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1842. iiov. 21-én a Magyar Tudományos Akadémia nagy-
gyűlésén Jászay Pál székfoglalójában következő emlékezetes sza-
vakat monda : »Im Mailátk János gróf. német-magyar történet-
iratában, bár tömérdek olvasási vagy tán nyomtatási hibákkal, 
több rendbeli leveleit közlötte I l l y é s l i á z y Istvánnak, melyek 
megbecsülhetlenek nemcsak a hon történetei, de nemzeti nyelv 
tekintetéből is. Tizenkét év folyt le, mióta e szép, e szellem- és 
eszmedús levelek nyomtatásban kézen forognak, ez alatt utolsó 
férűivadéka is kihalt e lelkes hazafinak, és emelkedett-e csak egy 
szó is közöttünk, mely a közönség vagy legalább a nyelv mívelé-
sével foglalkodók figyelmét oda vonzotta volna azon levelekre, 
melyeket a hona javán munkálódása miatt népszerűségét vesztett 
lllyésházy, a Kátay mérgétől már senyvedező Bocskay hoz. oly 
eredeti magyarsággal, egyszersmind oly ritka hazafisággal, majd 
komolyan, majd tréfásan, de mindig szabatos rövid pontokban 
írt.« S kapcsolatban e szavaival egy párt bemutat Illésházy és 
Bocskay leveleiből. 

A föntebbi szavakban nyilvánuló óhajtás máig sem teljese-
dett. Az azóta lefolyt 35 év alatt a két államférfi leveleiből alig 
egy pár látott világot s a köztük levő viszony megítélésénél törté-
nészeink még mindig a Jászay által közlöttekre vannak, mint 
főforrásra, utasítva. Pedig a hang, mi e pár levelen végigömlik. 
azt a benyomást teszi az olvasóra, mintha a viszony a két férfiú : 
a fejdelem és követe közt nem épen zavartalan lett volna, mintha 
egy s másban eltérő nézeteiknek egyeztetése nem minden nehéz-
ség nélküli lett volua. Illésházyt Mátyás és az udvar, Bocskayt 
saját környezete tolták előre — vagy talán készakarva hagyták 
magukat tolatni azok által ? S ha igy volt : nem csodálatos for-
dulat-e az, hogy az üldözött és földönfutóvá tett Illésházy az 
udvar, a sokáig németes hírben állott Bocskay pedig a nemzet 
érdekeit védelmezték egymás ellen ? 

Oldják meg e kérdést, tisztázzák e pontban történettudá-
sunkat saját leveleik, melyeket e nevezetes két évben 1605-ben 

í* 
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és 1606-ban egymással váltottak: nemcsak első rangú forrásai 
azok történetünknek, hanem epistolaris irodalmunknak is kivá-
lóbb termékei közé tartoznak. 

/ 
Epen ezért az olvasó bizonynyal igazoltnak találja a közlé-

seket, s én ugy hiszem, minden további igazolási kisérlet nélkül 
áttérhetnék magukra a levelekre, ha még nem volnának némi 
előre bocsátandóim. 

Az Illésházy-Bocskay-féle levelek gróf Batthyány József 
moson-megyei főispán úr köpcsényi levéltárának Illésliázy-féle 
osztályában őriztetnek. A Magyar Történelmi Társulat f. évi 
kirándúlása alkalmával, miután a nemes gróf eleve is felajánlotta 
levéltárát, egy bizottságot küldött Köpcsénybe, mely — a tulaj-
donos nagylelkű beleegyezése következtében —- magával hozta 
felhasználás végett e ritka történelmi kincseket. 

Alulirott, mint e közlemény szerkesztője előtt, a közlésre 
nézve két út állott : vagy tisztán csak Illésházy s Bocskay egy-
mással folytatott levelezésének kiadására szorítkozni, ugy mint 
az a köpcsényi levéltárban őriztetik, vagy ezeknek másokkal 
folytatott s ott őrzött politikai tartalmú leveleit is bevenni a 
közleménybe. Az első esetben szükséges lett volna, a fel nem vett 
levelekből ujabb közléseket adni, mert történetírási szempontból 
azok is nagyfontosságúak, s ez a közlés szétforgácsolását vonta 
volna maga után. Jobbnak látszott tehát a második módot kö-
vetni. De ha egyszer ez el lett fogadva, lehetetlen volt mellőzni 
a két államférfiunak más levéltárakban őrzött politikai leveleit 
is. mennyiben azok a szerkesztőre nézve hozzáférhetők valának. 7 %) 
lehetetlen azokat is, melyek már korábban ügybarátaink által a 
társulatnak beküldettek. 

Még csak azt kívánom megjegyezni : a mely darabok alatt 
nincs megjegyezve, hogy honnan vétettek, azoknak eredetiei a 
köpcsényi gróf Batthyány-féle levéltárban őriztetnek — ezeknél 
helykimélésből mellőztem a megjelölést. A többieknél ki van-
nak téve. 

Budapest 1877. nov. 10-én. 

S z i l á. g y i S á li (I o r. 



I. 

1 6 0 5 . f e b r . 10. 

Spectabilis ac magnifice domine observandissime. Salu-
tem et servitii paratam commendationem. Látogassa meg az úr 
isten kegyelmedet sok jókkal s tegye szerencséssé minden dol-
gaiban. 

Megértöttem az kegyelmed irását minden rendiben, hiszem 
penig s tudom is, hogy kegyelmed minden időben az szegény 
magyar nemzetnek jovára, szabadságára s előmentére igyeközött 
magának nagy kárával is nem gondolván, melynek igasságos 
követéseiért szenvedőit is el kegyelmed miudenöket. Most is, hogy 
azon jóakaratából való indulata és szereteti legyen kegyelmednek 
abban senki nem kételködik. Én is pedig, ki az úristentűi majd 
ugyan kedvem ellen, úgy mint ki elégtelenségemet ismervén szól-
littattam és vonyattattam erre, mindazáltal immár azon kegyel-
mes istenemtűi könyörgésem által várván segitséget, és el is 
hivén, hogy ő szent fölsége megsegít bennünket, az ő tisztössége 
hazánk és nemzetünk mellett elkezdett dolgunkban semmit hátra 
nem akarok hagyni. Ekközben kevánnám s akarnám, hogy 
kegyelmednek jó alkalmatossága levén benne, hamarsággal jűne 
hozzánk s keresne meg kicsiny sőt nagy kárával is nem gondol-
ván kegyelmed, hogy egymással szömtűl szömben beszélgethet-
nénk minden dolgokról. En kegyelmedet nem csak úgy látom 
mint barátomat, hanem mint jó akaró uramat és nekem jó kévá-
nómat és kegyelmedet ugy tartom mint édes apámat. Kegyelmed 
penig eljővén hozzám mingyárast kegyelmedet bizonyos helyben 
és örökségben telepitem. H a penig az úristen az ő nagy kegyel-
méből az én dolgaimban jó successust ad, nemhogy az kegyel-
medét idegeníteném el kegyelmedtől, de sőt inkább megakarom 
többítenem. Kegyelmed az én rövid Írásomban contentus legyen, 
mert kegyelmed én bennem soha vétket nem talál s meg nem 
fogyatkozik. 

Az minemű jegyzésök penig kezemhez jutottauak, igye-
közöm az jó akaró uramnak tanácsát követnem : kérem is kegyel-
medet, hogy kegyelmed beszélvén azokkal az kik jó akaró embe-
reink értessen ezután is minden jó tanácsával, kegyelmednek 
minden úton megigyeközöm szolgálnom. Szóval is izentem az 
kegyelmed jámbor szolgájától kegyelmednek. Tartsa meg isten 
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kegyelmedet jó egészségben. Datum ex castris nostris ad oppi-
dum Terebes positis, die 10. Februari i anno 1605. 

Kegyelmed jóakaró barátja 
Bocbkay István. 

Jegyzet : A m. t. Akadémia kézirattárában van Bocskaynak egy másik 
levele és ugyané napról, még pedig egykorú másolatban : »Datum ex castris 
nostris ad possessionem Miszle positis decima die mensis Febrii = Februarii.« 
E levél szórul szóra megegyez azzal, mely az Erd. Tört. Adatok I. k. 213. 1. 
látott világot, csakhogy ennek kelete »1604. sept. 12.« s a bevezetés, mely 
az akadémiai példányon olvasható »Stephanus Bochkay de Kismarja Divina 
miseratione Transylvaniae Princeps partium Regni Hungáriáé Dominus et 
Siculorum Comes« a megszólitás után jön elő. Hogy az 1604. sept. 12. hibás 
adat, azt nem kell mondani sem — akkor még Bocskay nem volt fejdelem : 
bizonynyal abból származott, hogy a sept., »Tbernek« is irváu igen gyakran : 
a másoló a Eebruarban előforduló F-et nézte 7-nek. 

Külczim : Spectabili ac Magnifico domino Stepbano Illiesházi de eadem, 
Dno ac tamquam patri observandissimo. 

I I . 

1 6 0 5. í e 1) r. 2 0. 

Stephanus Bocbkay de Kis-Maria diuina miseratione 
Transylvaniae princeps partium Regni Hungáriáé dominus, et 
Siculorum comes etc. 

Egregie fidelis nobis dilecte. Salutem et favorem. Meggon-
dolván mind azt, mivel tartozzék minden keresztyén ember és a 
ki igaz magyar hazájának és nemzetének, mind penig mit mutas-
son és mit kévánjon kegyelmetektül ez az üdő és ez alkolmatos-
ság, melyben az német ellenségnek birodalmát rólunk az szent 
isten nagy kegyelmességéből ily meszsze vetötte, és szabadulá-
sunkban ilyen szép módokat mutatott, nem szinte dicsíretes 
dolognak tar that juk azt, a ki ehhez az közönséges jóhoz vagy 
igen későn sörken, vagy pedig ugyan semmi úton nem akarja 
segítem. Kegyelmed felől pedig bizonyos hiveinktől eleitől fogva 
fűlkegygyel nem kicsin jóakaratot értettünk hozzánk. Kihez képöst 
nem röstellők, sőt akarók inteni kegyelmedet, hogy a mit eddig 
szivében hordozott, azt immár cseleködetivel is bizonyitsa meg. 
hogy mind maga az mű hűségünk alá ne halogassa magát adni, 
s mind penig egyebeket, az kikben jó módokat talál azon jó útra 
hozni, sőt ha miben kévántatik, nemzetének és hazájának jó szív-
vel szolgálni, ne láttassék az. hogy kegyelmedet csak az üdő és 
az kételenség hajt ja ennek az közönséges jónak keresésére, hanem 
az magátúl ingyen való jó akarat, melyet mi is ugy vehetünk jó 
néven és emlékezetes háládatossággal kegyelmedtül, ha idején 
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korán és szabad akaratból leszen, melyet lia kegyelmed meg-
cselekedik, hogy ez mostam jó intésünket kedvessen fogadván 
hozzánk és az magyar nemzetséghez hivséges és igaz jó akaratját 
mutatja, mi is minden üdőbeli kegyelmességünket ajánlván kegyel-
mednek, biztatjuk azzal, hogy nemcsak ez mostani állapatjában 
marad meg kegyelmed, hanem azon leszünk, hogy az mi jóakara-
tunkat kegyelmeden kiülj ebb terjesszük ; melyről jó választ is 
várunk kegyelmedtül. Bene valeat. Datum ex arce nostra Sáros-
patak die 20. Februarij. Anno Domini 1605. 

Stephanus Bochkay m. p. 

St. Kathay m. p. Cancellarius. 
Simon Pechy m. p. 

Külczim : Egregio Georgio Orbonáz Sedis Siculicdl's Orbay Capitaneo, 
fideli nobis dilecto. 

(Eredetije a M. T. Akad. Irattárában.) 

I I I . 

1 6 0 5. m á j . 1, 

Bocskay István levele Thurzó Györgyhöz, melylyel ezt pá r t j á ra 
vonni igyekszik. Eredetije a Nemzeti Müzeum ira t tárában. Kiadta Jászay 
Pál Akad. Évkönyvek Vl-ik k. 281- ik 1. 

IV. 

1 6 0 5. j u n. 6. 

Serenissime princeps domine, domine mihi clementissime ! 
Post fidelium seruitiorum meorum commendationem. —-

Az úristentől főlségednek egészséget, győződelmet és minden 
sok jót kivánok. Az felséged levelét megértettem, az melyben írja 
fölséged, hogy jobb, hogy én mast fölségedhez ne mennék, hanem 
hogy előszer Trincsénre, és onnan Litavára mennék, az után 
mennék osztán felségedhez ; én penig bizonyára alig várom vaia, 
hogy fölségeddel szömben lehessek és az fölséged bölcs tanácsival 
fölséged előtt ez szeginy országnak és az elkezdett dolognak 
javáról szólhattam volna. Az egész köröszténségnek szöme most 
mind erre néz, felségednek is és az egyéb magyar nemzetnek 
utolsó periódusába jár, méltó azért, hogy fölséged és minden 
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magyar éjjel nappal gondolkodjék és munkálkodjék ez dologban, 
minthogy még csak az elei ez illyen nagy dolognak. 

En Trincsénre innen semmiképen nem mehetnék az mint 
írja fölséged, egy az, hogy messze az lengyel határtól, más az. 
nem is volna kivel mennem, mert császár ellen innen semmi 
népet ki nem bocsátnak, de az fölséged népe is, valahon reám 
ta la j t volna, zsákmánt tött volna bennem, mert fölségednek semmi 
levele nincs nálam ; osztán Trincsén oly erős liáz, hogy Magyar-
országban nem sok vagyon ollyan Isztergamnál erősb. sok lövő 
szerszám is vagyon benne, az törek császár hadának is gond 
volna megvonni erővel, hanemha megadják vagy éhséggel veszik 
meg, és én igy késén láthatnám fölségedet ; úgy hallám azért, 
hogy megadták felségednek az németek ; én nekem jó része 
marhám ott volt, ha fölséged kezében jutott, kérem fölségedet, 
parancsolná meg fölséged, ne tönnének zsákmánt benne, tar-
tanák meg. 

Azért minthogy immár így tetszett fölségednek jobbnak, 
hogy oda ne menjek mast, látván ez dolognak nagy voltát, azt is, 
hogy immár az üdő szüntén reá érkezik, hogy minden felől meg 
köll indolni az hadaknak, fölségednek is táborba kelletik szál-
lani. minthogy még ellenség is vagyon egy néhány várakban, 
mind itt ben való, mind az külső ótalamról ideje volna végezni, 
noha én az fölséged dispositioját, értékét, módját ezekből nem 
érthetem, de mégis mint egy meszsziről, ha fölséged előtt nem 
engedteték, az én tetszésemet megírtam fölségednek : sub litera 
A *) lássa meg azt is fölséged. 

Prágából, Bécsből ez napokban bizonyos hireim jüttenek, 
minthogy császár az morvái jószágomat megadta, emberimet 
szabadon jártatom oda föl, az 4. berezegnek mind együtt ] 1-a 
Maij adott császár audientiát. Ezek sok igaz ratiókkal császár-
nál abban törekedtek, hogy ez fegyvert leszállítsa az magyarok-
ról, mert ha Magyarország el fog szakadni az austriai háztól, 
semmivé leszen az austriai ház ; akartak Nyáry urammal enge-
met fölségedhez bocsátani, de hogy késő ne legyen, Xyáry uramat 
elbocsáták ; Morvában az én házamnál szállott volt meg ; azért 
bocsáták fölségedhez, hogy mind íjesztéssel s mind ígírettel azon 
legyen, hogy könyeregjen fölséged, az magyarok is, és mindent 
kívánságunk szörint fog cselekedni az császár ; de az császár, 
minthogy maga fogadásit, obligatióit, inseriptióit meg nem tartja, 
az Nyáry uram fogadását inkább nem tar taná meg. Azért az én 
kövés tetszésem szörint, az mint ez ideig, most is császárnak alá-
zatossan adna választót, és mentse fölséged magát, hogy sem ez 

*) Nincs ni^g. 
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körösztén vérontásnak, sem az ő fölségétől való elszakadásnak 
semmi okot fölséged, sem az magyarok nem adtak volna, hanem 
az kamr city clZ ki az országnak minden törvényét, szabadságát 
elrontá s az papi tanács, az kik löjkünkben, hütünkben fegyverrel 
és nem tanítással kergetének, az fölséged kapitányi, az kik elron-
tanak, dúlának, fosztanak bennünköt; kiről mind publice s mind 
privatim sokat panaszolkodott az szegin ország fölségednek. de 
fölséged soha nem hallgata meg bennünket, sőt végre nem tör-
vénynyel, hanem fegyverrel, haddal, álgyúkkal kezdének hozzánk 
az felséged kapitányi várainkat, jószáginkat elfoglajni, az mint-
áz Illyésliázi Istvánét és egyebekét, végtére az te felségedét is. 

Magát az fegyver ellen omni jure szabad volt ótalmazni, 
hiszem, ha mi vétke volt volna fölségednek, törvénynyel köllett 
volna meglátni, nem fegyverrel, sőt hogy megótalmazta magát 
fölséged az veszedelemtől, ő fölsége causa non cognita, az mint 
hogy subditusi között illett volna megtudni, ki adott okot ez 
háborúsághoz, hanem mingyárást Basta Györgyét ő fölsége mind 
az bűnesre s mind az bűntelenre egyaránt reá küldé nagy hadát. 
Ez minemő nagy kegyetlenséggel, mind kicsin nagyot, urakot 
nemeseket ölt vágott, égette az országot, előszámlájni, az kinek 
kegyetlenségétől, tarn diuino quam humano et ipso jure nature, 
az mivel lehetett, nemde méltán készeríttetek az veszedelemtől 
magokat ótalmazni ; még az oktalan állat is ótalmazza az vesze-
delembe magát ; előlszámlájni revideden, az magyar nemzet meny-
nyi sokat szolgált, szenvedett az köreszténségnek, nem érdemlet-
ték ez nagy romlást ő fölségétől, főképen minemő nagy örömmel, 
nagy bizodalommal választák előszer is az magyarok ő fölségét 
királyjokká, sőt ím mind azúta sem vötte le ő fölsége fegyverét 
ustorát rólunk, hanem még most is fegyverrel tűzzel persequálja 
az szegin országot, égeti és rontja ő fölsége, kit nem öléggé sirat-
hat és bánhat az szegin magyar nemzet, hogy az ő királyjok, 
gondviselőjek és atyjok illyen nagy haraggal és keménséggel nem 
szűnik meg rontani, kergetni az ő híveit, és hogy csak meg sem 
akarja azokat érteni, ki hímes, ki nem, hanem fegyverrel, haddal 
vagyon rajtunk, exterminálni akar. Az scriptumnak, az kiben 
panaszolkodnak az magyarok, most ok lévén hozzá jó részét 
mentségünkért írva köllene neki küldeni, látná meg minden em-
ber, maga is az magyarok büntelenségét, és az maga istentelen 
gubernatióját, és hogy nem az magyarok, hanem mindeneknek 
csak ő maga az oka. 

Az mi penig ez háborúnak leszállítását és az békességet 
illeti, annál semmi jobb és istenes dolog nem lehetne, mert ha az 
végét nézzük ennek, ha vesztjük, az egész magyar nemzet sem-
mivé leszen és elvész, ha peuig nyerjük is és az törek győzödelmet 
veszen az köresztényeken, az is nehéz, sok köresztyén vérontás 
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leszen; az pogány birodalma alá akadni köreszténnek, az is nagy 
ustor példa, mit cselekedett az több köresztén országokkal is, 
hütit senkinek solia meg nem tartotta ; quos timet kos et amat. 
Azért arról az választót köllene adni, liogy eleitől fogva mind 
fölséged s mind az szegin magyarok kívánták az békességet, 
kívánják mostan is, sőt alázatossan könyöregnek ő fölségének. 
mint kegyelmes uroknak és fejedelmeknek, gondolja meg ő föl-
sége maga sok gondját, fáradságát, sok költségét, az alatta való 
országoknak is sok adózásit, nyomorú ságit, pusztúlásit, romlásit, 
ínségit, az szegin magyaroknak is régi sok jó szolgálatjokat, sok 
vérek hullását, szép országok elromlását, fordítsa immár sztivét 
az békességre, tögye le az fegyvert, forditsa kigyelmes és atyai 
szírét hozzánk, hogy nyughassék meg az ő fölsége saruja és 
gubernatiója alatt az egész köreszténség, azonképen mi is szegin 
elromlott, fogyott magyarok vehessünk valami löjket és nyugo-
dalmat ő fölsége saruja alatt ; kiért ő fölségejért az úristennek 
könyöreghessünk, és mind ő fölségének s mind az egész körösz-
ténségnek vérünk hullásával, halálunkkal, maradék országunknak 
romlásával híven szolgálhassunk ; mindazáltal lássa fölséged, 
az mi jobb, azt mívellje, de az alázatosság és igazság az fejedel-
mekben és egyebekben is első virtus; de császár kezdje el, ő 
tegye le az fegyvert mint hatalmasb ; az békesség conditióit az 
után tractálja ; azonba reá érik az üdő, még se vethessen senki 
fölségedre. 

Arról penig, miképen tögye elsőben le császár az fegyvert, 
miképen adja és fogja ez után megtartani fogadását, most csak 
hallgatni köll, és abból ő tőle várni, nem Nyáry uramtól, hozzá 
sem kell szólni az ő általa való particularis ajánláshoz, hanem 
az derék igaz úton köll maradni, írva választót adui, hogy ne 
legyenek suspectusok Nyáry uramhoz is. Az alázatosság az igaz-
ság mind az úristen előtt s mind ez világ előtt igen dicsíretes, 
jó alázatossan felelni, ez alatt semmit hátra nem liadni, hanem 
contra arma utamur armis, az mint immár az Isten utat és módot 
adott benne ; ezeket sok több igaz ratiókkal erősíthetném meg, ha 
fölségednél jelen volnék, de írásnak sok ; mindenekében császárt 
köll bűnesnek és okának mutatni ; én mind ezeket az fölséged 
bölcs itíletire hagytam. 

Az morvaiakat, silesiakat is nem köll kimílleni, mert inkább 
gyűlöjnek az töreknél is, úgy annyira, hogy magyar ruhába még 
német szolgámat is Silesián, Morván által nem küldhetem, hanem 
német ruhában, azonnal megölik ; Morvában valahol magyar 
vagy horvát jobbágy vagy szolga volt, ölik, kergetik őket, átal-
csatáznak az Morván, égetnek, rabolnak, és ha nem fogják fél-
teni magok hazáját, Basta mellé mennek mind, most Szakolczát 
és Nagy-Szombatot fenyegetik, hogy megszállják. Nem árt azért 
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hogy félejmek és tartozások legyen ; más felől azért igen költöz-
nek. noha biztatják magokat. 

Az lengyelek dolga ebben vagyon, császárnak itt követi 
vagyon több egy holnapjánál; négy dolgot kíván császár az 
királytól ; egyiket, hogy segétséget adjon fölséged ellen neki, 
másikat, hogy szabad legyen népet itt fogadni, harmadikat, ne 
engedjen fölségednek innen népet kivinni, negyedik, hogy hadát 
ez országon békével átalbocsássa. Az tanácsurak három napig 
tanácskoztak és vesződtek rajta, nem alkudhattak ; az császár 
igírt is nekik, osztán sok ratiókat hozott be, hogy ezféle föltáma-
dás minden királyon megeshetik subditusától, méltó azért, hogy 
minden király és fejedelem segéljen ehez, hogy az magyarokat 
mind eltöröljék, példa legyen egyebeknek is. Ehez az király az 
osztroi vagy makoviczai herczeg és az ő pártjok készek voltak, 
mind igaznak s mind hasznosnak ítílték lönni, és hogy ez occa-
sioval Érdéit is örekké tehetik, minthogy az magyarországi királ 
is enged hozzá, és egyéb sok rátiókkal erősítették sententiájokat. 
Az más rész, az krakai vajda és az cancellarius párt ja ellent 
tartott benne, és sok ratiókkal ellenzették azt az tanácsot, de 
főképen, hogy nem méltó ok nekííl meg törni antiqua foedera et 
pacta, az kivel kötelesek Magyarországnak, és hogy ebből az 
törökkel való frigy is föl bomolhatna, és hogy az derék tanács 
is az minemő okokért nem állottak az ligában császárral az törek 
ellen, azon okokból nem köll császárért országokra fegyvert 
hozni ok nékűl, mert az magyaroknak nagy okok volt ezt meg 
mívelni az föltámadást. Im mását küldtem fölségednek az liga 
tractájának. —- Választót, adtak azért császárnak, hogy nem 
adnak segétséget, miért azt is megírták, az többit megengedték 
neki, de hogy instructum exercitum ez országon átal nem bocsát-
nak, hanem aprónként átalmehetnek, de hogy kárt ne tegyenek. 
Fogadtak immár 800 kozákot, az tissini herczeg mellé mentek, 
az ország fizet neki 3 ezer emberre és ez, igy is ezekkel Basta mellé 
ment volna, de nem bocsátják az silesiak, féltik magok országát 
égetéstől, sőt Tessint maga is félti, mert ott Trincsén vármegyé-
ben is vadnak valami hajdúk, azoktól tartanak. 

Az kardinál az krakai pispek és az krakai vajda valának 
itt nálam, beszéllék nekem, hogy az osztroi herczeg igen male-
contentus az végezéssel, és hogy ezek magoktól is intették, az 
királ is meghagyta neki, hogy vesztegséggel legyen, azt felejtő 
ezeknek, ő nem indit semmit, de az ő szolgái, Jordán, Csernyánszky 
Adám elárolták volna őtet és elhagyták, Magyarországban akar-
nak menni, ő nem tehetne róla. 

Mondák az urak nekem, hogy igírt császárnak 6 ezer 
embert az herczeg, az császár is igírte neki Makoviczát és egyéb 
jószágokot is Magyarországban, és 20 ezer forintot is adott neki 
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Krakóban az császár követi titkon készíti azzal népét, indítani 
akar azokkal valamit, azért fölséged reá vigyáztasson. 

Az salus conductus felől írtam vaia az krakai vajdának, az 
választ ada, hogy az ki elvitte, annak jól megköllett volna látni 
mint írták, és hogy ő liozzá nem férne sőt nekem sem adná taná-
csol. liogy solicitáljam ; az királynál nagy suspicióban jutnék és 
császárnak is megírhatná, hanem hogy fölséged küldje vissza 
az királynak és írja meg fölséged, micsodást adjanak és ollyant 
adnak. Aliban is az tanácsban igen ellent- tartott az herczeg, hogy 
nem volna illendő az királynak az féle embernek salus conductust 
adni, az ki urára t ámad; az krakai vajda azt felejte neki. si 
authoritas regia est spectanda, nem köllett volna taliát az király-
nak előbb oda követet küldeni, és elvégezték, hogy megadják. 
Immár azért fölséged küldjen érette az salus conductusért. 

Az én keves tetszésem szerint ne hallgassa el fölséged, 
küldje be követit, mennél hamarébb lehet, most törek követ is 
vagyon i t t ; excusálja magát fölséged, az magyarokat is, hogy 
coacte köllett volna arma defensiva sumere, talám jó volna az 
publicum scriptum regni mutatni, hogy abból megérti az okait 
és az magyarok panaszát. I t t betöltötte az egész országot egy 
ember azzal, hogy Magyarországot töreknek akarta adni. és az 
régi kötést és jó szomszédság megtartását köllene kívánni tőlek 
simpliciter, semmi conditiókat nem emlegetni, viszontag fölséged 
is minden alatta valóinak ajánlja jó barátságát, jó szomszédságát 
mind az (királynak) s mind az egész Lengyelországnak, ez mellett 
az particularisviolentiákról. az osztroi herczeg fenyegetéséről pana-
szolkodnék fölséged ; az mi penig az Basta ott létében ha esett 
volna az 13 várason valami kár, annak az Basta és az ő hada adott 
okot; nem jó mast ezeknek fölöttébb szabódni, el vagyon végezve, 
hogy publico nomine semmit nem indítnak felséged ellen ; én 
megvárom itt az felséged követit, ha fölséged azt parancsolja, 
és informálom az milieu tudós leszek ; az krakai vajda is mellet-
tünk leszen. — Basta császártól 20 ezer embert kér ez mostani 
népéhez, reá felej, hogy míg az törek császár ereje ki jű, sem-
mivé teszi Magyarországot, az törek császár hadával is meg fog 
vini és megveri őket. Mast ötszer százezer forintot küldött csá-
szár Bécsben, az Basta népét megfizetik, az új néjiet is elő állat-
ják, Posonnál akarnak táborba szállani ; igen szükséges volna, 
ha az Dunán általűzhetnék Bastát, érte köllene lönni fölséged-
nek. míg új uéppel meg erőséti magát, addig addig köllene meg-
lönni annak, az után nehezben jűne átal az Dunán. Az élő úr 
isten éltesse és tartsa meg fölségedet. Datum ex arce Scaninia, 
6-a Junij, 1605. 

te fölséged alázatos szolgája 
tllyésházi István mpr. 
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Utóirat : Németországból küldött egy atyámfia egy progno-
sticomat néniétől, ím mássát küldtem fölségednek ; bizonynyal 
liamar meghal ez az császár. —- Turzó Györgynek Prágába 
vagyon embere, segétséget solicitál, sokkal igíri magát, csak 
adjanak segétséget melléje ; Forgács Sigmond is ott vagyon. 
Csehországban kér jószágot az övéjért, kit Magyarországban 
vesztett, de sem egyiknek sem másiknak semmit adtanak sem 
adnak ; az császár úgy meg keményítette szüvét az igazság ellen, 
hogy nem akar békességet, ha el veszti minden országát is, azt 
mondja, hogy boszszút áll az magyarokon ; azért keményítette 
szűvét meg az isten, hogy meg akarja rajta hatalmasságát 
mutatni mint Farahón. Austriát köllene jobban bántani, Bastát 
azzal talám átal vihetnék az Dunán, csak 10 ezer törek érkez-
hetnék Budához, vagy fölséged mellé, igen jó volna. Azmorvaiak, 
silesiaiak, mind urak, nemessek, personaliter föltámodtak. 

Külczim : Srmo Principi Domino, Domino Stephano, dei gratia Hung. 
Transilv. Principi et Siculorum Corniti etc. Domino mihi clementissimo. 

V. 

1 6 0 5. j u n. 1 6. 

Bocskay István Kassáról irott levele Istvánfiy Miklóshoz, mely-
ben felkelésének okait számlálja fel. Eredetije a M. Tud. Akadémia irat-
tárában. Kiadta Jászay Pál Akad. Evkönyvek VI. 2 8 0 . s a Codex Patrius. 
I. k. 417-ik 1. 

VI. 
1 6 0 5. j u n. 1 9. 

Serenissime Princeps domine, domine Clementissime ! 
Post fidelium servitiorum meorum commendationem. —-

Akaráin fölségednek tudtára adnom : az 4. herczeg Prágában 
császárral igen nehezen hitetek el. hogy ők neki nem ellenségi, 
hanem igaz atyjafiai és javát kívánják ; nagy sok ratiókkal köl-
lett elhitetni vele, hogy higyjen nekik; azután arra vitték, hogy 
jobb békességet szerzeni, maga is megmutatta magát, kijLitt az 
csehek köziben, és ismég kétezer emberrel többet igírtek neki. 
Herczeg Mátyásnak meg engedte, hogy interponálja magát föl-
séged között és ő közötte, levelet adott neki, hogy valamint 
elvégezi az békességet, ő azokat mind megállja, mint Bastának 
Érdélre adott volt plenipo tenti át ; im elküldötte azért fölséged-
hez Forgách Sigmondot és Pogrányi Benedeket, kiket én hozzám 
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is igazétott, hogy informatiót én tőlem is vögyenek, magamat 
penig sietséggel Bécsben hivat ; mit ír, ím mását küldtem fölsé-
gednek ; ez héten két postát kűldett ide hozzám, ide az királra is 
credentiát hoztak, hogy ő is intse fölségedet az békességre. í r t 
Mátyás herczeg fölségednek, inti fölségedet, hogy meg legyen az 
békesség, az köresztén vér ne omoljon. Innen holnap elindolnak. 
és elküldenek fölségedhez salus conductusért ; fölséged, méltó, 
hogy meghallgassa őket, és fölséged ugyan valóban gondolkodjék 
is ez dologról, mert ezek által az magyaroknak mast minden 
szabadságokat, igazságokat megigírik adni, fölségednek Érdél 
országot örekben adni ; ha fölséged idegen leszen az békességtől, 
az egész köreszténség előtt fölségedre fognak vetni, készek az 
törekkel is fölséged által frigyet vetni, summa szörint mindent 
megmívelni az békességért, megigírnek fölségednek. és hogy föl-
séged commissariusokat küldjön Posonban, császár is küld, ott 
végezzék osztán el az conditiones pacis ; de mind ezeket most 
csak arra az plenipotentiára rakták, az kit császár adott herczeg 
Mátyásnak, hogy valamit végez Mátyás herczeg fölségeddel, ő 
mind megállja. 

Bizon dolog az, hogy az békességnél semmi nem volna 
jobb, mert az törek ha fölséged erejével meggyőzi is az németet. 
Bécset megveszi, és felőly változik Magyarországon, az sem leszen 
jó az magyaroknak, mert az törek nem tar t ja meg hütit, és ő 
másnak országot nem veszen. társot, szabadságot nem szenvedhet ; 
ha penig az győzödelem az németé leszen, egy magyart sem had-
nak élni; legjobb lönne talám, ha az törökkel is és fölségeddel is 
megalkudnának, ne omolna az köresztén vér, ne pusztólna az 
föld, ne vethetne az köröszténség is fölségedre ; de én ez jó dolog-
ban nagy akadékot látok, kettőt, egyiket, hogy az császár fogadá-
sának nem hihetni, szóval és levéllel való assecuratióját meg 
nem szokta tartani, másikat, az békességnek conditióit. Az én 
kövés itíletem szörint úgy tetszenék énnekem, hogy az mint ez 
ideig, fölséged most is alazatossan járna velek és az békességtől 
ne lönne idegen, és az követektől az conditiones pacis értené meg 
fölséged. Ebben megösmeri fölséged, hogy nincs egyéb funda-
mentomok, hanem Érdéit és imperiomi princepsséget igírnek 
fölségednek. 

Az magyaroknak miképen adják meg szabadságokat, azt 
hogy Posonban az commissariusok végezzék el, ez kétséges, ha 
végezhetnének-e ? Az másik, micsoda bizonyos assecuratiót adna 
császár, az kinek meghihetne az ország és fölséged is ; mert 
levelének nem hihetni ; ezek azt mondják, hogy kezesek lesznek 
császárért Csehország, Austria, Morva, Silesia, de azért ezt csak 
ezek mondják, instructiójokban nincs, és nem is látom én annak 
semmi módját sem erejét. 
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Azon is lesznek, hogy fölséged mutasson conditiókat nekik ; 
itt immár az fölséged bölcs itíleti rajta, ha reá megyen-é arra 
fölséged vagy nem. Én hozzá innen nem tudok szólni, mert nem 
értem az fölséged erejének, állapatjának dolgát; de még istalám 
jó volna egy előszer az Tiszáig maga birodalma alá kérni az 
országot; míg Érdélbe fejedelem vaia, nem mernek vaia az néme-
tek így düheskedni az magyarokon ; másik, hogy az országnak 
minden szabadságát megadja, az végházakot magyar kapitá-
noknak adja, jószágot se tisztől, se zálogban, se öregben (így) 
német mint idegen nemzet ne bírhasson, az decretomban és arti-
culusokban az régi ország törvénye ellen való végezéseket meg-
emendalni és semmivé tönni, mert vadnak igen gonosz articulusok. 
az kikkel magunk rontottuk meg egyszer is másszor is szabadsá-
gunkat; egyik 1546. Székel Antal ellen csinálok, immár min-
denre fordította, leültetett az király egy néhány papot és elitílik 
fejét jószágát akár kinek ; vadnak egyéb igen ártalmas dolgok is ; 
utolszor, hogy visszaadja ő fölsége, az kamra, az kitől mit tör-
véntelen elvöttek, ezek közben, hogy én tőlem is, feleségemtől is. 
az mit elvöttek. visszaadja, ne hadná ki fölséged belőle, hadd 
látná hamis gubernatióját és egyéb ez féléket, hadd látná, hogy 
ő az oka mindennek. 

Az császár beteges kezdett lönni, minden képéből kikölt. 
ez követek is azt mondják, féltik, vagy inkább kivánnák, hogy 
hamar meghalna ; vigye az úr isten az ő szent országában, mentse 
meg az sok jámbort tirannusságától ; ehez képest gondolkodjék 
fölséged arról is, az úr isten mint választá fölségedet. 

Az Basta hada még is rebellióban vagyon, egész fizetéseket 
megkívánják, ki többet teszen egymilliónál; meg is adnák nekik, 
de féltik, hogy el fognának oszolni. Arra akarják felejtetni őket. 
hogy még ez nyáron szolgálnak, azok várasokat és tartományoka t 
kérnek kezest; bíznak az fejedelmek ahoz, hogy ez békesség elő 
megyen, mert Forgács uram mind az császárt s mind az hercze-
geket telljességgel reá biztatá, hogy ő el végezi az békességet ; 
jó volna azért fölségednek talám, hogy ezeket ne sietne elbocsátni 
onnan, hagy vonódnék az dolog, és az alatt Posontól el köllene 
az német hadat kergetni, Poson azonnal megadná magát, jobb 
módunk volna osztán az tractatióhoz, ha fölséged ugyan valóban 
arra hajol, hogy békesség legyen, és az conditiókat köll tractálni 
vagy nekik proponálni, és ha fölségednek tetszik, és parancsolja 
fölséged, én is fölségedhez megyek, mert minnyáunk dolgában 
j á r ; ezek az követek is nem fognak abban ellent tartani, örömest 
is akarjuk: az úristen vezérellje és tanácsosa (így) fölségedet az 
szegin nyomorolt magyar nemzetnek javára és megmaradására, 
az ő nagy hatalmasságát mutassa meg az erőtlenekben. 
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Egy szolgámot bocsáttam fölségedhez, könyergek fölséged-
nek, bocsássa jó válaszszal fölséged; Trincsént megpróbáltatnám, 
Liptóba ha kimegyek és fölségedhez nem kölletik mennem, 
magam reá megyek, s meghágással talám megvehetjük, mert 
kövesen vadnak benne ; de Posontól köllene elkergetni őket, ne 
bírnának az Dunánál. Az németek is igen készőlnek de az Impe-
riorn nem küld több segétséget ; csak 20 ezer törek érkezhetnék 
Budához, igen jó volna, de fölséged mellé talám nem köllene 
töreket hozni, mennének azok az Dunán túl. I t t Podoliában sok 
ta tár jütt , nagy rablást is mívelt, bizonynyal mondják, hogy ki 
akar menni Husztnál fölséged mellé. Azok nagy pusztítást fognak 
tönni. —- Az úr Isten éltesse és vezérelje fölségedet. Datum 
Cracoviae, 19-a Junij, 1605. 

Fölséged alázatos szolgája , , , . _ , , 
lllyeshazi István m. p. 

Jegyzet : Lásd ezen alkudozások kezdetét Századok : 1867, 317. s köv. 11. 

Külczim : Serenissimo Principi domino, domino Stephano dei grat ia Principi 
Hungáriáé et Transilvaniae, Siculorum corniti etc. duo mihi clementissimo. 

VII . 
1 6 0 5. j u n. 2 6. 

Stephanus dei gratia Hungáriáé Transsylvania eque prin-
ceps et Siculorum comes etc. 

Spectabilis et magnifice domine amice nobis honorande. 
Salutem et favoris nostri promptissimam commendationem. Mint-
hogy az vezér is minden erejével felérkezett Nándorfej érvárra s 
vadnak sok dolgok előttünk, a kiket minekutánna mi magunktól 
megértene voltaképen te kegyelmed, s szükséges is lészen azokról 
az dolgokról magunk közt szóllanunk, s felőlek tractálnunk. 
kegyelmedet szeretettel kérjük, mind Dersffi urammal egyetem-
ben jőjen késedelem nélkül ide hozzánk kegyelmetek, s úgy dis-
ponálja az útját, hogy eszten ez napra legtávoll) való terminusra 
itt legyen kegyelmetek ; amely napra egyebünnen ez helyre hoz-
zánk gyűlt személyeknek jelen lételében lehessen az kegyelmetek 
ide jövése is jó alkalmatos időbe. Elvárjuk azért szeretettel ti 
kegyelmeteket. Isten jó egésségbe éltesse kegyelmedet. Datae ex 
ciuitate nostra libera Cassouiensi. X X V I . Juni j 1605. 

Ke : jó akarója 
Stephanus mp. 

A. Káthay mp. canc. 
Kívül : Thurzó Györgyhöz intézve. 

(Eredetije a Magy.'T. A. kézirattárában.) 
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VIZI. 

1 6 0 5. j u 1. 1 2. 

Stephanus Dei gratia etc. 
Spectabiiis et magnifice etc. Salutem etc. 
Mivel hogy ilyen hirtelen magunk személyében kegyelmetek 

felé sok fő és elmúlhatatlan okokért meg nem indulhattunk, addig 
mig isten segitségéből felérkezhetünk, hadainknak eleiben az 
tekintetes és ngs Homonnay Bálint uramot ő kglmét, az ide való 
tanácsosoknak egyenlő végezésekből főgeneralisunknak klmetek 
köziben felbocsátottuk. Azért minden szeretettel intjük, kegyelmed 
az megnevezett Homonnay Bálint uramot ő kimét főgenerali-
sunknak ismerje, tisztességben böcsületben tartsa, és valamiben 
klmedet hazánknak javára és az közönséges jónak előmenetelire 
megtalálja, kglmed szavát fogadja és ő kimével egyet értsen. 
Tartsa meg Isten stb. Datum in libera civitate nra Cassoviensi 
die 12. Julij . Anno 1605. 

Stephanus mp. 

Martinus Madochany mp. 

KiÜczim : Spect. ac Magn. D. Stanislao Thurzó de Bethlenfalva, corniti 
cottus Scepus etc. nobis honorando. 

(Allamlevóltár.) 

I X . 

1 6 0 5. j u l . 2 0. 

Stephanus Dei gratia Hungáriáé, Transylvaniaeque Prin-
ceps et Siculorum Comes etc. 

Magnifici, generosi, egregij ac nobiles fideles syncere 
nobis dilecti. Salutem et gratiam nostrani. Elhittük, hogy az mi 
intésünk nélkül is az országnak nagy szükségét és sok különb 
különbféle fogyatkozásit kegyelmetek óránként szeme előtt viseli 
és . . . ki miatt, hogy az szolgáló rendet is fizetetten állapatban 
kelletik hadnunk az közönséges jónak felette nagy ártalmára és 
kárára vagyon, mert az miatt az mint kívántatnék in officio sem 
contineálhatják őket és amiben kelletik ellenségünk ellen is olyan 
jó szűvel nem forgódnak. Hogy azért afféle alkalmatlanságoknak 
valamennyire eleit vehessük, rendeltük, és bocsátottuk oda fel 
kegyelmetek köziben az tekéntetes és nagyságos Illiésházy István 
uramot, főtanácsunkot, mindenféle jövedelmünknek gondviselő-

TÖRT. TÁR. 1 8 7 8 . 2 
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sére és administrálására kiről ő kegyelmének teljes tanúságok és 
autlioritást adtunk, hogy valamit az közönséges jónak hasznára és 
élővitelére jobbnak ítíl, abból az mi hasznunkra, és az országnak 
közönséges szükségére szabadon disponáljon, exigáljon és rendel-
jen mindeneket. Int jük azért kegyelmeteket is szeretettel sőt 
hagyjuk is, hogy ő kegyelmét az mi tőlliink reá bízatott hiva-
talban főgondviselőnek, gubernátornak ismervén, úgy böcsülje és 
tartsa mint az magunk személyét, és nemcsak meghidgye szavát 
ő kegyelmének, ha mit mi szónkkal kegyelmetek eleiben ád, 
hanem annak mindenben engedelmes levén, ha miben kévántatik 
az közönséges jó mellett az mi szolgálatunkban afféle jövedelmink-
nek mennél hamarébb való felszedésében és hőszolgáltatásában 
minden segítséggel legyen kegyelmetek, vagy ő kegyelme, vagy 
pedeg arra rendeltetett embere mellett. Secus non facturi. Datum 
ex libera nostra Cassouiensi 20. die mensis Julij . Anno Do-
mini 1605. 

Stephanus. 
Kívül : Liptó-vmegye közönségéhez intézve. 

(Eredetije, rongyolt papíron, a M. T. Akad. kézirattárában, a fejedelem sk. 
aláírásával.) 

X. 

1 6 05. j u l . 2 0. é s a u g . 3. 

Thurzó György jelentése Likava jul. 20-ról Mátyás föherczeghez 
az általa Kassán Bocskay Istvánnal jul. 4. és 5-én folytatott alkudozá-
sokról, melynek czélja volt Mátyás föherczeg követeit Forgács Zsigmon-
dot és Pogrányi Benedeket, követi eljárásukban támogatni. 

Forgács Z?. és Pogrányi B. Mátyás föherczeg Bocskayhoz küldöt t 
követeinek Bécsben aug. 3-án beadott jelentése a föherczeghez követi 
eljárásukról, s Bocskayval jul. 1., 2. és 5-én és köv. napokon folytatott 
alkudozásokról, hozzáírva a Bocskayhoz jul. 2-án beadott pontozatok. 
Emlitve van benne Il lésházynak jul. 17-én Kassára érkezése s befolyása 
az alkudozások folyamára. 

(Mindkettő a Magyar Akad. levéltárában eredetiben.) 

X I . 

1 6 0 5. j u l . 2 3. K a s s a . 

Bocskay Is tván Thurzó Szaniszlónak. — Thurzó Szaniszló mind-
amellett, hogy korán fejet haj tot t Bocskaynalc, sok kárt szenvedett. 
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Rhe'dey Ferencz ezért »Temettvén várához tartozó zálogos jószágát meg-
eresztette.« A fejdelem Illésházy főtanácsát, mint a kire bízta a felső-
megyék pénzügyi igazgatását, hozzá bocsátotta, ki vele »mind arról s 
mind egyéb szükséges dolgokról« bizonyost végez. Biztosítja, hogy tar tsa 
jó akarójának. 

(Eredetie az államlevéltárban.) 

X I I . 
1 6 0 5. a u g . 14. 

Stephanus Dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice domine, amice nobis honorande. 

Salutem et benevolentiae nostrae commendationem. Az temet-
vény i jószág felől emlékezhetik arra kegyelmed jelenlétébe is mit 
szóllottunk vaia kegyelmeddel. Mostan Apony Pál uram is meg-
talált felőle bennünket, és sokan is törekednek nállunk mellette, 
igazságát pretendálja, es hűségét veti, az ország végzését is 
támasztja előnkben. Mit kellessék ebből cselekednünk, hogy se 
egyik se másik fél most meg ne bántodjék, egyáltaljában nem 
gondolhatjuk. Tanácsinkkal először a tetszék, hogy mind az két 
félt az ország gyűlésére halaszszuk, annak utánna gondolkodván 
felőle, jobbnak Ítélők, hogy kegyelmedre halaszszuk őket, mint 
hogy az oda fel való circumstantiákat kegyelmed értheti jobban. 
Azért vagy az, hogyha egyéb nem lehet benne, és meg kelletnék 
Apony uramnak adni a jószágot is, mi módjával kellessék meg-
adni, azt kegyelmed prudentiajára hagytuk. H a pedig halasztani 
kell is minemű okokkal kellene haladni a gyűlésig, mind az két 
félt csöndes várakozásra hozni, azt is az kegyelmed jó industriá-
jára hagytuk, kegyelmed alkudtassa békességesen ő kegyelmeket. 
Bene valeat. Datum ex civitate uostra Coloswar die 14. Augusti. 
Anno 1605. 

Stephanus. 0 . ^ , 
Simon Pechy. 

Kidczim : Spectabili ac Magnifico domino Stepliano Illiesházy de Illiéshaza 
intimo consiliario et supremo proventuum fiscalium, in partibus regni 
nostri Hungáriáé, eis et ultra Danubianis moderatori. Corniti Comitatuum 

Lypto et Trinehin etc. Amico nobis lionorando. 

X I I I . 
1 6 0 5. s z e p t, 4. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice domine nobis honorande. Saluteüi 

et benevolentiae nostrae perpensam commendationem. Megadák 
2 * 
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mi nékünk az kegyelmed levelét, kiből az oda fel való állapat 
felől mit írjon kegyelmed megértettük ; kétség nélkül elhittük 
azt, hogy kegyelmednek elég nehézségére vagyon, hogy olyan 
eszeveszett emberek között kell kegyelmednek mindnyájunk javá-
ért munkálkodnia, kiváltképen hogy azok közül igen kevés lakott 
a Pál érsek udvarában, de elhittük azt, hogy kegyelmed maga jó 
híréért nevéért, országunknak közönséges javáért nemhogy ilyen 
keveset de még nagyobbakat is, csendes szívvel szenvedne, kiért 
mind mi, mind az kevés nemzetségünk minden üdőben háladással 
tartozunk. 

A mint azért kegyelmedet elbocsátottuk vaia Kassáról, 
kegyelmedet most is kérjük szeretettel s intjük, az szerént mun-
kálkodjék kegyelmed minden dologban, úgy a mint jobbnak s 
hasznosabbnak itili lenni. Kegyelmednél nyilván vadnak, minemű 
okok kényszerűének minket az ide be való jövetelre: hála légyen 
az úristennek békességben és egészségben jöttünk ide, minden 
rendek nagy szép szeretettel fogadtanak. Az székelység minden-
koron kész fejek fenallásaig nékünk szolgálni. Szeben városa is, 
ki az több szász városaknak eleje és feje, azonnal mihelen bejöt-
tünk az mi hűségünk alá hajlott. Fogarasból is az németek kijő-
vén és mi szolgálatunkra adván magokat, immár abban is magya-
rokat, mi nemzetünket küldöttük. Padul is a havaseli vajda 
minden boérival együtt hozzánk esküdt, hogy minden szerencsé-
ben együtt akar velünk élni, halni. így immár isten segítségéből 
Erdély minden vérontás nélkül a mi birodalmunkban vagyon. 
Vagyon csak az egy Pácz Györgygyei való controversia előttünk, 
mely immár egynehány naptól fogva concordiát tractál velünk, 
mind az alatta való néppel együtt, és minden kétség nékűl hisz-
szük, hogy abban is harmad nap alatt jó vég lészen, melyben 
mihelent véget érünk bizonyos postánk által minden dolgokat 
tudására adunk kegyelmednek. így osztán isten segítségéből sem-
mit ittben nem késünk, hanem sok szép hadainkat mellénk vévén 
úgy indulunk kegyelmetek felé, hogy az mi menetelünknek kegyel-
metek örvendezni fog ; ugyanakkor bizonyos emberünket bocsát-
juk a vezérhez. 

Az követek, sem penig Pográny.uram még mi hozzánk le 
nem érkezett, de ha eljönnek, a mint hogy várjuk is őket, mi 
minden üdőben az jó istenes békességhez inkább ragaszkodunk, 
hogysem a visszavonyáshoz, kiről minden elménket és akaratun-
kat kegyelmed bőségesen eszébe vehette nálunk létében. Az 
úristent híván azért segítségül, valamit szegény nemzetünknek 
jövendő megmaradására és magunknak jelen való hasznunkra 
jobbat s alkalmatosabbat esmérünk lenni, attui nem akarunk 
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idegenek lenni. Tartsa meg isten kegyelmedet jó egészségben. 
Datum in civitate nostra Megyes -1-a die Septembris anno 1605, 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 

benevolus 
Stephanus mp. 

A. Kathay canc. 

Martinus Madacsány secr. 

Kívül : Spectabili ac Magnifico domino Stephauo de Illicsháza consiliario 
et ad partes inferiores regni Hungáriáé delegato commissario nostro etc, 

Nobis bonoi ando, 

X I V . 

1 6 0 5. s e p t , 8. 

Serenissime Princeps stb. Post fidelium stb. 
Forgács Sigmond uram érkezék az választtal, az kit az 

fölséged és az ország kívánságára adott ő fölsége ; megolvastam 
az választót, csak értsék igaz szűvel, megalkudhatnánk az mint 
látom ; az ott való uraimmal és tanácsival fölséged tanácskozzék 
felőle. Az mi az fölséged szömélye contentatiój át illeti, gondolom 
abból is előbb mennek még, de fölséged az közönséges megmara-
dásra és az békességre legyen inkább intentus, hogy nem maga 
javára ; igen szükség, hogy fölsiessen fölséged, hiszem, nám, oda 
adják Érdéit annélkűl is fölségednek; viselne fölséged az derék 
dologra gondot, Az vezér-pasa ez is Magyarországot jütt rontani, 
nem az németeket; az jobbágyságot sok ezer szekérrel mind 
Budán alól takarja, az élést cséplik, és szekereken, tevéken, mind 
Pestre és Budára takarják; az hajdúság is tékozolja és pusztítja ; 
adattam nekik valami pénzt, egy liópénzt, de ők pénzen semmit 
nem vesznek, hanem szüntén úgy fosztanak, dúlnak és kóborlanak, 
mintha semmit nem adtanak volna nekik. Annyiban vagyon az 
dolog, hogy nemhogy az némethez ne hajolnának az vármegyék, 
de föltámadnak, ótalmazni kezdték magokat. Ha fölséged oly 
hamar nem érkezhetnék ide föl, írjon fölséged, ím én is az itt 
való urak tanácsát beveszem, vagy ha felséged jó akaratja, cl is 
indítom az törökkel való békességet, mert minden megmaradá-
sunknak az fundamentoma ; ím látja fölséged, az törek magának 
halász mindenestől, és valamely végre el is vesztene benninket, 
jobb azért, idején látván azt, hogy nem ótalmazni hanem rontani 
jütt az vezér bennünket, magunkra gondot viseljünk. Az úristen 
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éltesse és tartsa meg fölségedet. Datum ex Trincsén, 8-a Se-
ptembris 1605. 

Fölséged alázatos szolgája 

Iliésliázi István mpr. 

Utóirat: Az papoknak minden hatalmokat fenkatták, az 
kamrának is az választba, az kit az berezeg adott, 

Külczim : Srmo Principi Stephano dei gra Hung. et Transilv. Principi, 
Siculorum Corniti etc. 

XV. 

E x T r i n c z i n 2 5. S e p t . 1 6 0 5 . 

»Az török az ő álnoksága szokása és természeti szerint, nem jól 
cselekcszik velünk, vitt 40-ezer körösztyént el, Esztergamot megszállá 
meg is veszi rövid nap. Az ő hozzá közel való vármegyékbűi az élést 
Pestre, Budára takar ta t ja , Újvárá t minden mód nélkül megszállotta volt 
Rédei uram. Mast az török akara tunk ellen az egri pasát sok törökkel 
a lája szállította az végre, hogy Újvárá t is övéjé tegye, igyenlő akarat-
búi, most megostromlották Újvárát , az magyarok reá mentek, az török 
nem ment, és ez miatt elegen vesztek az magyarokban. Immár látjuk 
bizonynyal, hogy Újvárá t is elveszi, az Dunán hidat veret Isztergamnál 
átal, ha penig elveszi Újvárát , mind az bányák, s mind az egész föld 
Fá t rá ig övé leszen ; ha fölséged ellen nem volna, módot keressünk benne, 
hogy valami szín alatt bele bocsássuk az németeket, maradna körösztyén 
kéznél, mert akarmi végre is az török birodalom nem szenved társot, 
sem urat, sem nemes embert, bizonságot teszen errül az ö egész biro-
dalma. í r tam vaia köz tanácsbúi neki és Bosnyák Tamás uramat kültem 
vaia az vezérhez, eléggé eleiben adattam, hogy nem ez volt az végezés, 
hogy ö is minket és Magyarországot rontson, hanem hogy az németekre 
ment volna, és hogy még most is azt cselekedné, de nem akar ja semmi-
képpen, fölségedre mutat, hogy fölségeddel végezett igy. Az istenért 
kérem fölségedet, hagyja Rákóczi uramra az erdéli igazgatást és siessen 
följünni Kassára, az had utánna jühet fölségednek és lásson ehez fölséged, 
hogy az fölséged mellé támadot t magyar nemzet mind országostúl ne 
veszen el az pogán miatt, ilyen mód nékül, ne gyalázzanak ez világi 
minden nemzetségek bennünket, és ne szidalmazon az posteritas is benün-
ket, az krónikáknak is ne hagyjunk rút nevet utánnunk, nám az németek 
egész Erdélylyel kinál ják fölségedet, ezután is megtalálja fölséged Erdélyt, 
de ha Isztergam és Újvár az pogán kezében akad, ide hátra másképen 
fog parancsolni és hozánk látni, könnyen elveheti az többit is ebül 
tőlünk. Ez az Erdély sokszor ártott Magyarországnak, de nagyobbat nem, 
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mint most fog ártani, ha fölséged föl nem siet onnan : az isten előtt és 
ez világ előtt is nagy számadása lészen fölségednek, ha igy fog elveszni 
Magyarország. 

(Egy XVII-ik századi másolati gyűjteményből, mely Emicli Gusztáv úr bir-
tokában van, s mely következő czímet visel : »Paragraphi et medullae ex 
literis missilibus illustrissimi quondam Domini Stephani Illésházy ad Princi-
pem Stephanum Bocskay exaratis exoerptae.« E gyűjteménynek egy másik 
példánya Jászay előtt is ismerős volt, mert ő két töredékét kiadta az Akad. 

Évk. VI. k. 284—5. 11.) 

XYI . 

1 6 0 5. s e p t . 3 1. 

Serenissime principo stb. post fidelium stb. 
Deozeofi uram, ba előbb jutott volna liozzám, jól volt volna, 

gondom leszen immár arra ; mi Homonay urammal váltig szor-
galmaztattuk fölséged az ide való följüvésít, oka az volt, hogy 
némelyek azt hirdetik, hogy immár Erdélyből ki nem fog fölsé-
ged jíine, kit mi nem hittünk, de az község igen akadozott raj ta; 
másik oka, hogy az török is minket kezde rontani, nem ótalmazni, 
küldtünk hozzá, de semmi haszna nem volt. Az úristen hozza 
azért el immár fölségedet, még jókort vagyon, az szegin köresz-
tény kösségnek, Morvában sok kárt tehettünk volna eddig, de 
nem akartuk, mert az pogányság töltözett velek. Az miben talál-
tam itt az állapatat, abban megtartottam és jobbítottam, az 
morvái tábor Sakocianal fekszik, de sem mi ő reájok, sem ők mi 
reánk nem csatázunk ; Basta Komáromnál vagyon táboriján, de 
kevesen, 8 ezeren, ha vágyom, hanem úgy értem, hogy most vár 
népet, mind fegyverest, s mind gyalogost, az kiket 5 holnapra 
fogadtak ; még most is inkább vadnak azon, hogy magyaroknak 
ártsanak, hogynem az töreknek, minden bizodalmok az, hogy 
elmegyen az törek Sz.-Dömeter nap után és azután ő rajtunk 
leszen, az törekkel is frigyet tractál titkon. Isztergamban annyi 
nép vagyon, hogy nehezen veszi meg az vezér-passa, azért is jó 
volna az fölséged jelenléte, hogy míg Isztergam dolga el nem 
válnék, addig köllene az törökkel való frigyet elvégezni ; az ma-
gyarok megmaradásának és békességének, az fundamentoma 
az törekkel való békesség, anélkül heában békellünk az néme-
tekkel, az törekkel való hadakozás ismég az előbbi veszede-
lembe hozna bennünket. Jó volna talán, ha követi által mindjá-
rást megtalálná az vezért felőle, ha az törek császárnak jót akar, 
békességet vessen az német császárral, azt ha akarja, azzal nem 
leszen az meg, ha Isztergamot víjja, ha meg nem veheti, ez nya-
rat heában múlatja el, ő elmegyen, az német rajtunk marad ; azért 
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az mi megmaradásunk. Az török császár java is azt kívánja, hogy 
az frigyhez álljon, nekünk országunk is elpusztolt az sok hada-
kozásban, kételenek vagyunk vele, hogy békességet szörezziink. 

t 

I r t volt nekem az vezér, summája csak az volt, hogy az 
németekkel ne békéljünk és neki, hogy törek császár hatta meg, 
hogy Isztergamot szállja meg ; választ írtam neki, hogy ő is min-
ket ront, nem az németeket ; mi választót tött arra, im oda kül-
tem, fölségednek. H a elvégezhetné fölséged az törökkel az frigyet, 
az németekkel úgy látom, hogy végezhetnénk, jó részét az 
földnek, ha fölségedhez szakaszthatjuk Erdélyhez, jó assecura-
tioja leszen az, az magyaroknak. így megnyughatnék fölséged is, 
az szegény ország is épölhetne. Azonban az úristen az sok nyo-
morúltak kiáltását meg fogja hallgatni és Kudolfust kiviszi ez 
világból, azkor az úristen akaratjából ismég véghez mehetne az 
fölséged dolga könnyebben, hogynem most, mert az libera electio 
regis kezünkbe lönne. Csak most végezhetné az törökkel az fri-
gyet jó módon el fölséged, de ezek az törekek minden üdőben az 
más emberek szerencséjének és munkájának hasznát magokra 
fordították, ím most is úgy akarnak cselekedni. Azért ne késsék 
fölséged, jűjen föl közinkben, hogy ha az vezér mi kárunkkal 
akarná az frigyet, még üdőnk vagyon hozzá és módunk, hogy 
neki is akarni kölletik. 

Az vitézlő népnek még most is fizetek, két okájért nyútot-
tam fizetéseket, egyikért azért, hogy nehezen tehettem az pénznek 
szerit, másikért, hamar kitelnék havok, ismég rajtam volnának, 
mert ők azt semminek tartják, hogy mind maga lova az országon 
él, annak fölötte ugyan uralkodik minden ember jószágában. 
Nem hallottunk még olyan hadat az kinek hóról hóra megfizettek 
volna, de meg sem engedték nekik minden ember marhájával 
szabadon bírni, mint ezeknek. Alább hagyattam azért az sok 
dúlást velek, talám panaszolni is fognak fölségednek reám. Rédey 
uram donacioit ne confirmálja fölséged, megértse először fölséged 
micsoda jószág, sokat adott egyiknek, soknak semmit, el is szöd-
tem immár tőlek benne, az egész érsekséget, dézmákot fölosztott 
volt, de visszavöttem, de ezekről, ha isten fölségedet fölhozza 
azkor szólok. Most arra nézzen fölséged, hogy ne lopják el a 
nyarat heában az németek tőlünk. Az törek az mi köntösünket 
ne vonja magára. Az persa felől micsoda liirek vadnak az néme-
teknek, ím oda küldtem fölségednek, ez nálok bizonyos hír. Az 
hatalmas úristen éltesse és hozza fölségedet egésséggel közünk-
ben. Az fölséged hada, ha sok, talám jó volna, hogy Filekre menne 
az dereka, maga fölséged az högyekre, innen Liptóra, Túróczra. 
Lássa azért fölséged, melyre jő, csak ne késsék fölséged. 

Puskaporunk sokolt, sem várakban, sem várasokban, sem 
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mezőn nincs, hozzon fölséged vele és töressen is Kassán. Isten 
tartsa meg fölségedet, 

Datum ex Trencsén 31. September 1605. 
Felséged alázatos szolgája 

Iliesházy István 

Kivül : Serenissimo Principi ac domino dno Stephano Dei gratia Hungá-
riáé, Transylvaniae, Moldáviáé et Yalacliiae Principi et Siculorum Gomiti 

etc. domino mihi clcmentissirao. 

X V I I . 

1 6 0 5. o c t 4. 

Spectabilis ac magnifice domine et fráter obseruaudissime. 
Salutem et servitiorum nostrorum commendationem. 

Az kegyelmed írását értem uram, de lia kegyelmetek jó 
akaratja az hadakat immár ne szaggassa el mellőlem. Mivelhogy 
Esztergomot az vezér megvette, kegyelmed jó ítéleti rajta, mi 
következhetik ezután, hanem ugyanitt fizessenek az hadnak, 
kérem kegyelmedet. Esztergomot penig ma atták meg. és ugyan 
felatták, nem az, hogy erővel vette volna meg az vezér, holnap 
hajókon viszik Komáromban az benne való németeket. En 
nagyobb örömét nem láttam apámnak Sinnan passának, mint 
ma, minden hadával lovakra ült és úgy örvendeztek az Esztergom 
megadásának. 

Uram én immár Lévát igen féltem ; kegyelmed mindjárt 
írjon mind az asszonynak és mind az lévai tiszttartónak, adják 
urunk számára, mert bizony úgy jár, mint Esztergom. Újvár alá 
sok török akar jőni, sőt ő maga is az vezér, kiből mi következzék, 
csak isten tudja, kegyelmed meggondolhatja; urunk bizony 
sokáig késik. Desőfi uramat most reggel bocsátottam el. Isten 
legyen kegyelmeddel. Datum ex Castris, 4. 8bris. Anno 1605. 

Spect. m. d. v. seruitor paratissimus 
et fráter obsequentisimus : 

Comes Yalent : D. de Homonna mp. 

Utói rat : Uram, valamíg álhatóm végig akarom az szegény 
országért szenvednem az kimondhatatlan gondokat, 

Kivül : Illésházy Istvánnak czímezve. 

(Eredttije papiror, két gyürűpecséttel.) 
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X V I I I . 

1 6 0 5. o k t ó b e r 5. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Hogy ez liozzáuk 

jött vitézink követi levelünk nélkül ne menjenek kegyelmedhez, 
akarók, hogy ide való állapatunkat értse kegyelmed. Az erdélyi 
állapatot Dévén kivül lecsendesítvén isten segítségéből immár 
utunkban vagyunk, ma itt Szalárdon leszünk jelen az szegény 
Csáky uram temetésén ; holnap innét Szent Jóbról megindulván 
menten megyünk Kassa felé ; ott sem mulatván kegyelmetek 
köziben fölindulunk, és oly állapattal ügyekezünk menüi, hogy 
mind kegyelmetek és minden vitézink örömmel lássanak ben-
nünket. Ez üdő alatt kegyelmed is mindazonáltal igyekezzék 
szerét tenni az parata pecunianak, mert pénzünk azért lészen 
nem sokára, mert az erdélyi adót is felvetötték, csak hogy még 
ilyen hirtelen kezünkben nem érközlietett. 

Továbbá vitézeink találtanak meg az sebesek gyógyítása 
felől, kik harczokon és ostromokon az mi szolgálatunkban sebe-
sednek, melyre felette szükséges gondviselésünknek lenni, két-
szer is írtunk felőle Barát i Istvánnak, de nem tudjuk mi okon 
fogyatkozást tött eddig az dologbau ; kegyelmedtiil fölötte kedve-
sen vesszük s meg is szolgáljuk hagyja meg serio Baráti Istvánnak, 
és magának kegyelmednek legyen vigyázása rá, hogy az barbé-
lyoknak is fizessen az mi jövedelmünkből és ételekre, italokra 
valameddig gyógyítják őket.az mienkből legyen gondviselésreájok. 

Uj hírt kegyelmednek egyebet nem írhatunk : Husztból 
szót adtanak ki és megígérték ; az minemű conditiókat kévánta-
nak, kik igen könnyek és tűrhetők, azokat hozzánk küldvén hüt-
leveliinket kévánságok szerént immár oda is küldöttük. Minden, 
reménységünk az, hogy isten csak ez héten is kezünkben adja, 
mely meg lévén mikor az magunk emberi belé férkeznck megír-
juk azt is te kegyelmednek miugyárást. Tartsa meg isten kegyel-
medet jó egészségben. Datum ex arce nostra Szent-Jób die 5. 
October 1605. 

Ejusdem spectabilis ac mag. d. vrae 

Stephanus mp. benevolentissimus : 

Kii!czim : Spectabili ac magnifico domino Stephano Ulyésbázy stb. 
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X I X . 

1 60 5. o k t . 2 0. 

Stephanus elei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Az törököknek 

mind Nógrád és Újvár felől való szándékát Homonnay Bálint uram 
münékünk bőségesen értésünkre adta, kiről eleitől fogván, 
mihelyt attúl valami tartásunknak kellett volna lenni minekünk 
szorgalmas gondviselésünk volt mind levelünk s mind izenetiink 
által, és mind arról s mind egyéb dolgokról mit írjon Korlátli 
István mi nékünk, az levele páriáját includálva odaküldtük kegyel-
mednek, mindazáltal valamenynyire lehetséges és az szükség 
mutatja jó vigyázásban lenni felölök. 

Mulatásunk magunknak is itt immár semmi nem lészen, 
mert az császár derék athnamé-levelét, ki főoka volt eddig való 
várakozásunknak, talám csak ma is elhozzák és ideérkeznek véle. 
Erdélyből noha magunkkal is szép hadakat hoztunk ki, de az 
székelységnek és az fizetett magyarságnak egy kevéssé meg kel-
lett volt tartozni az mi kijövetelünk után, mert újólag tatárság 
érközött volt segitségünkre, mely az országon minden kártétel 
nélkül csuda békességesen jött által, mig az el nem takarodik 
addig meg nem indúlhattak és pusztán az országot nem hagy-
hatták. Immár útban vadnak és cjjel nappal mellénk sietnek. 
I t t is minden rendeket sietséggel szorgalmaztatunk és két 
helyen is gyülekezünk Szerencs táján és Szikszóra. Az Homonnay 
uram kívánsága szerént ugyan magunktól is gondoltuk azt, hogy 
új néppel értessük igen hamar elöljáróban kegyelmeteket. 

Minthogy penig ilyen nagy dolgokról kelletik oda föl jutván 
végezésünknek lenni, mi itt az vármegyéket, urakat, főrendeket, 
várasokat és az egész országot gyűlésben is hívattuk, melynek 
napot nem prefigálhattunk, hanem csak hogy az választott embe-
rek jelen lévén mellettünk, valahol ott fenn az gyűlést celebrál-
tatnunk szükséges lészen okvetlen akkor compareáljanak. Kikről 
kegyelmed Homonnay Bálint urammal egyenlő értelemből szük-
ség, hogy végezzen oly bizonyos helyet, hol lehetnénk szömben 
kegyelmetekkel és liol lehetne legalkalmatosabb helyen végezé-
siink az közönséges jóról. 

Ott fönn is penig mi nevünkkel kegyelmetek minden rende-
ket hívasson szorgalmatosan az országos gyűlésre, a hol magunk 
szömélye jelen levén, mint ilyen nagy dologokról, az két császár 
között állapatunknak és frigyünknek (ha lehetséges lészen) vég-
hezviteléről minden jót végezhessünk, melyről valaki magát 
absentálná poenam in generalibus regni constitutionibus expre§-
sam minime evitabit etc, 
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Ezekről ott kegyelmetek gondot viselvén, a mint írók mi is 
itt immár sem napot, sem órát nem mulatunk, hanem isten segít-
ségéből mennél nagyobb és derekasb készülettel lehet mingyá-
rast kegyelmetekhez érközünk, csak ez alatt az hely felől, hol és 
micsoda helyen lehessünk szömben, kegyelmetek tegyen bizo-
nyossá. Adja az úristen, hogy utunk mindenkép jó szerencsés és 
ügyekezetünk győzedelmes lévén kegyelmeteket fejenként talál-
juk jó egészségben. Datum ex arce nostra Sárospatak die 20. 
mensis Octobris 1605. 

Ejusdem sp. ac m. d. v. 
amicus benevolus 

Stephanus mp. 
P. S. í rhat juk azt is kegyelmeteknek, legyen áldott az 

szent istennek neve, Huszt várát az benne való németek megad-
ták, ennek a holnapnak 15-ik napján mentenek ki bellőle Len-
gyelországra és az mienk belé szállottanak. Más felől is szintén 
most igen nagy reménységünk vagyon, kikkel derék tractatust 
indítván még eddig jó folyásban vagyon az dolog. 

Bocskay kezével: m. p. 
Kivül: Spectabili ac magnifico domino Stephano lllyésházy stb. 

X X . 

1 6 0 5. o c t . 2 3. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Tudására lehet 

kegyelmednek az elmúlt tavaszon hadainknak az ellenségre oda 
fel való bocsátása után nagy és elmúlhatatlan okokért is, hogy 
ide hátra ellenséget nemzetünknek ne liadnánk, mi nekünk 
Erdélyben kelletett vaia mennünk. Az búi isten segitségébül min-
den állapotokat csendességre hozván, mennél hamarébb lehetett 
onnat is szép hadakkal az kegyelmetek segítségére igyekeztünk 
kijőni. Utunkban azért mind az fővezér sollicitálván bennünkőt 
az vele való szembelételre, és derekas megmaradandó frigyünktől 
való végezésre s mind pedig Mátyás herczeg főköveti által solli-
citálván, hogy mind magunk császár ő felségével megbékéljünk, 
s mind penig az két császár között az békességet véghezvigyük, 
kikkel noha főtanácsinknak érteimébűi tractatusban is indultat-
tunk. Sőt az törökkel való végezéssel immár assecuratusok is 
vagyunk, de fenn levén hadai ellenségünknek, minekünk is oly 
készülettel kellett ez dologhoz nyúlnunk, hogy mind az békesség-
nek traktálásához ha kívántatik, hozzá nyúlhassunk s mind penig 
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lia az üdő ugy liozná, az fegyver is kezünkben készen legyen, 
kiért véletlen dolog nemzetünken ne történhessék. Tetszett azért 
tanácsinkkal, hogy erre az generalis expeditiora, melyben magunk 
személy szerént jelen leszünk, minden rendeket egyszersmind 
hadban is hivassunk, és az mellett, minthogy ilyen nagy dolgok-
ról való végezésekért generalis gyűlést kell ugyan ezen táborunk-
ban celebráltatnunk, minden vármegyéről az mint szokás gene-
ralis gyűlésbe bocsáttani, bizonyos választott személyek teljes 
tanúsággal jelen legyenek, hogy az közönséges megmaradásról 
hazánk javára communibus votis et suftragiis mindnyáján egyenlő 
értelemből végezhessünk. Mely dolog immár, hogy késedelmet 
nem szenved és magunk is az jövő hétfőn megindulván eontinuis 
itineribus Léva felé megyünk. Int jük azért kegyelmedet szeretet-
tel, hogy mentül jobb készülettel és módjával lehet, szerestől, se 
órát, se napot nem várván táborunkba mellénk siessen, hogy se 
az országos mustrán, se az gyűlés celebráltatásba fogyatkozás 
(ha kegyelmed magát absentálná) ne találtassék és sem mi tőlünk 
és se az országnak erről irt régi törvényeitől kegyelmed ne vádol-
tathassék. Secus sub poena immediate praemissa non facturus. 
Datum ex arce nostra Sáros-Patak die 23. Cctobris. A . D . 1605. 

Stephanus mp. 
Simon Pechy. 

Külcz'm : Sp. ac. M. D. Georgio Thurzó de Betthlemialva etc. Corniti C. 
Arvensis n. li. 

Kivül: Exhibitae iu arce Lietava 2. die Nov. A. 1 6 0 5 . 

(Eredetije a M. T. Akadémia irattárában. Ugyanennek egy másik példánya 
oct. 23-iki kelettel az államlevéltárban.) 

X X L 

1 6 0 5. o c t . 27 . 

Stephanus dei gratia stb, 
Spectabilis ac magnifice domine stb. Sai ütem stb. Olykor 

adá meg Patakon Macskássy uram, az kegyelmed jámbor szol-
gája az kegyelmed levelét, mikor immár szekereinket elől elbo-
csátván magunknak okvetlen másodnapon megkelleték indulnunk ; 
az hadaknak is mindenfelé megírtuk vaia, hogy Szikszó felé taka-
rodjanak. Elolvasván mindazonáltal az kegyelmed szép discur-
sussal irt levelét, fölötte igen örülénk raj ta , mindazért, hogyha 
kegyelmed ezeknek maga elméjéből volt feltalálója, mely igen 
egyaránt fogott járni a mi elmélkedésünkkel, mert eddig való 
várakozásunknak, nem egyebek valának okai, hanem az melyeket 
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kegyelmed itt előszámlál. Mind penig azért, kogyka kegyelmed 
ezeket más embernek indításából írta s gondolkodott is ezekről, 
akarjuk, hogy az jó tanácsoknak és jóra való intéseknek helyt 
adván ilyen nagy dolgokról való gondolkodásit silentiumban nem 
tartotta, hanem mi nékünk kijelentette. De annak sokkal inkább 
örülünk, hogyha ezeknek az gondolkodásoknak kegyelmed leszen 
édes öcsémuram autóra és inventora. 

Az mi nézi azért az némettel télben való hadakozásnak diffi-
cultását, az mi vitézinknek egy avagymásképeu in officio contineálá-
sát, az körösztyén vérontásnak valamennyire való tágítását (mert 
ezek főbb summái az kegyelmed Írásának) ezeket ennek előtte is 
szömünk előtt forgattuk. Az hadakozást mi ízű legyen az német-
tel mind télben, nyárban, azt immár láttuk s kóstoltuk is. Embö-
rök csak ők is, istené a dicsőség valamennyire eddig is ellenek 
segített. 

Vitézinkkel való alkudást mi illeti nem tagadhatjuk vala-
mint s valahogy lö t t , eddig való előmenetelünk isten után ő 
kegyelmek által lött. Kiért háládatlanoknak nem akarunk semmi 
időben hozzájok találtatni, akár békességre menjen az dolog, 
mint kellessék őket leszállítani, akár hadakozásra, mint kell abban 
is promoveálni, mindenekben istent segítségül kíván utat és módot 
keresnünk, melyre mi ő kegyelmeknek, viszontag ő kegyelmek is 
minékünk egymásnak kötelesek vagyunk. 

Hogy az körösztyén vérontás ne csak ideig táguljon, hanem 
ugyan örökösen az két császár között az békesség meglevén, 
lecsendesíttessék ez mostani fölmenetelünknek az egyik fő czélja. 
És minthogy az kegyelmed mostani discursusában az legfőbb 
kérdés ha föl kellessék-e mennünk avagy nem, immár arról írok 
kegyelmednek. 

Az fővezérrel való szömbenlételünket kegyelmed is ugyan-
ezen írásában szükségesnek itili, mely az fölmenetel nélkül 
nem lehet. 

Az békesség dolgáról való tractatusban is az két császár 
között az mi fölmenetelünk nélkül elégséges módot nem látunk, 
melyet minthogy mindenik felé megigértönk, hogy szüvünk sze-
rént munkálkodunk benne, hogy véghez menjen, szónknak igazat 
akarunk tenni. 

De az mi nagyobb, minthogy az kegyelmetek eddig való 
írását mü fundamentumnak tartottuk és arra építvén mind az 
Tiszán túl és innét való vármegyéknek egész Pozsonyig és Nyit-
ráig minden rendeknek fölmenetelünket megírtuk és mellénk 
mindeneket az szavára hivattunk. Sőt immár azt mind az két 
császárnak megírtuk ahhoz képöst és megírtuk azmint kegyel-
metek szorgalmaztatott bennünket. Mint lehessen azért, hogy 
mindezeket most megváltoztassuk és igéretünkben, szónkban az 
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két császárság között más mód találtassék, annak elegendő okát 
nem láthatjuk. 

Most pedig erről nem szükség még disputálnunk, az mi 
fölmenetelünk után arra megyen-é az dolog, hogy hadakozzunk, 
avagy békességet szerezzünk, most csak az fölmenetel áll előttünk 
és ha hadakoznunk kell, annak mi formán kell lenni, akkor 
végezhetünk felőle, mikor annak ideje lészen. Nem tágítjuk azért 
ez előttünk álló utunkat édes öcsém uram, hanem isten segítsé-
géből oly készülettel és módjával ügyekezünk felmenni, az mely-
lyel hazánknak és nemzetségünknek, és abban az szent istennek 
tisztességének s igaz hiitünknek előmenetellel való megmaradá-
sának leghasznosbban szolgálhassunk, kiért semmi fáradságunkat, 
sem vérünk hullását, és ha az üdő úgy hozza, halálunkat is nem 
szánjuk. 

Azért a mint kegyelmednek ennek előtte is írtuk volt, 
minémü dolgoknak menjen ez üdő alatt végére, most is intjük, 
hogy arról kegyelmed mennél hamarébb lehet, írjon valami 
bizonyost. 

Es Illyésházy uramnak írjon újólag kegyelmed, hogy ő 
kegyelme gondjaitúl magát üresítvén jöjjön előnkben, ez előttünk 
álló dolgokról beszélgethessünk ő kegyelmével. Kegyelmed is 
pedig az helyet jó módjával hagyván, és mind az vitézeket az 
mikorra följebb való érközésünket gondolhatja, jöjjön előnkben, 
kiről és egyéb ezekhez való több dolgokról szóval izentiink kegyel-
mednek, az kegyelmed jámbor szolgájátul Macskássy uramtúl. 
Tartsa meg isten kegyelmedet jó egészségben. Datum ex arce 
Szerencs die 27. Octobris. Anno dni 1605. 

Stephanus mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Valentino Druget de Ilomonna 
cousiliario nostro et generali exercitiuim nostrorum capitaneo, necnon 

corniti comitatus Zempliniensis nobis lionorando. 

X X I I . 

1 60 5. nov . 3. 

Spectabilis ac magnifice domine stb. 
Seruitiorum nostrorum stb. Akarjuk kegyelmednek érté-

sére adnunk, hogy az mi Pozsonyban való írkálásunkat az elmúlt 
napokban gyermekjátéknak írta vaia kegyelmed lenni, mely írá-
sunkra az minemű válaszunk jött, in copijs im megkűdöttük 
kegyelmednek. Bizony oly nehéz dolognak tetszik az az kegyel-
mednek írása, hogy nem tudom, ha valaha elfelejthetjük-e? 
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Elkigyje kegyelmed, ka én azt tudtam volna, kogy az botot 
kegyelmed kezében, és az szablyát kegyelmed oldalára kötötték 
volt, ez idő alatt is nem koriczáltunk volua itt fenn. De mostan 
az ám járjon, csak édes hazánknak igyekezzünk szolgálni. Im 
azért valami négyszáz kopj ás vitézzel ő fölsége eleiben indulok. 
Egri Istvánnál többet, senkit el nem veszek velem, az több kapi-
tányokat ez jedzés szerént elosztottam az falukra, szervei ő föl-
sége parancsolatja szerént, Desőffy János uramat Újvárba hely-
heztettem, mivel hogy Bosnyák uram nem akar egyebért benne 
tenni, hanem ő felségével akar szemben lenni ; kegyelmed is azért, 
ha előbb megindul nálunknál, az igen jó dolog, minket is isten, 
ő fölsége elenben vivén, örömest akarunk minden javárúi hazánk-
nak ő felsége előtt beszélgetnünk. Keresztes Tamásnak kegyel-
med mindenekről parancsoljon, hogy jól viseljen gondot, mi is 
írtunk neki, és egyéb dolgokat is isten akaratjából, jó módjával 
elrendeltünk. Kolonicz valamit ne indítsék urunk feljőveteleig, 
írja meg kegyelmed neki, mert meghattam Desőffy uramnak, 
hogy tíz annyit indítson mindjárást helyette. Isten kegyelmével. 
Datum ex castris nostris ad Mocsonok positis. 3. Novembris 1605. 

Sp. ac mag. dnis v. 
seruitor et fráter 

H. Bálint. 
P. S. Hogy penig így elosztottuk az vitézeket, az végre csele-

kettük, hogy nálunk nekül mezőben nem akartak maradni, emle-
getvén az kanisai hideget. Azért mint tetszik kegyelmednek, írjon 
kegyelmed mindjárást felőle, még talán megjobbíthatjuk. 

Kivül : I l lésházy I s tvánnak czimezye. Az aláírás Homonnai Bálinté. 

X X I I I . 

1 6 0 5. HOT. 8. 
Spectabilis ac magnifice domine et affinis mihi pìurimum 

obseruandissime salutem ac seruitiorunr miniorum debitam com-
mendationem, 

Áldja meg az isten kegyelmedet minden kévánsága sze-
rént való jó szerencsékkel. Kegyelmednek ez napokban két levele 
jutott kezemben, azért jó akaró bizodalmas sógor u r a m mindene-
ket rend szerint megértettem ; az te kegyelmed én hozzám való 
akaratjáért és atyafiságáért, ha az úristen elvisz b e n n ü n k e t szol-
gálni akarok, hogy penig kegyelmed az keresztények között való 
békesség megszerésében ilyen szíve szerint fárad és munkálkozik, 
azért az isten is jót ad kegyelmednek és az egész kereszténység-
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ben jó híre, neve leszen. Mindazonáltal az elkezdett jó dolog-
ban kegyelmed isten segétségével semmit hátra ne hagyjon, 
tudom bizonyossan, hogy az én uraim ő fölségek az kegyelmed 
mastani fáradságáért liálaadatlanok nem lesznek, el is nem 
felejtkeznek. Ertem azt is kegyelmed írásából, hogy ellene 
volna az kegyelmed alatta való vitézeknek, mivel én Lévából 
az németeket ez ideig ki nem vittem volna : látja isten én örö-
mest ez ideig is kivittem volna Lévából az németeket, mert 
tudom, hogy csak káromra és nem hasznomra vadnak; de császár 
urunk ö fölsége híre nélkül nem merem cselekednem, mely dolog-
ról herczeg urunkkal is szólottam és ő fölsége is, császár híre 
nélkül meg nem engedheti, mely dologról írtunk oda föl Prágá-
ban ő fölségének és azon vagyok, hogy mennél hamarább lehetne 
Lévából az német szolgáló nép kimenne. Továbbbá kegyel-
medet kérem, mint jó uramat, sógoromat, kegyelmed az mint 
mindenkoron ajánlotta magát az én feleségemnek, abban semmi 
kétségem nincsen. Legyen kegyelmed minden jó törekedő Bocs-
kay uramnál ő fölségénél az én feleségem mellett, és az ő 
árvája mellett, hogy az pataki, terebesi és egyéb jószágát ő 
fölsége eresztené kezéhez, kiért isten is jót ad ő fölségének, hogy 
az árvákét megadja. Engedje ő szent fölsége, hogy az békesség 
legyen meg hamar az keresztyének között, hogy mi is kegyelmeddel 
láthassuk egymást, és mint igaz atyafiak szolgáljunk egymásnak 
minden jó akarattal. Kegyelmedet kérem mégis az Lévában 
lévő németekért ne nehezteljen kegyelmetek. Ok ott nem ártanak 
senkinek, hanem csak veszteg lesznek és kegyelmed parancsolja 
meg az kegyelmed alatta való vitézeknek, hogy az kik odajár-
nak, az egynehány németet ne háborgassák meg, tudom ők sen-
kinek nem ártanak, csak nekem vadnak káromra. Kegyelmedet 
kérem azon is, hogy az oda való jóakaró uraimnak, barátim-
nak ajánlja szolgálatomat, adja ő szent fölsége, hogy ő kegyel-
mekkel hamar való napon atyafiságosképpen lakhassunk együtt. 
Éltesse az úristen kegyelmedet jó egészségben és ez mastani 
keresztyéni dologban való fáradságáért sok jót adjon ő szent föl-
sége és engedje ő szent fölsége jó és örvendetes új esztendő(t) is 
érhetnünk, kiben az igaz atyafiak élhessenek minden szeretettel 
nagy vigan. Datum Yiennae 8. Novembris 1605. 

Kegyelmednek mindenkor, mint édes sógor uramnak ere-
mest szolgálok 

Seifridus a Kolonitsch mp. 

Kivül : Illésházy Istvánnak czímezve. 

T O R T . TÁR l b 7 8 . 3 
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X X I V . 
1 6 0 5 . n o v . 8. 

Stephanus elei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Ezen órában 

estve aclák értésünkre, liogy kegyelmed útban volna és ma est-
vére Korponára érkeznék, melyet mi kedvesen hallottunk: ke-
gyelmedet azért szeretettel intjük, hogy kegyelmed az maga 
becsületiért, hazánkhoz való szeretetiért és az mi hozzánk való 
hűségiért éjjel nappal siessen hozzánk jönni ; úgy jőjjen penig, 
hogy mi velünk elébb szemben légyen, hogysem mint mi az 
vezérrel szembe lennénk. Ebben kegyelmedet felette kérjük, cse-
lekedjék kedvünk szerént, hogy mi is vehessük kegyelmedtül jó 
kedvvel. Secus non facturus. Datum ex castris nostris ad mon-
tem Naszálly positis. Die 8. Novembris anno 1605. 

Az mi az maga személyét illeti kegyelmednek, semmiképen 
maga személyében az vezér eleiben kegyelmedet vinni nem akar-
juk, hanem kegyelmeddel beszélgetvén mingyárást visszabocsát-
juk, ha kegyelmed szintén az vezér táboránál ér el bennünket 
is, ott is kegyelmeddel beszélvén visszabocsátjuk kegyelmedet. 

P .S . Szeretettel kérem jöttén jöjjön kegyelmed éjjel és nap-
pal, bizont írok kegyelmednek, hogy mindjárt visszabocsátom 
kegyelmedet. 

Kegyelmed jó akarója : 
Bochkay István mp. 

Külczim : Sp. ac M. Dno Stephano Illésházy stb. 
Az utóirat : P. S.-1ol kezdve Bocskay írása. 

X X V . 
1 6 0 5. n o v . 9. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Ertjük, hogy 

kegyelmed immár csak itten közel érközött volna hozzánk, azért 
az kegyelmed tekintetiért az szömben léteit egy nappal tovább 
halasztottuk, hogy beszélgethessünk kegyelmeddel. Azért kegyel-
medet szeretettel és felette igen kérnök az mi szolgálatunkért ne 
késsék, jöjjön hozzánk, hogy az előttünk álló dolgokról beszélget-
hessünk kegyelmeddel. Bene valere cupientes. Datum ex castris 
nostris ad Szent-Katalin positis die 9. mensis Novembris 1605. 

Ejusdem spectb. ac magnifici d. vrae. 

Stephanus mp. benevolentissimus 
Kivül : Spectabili ac magnifico Domino Stephano Illyéshíízy stb. 
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X X V I . 

1 6 0 6. nov. 25, 
Stephanus dei gratia stb. 
Magnifice domine stb. Salutem stb. 
Jól emlékezhetik reá kegyelmetek ez elmúlt tavaszi itt 

Kassán való gyűlésünkben országúi mit végezett legyen kegyel-
metek az békességnek véghezvitele felől. Kire való tekintetben 
kétszeri vagy háromszori replicatiónk után Bécsben mind az 
ország szabadságinak lielyreállatása felől s mind az magunk 
személyinek contentálásáról mint végeztünk legyen, annak utána 
ennyi kadakozások után az két császár között való békességnek 
véghezvitelében is interponálván magunkat, minthogy mind az 
két félnek alkuvása münekünk házonkban birünkben (bőrünkben) 
és megmaradásunkban jár t : felette szükségesnek ismerjük, most 
mind ezeknek végét látván, és követünk mind egyfelől s mind 
másfelől megérkezvén, hogy régi jó szokásunk és rendtartásunk 
szerént, immár kegyelmeteknek is minden dolgokat voltaképen 
értésére adhassunk és az követektől követségek járások szer ént 
mindeneket érthessen, hogy annak utána mind az lött végzések-
nek executiójáról s mind azután következendő országos gyűlésben 
leendő végzésekről (minthogy nagy részének az végezéseknek 
ott kell eligazodni és confirmálódni) jobb fiiixlamentommal 
gondolkodhassék : tetszett, hogy azelőtt közönségesen egymás 
értelmének megvételéért ide Kassára egy rövid gyűlést hirdet-
nénk, melynek napját ez időnek rövid voltához képest hattuk ez 
jövendő szent Lucza asszony napját, azaz deczembernek tizenhar-
madik napját. 

Intjük azért kegyelmedet szeretettel, hogy az megnevezett 
napon és helyen okvetetlen jelen legyen, hogy az gyűlés ugyan 
akkor mindjárást elkezdethessék és mentől hamarább végezvén 
az állapatról, késedelem nélkül viszont házához megtérhessem. 
Secus non facturus. Datum in libera civitate nostra Cassoviensi 
die 25. Xovembris anno domini 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Pechy mp. 

Külczim : Magnifico domino Stanislao Turzo de Betlilenfalva corniti 
comitatus Scepesiensis etc. fideli stb. 

Kívül Thurzó Szciniszló írásával: Exhibite 6. die Decembris 1 6 0 6 . 

(Eredetije a m. le. államlevéltárban Acta Pubi.) 

3 * 
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X X V I I . 

1 6 0 5 . d e e . 4. 

Spectabilis et magnifice domine, affinis patrone et tan-
quam pater obseruandissime. Post salutem et seruitiorum meo-
rum deditissimorum commendationem etc. 

Kegyelmednek bizodalmas, jóakaró uram apám, ezt aka-
rám kegyelmednek tudtára adni. Az mint Bocbkay uram kivánta 
ő fölségétől herczeg urunktól, hogy kegyelmednek és az kiket 
kegyelmeddel ide rendeltek, hogy az kegyelmed ide jövetelének, 
békességes idejövetelére és visszamenésére és ótalmára, mind azok-
kal egyetemben, az kik kegyelmeddel ide ő fölségéhez akarnak 
jőni, hogy kegyelmednek azokkal egyetembe az mi kegyelmes 
urunktól, herczeg urunktól salvus conductus adatnék, ím her-
czeg urunk ő fölsége, Bocskay uram kívánsága szerint, kegyel-
mednek az salus conductust megadta és küldötte és mivelhogy 
ő fölsége én reám bízta, hogy énkiildjemmeg kegyelmednek azű 
fölségétől az mi kegyelmes urunktól adatott salus conductust, 
gondolván azt, hogy békességesben és hamarábban kegyelmedhez 
jusson az salus conductus, küldöttem Bejcsy János uramnak és 
levelemben kértem, hogy éjjel nappal mentél hamarább lehet ű 
kegyelme Bejcsy uram bizonyos meghitt embertől az salus 
conductust elküldje. Azért bizodalmas jóakaró uram apám 
immár az úristen segétségéből, csak az kegyelmed jövetele kíván-
tatik, és az egy istenért kérem kegyelmedet, kegyelmed mint 
eszes ember látván az mi nyomorodott országunknak és az 
szegénségnek és földünknek pusztólását kegyelmed az salus 
conductust kezéhez vévén, kegyelmed semmit ne késsék, mert 
mentél hamarább lehet, annyival jobb ; és az mindenható úristen 
hozza hamar hamar kegyelmedet jó egészségben és békességben 
hozzánk ; uram ez én szerelmes atyámfiát, gyermekimet, jószágo-
mat, az úristen után az kegyelmed szárnya és ótalma alá aján-
lom. Továbbá bizodalmas uram apám, vájjon kit hizlal Németi 
Grergel az szegény szomorodott kösségnek megrontásával és rab-
lásával ? Bizony csak az törököket és szegény keresztyénségnek 
lelkek veszedelmekre ; azért urain kérem kegyelmedet, találjon 
módot benne, hogy tiltatnék és zaboláztatnék meg. Bizony 
uram, mind kegyelmeteknek, mind mi nekünk gyalázat, hogy egy 
olyan ember, ilyen nagy akadékot szerez és senkivel gondolni 
nem akar. Az úristen bizonyságom, az ki minden gondolatimat, 
cselekedetimet látja, hogy igazat mondok, ne ítélje senki felőlem, 
hogy én az én jószágomnak megnyeréseért törekedem csak, 
hanem mint jámbor keresztény fél, tisztem szerént tartozom 
fáradni törekedni ; nem is szánom fáradságomat, sem éjjel, sem 
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nappal és könyörgenem is nem szűnöm meg, kogy az úristen 
adjon békességet és egyességet az keresztyének között, mert 
uram én látom, hogy mind az német miatt, mind az idegen nem-
zet miatt és az török miatt és az magyar nemzet miatt mind 
most leginkább csak az szegén magyar nemzet romol főképen, 
kit az pogán ellenség és az más idegen nemzetségek örömmel 
néznek, hogy az szegén magyar nemzet romol és erőtlenedik. 
Hogy uram ezeknek mentől hamarább eleit vehessük, kegyelme-
tek ne késsék az elkezdett jó szándékkal. Az kegyelmed jövetelit 
uram kegyelmed adja ideje korán tudtomra, hogy tudjak kegyel-
med eleiben tisztességgel menni és, kegyelmednek, mint uram 
apámnak, kedve szerint szolgálnom. Éltesse az úristen kegyelme-
det bizodalmas uram apám sok esztendeig jó egészségben. 

Yyennae 4. Decemb. anno 1605. 

Sp. ac m. d. etc. 

Seruitor affinis et tanquam filius 
obsequentissimus. 

S. a. Kolonitsch mp. 

Kivül : Illésházy Is tvánnak czimezve Korponára. 

XXVIII. 
1 6 05. d e c z . 15. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Baráthy István 

uram az újvári gondviselőnk itt Korponán létében adott mi kezünk-
ben készpénzt ezer háromszáz kilenczvenhat forintot, kilenczven-
négy pénzt, viszont Kassára Szegedy Andrásnak írt, hogy mingyá-
rást ezer forintot adjon, melyet Nagy-Szombatban Szegedy Gás-
párnak az mi jövedelmünkből deponálni tartozik; kegyelmedet azért 
intjük, hogy az megnevezett kétrendbeli summát Baráthy István 
hívünkön és gondviselőnkön meg ne vegye új óbban az nála való 
mostani kész pénzből. Eadem dominatio vestra bene valeat. Datum 
in civitate nostra Carponensi 15 die mensis Decembris 1605. 

Stephanus m. p. 

Kivül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésházy stb, 
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X X I X . 

1 6 0 5. d e c z . 16. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Az leveleknek mássait im meg-

küldtem kegyelmednek. Az német commissarius urak, kik Komá-
romba vadnak, kévánták azt, hogy emberemet küldj em oda az 
törökkel való tractatusra, de nem míveltem, ne láttassam két 
úton azon egy dolgot forgatnom. Az minemű levelet kévántak, azt 
sem küldtem, a mint kegyelmed az leveleknek mássibúl mindene-
ket bévebben megért. Naprádi uramnak küldtem egy levelet, ke-
gyelmed kérem adja meg neki. Az fizetésekrül való regestrumot, 
kit kegyelmedtűi kévántam, küldje meg kegyelmed. Tartsa meg 
az úristen kegyelmedet jó egészségbe és hordozza békével. Datum 
in civitate nostra Korpona die 16. Decembris anno 1605. 

Stephanus. 

K. uram kérem el ne feletkezzék, küldjön kegyelmed osz-
trigát, rampkolt és pinyólt. 

Az Újvárról való levelet kegyelmed uram kézbe ne adja, 
mert űk azt bizon az török kezébe adják, minemű nagy kétsé-
get hoz az, meggondolhatja kegyelmed. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésházy stb. 

Az egész Bocskay irása. 

X X X . 

1 6 0 5. d e c z . 31. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice generoseque domine fidelis nobis 

honorande. 
Salutem stb. Ide felé való híreinket és állapatunkat szük-

ségesnek itélök és az közönséges jónak előmeneteliért, melyben 
kegyelmetek munkálódik, hasznosnak is, hogy azokat voltakép-
pen értse. Kassára azért Isten segítségéből békével haza jutván, 
mind az útban s mind itt helyben annak utána minémű dolgokat 
adnak értésünkre az lengyelek felől, minthogy onnat jött embe-
rünk in scriptis colligálta és adta mi nékünk annak páriáját, im 
oda küldöttük kegyelmeteknek ; azon dolgot penig mi nékünk 
nemcsak egy felől írják és adják értésünkre, kogy így vagyon. 
Melyet kegyelmetek ekképen értvén, pro sua prudentia jó occa-
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sióval aclja eleikben ott fön ő fölségeknek, ka tractálni akarnak 
velünk, tractáljanak syncere, ka pedig valamit effélét vehetünk 
eszünkben, kogy csak conspirálni akarnak ellenünk az tractatus 
színe alat t : isten és emberek előtt protestálunk, bogy annak 
utána következendő dolgoknak és romlásoknak mii okai nem 
leszünk és senki ne csudálja, kogy ka extremis necessitatibus 
extrema fuerint adhibenda remedia. 

Értse azt is kegyelmetek, kogy az portáról egyik követünk 
meg az másik még oda vagyon ; mindenekről valamiről oda kül-
döttünk kevánságunk szerént való jó válaszszal jött ; az mi fogyat-
kozást az fővezér most itt künn cselekedett volna is, meg vagyon 
parancsolva, bogy akaratunk szerént mindeneket fogyatkozás 
nélkül beteljesítsen, és oly módokat is mutatnánk abban, kogy az 
fővezér egyebet azokban nem cselekedhetik. Oly nagy jóakarattal 
és szeretettel vadnak onnat hozzánk, kogy az mi jó reménységünk-
nek és kévánságunknak teljességgel megigyekeznek felelni. 

Melyben hogy kegyelmeteknek semmi kétsége ne legyen és 
se kegyelmetek, se egyéb emberek arról ne gondolkodjanak, 
kogy ezeket más tekintetből és csak az kegyelmetek mostani ott 
fönlétéhez képest irnók: fejedelmi szónkra irjuk kegyelmeteknek, 
kogy ez dolog külömben ennél nincsen, igazságot irtunk kegyelme-
teknek és kételkedése ebből semmi ne legyen, és isten kegyelmete-
ket meghozván az leveleket in specie is megmutatjuk kegyelmetek-
nek. Sőt ez okon akartuk, hogy kegyelmetek ezt is voltaképpen 
értse, hogy az első dolgot, kiről iránk, az lengyelek állapatja felől 
tudhassa a szerént nagyobb bátorsággal ágálni. Bene valere cu-
pientes. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die ultima 
Decembris A. d. 1605. 

Eiusdem spectabilis ac magnifici dominationis vestrae 

benevolentissimus 
Stephanus mp. 

Melléklet. 

M e m o r i a l e . 

Az 1604. esztendőbeli krakkai lengyel gyűlésnek kirtelen 
eloszlása ilyen okból következett. 

Az király kévanta azt, hogy az fiát megkoronázzák, ilyen 
okot adván az kívánság mellé, kogy valami hirtelenségből való 
eset miatt az ország fejedelem nekűl ne lenne, hanem az király 
polcza mindenkoron kelyen állana, ez által az országot akarta az 
ő successiójákoz kötelezni. 

Megértvén azt az ország, kogy deliberáltanak volt, kogy az 
király az régi szokás szerint, amint hogy régtől fogvánt is az or-
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szág kívánta a királytól, kogy elsőben az országnak minden jó 
régi szabadságinak törvényinek és az religionak békességesen 
megtartására megeskedjék. Annak utána az király kévánságára 
is választ adnak. Látván az király az országnak méltó és igaz 
kévánságát, meg akart volna eskenni. 

Az egész papság, gardinalok és pispekek mingyárást pro-
kibeálták az királyt az kit letételétől, mivelhogy annak előtte 
immár a papok a királytól olyan reversalist vettek volt az pápa 
neve alatt, hogy az egész országból az augustana és luterana 
religiót kiszaggatja és kigyomlálja. Az egész ország hallattára 
mondották az papok az királynak, mit eskedketnéjek felséged az 
reversalisok ellen arra, az mit az ország kíván, 

Látván az ország azt, kogy az papok az királyt nem eresz-
tik az kit letételére, az ország is az király kívánságára nem adtak 
egyéb választ, hanem csak azt izenték az királynak, nem volt szo-
kás az országban soha is, hogy egyszersmind az országnak két 
koronás királya lött volna. Azért az fiát meg nem koronázzák. 

Kivánta az ország megérteni az királytól, hogy micsoda 
reversalis legyen az, kivel az papok prokibeálták az királyt az 
hitletételtől. Noha az király az országtól eltitkolta, de mindaz-
által valami móddal valami részét az ország eszében vötte, hogy 
az religio dolgának megbontására tendál az király reversalissa, 

Ezen az ország igen megháborodván úgy oszlottak el, sem-
mit nem végezvén egyebet, hanem csak az lött az conclusum, kogy 
valamig az király meg nem eskeszik az ország kévánsága szerint, 
de addig az országból semmit sem contribuálnak neki. 

2. Ez üdő alatt következett az királynak ez mostani liázas-
ságra való indulatja, melyet mikoron megértette volna, az egész 
ország mingyárást interdicáltak és ugyan prokibeálták is ezt az 
király kázasságát, nagyobb részi ez országnak ugyan conspirál-
tak ellene, hogyha szinte lenne is az házasság, de meg ne koro-
náztassék semmi úton, kiváltképpen mintkogy az ausztriai famí-
liából vagyon. Mert még régen Slézia is az német nemzetségből 
való házasság miatt szakadott volna el az lengyel koronától, nem 
akarják azért, kogy most is az koronának valami csorbulása 
történjék. 

3. Most immár az királyné asszony megkozásának ideje köz-
ben, következett ez dolog is, kogy az perzsiai követség bejött az 
királyhoz, az mely követségnek summája ilyen fundamentom-
ból áll. 

Mivelhogy az perzsiaiak semmi úton az török császárral 
békességet nem szerezketnek, sokszor állkatatlanságban talál-
tatott dolgok miatt, látják is penig elégtelenségeket magok ótal-
mazására. 
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Folyamodnak az római pápához ilyen szín alatt, kogyha ő 
nékiek segítséggel lészen és az egész római kiten való nemzetsé-
geket, kiváltképpen az muszkákat és lengyeleket, melléjek 
támasztja az török ellen, tahát ők is az római Hitre hajlanak. Ez 
követséget hallván az pápa, igen örült rajta, reája is igérte ma-
gát, hogy kész leszen vélek mindent cselekedni. 

Ugyanezen perzsiai követet, mingyárost Prágában bocsá-
totta német császárhoz, ezen az követségen császár is raj ta kapott, 
igenis örült rajta. 

Innét jött az követségből, hogy az magyarokot valamint 
leket, de frigyet csináljanak velek, addég mig az az perzsiai követ-
ség által való dolgok tractáltatnak az muszkákkal és az lengyelek-
kel, hogy ezeket is az törökre támaszszák. így osztán az magyar 
nemzet ellen való dolgokban is jobb és bátorságosb előmenetelek 
leketne. 

Ugyanezen perzsiai követet bocsátották lengyel királyhoz 
is, ki által ugyan parancsolja sub poena excommunicationis az 
pápa, hogy az király teljes tehetségével azon legyen, hogy az 
perzsiaiak között és a muszkák között úgy intercedáljon, kogy az 
török ellen támaszsza azokot is, ő maga is peuig az lengyeleket 
arra vegye, kogy az török ellen támodjanak. Bűnbocsánatot is 
adott az királynak. Most immár az perzsiai követ abban töreke-
dik, kogy az dolgokat véghezvigye. Az király felettébb nagy 
böcsületben is tart ja az követet. 

Az ő szándékok s végezések ez, hogy ha ez az ő elindított 
praktikájok véghez mehet, egyszersmind az török ellen támad-
janak, hogy az török csak maga oltalmára is elégtelen legyen. 
Az pápa is innét német császárt úgy hozzá segitse az magyar 
nemzet ellen, hogy teljességgel véget vessenek az magyar nem-
zetségben. Az nímeteknek ez mostani frigycsinálások innét fun-
dáltatott. 
Kivül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illyésházi de Illye'sháza. 
Intimo proventuumque fiscalium in partibus regni nostri Hungáriáé eis et 
ultra Danubianis supremo moderatori ac corniti comitatuutn Lipto et Trin-
chen. Nec non generoso Petro Mladosevith consiliaris atque ad serenis-
simum prineipem et d. Mathiam archiducem Austriae etc. legatis et 

commissariis nostris etc. Fidelibus sincere nobis dilcctis. 
Cito. 

X X X I . 

1 6 0 6. j a n. 3. 

Serenissime princeps domine domine nobis clementissime 
post fidelium seruitiorum nostrorum commendati onem. 
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Az úristentől fölségednek egésséget és minden jót kívánunk. 
Az mint fölségednek megírtuk vaia, karácson után mindjárást 
másodnap szt. István napján Trincsénből megindúltunk és ide 
Bécsben utolsó napján jutottunk ez kónak, szombaton, 50 lovas 
jó szerrel volt velünk, és kat szekér és kocsi ; jó móddal jutottunk 
be eddeg, csudálóink is voltanak az utczákon német módra. 

I t t az békességet mindnyájon kívánják, és nem dícsírik, 
szégyenlik is, kogy Molard az törököknél olyan válaszfal járt , 
kit mi is írva adtunk az kerczegnek és igen fájlaltuk : és nekez-
lettünk, panaszolkodtunk érette, audientiánkfon). Molart vissza-
hívatta az császár az többit is mind. 

Audientiánk mindjárást hétfőn lött, sok kapitánok, ola-
szok, németek, francziuszok voltak, és sok számtalan nép ; mind 
az várban s mind az utczákon, ablakokon. Az kerczeg privatim 
liallgatott meg bennünket. Azon nap beszélgettem fő emberekkel, 
Trautsen uram szállásomra jött vaia, én is visitáltam őtet. 

I t t az dolog abban vagyon, hogy az császár nem hiszen az 
öcscsének Mátyásnak, sőt tar t tőle. És vigyázásokat vetett utánna, 
ka mit fogna az magyarokkal mast tractálni, Molardot is császár 
magától küldötte volt alá, az öcscsének nem kitt ; vagyon több 
10 ezer emberénél, ki Ausztrián él és fizetését kéri, váltig keres-
nek pénzt, bizony jutott ő nekik is benne, valóban megunták az 
fizetést. 

Az császárnál vagyon most Prágában az egyik elector, az 
coloniai érsek, azt kívánja császártól, az több electorok képében, 
hogy az imperiomban gyűlést tétessen, és maga oda jűjen és suc-
cessori nevezzen, mert lia nem, ők fognak választani római királt. 
Az istenért is kérjük fölségedet, kogy küldje föl az imperiomban 
az írást, az kit Korponán íránk. Azelőtt régen köllett volna föl-
ségednek az imperiomban írni, valaki volt, az ki elverte arról 
fölségedet, bizon nem kívánta javát sem fölségednek, sem az 
magyar nemzetnek ; igen szükség, kogy fölséged elküldje. 

It t , az kikkel szólhattam, mindenik javalja és szükségesnek 
mondják lönni, hogy egy jó hosszú ideig való békesség legyen 
közöttünk, mert ka az országoknak kölletik császárért kezeseknek 
lenni, akoz gyűlések köllenek ; az törökkel való végezés is üdőt 
veszen, de ők azt kívánják, kogy az törek is békességet tartson 
addig, és ne is csatázzon, kogy ők is minden hadokat kiszállíta-
nák. Szükség azért, kogy fölséged küldene az budai pasához, és 
végezné el vele, ha egyébkint nem lelietne, kogy ne rabolnának 
és várat ne szállanának, pinkesdig vagy Szt.-Iváu napig, azalatt 
hogy az frigy dolgát békességgel tractálkatnák, liiszem ő érettek 
is jobb így, minthogy az hadok sem érkezketik hamar ki. 
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Ezen követség alatt végére mehetne annak is fölséged, ha 
szükség volna-e az portára küldeni fölségednek és az országnak 
az frigy dolga elvégezéseért, ,vagy az vezérrel is elvégezkeznők. 

I t t bizonyos liír, kogy Ázsiában föltámattak az törek csá-
szár ellen, és hogy az tömesvári pasa is közikben ment volna ; ez 
dologról szükség, hogy fölséged mélyen gondolkodjék, hogyha az 
portára kölletik küldeni, miért kölletnék szüntén oda küldeni, 
ka penig csak az vezérhez, mint köllene annak is meglönni, ka 
kevesebb költséggel és munkával érnők meg, jobb volna ; érte-
kezzék azért az vezértől, vagy az budai pasától felőle. De az ideig 
való békességet kívánják az németek, kogy az törekkel is meg-
legyen, és ka szükség ők is embereket bocsátják Budára az föl-
séged emberével, erről írjon fölséged mindjárást mi nekünk, hogy 
tudjuk magunkat mikez tartani. 

Az pápa és az Olaszország igen vagyon rajta, hogy békes-
ség ne legyen, ígírnek sok segétséget, kit azért mívelnek, kogy 
az kadnak terhe ő reájok ne szálljon, Filep király is azont kivánja. 

Ma vagy kolnap írva adják az ország articulusaira nekünk 
az ő választjokat az úristen segétségével gondot viselünk reá, 
úgy az mint tonolságunk vagyon reá, 

Trausen uram igen kérdezte tőle;a, mit kivárnia fölséged, 
én azt mondám az mit János király bírt, Kassát is ; mondá, hogy 
noha János király, koronás király volt, de mégis nem bírta 
Kassát. 

I t t azt is beszélik, kogy az lengyel király titkon ígírt volna 
ez jövő esztendőre segétséget császárnak. 

Felségednek tudtára adtuk ezelőtt is, kogy Szilasi és az 
többi, az szegínségnek két vagy 3 vármegyéből minden lovakat, 
barmakat elkajtottak. Higyje fölséged, ka meg nem adatja nekik, 
semmi ravást nem fognak adhatni ; mégis köllene ezféle istentele-
neket büntetni; az országot is ótalmazza fölséged, necsak az hajdú-
kat, már ölegen meggazdagóltak. 

Sokan gyülekeztek, tízezernél még többen vadnak az 
Rédey uram kadával egyetemben, ezek ezennel teljességgel 
elpusztítják az egész földet, mert annékül is ez nyáron elélték 
őket ; mind pórok s mind az vitézlő nép ezennel ékel kai meg, és 
ezt ebben hagyja fölséged őket; bizony dolog az, hogyha mi béké-
vel leszünk, az németek semmit nem indítnak, jó volna azért ide-
jén gondot viselni ezekre. 

Mintkogy az kajdúkkal úgy végezénk, kogy egy kópénzzel, 
nemességgel és szabad földdel ölégednének meg, azért nekünk 
úgy tetszik, hogy az mit kevesebb kárral és romlással végezketünk 
el, jobb volna. í r jon azért fölséged Rákóczy Lajos uramnak egy 
kémén parancsolatot, kogy az hajdúságnak és valamelik kapi-
tányságnak megadkatjuk az egy kópénzt, oszolna el és menne 
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haza ; ím írunk az vármegyének, ka mi pénznek szőrit teketnők, 
így az ravást inkáhb kivethetniük rajtok, az országot is meg-
könnyebbíthetjük : az Rédey hada vagyon 3 ezer, az hajdúkba 
is, ha két ezert itt kagyunk, megérjük velek. Az vármegye népét, 
úgymint száz gyalogot Nagy-Szombatból kibocsátunk. Az Rácz 
György uram népének 400-nak fél kópénzt adtunk, mert czipellő-
sek sem volt, azokat benne hagytuk Szombatban. 

Petingert, kit fölséged elbocsátott, sok jó hírét, nevét ma-
gasztalta itt fölségednek, búdosik, kúdulja sarczát, de még meszsze 
vagyon az megszörzésétől. Az másikért lovászmester uram fele-
sége, Kanné asszonyom és sok szép asszonyok, leányok, az vén 
anyja kedvéért könyöregnek fölségednek, fölséged cselekedjék 
minden kegyelmességet vele, kadd hirdesse ő is az fölséged jó 
hírét, nevét ; az bátyja sok jót mond fölséged felől, hogy tisztes-
séggel lát ta fölséged : isten nevében Kanné asszonyom váltja meg. 

í m egy gyémánt-gyűrűt küldött fölségednek érette, ki fran-
cziai királnénak, ki Bécsben hala ,meg, jegygyűrűje volt, kit 
í ezer forintnál többre böcsűlnek. í r szegíny az anyjának, kogy 
pálczákkal verték mindaddig, míg 8 ezer forintot ígértettek vele, 
kit noka jól tudja, kogy meg nem adkatna, de az kin igírtette 
vele, meg is kérjük azért, fölséged mutassa meg kegyelmességét 
kozzá, legyen valami tekénteti fölségednek az sok szép asszo-
nyokra és leányokra, az kik érette köny öregnek, kadd dicsérjék 
azok is fölséged kegyelmességét. 

Az gréczi kerczegnét ide várják Lengyelországból, gondom 
lészen reá. I t t igen drága minden, egy kis szekér szénát fl. 8, 
egy kis szekér fát fl. 3. Eleség is megszűkölt igen. 

í m fölségednek küldöttem egy tunna ransolt, egy tunna 
piniolt, harmadik tunnában rozackiert, 100 édes narancsot, száz 
limoniát, citron 12, pomagranat 25, gesztenyét 25 funtot, osztrigát 
nem talájtam.ka hoznak,jót küldek fölségednek ; besózott òrsztriga 
sincs; ha mellik félében több kölletik, fölséged parancsoljon és 
kűldek: feleségem is szolgálatját ajánlja fölségednek és ím 10 
üveg lictariomat küldött, maga főzte citromból, bízvást megeheti 
fölséged. 

Szokták mondani, de ugyan igaz is, vény embernek bor 
bugara, kenyergek fölségednek, adjon fölséged énnékem odavaló 
bort jót, fölségednek megszolgálom, ígírtem az herczeg lovász-
mesterének is egyet. 

Azon is könyergek fölségednek, adasson fölséged 20 mázsa 
jó salétromat. Trincsen végliáz, mind kihordták az port belőle, 
had csináltassak port bele, közönséges megmaradásunkért. Az 
úristen éltesse és tartsa meg fölségedet. Datum Yieunae 3. janu-
arii 1606. 
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Gyúrókért Prágában írtam, mert itt 10 ezer forinton tar-
tanak egy kögyes gyémánt gyűrőt, táblagyémántot, bizony nem 
nagyot ezer forinton tartanak, ka venni köll, jót vegyünk, rubin 
nincs de koznak Prágából. 

Az Peck rubintja felől azt mondják, bogy ka rubint volna, 
kogy 4 ezer forintot adnának mindjárást érette, de bogy két kő 
az és festett kristál, két garast megér ; az gyűrű mégis az jobb, 
azt egy-egy tallérra böcsőllik, esek gyémánt, nézze meg fölséged, 
nézze meg az rubintot, egy felől fejér, másfelől vörös, karnis marka 
mindkettő. Az francziai király gyűrőjét ne bocsássa vissza fölsé-
ged, olyant nem találunk itt. 

Aláírás nélkül. Az egész Illésházy István irása. 

X X X I I . 

1 6 0 6. j a n. 4. 

Stepkanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Az kegyelmed mostan küldött levelének minden részeit 

megértvén, az Mibáldnak visszavételét, kogy kegyelmed tudá-
sunkra adta, azt kegyelmedtől kedvesen vöttük, melynek megtartá-
sára immár ennekutána kgdnek szükség, kogy gondviselése 
legyen. Az fővezérrel arról való okadásunkra és tractálásunkra 
minekünk gondunknak kell lenni, és azon leszünk, kogy elaltat-
ván őket megcsöndesitsük és megalkudjunk vélek. Az kgd 
gyakran való irási pedig nemkogy terhesek volnának minekünk, 
sőt mennél gyakrabban irat kgd, annál kedvesbbek, holott örö-
mest akarjuk szüntelen tudni és érteni voltaképpen minden 
ottben való állapatokat. Kiket ennekutána is ka kgd szüntelen 
értésünkre ad, kedves dolgot cselekeszik minékünk. 

Ide kifelé új híreket kgdnek most semmit is nem írha-
tunk, mert még Illyésliázi uramtúl miólta fölbocsátottuk semmi 
levelünk nem jött ; volt más úton az németeknek elég ártalmas 
practikájok ellenünk, melyet kezekben is kaptunk, és legyen 
istennek kála, az ő kévánságok szerént abban elő nem mehetnek. 
Ennekutána is ő szent felségében azon jó reménységünk vagyon, 
kogy barátink és jóakaróink által, még tart abból ellenek, és 
minden jó végét adja dolgainknak. Tartsa meg isten kgdet 
és adjon minden kévánsága szerint való jókat, ez új esztendőben 
minden következendőkben minden szerelmesivel egyetemben. 
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Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 4. mensís 
Januarii anno domini 1606. 

Ejusdem spect. ac mag. dom. vrae 
beneuolentissimus 

Steplianus mp. 
P. S. Bocsátunk nemsokára más emberünket is kegyelmed-

hez, ki által minden dolgokról bővebben írunk kegyelmednek. 
Kivül : Spect. ac m. d. Sigismunde» Rákóczy intimo consiliario regnique 
nostri Transylvaniae locumtenenti et gubernatori nee non corniti cottus 

Borsod, rideli stb. 

(Eredetie a M. T. Akadémia kézirattárában.) 

X X X I I I . 

1 6 0 6. j a n. 4. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice et generose domini, fideles sincere 

nobis dilecti. Salutem stb. Az közöttünk való induciák felől mi-
nemű vógezésimk lött légyen ő felségekkel, mint kellessék az 
határozott üdő alatt mind egy s mind másfelől sergünket tarta-
nunk, kegyelmeteknél az igen nyilván vagyon ; mit írjanak pedig 
az Dunán túl való lúveink minékünk, nevezet szerént az kiskomá-
romi vajda, ím az maga levelét in specie oda küldöttük kegyelme-
teknek, melyet megolvasván adja eleiben úgy a mint illik ő föl-
ségének, kogy az induciáknak ideje alatt az császár ő fölsége 
kadait is tartsa fenyítékben, ne hagyjon az ellen vétni, ha az 
tractatusnak közöttünk ő fölsége bódog előmenetit akarja látni ; 
sőt mintkogy sub fide principali mentünk mindenik feliről ezekre 
az békességes conditiókra, ka ő fölsége azt épen szentül, inviola-
biliter akarja megtartatni, mind az megvött kastélt, s mind 
penig az benne valóknak adott liütök ellen elprédált morkájokat 
ő fölsége mingyárost fogyatkozás nélkül visszaadatja, melyet 
kegyelmetek pro ratione temporis a mint illik studiose et solli-
cite ágáljon, és ügyeközzék jó végre is vinni. Kiről minémű reso-
lutiója lészen kegyelmeteknek, mi nékünk adja értésünkre. I t t 
most minden dologok csak szokott folyásában vadnak. Bene va-
lere cupimus. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 4. 
Januarii anno domini 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus. 

Stephanus mp. 
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Mert ha mü is az kegyelmetek mostani oda föl való lételét 
nem niznők és azt micsoda követséggel bocsátottuk légyen oda 
fői, bizony eddig iae alá is füstöt vetött volna Eperjes ; írtunk az 
komáromi commissariusoknak felőle, melynek páriáját is mü oda 
küldöttük kegyelmeteknek. 

I. q. s. 
I. Melléklet. 

Serenissime princeps et domine domine miki clementissime 
servitiorum meorum perpetuorum perpetuam semper commenda-
tionem. Te fölségednek az úristentől kívánta jó szerencséket és 
minden ellenség ellen való győzödelmet kívánok megadatni. 

Eölségedet erről akarvám megtalálnom levelemben. Az 
mint az sereg könyörgött fölségednek ezelőtt kapitány uram 
által, most immár levelekbe is újobban könyörgőnek fölségednek, 
én is mint fölséged szegény, alázatos és kívséges szolgája, 
könyörgök fölségednek, liogy valami kegyelmességgel légyen föl-
séged hozzánk, mert vannak az vajda uraimban immár olyak, 
kogy az fizetetlenség miatt annyira elfogyatkoztak, immár sem-
mijek sincs. Valamim énnekem is volt, kit az német császár 
fizetéséből gyűjtöttem, viszontab az német császár vitézi mind 
elvonták és jószágomat mind elpusztétották. 

Az had népe miatt is úgy elpusztultunk itt, úgy eléltek 
bennünket, kogy csak az puszta fal között vagyunk. Azért föl-
séged viseljen gondot ránk, ne fogyatkozzunk ennél is inkább el. 
írjon fölséged Németky uramnak ű nagyságának, és Ibraim 
pasának arról is, kogy vigyázzanak az fölséged végházaira, mert 
noha most az frigyet tractálják fölségekkel és másfelől ide felénk 
csatázton csatáznak, sokat próbálnak. ím most is Jánosháza alá 
mentek és frigy alatt megvették, az benne való népet vissza-
eskiidték, másfelől neki kerültek minden morhájokat (elhajtot-
ták. Azért fölséged énnekem is parancsoljon, az frigy alatt mikez 
tartsam magamat. De az itt való vitézlő népről ne feledkezzék 
el fölséged. Fölségedtül kegyelmes választ várok. Isten fölségedet 
sokáig éltesse. ExKiskomár 12. diemensis Decembris anno 1605. 

Te fölséged alázatos szolgája Nagy Emre, vajda Kisko-
márban. Az több 9 vajdák előtt való fővajda. 

I I . Melléklet. 

Spectabiles ac magnifici domini, amici nobis honorandi. 
Salutem et officiosam nostri commendationem. 
Cum aliis omnibus in rebus aequitatis conservatio inter ho-

mines est laudabilis, tum vero maxime in hujusmodi indutiarum 
pactis, quae multorum gentium et populorum vel pacem vel 
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calamitatemi concernimi summopere est necessaria, quam cluni 
ex partibus sacrae Caesareae majestatis, pro ea qua inter nos 
convenimus integritatem expectamus, quaerelae acl nos sunt alla-
tae, de violatis ab exercitu suae majestatis induciis, quod milites 
ejusdem non tantum excursiones claudestinos et velitationes 
contra nostrates tentarent, Verum etiam castellum Jánosbáza 
nuncupatum, in partibus ultra Danubianis justo cum exercitu 
adorti per deditionem caepissent, nostrosque praesidiarios in 
verba majestatis suae jurare cogentes, tandem contra datam 
fidem rursum omnibus bonis spoliassent. Qua de re spectabiles et 
magnificas dominationes vestras quibus post suani majestatem ta-
lium casaum prima cura incumbit mature praemonendas duximus, 
ut si praesentem contractum in optatum finem perducere velint, 
jura indutiarum quibus inter nos convenimus sarta tecta quam 
diligentissime conservare, ac occupata oblataque bona restituere 
procurent in posterum autem ne tale quid vicissim committatur 
severissime suos probibere non negligant. Ea re Mei et sinceri-
tati, quibus inter nos convenimus plenarie satisfacient. E t cum 
bis tandem bene valere cupimus. Datum ex libera civitate nostra 
Cassoviensi, die 4. Januarii, anno domini 1606. 

Earum spectabilium ac magnificarum dominationum ve-
strarum 

benevolus. 

Kivül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illyésházy stb. nec non 
generoso domino Petro Mladosovich stb. 

X X X I V . 

V i e n n a e 8. j a n u a r i i 1 6 0 6 . 

Bécsben 7. januar i j az v á r b m kezdetének velünk tractálni, voltak 
ott, nyitrai püspek, Trauczen, Prainer , Thurzó György, Révay Péter, 
Gál, Forgács, Sigmond, Kremperger, Lippai, Nagy Mihály, 2 secretarius. 
Először nagy oratiót téliek deákul, hogy nem kellett volna koronás kirá-
lyunkra támadnunk, és noha róla tehetne, de inkább gratiával akar 
velünk járni. Ezekre mingyárást én béven megfeleltem nekik, elöszer, 
hogy miképpen cselekedtek, mind én velem s mind többel, fegyverrel és 
nem törvénynyel, és azért nem ő fülse'girc, sem az körösztyénségre nem 
támadtunk mi : noha az mi törvényünk az királyra támadásra in tali 
casu megengedi, Basta is miképpen keserített bennünket, hogy vagy 
akartuk vagy nem, de az törökét kellett segétségől hínunk, ha életünket 
és hazánkot meg akar tuk tar tani ; jó isten segítségével úgy megállattam 
őket semmit ellenünk nem mondhattak. Azután plenipotentiában aka-
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dának, liogy csak fölsígedtől vagyon credentialeveliink is, és az ország-
tál nem volna, és ha nincsen hatalmunk az conclusiora, héjába volna az 
tractálás is, ezeket sok igaz rat iókkal megfejtettem nekik : de végre azt 
is utánna mondám, hogyha nem akarnak meghinni, azon úton vissza-
megyek, az kin jüttem. Az herczegnek izene'k felőle, az herczeg azt izené, 
hogy ű meghiszen bennünket. Lá tván én, hogy abban is difficultást 
keresnek, az miben nem kellene, kit azért az németek az magyarokra 
vetének, mondék nekik, hogy az plenipotentia nem volna annyira szük-
ség, az mennyire ők kivánnák, mert hogy megértsék, immár elmúlt 2 0 0 
esztendeje, hogy ő mellettek tar t juk, sok vérünk hullásaival szép orszá-
gunk elromlásával szolgálánk nekik, az országokat épen megtar t juk. 
Ezzel akarák meghálálni, hogy hazánk kevés maradékábúl is ki akarnak 
vaia bennünket veszteni, és ki is vesztenek vaia, ha az úristen az török-
kel az mi nagy ellenségünkkel nem öltalmaztat vaia meg, nem lehetne 
azért az, sem penig semmi tisztességgel az magyarhoz nem férne, hogy 
az török jó akara t já t és segítségét mód nélkül magátúl eltaszítaná : ennek 
sok igaz okait számláltam eleikben. Molár t ractálását is az budai pasá-
val szemekben vetvén, azért ha szintén végig végezhetnénk is veletek, 
nem akarnánk az török híre nélkül végezni ; mindazáltal, had értsük igaz 
szereteteket, és jóakara to tokat hozzánk, azután készek vagyunk az török-
kel is megbékéltetni benneteket. Ezeket bő szóval, sok igaz rat iókkal 
eleikben adtam.« 

(Az Emich Gusztáv úr »paragraplii etc.« gyűjteményéből.) 

X X X V . 

1 60 6. j an . 9. 

Stepkanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice, generose, domini fideles nobis 

honorandi. Salutem stb. 
Három rendbeli leveleit egyszersmind kozák kegyelmetek-

nek, kiket Trincsinből írt kegyelmetek minékünk, melyekből 
mind az kegyelmetek indulását és az oda föl való állapatokat 
megértöttük. Az kaj dúságnak ilyen szőrtelen nagy dúlással való 
alájővetelik ennek előtte is értöttük, melyet az mi jó indula-
tunk és intentiónk szerént, kivel hazánknak ellőbbi nagy Ínségé-
ből való megszabadulására ügyekeznénk, nemcsak bajos és gon-
dos dolognak tartunk, hanam szívünk fájdalmával az szegénység-
nek ilyen méltatlan romlását keseregjük is. 

Volt azért s vagyon is gondviselésünk reá, hogy az barmo-
kat, kiket aláhoztanak vissza is adassuk vélek, és a fölött hol 
szép szó s hol fenyítékünkkel zabolán is hordozzuk őket. De még 
most is nem szintén ott járnak némelyek, a hol mi akarnók vala-

T Ö R T . T Á R 1 8 7 8 . 4 
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meddig vihetik etc. Az Szepes vármegye viceispánja kezében 
parancsoltuk hogy adják az barmokat, az szegénység minthogy 
az sereg után nem mer járni, azoknál találja meg. 

Az tractatusnak közöttünk való folyásában minemű since-
ritást kévánjon kegyelmetek az kerczegtől ő fölségétűl, megérti 
kegyelmetek mind az budai tractatusnak ellenünk való nagy és 
súlyos practicájából, s mind penig az Lengyelországból hozott 
hírekből, melyet ez előtt negyed vagy ötöd nappal küldöttünk 
kegyelmeteknek. Az után is mit újítottanak az Dunán túl, csak 
tegnap előtt vitték levelünket kegyelmetek után. Az pasával 
való tractatusnak páriáját, úgy tetszik Korponárol többekkel 
együtt elfogtuk volt kegyelmetek után küldeni, de ha el nem kül-
döttük, im annak utána jobb sensussal deákul fordíttatván mos-
tan kegyelmeteknek odaküldöttük, abból sem lészen kegyelme-
teknek fogyatkozása sem akadálya. 

Csak igyekezzék kegyelmetek serio eleiben adni ő fölségé-
nek, hogy az mint mű sem ide sem amoda nem kapunk, nolia vol-
na módunk sokféle practikákban, hanem absque fraude et dolo 
egy igazsággal tractálunk ő fölségekkel, azonképen ő fölségek 
is kövessék csak ez igyenes utat, kiírt istennek is jobb áldása 
lészen ügyekezetünkön. Mert ha ez szent szándékunknak ő fölsé-
gek eszét akarják veszteni, mü okai nem leszünk semmiféle rom-
lásnak. De bizonyosok legyenek ő fölségek abban, hogy nem fogy-
tunk még ki mi is sem az practikák űzéséből, sőt még csak liozzá 
sem fogtunk ahhoz és módot is mutat isten abban, hogy mü az 
mü ügyünknek föltött czélját ő szent fölsége segítségéből assequál-
hatjuk. 

Lát juk az herczeg ő fölsége leveléből, mint kévánja Érsek-
újvárát vissza kegyelmedtől, kiliöz képest kegyelmed is az 
kegyelmed és^osnyák uram reversalisit kévánja mi tőlünk, hogy 
fölküldenők. Ügy vagyon, hogy az mint kegyelmednek magunkat 
mi is obligáltuk, egy megmondott szónk vagyon, kinek meg nem 
akaránk fogyatkozni, hogy bona occasione, ha ugyan úgy kell 
lenni és egyéb nem lehet benne, mi nékünk azt vissza kell adnunk. 
De most még egy elsőben te kegyelmednek ez dologban, sok 
akokra kell tekintetinek lenni. 

Először hogy hazánknak és nemzetségünknek közönségesen 
való megmaradására nem jó s nem is illendő az Újvár megadá-
sával az többinek romlására nagy okot szolgáltatni. És arra 
semmi úton nem jó menni, hogy Pozsony és Nagy-Szombat tája 
megmaradván, az többinek ide hátra örökké való romlása legyen 
az német miatt, mely az mód nélkül való visszaadásból még kö-
vetközhetnék. 

Más az hogy ez occasioval, mikor ő fölsége azt forgatja jó 
módja és tágas mezeje lehet kegyelmednek, mikor az kegyelmed 
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re versalisát előhozza mindazoknak szömökre hányására, az mine-
mű útakat mind egy s mind más felé az traetálásban követtenek, 
melyet sub fide archiducali kezdettünk egymás között, de mint 
observálták ő fölségek, az mint ez előtt is megírtuk, és ezen leve-
lünkben is attingáltunk. hogy mind törököknél, körösztyéneknél 
ugyan csak az magyar nemzetség romlását forralták eddig, noha 
szinnel azt mutatják, hogy sincere tractálnak velünk. 

Harmad hogy az tractatust mű az minemű sinceritással 
követjük, ha ő fölségek is hasonlóképen követik, lehetetlen dolog-
nak ítéljük, hogy véghez ne menjen. Hoc posito, minthogy 
egyik fő árticulus szabadságunk megnyerésére az, hogy minden 
praesidiumokból egész Magyarországból az németet kivigye, 
melyet ő fölsége immár fő követe által igen nyilván meg is igírt : 
mi okon sieti olyan igen az németet Érsekújvárban szállítani, 
holott az többiből is igéreti szerént, ki kellenne nem sokára vin-
ni. hanemha mind mi velünk s mind az egész magyar nemzet-
séggel, azt akarja elhitetni, hogy csak ideig és csak színnel akar-
ja ezt az tractatust ő fölsége mi velünk viselni. Alioquin, ha 
sincere követi is ő fölsége és nekünk hinni akar, nem hogy oda 
németet szállítana, de az többiből is ki ügyekeznék vinni. 

Negyedszer ezt is eleiben adni ő fölségének, mely igen 
haszontalan dologban fárad az németnek Újvárban való vitelé-
vel. mert sem Kolonichot, sem más többet vagy egyebeket az 
reversalis szerént oda nem bocsáthatni, hanem csak az mennyin 
ennek előtte benne voltanak, annyi élést hagyván nékik az men-
nyi akkor volt, melyeket ha megrekesztetünk újólag, csak azon 
elébbi koplalásra jutnak, és ő fölségének semmit nem használ-
hatnak, hanem csak az közöttünk való frigynek akadályára 
lehetnek. 

Otödszer az mi nagyobb, ha ugyan ő fölsége mégis az 
Újvár megadását summo rigore forgatja, föltaláljuk ezt magunk-
ban, hogy ugyanazon elébbi föltött czélját, melyet Caesar Grál 
által kezekben kaptunk, mégis azt akarja követni és evvel az 
töröknél akar bennünket suspitióban hozni : melylyel ő fölsége 
bizonyos legyen benne, hogy semmit nem használ, mert minket 
az töröknél avval suspicióban nem hozhat, holott azok ennek 
okát, módját régen jól értik. És minthogy az alottamban elle-
nünk való tractálással okot adtak mi nékünk az tergiversalásra 
(ez lehet kegyelmed szava utoljára), mi is semmiképen annak 
megadására nem megyünk, hanem ha az extrema necessitas 
viszen reá, mely annyival inkább excusatussá tészen az töröknél 
etc., sapienti satis ; melyet nem egy szóval, sem nem egy nap ket-
tőn forgatni kell elméjek előtt, és az extremumra hiszik, hogy ők 
is későre és nem igen mennek sok tekintetből. 

3* 
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Hogyha pedig úgy kelletik megadnunk, hogy az töröknél 
excusatusok lehetünk, vagy arra kell menni ennek utána is az 
dolognak, hogy míg az császár hada kijő, mi nékünk azt vissza-
adják: vagy annak utána az török nyúl hozzája az egész körösz-
tyénség romlására és igy ugyan azon veremben esnek, az melyet 
ez őszszel az mi kezünkben való adással elkerültenek. In summa 

/ / 

vagy az magyarok kezében hagyja mostan ő fölsége Érsek-Újvárat, 
vagy az, hogyha oda németet akar szállítani, nagy akadályt 
szerez mind az magyarnál és töröknél ennek az tractatusnak. 
Sőt az lészen nagy jele, hogy nem akar ő fölsége velünk végezni 
az közöttünk való conventiók szerént, kire való tekintetben más 
gondot tudhatunk mi es idejekorán magunkra viselni. 

Hatodszor ha ugyan semmi módja az Újvár megtartásának 
magyar kéznél (quod deus avertat) nem lehetne, és az herczeg 
semmi jó ratiokat sem persuasiokat nem admittálván (melyen 
kegyelmednek pro sua prudentia et industria mindeneken által 
kell menni és Újvárért mindent megkell próbálni) csak summo 
rigore Újvárat akarja kezéhez venni : legutolszor osztán arra 
menjen kegyelmed, hogy noha mi Újvárnak ilyen megátalkodás-
sal való visszakévánásából nem colligalunk semmit egyebet, 
hanem ennek az tractatusnak színnel való viseléset vagy ugyan 
fölbomlását is, de ha ugyan annak meg kell lenni, hogy ő fölsége 
mind töröknél, magyarnál az suspiciot inkább eltávoztathassa és 
colort adjon az dolognak, hogy az tractatust nem akarja fölbon-
tani, ha ő fölsége Újvárban németet akar szállítani, Váradból 
vigye ki : tessék az mintha cserében esett volna a dolog, mely-
lyel ő fölségének nem kellene késni sok okokért. 

Most anélkül is Várad oly nyavalyás állapotban vagyon 
és fogyatkozásban, bizonyosan írhatjuk kegyelmednek és ő föl-
ségének is megmondhatja, hogy Peez uram is fürhus gyanánt 
egeret eszik Váradban. Minthogy az ő fölségének a nélkül is de 
necesse mi kezünkben kell adni, reméljük is, hogy nem sokára, ha 
szintén ő fölsége nem adná is, kételenek lesznek az benne valók 
mi kezünkben adni, hiszen jobb s hasznosabb ő fölségének most 
Újvárért cserében ide adni, hogysem mint semmi nélkül nem 
sokára mienknek lenni. így az tractatusnak continuálására is 
út és mód marad fönn mind töröknek, magyarnak szöme előtt, és 
fölbomlására is annak ok nem adatik. És az mit ingyen 
semmi nélkül is elvesztene ő fölsége mint Váradot, cum foenore 
haszonnal adja ki kezéből és honorificentiusb is úgy megadni, 
hogy sem különben. 

Tudjuk, hogy ő fölsége ennekutána is egyik helynek is 
ezek közül török kézben való jutását nem akarja, Váradnak 
pedig sok okokért, tudván az szomszéd végekben az töröknek 
arra az helyre nagy vágyódását : azért hogyha ő fölsége ugyan 
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minden úton németet akar Újvárban szállítani mennél hamarébb 
lehet ő fölsége Váradot adja mingy árost mű kezünkben, és az 
német praesidiumtúl üresítse meg, kivel az magyar nemzetség 
szűvének sokképen eleget teszen és az tractatusnak jó folyását 
is meg nem háborítja. 

Ezeket ennél bővebben való dilatással és több ratiókkal is 
sollicíte urgeálván minden erejével és tehetségével azon legyen 
kegyelmetek, hogy Újvárát az magyar nemzetségnek kezénél 
tartsa meg, mindnyájunknak megmaradására, és okot avval ne 
adjon, ha az kezekben akadna, hogy az miatt az tractatust föl-
mernék bontani. Sőt annak az várnak kezünkben való létele 
legyen egyik kételenségek arra, hogy az tractatusnak kévánsá-
gunk szerint való véghezvitelére kényszeríttessenek menni, melyet 
mü az kegyelmetek singularis prudenti áj ára és nemzetéhez való 
tökélötes szeretetire hagytunk. 

Azért mi lészen az kegyelmetekre bízatott több követségek-
nek resolutioja, avagy most mely aránt és miállapatban legyen 
az legatioban, ennek utána is mi reménységet várhat kegyelme-
tek, azokat érteni mennél hamarébb lehet szűvünk szerént akar-
juk. Erről is az egy vár dolgáról mire menjen az ő fölsége 
elméje és deliberatiója, hiszszük hogy kegyelmetek nem sokára 
tudásunkra adja. Az mely leveleknek és embernek elküldése 
felől minket kegyelmed emléköztet, volt gondunk reá és el is 
bocsátottuk igen jó módjával. Bene valere easdem cupientes. 
Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 9. Januarii, anno 
domini 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 

benevolentissimus 
Stephanus. 

P. S. Kegyelmetek szerezzen az herczegtül vagy két salus 
conductust, kik ennyet ha kiket kelletik akár mi rendbeli embe-
reket kegyelmetek után küldenem, küldkessek bátorságosan 
mindenkor; assecuratio is legyen benuek sub fide archiducali, 
holott azokra is oly dolgokat vagy leveleket kell biznunk, hogy 
hogy igen szükséges, bátorságos és félelem nélkül való járások. 

Kivül: Spectabili ac magnifico domino Stephano Illyesházy intimo, pro-
ventuumque fiscalium regni nostri Hungáriáé in partibus Cis et Ultradanu-
bianis supremo moderatori, et corniti comitatuum Liptó et Trincsen ; nec 
non generoso Petro Horváth Mladosovith consiliariis et ad serenissimum 
dominum Mathiam archiducem legatis nostris etc. Fidelibus sincere 

nobis dilectis, 
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Melléklet, 

P. S. Pet t inger felől minap is írtunk kegyelmednek, kogy 
immár innét fölvitték, kiszszük kogy eddig kegyelmeduek érté-
sére lött hol és mint legyen. Mű kegyelmedet most is csak azon 
kérjük, kogy az ő sarczában, az egy nyakban-vetőt függőstül hat-
ezer forintig vegye meg és minékünk hozza meg, ha pedig azt 
meghaladná is avval ne gondoljon kegyelmed, mű kegyelmedet 
arról megelégítjük, Az egy bokor kézelőről is ne feledközzék el 
kegyelmed, azoknak is az kétezer forintot, ha meghaladja az 
árok, ne gondoljon kegyelmed véle ; az ország jövedelméből liigyje 
meg kegyelmed mű ezekre semmit nem költünk, vadnak most is 
több rabaink is, kik megváltoztanak és sarczoltanak, azoknak 
adományokból megelégítjük kegyelmedet. 

Az két gyűrűket is melyekről kegyelmeddel szóltunk el 
ne felejtse szeretettel kérjük kegyelmedet, hogy m(ind)ezeket mi-
nekünk hozza meg kegyelmed édes apám uram az mi kévánsá-
gunk szerént. 

I. q. s. 

Kivül: Spectabili ac magnifico domino Stephano Illyésházyo privatim. 

X X X YI. 

1 6 0 6. j a n . 10 . 

Stephanus dei gratia stb. 
Magnifice domine fidelis stb. Homonnay Bálint uramnak, 

generálisunknak és tanácsunknak az mely levelet kegyelmed írt 
volt, az vitézeknek fizetéseknek végezett napja felől, magunk is 
láttuk és olvastuk, jól is emléközünk reá ő kglmekkel való minden 
végezésünkre és az végezett napnak elközelgetése is igen forog 
szöműnk előtt. De kagykatjuk az kgd jó lelkiismeretire, és min-
den vitézinkre, valakiket az úristen jó itílettel látogatott, mi-
nemű akadályokat szerzettenek ebben az közönséges jóra való 
szándékunkban az vitézek közzűl némelyek, kik most alájövete-
lekben az egész országot nemcsak feldúlták, kóborlották, kanem 
ugyan úgy megrablották, kogy semmi török, ta tá r ellenség in-
kább meg nem rabolhatta és pusztíthatta volna. Csak ökörnél 
jó maga ír ja Szilassy János, hogy három ezernél többet hoztanak 
el, azon kívül egyébféle marhát, mindent valahol mit kaphatta-
nak, iszonyúságokat, az mit cseleköttenek, semmi pogányság ször-
nyebbet nem cselekedketett volna. Azok az vármegyék immár 
nekünk egyáltaljában ugyan megizenték, hogy az ország végezése 
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szerént való adót ők semmiképpen meg nem adhatják, mert él-
hetetlenné maradtanak. Azon kivül Beszterczebányáról az réz-
nek Lengyelországban való vitelével és eladásával volt remény-
ségünk az pénzszerzésre, melylyel eddig régen megjöhettenek 
volna. Azokat az útban találván Szilassy hada, lovokat az szek-
rek elől egyetlen egyig elvitték, az szekerek mind rezestől az-
képpen maradtanak az mezőben és úgy állnak. Nem tagadhatjuk 
bizony, hogy mind efféle dolgok és szörnyűségek fölötte való bán-
tódásunkra nem volnának, mert az szegénységnek, kiknek isten 
után, minden oltalommal tartoznánk, ilyen nagy romlását is szil-
vünk szerént fájlaljuk, sőt annak előtte törökkel, tatárral is csak 
azért hadakoztunk, hogy azokat efféle romlástól oltalmazzuk. Az 
magunk útját is pedig, hogy az pénz szerzésben minden felől 
megfogják, nekünk is gyalázatunkra és az közönséges jónak nagy 
ártalmára vagyon, mert ha sem az adót miattok ez országban 
föl nem szedhetjük, sem egyéb úton, a liol módunk volna benne, 
pénzt nem hagynak szerzenünk, istenek nem vagyunk, hogy sem-
miből teremtsünk ; hogy hogy lehet módunk benne mondja meg 
akármely, jó lelkiismeretű ember, hogy mü az mi szónknak és 
igéretünknek eleget tehessünk. Melyet annyival nagyobb szövünk 
fájdalmával szenvedünk, minthogy az igazmondást, mindenkor 
szömünk előtt böcsűlletesen viseltük és ifjúságunktól fogva min-
den emberek, míg csak nemes emberek voltunk, igazmondóknak 
tartottanak és tapasztaltanak bennünket: mostan immár vénsé-
günkre fejedelmi állapotunknak, egynehány ezer embernek, és 
sok érdemes, jámbor vitézinknek szónkban és igíretünkben meg-
fogyatkoztatnak, és kételen s kedvünk ellen fogadásunk ellen 
vétkeztetnek. Mindazonáltal minket lelkiismeretünk semmiben 
nem vádolhat, mert isten ő szent fölsége látja szűvünket, hogy 
semminek okai nem vagyunk, éjjel, nappal az közönséges jóért és 
hogy ő kglmeknek jámbor szolgálatjokért fizetéseket, pénzt sze-
rezkessünk, csak abban munkálkodunk, de ha minden utainkat ő 
magok elfogják és elmetszik, mit teketünk róla. Jó volna az vi-
tézeknek az mi szónkról megemléközni, hogy efféle gyülevész 
roszakat kiügyekezzenek magok közül hányni, kik csak az nagy 
dúlásban. fosztásban akarnak elmenni és az érdemes, jámbor vi-
tézeknek, kik sok kaszonnal szolgálnak hazájoknak, azoknak 
tesznek kárt és azoknak veszik el kenyereket ; az gonosz hírnevű 
is pedig közönségesen vagyon mindnyáján, az emberséges vitéz 
embereken is, valamig efféle gazságot közöttük tartják, és az 
konkolyt az buza között nevelik. Kglmedet azért mégis szeretet-
tel intjük, kogy az vitézek szivét mi hozzánk csendesítse és éde-
sítse, mert mű semminek okai nem vagyunk. És legyen azon, 
liogy Szentiváni Jánossal egyetértvén, az három vármegyéből az 
szekerek eleiben, kik az rezet viszik, szerezzenek elegedendő lova-
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kat, akol félelmes volna, kisértesse el kglcl az hajdúság közzűl ; az 
szekereseknek megfizeti munkájokat az, az ki az rezet veszi, nem 
fáradnak héában, csak az közönséges jóért ; kgld ebben legyen 
segítséggel, mennél hamarébb lehet. Secus non facturi. Datum ex 
libera civitate nostra Cassoviensi die 10 mensis Januari j 1606. 

Stephanus m. p. 
P. S. Az réz dolgát kgid úgy értse, s az vitézek, hogy most 

ezt egy elsőben csak próbáúl viszik volt, mert az háború időn 
régúlta nem vettenek, és jó árát mondják. Készpénzt hoznak 
penig érette ; mi nekünk pedig rezünk elég vagyon, csak az uta 
megnyittassék, akár mi szemünkkel se lássuk az árát, mindjárást 
az vitézek közikben osztatjuk, azért az ő kglmek közönséges 
javáért arra legyen gondja kglmednek, hogy mind most, s mind 
ennek utánna szabadon hordhassák az rezet Lengyelországban. 

Külczím : Magri, dorn. Ludovico Rákolczy de Vadász generali exercituum 
nostrorum Superionis Hungarie Campiductori, arcisque et praef. nostri 

Kalloviensi supremo capitaneo fideli stb. 

Kívül : Exbib. in Prividia 6. Febr. 

(Eredetije a M. Tud. Akadémia kézirattárában.) 

X X X V I I . 
1 6 0 6. j a n. 1 6. 

Paria literarum nunciorum Bochkaianorum ad Aly bassam 
Budensem locumtenentem. Viennae 16. Januarij . 

Tekintetes és ngs úr ; ngodnak minden tisztességes dolgok-
ban barátságos szolgálatunkat ajánljuk. 

Hiszsziik, hogy te nagyságod Mehmet bég uramtól megér-
tette, hogy az felséges Bochkay István király és a mellett való 
magyarok, minket ketten küldtenek ide Bécsben, az római csá-
szártól, hogy az békesség dolgában értekezzünk és minden aka-
ra t já t megértsük. Azon volnánk, kogy mind az győzhetetlen ha-
talmas török császárral, mind mivelünk állandó és jó békesség 
lehetne. Mi semmiképen az hatalmas török császár, és nagyság-
tok híre nékűl meg nem békéilünk az németekkel és valamit vé-
geztünk velek, nagy ságtoknak mindjárást tudására adjuk. És 
minthogy az felséges Bochkay király és az magyarok ez békesség 
dolgának jobban való elvégezésének okáért, szintén az portára 
is akarnak az katalmas császárhoz küldeni és egyéb szükséges 
okokért is, úgy végeztük Mátyás kerczeggel, az római császár 
öcscsével és kelytartójával, kogy mind két felől az fegyver leté-
tessék és ez jövő szt. Iván napig, azaz juniusnak 24. napjáig frigy 
és békesség legyen mindkét felől, mind török, magyar, német 
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hogy békével legyen, ne csatázzon, ne raboljon, várat ne szálljon, 
se nyilván, se titkon semmi ellenkedő dolgot ne cselekedjék. Es 
minthogy ez méltó dolog, mi az felséges Bochkay király és az 
magyarok képében erre reá feleitőnk. Azért ezeket tudtára akar-
tuk adni nagyságodnak, hogy nagyságod is értse és hagyja meg 
a végekben minden felé, hogy ne csatázzanak, ne raboljanak és 
várost ne szálljanak. Rövid nap tudtára adjuk nagyságodnak 
minden végezésünket. Isten tartsa meg nagyságodat. Kelt ez le-
vél Bécsben. Bódogasszony havának 16. napján Anno 1606. 

Illyéskázy István. 
Mladossevith Honvát Péter. 

(Egykorú mássá a M. N. Muzeum kézirattárában.) 

X X X V I I I . 

1 6 0 6. j a n . 19. 

Illésházy István és Mladosevich Horváth Péter Bocskay által 
Bécsbe küldött követeknek válasza a Mátyás föherczeg biztosai által 
velek közlött iratra. Ugyanazoknak egy második emlékirata a Bocskay 
személyére vonatkozó pontok felett. Egy harmadik Thurzó György 
által irt emlékirat a főúr nézeteit ad ja elő a Bocskay-féle, Illésházy 
által bemutatott pontok felett. Mindhárom okmány eredetije a Magyar 
Tud. Akadémia irrat tárában. Terjedelmes kivonatban ismertette Frak-
nói Vilmos a Bécsi békekötés 1606-ban . Győri Füzetek 3-ik k. 246 . 
s köv. 1. 

X X X I X . 

1 6 0 6 . j a n . 2 1. 

Stephanus dei gratia sat. 
Spectabilis ac magnifice, generose domini fideles nobis ho-

norandi. Salutem stb. Két rendbeli levelét vöttük egyszersmind 
kegyelmeteknek, melyek fölötte igen jókor és kellette korán ér-
köztenek, mert szintén másodnapon akartuk expediálni az főve-
zérnek legtitkosabb fővebb tanácsát Urunk Memhet effendit, ki 
ugyan atyjafia is, és ő közöttök igen böcsületes ember, mint kitől 
az vezérnek semmi titka nincsen. Császártúl az portáról érköz-
tenek volt négy csauszok, kiktől minékünk két kaftánt, és maga 
viselő drága szablyáját küldvén ajándékon, nagy kedvesen és 
böcsületesen írván, az mellett az csauszokkal együtt ezt az Me-
kemet effendit az fővezér hozzánk úgy küldötte volt, oly creden-
tionalissal, hogy az előttünk álló szükséges dolgokról ugy trák-
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tál jak és végezzek véle, mintha önön magával szömtűl szömben 
beszéllenék. Azért az mi illet és ez mostani állapot az miköz 
hozzá bocsátott, azokrul bőségesen szóllottunk véle. 

Erközvén pedig az kegyelmed levele, az melyben ír ja az 
németek kévánságát, hogy az végekből a törökök is bizonyos 
ideig megtar tanák az frigyet, írtunk róla mingyárást az fővezér-
nek, és szóval is izentünk, mihelt válaszunk lészen felőle, min-
gyárást megírván kegyelmednek értésére adkat ja ő fölségének. 

Hogy magokat ott fönn az emberek s ő fölsége is az tenge-
ren túl császárra támadott hadaknak előmenetelivei bíztatják, 
kik közzé, hogy az tömösvári pasa is általszökött volna, és azok 
miatt mennyi tartóztatása volna az török erejének etc. azt ő föl-
ségek az előbbi szokások szerént cselekeszik, hogy afféle költött 
hírekkel legeltetvén magokat és egyéb embereket is az közönsé-
ges jóra lassabban és késedelmesben viselnek gondot sőt nagy 
romlásokra és károkra okot adnak azokkal. 

Minthogy azért mü voltaképen és igazán értjük az odafelé 
való dolgokat, valamint kozzák azt ő fölségeknek azt ők lássák, 
de különben nincsen. Csak tegnap érközék reggel az fővezértűi 
emberem levelével együtt, kit Korponáról küldöttem vaia alá. 
0 maga írta az fővezér énnekem post scriptában. mikor immár 
az derék levél készen volt, hogy akkor érköztek posták Konstan-
tinápolyból és bizonyosan hozták, hogy túl az tengeren Csigalogli 
két felől vévén az kazul hadát, úgy megverte, hogy minden pa 
sái, békjei ott veszvén csak kevesed magával szaladott el és or-
szágának legbelső részében egy erős várában szorult, soha em-
berek emléközetire, azt írja, hogy még úgy egyszer is meg nem 
verték az kazult mint most, az Victoria a la t t pedig Taurisiumot 
visszavötték. 

Az pártos törökök úgy vagyon, hogy még fönn voltanak, 
azok is békességet kértenek az császártúl és hütöt, de nem akart 
adni, lianem egyebek példájára, kogy afféléket ugyan kitisztítson 
országából, ő maga csak azért szömély szörént indult ki Kon-
stantinápolyból, hogy nagyobb hadat bocsáthasson ellenek, de 
tovább ő maga Bruszánál nem ment az veréseket elbocsájtván az 
haddal viszszajött ismét Konstantinápolyban és most ott vagyon, 
az pártosak immár csak budosóban vadnak az császár hada előtt. 
Az tömösvári pasa pedig nem ment sehova most is vesztegségben 
itt lakik Temesváratt . 

Sőt ebben bizonyost és igazságot írok kegyelmeteknek, 
hogy az fővezérnek most is sokkal nagyobb kedve vagyon az ha-
dakozáshoz, és ezután csak három héttel is megakarja az Dunán 
túl való hadat újitani, ha én reá bocsátom, és csak az isten tudja 
mivel kínálnak engemet és mivel ajánlják magokat, ka én ebben 
az ő alkolmatosságokban előbocsátom őket, nem hogy fogyatko-
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zást tennének valamiből ennek utána, de olyra promoveálnának 
inkább, az kiről most senki nem gondolkodhatnék. Ez penig nem 
keresködésért, vagy magam haszna kereséseiért írom az mint 
ott fönn gondolkodhatnának felőle, hanem igazságot írok és sin-
cere az mint az dolog vagyon és az mint lenni értjük hütöm sze-
rént csak azt írjuk kegyelmeteknek. 

De minthogy mü isten előtt is jó lelkiismeretet akarunk 
viselni és az emberek előtt is, nem kévánjuk az körösztyén vér-
ontást és országok pusztulását, inkább akartuk az ő fölségek ke-
gyelmességét minden engödelmességgel venni, hogysem magunk 
liiú dicsőségének keresésével nagy okot adni az körösztyén or-
szágoknak romlására. 

Tavai is, emlékezhetnek reá ő fölségek, mennyi hosszú 
ideig vontatám én az portára főkövetimnek küldését, de ő fölsé-
gektűl semmi reménységet magamnak annyi idő alatt nem velie-
ték. Most is mind az portáról, mind az fővezértűi főkövetimnek 
oda bé való megindításáról fölötte igen szorgalmaztatnak, me-
lyeket semmiképen nem is késleltethetek, hanem meg kelletik 
indítanom, kiknek minthogy igen bizonyos dolgokkal kell oda bé 
indulniok, és én is az magam jó alkolmatosságit, bizonytalan 
várakozással el nem mulatkatom, nem is illik az ő katalmassága 
kegyelmességét, magamnak és nemzetségemnek közönséges javá-
ért s megmaradásáért fejemről leráznom, kegyelmeteket szere-
tettel kérjük s intjük is, őfölségeknek adja eleiben, ne kövessék ez 
mostani tractatusban, az elébbi szokást, üdővontatást, kanem 
mennél hamarébb lehet kegyelmeteknek apariálják szűvöket és 
adjanak finális resolutiát. És ka mit akarnak az fővezért és az 
törököt is találtassák meg igen hamar, és lássák ha végezni akar-
nak mind müvélünk s mind ővélek, mert az magunk alkolmatos-
ságit is in suspenso sokáig így nem tarthatjuk s meg is higyjék 
ő fölségek, kogy az két szék között az földön nem is akarunk 
maradni. 

H a pedig az portára követimet énnekem meg kelletik indíta-
nom bizonyos követségemet föladván nekik, késő lészen annak-
utána ő fölségeknek az tractatuson kapdosni, és ha mi követke-
zik az körösztyén országokra én reám ne vessenek. 

Mert ezt csak kegyelmeteknek írjuk, hogy az fővezér mint-
hogy ez esztendőben bé nem megyen az üdőt nem akarja heában 
mulatni, ugyanezen tavaszon idején korán följő szömély szerént, 
vagy Budára, vagy Kanizsára, liadat nagyot készít és azokat 
immár szovarkodtatja is az Dunán túl való végekben ; bizony más 
gondot fog érköztetni az embereknek nem sokára, kire hogy mü 
okot ne láttassunk adni, azért akartuk serio kegyelmetek által ő 
fölségeket admoneálni, lia fogadják jó intésünket lássák ő fölségek. 

Azonban kegyelmetek istentül adatott ajándéka szerént, 
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az reájok bízatott dologban mennél hasznosabban lehet progre-
diáljon, és miben lészen az állapat, mennél gyakrabban írhat 
felőle mi nékünk kegyelmetek, annál kedvesebben és jobb néven 
veszszük kegyelmetektől. Bene valere cupientes. Datum ex libera 
civitate nostra Cassoviensi die 21 mensis Januar i i anno dom. 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus. 

P. S. Hogy kegyelmetek az oda föl való híreket és állapa-
tokat minékünk értésünkre adja, fölötte kedves dolgot cselekö-
szik és jó neven is veszszük kegyelmetektül. Ennek utána is vagy 
ugyan ott való, vagy más idegen körösztyén országokbeli híreket 
és állapatokat érthet mind kicsin nagy dolgokat, hogy értésünkre 
adjon kegyelmetek szeretettel kérjük kegyelmeteket. 

Az Pettinger sarczának fizetése felől látjuk, mit írjon ke-
gyelmetek. Ezt az morliát az kit küldött kegyelmed és adtanak 
az négyezer forintért, bizony igen halovány sárga szín mutató és 
vékony, annyit közel sem ér, mindazonáltal, miért hogy olyan 
antiquitásnak nevezik, elveszszük az károm ezer forintért. 

Az sok szép asszonyok leányok töreködése is, ha magunk 
szöme előtt lehetne, vagy ha közülök közelebb hozzánk jöhetne 
sokkal nagyobb foganatja volna szavoknak, de kogy messziről is 
arra tekintetünk legyen, és heában ne hagyjuk intercessiojokat, 
minthogy mi is udvarban laktunk ezer forintot engedünk el sar-
czában az ő kegyelmek töreködésére. 

H a penig mind ez gyűrűnek ennyiért való idehagyását s 
mind az több sarczának letételét Pettinger difficultálná, én most 
az gyűrűt nem akarám szerencséltetni, kogy visszaküldjem, de 
isten meghozván kegyelmedet maga kezében adom, ő magát Pet-
tingert ha visszahozza kegyelmed is mi kezünkben, nem gondo-
lunk véle. 

De ezenközben az mely vásárlásokra kegyelmedet kértük, 
ez okon semmit abban hátra ne hagyjon, ha tudjuk, kogy ott fönn 
kegyelmednek föladnak hat, hét, nyolcezer forint ára morhát, és 
annál sokkal többet is, kegyelmed mind az függőt nyakban ve-
tőstül, és az kézelőket a mint ennek előtte megírtuk, az mi ké-
vánságunk szerént liozza meg. Vadnak bizonyos rabaink, kik an-
nak az árát mingyárást, ka annál több leszen is, fogyatkozás nél-
kül megadják. 

Az két gyűrűt is, a mint kértük kegyelmedet, az rubintot 
és az gyémántot ügyekezzék kegyelmed az mi kévánságunk sze-
rént megszerzem és megkozni, ne gondoljon kegyelmed véle, ha 
három ezer vagy negyedfélezer forintot ad is kegyelmed érettek, 
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csak legyenek kedvünk szerént valók, nem maradnak adósa véle 
kegyelmednek. 

Az vezér-pasa önnön maga kéretett, hogy császárnak valami 
szép órákat küldenénk. Kegyelmedet kérjük vagy hármat különb 
különbféle szép formán valókat nem öregöket, hanem csak igen 
aprócskákat, kik kezében, vagy nyakában viselni valók legyenek, 
szép művel és mesterséggel készítetteket, azokat vegyen és lioz-
zon kegyelmed mi nékünk, kiket oda ő liatalmasságának béküld-
liessek ajándékban. Legyenek olyak, kiken szöm kapjon és csá-
szár kezében forogni illendők legyenek. 

Az olasz gyümölcsöket az rampholt és piniót fölötte sze-
retettel és kedvesen vöttem kegyelmedtűl. Asszonyomnak ő ke-
gyelmének még megszolgálom hozzám való jó akaratát, kogy 
rólam el nem feletkezvén maga kezével készétett liktariumokat 
küldött. Kérőm is kegyelmedet, kogy mi szónkkal ő kegyelmét 
szeretettel köszöntvén, az ő kegyelnie kedves ajándékát kö-
szönje meg. 

Az mely idefelé való borokat kegyelmed mi tőlünk magá-
nak kévánt, nagy örömest jó kedvvel és szeretettel adunk kegyel-
mednek abból. Kegyelmed mi bennünk és annál sokkal nagyobb 
akármi dologból is meg nem fogyatkozik semmi üdőben. 

Az sziléziai dologról is ne feletkezzék el kegyelmed. 

Stephanus. 

Kívül: Spectabilí ac magnifico domino Stephano Illiesházi stb. nec non 
generoso domino Petro Mladosovith stb. 

P. S. Az mely két gyűrűről, gyémántról és rubintról kegyel-
mednek szóllottunk vaia, kérjük kegyelmedet ne felejtse el, hanem 
minékünk hozza meg. Pettingert innét elvitték, mely kegyelmed-
nek lehet eddig értésére, nyolcz ezer forint az sarcza, szeretettel 
kérjük kegyelmedet, hogy az ő sarczából hatezer forintig hozzon 
münékünk egy nyakba-vetőt függőstül. Az két ezer forintjával 
pedig viszontag, hozzon egy bokor kézelőt kegyelmed, mely ha 
kész nem volna is, mondva csináltasson kegyelmed annyi érőt, 
vagy ka valamivel többre menne az ára is, ne gondolkodjék 
kegyelmed róla, contentáljuk mü kegyelmedet, vadnak több sar-
czolt rabaink, kik megadják az árát. De kérem kegyelmedet édes 
apám uram, kogy ez dolog csak kegyelmednél magánál legyen és 
ügyekezzék e dologban kedvünk szerént cselekedni. 

Stephanus. 

Kívül-. Spectabili ac magnifico domino Stephano Illye'sházy privatim. 
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X L . 
1 6 0 6. f e b r . 1. 

Steplianus dei gratia stb. 
Magnifice domine fidelis stb. Megadá Csomaközy András 

minekünk az kgd. levelét, és szóval is az kgd. izeneti szerént az 
vitézeknek minden fogyatkozott állapatját megmondá, jól értjük 
azt mind, s liiszszük is és amint ennekelőtte is megírtuk vaia kegyel-
mednek, nem kevéssé fáj szivünk rajta, bogy egynehány eszeve-
szett és szófogadatlan embereknek mód nélkül való cselekede-
tek miatt az jámboroknak, az érdemeseknek és kik nemzetünknek 
sok haszonnal szolgáltának, azoknak kell megfogyatkoznunk miat-
tok.(igy) Mindazonáltal a mint minap is megírok, ha az rajtunk való 
köntösünket le kell vetnünk, egyszer megmondott szónknak ele-
get kell tennünk, és mindennap éjjeli s nappali szorgalmatossá-
gunk csak az, hogy annak szerét tévén az ö kgk. hópénzét meg-
adassuk, kiről Csomaközi urammal bőségesben szólván, kgdnek 
mind az vitézeknek megmondhatja abból jó akarattal való gond-
viselésünket. 

Ir tunk vaia pedig minap is kgdnek, hogy mindaz közönsé-
ges állapatakról oly szükséges és nagy dolgokról való végezésink 
állanak előtünk, s mind penig oly dolgok is occurráltanak az üdő 
alatt, kik az kgd. tisztöségének megmaradását nézik, melynek 
oltalmazására minekünk is gondviselésünk vagyon, és leszen ; az 
urakat is penig ezen dolgokért mindenfelől behivatjuk és gyűjt-
jük, és ugyanakkor az kgd. jelenléte is szükségesképpen kéván-
tatik, sőt nemcsak magát, kanem az egész kadakból holmi okos 
és eszes hadnagyok főlegények volnának, kik nemcsak az orrokig 
látnak és itilnek, hanem az kik jövendőt is meg tudnak gondolni, 
de olyaké mindazáltal, kik kgdnek régtől fogva avagy ismeretes 
baráti avagy jobbakarói legyenek, azokkal és affélékkel ugyan szá-
mosan ha eddig meg nem indult volna is kgd. mindjárást indul-
jon s jöjjön alá, hogy mind egy s mind más szükséges dolgokról 
kgdel s az vitézekkel bizonyost végezvén hozhassuk jobb rendre 
mindenekből az közönséges állapatot. Secus non facturus. Datum 
ex libera civitate nostra Cassovienzi die 1 Februarii 1606. 

Stephanus m. p. 
P. S. Kgd. ott maga képében hagyjon olyat az had előtt, az 

kit arra elég embernek ismer. 
Simon Pécliy m. p. 

Külczím : Maga, dno Ludovico Rakolczy de Vadász stb. 
Kívül: Exliibitae 16 die J a n . in Prividia 

(Eredetije a Magyar tud. Akadémia kézirattárában.) 
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X L I . 

1 6 0 6 . f e b r . 1. 

Serenissime princeps, domine domine nobis clementissime 
post fidelium servitiorum nostrorum commendationem. 

Bornemisza uramtól írtunk felségednek mindenekről, írtunk 
azután is, most azt írhatjuk felségednek, hogy az ország kivánsá-
giról immár jó móddal mind megalkudtunk, most az fölséged sze-
mélyinek contenti ójáról traktálunk ; minekünk minthogy fölségé-
től nincs alább tanulságunk, az Tiszán túl való földet kivántuk 
Tokajjal együt jó igaz conditiókkal, kit ők fölötte igen nelieztel-
nek. úgy ösmerem, hogy velünk együtt követet bocsátnak ezért 
fölségedhez. 

Az törek ad partém igen sollicitálja az békességet, tegnap 
is írt az budai pasa nekünk, hogy ne késtessek, hanem kezdjenek 
hozzá az tractáláshoz, ő nekik ölegendő plenipontiájok vagyon 
az törek császártól, és készek az békességet velek elvégezni ; ez 
dologról méltó, hogy fölséged gondolkodjék, nem jó volna, ka 
alánk önteník az forrót, nálunk nélkül ha az németekkel megbé-
külnének : neliéz valóban hinni a töreknek. I t t mi immár sokáig 
nem fogunk késni elvégezni dolgunkat, elmegyünk innen. 

Az kajduság elemésztette az vármegyéket, miérthogy az 
egész nyáron is rajtok voltak, bizonynyal liigye fölséged, hogy 
minden eleség elfogyott. Az frigyet Szent-Iván napig elvégeztük, 
de az derekát is jól végeztük úgy, kogy nem fog ez hajdúság 
szükséges lönni. minthogy penig az gyűlésben úgy végezi fölséged 
velők, hogy egy hópénzt adván nekik, eloszoljanak az puszta 
faluhelyekre szálljanak, miképen köllene ezeket leszállítani föl-
séged adjon tanulságot felőle idején, kiről ez előtt is írtunk föl-
ségednek : mert az vármegyék azt mondják, hogy semmit nem 
adhatnak, elemésztette az hajdúság őket. Jó volna fölségednek 
írni nekük. 

Az németek itt semmit nem akarnak az hajdúkra adni, azt 
mondják, kogy azok pusztították őket, osztán vagyon 12 ezer em-
berek, kik most csak Ausztrián fekesznek, az kik fizetetlenek, és 
kírik fizetéseket, sokkal adóssak nekik, fizetik azért őket az mi 
pénznek szőrit tehetik, de nem érkeznek. Morvában is sok nép 
vagyon, nem merik még elbocsátani őket, még véghez nem men-
jen az tractatus ; én nem tudom hová köll tenni ez hajdúkat, és 
mind kölljen leszállítani, fölséged adjon tanólságot felőle, és ír-
jon mindenekről tudjuk magunkat mihez tartani. 

Petinger még sem érkezett ide, de immár Posonba hozták, 
írjon ő felőle is fölséged. Annak bizon nincs magának semmije, 
ka még ezer forint árú gyűrőt vonkatnánk raj ta alioz az kit oda 
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kültek, bátor meghagyja fölséged rajta, hiszen ő is körösztény 
és mi is azok vagyunk. I t t Bécsben semmi jó és szép marha nincs 
most: mindent elvittek innen az mi fő marha volt, sem nyakba-
való, sem egyéb olyan nincs, gyűrőket kettőt, érte vagyok, hogy 
jókat vegyek, de pénzünk kevés vagyon hozzá. Ostrigát most még 
nem hoztak, húsvétra mondják, hogy érkezik, mert azokat Fland-
riából hozzák, régi csak rosz volt csak az héja mara-
dott volna. 

Az grátzi herczeg ^étfőn leszen hete, érkezett Bécsben. 
I t t két nap volt, elment. Én Iliesházy István akartam vele szőrű-
ben lenni, de ő preveniált és maga hivata ; fölséged szavával meg-
üdvözlettem, Maximilian fiának és leányának Bátori Zsigmonclné 
asszonyomnak kezeket fogatá velem : ez háborúságnak oka, kogy 
fölséged nem volna, és mint, hogy esett volna bőven eleibe sajnál-
tam és mentettem fölségedet. Azt is megbeszélettem neki, hogy 
kész fölséged az köröszténység mellett maradni, noha az törek 
császár sokat igirne fölségednek ; az stíriai ígetés is, hogy nem 
fölséged akaratjából volna : mondá hogy irt fölséged neki és ő is 
fölségednek, és ha módja lett volna, nagy örömest szömben lett 
volna fölségeddel, mert ő nem külömben tartotta fölségedet, 
mintha egy ember gyermeke volt volna fölségeddel ; nagy becsü-
letesen és jó szeretettel szólott fölséged felől, mondá azt is, hogy 
sokat sajnálna rajta, hogy az ő országit fölséged nevével hódol-
tatta volna Németi Grörgel, kit fölségedtől ő nem érdemlett 
volna, ebből kimentettem fölségedet előtte, hogy hírivei nem volt 
az fölségednek, mert akkor Erdélyben volt fölséged ; sokáig be-
szélt velem, végre arra végezi, hogy mindeneket megbocsájtott 
fölségednek, csak hogy Németi Grörgelt büntesse meg fölséged, 
őtet váltig mentem, de mégis haragszik ő reá. Az többit fölsé-
gednek, ha az isten szömben jutott fölségeddel, megbeszéllem, 
azt is a mit mások által szólottunk, csak az békesség legyen meg 
és csendes állapotja és békessége lehessen fölségednek. Jó re-
nrénségünk vagyon benne. Isten éltesse és tartsa meg. Datum 
Yiennae 1. Febr. 1606. 

Fölséged alázatos szolgája 

Iliéskázy István. 

Petrus Horváth Mladosevisch m. p. 

Külczím : Serenissimo principi ac domino domino Stefano dei gratia stb. 
(Az eredetiről, Révay Vilmos úr által vett másolatról). 



L E V E L E Z É S E 1 6 0 5 — 1 6 0 6 . 6 5 

X L I I . 

1 6 0 6. f e b r . 3. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice domine, generose fideles sincere 

nobis dilecti. Salutem et benevolam nostri commendationem. El-
vévén Bornemisza Jánostűi az kegyelmetek leveleit és mind az 
ultrocitroque lött replicatiokat megolvasván, ha ennek az mostani 
ügyünknek eleitűi fogván való folyását, előmenetelit, fundamen-
tomát jól megtekintjük az igaz isten igaz ügyünkben mennyire 
segített és vezérlett légyen bennünket, kogy az békességnek trac-
talásáról nem mü találtattuk meg ő fölségeket : hanem ő fölségek 
nem egyszeri, sem kétszeri untatásokkal találtanak meg bennün-
ket, kiköz képest az minémű kedvöket, hozzánk jó akaratjokat 
és kegyelmességeket igírik való ö fölségek akkorban, mostan az 
minemű kemény szivőket ez Írásokból látjuk, sokat külömböz és 
ellenközik igen az mi ő fölségek felől való jó reménységektől. 

Oly szókkal és nevezetekkel illetnek bennünket írásokban, 
és oly dolgokat fognak magunk személyére, kikben az nagy istent 
hívjuk bizonyságul, hogy ártatlanok vagyunk és igen méltatlan 
szenvedjük, de az mind kadjárjon, szabad az ő fölsége tanácsinak. 
Ennek az tractatusnak az elein, mintliogy okát adván ez mostani 
indulatunknak vádolnunk kellett valakiket, idején praemoneáltak 
vaia ő fölségek arról bennünket, hogy császár ő fölsége se az ő 
fölségek személyét oltalmazzuk attúl, kogy az vádlással ne ter-
heljük és az császári méltóságra böcsületes tekintetünk légyen : 
mü is pedig heában nevekedtünk volna az ő felségek udvarában, 
hogy ha csak azt sem tanultuk volna meg, hogy de principibus 
aut nunquam aut modeste loquendum. Melyet követni akarván, 
inkább akarjuk az vádiásnak terhét az generálisokra fordítani, 
hogysem mint szömtűl szömben ő fölségeket vádolni ; most penig 
hogy az ő fölségek személyét studiose elkerültük vádlásunkkal. 
melyet az böcsület adásért cseleködtünk, ő fölségek nemcsak 
ártatlanságokat akarják azzal támogatni, hanem minket azon 
ratio vai akarnak megnyomni. De ha ő fölségek ugyanazt kéván-
ják, hogy directe azt vádoljuk az ki oka lészen az dolognak és 
szömély válogatás nélkül szóljunk felölök, tudunk s értünk is 
annyit az ő fölségek dolgaiban, hogy kitudjuk újjal mutogatni, 
kik mire adtanak legyen okot, de ezt is mind hátra hagyjuk. 

Az magunk szömélyének contentálása felől akartuk volna 
ha kegyelmetek az szerint procedalt volna, az mint az instruc-
tio és az közöttünk való végezés tartotta és legelőször arra ne 
ment volna kegyelmetek, az melyet mü legutolszóra hagytunk 
volt, holott mind lengyel királynak s mind az imperiumban ma-

T Ö R T . T Á R . 1 8 7 8 . 
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guiik és az ország nevével küldött irásink azt tartották. Mü ezek-
ből az Írásokból és replicatiókból nem látjuk, kogy sem az első-
ről sem az másodikról csak ingyen emléközött volna is kegyelme-
tek, kanem ezeket egyszersmind odaadván, az legutolsó akara-
tunkban látjuk forogni az controversiát : melyet miért cseleke-
dett légyen kegyelmetek, okát noba nem értjük, de kiszszük, 
kogy ok nélkül azt kegyelmetek nem cseleködte. 

Mind arról azért s mind az más dologról, kin akkor az 
controversia forgott, az végeknek magyar kézben való restituá-
lása felől, itiljük, bogy addig mig az mi levelünk kegyelmetekkez 
érközik kegyelmeteknek netalán finalis resolutiója lészen vagy 
talán jövő utában is találják kegyelmeteket. Azért valamit mű 
innét írhatunk vagy mondhatunk mind magunk s mind nemze-
tünk közönséges javára, kegyelmetek abban szintén olyan tudós 
mint mü magunk, liisszük, kogy valamint legjobb lészen minde-
nekről úgy concludál kegyelmetek. Sőt hogy ezekre az Írásokra 
innét teljességgel replicáljunk sem az üdő nem szenvedi, sem az 
előttünk álló szükség nem kévánja. 

Az törökkel való frigy felől minap bocsátottam el tőlem 
Uzun Mehmet effendit főtanácsát az vezérnek ; eddig Sándorfe-
j érvárra érközött, írtam attól s izentem is bőségesen az fővezér-
nek felőle, még válaszom semmi nem jött ; várok minden órában, 
tudom ők sem késleltetik, akaratjokat értésömre adják. 

Csak ott végezhessen kegyelmetek oly bizonyost ő fölségé-
nél, kin mind mü magunk, mind nemzetségünk megnyugkassék 
és megmaradhasson, mü az törökkel való tractatuskoz mingyá-
rást valóban hozzá fogunk és végéhez is ügyeközzük vinni. De 
müfelőlünk mind ő fölsége s mind kegyelmetek csak úgy gondol-
kodjék, hogy dolgainkban és állapatunkban securusok akarunk 
lenni mindenképen et Ultissima quaeque segnemur. Vezérelje az 
jó isten az kegyelmetek elméjét és itíletit minden jóra s nemzet-
ségünk megmaradására és tartsa meg s hozza meg rövid iidőn 
hozzánk jó egészségben minden örvendetes válaszszal. Datum ex 
libera civitate nostra Cassoviensi die 3 Februarii, anno 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissinius 

Stephanus. 

Melléklet. 

P. S. Az minemű vásárlásokra, mind szemtűi szömben s 
mind Írásunk által annak utánna kértük kegyelmedet, azt immár 
hagytuk az kegyelmetek jó gondviselésére, az mit talál és az 
mint találja, az szerént, ka mit nékünk valónak ismer kegyel-
med, azokat hozzon. Csakkogy az portára való ajándékokat kér-
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jük kegyelmedet, liogy semmiképen el ne hagyja, hanem azokat, 
valamint valahogy lehet, megszerezvén hozza meg. 

Az tengeren túl való ellenségit, hogy császár lecsendesít-
vén Konstántinápolyban jött volna igen bizonyosan hozzák 
mindenfelől; fölötte jó szerencsésen hadakozott oda is. Sőt csak 
tegnapelőtt ira az egri pasa, hogy ide ki Lándor fej érvárra ki 
akarna jönni, azért félők rajta, hogy igen megcsalatkoznak az 
tengeren túl való hírek biztatásával az ő fölsége tanácsi, mert 
ide az híreket bizony sokkal külömben hozzák. 

Az egyik scriptumban az C. alatt avval is lát tatnak vá-
dolni bennünket, hogy mü Füleket és Szécsényt az töröknek Ígér-
tük volna ; mely fölötte méltatlan vádolás, az kegyelmetek repli-
catiójában nem látjuk, hogy arra semmi választ is tött volna 
kegyelmetek. Azért ha még ott lészen kegyelmetek, és módját 
találja arról is szükséges elégséges mentségünkre okot adni. 

Hogy az mi salvus conductusimk nélkül szabadon írhassa-
nak az kereskedő népek és egyéb rendek onnat feljűl közöttünk, 
még most módját annak nem ismerjük, ott fönn Nagy-Szombatig 
vagy meddig keresködhetnek, de ide alább ne járjanak, mert 
megkáborgatják őket és ő fölségek minket vetnének bűnössé 
miattok. Hanem az ki oly elmúlhatatlan okokért alájő, legyen 
az ő fölsége salvus conductusa nála és mitőlünk vegyen itt salvus 
conductust, az ki mellett ez országban járhasson. 

Az erdélyi dámának örömest odaadjuk Fogarast, ha hamar 
idejő hozzánk, de hogy ha sokáig késik, bizony mi is másnak 
adjuk Fogarast. 

Magunk felől azt írhatjuk mü itt Kassán jó izűven iszunk 
néka az jó édes borokban az kegyelmetek egészségiért, igen meg 
is szoktuk s szeretjük is az édes bort, bizony immár az savanyú 
borra nem szorúlhatunk és nem is szoktathatjuk arra magunkat. 

Az rósz kázakat is eluntuk, az kassai szép házaktúl semmi-
képen meg nem válhatunk. 

Stephanus. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illye'sházy stb. nec non 
generoso Petro Horvát Mladosovith consiliariis etc. 

X L I H . 

1 6 06. f e b r . 4. 

Serenissime princeps domine ! domine nobis clementissime ! 
Fidelium perpetuorumque seruitiorum stb. 
Az fölséged levelét, melyet fölséged az mi levelünkre 

Pothockytúl küldött, vettük és mindjárást, az mi arra való volt 
5* 
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az levélben, deákúl fordítottuk és az mellett egy scriptumot 
csináltunk, kiben protestáltunk, kogyha az választ tovább vontat-
ják és halogatják, fölséged sem isten előtt, sem emberek előtt 
nem akar oka lenni, ka valami veszedelem, kitől az úristen oltal-
mazzon, történnék. Az mint eszünkben vesziik alkalmasint megin-
dultának az mi Írásunkon és ma egymás után háromszor voltunk 
szemben Mátyás herczeg urunkval. Az religio dolga felől örömest, 
ha lehetne nem mennének arra, hogy az articulusok között írás-
ban lenne, az, hogy libera religio! engedett volna, de mi semmi-
képpen nem engedhetjük, hogy kikagyják ; reméljük azért kogy 
az úristen abban is módot ád. Az mi az több articulosokat 
illeti, azokból alkolmasint megegyeztünk és általán fogva, ez 
jövő héten az úristen velünk lévén, innét megindúluuk. Interim 
fölséged készétse el az portára való követeket, minekünk igen 
tetszenék ha fölséged Paczot Sigmondot hivatná és őtet készé-
tené kozzá Czobor Mihály helyett, ha ugyan be kelletik küldeni : 
mert ide az budai pasa untalan ír, és fölötte szorgalmaztatja 
ezeket, hogy a frigyvei ne késsenek ka valamit akarnak ; fölséged 
azért lássa mert mi attui is tartunk hogy valahogy az törökök 
titkon ad partém ezekkel ne végezzenek, mert az mint Bosnyák 
uram írja jű és megyen untalan az levél kőztek és hogy az törö-
kök mintha kedvetlenbbek kezdtek kozzánk lenni. Minden leve-
lében az pasa azt írja hogy őnekik elegendő pieni potentiájok 
vagyon az frigy tractálásra, azért fölséged gondolkodjék felőle 
ha kell-i (kell-e), szintén az portára beküldeni avagy nem. 

Az Csigalogli perzsa ellen való győzedelme felől itt kétel-
kednek, mert ezeknek Velenczéből külömbet irnak és biztatják 
is őket. 

Az hajdúság ellen való panaszt mi itt teljesség vel eluntuk, 
az egész földet immár mind elpusztították és semmivé tették, mi 
csak meg sem tudjuk gondolni, akár mint forduljou is az dolog, 
mi következhessél! belőle, bizon az úristen is megszánja az sok 
nyomorúlt községnek sírását és fohászkodását, bizony fölséged az 
istenért is találjon valami modot benne, és az mennyire lehet 
szállítsa és oszoltassa őket. Immár ennyi sok dulásért, fosztásért, 
kóborlásért csak az egy Szilasyt bünteti vaia meg fölséged, bátor 
törvén szerint, az minthogy Korponán elvégezték vaia, kikez 
ugyan ő magok is accedáltak vaia. Dehogy senkinek semmi bün-
tetése nincs, minden úgy dúl az mint szereti. Parancsolja fölsé-
ged mind ez mastani, mind penig ez előtt való leveleiben, hogy vala-
mi szép nyakban vetőt és szép gyűrűket vennénk fölségednek : ez 
előtt való leveleinkben is megírtuk és ebben sem írhatunk egye-
bet, hogy mast itt Bécsben semmi fő marhát" nem találni, mert 
minden drága marhával kiköltöztek vaia az elmúlt nyáron innét. 
Az minemű apró órácskákat találunk az fölséged parancsolatja 
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szerint, veszünk. De olyant itt nem találunk az ki fejedelemnek 
való volna. Tartsa meg az úristen fölségedet jó egészségben. 
Datum Yiennae 4. Februarii anno 1606. 

P. S. Petinger tegnapelőtt jűve ide Bécsben, az hajdúk 
miatt nem jöhetett, semmije nem volt egy lasnyakjánál több, azt 
is elvonták róla ; itt beszélik, kogy igen kegyetlenül tartják az 
fölséged rabjait, körösztények köröszténykez, főképen az kit meg-
bírt immár, nem illik kegyetlennek lenni. Az gyémánt gyűrűt, kit 
fölségednek küldtem itt megböcsöltettem : 4000 forintra böcsöl-
ték, azt kozzátévén, kogy ha egy kövessé magasbb volna 10,000 
forintnál jobb volna. Ezelőtt rabváltságban az marhát nem azba 
vötték el az mit ér, kanem károm annyiban is ; immár azért, ha mit 
vehetek többet, érte leszek. I t t semmi drága marha most nincs, ha 
frigy lenne öleget hoznak és mindenkor megvétethetem az itt 
való atyafiak által ; órát itt nem találunk fejedelemnek valót, 
Prágából fognak hozni, egy szolgámot itt hagyom érette, kicsin 
óra, de 700 forinton tartják, olyan köllene oda török császárnak 
hogy kedves volna ; de talán nem szükség Konstantinápolyban 
az frigy végett küldeni, az mint ide az budai pasa irogat. Osztrigát 
im szintén mast hozának és egy tonnával forint 30. vettünk meg 
belőle és im oda küldtem fölségednek, de ennyi fődre nehéz vinni, 
elapadnak ; sóst pedig még nenr hoztak, húsvétra jű, előbb nem 
leszen. Ide az váradiak azt irták, hogy resolválták magokat hogy 
inkább az töröknek adják Váradot hogy nem magyarnak ; azért 
szükség, hogy fölséged reá vigyáztasson, ne járjunk úgy, mint 
Lippával. 

Fölséged alázatos szolgái. 

Iliésházy István mp. 
Petrus Horváth Mladosewith mp. 

(Az utóírat Illésházy által, az eleje Horváth Péter által van írva.) 

Kivül : Ser. principi ac dóin. Stephano dei gratia stb. 

X L I Y . 

1 6 0 6. f e b r . 6. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice, generose stb. Salutem stb. 
Bornemisza János alájovetele után, az mely levele kegyel-

mednek Bécsben 26. Januarii költ, ma 5. Febr. adták itt meg 
Kassán, melyben mit írjon münékünk kegyelmetek az tractatus 
állapatja felől jól értjük. Az váraknak és minden praesidiumok-
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nak az magyar kézben való restituálását, minthogy országúi 
kévántuk ő fölségétől, ka ő fölségek hűségét akarják venni az 
magyar nemzetségnek és az több végvárakon és erősségeken 
meghiszik őket, nem tudjuk az kettőn is miért akadoznak, azok is 
az többihez valók és csak magunktúl különben arról magunkat 
nem resolválhatjuk, hanem az miképen közönséges akaratból az 
ország kívánta. 

Az magunk contentálását az mi illeti, noha mü oly enge-
delmességgel és szelídséggel akarnók mindenben ő fölségekliez 
viselni magunkat, hogy abban semmi nehézséget és akadált nem* 
találhatnának. De mü csodálkozunk igen azon, hogy ö fölségek 
ennyire nehezük az mü méltó kevánságunkat, és csak az Zsig-
mond fejedelem állapatjával határozzák, meg nem gondolván azt, 
nemhogy Zsigmond fejedelemnek, de sem az ifjú, sem az nagy 
János királynak, azok az földek, tartományok és erősségek ke-
zükben nem voltanak, az melyeket isten mi kezünkben adott és 
engedett. Az hadakozásra penig, sem annyi számú néppel, sem 
az török tatárral köttetett frigyekkel, az oláh országok hadaival, 
és egyébünnet való segítségekkel is felényi módjok sem volt. 

Ez ellen viszontag ott fönn ő fölségeknek mind egy s mind 
másfelé micsoda módjok lehessen az hadindításban, és mit 
suadeáljon ez mostani motusnak alkalmatossága igen jól látjuk, 
mert nemcsak egyfelől hozzák meg minékünk is mind az imperi-
umnak, s mind egyéb körül való szomszéd országoknak ez dolog-
ban való elméjeket és szándékokat, sőt azután, kogy kegyelmed 
elvált tőlünk, oly helyekről és oly dolgokról találtattanak meg 
nagy emberek bennünket, kit bizony méltán csudálhatni is, és 
soha meg sem tudná ember gondolni, melyeket csak fülünk mel-
lett teljességgel nem is bocsáthatunk, és isten s az jó alkalmatos-
ság kozzá segítvén magunknak és nemzetünk javának szömláto-
mást minden ok nélkül meg nem fogyatkozhatunk semmiképen. 

Am meglátják ő fölségek, ha hozzánk kegyelmeddel együtt 
ezen dolog felől akarnak valakit fárasztani, avagy nem, de ezt 
bizonyosan ott fönn is eleikben adhatja ő fölségeknek, hogy mi-
hozzánk valami bőbeszédű persuasori csak heában fárasztanak, 
miért hogy sem az dialectikákoz, sem az rethorikákoz nem tudunk, 
az dolgot ő magát nézzük, csak az mi nemzetünk javát és magunk 
megmaradását concernálja azonkívül az szók és persuasisok mi-
nállunk semmit nem fognak. 

Az töröknek az tengeren túl való állapatja felől, látjuk 
mivel bíztatják ott fönn magokat ; ám lássák az ő fölsége tanácsi, 
másszor is kallottunk ott fönn afféle bíztató híreket. Az bizonyos 
dolog, hogy ide minékünk egynekány felől sokkal különben hoz-
zák ; minékünk jobbnak tetszenék, hogy nem híreken, kanem 
valóságos dolgokon és ratiókon fundálnának efféle országos dol-
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gokat, mert bátor az szintén mind úgy volna is, sokszor volt az 
töröknek az tengeren túl eddig is bada, de azért ide kifelé is 
mindenkor elérközött. 

Budáról, kogy oda fölírogatnának az kegyelmed írásához 
képest, noha elhiszszük, de ha szintén cseleköszik is, az egyéb 
okon nincsen, kanem hogy az mi békességünk felől suspiciosusok 
micsoda formán tractáljuk, az enynyét akarnának valamint az 
németektűi érteni, az mi ő vélek való concordiánk felől. Az mel-
lett az végvárak felől is, ha valami oly szándékát érthetnék az 
németnek, kit minékünk szömünkre hányhatnának, keresnék azt 
is. De az mi az derekas dolog, mintkogy ez császároknak és főve-
zéreknek hűtőkben jár, ne liigyje azt kegyelmed soha is el, hogy 
ők az mi hírünk nélkül megbékéljenek az némettel és császár 
hűti ellen ezek itt künn valamit merjenek cselekedni. 

Sőt ezt minden bizonynyal írhatjuk kegyelmednek, hogy 
valamint én velem az fővezér az pesti mezőn végezett, akár írja-
nak valamit Budáról s akár ne írjanak, de egyáltaljában igyene-
sen minden actioját eddig arra az végezésre dirigálta, azt követte 
és csak egy punctnyira is attúl el nem távozott semmiben. Csak 
mü magyarok legyünk egymásnak igazak, egyesek, és kövessük 
az egyenes útat, meglátja azt kegyelmed, hogy sem mü, sem az 
magyar nemzetség az töröknek kozzánk való kötelességében és 
megigírt jó akaratjában meg nem fogyatkozunk. 

Es noha ott fönn az mint kegyelmed írja, olyan igen kénál-
ják az németet az békességgel, de mind túl az Dunán, mind innét, 
ugyan éhen várják, csak mü írnánk nékik ; mintkogy meg is vagyon 
parancsolva, mind császártúl vezértűi, az volna jobb, az ki dere-
kasb segítséggel inclúlna mingyárást hadaink köziben. 

Az tatár is itt fönn vagyon az végekben, az jancsárok is 
kiket ígírtenek, Landorfejérvárról is nem fogyatkoznánk meg 
semmiben, holott immár mü számunkra való új hadnak meg is 
fizettenek. 

Hogy Füleket, Szécsényt, Nógrádot és az többit mü az 
töröknek megígértük volna, heában vádoltatunk azzal, mert abban 
semmi nincsen. Igaz, hogy kérték erősen tőlünk őket és nagy 
summát is ígírtenek érettök, először ugyan itt Kassán az egri 
pasa által, annak utána is izentenek felölök, de abban semmi 
kedvek nem volt, sőt még csak egy ház jobbágyot is eddig vala-
mely hódolatlan állapatban találtatott, meg nem engedtünk 
hódolni, és oly okossággal oltalmaztuk őket, kogy az kódolt álla-
patbeliek is sokkal nagyobb csendességgel éltenek és épültenek 
az mi gondviselésünk alatt. 

Arról való levelünket pedig, kogy Caesar Gálnak muto-
gathatták volna, nem hihetjük, kanem ha az esztergami jószág-



72 150CSKAY KS ILLÉSHÁZY 

ról és az oda való mostani hódoltságról, mely mind is húsz falut 
alig tészen, az kit eddig hódoltattanak, de azon kívül soha többet 
affélét nekik nem adtunk sem Írattunk, csak szóval sem Ígértünk 
egy ház jobbágyot is, nemhogy olyan végházakat. Ez ellen, hogy 
Yáradot ö fölsége most is az töröknek igírte, ka minket az békes-
ségből kirekeszt, ím küldtünk egy falka levelet kegyelmednek 
felőle és ezeken kívül is igen bizonyosan egynehány felől meg-
hozták, kik látták szömökkel az németeket, az kik ezen dologról 
mentenek tractálni az török közzé. 

Az Erdélyországnak ide való engedésében is látjuk, kogy ő 
fölségek oly conditiókat akarnak inseralni, az melyeket nem ítíl-
jük sokképen, hogy magunk is admittálhassunk és az országot is 
nem reméljük, hogy szintén azokra reábízhatnék. 

Vagy halasztják azért ő fölségek, vagy nem ezekről való 
ultima resolutiójokat, de minden bizonynyal és kevés szóval mond-
ván, az mi elménket kegyelmed ez dologban így értse és magában 
tökéletesen elhigyje, kihöz képest az dolgot is ott fönn kegyelmed 
erre az czélra és fundamentomra építse. Az mi életönknek jobb 
részét mü immár eltöltöttük, az mi hátra vagyon benne az igen 
rövid, ha mind öröm lenne is az, vagy ha mind keserűség és bá-
nat lenne is, nem sokat tenne. Az mely táska egyszer az mi 
nyakunkat és az magyar nemzetség nyakát igen megcsiszolta 
vaia, kinek kordozását igen el is úntuk vaia, semmiképen nya-
kunkra azt bizony ismét újólag nem vehetjük, készek vagyunk 
inkább egy nap s egy órában mindazt, s mind az többit egyszer-
smind az földhöz ütnünk, hogynem újólag azon táskát nya-
kunkra vennünk. 

Az halál csak egy halál és arra a nélkül is reá kell men-
nünk. Inkább akarjuk pedig ez életünket, oly helyen és oly okok-
ért elfogyatnunk az kivel hűti, nemzete és hazája szerető ember-
nek örök emléközeti megmaradkat, hogysem csak ingyen a nélkül 
is kimenni ez világból. 

Meggondolhatja kegyelmed, mit mondana jövendőben is az 
posteritas, mü felőlünk, ha az én magyari nemzetemnek ilyen 
hozzám megmutatott jóakaratját, kire már választattam, istennek 
ennyi szép áldását, kogy ilyen szép tartományokat és erősségeket 
kezemben adott, magamról mód nélkül leráznék. És ilyen világ-
bíró hatalmas császárságnak hiittel nékem való kötelességét, 
hogy dolgaimban előviszen, tőlem elvetvén, micsoda ítéletet tehet-
nének felőlünk. 

Azért hogysem mint ez rövid életünket is szüntelen való 
rettegésre adjuk és abban töltsük, kogy ha csak egy havasalföldi 
vajdának parancsolnának is mingyárást kihajthasson székünkből, 
inkább akarjuk még most vagy azon úton, mint eddig magunknak 
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bátorságot, megmaradást keresnünk, avagy egyáltaljában úgy 
végezni : hogy ő fölségektűl teljességgel securusok akarunk való-
ban lenni ; melyet kévánjuk, hogy kegyelmetek mi tőlünk ezért igen 
értsen, kigyjen és ágáljon is. Tartsa meg isten kegyelmeteket jó 
egészségben. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 6. 
Februarii anno domini 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 

Stephanus. benevolentissimus 

P. S. Kegyelmeteket szeretettel kérjük, mutassa oly hűsé-
ges és hasznos gondviselését ez dologban, hogy hazánk és nem-
zetünk javát, mint ilyen nagy ügyben, ügyeközzék minden jó vég-
gel hagyni : kiért nemzete között maradhasson meg örökké az 
kegyelmetek jó híre, neve és emléközeti. Mi is pedig hazánknak 
és nemzetünknek javának keresésében való jó ügyeközetünkért 
és kezdett szándékunkért, sőt eddig nem kicsin haszonnal meg-
mutatott szolgálatunkért is, ne kényszeríttessünk gyalázattal 
menni koporsónkban, mert isten velünk lévén azt bizony örömest 
minden tehetségünkkel eltávoztatjuk, 

mp. 

Az mi az portára való vásárlást illeti, ne halaszsza el ke-
gyelmed, hozza meg magával együtt kegyelmed. Azonképen az 
többiről is ne feledközzék el kegyelmed, 

mp. 

Az erdélyi dámának mondja szolgálatomat kegyelmed, ha 
késik kegyelmed, tudja uram, talán nem mind tanács hírével 
lehet uram az dolog. Megbocsássa kegyelmed édesapám az felett, I. 

i. q. s. 
Az utolsó 3 sor Bocskay írása. 

Külczím : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illyésházy stb. Nec 
non generoso Petro Horváth Mladossevit consiliariis stb. 

X L V . 
1 6 06. f e b r . 9. 

Serenissime princeps domine domine mihi clementissime ! 
Post fidelium servitiorum meorum commendationem. 

Azúta, hogy felséged Korponáról e l m e n e , az mi kövés jószá-
gom Trincsén és Liptó, Túrócz vármegyében is vagyon, az hajdúk 
mind rajta éltek, lovokat, barmokat Szilasi és az többi mind elvit-
ték, magokat házokból kiötték, semmijek nincs, éhei köll meg-
kalnik (így) feleségestől, gyermekestől, verik, ölik őket ; immár 
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igen kövés jobbágyom maradott, mind elkoltak, elfutottak sze-
gények. 

/ 

En nám fölségedet semmivel nem terhelem, sem penig az 
országot, semmi fizetést sem kérek, sőt az mi kövés költséget 
Lengyelországból kihoztam vaia, azt is az hajdúknak fizetém, 
jószágomat is érettek is fizetésekért mind másoknak kőttem, most 
ide is magam költségével jüttem, mind ezeknek fölötte éjjel-nap-
pal szolgálok, méltán azért többet érdemlenék fölségedtől, hogy 
nem Thurzó György vagy Forgács Sigmond ; bizonyára mondom, 
könnyebben vagyon az ő jószágok, hogy nem az enyim ; Rákóczi 
Laos (így) uramnak vagy Rédei Ferencz uramnak akár én meny-
nyit írjak felőle és útat mutassak is nekik benne, ők abban egyet 
sem fogadnak meg ; kérem azért fölségedet, parancsolja meg föl-
séged ez kapitányoknak, hogy ne pusztítanák el jószágomat, 
mennének másova is az én jószágomról. Kopcsa Miklós 350 
lóval, Zádori 500-zal az trincséni jószágomon lakik, az Dezsőffi 
uram hada litavai jószágomat immár teljességgel elpusztította, 
mind puszták az faluim, ez miatt sem magam, sem jobbágyim 
nem élhetünk ezután ; az várakat sem látom, mint tarthassam el 
immár. — Rákóczi Laos uramnak én káromszáz forintot adtam, 
bort is ; Nyitra vármegyét addig solicitálta, hogy azok is fi. 600 
adtak neki. 

I t t az németek az zálogos falukat igen dificultálják, mi 
azért ki nem megyünk instructiónkból, valamint járok én jószán-
tomban miatta. 

Immár az többin jó módon átalmentünk volna ; ötödnapja, 
kogy az religióért veszekednek velünk, az mit azelőtt nitro meg-
engedtek, mast azt nem akarják ; az geréczi asszon és az jesuiták 
elijesztették az lierczeget, kogy az pápa excommunicálja őtet, 
azért ha ezt megengedi ; mi ahoz tartjuk magunkat, az miben el 
vagyunk bocsátva. Nekünk úgy teczenek, kogy ad dominicam 
letare kivatna fölséged minden vármegyéből egy-egy embert, az 
közel való urakot is hivatná fölséged, azkorra odaérkeznénk mi is 
az relatióval, jóllehet én nálam nélkül is referálhatja Péter uram, 
mert én beteges vagyok, az köszvény is rajtam vagyon, agg is 
vagyok. Azért könyergek fölségednek, ne fárasztana Kassára 
most engemet. 

Az töröknek írton írnak az németek, az törek is ide ; fölsé-
ged írjon az budai pasának felőle, kogy ne kételkedjék fölséged-
ben, sem mibennünk : kírek nekül, kogy semmit nem végezünk. 

Az felséged cancelláriája valamint vagyon, de itt mindene-
ket tudnak, valamint kova ír fölséged, mit jártak most ott az 
törek követek azt is tudják az németek,. . . uram mind megbeszélé 
énnékem : valaki pápista conscientiás ember vagyon ott íölséged 
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háta megett, az ki azt cselekeszi, azért szükség, hogy fölséged 
ótalmazza magát és vigyáztasson utánnok. 

Bars, Nógrád, Hont, Zólyom vármegyében semmi nép vagy 
igen kevés vagyon, azokat az vármegyéket az Rédey uram hadá-
nak intéztük volt ; az egész nyáron ezeren nem volt Újvár alatt, 
mind Elek Jánossal egyetemben, most immár telelni többen 
vadnak három ezernél, mindazok s mind az Rákóczi uram alatt 
való hadak az sovány vármegyékre szállottak, Trincsén, Túrócz, 
Liptó, Árva vármegyékre, mind az négy sincs annyi, mint Nyitra 
vármegye. Ez Nyitrát penig ez nyáron pusztiták el. mégis könyer-
gek fölségednek, parancsolja meg fölséged, az Deseoffy uram 
kada menne ki immár Liptó vármegyéből, ne lennének teljesség-
gel semmivé az szegény kösség. Kopja Miklós is menne el az 
trincséni jószágomról ; ha eloszolna az végezés szerint az egy hó-
pénzt vármegyeűl adnák neki és oszolna el. 

Ezeket megírtam vaia, azonban az herczeg liivata, az reli-
gio dolgát is megengedi, az többiben is jó véget érünk immár 
csak holnap is, és azért hinném istent, hogy ez jövő hétfőn meg-
indúlhatunk innen. Immár csak adná isten, hogy az törökkel vet-
hetnénk jó frigyet, adná vissza az mit az békesség szüne alatt 
elvonni (így) tőlünk. Azután nyugodnék meg fölséged is, és így örök 
emlékezet is maradhatna ez világon fölségednek. Az jó szerencsét 
nem jó sokszor megpróbálni, nehezebb is vele bírni, hogy nem az 
gonosz szerencsével ; ha egész Németország fölségedé volna is, de 
ugyan mindenek elmaradandók az embertől ; azért immár fölséged 
gondolkodjék az békességről, az törökkel is mint leketne jobb mód-
jával ; itt mi hála istennek tűrhető móddal végeztünk, kiről föl-
ségednek két nap múlva bévebben írunk, magunk is hétfőn meg-
indúlunk. 

I t t semmi jó marha nincs, roszat drágán venni vétek. Az 
itt való atyámfiai által mindenkor megtaláljuk képes áron. Petin-
ger megérkezék az mit elvehetek még rajta, elveszem. Az úristen 
éltesse és tartsa meg fölségedet. Datum Yiennae 9. Febr. 1606. 

Fölséged alázatos szolgája 
Iliésházy István mp. 

Külczim : Bocskay Istvánnak czimezve. 

X L Y I . 
1 6 0 6. f e b r . 1 1. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice, generose domine sincere nobis 

dilecte. Salutem et benevolam nostri commendationem. Minapi 
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levelünkben is megírtuk vaia kegyelmednek bizonyosan és bogy 
abban ne kétölködjék kegyelmed semmit is most is akarok ite-
rálni, bogy az fővezér, valamint mü velünk az pesti mezőn vége-
zett, eddig is abból csak egy punctnyira is nem aberrált, kanem 
egyenesen mindenekben arra a czélra tendált, most is érkezék 
levele L andorfej érvárról, kiben igen nyilván jelenti, bogy csak 
azt az utat követi, és erős hüttel is confirmálja, kogy ennek 
utána is őtet abból más szóban sem más állapatban nem talál-
juk sem mü, (sem) az magyar nemzetség. 

Az minemű vélekedések volt ott fönn az töröknek, az tenge-
ren túl való állapatja felől, kire kegyelmed is nem kevéssé látta-
tik vaia fundálni az abkoz képest is nemzetünknek kegyel-
medre bizatott dolgait ágálni : annak is jól emléközz rá kegyelmed 
minden leveleinkben ellene mondottunk ; most is azon dolgot ide 
nem kevesebbítik sőt bizonyosbbnak hirdetik és referálják. Ezért 
az nékünk és nemzetünknek való kötelességkez képest, mintkogy 
mostan az mű követségünket viseli, hisszük hogy kegyelmed nem 
az ő persuasiójok sem költött kírek szerént. hanem az mi Írásunk 
és instrutiónk szerént forgatja s forgatta lészen eddig is minden 
ügyünket. 

Mert minthogy ezek mind az vezér elméje, akaratja és 
szándéka s mind az töröknek állapatja igen bizonyosan az mi 
Írásunk szerént, az mint kegyelmednek értésére adtuk, úgy 
vagyon. 

H a kegyelmed más úton és más ratiókkal, az mint az ő 
tőlök költetött kírek mutatnak, forgatná az dolgokat és annak 
utána az eventus ezeket az mi írásunkat bizonyítaná meg, nem 
az ő szavokat : eszében jutna jövendőben is kegyelmednek, kogy 
értésére adtunk minden dolgokat és nem mondkatná kegyelmed, 
hogy »non putarem.« 

Ezek azért így levén kétszer avagy háromszor is írtunk 
felőle kegyelmednek, minthogy nékünk immár az fényes portával 
bizonyos szövetségünk vagyon az magyar nemzetséggel együtt és 
onnat várunk isten után minden oltalmat és gyámolítást. Nem-
zetünknek közönséges java, kinek keresésére kötelesek vagyunk, 
meg nem szenvedi, hogy az oda való küldésünket immár sokára 
halaszszuk, az hova minthogy császárhoz ő hatalmasságához ő 
magához küldünk igen bizonyos dologgal kell küldenünk. ír tunk 
azért kegyelmeteknek s most azonképen írtunk, hogy ö fölsége-
ket az extrema resolutió felől szorgalmaztassa és mindenekről 
mennél hamarébb lehet vegyen bizonyos választ, hogy tudjuk 
magunkat mihez tartani. 

Mert bizonyosak legyenek abban ő fölségek kogyba az 
portára az legatiót feladjuk, melyet úgyis kell feladnunk, kogy 
mostani állapatunkhoz képest, az melyben mostan találtatunk, 
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nemzetünknek s magunknak megmaradására az bátorságos!) uta-
kat kell követnünk és keresnünk és annak utána mi velünk az 
ellőtt nyilat vissza nem vontathatják. 

Az mi nagyobb pedig, minthogy ő fölségekkel való tracta-
tusunknak fundamentuma az assecuratió volna, mint kikessünk ő 
fölségeknek. hogy az mit mi velünk végeznek megállják, még eddig 
ebből is csak egy pont végezéseket, sem mód mutatásokat nem 
látjuk ő fölségeknek, mi pedig az mint ennek előtte is megirtuk 
teljes életünkre való rettegésre nem adhatjuk magunkat, kanem 
úgy ügyeközünk végezni ő fölségekkel, hogy valóban securusok 
legyünk. 

Továbbá az fővezért most császár alá hivatja, azmifőköve-
tink küldését igen szorgalmaztatja, hogy véle együtt járjanak. 
I r t oda föl is hogy az német követeket oda bocsássák, kinn tudjuk 
kogy rajta kapnak és el is bocsátják, tésziké azt hírre nemé mi 
nekünk micsoda követségek lészen azoknak nem tudjuk, noha ő 
fölségek egynehányszor Ígérték azt nekünk, hogy nálunk nélkül 
nem végeznek az törökkel, hanem mi általunk, most mint prae-
stálják azt, megválik. 

De minthogy mi nékünk is oda be el kell bocsátanunk ők 
is más uton tudjuk, kogy béküldnek, érthetjük-e meg mü minde-
nekben az ő követségeket avagy nem, nem tudhatni, ha szintén 
jelentenének is valamit benne, és ugyan instructiójokat palam 
megmutatnák is a felől vagy más instructiójok is lehet titkon 
nálok, vagy szóval az főköveteknek más commissiójok is lehet, ha 
sincere velünk nem akarnak cselekedni. 

Mü mindazonáltal isten kegyelmességéből tudjuk mindazt 
mivel kell oda béküldenünk, ha szintén semmi állapotunk felől 
onnat feljül bizonyosok nem leketnénk is : s mind azt micsoda 
fundamentumra épitőnk. kiváltképen hogy ha ő fölségétűl remény-
ségünk kivül való válaszunk kezd lenni. Mert egy szóval mond-
ván bizony semmi tekintetért az egész magyar nemzetség javát 
hátra nem hagyjuk. Csak arról gondolkodjék kegyelmed, ha még 
is vontatják így ő fölségek az resolutiót és semmi bizonyost nem 
concludalnak, mind az ő fölségek követek s mind az mieink oda 
bé levén különb-különb féle követségekkel, annak utána az 
kegyelmed ott fönn való lételének vagy actiojának micsoda módja 
vagy fundamentoma lekessen. 

Szükség azért, hogyha akarják ő fölségek minden haloga-
tás nélkül magokat resolválván kegyelmedet késedelem nélkül 
bocsátsák bizonyos válaszszal. És az ő fölségek követi^ka bé men-
nek micsoda követséggel és instructióval mennek. És ka más 
úton külön akarnak járni vagy együtt az mi követünkkel. Az 
mü magunk és nemzetünk állapatja felől is, lészen-e resolutiónk 
avagy nem, és azok micsodások lesznek, mindezeket serio propo-
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nálván értessen minket is az ottfönn való minden állapatokról, 
bizonyos hírrel. Mert általán fogván, az üdőnek előttünk álló 
alkolmatosságát, nemzetünk kárára el nem mulathatjuk, és az 
halogatással, ott a hol most dolgunk jól áll, az töröknél suspi-
ciót magunkra nem hozhatunk és nem is akarunk kőzni. Ezekről 
azért kegyelmetek, mennél hamarébb lehet, értessen minden 

' bizonyos hírrel bennünket. Bene valere cupientes. Datum ex 
libera civitate nostra Cassoviensi die 11. mensis Februarii anno 
domini 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus. 
/ 

P. S. Er t jük uram, kogy az ő fölsége tanácsi, ugyancsak az 
üdőt akarják velünk vontatni, és avval ezt az kezdett dolgot 
velünk eluntatni, remélvén azt , kogy efféle lialogatással és 
üdő mulatoztatással vagy az, kogy az magunk erejétül meg-
emésztődünk, avagy hogy egyébb alkalmatosság által megoszla-
tunk. De fölötte igen megcsalatkoznak afféle gondolatj okban, 
mert ez az fölindult sokaság nemhogy az vontatással vagy leszál-
líthatnék vagy megoszlódnék, hanem inkább mihelyt azt eszében 
veheti, hogy ő magok emésztik meg az magunk országát, még 
most azt kezdették mondani, hogy ők bizony oly helyre mennek, 
a hol találnak mit elvenni. Azért ezeknek leszállítások, vagy 
megoszlatások más úton nem lá t juk, kogy lekessen jobb módjá-
val, hanem ha az fizetéshez ő fölségek kozzá segítnek. És az üdő 
vontatással meglássák az ő fölségek tanácsi kogy ártalmasb 
dologra inkább okot ne adjanak, az mit most kevéssel leszállít-
hatnak, félő kogy sok vérrel és kárral is annak utána lielyére 
nem állathatják. Melyet az kegyelmed tetszésére hagyunk, ka 
intímálni kell nekik lássa kegyelmed, de mü mind isten s mind 
emberek előtt jó lelki ismeretet akarván viselni, az követke-
zendő dolgokról excusatusok akarunk lenni, és ne mondliassák 
azt, hogy idején korán nem praemoneáltuk volna ő fölségeket és 
mind az ő fölsége tanácsit ezekről, 

mp. 
Az portára való vásárlásokra szeretettel kérjük kegyelme-

det legyen gondviselése és ha az kegyelmed alájöveteli hamar 
lészen magával együtt hozza el, ha pedig haladna valami okon, jó 
gondvisseléssel bizonyos embere által küldje meg. Az többire is 
legyen gondja kegyelmednek. 

mp. 
Külczim : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésházi, nec non 

generoso Petro Mladossovitth consiliariis nostris. 
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X L VII . 
1 6 0 6. f e b r . 2 0. 

Serenissime princeps domine, domine mihi clementissime ! 
Post fidelium servitiorum meorum commendationem. 

Az úr istentől fölségednek egészséget és minden jót kívá-
nok. Dobai uramtól írtam ma felségednek ; im Mladesovit Péter 
uram is ugyan ma el mene innen Nagy-Szombatból, itt még én 
nekem még köll két napot késnem, kogy jó végben hagyjam az 
ide való végeket ; innen Trincsénben megyek, mind oda vadnak 
az hajdúk, Rákóczi uram is nincsen itt, azokat is jó útban köll 
hadnom ; de Elek János, az kinek fölséged megkagyá Korponán, 
kogy fölséged után menjen, még ma sem ment el ; gaz néppel 
vagyon, nám fölséged hópénzét is elvivé ; hívassa alá fölséged 
mert erdéliek. és egy hópénzzel oszlassa el őket fölséged. Az én 
jószágomról Liptóból, kérem fölségedet, vigye ki fölséged az 
Dözsőffi uram hadát, ne pusztítsák el teljességgel, hagyj érde-
meljek többet Turzó Györgynél, fölségednél. 

Az ezüst mívet, az kit kaphattam 29. darabot, registromba 
küldtem fölségednek, két kis órát is küldtem, annál szöbbeket 
nem talájtam. 

Petingeren két ezer forintot vöttem, azon egy gyémánt és 
egy rubint gyűrőt vöttünk ; az kitől vöttük, oda ment Kassára, 
adóssága vagyon oda, azért is az Petinger atyjafiai kérésére is 
engedett, és még is nehezen vöttük kész pénzen, két ezer talléron 
meg ; magam megviszem fölségednek. 

Az több dolgokról Péter uram mindenekről informálja 
fölségedet. I t t ez békesség dolgának munkájában híven és nagy 
szorgalmatossan szolgált fölségednek s mind penig az országnak ; 
tudom, hogy ölég commendatus fölségednél, de én is commendál-
hatom fölségednek. Az úristen éltesse és tartsa meg fölségedet. 
Datum Tyrnaviae, 20-a Februarj , 1606. 

Fölséged alázatos szolgája Iliéskázy István mp. 
Külczim : Serenissimo principi ac domino domino Stephano stb. 

Külön íven : Fölséges uram, ez Szilasi ugyan el akar menni, 
igen betegeknek mondja lönni magát ; üdő előtt megtartóztatni 
erővel talám nem jó, és minthogy csak maga is vagyon most itt, 
ha fölséged elbocsátja, mind az fejérét s mind az feketéjét elei-
ben adhatja fölséged ; azt is nem ártana megjelenteni neki, hogy 
sok hírek érkeznek felölök, és hogy veszteg lögyenek ; meg is 
fenyéteni őket nem fogna ártani; fölséged jó akaratja rajta. 

Fölséged alázatos szolgája 
Illyésházi István mp. 

Külczim: O fölségének az én kegyelmes uramnak adassék. 
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X L VI I I . 

1 6 0 6 . f e b r . 2 5. 

Serenissime princeps domine, domine mihi clementissime ! 
Post fidelium servitiorum meorum commendationem. —- Az 

úristentől fölségednek egészséget és minden jót kivánok. Az 
geréczi berezegné írt fölségednek egy levelet, kit ím meg küldöt-
tem fölségednek. Bécsben hogy velem beszéllett. nagv böcsölle-
tessen és jó akarattal emlékezett fölséged felől ; fiának. Maximi-
liánnaL és az leányának, az erdéli asszonnak kezeket fogatta 
velem. En ez dolgot jó állapatban hattam, és jó solicitatort is 
hattam reá, isten után fölségeden fog állani. Az több szó között 
mondtam neki. hogy nem akar fölséged azon, megmaradni az 
mit Bátkori Sigmond bírt, monda, liogv miért ? Én felelék : Azért 
hogy kövés ; monda : bizony nem kövés és nagy herczegség, mert 
én láttam azt az földet ; mondám neki : hogy igen megpusztólt etc. 

Mladesowit Péter uram még ez elmúlt hétfőn ment fölsé-
gedhez, elvitt vele minden oda való dolgokat. I t t az végeket és 
az ide való állapatot helyén hagyván, magam is elindolok fölsé-
gedhez. Tatába, Gesztesben búzát adattam, mert pénzt nem 
adhatni nekik, az administrator egy pénzt sem ád, azt mondja, 
hogy nincs ; az oláhoknak adott két hópénzt : most circáltatom 
és számot vetetek tőle. Rákóczi uram én velem nem közli semmi 
dolgát, az ő feje szerint osztja az hajdúkat imide amoda, maga 
én tudnám itt az föld állapatját náláuál. Isten éltesse és tartsa 
meg fölségedet. Datum Trincsénben, 25. Februári j 1605. 

Fölséged alázatos szolgája 
Iliésházi István mp. 

Külczim : Serenissimo principi ac domino domino Stephano, dei grat ia 
Hungáriáé Transylvaniae Moldauiaeque principi et Siculorum corniti etc. 

Domino mihi clementissimo. Cito cito cito citissime. 

X L I X . 

1 6 0 6. a p r. 2 7. 

Stephanus dei grafia stb. 
Generose fidelis nobis dilecte etc. Az kállai városbeli híve-

ink találának meg minket könyörgésekkel jelentvén, hogy ott az 
városban volnának ez supplicansoknak valami száraz malmok, 
melyeken az hajdú-vitézek kapdosnának, el is foglalták volna 
tőlök. ki ő nekiek nagy károkra és fogyatkozásokra volna, melyet 
ez includált magok supplicatiójokból bővebben megérthet kegyel-
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med. Hagyjuk azért, kogy kegyelmed ez megnevezett kállai híve-
ink közzől, az kik kiakarnának onnat menni, mind molnokkal és 
egyéb minden ingó, bingó marháj okkal békével és bátorságosan 
bocsáttassa el. Az molnokon penig az vitézek ne kapdossanak, 
mert nem emlékezünk reá, kogy ott valakinek molnot conferal-
tunk volna. Nee secus faciat. Datum in libera civitate nostra 
Cassoviensi, die 27. Április, anno domini 1606. 

Stephanus mp. 
Georg. Keresztury mp. 

Secretar. 
Mellékelve a kállai lakosok ke'relme, melyben könyörgenek, bogy 

ő fölse'ge »adjon oly privilégiumot, hogy az mü ingó, bingó marhákat , 
az malmot legyen szabad vinnünk, vagyon penig itt az nyomorult helyen 
tizenkét malom.« Ennek hátára írva az utasítás a levélírásra : »Ex conc. 
die 8. Apr. 1 6 0 6 « aláírással. 

Kivül : Generoso Ludovico Rákóczy de Wadász etc. 

(Eredetie a m. k. államlevéltár kincstári osztályában.) 

L. 
1 6 0 6. a p r . 2 9. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice domine stb. 
Salutem stb. Lippa állapatja miben fordult légyen, hiszszük, 

kogy kegyelmeteknek rígen vagyon értésére. Itíljiik, hogy az 
szomszéd végbeli passák, bégek, kegyelmedet levelek, vagy embe-
rek által meg fogják találtatni felőle. Azért nolia az kegyelmed 
jó maga mentségében ez dolog felől nem kételkedünk, de hogy 
az török előtt távul lévén egymástól, egyaránt láttassék szavunk 
viseltetni és elménk egy helyen járni, mű mingyárást postán 
császárnak ő hatalmasságának és az fővezérnek miformán Írattunk 
légyen ez dologról, az páriáit kegyelmed kezében küldöttük, hogy 
azokból megértse és tudja velünk egy értelemből nálok menteni 
és forgatni az dolgot. Ennek legnagyobb nyeresége az üdővonta-
tás, hogy most hírtelen ne indúltassanak boszúállásra és gyanúi-
ságon is hozzánk ne essenek, hanem várjanak a,z fényes portatili, 
császártúl ő hatalmasságától, az honnét mi is függünk, várunk 
etc. Az üdő kalasztással mostani boszujokat lassan lassan elfe-
lejtik, és azonban nemzetünk javát mi is megtarthatjuk, holott, 
ha szintén mű akarnánk is valamit az magyar nemzetség között, 
csak egy ember vagyunk, efféle dologért nagy gyűlölségben 
esvén, ki tudja micsodák követközlietnének belőlle. Effélékkei kell 
őket ijeszteni. 

T Ö R T . TÁR. 1 8 7 8 . 6 
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Azonban kegyelmed mind tanácsával, és meghitt emberé 
által való izengetéssel legyen azon, hogy azok az helyek mind-
gyárást jussanak jó állapatra. Most az rácz nem fog idegen lenni 
az magyar társaságától, most az ideje, hogyha lehet, valóban 
raknák magyarral meg azokat az helyeket, de csak titkon és 
éjjel szovárkoznának be az várakban, az rácz abban ellene nem 
tar tana; ugyanazoknak,kik most belé szállanakottleketnejöven-
dőben lakása, fizetésse. Az jenei kapitán mind jó gondot viselne 
ezekre etc. Mű azon leszünk, hogy az portán elkössük az dolgot 
mindenképpen. 

Az mely postát innét bocsátottunk Landorfejérvár felől 
ez dologról, annak erős tanulságot adtunk, kogy besiessen, az 
főköveteket is minden késedelem nélkül indítjuk. 

Körössy István, kit ez esztendőre kapitihajánknak kül-
döttünk, Erdélyre s Havasdföldére megyen által, annak úgy kel-
lene sietni sok okokért, hogy az Lippa dolgáért követünknél 
sokkal elébb ottbenn lenne, igen eleit venué avval, hogy ez törö-
kök nem annyira gyanakodhatnának hozzánk ez esetért. Kegyel-
medet felette szeretettel kérjük és intjük, minden dolgát hagyassa 
hátra, hanem Haller uram, illendőképpen és jó módjával az mint 
az szükség kévánja, mindgyárást elkészítvén, menten menjen igen 
sietséggel be az portára. Irtunk mű ő néki effelől Körösinek, 
hogy úgy tettesse ezt az Lippa esetit, mint ha nem tudta volna, 
mert az levelek datumja is az kiket viszen, igen elein valók. De 
azért eleiben adtuk, micsoda ratiókkal kell kozzá szólani és 
választ tenni ez dologról. Kegyelmed is, ha olykor még ott közel 
találtatik, az mi leveleink páriái szerént oktassa kozzá, mint for-
gassa az dolgot. 

I t t az gyűlés derekasson tegnap állott be, most rendelnek 
az hajdúságnak fíivelő helyeket, kit oda föl Pozsony felé, s kit 
az Duna mellett való szép tágas rétekre gondoljuk, hogy szálita-
nák. Az resolutiókat megolvastattuk az ország előtt és kezükben 
adtuk, nem tetszenek, az mint látjuk senkinek ; mire mehessen 
elméjek az embereknek, most ennél többet kegyelmednek felőlle 
nem írhatunk, de ha mit ezekből általláthat kegyelmed, ahoz 
képöst szükség ottbenn minden rendeket az állapatkoz serken-
teni. Bene valere cupientes. Datum ex libera civitate nostra Cas-
soviensi die 29. mensis Április anno domini 1606. Ejusdem specta-
bilis ac magnifice dom. vestrae 

bencvolentissimus 
Stephanus mp. 

Kivül : Spectabili ac magnifico domino Sigismunde) Rákóczy etc* 

(Eredetie a M. T. Akad. kézirattárában.) 
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LI . 

1 6 0 6. m á j . 19. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Akarók többi között ezt is kegyelmednek tudására adni, 

mintkogy bizonyosson irják, kogy német császár ott fönn az ide 
alá való magyaroknak, mind uraknak főrendeknek és áros embe-
reknek minden felé pénzes javait és marháit nemcsak arestál-
tatta, kanem immár liozzá is nyúlt ; itt is az mostani közönséges 
szükségért az ország végezte és articulusba Íratta, hogy mind 
Magyarországban s Erdélyben valahol afféle németek marháit, 
pénzét és adósságát találják, mindenütt arestálják és tizenötöd 
napra a felét administrator uram kezébe szolgáltassák ; az más 
félének más terminust paefigálnak ; viszontag mikor kívántatik ; 
assecurálván róla azokat, a kik most afféle marhát pénzt és adós-
ságot kiadnak, hogy ha valaha arra menne az dolog, hogy az 
németeknek azokat vissza kellene téríteni, tékát az ország ada-
jából taxákból defalcáltassanak. 

Ir tunk azért erről Haller uramnak és minden várasokra 
való leveleket is oda beküldöttünk, kiket bizonyos emberekre 
bízván, liüt szerént minden várasokra el kell küldözni, kogy 
kiszedjék és a felét marháúl vagy pénzűi tizenötöd napra admi-
nistrator uram kezébeu szolgáltassák, ka ki penig ennek enge-
detlen lenne, az maga marháját is mindenestől arestálhassák. 
Kegyelmednek erre legyen vigyázása és gondviselése, írjon min-
den felé az várasokra, és ha megkezdenék találni is kegyelme-
det felőle, adja eleikben az előttünk álló közönséges nagy szük-
séget, és kogy nem az magokét adják. Az itt künn való magyar-
országi várasink már szedik és napról napra szolgáltatják admi-
nistrator uram kezében. Azért ebben ők is semmi ellent ne tar t-
sanak, mert egyéb sem lehet benne. Bene valeat. Datum ex libera 
civitate nostra Cassoviensi die 19 mensis Maji auuo domine 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Pechy mp. 

Külczim : Spect. ac magn. domino Sigismundo Rákóczy de Felső-Vadász 
intimo consiliario stb. 

(Eredetije a Magyar Akadémia kézirattárában.) 

6 * 
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L I I . 

E x t h e r m i s T r i n c z i n i e n s i b u s 2 4. M a i j. 
A íi n o 1 6 0 6. 

»Senki szavára ne indóltassék fölséged az én hozzám való kétel-
kedésre, és amaz régi mondást ne vesse meg fölséged : quis et non quid 
dicit, az állhatatlan beszédű emberektől oltalmazza fölséged magát, mert 
mind isten előtt s mind ez világ előtt, ha nem egyszer, de másszor árta-
nak fölségednek. Én is elég boszúságokat szenvedtem Kassán miattok, 
maga tudja az isten, lá t ják az emberek is, hogyba lehető volna tőlem, 
még az konyhájának is az fölségedének örömest gondját viselném, nem-
hogy külső nagy dolgainak és birodalmának öregbíílésének és megmara-
dásának. Váljon kin~tett császár nagyobb gyalázatot, nagyobb kárt , mint 
énraj tam, avagy nem tudómé az ő istentelen és tyrannus birodalmát, és 
főképen ez szegény magyar nemzeten, kiért ím az úristen megszégyení-
tette. Másfelől azért, hogy arra is nézésem vagyon, mit tartson az kö-
rösztyén hit és világi tisztesség is, nem méltatlan mívelem ; ez világot 
az nagy isten, az ki teremtette, bírja, senkinek sincsen, az ki anyátúl 
született, i t t megmaradandó várassa, az örök bódogságra kell igyekez-
nünk. Az törököknek mint pogányoknak fölöttébb ne higyjünk, ugyan 
ezenre taní tnak minden históriák, és az töröknek minden birodalma 
nyilvánvaló példánk ; ar ra is kell nézni, hogy méltán az egész körösz-
tyénség ne kiálthasson földre, se az magyar nemzetre ; azt is meggon-
dolhatjuk, micsoda hadunk, erőnk, értékünk vagyon. Ha immár én mind-
ezekre és effélékre több ratiókra is nézvén, az békesség lítához szóllot-
tam, az mennyire én értetem, én nem láthatom, hogy azzal fölségednek, 
vagy hazámnak úgy vétettem volna, hogy méltán suspectusnak kellene 
ítéltetnem ; még mikor csak igen if jú voltam is, tökélletlenségemért meg 
nem pirult az orczám, mast immár az mikor G5 esztendős korban vagyok, 
az én istenem segítségébül elhidje fölséged, hogy inkább nem. Előttem 
áll és vagyon fölséged hozzám való jó és kegyelmes akara t ja , az hazám 
j ava is.« 

Emich Gusztáv úr Medullae et. Paragraplii czimü gyűjteményéből. 
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MAGYAR SEBÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ. 

ÍRTA 

néhai F E K E T E L A J O S tr. 
K I S Ú J S Z Á L L Á S T I S Z T I FŐORVOSA. 

ADALÉK 



A boldogult szerző utolsó müve. 



Valamint az orvosi tudományt, úgy az avval kapcsolatban 
űzött testvértant — a sebészetet is, az Olaszországból Szent-István 
király által bekivott, s közöttünk elsőben Pécsváradon 1015-ben 
letelepített szerzetesek, a benések — benediktinusok, — plántál-
ták át hozzánk, s gyakorolták azt közöttünk legelsőben, az őskori 
pogány magyar népgyógyászokkal együtt. 

De nemcsak e benések, hanem a többi hazánkban későbben 
letelepült szerzetesek is, mint a keresztes gyámbarátok, — hospi-
taláriusok, — tarkabarátok vagy czistercziták, premontreiek, 
augustiniánusok, dömések stb. is foglalkoztak a gyógyászat és vele 
együtt a sebészettel, sőt véres műtételeket is végeztek, bár több 
ízben (1131., 1139., 1163., 1215., 1218.) adatott ki menydörgős 
pápai tilalom a végett, hogy az egyházi renden lévő személyek 
véres műtétektől tartózkodjanak. A budai zsinat 1279-ben hazánkra 
vonatkozólag, szinte megtilalmazta »ne illám partém chirurgiae 
exerceat clericus, quae ad ustionem, vel in cisionem tendat.« 
(Péterfy Carol. S. R. Hung. Concilior. Pars. I. pag. 108. Synodus 
Budensis. Anno 1279. Canon IX.) E zsinat tilalmai többekkel 
együtt azt eredményezték, hogy a szerzetesek, a sebészet ápolá-
sával lassanként teljesen fölhagytak, a mikor aztán az kizárólag 
borbélyok és fürdősök kezébe került, kik semmi vagy legföljebb 
is igen csekély tudományos készültséggel bírtak. 

A sebészetnek épen ez lett a legnagyobb szerencsétlensége, 
hogy ily tudatlan, alsórendű osztály fogta pártfogásába, mely a 
sebészi ismereteket nem az egyetemeken, iskolákon, — honnan a 
sebészet, miután az orvostantól elkülönítve lett, azontúl kizára-
tott, — hanem hagyományok után vagy mesterektől tanúlta el. 
A sebészet ennek következtében, tudományos, művelt emberek-
liez nem illő, szolgai foglalkozásnemnek, s általában lealacsonyí-
tónak tartatott egész Európában. 

A sebészetnek e becstelen állapota századokig tartott, még 
az iparosok, kézművések is annyira lenézték és megvetették a 
sebészettel foglalkozókat, kogy azokat a hóhér és peczérrel helyez-
ték egy rangba ; a fiirdősek, sebészek — vagyis, hogy e korszak 
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nyelvén fejezzük ki magunkat — a »borbélyok« gyermekeit 
magok közé fölvenni, mesterségökre oktatni, semmi szín alatt 
nem akarták ; királyi parancs útján kelle I-ső Lipótnak 1689-
ben elrendelni, bogy a fürdősök, borbélyok stb. gyermekei kéz-
művességre vagy bárminő mesterségre fölvétethessenek. (Linz-
bauer Francisc. Codex sanitar. medicinák Hungáriáé Tom. I. 
pag. 335. Buda 1852.) 

Hogy a sebészek iparűzletként gyakorolt mesterségükből 
megélhessenek, kénytelenek voltak a színészek és bohóczok tár-
saságában, búcsúkra, vásárokra eljárogatni, s ott hevenyészett 
sátrakban, síp-, dob- és trombitaszóval csődíteni öszve a közön-
séget, tele torokkal, fennen hirdetve tudományukat s ügyességü-
ket, kogy miket képesek végkezvinni műszereikkel ; e rögtönzött 
sátrak alatt köpölyöztek, raktak fel nadályokat, hólyaghúzó 
flastromokat a betegekre, ott borotváltak, kajat nyírtak, fogat 
húztak, eret vágtak, végeztek tályognyitást és más csekélyebb 
műtéteket. 

Az ily vándorló, faluról falura kóborló, ambuláns sebésze-
ken kívül, kik himpellér, kontár, kuruzsló s más efajta becstelen 
néven neveztettek, találkoztak olyanok is, kik egyletekbe állva, 
úgynevezett czéhet alkottak, s mint ilyenek, nagyobb becsületben 
állottak. Az ily czéhes mesterek műhelyei — officina — voltak az 
iskolák, melyekben a sebészet ápoltatott ; a sebészi pályára lépők 
az ily műhelyekben sajátíták el mestereiktől a gyakorlati sebészi 
ismereteket, e műkelyekben a tanulónak inasesztendőket kelle 
eltöltenie, melynek ideje, a czéh szabályai szerint, legalább is 4 
évre volt kiszabva, s csak ez idő lefolyta után szabadúlt fel az 
inas és lehetett borbélylegénynyé. 

Hogy hazánk, az örökös harczok színkelye, kellő számú 
sebészekkel (hogy a kor nyelvén szóljunk, a »borbély« kifejezést 
használjuk) lehetett ellátva, kétséget nem szenved. A budai sta-
tútumokban (1244—1421. évig) egy czikk, a 103. §. »Von den 
Wundärzten« a borbélyokról szóllott. Sajnálni leket, kogy ezen 
a hazai sebészet akkori mivoltára fényt deríthetett czikk elve-
szett, csupán czíme maradt reánk ! 

Az egri hős, Dobó Istváu 1552-ben Egervárának, a török 
általi vívása alkalmával várőrizete számára jó eleve gondoskodva, 
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Egerből és a vár körűi eső falvakból, u. m. Felnémetből, Tályá-
ból, Maklárból tizenhárom borbélyt szállított a várba, kik a sebe-
sülteknek gondját viseljék s azokat gyógyítsák; — s liatekintjük 
a vidéket, lionnan e számot kiállította a gondos várnagy, azt 
vagyunk kénytelenek mondani, kogy e szám mai napon azon 
vidékről aligha kikeríthető volna ! 

Hazánkban a X I I I . században látjuk a czékek alakulásának 
első nyomait s nem csalatkozunk: ha állítjuk, hogy ily borbély-
czéliek nálunk azonnal, — amint a czékrendszer köztünk a művelt 
külföld példájára életbe lépett, — alakultak. Bátran állíthatni, 
hogy ily »borbélyczéhek« léteztek majd minden nagyobb, legkivált 
királyi városainkban, mint Budán, Pozsonyban, Nagy-Szombaton, 
Kassán, Székesfejérvárott, Győrött, Pécsett stb. Tudtomra, — a 
miről írott emlékek léteznek, — a budai borbélyczék után leg-
régibb a debreczeni 1583-ról, melyet Somlyai Bátori Zsigmond, 
erdélyi fejdelem 1585-ben erősített meg, (1735-ben ismét megújít-
tattak szabadalonilevelei), ezután jő a pápai »sebgyógyítók czéhe,« 
melynek czéklevelét 1613-ban Enyingi Török Bálint adományozta. 

/ 

Érdekességénél fogva itt közöljük eredetije után — mely 
a debreczeni ref. főiskola könyvtárában őriztetik — magyar 
nyelven a »Debreczeni borbély atyafiságnak vagy czéhnek rend-
szabását.« 

Mi Somlyai Bátkori Zsigmond Erdélyországának vajdája 
és az székelyek ispánja. — Adjuk emlékezetire ez leveliinknek 
rendiben, jelentvén mindazoknak az kiknek illik, hogy az egész 
debreczeni borbélyoknak részéről és személyekben, az tiszteletes 
borbély András által, ugyanezen borbélyczéhnek czéhmestere 
által, adattattanak mi kezünkben ugyanezen mi Debreczen nevű 
városunknak régólta világosan Írattatott és pecsétivei megerősít-
tetett némely levelei, lévén azokban némely articulusok, avagy 
ezen borbély atyafiúságnak avagy czéknek leirattatott rendsza-
bási és szerzési. Könyörögvén nekünk alázatosan azon, hogy mi 
ugyanazon ű leveleket és minden abban valókat, erőseknek és 
kedveseknek ítílvén lenni, újabb kegyelmességiinkkel levélben 
szónként leírattatni, örökösre vinni és megerősíteni kegyelmesen 
méltóztatnánk. 

Az mely ő leveleknek rendi ez. 
Mi Szabó Miklós fűbíró és Debreczen varasának az több 

polgári, esküdti és tanácsi. 
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Adjuk emlékezetűi azoknak, az kiknek illik, jelentvén ez 
mi levelünknek rendiben jelenvalóknak és következendőknek, 
bogy az tiszteletes és eszes férfiak, úgymint borbély Jakab és 
borbély Ferencz, az mi polgártársaink az ünnön magok és az 
egész Debreczen várassát lakozó sebgyógyítóknak, avagy mint 
közönségesen bíjuk, borbélyoknak nevekben és személyekben, 
jövének az mi személyünk eleiben, kérvén minket méltóságos 
okokkal azon, bogy mi ő nekiek, az több jól rendelt várasoknak 
dicsíretes és javallott rendtartások szerint, valami atyafiúi öszve-
gyűlést avagy czéket, az ű mesterségekben rendelnénk, szerze-
nénk és megerősítenénk, és az mi várasunknak bizonyos erős 
pecséti alatt az jó rendtartásoknak okáért, adnánk és engednénk. 
Az mely ű kéréseknek és kévánságoknak, mint igazaknak és 
méltóságosoknak engedvén közönséges és megért értelmünk egy-
más között elsőben lévén az mi bizonyos sententiánk szerint, 
némely artikulusok szerint leírt regulákat, az megmondott seb-
gyógyító mesterembereknek és ű utánok egész maradékoknak az 
ű tovább való hasznokért rendeltünk és adtunk. Az mely mi-
tűlünk nekik adattatott artikulusoknak és bérekesztéseknek 
rendi ez. 

Első articulus. 

Hogy az megnevezett sebgyógyító mesterembereknek ha-
talmok legyen arra, hogy minden esztendőnként az ünnön tag-
jokból egyet avagy ka az szükség kévánja kettőt czéhmesterré 
választhassanak, az kik ez jelenvaló tisztre szentséges kittel meg-
esküttetvén, az több czéhbeliektűl méltó és illendő böcsűlettel, 
erős fenyéték és büntetés alatt tiszteltessenek. 

Második articulus. 

2-dik. Sebesekről való articulus. 
Hogyha valamelyiknek az sebgyógyítók közül nekéz, súlyos 

és kalálákoz közelgető sebesse avvagy betege, az meggyógyításnak 
okáért tanálkozik lenni, az az mesterember az czékmestert meg-
keresni és megjelenteni tartozik, és osztán egybenhíván az czéli-
mester az több mesterembereket, az olyan beteget, az több mester-
emberekkel együtt, meglássa, eljárja és eszében vegye, és meg-
kérdezze, hogyha az az mesterember jól gyógyítgat-e avagy nem ; 
hogyha illendő és elégséges leszen az dologhoz, gyógyítsa maga ; 
ha peniglen különben tehát az czéhmester tiszti társot és segítőt 
tartozik mellé adni, hogy valamiképen az első az ű mesterségében 
kárt ne vallj ou ; hogyha peniglen valamely beteges az ű mesterit 
avagy gyógyítóját elhadui és máshoz magát adni teljességesen 
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akarná : teliát akkor méltó jutalmát az első gyógyító mesternek 
fáradságának meg jutalmaztatván, más mestert keresni és válasz-
tani legyen kataima reá. Az fizetésnek félelmétől elijedett bete-
geket avagy sebeseket peniglen az első gyógyító mestere ellen 
felfogni, kiki eltávoztassa, az különben cselekedők az czéknek 
ládájában két forintot fizessenek és tartozzanak adni. Az mester-
emberek peniglen ne többet, kanem csak az ki méltó és igaz az ű 
munkájokért elég jutalom, akárkitűi is vegyenek. Az czékmeste-
rek eleiben menni és minden szükséges falastrumlioz való eszkö-
zöket készen és az magáéból lenni kévántatik és tartozik. 

3. Artic. Betegségről való vigyázás. 
I I I . Hogyba valamelyik az mesteremberek közül erős be-

te gségben esik és az mesterembereknek költségek és segítségek 
nélkül szükölködendik, tebát az czéhmester az olyanokkoz nap-
pali vigyázót egyet, éjjelit kettőt állasson és szolgáltasson, és az 
ki az parancsolatnak ballója és engedője nem leszen, az olyan 
mesterember az nappali vigyázásért ötven pénzzel, az étszakaiért 
kuszonöttel bűntettessék. Hogyka peniglen az szegénységnek 
terkétűl elnyomattatott mesterember az ű jovait elvesztegetvén 
az szegénységtűi kényszeríttetnék, akkor az czékmester az czék-
nek közönséges ládájából megsegíteni és előmozdítani tartozzék. 
Elébbeni egésségre jutván peniglen az mesterember, azt megadni 
tartozzék. Avagy peniglen ka megbal, az ű özvegytársa, az ű 
urának javaiból az czébet megelégíteni tartozzék; akármely 
özvegyasszonynak is peniglen, mesterember feleségének legényt 
az ű tehetsége szerint tartani szabad legyen. Valamely mester-
embernek peniglen halotti pompájában minden mesterember és 
az műhelybeli mesterlegények is egyénként jelen legyenek, az ott 
nem levő mesterember huszonöt pénzzel, az legény tizenöttel 
bűntettessék. Ugyanazon rend az beteg mesterlegények között is 
tartattassék meg, tudniillik nappal egy, étszaka peniglen kettő 
az beteg mellett való vigyázásban és gondviselésben jelen legye-
nek, mert az kik jelen nem lesznek, az nappali őrzésért liuszonöt 
pénzzel, az étszakaiért tizenöttel megbüntettetnek. Ezeknek is 
peniglen, ka az szükség kévánja, az czéhmester az közládából 
segítséget tenni tartozik. Az is peniglen meggyógyólván, meg-
adni tartozik ; hogyha meghal penig, az czéh az ű javaiból elé-
gíttessék. 

4. Artic. Az czéhben béállásról. 
IV. Hogyka valamely széljel bujdosó mesterembernek 

lakásnak okáért az várasban jűni történik, tehát annak előtte az 
réz medenczét az ű jeliért fel ne emelje, míglen az czék öszve 
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néni gyűl, és az ő egész dolgát el nem végezi. Az mely dolgának 
végezése után az czéhmester az Ő mesterségét próbálja, és lássa 
meg, ha osztán az mesterséghez méltónak tanáltatik lenni, akkor 
osztán az ő medenczéjének felemelésére legyen gondja és ha-
talma reá. 

Az sebgyógyítóknak peniglen mesterségekhez való próbá-
jok ez legyen : I. Az ezüstszínű tajtékot kit közönségesen Grlet-
nek kínak, olajban megfőzni, és abból megfőtt falastrumot készí-
teni. I I . Legyen sárga falastrum. I I I . Legyen diacorium, azaz 
érlelő veres falastrum. Ezek az mesteremberektűi elvégeztetvén, 
az czélmek közládáiban tíz magyar forintokat adni tartozzék, 
mind addig is peniglen akármely új mesterember is szolga^ ; mes-
terré maradgyon, míglen más újabb mesterember az mesterségben 
nem áll. Az fűbirónak peniglen az idő eljüvén egy itcze rósavíz-
zel tartozik. Hogy ha peniglen az legény valamely mesterember 
feleségét elveszi feleségül, az czéh közládájában öt forinttal és 
egész próbával tartozik. H a az mesterember fia valamelyik mes-
terember leányát feleségül veszi, egy pénz fizetés nélkül mester-
séghez juthat, de az próbát megfőzni kell és tartozik véle. 

5. Artic. Inasok házasságáról. 
Y. Hogy ka valamely inasnak esztendeje eltelvén, mi kö-

zöttünk megliázassodik, az czélmek közládáiban hasonlóképpen 
tíz forintokat adni, és az egész próbát megfőzni tartozik. 

6. Artic. Legények bejöveteliről. 
y i . Hogy ka valamely legény másunnan tanálkozik jiini 

az elsőben az legényeknek decánját keresse meg az decán penig-
len meglássa, kogy ha az az jövevény jó és tisztességes életű le-
gény-e és az inas esztendőt kitöltötte-e, leveleinek és egyéb 
bizonyság tételinek bizonyságival tudósíttatván, dolgot adhat 
mestersége szerint neki. Csak egy legény is peniglen az ő gazdá-
já t ka az mi városunkban lakni akar, még az kénszerítésből való 
időt egy kántort el nem tölti, el ne hagyhassa, ha peniglen teljes 
szándékával el akar menni azt az ő urának míglen el nem me-
nend, két héttel előtte tartozik megjelenteni. 

7. Artic. Inas szegődtetésről. 

VII . Senki csak egy mesterember is az inast eunek az 
mesterségnek megtanulására három esztendő alatt be ne merje 
fogadni, az melyet kitöltvén és elvígezvén, az inasok hozzájok 
ülendő ruhákkal az ő érdemek szerint, gazdájoktúl megékessít-
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tetvén, esmét, egy ollóval, fűsűvel és két borotvákkal megaján-
dékoztatván, bocsáttassanak el. Az jövendő fizetésért peniglen és 
bérért az inast felfogadni minden eltávoztassa, mert az külömben 
cselekedők az czéb közládájában öt forinttal büntettetnek meg ; 
ka peniglen valamelyik az megirt három esztendő előtt urát el 
hadná, és az várasból ki menne, és az idő forgása után esmét 
viszajűne, tehát esztendős szolgálatja is héjában lévén az első 
uránál dolgozásra való hatalom az után adassék nekie. 

8. Artic. Az legények jövedelmiről. 
VII I . Az legényeknek az ország szabása és törvénye sze-

rint az gyógyítástól és sebkötözéstől negyedrész, az mosástól 
penig avvagy borotvállástól harmadrész az osztozás után jusson, 
de italra valót is az adott pénzből ne szabad legyen kivenniek, 
Ha penig az legényeknek az sebesek jó akaratjok szerint vala-
mit adnának is, azt is az ő gazdájok híre nélkül ládájokban el-
rejteni ne merjék. 

9. Artic. Sebes-, és szolga elvételről. 
I X . Hogy ha valamelyik mesterember az másik mester-

ember szolgáját avvagy betegét eláltatja, és csalja, azért akkor 
két forintal büntettessék meg az mesterember. 

10. Artic. Az czéh begyülésről. 
X. Mindnyájan, mind az mesteremberek, mind az legények 

minden következendő tizenötödnap, az czéhmesterek által gyű-
lésben hivattatván, az mesteremberek két pénzt, az legények pe-
niglen egyet adni és vinni tartozzanak. 

11. Artic. Míhelyben való kereskedésről. 
X I . Hogyha valaki az műhelyben valami jószágot hozand 

és azt eladni akarja, se az legények, sem peniglen az inasok az 
ő urok kire nélkül megvenni ne merjék. 

12. Artic. Törvénytételről való. 
X I I . H a az mesteremberek valamely dolgot, az mely az ő 

czéhekre tartozik perül felvesznek, két forintig egymást az czéh 
között reá kereshessék ; egyébféle nagyobb és öregebb causákat 
peniglen az városi székre, az melyre itíltetnek tartozni liadgyuk. 
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Továbbá az Írásunkban azt is jelenteni akarjuk, hogyha az 
idő szálldogálván, az megmondott és nevezett borbély mester-
emberek közzül mind az jelenvalók, tudnia illik mind az követ-
kezendők, valami vakmerőségből, avvagy magoknak való valami 
nagy tulaj donitásából, ez mi debreczeni városunknak itíleti sze-
rint az ő szabadsági és méltóságos rendtartási szerint az meg-
írott articulusokat meg ne tartanák, meg nem becsülvén az mi 
javallásunkat és atyai kegyességünket, avvagy valamely fejede-
lem kegyelmessége által megöregbíteni, avvagy kissebbíteni av-
vagy valami fogyatkozást ebben tanálni tanáltattatnak, tehát 
azután minden szabadságokat és rendtartásokat valamelyeket 
nekik adtunk teljességgel elkagyattatni és az előbbeni rendelet-
lenségben és zűrzavarban fekünni kellessenek és tartozzanak. 
Az melyeknek erősségeért örökké való fenállásáért, az megirott 
articulusoknak hiteles bizonyságáért, az mi tettetes (azaz elő-
kelő) jelenvaló levelünket, az mi városunknak örökös pecsétivei 
megerősítvén, ugyanazon Debreczenvárosbeli borbélymestereknek 
következendő büséges okosságokért és erősségekért, adtuk és er-
gedtük. Költ az mi feljiil megmondott várossunkban Debre-
czenben, huszonnyolczadik napján Pünkösthónak, az mi idvezi-
tőnknek születése után nyolczvanháromba, az ezerötszáz felett. 

Az újjonnan tétettetett mesterember, az első czéhmester-
nek egy posoni söveggel tartozik. 

Ez ugyanaz levél aláírattatott volt, elolvastatott és rneg-
jobbittatott, én általam János Diák nótárius által. 

Mi is annak okáért alázatos könyörgéseket azon mód sze-
rint melyet feljül jelenténk, kegyelmesen meghallgatván és előnk-
ben vivén, az mi debreczeni várassunknak, és abban levő borbély-
mesterembereknek és atyafiúságnak az ő rendtartások felől való 
leveleket, nem elvettetetteknek, sem kételkedőknek, sem Írásból 
kitörlötteteknek lenni ítéljük, de sőt inkább minden vítektűl és 
kételkedésektűi üresseknek lenni, valamelyek ez mi levelünkben 
szónként beszerkesztettek, berekesztettek, mind az ő articulus-
soknak continentiája szerint egy sententiáig, egy pontig, az sze-
rint valamint az előtt voltanak, kiszármaztatván, és az ő igazsá-
gok jelenvalóvá tétettetett és az megmondott borbélymesterek 
az ő vélle élésével voltanak : javaljuk, szeretjük megerőssítjük 
és az egész Debreczen várassában lakozó borbélymesterekért és 
maradékokért örökkévaló javallásunk által kegyeimessen meg-
erősítjük. Az mely dolognak erősségéért és örökké való állan-
dóságáért ez mi jelenvaló levelünket, ez mi függő és bévett pe-
csétünknek erősségével megerősítvén, az egész debreczeni bor-
bélyságnak és maradékinak emlékezetire adjuk és engedgyük. 
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Költ az mi várassunkban Fejérváratt tizedik napján Pünköstka-
vának, ezerötszáznyolczvanötben. 

Bátbori Sidmond. Kovaclióczy Farkas, 
cancell. 

(pecsét-
hely. J 

S Z É K I B O R B É L Y M Á T Y Á S czéhmester 
Jász-Berényi Borbély Simon. 
Beregszászi Borbély Sidmond. 
Csongrádi Borbély János. 
Kassai Borbély István. 
Szathmári Borbély Mihály. 
Szengróthi Borbély Gergely.*) 

Anno 1647. 

E szabadalomlevél szerint, mely még tudtommal ismertetve 
senki által sem volt, melyet azért itt közölni jónak láttam, 1583-
ban a debreczeni sebgyógyítóknak czéhmestere volt Borbély Ja-
kab, és Ferencz, 1585-ben Borbély András. Egy ugyanezen sza-
badalom-levelen létező, de már későbbi 1647-ben irott feljegyzés 
szerint Debreczenben borbély-czélimester volt Széky Borbély 
Mátyás,czéhes mesterek pedig Jász-Berény Borbély Simon,Bereg-
szászi Borbély Sidmond, Csongrádi Borbély János, Kassai Bor-
bély István, Szathmári Borbély Mihály, Szengróthi Borbély Ger-
gely voltak ; 1676-ról czéliesmesterek ; Thúri Borbély András, 
Galgóczi Borbély Gergely, Bátliori Borbély István, Váradi Bor-
bély Bálint, Újvárosi Borbély Bálint, Ujfalusi Borbély Márton, 
Debreczeni Borbély György, Hodaszi Borbély Mihály, Jenei 
Borbély János, Váradi Borbély Gáspár voltak. A nevek közti 
Borbély a czéhes mesterség jellegzője volt, oly formán mint az 
orvosok neve előtt ma a Dr. doctort jelzi. Ugyanez évből dékánok 
voltak a borbélyczéhnél Debreczenben, egy azonkori feljegyzés 
szerint : Mádi István, Köveskúti Mihály, Pataki János, Sallai 
János, Váradi Pál, Segesvári Mihály, Trencsini János. 

1662-ben pedig, mint azt Debreczen város régi jegyző-
könyveiből olvassuk, a »borbély atyafiságot« szomorú fátum érte, 

*) Ez itt írt nevek későbbi Írásra mutatnak, valószínűleg 1647-ben írat-
tak azok. 
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Hussain pasa ugyanis Debreczent megrohanta, azon okon, mivel 
azt hitte, hogy a váradi törököket, a dehreezeniek támadták 
volna meg portyázó hadjárataikban Pályi mellett ; a pasa hivatja 
a bírót, tanácsot, tizedeket, s a vásárra beérkezett idegeneket, a 
támadók megnevezését tőllök eskü alatt követelvén, utóbb néhány 
borbélymester nyakára kötelet hányatott, némelyet közzűlök a 
sorompófájára is fölvonatott, azt okolván, kogy a megsebesítet-
teket ők kötözték, s gyógyították volna, s csak nagy sarcz fizetés 
mellett szabadulhatott a város népe.« 

Az ily czéheknek kiadott szabadalom-levelekből az derül 
ki, hogy nálunk az ily czéhes borbélyok mestersége tisztes ipar-
üzletnek tartatott , annyira, hogy szegénysorsú nemesi származá-
súak is léptek e pályára, mint a pápai borbély czéh tagjai közt 
találjuk 1613-ról nemes Szalay János, Pápai Imre, Kolozsvári 
János neveit ; a czéh szabályai megkívánták, hogy az e pályára 
lépők, tisztességes, jókírő, nevű, törvényes házasságban élt szü-
lőktől származtak légyen, nemzetségi levéllel tudják igazolni 
szármasásukat, felszabadúlásuk alkalmával mester-remeket mu-
tassanak elő, mi leginkább tapaszok — flastromok — készítésé-
ből állott ; a czéh szabályai megkívánták, hogy a czéh ládájába 
vagy pörselybe (a pápai czéhlevélen »pörtelj «-be) bizonyos helyi 
körülményekhez viszonyított öszszeg pénzt fizessenek, a czéhes 
mestereket megbecsüljék, a tiszteletdíj is meg volt nagyobb 
részénél szabva, hogy a betegen többet ne követeljenek, mint a 
mennyiért megszolgáltak. 

így a pápai borbélyczéh 16. §-sa szerint »ha valamely 
mester vidékre sebeshez kibívattatik avagy vitetik, egy forint az 
kimenetele, ha pedig a czéhet kívánják kimenni az sebeshez, 
négy forint.« 

A nagy-váradi borbélyczéh 12. §-sa szerint »anatomizálásért, 
fővésésért az patiensen, szabad egy aranyat elvenni, ál- és vál-
föltételeért 3 rénes forintokat, egy kristérért, kivált a szegénytől 
40 pénz elég legyen, egyebektől pedig discretiót várhat vagy 
legalább egy tallért praetendálhat.« — 16. §. »Egy böcsületes 
mesterembernek is szabad nem lészen kutyát, macskát vagy egyéb 
eféle állatot agyonverni, egy arany büntetésnek alatta, hanem 
aki valamely expedientiát kivánna raj ta tapasztalni, megfogja 
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lőhetni. H a ezen nemes vármegyében (Bihar) főképpen ezen 
városban az elmúlt esztendőben való pestishez (1743.) hasonló 
üdő feltámadna, és vármegye vagy uraságok parancsolatjára, 
rendelendő fizetés mellett, két expositust a czéh adni tartozik.« 

A XYII I - ik század elején — a mint a sebészet némi kis tudo-
mányos tekintélyben kezdett részesülni, -— találjuk kazánkban 
azonnal nyomait annak, hogy borbélyaink nem elégedtek meg 
többé azon ismeretekkel, melyeket a czékes mesterektől műhelye-
ikben elsajátítottak vagy hagyományok után megtanúltak, hanem 
könyvekből és tanintézetekből, egyetemektől is nyerték többen 
közűlök kiképeztetésöket s e czélból fölkeresték, — mert benn a 
hazában még akkor ily intézet nem létezett, —• a bécsi és más 
külországi egyetemeket, ott iskolázták magukat a sebészetben, 
szülészetben és boncztanban, annakutána pedig közkórházakban 
és a császári kir. katonaság mellett szerezték meg maguknak a 
gyakorlati ismereteket. 

Legtöbbet tett mégis a hazai sebészet lendületére a nagy 
királynő Mária Terézia, ki nagy-szombati, egyetlen egyetemünket 
újból szervezvén, abban az orvosi tanszak mellett, mely még nem 
volt, sebészit, sőt »a borbélyokat a belső nyavalyák orvoslására 
oktató« tanszéket is állított föl ! . . . Ez időpont az. mely hazánk-
ban a sebészet hajnalát jelzi, mert ez idő előtt sebészeink — a 
borbélyok —• még nyilvános egyetemi oktatásban nem részesül-
tek, csak külbetegségekkel, u. m. sebek, fekélyek, tályogok, sérü-
lések, dagok, ficzamok, csonttörések s egyéb apró műtétekkel fog-
lalkoztak, a belbetegségek orvoslásától szigorúan eltiltva valának ; 
a nagy királynő e szabad szellemű intézkedése által most egyszerre 
a belbetegségek orvoslatához is törvényes feljogosítást nyertek ! 

Nem lehet ki se mondani, hogy e bölcs intézkedés által a 
hazai közegésség ügye, különösen pedig a hazai sebészet ügye 
mennyit nyert ! s e tudomány mily szégyenletes járomtól, vak 
előitélettől szabadúlt, s mily gyors fejlődésnek indúlt hazánk-
ban ! . . . hol ezelőtt csak nem régiben is még görög borbélyok, 
a nép által úgynevezett »görög herélő doktorok« kontárkodtak, *) 
kiknek Mária Terézia 1759-ben megengedte,kogy sebészi jártassá-
guk kellő bebizonyítása után, nagyobb műtéteket végezhessenek. 

*) Lásd : A halasi boszorkány-pöriratokat. Fekete Lajos : Jászkunok 
története. 1861. Debreczen. 
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Mit a nagy királynő megkezdett, azt folytatja lángeszű fia 
és utódja I I . József, ki 1784-ben a sebészetet az orvostannal 
egyenrangra emelte, és szabad művészetnek nyilvánította. A mái-
létező pesti egyetemen kívül, Erdélyországban Kolozsvárott, még 
egy orvossebészi tanintézetet állított föl 1790. okt. 14-én, hol a 
borbélyok számára legszükségesebb tantárgyak, u. m. boneztan, 
sebészet, szülészet és belgyógytan adattak elő. 

A borbélyok ezek szerint egyetemi iskolázásra királyi 
parancsok által lévén szorgalmazva, a tandíj fizetése alól is, 
mely egy évre 18 váltó forintban volt megállapítva, 1785-ben föl-
mentve lettek, nehogy e teher őket pályájuk bevégzésében aka-
dályozza ; egyúttal elrendeltetett, hogy azon sebészek, kik akár 
megyéknél, akár községeknél, közszolgálatra vállalkozni akar-
nak, a szülészetben és állatgyógyászatban is jártasok legyenek, 
s az egyetemtől maguknak e tantárgyakbani képesítésükről 
bizonylatot szerezzenek. Az egyetemi oktatás ideje sebészek 
számára eleinte két évre volt kiszabva, de ez későbben 1816-ban 
3 évre emeltetett, a tárgyak pedig következőleg voltak beosztva 
a pesti egyetemen : 1-ső évben : boneztan, általános és különös 
kórtan, elméleti orvostan ; 2-dik évben : sebészet, sebészi műszer, 
köt- és műtéttan elméletileg és gyakorlatilag, szülészet és gyakor-
lati orvostan betegágyaknál, e czélra berendezett külön kórodán 
és állatgyógyászat. 

A sebészetbeni alapos kiképeztetésre számított intézkedése 
volt I-ső Ferencznek az, midőn 1807-ben a bécsi egyetemnél 
műtőintézetet állított fel. 

Mig ezek egy felől történtek, más felől azalatt a kormány 
minden lehetőt elkövetett az iránt, kogy a hazai sebészek álla-
pota is tetemes javulást nyerjen ; hathatósan és több ízben szor-
galmazta (1768., 1785., 1788., 1789.) a megyéket az iránt, hogy 
minden megye kebelében a megyei főorvosi állomás mellett, még 
egy megyei sebészi állomást is rendszeresítsen, amannak legalább 
300 frt, emennek legalább 150 frt évi minimumot szabván, kik 
aztán a megyei szegények ingyen való orvoslására köteleztettek. 
Ily módon az ország minden megyéje, sőt a telietősebb városok 
is ellátták magokat tiszti sebészekkel, mi által a sebészet hely-
zete, tekintélye országszerte emelkedett. 
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A nagy-váradi 1598. oct, 2. nov. 3-ig tartott ostromolta-
tásról szó szerint közlött részletes jelentés, a kremsieri herczeg-
püspöki levéltár egy D. I. 12 alatt létező kéziratából van véve 
mely két, a X V I I . századi kézvonásokra utaló részből áll. 

Az első rész német és spanyol nyelven ama csapatok zsold-
kimutatását tartalmazza, melyek 1582 körűi Németalföldön a 
spanyol kir. helytartó és badale főkapitánya szolgálatában állot-
tak ; a második rész különféle badi útasításokat, szabályzatokat és 
badi jelentéseket foglal magában. Míg azonban az első rész legföl-
jebb a különféle spanyol katonai rangfokozatokkal ismertet meg 
s az ennek következtében kifejtett fényűzésről s pazarlásról 
tesz tanúságot ; a második részben a X V I . század hadi történe-
tékez, jelesül az 1582—1598 közötti időszakra számos fontos 
adalékot találunk. 

Ez adalékok ily sorrendben következnek : 
1. Breyner .János ezredes udvartartása, istállója, hadi uta-

sítása és cautiója. 1598. jul. 20-án német landsknechtekből álló 
ezrede fölött, Birnbaumban, Morvában hadiszemlét tartott. 

2. Gr. Loclron Jeromos ezredes részére kiadott hadi szabály-
zat, lótartási és zsold kimutatás egy Portugalba toborzott ezre-
det illetőleg. Kiadja Fülöp spanyol király 1589. decz. 29. 

3. I I . Rudolf által gr. Lippay Simon részére kiadott ezredesi 
kinevezés 1598. jul. 6-án egy 5000 lovasból álló vértesezredre, 
kik mindannyian jó, erős lovakkal, jó szablyákkal, vítőrökkel s pus-
kákkal, valamint teljes vértezettel, u. m. sisakkal, kar- és lábsi-
nekkel, liátvérttel s egyátalán minden szükségessel el legyenek 
látva, mint az Francziaországban s Németalföldön szokásban van. 

4. I I . Rudolfnak ugyancsak egy 1597. jun. 4-én kelt ezre-
desi kinevezése prossniczi és leitomysli Bernstein János részére 
egy 3000 német landskneclitből álló ezredre. Hasonló ezredesi 
kinevezés, csakhogy kelet nélkül, Rayttenau Hannibal ezredes 
részére. Akkoron egy gyalog ezred kapitánya havonként 250 frtot, 
egy zászlótartó 55 frt, a hadnagy 48 frt, az őrmester 35 fr t havi 
fizetést húzott. 
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5. A bajor kerület előirányzata 2000 emberre, mintegy öt 
zászlóaljra osztva. 

6. Huszár és clarabant-hadi ezikkelyek s hadi szabályzat 
latin nyelven. 

7. Néhány szükséges rendszabály, miként kell magát a fő 
ellenség a török ellen nyilt mezőn s ostromok alkalmával viselni. 
Igen érdekes instructió, mely a török háborúk megítélésére kút-
fői fontossággal bír. Az a szokás, hogy háború megkezdése előtt 
a főparancsnok az alárendelt csapatparancsnokok részére szabály-
zatot szokott kiadni, a jelenkorig fennmaradt. Ezek az utasítá-
sok fontos adatok a hadi történetre, amiért is tapasztalt katonai 
szakférfiak közül egy sem mulasztja el tanúlmányozásukat, A 
bécsi cs. katonai folyóirat (k. Militärzeitung) máris számos ily 
utasítást közölt ; a szóban forgó azonban még nem látott napvi-
lágot. Jelen utasítás egy általános bevezetésen kezdődik a törö-
kök karczmódjáról; azijtán a következő kérdéseket tárgyalja: 
Mit kelljen győzelem esetében tenni ? tárgyalja a gyújtó fáklyá-
kat, a városok és várak ostromát, a városok és várak átadását, a 
várokból való elvonúlást, a csatában és ostromok alkalmával ejtett 
zsákmányt, az erődített helyek megszállását és ellátását valamely 
ostrom előtt. 

8. Kivonata és jegyzéke a császár által a végekre fordított 
költségnek s a török palánkoknak, mennyi az őrség bennök a 
mienkkel szemben. Akkor Pécs, Temesvár, Pest még török kéz-
ben volt. 

Mintegy 47000 török őrizte a katárokat Magyarország és 
Stiria ellen. Mindama helyek, hol török őrség volt, elősoroltat-
nak. E szám magyar történelmi szempontból fontos. 

9. Gróf Schwarzenberg Adolf által egy német laudskuecht 
ezred részére kiadott hadi articulusok. 

10. Katonai törvényszéki eljárás, a nyilt mezőn s várakban, 
9 folio lapon. 

11. Rödern Menyhért jelentése Nagy-Váradból Miksa fhg, 
német rend nagymestere s Magyarország kormányzójához. A 
várparancsnok 7 folio lapon élénken s vonzóan leírja, mi történt 
sept. 20. s nov. 3. közt a várban, a török hasztalan kísérleteit, 
miként kellett eredménytelenül elvonúlnia. 
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12. Rövicl 6x/2 lapra terjedő ily czimü i ra t : »Ein khurzer 
Bericht iiher die recht wahrhafft Contrafactur Türkischer Bela-
gerung der weitberümbden Haupstatt Wien in Oesterreich im 
Jahr nach Christi Geburt 1529, wie dieselb anzusehen und 
zuverstehen sei. Jetztwiederum von Neuem zu sonderlichem 
Ruhmb, Lob, Ehr und Preysz dem ganzen heiligen römischen 
Reich in Druckh verfertigt auf ő 1 ^ Seiten.« Sajnos, hogy a mel-
lékelt tervrajz hiányzik, melyre az irat minduntalan hivatkozik. 

13. Szigetvár ostroma 4 lapon. Bizonyos Lorscha Raichard 
1598. decz. 9-iki kelettel leírását küldi Miksa főkerczegnek, Szi-
getvárnak a törökök általi bevételéről. Azt állítja, hogy 1566-ban 
történt, hogy atyja horvát nyelven tett jegyzeteiből meríté leírá-
sát, ki az eseménynek szemtanúja vaia. Kár , hogy a másoló ez 
érdekes iratot félbenhagyta. 

14. » Wahrhafte und kurze Beschreibung des ganzen Prozes-
ses, was gestalt mit graf Ferdinand von Hardegg, gewesenen 
General-Obersten zu Raab, und mit Nikiaus Perlin de Forli, 
gewesen Obristwacht- und Baumeister daselbst im Rechten pro-
cedirt, dieselben damnirt, und hernach auf Beschehen der röm. 
kays. Majestät den 15. Juni dieses 1595. Jahrs alliier in Wien 
vom Leben zum Todt gerichtet worden. 5 Seiten stark.« 

/ 

Ugy látszik, hogy nyomtatott példányból másoltatott. 
Az elősorolt adalékok közül ezennel Rödern jelentését 

közöljük. 
A Rödernek, egy Brandenburgból Austriába szakadt régi 

nemes családból származnak, melynek ősi fészkéül Krapplitzot, 
az opolyi kerczegségben állítják. E törzsfából ágazott el a két 
főág: a sléziai s az 1743-ban kihalt ausztriai. 

A sléziai főág, melynek czímere egy kék mezőben fekvő 
nyolcz küllős ezüst kocsikerék, az 1622-ben elhalálozott János 
Farkas báró, Krapplitz, 2erotitz és Sornitz urának két fia által 
két alágra szakadt. A krapplitzi öregebb ág ismét két alágra 
szakadt: a krapplitzi s dobrauira. Az első 1759. fonynyadt el, az 
utóbbi ma is virágzik. 

A Rödernek megszakíttatlan nemzékrende 1419-ben kez-
dődik Rödern Konczczal, ki Rappersdorfban, nem messze Streh-
lentől a boroszlói kormánykerületben volt birtokos. Utódai közül 
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Rödern Frigyes birodalmi báróvá lön. Diplomája 1556. a j ril 
17-én kelt, A többiek közt bírta Csehországban a friedlandi és 
reiekenbergi uradalmakat, utóbb cs. tanácsossá s sziléziai udvari 
kamarai elnökké neveztetett, székhelye : Boroszlóban volt. Fri-
gyes első neje Schönaich Salome volt, másodízben Schlick Kata-
lin, passauni és weiszkircheni grófnővel lépett frigyre. Első 
házasságából származott Menyhért báró, a másodikból Kristóf, 
ki mint a pfalzi gróf híve, a fehérhegyi csata után Friedland és 
Reichenberg cseh uradalmait elveszté, melyek Waldsteinnak ado-
mányoztattak, ki később friedlandi berezegnek nevezte magát. 

Ránk nézve csak Menyhért báró bír fontossággal. Menyhért 
Boroszlóban született s már kora ifjúsága óta katouai szolgálatra 
neveltetett. Katonai pályáját Németalföldön kezdte, aztán Len-
gyelországba ment, hol Báthory István alatt vállalván szolgála-
tot, az oroszok ellen, kivált 1577-ben Danczka és Weichselminde 
ostrománál tüntette ki magát. 

Eközben 1593. jan, havában a szomorú emlékezetű 80 éves 
Sinán, esztergomi helytartó harmadízben lett I I I . Murád sultán 
nagyvezérévé s egyúttal okozójává egy majdnem 14-évig tartott 
hadjáratnak, melynek bevezetését Hassan bosniai helytartó 
sziszeki veresége képezte. Ez alkalommal vitézkedett Rödern 
Menyhért, 4500 emberével megszalasztván 20,000 törököt s a 
várat ez által megmenté. 

Rödern Menyhért hadi tetteit a következő években, midőn 
1595-ben Murád halála után I I I . Mohamed lépett a trónra s 
Sinán helyét Ferhad pasa foglalta el, budai pasává pedig a Sinán 
fia Hasszán neveztetett, nem tartották fenn az általunk a czélból 
átkutatott cs. k. hadilevéltári akták. Csak 1598-ban fordúl elő 
ismét a tábornok neve, mikor Miksa főhg — már 1590 óta a 
német rend nagymestere — vette át Mátyás fhg helyett a fölső-
magyarországi hadak s a dunai hadsereg vezérletét, Bátyja, 
Rudolf császár-király Básta Györgyöt rendelte melléje. 

A magyar hadi történet azt jegyezte föl az 1598-iki évről, 
hogy majdnem egy és ugyan azon a napon — sept, 29-én — kezd-
ték a keresztények ostromolni Budát s a törökök a magyar kéz-
ben levő Nagy-Váradot s hogy ugyanegy napon nov. 3-áu — min-
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den előzetes alkudozások nélküli — hagyott fel mindkét fél az 
ostrommal. 

Nagy-Várad parancsnoka, melyet Saturelschi serdár ostro-
molt, Rödern Menykért volt. Az előttünk fekvő terjedelmes jelen-
tésben Miksa fbgbez intézett számot ad mindarról, ami sept. 
29-től nov. 5-ig a várban végbement, 2000 emberrel 14000 török 
ellenében védelmezte magát. A szerencsés védelem tábornagyi 
rangot s megérdemlett hírnevet szerzett neki. 1599-ben ő, had-
nagyával Rebischsel s egy olasz gróffal, kik ez alkalommal 
kitűntették magokat, lovaggá üttetett Csakis ekkép szerzett 
tekintélye következtében küldetett ki a tábornagy 1599. októ-
berben a királyi helytartó és primás Kutasy János, Pálfy 
Miklós és Pezz Bertalannal a békealkudozások megkezdésére, 
melyek azonban a törökök túlzott igényei miatt sikertelenek 
maradtak s így a háború ismét kitört, melyben az idegen zsoldo-

/ 

sok gyakran több bajt okoztak, mint néha maga az ellenség. így 
1600-ban a vallonok és francziák Pápán, hátralékos 60,000 ar. 
zsoldjuk miatt föllázadván, a csekély számú magyar és német 
katonákat lefegyverezték, parancsnokukat tömlöczbe zárták s a 
székes-fehérvári pasának megizenték, hogy átadják a várat s a 
sultán szolgálatába lépnek, ha megfizeti nekik hátralékos zsold-
jukat, Ajánlatuk elfogadtatván s midőn ígéretök teljesítését való-
sítni akarnák, Schwarzenberg tábornagynak, a győri hősnek Pápát 
valóságos ostrom alá kellett vennie. Sajnos, egy golyó megölte a 
hőslelkű férfiút, mire Rödern Menyhért folytatá az ostromot, s 
augusztus 10-én szerencsésen be is fejezte. Éhségtől kínozva aug. 
10-én kirohantak a lázadók, keresztül törendők a császáriak 
sorait, A 2000 közül azonban alig 100 menekülhetett Fehérvárra, 
a többiek részint elestek, résziu.t elfogatván iszonyú kínok közt 
kivégeztettek. 

Pápa megvétele, Rödern utolsó hadi tette. Már az ostrom 
alatt megbetegedett, azután Csehországba ment, hol Német-Bród-
ban még ugyanazon 1600. évben végezte be életét, Rödern egy-
időben udvari hadi tanács tagja is volt. Utódja a magyar hadak 
vezényletében Nadasdy Ferencz lett. 
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Her rn von Rödern Relat ion ans Grosswardein 
au den Erzherzog Hoch- und Deutschmeister Maximilian vom 

5. November 1598. 

Hochwürdigster durchlauchtigister Erzherzog ! 
Gnädigster Herr . Was sich mit Grosswardein von der Zeit 

an, als ich dahingelangt, begeben, habe E. F . Durchl. ich vor 
diesem durch unterschiedliche Schreiben unterthänigst berichtet, 
darauf ich mich hiemit refferiere und gezogen habe, und hab 
anfänglichen mit allem Fleiss fürgewendt, damit in die Festung 
eine deutsche Besatzung gebracht würde, welche auch vou dem 
Obristen daselbst, Király Georg, bewilligt worden, darauf ich 
alsbald des Herrn Fürsten und Ständt in Schlesien, Obristen 
Lieutenans Gottfried von Ribisch, mit dessen unterhabenden 
Kriegsvolk zu Fuss, ausser denen 150 Knecht, so ich nach Sat-
mayer verordnet, nach Wardein bescliieden, derselbe ist ohne 
einige Verwiderung den 20. September alda angelangt, habe ich 
zwei Fähnlein alsbald in die Festung, die andern zwei aber in 
die Stadt, welches sie unangesehen, dass sie den Artiklsbrief von 
aller Besatzung befreit , willig gethan und geschehen lassen, 
gelegt. 

Mit den Schlesischen 1500 Pferden ist der Herr Fürst und 
Ständt in Schlesien Obristlieutenant, Melchior von Rottwig auch 
her zugerückt und sich ein halb Meil wegs von Wardein in ein 
Dorf Bispegs (Püspöki) gelegt. 

Den 24. dieses gedachten Monats zu Nacht, habe ich den 
Stephan Istvan mit 300 Pferden Deutschen und Hungarn auf 
einen Streif ausgeschickt, sich des Feinds fürnehmen halber zu 
erkundigen. Als der Tag anbrochen, seindt sie der Tataren inne 
worden, welche mit etlich tausend Mann in's Land gefallen, und 
daselbst auf allen Seiten mit Raub und Brand verderbt, das des 
armen Landvolk, unverschont auch Weib und Kinder, darnider 
gehauen, und unsäglich viel Vieh weggetrieben, auf denselben 
Tag mit Brennen, bis auf eine Meile Wegs an Wardein kommen. 
Sobald wir nun das Feuer in Wardein wahrgenomme:i, und auch 
die Zeitung von deu Tatareu bekommen, kabe ich den Herrn 
Nyáry Paul mit den übrigen Husaren und drei Fahnen hinaus 
auf eine halbe Meile Wegs von der Stadt rücken lassen, damit 
diejenigen, somit dem Stephan István auszogen, auf den Fall, 
wann sie von den Frieden gedrungen würden, konnten ersetzt 
werden. Mit der vierten Falme bin ich was naher an der Stadt 
halten blieben. 

Es haben sich aber etliche unter uns ohne einigen Befehl, 
fürnemblich der Petschi Ferenz, mehr aus Leichtfertigkeit, daun 
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Freudigkeit ziemlich weit und fast zwei Meil Wegs von der 
Stadt hegeben, damit ich allerdings nicht zufrieden gewest. dann 
der andere Häufte dardurch verursacht worden, damit dieselben 
nicht von den Feinden niedergehaut würden, auch desto weiter 
von der Festung hernaher zurücken, daraus dann grosse Gefahr 
hätte erfolgen mögen, da der Feind mit seiner Macht, die dann 
vorhanden gewesen, auf sie gedrungen, endlich aber seind sie 
auf mein Abmahnen wiederum zurückgezogen und etliche Tra-
banten und Köpf mit sich gebracht. 

Den 25. Morgens um 8 Uhr seind die Tar ta ra wiederumb 
stark für die Stadt kommen, und die übrigen Dörfer in Brand 
gesteckt, mit denen haben die schlesischen und ungarischen 
Pferde den ganzen Tag mit Scharmitzeln zugebracht. 

Den 26.. 27. und 28. hat sich der Feind des Morgens Früh 
widerumb an die Stadt gemacht und ist die Zeit mit Scharmitzeln 
zugebracht worden. Diesen Tag aber, den 28. Morgens seind 
auch zwei ehrliche französische vom Adel und gute Soldaten, 
Lakitan Christof und Monsur Danssi, zu mir in die Festung 
kommen. Den 29. da ist der Feind mit seiner ganzen Macht für 
die Stadt gerückt und sich mit uns in einen starken Scharmitzel 
eingelassen, der hat gewehret bis um 5 Uhr Nachmittag, und in-
mittelst dessen hat er sein Lager dreiviertel Wegs vor der 
Stadt geschlagen. Unter diesem, dass unsere Reiter mit dem 
Feinde gescharmitzelt, seind über die 350 Trabanten aus der 
Festung, so in der Stadt auf den Wachen hin und wieder bestellt, 
entlaufen, unter denen seiend zwei Hauptleute, Paul Patachhi, 
Martin und Weyda Ferenc gewesen, die zu den Feind mit flie-
genden Fähnlein entlaufen, sowohl auch und der Husare, der 
Petschi Ferenz. 

Weilen auch den 28. des Fegedi Janusch (Fekete János) 
und des Scliorj Paul Monat ausgaugen, man denselben Traban-
ten, so noch von den entlauffenen überblieben, die Bezahlung 
thun, und ihnen ein Monatsold zu voraus, wie es bräuchig, geben 
wollen, haben sie eine Meuterei angefangen und die drei Taller 
monatlichen Sold's wie zuvor nicht annehmen wollen, sondern 
praetendiert, es wäre von ihrem Obristen ihnen 4 Taller zugesagt 
und versprochen worden, welches die Obristen gar nicht gestan-
den, darüber sie zusammen gelaufen und die Obristen darnider 
schiessen und hauen wollten. Damit nun allerhand Beschwerung 
und Unrath verhüthet werde, habe ich ihnen diesen Vorschlag 
gethan, dass sie die drei Taller annehmen sollen, wollte sie auch 
bei den F. durchl. befördern, das Ihnen bei der Abdankung ein 
halber Monat aus Gnaden verehrt würde, was ihnen aber auch 
nicht annemblich geAvesen, sondern haben mit Gewalt auf das 
Thor zugedrungen und alle sambt davonlauffen wollen, welches 
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auch geschehen wäre, wann sie nicht von der deutschen Wache 
wären abgehalten worden. Zu Verhüthung grösseren Unraths, 
habe ich ihnen den vierten Taller geben müssen, doch unter dem 
Schein, als wenn es aus meinem Beutel geschehen wäre, und 
seind also gestillt worden. 

Wie nun der Feind sein Lager von Miskeken (Mitske), 
welches eine halbe ungarische Meile Wegs von der Festung 
gelegen bis oberhalb der Fes tung ein viertel Meil Wegs gegen 
den warmen Kadlwarts (sie !) geschlagen, und ich gesehen, dass 
die Stadt zu erhalten nunmehr unmöglich sein werde, bin ich 
nicht Avenig in Kümmer und Sorg gestanden. Avie ich die ehrlichen 
Leuth, die schlesischen Pferd, Avelche dieselbe ganze fünf Tage 
männlich und ritterlich vertheidigt, ohue Schaden wiederumb 
zurückführen Hesse. SOAVO I auch, weilen ich an Fussvolk eine sol-
che Aveitschweifige Festung zu vertheidigen sehr schwach, Avie 
demselben zu thun sei, hoch bekümmert. In diesem Mangel aber 
hab ich mich der Wardannischen Pferd unter des Obristen 
Kirá ly Georg Befehl, deren 500 sein sollten, und nachmals der 
andere Ihre Kais. May. geAvorbenen Husarn, Avelche zum Theil 
vor drei Tagen Ihr . Kais. May. Geld, ein Monatsoldt, zuvoran 
heraus empfangen, und dieselben, Aveil sie schuldig, sich auch 
willig" Avürden in der Festung finden und gebrauchen lassen, hoch 
vertröstet. 

Als ich aber den schlesichen Pferden den Wornamissam 
Nicolass dieselben mit 200 Husaren zu Begleiten zugeordnet, 
sein die anderen allesambt (ausser dem lélesti Janusch, Stefan 
Wornamissam, Stefan István, Nayd (Nagy) Paul und andern 
Avenigen) unbedacht ihres Eides, schändlich davon geritten und 
die Festung verlassen. Den Ibraim Kai lay und Solimiry, Avel-
che sich zu Dobriz und daselbst herumb aufgehalten, hab ich 
sie, unangeseheu ich ihrer mit Henken gedroht, nicht her zu 
bringen können. Diese schändliche Tha t sollen Ih r Kais. May. 
an denen Personen anderen zum Abschrick und Exempel. an 
Leib, E h r und Gut zu strafen nicht unterlassen, Avollen sie anders 
diese und andere Land vor des Feindes Einbrechen erhalten 
sehen. 

A m 30. haben Avir in Brand gesteckt die Stadt, und das 
übrige Landvolk, so darinnen geAvesen, fürnemlich aber Manns-
personen in die Festung bringen Avollen, haben aber derselben, 
unangeseheu man sie mit Säbel genöthigt, nicht gar hundert 
Personen hineinbekommen, die andern haben sich lieber vom 
Feind niederhauen lassen. Nachdem habe ich den Obristlieute-
nant Gotfriden Eibisch, mit den andern zwei Fähnlein in die 
Festung geführt, und Aveilen der Feind auch alsbald sich iu die 
Stadt imd unverbrauchten Häuser zu plündern begeben, haben 
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wir 150 Heyduken in dieselben fallen lassen, und sein also über 
die hundert Türken niedergehauet und viel Pferd genommen 
worden, darunter auch drei Gefangen, welche uns Kundschaft 
gaben, dass der Feind über zweimal hundert tausend stark sein 
soll, kaben also in Gottes Namen die Thor gesperrt, und den 
ersten Oktober in der Nacht becles, zu schanzen und das Wasser 
aus dem Graben zu nehmen angefangen. 

Den 2. Oktober hat der Feind einige Stücke, darunter 
vier Führnehme, als vier Singerin und entliche Falkaunen und 
Feldstück aufgebracht, und die zwei Haupttkürme an der Ki r -
chen in der Festung zu beschiessen angefangen. 

Diesen Tag hab ich die Wehren austheilen lassen, und ist 
die erderne Wöhr dem Király Georg Obristen, die Királyfi 
beim Palatio, dem Herrn Niary Paul und die anderen drei 
Wöhren als die Tschunke, die Güldene und Venetianerin, 
Gotfrieden Eibisch Obristlieutenant zu vertheidigen befohlen 
worden, dessgleicheu hab ich die deutsche Knecht fürgefordert, 
und dieselben mit einem harten theueren Eid verbunden, dass 
keiner mit dem Feind sprechen oder im wenigsten was verdäch-
tiges fürnehmen, dass auch keiner einiger aufgab der Festung 
mit keinem Wort gedenken soll, bei Henken, da auch einer et-
was dergleichen hören, und nicht alsbald seinem Befehlshaber 
anzeigen würde und man es in ander Weg erführe, solle dersel-
big gleich, wie der, den sich solcher Eeden vorlauten lassen, 
aufgehenkt werden ; hergegen hab ich ihnen widerumb geschwo-
ren, Leib und Leben, Gut und Blut bei ihnen zu lassen, so lang 
wir beisammen in der Festung wären. Folgends den 3. Oktober 
hat das ungarische Kriegsvolk mir und ich Ihnen geschworen, 
und hat denselben ganzen Tag der Feind mit Schifflein über 
dem Graben gesetzt und die Hölzer oder Erdenwehr in Brand 
gesteckt, ist aber widerumb gelöscht worden. 

Den 5. zu Nacht hat der Feind uns dieselbe AVehr noch-
mals angezündet, ist aber gleichfals gelöscht worden, weilen 
dann dieselb Wöhr in Banketa mit Erden ausgesekütt um und 
um gehabt, haben wir in derselben einen Lauffgraben aufgewor-
fen und etliche hungarische Trabanten zu Verhüthung, damit 
der Feind sich nicht also zu der Wöhr nahen könnte, kineinge-
legt; dieselben haben Nacht und Tag dieselbe verwachen 
müssen. 

Den 6. hat uns der Feind das AVasser aus dem Graben bei 
der Királfi, aber durch einen vermauerten Laufgraben, auch das 
Wasser aus dem Graben, welches von den obern Mühl herunter-
rinnt, genommen. Diese Nacht hat der Feind auch aus Unnach-
lästigkeit unser ungarischen Wach ein Fornell an der Ponta 
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des Királfi zu machen angefangen. Weilen dann die Schildwa-
chen nicht also versehen worden, wie ichs anbefohlen gehabt, 
hab ich denselben Hauptmann, so wol den Trabanten, dem es 
anbefohlen gewesen, iustificiren lassen. 

Den 7. haben vier Heiduken sich über die Wöhr gelassen, 
die haben die Türken aus dem Fornei l gejagt, und ihnen die In-
strument genommen, welchen ich 100 Taller zur Verehrung ge-
ben ; es hat aber der Feind bald sich widerumb hineingemacht 
und in seiner Arbei t fortgefahren. 

Den 8. ist einen von unsern Haiduken aus der Fes tung 
entsprungen, und bin .ich von der deutschen Wache auf der 
Tschunka berichtet worden, es habe der Feind gleichfals an der 
Ponta za miniern angefangen, wie ich dann auch des Morgen's 
am Tag ihrer zwei, so in dem AVassergraben bis an den Hals 
gestanden arbeiten sehen, und obAvol wir mit Hand-Rohren und 
Stücken aus der Casamata von der hölzernen AVöhr, sowohl von 
den gülden Bastei auf sie geschossen, auch etlich davon umkam-
men, sein dock alsbald frische an der Stell gewesen, und in ihr 
Arbei t fortgefahren, bis so lang sie sich so tief in die Mauer 
gearbeitet, dass man ihnen mit schiessen nichts hat thun kön-
nen ; wir haben auch wol auf alle Mittel und AVeg gedacht, Avie 
man dem Feind sein Fürnehmen Avehren könnte, fürnemblich 
haben wir mit dem Gegenminiern auf der Királfi vermeint, densel-
ben von seinem In tent abzuhalten ; Aveilen aber die AVobren 
nicht darzu gebaut, haben wir mit demselben Avenig Nutz ge-
schafft, und ihm also seinen Wil len lassen müssen. 

Den 9. haben Avir einen Hungerischen vom Adel mit Brie-
fen zu E. Fürst l . Durchl. abgefertigt, Avelclier nochmals einen 
Trabanten, mil Namen Andreas von Säklküdt (Székelyliid) wie-
der zurückgeschickt und uns auf geAvisse Entsatzung vertröstet, 
dem kab ich Avegen der fröhlichen Zeituug 100 Taller verehren 
lassen. AVieAvol ich für meine Person, Aveilen ich von ihm berich-
tet Avorden, dass das Niederhungarisclie Lager vor Ofen gerückt 
seiu sollte, Avenig Hoffnung darauf gemacht, aber den gemeinen 
Kriegsleuthen hab ich so viel möglich bei guter Hoffnung er-
halten. 

Den 10. ist nichts Nambhafte fürgelauffen. 
Den 11. hat der Feind unser ungarisch Fussvolk, der olm-

gefiihr 25. geAvesen, Avelches wir an einem Laufgraben, den Avir 
in der Banketa an den kölzern AVölir gemacht, Avie oben gemelt, 
Aveilen sie gesehen, dass sie am Mittag geschlafen, mit kleinen 
Sckifflein über den Graben gesetzt und sie unversehens überfal-
len, deren etliche darnider gehaut, die audern aber durch den 
Ausfall Avieder iu die Wöhren zu Aveichen gedrungen. Auf dieses 



N A G Y V Á R A D 1 5 9 8 . 
115 

hat der Feind alsbald zwei Persouen mit Aexten und Hauen vorne 
an der Spitz in die Banketa auf Schifflein verordnet, die haben 
beim hellen lichten Tag die Pfähl hinweg gehauen und das Erd-
reich in den Graben gezogen und sich also gedeckt, dass der 
Feind nachmals mit etlich und dreissig Mann arbeiten und ihnen 
einen Weg zum Sturm zu bereiten könne. 

Als der Feind das Pulfer in die Fornella bei der Wöhr 
auf den Királfi und Tscliunka gebracht und dieselben verbauth, 
hat er den 12, welches gewest ist der Tag Maximiliani. erstlich 
die auf der Királfi zwischen 7 und 8 Uhr und die auf der Tscliunka 
zwischen 8 und 9 Uhr angezündet und zersprengen wollen, aber 
Gott dem Allmächtigen sei Dank, vergeblich ; dann das Pulver 
alles widerumb aus der Fornell-Mundloch mit grosser Gewalt 
und Brausen zurück herausgeschlagen, welches dann den Feind 
sehr irre gemacht, der allerdings zum Sturm gefasst gewesen, 
nicht desto weniger hat er den Tag nicht vergeblich hinbringen 
wollen, und die hülzern Bastei mit Ernst angelaufen, etlich 
Stund gestürmt und doch von den Unsern mit Gottes Hilf männ-
lich abgeschlagen worden. Unangesehen dessen, hat der Feind 
bei Tag und Nacht das Erdreich von derselben in den Graben zu 
ziehen nicht unterlassen, weilen er auch mit seinen Schanzen, so er 
trefflich stark und weitschweifig gemacht, und unsäglich arbeit 
darauf gewandt, verfertigt, hat er drei starke Schanzen auf den 
nächsten Weniberg aufwerffen lassen, und vier Stücklein von 
Falkaunen und Falkonetlein hinein gezogen, damit er uns also 
auf den Wöhren zu schädigen vermeint ; der Schaden aber ist 
gar gering gewesen, den er uns zugefügt, dann der Berg weit 
abgelegen. 

Den 13-ten hat er widerumb neun Fornellen an beide 
Wöhren, der Tscliunka und Királfi, zu maclien angefangen, 
welche wir ihm so wenig als die ersten Wöhren hindern kön-
nen. Den 17-ten um 8 Uhr zu Morgen hat der Feind die 
Mina an der Tscliunka angezündet, und die Ponta sambt 
den Flieglen auf 22. Ellen weit von unten auf bis oben aufzer-
sprengt und das Gemäuer, welches in den Graben gefallen, hat 
denselben also ausgefüllt, dass er mit trocknem Fusse aiilauf-
fen können, wie er dann nock im Rauch bei die 13. Fendi hinauf 
gebracht, und uns mit dem Sturm bis 4 Uhr Nachmittag hart 
zugesetzt ; desgleichen ist er auch mit ganzer Gewalt an der 
hilzenen Bastei angelauffen, aber entlich durch Gottes Hilf mit 
grossem Verlust seines Volks und 8 Fendlein, so wir ihnen ge-
nommen, abgeschlagen worden. In diesem Sturm ist der Obrist 
des Hauses, Király Georg, als er etwas besichtigen wollen, aus 
einem Janitscharen Rohr mit zwei Kugeln durch den Arm und 
hinten bei der Achsel widerumb herausgeschossen worden. Wei-
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len ich Ihm auf sein Begehrn Lélesti Janusch zugegeben, ist ihm 
Lélesti Jauusch nochmals diese Wöhr befohlen worden, welcher 
sie auch ganz ritterlich vertheidigt. 

So ist in diesem Sturm, auch ein ungerisch Weib, so etwas 
deutsch reden können, auf die Tschunka-Basteien kommen, 
und vorne an der Spitz im Sturm unter die deutscken Knecht 
getretten, in der einen Hand einen blossen Säbel geführt, mit 
Steinen auf den Türken unablässig geworfen und sie so ritter-
lich und männlich vorhalten und gewehret, bis so lang das sie 
mit einem Janitscharen Bohr durch einen Arm geschossen 
worden, und sich also abführen lassen. 

Folgenden Sonntag, so gewesen ist der achzehendt, ist der 
Feind abermals an beiden Wöhren stark angelauffen und den 
Sturm bis um 3 Uhr Nachmittag contiunirt. 

Den 19. hab ich den Trabanten, Andreas, zum andernmal 
auf einem Schifflein über über den Graben zu einem Ausfall mit 
Schreiben an E. F . Durchl. ausgelassen und ihn verbunden mit 
schwerem Eid widerumb Antwort in die Festung zu bringen, ist 
aber nicht widerumb zurück kommen. 

Den 20. hat der Feind um 10 Uhr die Wöhr bei dem Pa-
latio, Királfi genannt, gesprengt, welche über die massen ein 
stark Gemäuer gekabt, und ihm dadurch ein b turmloch von 29 
Ellen breit bereitet, weilen er auch mit unglaublicher Arbeit 
den Graben, welcher in die 16 Ellen breit, und an Wasser ziem-
lich tief, wie auch bei der hilzern Bastei mit Weinfässern. Fa-
schinen und langen Tramen überbrückt, Schanzkörb auf diesel-
ben gesetzt und ausgefüllt, den Sturm mit grosser Macht in 
allen Wöhren angetrieben, und allzeit, mit Abwechslung der 
Beschädigten, Verwundeten und Matten, solches continniret, bis 
um drei Uhr Nachmittag, also das unsere Knecht und Kriegsvolk 
kart ermüdet und abgemattet, aber nichts desto weniger durch die 
starke Hilf Gottes des Allmächtigen den Feind ritterlich abge-
trieben. 

Diese ganze Wochen durchaus von einem Sonnabent zum 
andern, ausser den Freitag, hat uns der Feind dermassen mit 
Sturm zugesetzt, dass menschlicher Vernunft nach nicht zu ach-
ten gewesen, dass wir so ein kleines geringes Häuflein solcke 
grosse Mühe und Arbeit (weilen wir von Anfang der Belage-
rung nicht 2000 gesund werhaft't Mann in der Festung stark ge-
wesen) würden ausstekeu können. Gott aber der Allmächtige 
hat unsere Herzen also gesträrkt, dass auch der wenigste der 
Aufgeb oder Verliehrung der Festung mit einihem Wort nicht 
gedacht, sondern alle willig dem Feind Widerstand gethan. 

•Den 21. als der Feind um 11 Uhr die Tschunka zum an-
dermal gesprengt, und abermals alle drei Wöhren bis Abends 
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gestürmt, ist auf der Királfi gleicli im härtesten Sturm unser 
Feuerwerk, so wir in der Retirada gehabt, aus Unvorsichtigkeit 
eines Büchsenmeister's, so darzu verordnet, angangen, und Viel 
fürnehme Leuth von Hungarn und Teutschen, darunter der 
Graf Johann Marco Isolano, Obristen Zeuglieutenant, ein ehr-
licher, tapferer, redlicher, verständiger Mann, welcher zur Er-
haltung dieser Festung viel gedient, und neben ihm ein franzö-
sischer Soldat, Monsur Daussi genannt, der Oberwachmeister 
von Zetliz und andere mehr, gräulich verbrannt, aber Gott Lob 
keiner ausser des Büchsenmeisters des Todes sein müssen ; das 
Feuer ist nochmals in unsern Sturm Spitz kommen, und dieselb 
über die Retirada herüber gestossen, und in die anderen Sturm 
Häufflein, so über die Retirada an einem sicheren Orte gestan-
den, gerathen, welche gleichfals angangen, und ist also die halbe 
Wöhr voller Feuer gewesen, darob der Feind ein grosses Froh-
locken geliabt, aber kein grösserer Sckaden, dann der vormelt, 
beschehen, und das Kriegsvolk auch den Muth nicht verloren, 
und also der Feind mit grossem Schaden und Verlust seines 
Volkes abgetrieben worden. In diesen und allen andern Stür-
men hat sich der Herr Nyáry Paul nicht allein mit dem Rath, 
sondern auch mit seiner eigenen Faust ganz ritterlich erzeigt, 
also dass Ihr . Kay : May : so wohl E. F . Dur chi. ikm mit allen 
Gnaden sollen gewogen sein. 

Den 22. hat der Feind wie oben gemelt, mit Sturm wide-
rumb stark angehalten. 

Den Frei tag aber den 23. hat er ihnen und uns Ruhe ge-
lassen. Den 24. hat er widerumb an allen drei Wöhren hart ge-
stürmt, aber auch durch Gottes gnädige Hilf widerumb abgetrie-
ben worden. Denselben Tag gegen Abend um 6 Uhr ist der 
Obrist Király Georg mit Tod abgangen, welcher mir befohlen und 
gebethen, bei E . F . Durchl. seine hinterlassene Wittwe und ver-
waisete Kinder unterthänigst zu erbitten, damit dieselben seiner 
treuen und redlichen Diensten mit Gnaden möchten gemessen, 
und sie als verwaisete und fremde unbegüterte Leuth, in diesen 
Landen mit Gnaden wollten bedenken und versehen. 

Den 25. ist das Wasser Körösch sammt dem andern, 
Betsclia genannt, stark angelaufen, also dass die Sckanzen und 
Laufgräben, gegen der Királfi werts, alle voller Wasser gewe-
sen, die Steg und Brücken weggerissen, und die auss dem Lager 
denen in der Schanz nicht wohl haben können zu Hilf kommen. 
Da wir damals stärker in der Festung gewesen wären, hätten wir 
durch einen Ausfall was Nambhafts verrichten können, aber 
die geringe Anzahl der Unserigen, hat solches nicht zulassen 
wollen, sein also diesen ganzen Tag des Sturmes befreit 
gewesen. 

T Ö R T . TAH 1 8 7 8 . 8 
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Den 26. hat der Feind uns abermals au all drei Orten mit 
grosser Macht bestürmt, aber mit grossem Verlust seines Volks 
widerumb abgetrieben worden, und sein wir damals dermassen 
abgemattet und so gering an der Anzahl der frischen Knecht 
gewesen, dass ich von einer Wöhr, der andern zu Hilf über 12 
oder 16 Knecht, welche auch abgemattet, AVO es die Notli erfor-
dert, nicht zu Hilf schicken können. 

Den 27. hat der Feind nichts fürgenommen, sondern Aveil 
er beide Wöhren, SOAVO I die Királfi als die Tschunka, die Királfi 
in einem, und die Tscliunka an zAveien Orten zum viertenmal 
miniért, hat er, bis dieselben verfertigt, geruht. 

Den 28. ZAvischen 4 und 5 Uhr gegen den Morgen hat der 
Feind das Pulver in die neu gemachte Mina gebracht, in Wil-
len's dieselb auf den Morgen anzuzünden ausser einem wenigen 
Rest. Is t unser SchildAvach, dass der Feind stark über die Brü-
cken liin und Avieder gangen, inne Avorden, und solckes den Kriegs-
leuten so die Kunde gehabt, angemelt, Avelche einen deutschen 
Büchsenmeister mit etlichen Säcklein Pulver lierzu gefordert, 
der hat derselben zAvei hinaus geAvorffen, aber vergeblich, das 
dritte aber, schickt Gott wunderbarlich, dass er gleich in einen 
Sack, so ZAvei Türken getragen, getroffen, und denselben darmit 
angesteckt, daselb hat die Träger zu Boden gestossen, und wei-
len sie nicht Aveit vom Fornell geAvesen, so hat es auch das ein-
gelegte Pulver begriffen, angezündt, und also mit einem grossen 
Knall das G emäuer an der Wöhr unter einem ScliAvibbogen 
aufgestossen, dadurch die Mina selbst eröffnet und verderbt, die 
drei Personen, so im Loch gesteckt und Meister des Untergra-
bens gewesen, seind verbrannt und verfallen, die hab ich noch-
mals ausgraben, und ihnen die Köpf nehmen und auf die Wöhr 
stecken lassen. Die andern Türken, so zunäckst auf der Brücke 
und in der vordere Schanz geAveseu, sein "vor zurück schlagen-
dem Feuer in grosser Anzahl verbrannt Avorden, darob sich in 
der Schanz ein grosses Lamentiren und Wehklagen erlioben ; 
Aveilen aber der Feind auf der Tschunka noch zwei andere Mina 
verfertigen lassen, hat er den 29, 30. und 31. still gehalten, und 
bis dieselben verfertigt, verwartet, inmittelst haben Avir in der 
Festung nicht gefeuert, und Aveilen er alle seine Stück auf unser 
Retirada gericlitet, haben wir etlich Singerin an bequemen Orten 
aufgebracht, daraus wir ihm seine Schanz und Stück nehmen 
können, wie es dann Gott Lob also geschehen, und uns mit sei-
nem Schiessen Avenig Schaden mehr tliun können. 

Den 1. Novembris hat der Feind die beiden Forneil auf 
der Tschunka anzünden lassen, und ist die Erste an der Seiten 



f 

NAGYVÁRAD 1 5 9 8 . 1 1 5 
/ 

der hilzern AVöhr zwischen 9 und 10 Uhr angangen, aber wie 
auch folgents die andern, so gegen der gülden AVöhr, zwischen 
11 und 12 Uhr springen gemacht, gar nichts verrichtet, darbei 
dann Gottes sichtbarer Schutz und Beistand augenscheinlich 
gewesen, dass, wann das vielfältige Sprengen nach seinem Wunsch 
gangen wäre, würden wir die Festung schwerlich erhalten haben, 
wie es ihm dann auf das Miniem, so es ihm angangen war, einen 
fürnemen Hauptsturm an all drei Orten zu thun furgenumen, 
wie man dann in ihren Schanzen gar viel wolgerüstete Türken 
in ihren vergulten Sturmhauben und Harnischen gesehen, aber 
auf diesen unverhofften Zufall ist ihm der Muth entfallen, und 
nichts desto weniger hat er Spots halber an allen dreien Orten 
Sturm angelauffen, fürnemblich aber an der Tschunka, ist aber 
wie in vorgehenden Stürmen alle Zeit durch das redliche Herz 
und tapfer Gemütli, Gotfrieden von Eibisch, und seiner unter-
gebenen Kriegsleut, mit Ihrem grossen Ehum und Ehr , und des 
Feinds merklichen Schaden abgeschlagen worden, und hat uns 
der Feind also die ganze Zeit über, unangesehen seines grossen 
angewandten Fleiss und Macht, niemals auf halben Weg an die 
Retirada kommen mögen. 

Als nun der Feind gesehen, dass alle seine Mühe und Ar-
beit vergebens, sein Kriegsvolk auch dermassen verzagt, dass 
man sie weder mit Säbeln oder Pusikanen an den Sturm mehr 
bringen können, hat er ungefähr um 4 Uhr die Häuser, so noch 
vor der Stadt übrig gewesen, so wohl die Schanzen, aus welchen 
er zuvor die Stück ausrücken lassen, in Brand gesteckt, und fol-
gends den andern dieses Monat mit Abführung solcher Stück 
ins Lager zugebracht, welches wir ihm also gutwillig zugelassen. 
Bei Nacht seind viel gefangene Christen entsprungen, und zu 
uns in die Festung kommen. 

Den 3. ist er ganz F r ü h in grossem Nebel auf und von 
dannen gezogen, und wie die Berbegker (sic Beglerbegs ?) ver-
melt, seinen AVeg auf Ofen genommen. AVeilen uns dann der 
allmächtig getreue Gott durch seine Stärke und mäcktige Hand 
alle von dieser grossen Menge unserer Feind erobert hat, hab 
ich beide, das ungerisch und deutsche Kriegsvolk, dessen noch 
ungefähr nach Abzug des Feindes 700 gesunder Mann gewesen, 
zum Gebet und Danksagung treulich verwandt, welches auf ihre 
Knie gefallen und Gott dem Allmächtigen für die erzeigte Wol-
that gedankt und die Freudensckuss aus allen Stucken auf der 
Festung zu thun verordent ; nach Verrichtung dessen hab ich 
von dem Kriegsvolk mein Urlaub genommen und die Festung 
dem Herrn Nyáry Paul auf fernem Bescheid befohlen, und also 
den fünften mich nach Stöklkütten begeben, und von dannen 

7* 
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zum Herrn Georg Basta, bei E. Fürstl. Durchl. Obristen Lieu-
tenant, in's Feld oder Lager kommen. Diess ist also gnädigster 
Erzherzog, der ganze Verlauf, was sich der Belagerung der für-
nemen Festung Wardein begeben. 

Thun mich liiemit E. F . Durchl. zu Gnaden ganz unter-
thänigst befohlen neben unterthänigsten Bitt mich bei der Rom. 
Kays. Mays. dahin zu befördern, damit meine nunmehr lang-
wierige getreue Dienst, doch ohne Ruhm zu melden, deren einst-
mals mit Gnaden möchten bedacht und recompensirt werden. 

E. F. Durchl. 
Melchior von Rödern. 
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THURZÓ BIBÉHEZ. 

(1620. decz . 24—1621. m á j . 13.) 

A G R Ó F B A T T H Á N Y J Ó Z S E F 
KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRÁBAN LEVŐ EREDETIEKRŐL 

KÖZLI S Z . S . 





Pécsy Simon politikai pályája Bocskay alatt kezdődött. 
Bethlen az ezen fejdelem iskolájában képzett államférfiút bizal-
mával tisztelte meg, s cancellárjává tette. Midőn 1620 végén a 
fehérhegyi csata után Bethlen ügyei roszabbra kezdtek fordúlni 
s a biztos béke jobbnak tetszett a háború változó koczkájánál — 
Haimburgban megkezdettek az alkudozások. Bethlen s a magyar 
rendek biztosai közül — kik Forgács Zsigmond nádor, Batthyány 
Ferencz soproni főispán, Pécsy Simon cancellár, Jakusith András 
kincstartó és Sándor János voltak — Pécsy birta leginkább 
fej eleimének bizalmát, neki volt feladata érdekeit képviselni s ellen-
súlyozni az ellene irányzott törekvéseket. De Pécsi nem felelt, 
vagy nem felelhetett meg e bizalomnak — s az értekezlet elosz-
lása után megbukott és fogságba vettetett. 

r 

Árulás vagy a viszonyok áldozata lett-e Pécsi ? Visszaéltek 
a benne vetett bizalommal vagy csak kijátszatott? a kérdés nincs 
eldöntve. E levelek sem tisztázzák azt teljesen, de igen becsecs 
adalékokat szolgáltatnak hozzá. 

S épen ebben áll ezek fontossága, melyeket — 3 kivételé-
vel — Pécsi mind sajátkezüleg írt. 

I. 

1 6 2 0 . d e c z . 2 4. 

Illustrissime comes, domine mihi summa obseruantia 
colende ! 

r 

Vntalan szorgalmaztatván az kegyelmed jámbor szolgája 
kegyelmednek való írásra, most sincsen oly újságom derék dolog-
ról, kit írhassak. Illyés deák még Bécsből meg nem jött, sem 
onnat semmi válasz; talám az 27-ik napra vártatják. Gróf fon 
Turn uram vaia itt tegnap ; azon volnának, kogy itt a Morva 
széljin való passusokban magyar praesidiumokat szállítsanak, 
kire ő fölsége reá igírte magát, csak Fonlandát várjuk, ki ma itt 
leszen, ka valamint előbb érlretnők főképpen Niclespurgot az 
ellenségnél, de félő, mint az többihez, ehez is későn serkentünk. 
Prayner túl a Dunán kiindúlt rongyos hadával, azt reménlvén, 
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mint Kaboldból, Lakompakból, kogy kiszöknének, vagy Kőszeg-
ből vagy konnat, de abba meg fog csalatkozni, és ka hirtelen reá 
gyűleközketnek, netalám onnat szégyen vallván megyen vissza, 
Palat ínus uram itt benn vagyon, az vármegyék érköznek, és ő föl-
sége ez alatt lejendő gyűlésöcskéről fogja certificálni a statuso-
kat, Egyéb állapatok in solito cur su. A d j a isten kegyelmed felől 
hallhassunk kedves híreket, Tyrnaviae die 24. Decembris 1620. 

Illustrissimae dominationis vestrae servitor addictissimus. 
Simon Pechi mp. 

Külczim : Illustrissimo corniti domino Emerico Thurzo de Bettklenfalva, 
perpetuo de Arva, ejusdemque comitatus Arvensis supremo et perpetuo 
corniti, serenissimae Hungáriáé regiae maiestatis electae consiliario etc. 

Domino mihi eemper obseruandissimo. 

I I . 

1 6 2 0. decz. 28. 

Illustrissime comes stb. 
Mostani itt forgó állapatokat és híreket akarván kegyel-

meddel közleni, a Dunán túl Prayner mint forgódjék, és mely 
lassan tudjanak ott magokra gondot viselni az emberek, megérti 
kegyelmed az Batthiániné asszonyom leveléből, melyet ugyan 
kegyelmednek írt. Morvában is igen foglalják ide fele az passu-
sokat, Gay érnél írják, kogy költöző helyet keresnének, Poson 
ellen is mind titkon nyílván praktikáinak. Fonlandau itt vagyon, 
micsoda jóra segíthet, ma tractál ő fölsége vélle. Starczer Sylesia 
felől minden jóval jött, de Morva azt bele veszti ; császár apar t i -
cularis t rac tára reá lépött, de maga ditiójában akarja, hogy 
legyen, Prukkot nevezték. E s csak levéllel való assecuratiót igírt 
az tractálóknak. Ma leszeu ő fölsége az franczúz követek szolgá-
jával szömben, ki erről most a decretumot hozta. Es az tracta 
módjairól való consultatió is kezdetik. Kis karácson napjára ő 
fölsége gyűlésecskét promulgált, hogy ez mostani állapatokat a 
statusoknak eleiben adhassa. Nem consentiált császár mostan, de 
cessatione armorum vel in particulari, azt vetvén okúi, hogy az 
tracta sub armis megyen jobban s mind hamarébb véghez ; most 
igen kezeken tartván a dolgot, ilyen formán accomodálják az álla-
patot. Éltesse isten jó egészségben sokáig kegyelmedet, Tyrna-
viae die 28. Decembris 1620. 

Illustrissimae d. v. servitor addictissimus. 
Simon Péchi mp. 

Külczim : Mint az első levelen. 
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1 6 2 1. f e b r . 1 7. 

Illustrissime comes stb. Seruitiorum meorum stb. 
Edclig való nem írásomnak két láváiképpen oka volt, egyik, 

liogy haszontalan dolgot nem akarván írni, csak reménség sem 
affulgeált a békességről, szörnyű nekéz, sőt oly akadályos kéván-
ságok forogván az császár részéről, kivel inkább mutatják, bogy 
nem akarnak semmi békességöt, hogysem fegyver nélkül való 
componálást; isten itílje meg az gonosz magyarokat, inkább lát-
tatnak belső practicákoz és factiőhoz bízni, hogysem derekas ere-
jekhez. Az ország szabadságát és postulatumit csak látni sem 
akarták ; ennyi ideig nagy despectusukra, gyalázatunkra vagyunk 
itt a miatt ; oda haza sem akartunk hirtelen panaszt tenni az 
deputatusoknak ; azokba is valóban válogatni akarnak. Választott 
király urunknak sem titulussal való élését, sem egy talpa aljáig 
Tiszán túl és innét eddig akár mi úton szakasztani nem akarnak. 
Gravaminák complanatióit gyűlésre jövendőre provocálják, kit a 
császár promulgál, az előtt, most, hogy az ország renunciáljon 
aperte választott királyának és redeáljon specialiter ad fidem 
et devotionem caesaris ; mint conplanálná penig az gyűlés osztán 
az ország gravamiuáit, ahol jelen lenne az papi rend és sok 
német, gondolhatja kegyelmed ; valamint forgódik ott kegyelme-
tek, de itt úgy viselik oly kevélyen és keményen magokat, mintha 
egy csöpp ellenségek sem volna és mintha Magyarországot régen 
armis subjugálták volna ; ugyanis olyan reménység viseli őket, 
kevés fáradságokkal per factiones debellálván, haereditariumokká 
teszik Magyarországot, sublata libera electione et aliis omnibus 
libertatibus, magis quam regna alia jugo hispanico subjiciant, 
kire isten ne bocsássa őket. Most ily terminusokban vagyunk, 
mégis 8 nappal tovább halasztották azt a darab induciát, az mint 
király urunk resolutiója tart ja, én a dolgot nemcsak egy kelyen 
fogtam, mindenünnet vallj át (sic) veszem, három nap alatt kinek 
módjai olyak, most pennára nem férnek ; ha véghezmenetelinek 
reménsége leszen, alá kelletik talám ő fölségéhez fáradnom cum 
spe reditus. Ha úgy nem következik ez, oszlunk annál hamarább 
cum protestatione, mert sem együnnét, sem másunnét módját 
eddig az dolognak nem esmerhettem. H a meg nem békéilünk, 
kegyelmedtűi hadi ajándékot, rabokat és exuvias bellicas várok. 
Éltesse isten kedves jó szerencsékben sokáig kegyelmedet. Ham-
burgii die 17. Februarii 1621. 

Illustrissimae d. v. servitor addictissimus. 
Simon Pechi mp. 

Külczim : Mint az első levelen. 
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IV. 

1 6 2 1. f e b r . 2 3. 

Illustrissime comes stb. Servitiorum meorum stb. 
Kegyelmednek az itt való állapatról nem az én kévánságom 

szerént, lianem amint az igazság vagyon, azt írhatom, noha mind 
az mi kegyelmes urunk s mind az ország reménség kívül alázta 
meg magát e tractára, de soha az nagy reputatió miatt császár 
részéről semmi igaz accomodatió nem lőn. Egy talpa alja várme-
gyét vagy tractust sem túl a Tiszán, sem innét ő fölségének nem 
engedtek, titulussá renunciálását és arról nagy assecuratiókat 
kévántak in perpetuum : igyenessen hogy mingyárt csak Erdély-
ben bemenjen, kár nélkül resignálván éppen az országot császár 
számára, az ország gravamináit most ne tractáltassa, ingyen se 
hagyja említeni, sőt azok ellen grata officia praestet caesari. 
Tudom, látta kegyelmed, mint adtuk be az ország postulatumít ; 
abban az religio dolgát a mennyire neheztelik, tíz annyira az 
generalis amnistiát, gyűlésre azért halasztanák, meg akarnának 
a nagyjában az embereknek büntetni. Esterkáz és az érsek tel-
jességgel azon vagyon, megtanítsák a magyarokat, többször efféle 
dolgot ne merjenek próbálni. Ezt én ő fölségének se akartam 
eddig megírni, várván ha a derék tractában progrediálhatunk, 
ezt a rút igyeközetet és bosszúállást elhagyathatjuk véllek, de 
inhaereálván amaz oda fel való gyalázatos és nehéz kévánságo-
kon. már ma csak elbúcsúztunk és válunk egymástúl cum prote-
statione solenni. Istennek hála az mediatorok előtt mi itíltetünk 
aequiorbaknak az tractatus moderatiójában, kivel mind isten és 
ez világ előtt igazb ügyünk lévén, ez után is minden jót reménl-
hetünk. Semmi el nem múlt a mi industriánkon is. Éltesse az 
úristen kegyelmedet kedves jó egészségben sokáig. Hamburgij 
die 23. Februarii 1621. 

Illustrissimae d. v. servitor addictissimus. 

Simon Pechi mp. 

Külczim : Mint az első levelen. 

Melléklet. 

C a e s a r is F e r d i n a n d i p r o p o s i t i o n e s . 

1. Titillo electi regis et insignibus regni Hungáriáé non u t a t u r ; 
reginienque omne statini suis manibus dimittat et Caesari resignet. 

2. Arces et confinia cum omni apparati! bellico munitionibus re-
mittat, offìcialesque et milites juramento ipsi debito obsolvat. 
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3. Renunciet confoederationibus contra suam Maiestatem Caesa-
ream initis et diplomata in specie exhibeat. 

4. F ia t firma assecuratio, imo et sponsiones interveniant, necessum 
est, quod in posterum noxia contra Maiestatem Caesaream non fovebit. 

5. Coronam in locum pristinum Posonium referat . 
6. Cameras regias Posoniensem et Scepusiensem cum omnibus 

literalibus instrumentis fideliter et absque violatione resignet. 
7. Omnia tarn clerorum quam secularia bona adempia et occupata 

statini absque ulla pecuniaria solutione et juris strepitìi rest i tuantur. 
8. Bona item Homonnaiana suis llaeredibus, quorum Caesar supre-

mus tutor est assigmtus, rest i tuantur. 
9. Regnicolas eo dirigat, ut in ista pacificatione particularia postu-

lata non moveant, sed ad fu turam diaetam eorum gravamina protrahendo 
iu complanatione illorum grata officia praestet Caesari. 

10. Facta pacificatione statim se princeps in Transilvaniam rcci-
piat absque damnorum illatione. 

11. Ut captivi omnes tam ex regnicolis quam etiam militibus 
absque ulla litri pensione dimittantur. 

Ezeket sokkal bővebb beszcddel adták írásban a mediatoroknak, 
de pár iá já t nem engedtek venni, liancm csak a summáját concipiáltatták ; 
nem akarnak semmit egyebet az országon követni, boszúállásnál, ha ő 
fölségét elszakaszthatnák valami contentatiókkal. 

y . 

1 6 2 1. m a r t . 2 4. 

Illustrissime comes stb. Servitiorum stb. 
Áldott órában talált volt kegyelmed engöm atyjává fogadni, 

noha magam annak mindenkor méltatlannak tartottam, de hogy 
kegyelmed olyan apellatióval illetett, realiter akartam s akarok 
annak megfelelni ; ha kegyelmed látná s tudná tapasztalkatókép-
pen az dolgokat, maga is csudálná és revereálná is ; király urunk 
ő fölsége bizony most mind egy s mind másféle rendnek pater 
patriae leszen, lia ő fölsége által követközhetik az maradás, mely 
most csak egy hajszálon vagy czérnaszálon áll, és mint az vonagó 
halálra vált embert, tengetik az doctorok; csak isten tudja, 
máról holnapra mivel haloszthattam a tractát, ő fölsége tudom 
nem titkolja kegyelmedtől. En tollem is itt annyira nem titkol-
nak semmit, elcsudálkoznék igen, sőt álmélkodnék, mint vagyunk 
széllel el benne ; de isten nagy jó voltából minden jót adhat, és a 
mikor kegyelmed ez itt való dolgoknak circumstantiáit igazán 
megérti, akkor tapasztalja meg igaz szolgálatomat, és gondol-
hatja micsoda háladással tartozzék, kiben eddig nem kételköd-
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tem. Éltesse isten jó egészségben kegyelmedet, Hamburgi j die 
24. Márt i i 1621. 

Illustrissimae d. v. servitor addictissimus. 

Simon Pécbi mp. 

Külczim : Mint az első levelen. 

VI. 
1 6 2 1. m a r t , 2 6. 

Illustrissime comes stb. Servitiorum stb. 
Másszor megkalad vaia kegyelmed engemet az levélírásnak 

frequentiájával.mosténmikelt ballám kegyelmedet udvarnál lenni, 
mingyárást írtam tegnapelőtt kegyelmednek, melyre kogy válaszom 
nem lőn, ugyan csodálhatom. Mindazáltal az kegyelmed kedves 
böcsületes atyjafia sógora Illyésházy Gáspár uram itt lévén ke-
gyelmetektől követségben, nem tűrhetem, hogy kegyelmednek (így ; 
kimaradt: ne irjak). Az itt való állapatokban mennyi gonddal, fő-
töréssel fáradtunk eddig, lehetetlennek itílem, hogy emberi nyelvű 
declarálhatná, és most az micsoda módjait szent békességünknek 
isten feladta találnunk, ha abban kegyelmetek valami superflua 
scrupulósítással akadékot nem szerez, hanem acquiescál, hiszem, 
hogy rövid nap kegyelmed ö fölségével koronás királyjával szembe 
is reconciliálódhatik, melyben én a mint legjobban tudhatok, 
kévánsága szerént szolgálok kegyelmednek. Es így édes hazánk-
nak is közönséges csendességét, az privata securitást is meglát-
hat ja kegyelmed. — Tar tsa isten sokáig jó egészségben kegyel-
medet. Datum Hamburgh, die 26. Mártii. Anno 1621. Illustrissi-
mae d. v. 

Servitor addictissimus. 
Simon Péchi mp. 

Külczim : Mint az első levelen. 

V I I . 

16 2 1. m a r t . 2 8. 

Illustrissime Comes stb. Servitiorum stb. 
Kirá ly urunktól bizonyos válaszszal megjővén Gávay Péter, 

és kérdvén ha megadta levelemet kegyelmednek, válasz nélkül, 
ugyan megszomorodtam vaia, most bőséges, bölcs, eszes, okos és 
édes hazánkhoz, nemzetségünkköz buzgó szeretettel teljes válasz-
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tételét értvén, örömmel és kedvesen olvastam az kegyelmed leve-
lét ; ugyanis mennyi periculumban torkig úsz, és mely szörnyű-
ket követközni általláthat akármely gyönge itíletű ember, azt 
bizony sok dolog volna megírni és azzal magát kesergetni szomo-
rodott szívű embernek, mint én vagyok, annélkűl is bánatimnak 
terhes volta dupláltatnék ; jobb az helyén arra elmémet fordíta-
nom, mint és mi módokkal kerülhetjük azt el mind magunk, s 
mind egyebekkel mint kerűltetketjük. Én az békesség véghez-
vitelében mint és mi formán fáradjak, eddig Illyéskázy uramék 
kegyelmeteknek referálták, nem panaszlom sem nyughatatlansá-
gomat, sem fáradságomat, sem egyéb búsulásimat, hanem csak 
azt, hogy noha a kiknek legnagyobb szükségek vagyon az meg-
maradásra, és közelebb forognak a veszödelemkez, mikor attól 
oltalmazni és tartóztatni igyeközöm, haragot, búsulást és egyebet 
is szenvedek, és sokkal nehezebben tractálhatok azokkal, hogy-
sem mint az adversa parssal. kik méltóságos és bizonyos victoriá-
ban lévén, mégis engednek, a miben méltónak ismérik ; másutt 
nagyobb keménségöt tapasztaltam ezelőtt, most talám már isten 
az szűveket mind két felől öszve gyalúlja, lágyítja. Ma mentenek 
föl Bécsben az mediatorok Megával együtt, ajánlván magokat az 
békességnek jó véghezvitelére ; difficultást a diplomák formájá-
ban, a conditiók effectuálásában (mire némelyeknek el is fogott 
ideje múlni, mint a szomszéd országok confoederatiói) és az 
amnistiát generaliter nem akarnák, de annak meg kell lenni. 
Ezen két nap alatt már az diplomák formáját is concipiáltatjuk ; 
ők tudom az szerént esmég alkusznak mennél jobban rajta, annál 
beljebb való persuasioin ha fognak, azon leszek, mentül jobb álla-
patra juttathatom az magyar nemzetség dolgát, semmit abban hátra 
nem hagyok, kit ide meg sem írhatok, jobbat kell isten segítségéből 
mindenekben reménlenünk. — Elég siralmas hallani minemű rab-
ságra vetötte már császár Csehországot, Austriát, Morvát, Prágá-
ban 75 urat, főembert, Linczben, Felső-Austriában 22-őt fogtanak 
meg, több is leszen a többiben. Nagy summákat az várasokon (így 
kimaradt: vonsznak), rosszúl vívának kazájokért, már az lióhé-
rekkel rosszabbúi hadakoznak ; itt is látom az mi nemzetségünk-
ben sokak miatt kasonló állapatra következnénk, de talám az úr-
isten jó eszközök által nem jutat ja arra édes nemzetünknek el-
fogyott és nyomorodott részét ; kiben a mint írám, nihil intenta-
timi relinquam, quantum in me fuerit. Ott is az gondviselést 
kegyelmetek se tágítsa, és ha eddig a sokat elvárta, ez néhány kevés 
napokat igen patienter elvárja, mert sok éliel holt idegen nép lesi 
az magyarországi prédát ; felejtöttem ő fölségének megírni, csá-
szárnak külső segítségi, kiket Bouquoi mellé rendelt ez itt alatt 
való hadaihoz, Passauiához érköztenek ; és secundo Danubio min-
den lövőszerszámokkal, apparatusokkal, csak kellessék, 5—6 nap 
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alatt elérköztetik ; most az elébbi mód szerént ad 5-am Április pro-
rogáltattak az induciák. H a azért miben tudhatok kegyelmed 
parancsolatjára mind publice édes nemzetünknek, mind priva-
tiurn kegyelmednek, most is és mindenkor optato cum eventu 
szolgálni, igyeközöm és szolgálok, úgy hiszem, hamar való napon 
örvendetes véggel. Éltesse az úr isten kegyelmedet sok jó áldási-
ban bódogúl. 

Hamburgij die 28. Mártii 1621. 
Illustrissimae cl. v. servitor addictissimus. 

Simon Péchi mp. 
Külczim : Mint az első levelen. 

V I I I . 

1 6 2 1. m a r t . 2 9. 

Illustrissime comes stb. 
Miolta kegyelmedet udvarnál tudtam lenni, nagy szeretet-

tel azért requiráltam levelemmel, és tudósítottam az állapatok-
ról, kogy kozzám való igaz jó akaratjában igeu megnyugodtam 
volt, De erdélyi főember, igaz jóakaróm adá tudásomra, kinek 
kegyelmed maga beszéllette volna, hogy ezzel a tractával én csak 
magam hasznára keresködöm, eddig ka akartam volna, régen 
véghez vihettem volna, miattam vész el még Magyarországaiér t 
mint járok iidővel én is, igen fenyögetött. Soha én efféle itílésit 
kegyelmednek felőliem nem gondolkattam volua, magam szűvem 
tisztaságát bizonyítom az úristennel, ha offeráltak valahonnat 
valamit is, lám kegyelmed ajánlotta sokszor magát, de semmit 
arra nem néztem, egy szót, egy lépést, egy nyomot semmire nem 
mentem, kanem a mint ő fölsége és kegyelmetek informált ; eddig 
csak az ő fölsége contentatióján voltunk, hiszem, abban sem en-
gedhettem, sem vehettem erővel. Már ezután az ország dolgai is 
forognak elő, kiben szabad mindeu haza fiának fáradni, neköm 
is keserves bizony efféle itíletöket és fenyögetéseket viseluem. 
Ezt a bajos gondot mind hasznával, dicsíretivel, előmenetelivei 
nagy örömest arra hagyom, az kire kegyelmetek jovalja. Ezt 
penig, hogy kegyelmednek megpanaszlom, viszen az én szokott 
sinceritásom reá, kit kegyelmedkez követtem, és hogy iidővel a 
jóért ne essék reménytelen dolog rajtam. Éltesse isten kegyel-
medet jó egészségben. Hamburgij die 29. Mártii 1621. 

Illustrissimae d. v. servitor addictissimus. 
Simon Pechi mp. 

Külczim : Mint az első levelen. 
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I X . 

1 6 2 1. m a r t . 31. 

Illustrissime comes sat. Seruitiorum sat. 
H a magamban eltitkoltam volna szüntelen gyanakodással 

kegyelmed felől hallott idegenségöt, nem feleltem volna egészen 
meg uram az köztünk való synceritásnak ; kogy nem magamtól 
volt, kanem onnat felől értöttem. bizonyos jelét mutattam Jako-
sitk uramnak, de nevezni senkit is nem illik, ne merjen illetlen 
temondádra efféle dolog. Én az kegyelmed igaz jó akaratját, me-
lyet minden nap cseleködetivel experiálok, afféle szómondásoknál 
bizonyosbnak tartom, és meg is nyugszom benne, sőt kicsin álla-
potom szerént én bennem is azon leszek, megtapasztalhassa ke-
gyelmed, hogy haszontalan szolgája kegyelmednek nem leszek, 
kit hogy sok szóval ne ajánljak, inkább akarom cseleködettel 
megbizonyítani ; se ha az kegyelmed állapotjában ide föl specia-
liter valamit efficialhatok, mint és mi formán, nem felejtem el, 
megírom kegyelmednek. Miolta az mediatorok fölmentek, sem-
mit itt az tracta nem újúlt, nem kell sem ő felségének sem a ne-
mes országnak felettébb búsulással lenni, tehetségünk szerént és 
szántszándékkal bizony vétket nem teszünk, publica salust cum 
securitate et libertatum restitutione keressük, onnat is ne boly-
gassák, változtassák a dolgokat, mert affélében itt is több kárt, 
hogy sem hasznot vallhatunk ; ez minapi legatio által facilitálása 
egyképpen mostanra ha jobbnak látszanék, jövendőre nagyobb 
difficultasoktúl tarthatnánk belőle. De mindeneket úgy kelletik 
moderálnunk, hogy az feltött czél pacem tutam et permansio-
nem patriae consequálhassuk, melyben kérőm istenömet, adjon 
erőt, magamat sem szánom semmi mimkátúl, reménlöm, hogy 
több hasznos effectusokkal munkálkodkatom, s munkálkodom is 
bizony éjjel nappal szűvem szer ént, hogysem mint vagy magam 
itt most írásomban igírnem, vagy az nagy diffidentiában meg-
regzett elmék szüvek reméllietnék; kinek adja az úr isten, hamar 
való napon láthassa és érözhesse kegyelmetek és privatim ke-
gyelmed kedves kellemetes jó egészségben. Hanburgy die 31-a 
Mártii, 1621. 

Illustrissimae dominationis vestrae servitor addictissimus 

Simon Pechi mpr. 

Külczim : Mint az első levelen. 
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X. 

1 6 21. a p r . 2. 

Illustrissime comes sat, Seruitiorum meorum sat. 
Minek előtte most az mediatorok Bécsben indultanak, egy-

néhány punotokról lévén velünk disputatiójok, többi között az 
amnistia formájáról is, utrum reciproce indefiniter generaliter 
legyen avagy excipiáltassanak valakik, király urunknak elfelej-
töttem volt megírni, mivel ő felsége parancsolta volt az előtt, 
kogy Pázmán Péter t és Balásfit excipiáljuk, az gyűlésig marad-
nának Bécsben, lia az több clerus baza szállana is. Proponáltam 
én nekik ezt az exceptiót, de fölötte igen intének minket, most is 
nehezen fognának menni császár részéről az generalis amnis-
tiára, és ha mi excepiálunk, igen könnyű császárnak azt a két 
papot accomodálni másuva, és arra könnyen reá is fog menni ; 
de ők is olyakat excipiálnak itt, kiket mi inkább bánhatunk, ha 
penig egyszer proponálnék, ők sem engednének regressust abban ; 
ők azért azt svadeálták, hogy utrinque absque ulla exceptioue 
legyen az amnistia, melyet mi félünk, hogy az országnak nagy 
injuriájára lenne, noka az bécsi végezéskor is két püspök exclu-
dáltatott ; de most a császár victornak tar t ja magát, és oly álla-
pottal egészen soha annyit nem ártott Magyarországnak, és úgy 
meg nem rontották, rontják, mint most, lia akarja ; ilyen nagy 
készülettel lévén és erős correspondentiával az lengyellel, sokul 
az töröknél több refugiumunk nem maradván, tudja maga, mi is 
jól tudjuk, hol, mi formán, micsoda hasznunkkal vagy kárunkkal 
bízhatunk az törökhöz. Forog azért a két pap szömélye felől 
való excijDiálásban ilyen dolog : ha exiliumokat és proscriptiójo-
kat urgeálljuk igen : netalám amazok excipiálnak a kiket akar-
nak : mondom, még is ka urgeáljuk, és az császár mellettek ke-
ményen fogja, és véghez nem vihetjük felőllök való szándékunkat, 
jobb-é, illendőbb-é mind az országnak s mind ő fölségének olyat 
kezdeni, kit véghez ne vihessen, sőt csak irritamentumok nagyob-
bak jőjenek ki belőlle. Eddig az mediatorok perpatrált vétkökért 
afféle papokat piisj ököket törvény szerént való büntetésre igazí-
tották, kiben ha módot ismer országúi kegyelmetek, informáljon 
felőle ; ka abba sincsen mód elegendő, valami nyilván való exces-
susát tudják (mert az suspiciókon senki semmit nem ad), consig-
nálják, hányják szömére, akár most s akár a gyűlésen, és méltó, 
illendő feddéssel kénszerítsék in futuram sui emendationem. H a 
penig ilyen állapotjában az ország azoknak excessusokat csak 
dissimulálja, látván az állapatot, hogy ne talám ők az amnistiá-
ból ki nem rekesztethetnek, ka penig abba befoglaltatnak, az 
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után lianeni ha újabb vetkökért újítanák véllek való veszeködése-
ket, de az császár hozzá való hűségükért inkább oltalmazza őket 
kétség nélkül, hogy sem mint deserálná. Ilyen országos békesség-
nek az két szömély lehet-é és mint lehessen derekas akadályja, 
tegnap magunkban eleget discurráltunk ; az két gonosz közzül 
melyik lehet küssebb, könnyű azt is föl találni, de kegyelmed 
által mind király urunknak ő felségének, s mind a kikkel ezt 
közleni kévántatik. újabb resoluti óját és censuráját örömest ér-
teném, ne követköznék valami ártalmas akadály miatta, kis vagy 
sok kárral vagy semmiképpen ne állathatnánk helyére. Éltesse 
az úristen kegyelmedet sokáig jó egészségben. Hamburgy die 
2-a április 1621. 

Illustrarne d. v. servitor addictissimus 

Simon Péchi mpr. 

Külczim : Mint az első levelen. 

X I . 

1 6 2 1 . a p r . 3. 

Illustrissime comes sat. Servitiorum meorum sat. 
Tegnap is írtam vaia levelet kegyelmednek némely bizo-

nyos dolgokról, de estve felé lehetvén elkészülése, kegyelmed bö-
csületes levele itt ére. Bizony bús szivvel és elmével hallom a mi 
magyar hadainknak ilyen igen megunakszott voltát, és szabad-
sága mellett hadakozni nem kész akaratját , az ellenség mostani 
magaviseléséhez és rezgelődéséhez képpest. Tegnap jött volt ide 
Tiffenpach, hajókot hoztak Bécsből és többet is várnak, híre az, 
hogy Divín alatt akarnák általkötni a Morvát ; ő felségének s 
kegyelmeteknek nem tudom vadnak ez ilyenre és az ellenség 
egyéb igyekezetire vigyázó kémjei, kiknek bizonyára igen szüksé-
ges jóknak lenni, és untalan menni jőni. Az ellenség hadát jól 
fel mondják, hogy lassan lassan szállították ide az költöződő 
hely felé, ők vigyáznak a magok dolgokra. Az mediator urak és 
commissariusi is az császárnak két három napra kéredzvén fel, 
ez egy hetet heába mulaták ; elsőbe szerdára izenték vaia meg-
jövéseket, azután csötörtökre, péntekre, s ezen órában már hét-
főre izenék, a mely nap vég vagyon az induciákban. Ehez képest 
ugyan voltaképpen kételkedünk a tractának continuálása felül, 
mindazáltal inter spem et metum meg kell várnunk, lássuk mi 
véggel jőnek. Eliez képest a mint király urunk és mikorra írta 
ő felsége onnan mozdulásra való szándokát, bizonyára igen ár-

TÖRT. TÁR. 1 8 7 8 . 9 
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talmas és veszedelmes is lehetne, abból valami nagyra vévén az 
ellenség magyarázatot ; hadát is ha kimozdítja ő felsége helyé-
ből, futó neve kelvén, az ellenség helyébe száll, félő, hogy talál 
az egynehány napig mivel éljen, ha az mieink eléheznek magok 
és édes kazájok mellől. Melyekről való tetszésemet és az ide 
való mozgodásokról való híreinket ő felségének is kegyelmed 
értésére így adhat. Az minemű levelet kegyelmetek és az statu-
sok deputatusi írtak palatínus uramnak az én dolgocskám felől, 
arra is ő kegyelmeknek választ tévén, kegyelmed kezéhez küld-
tem, felette bizodalmoson kérvén kegyelmedet, per occasionem 
exhibeálja. Az maga dolgát kegyelmednek a mi illeti, securitás-
sára való gondviselést én szükségesnek ítélvén, ha Isten ez trac-
tában való progressusunkot megengedi, arra nekem in tempore 
szorgalmatos vigyázásom lévén, megtapasztalkató jó akarattal 
igyekezem szolgálni kegyelmednek, reménségem lévén, hogy eb-
ben meg nem fogyatkozom kegyelmednek. Éltesse Isten sokáig 
jó egészségben kegyelmedet. Datum Hamburgki, die 3-a Április, 
Anno domini 1621. 

I l lrmae d. v. servitor addictissimus. 
Simon Péchi mpr. 

Külczim : Mint az első lévelen. 

X I I . 

1 6 2 1. a p r . 7. 

Illustrissime comes sat, Servitiorum meorum sat. 
Tegnapi napon kegyelmed levelét vévén, az amnistia felől 

mind király uramnak, s mind tanácsi és deputatus urak, főren-
dek resolutióját értőm, és akoz is igyeközöm mindenképpen ma-
gamat accomodálni. Jókor is érközött annyiból az resolutio, 
mert ha valami okon meg nem változtatik, ez estve úgy izenék 
mind Betkune s mind a császár commissariusi, hogy okvetetlen 
minuyájan alá jőnek ma ide Bécsből, és úgy az tracta continuá-
lásához hozzá foghatunk isten akaratjából, ha penig jövetelek 
haladna, kit nem reménlök, és eddig is bizony terhes, nehéz és 
sok búsulásokkal vagyou itt való mulatásunk, arról ismét tudó-
sítom mind király urunkat ő felségét s mind kegyelmedet, biztat-
nák ennyi késödelmek után hogy heába nem járnának. Éltesse 
az úristen kegyelmedet kedves jó egészségben sokáig. Ham-
burgy, die 7-a Április 1621. 

Illustrissimae d. vrae servitor addictissimus. 
Simon Péchi mpr. 
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Utóirat : Az kegyelmed dolgára mint megigírtem ez 
előtt, szorgalmatos gondom leszen, úgy kogy abban ka lebet, 
reménsége fölött való móddal szolgálhassak mind bátorságos ál-
lapatjára, s mind előmenetelíre. 

Külczim : Mint az első levelen. 

X I I I . 

1 6 2 1 . a p r . 2 6. 

Illustrissime comes sat, Servitiorum sat. 
Siető utamból minap, hogy jámbor szolgája által kegyel-

mednek nem írhattam, abból kegyelmedtől kedvessen való bo-
csánatot várok. Miben múlt mostan az tractatusról való eloszlá-
sunk, gondolom Jakositk uram fogta kegyelmedet arról informálni, 
vagy ka szolgája sietése miatt mind meg nem írhatta volna, mi-
vel szintén abban az órában nyilatkozának ki és forgattattanak 
igen nagy dolgok, mikorron mingyárást csak szekerünkre ültünk 
és ógy indúltunk utunkra Hamburgból, én is akarám kegyel-
mednek király urunk ő felsége parancsolatjából megírni rövide-
den. Ott azért uram a tracta difficultása az ő felsége részéről 
csak az egy resignálásnak terminussán forgott, nem egyebért, 
hanem az diffidentiáért, kire mikor sok erős okokkal módokkal 
onszorlottam őket, nagy bizodalmok lévén a németeknek ez mos-
tan támadott scisciókkoz, studio abrumpálák a tractát, úgy hogy 
eddig való igíretökre is császár ez után ne legyen köteles. Ez 
aránt penig, noha ők örömest azt akarnák kihozni az egész 
tracta cursusából mint ha király urunkon múlnék az szent bé-
kességnek véghez nem meneteli, de bizonyára az ország szabad-
ságit nem akarja császár megadni, és az kegyelmetek igen en-
gödelmes replicatiója szerént az harmadik articulusban amaz 
egyiket nem akarták sem akarják szenvedni az mediatorok, in 
quibus tempore felicis coronationis imperatoriae maiestatis ex-
stiterunt, Neköm az Esterház Miklós fő jezsuitája pater Sz. 
György igen világosan megmagyarázta, hogy császár ez mos-
tani motussal föl akarja magát szabadítani mind praedecessori 
által s mind maga idejében lött s követközett két féle kötelesség 
alól, és diplomák alól : ab extortis et majestalibus. Az extortá-
kon értik a bécsi pacificatiót, kit fegyverrel nyertek az magya-
rok ; az majestalesekön értik a melyeket et tempore electionis 
fogadtanak, kivel kételenek voltak az majestas elnyeréséjért, 
hogy adják és fogadják az országnak, és így sem az bécsi vége-
zést, sem az lT.conditiót nem akarná megerősíteni. Ilyen karban 
tudván lenni én az állapatot, sok szóval mutogattam palatínus 

9* 
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uramnak, kogy császár ez tractán nem adja meg az ország sza-
badságit ; ő nagysága in contrarium magát azzal biztatta, hogy 
megszörzi, és fogott volt indítani valakik által Bécsben meneteli 
felől reménségöt, sőt valami szél hírre bizontalanúl az békesség 
véghez menetelit is hirdette, nem csak köz helyen, hanem csá-
szárnak meg fogta volt örömmel írni, kit császár mind az Im-
periumban, Olaszországban, Belgiumban megírván, mondják, 
mely igen búsult, hogy olyan fejedelem ember írása miatt olya-
nokat hirdetett széllel, mely nem úgy találtatott in rerum eventu. 
Mikor azért én az tracta végében király urunkhoz alá készültem 
jőni, palatínus uram Bécs felé való menetelre készítötte magát, 
hogy császárnál tractálja még is az békesség dolgát szemtől 
szömbe. De jó reggel csötörtökön a császár commissariusi Esz-
terház által meg izenék ő nagyságának, hogy semmi járása 
Bécsben nem volna, és ott mi mellett s mit akarna ez uram trac-
tálni, ők azt nem látják, mivel azelőtt, kogy inkább országgyű-
lésére halaszthassa az ország dolgainak complanálását, ő maga 
hirdette és vetötte azt a főbb ratiót, hogy nincsen ő nagyságá-
nak sem az egész commissariusoknak arra való plenipotentiája. 
Azután csak hamar az egész galliai legatio az ő nagysága szál-
lására jővén, mikor az tractatusnak elbomlásának okait egymás 
között iteráltuk volna, én király urunk részére reménségöt adék 
jövendőre ez után is, ő felsége úgy accomodálliatja magát, kar-
inad nap alatt Bécsben mind ezeket véghez vihetnek, de kivánám. 
hogy az ország szabadságának restituti óját, úgy a mint írták, az 
deputatusok feleljenek rá, hogy megleszen, és úgy adja meg 
császár a diplomát, kire semmi biztatást akkor sem adtak, ka-
nem csak arra mutattak, menjen véghez előbb az fejedelem 
dolga. Az után forditák beszédüket a mediatorok palatínus 
uramra, és jelenték, úgy értöttek volna, ő nagysága Bécsben 
akarna felmenni, akarják érteni annak okát, ha tractatusra 
akar-é menni vagy külömb állapattal, az az publico nomine vel 
privato ; si privato, nihil contradicunt, Hungaros enim libenter 
videt sua maiestas tanquam suos subditos, — si publico nomine 
et publica legatione, an velit causam regni separare a principe 
nec ne ; ha separálja, vagyon-é külön plenipotentiája az orszag"-
túl, kogy azt tractálliassa neglecta principis contentatione : ha 
nincsen plenipotentiája commissiója külön senkitől, hanem mint 
eddig, úgy ez után is conjunctim és egyszersmind tractáltatik 
az fejedelem és az ország dolga, ők is károm holnaptól fogva ab-
ban laboráltak, és már lia véghez kell menni, jöjjön fel követe 
az fejedelemnek, s úgy ők is valamit cseleködlietnek, szeretettel 
fáradnak az végliez vitelében, de ha sem privato nomine sem 
publico. mivel tractatusra nincsen senkitől plenipotentiája, nem 
látják Bécsben való menetelinek okát, császár ő felsége nevével 
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intik, s hagyják azonképpen az commissariusok nevével, hogy 
Bécsben nincsen semmi járása, s oda ne menjen. Ilyen nagy con-
fusióhan marada akkor ott palatínus uram állapatja ; sem vissza 
ide nem tudta mint jöjjön ; kanem (ezt titkon írom kegyelmed-
nek mint király urunk tanácsának) engömet kért azon, hogy ő 
fölségétűl nyerjek assecuratoriát bátorságos haza jövetelire. 
Ezek mind így levén, nolia ő nagyságának semmi oka, módja ott 
fenn való maradásban nincsen, mert azt megvallá Jakosith uram 
is ott, hogy separatim és ad partém nem tractálják az ország 
dolgát, azután valamint forgatta magát, megírá, hogy ugyan 
fölmegyen Bécsben és fölment, mert mi akkor minnyájan eloszol-
ván Hamburgban úgy kattuk simpliciter, kogy se egy felé se 
más felé tractálásra való hatalmok nem maradott. Immár itt 
alatt mennyire való része nyilatkozott ki palatínus uramnak ez 
mostan támadott factióban ? Bécsbe is minden instructio, pleni-
potentia nélkül, sőt contra prohibitionem caesaris, mire ment 
föl ? király urunk ő felsége nem akar semmit palatínus uram 
által ott fenn traci álni, hanem az mediatoroknak, a mennyi re-
ménségöt adtak az tractának regressusára, úgy resolválta tegnap 
magát Casanoue által ; már csak szintén az ország szabadságáról 
való assecuratiót szerezzék ki az szerént a mint írták és kívánták 
az deputatusok, maga dolgaiban, állapatjában, semmi diffìcili t-ást 
nem akar tartani, így is váljék meg, ha császár meg adj a-é és akar-
ja-é adni kegyelmeteknek jó emléközetű Botzkay idejében szerzett 
és találtatott szabadságát. Az meglévén és sufíiciens salvus con-
ductust küldvén az fölmenésre, ő felsége nem szánja ismét arra 
rendelt követét felküldeni, úgy hogy az üdő alatt császár hadai 
semmi részében Magyarországnak sem particularis irruptiókkal 
sem generalis expeditióval be ne jöjjenek ; és az után mingyárt 
et cessatio armorum et pax coníirmetur utrinque. így azért ez 
előtt elmúlatott occasiót az írásban, mostani bőséges írásommal 
akar ám kipótolni ; ha akarja császár, az ország szabadsági meg-
adásával szabadon meglehet a békesség, a nélkül penig tudom, egy 
igaz hazafia és igaz magyar sem kívánhatja sem akarhatja jól. 
En sem fáradok nyilván olyan ártalmas békéltetésben, kiért ko-
porsómban is szidalmat találnék magamnak. Ezekben penig 
mint accomodálja magát ez után palatínus uram, mivel ő felsé-
gétűi ammoneáltatott ez tractatusból, ez után való üdők fogják 
azt meg bizonyítani. Kegyelmed neköm parancsoljon igen bíz-
vást, szeretettel szolgálni kegyelmednek kész vagyok. Éltesse 
Isten nagy jó egészségben kegyelmedet sokáig. Cremnicy die 
26-a Április 1621. 

Illrmae d. v. seruitor addictissimus 
Simon Péchi mpr. 

Külczim : Mint az első levelen. 
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X I V . 

1 6 2 1. m a j . 1 0. 

Illustrissime comes stb. Servitiorum stb. 
Kermecz-Bányáról való írásomra kegyelmed választételét 

örömest vöttem és bőségesen meg is értöttem mind ez mostani 
megmaradásáról való obte stati ójával egyetemben. Melyekről tud-
ván, bogy a mi kegyelmes király urunk ő fölsége kegyelmednek 
bőségesen ír és informálja valóban, engömet azokról való bővebb 
és sok írással való declaratiónak munkájától megkimíl. Mert 
valami az békességnek eddig véghez nem menetelit nézi, nyilván 
vagyon kegyelmednél, annak megnyeréseért mennyire megalázta 
vaia magát király urunk császár ő fölsége előtt, és mely közel 
já r tanak az fejedelmek abból egymással való conveniálásból ; 
sőt kétség nélkül conveniáltak is volna, ha ez alattomban pala-
tínus és Széchy uramék által való praktika nem bíztatta volna 
császárt ilyen occasióval, az magyar nemzetséghez és Magyaror-
szághoz való sok nehéz és súlyos (kiket ők igen azoknak tartot-
tak) mind bécsi pacificatió, s mind elektiókban köttetött erős 
conditióknak igája és terke alól bátorságoson való felszabadítá-
sával. És hogy ez factió ennyet annál inkább reménlvén az ország-
nak király urunktól való separatióját, könnyebben és hamarébb 
ejthetnék és keríthetnék az országot az hispaniai igának hálójá-
ban. így szakadván vége a tractának, annak újulása felől azután 
nem értöttem semmit, és hogy most tovább continuálhassuk annak 
előmozdítását, semmit annak módja felől egy szót is azután nem 
értöttem. Istennek adok hálát ra j ta , hogy én szolgai kötelességöni 
szerént király urunk mellé békével visszajöhettem ; magamnak 
privatim szomorú keserves állapatom lévén, jól tudja kegyelmed, 
szomorúit puszta kázimat apró árváival kelletik látogatnom, és 
azoknak gondja viselésére szorgalmatosnak lennem ; valami én 
tőllem kívántatott, istent és az ő szent angyalit contestálom, kogy 
én igen nagy sinceritással, tiszta igazsággal fáradtam és munkál-
kodtam ez békéltetésnek véghezvitelében ; de ha az mi jó s igaz 
igyeközetünket megelőzte az alattomban való practica, és ha isten 
az bűnökért nem ajándékozta meg, sem akar ta ajándékozni meg 
most az fejedelmeket, sem az országokat békességgel, mit tehe-
tünk róla, nekünk az mindenható istennek szent akaratjához 
kellött és kell magunkat tartanunk. Elég, lia ennyi csalárdságos 
practikák között maga tökélletességét és jó lelkiismeretit mind 
urához és országához, nemzetéhez kiki közülünk jó hírével, nevé-
vel egyetemben megtarthassa. — Nem lévén pedig reménységünk 
most az békességnek megnyeréséhez, valami az haddal való oltal-
mazását illeti, király urunknak arra oly szorgalmatos gondja 
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vagyon, hogy annál nagyobb soha bizony nem lehet, sem kíván-
tatik ; most az ellenség is a fűnek nem létele miatt derekas ere-
jével nem szorgalmatoskodhatik, csak magok ne rémítsék üdő 
előtt el magokat az emberek. Kész hadait ő fölsége, hogy ennyi 
prédától megüresítse, egy kévéssé házokhoz oszlatja és bocsátja, 
de nagy kedvek vagyon minnyájoknak csak két hét múlva is ismét 
zászlójok alá sietnek és öszvegyűlnek. Az erdélyi fizetett hadak-
ból is nagy sokan valának, haza sem mennek, mind itt maradta-
nak, és mingyárt mezőre kiszállnak az ellenség felé. Idegen segít-
ségek és külsők lám mindenfelől érköznek és naponként azok oly 
számosan fogják megmutatni magokat, leszen az ellenségnek ki 
által megtartóztassák ; sőt egy szóval mondván oly módjait keresi 
ő felsége most az német ellen való hadakozásának, hogy kétség 
nélkül victoriát reményi ellenek, kiben az állhatatosok ő fölségé-
vel azután is együtt örülhetnek ; in contrarium, kik különben 
cselekösznek, ő fölségétűl sem várhatnak semmi jót. Tudom ke-
gyelmed is ő fölségét szüntelen leveleivel érteti, és ha neköm 
Erdélyben méltóztatik írni kegyelmed, ott való állapatom és 
értelmem szerént is szeretettel választ teszek az kegyelmed leve-
lére. Ajánlván ez mellett jó szűvvel, szeretettel minden üdőbeli 
szolgálatomat kegyelmednek. Éltesse isten nagy jó egészségben 
sokáig kegyelmedet. Cassoviae die 10. Maii 1621. 

Illustrissimae d. v. servitor addictissimus. 

Simon Pécki mp. 

Külczim : Mint az első levelen. 

X V . 

1 6 2 1. m a j . 1 3. 

Illustrissime comes stb. Servitiorum stb. 
Ez mai napon való deliberatióból igen jó és kedves válasz-

szal bocsátja vissza király urunk ő felsége az jagendorfi herczeg 
követét és fő strázsamesterét, melyet kegyelmednek valami rész-
szel segíteni kelletik ilyen jó intentióban ; de az napok száma 
kevés lévén visszatérésére, hogy addig is biztathassa az liercze-
get innét viendő jó válaszszal,r postán elől írt kegyelmednek és 
includálta az marchio levelet. Én is az leveleket itt postára com-
mendálván, nem tűrhetem, hogy vagy két szóval ne juttassam 
eszében kegyelmednek magamat ; holnap az követ is elindúl innét 
és fel siet kegyelmedkez. Új dolog egyéb itt nincsen ; most hozák 
in paribus a diploma formáját, gratiával az amnistiát és az bécsi 
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pacificatiot s az 17 couditiók praestálását silentiumban katták, 
ama regula szerént, quae expresse non ponuntur, illa procul dubio 
non obseruantur. Ilyen szép amnisti át és libertatum restituti o-
nem bozott palatínus uram országul kegyelmeteknek. Maga tud-
juk uram, kogy nyilván fegyverre szántanak nemzetestűi orszá-
gostól, kire isten őket nem bocsátja. Éltesse isten nagy jó egész-
ségben kegyelmedet, Cassoviae die 13. Maii 1621. 

Illustrissimae d. v. servitor addictissimus. 

Simon Pécbi mp. 

Külczim : Mint az első levelen. 



MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK 





I . 

I l lésházy I s t v á n n a k b i r t okv i szonya i t i l le tő följegy-
zései. 

Illésházy István jó modú nemesi családból származott, mely-
nek birtokai Csallóközben voltak. Aty ja Tamás alispán volt, ki 
két nejétől Pogány Annától és Földes Zsófiától hét gyermeket 
hagyott maga után. O maga 1541. született s ha azon körül-
ményből, hogy öcscsével Gryörgygyei 1559-ben osztozott meg, 
lehet következtetni, atyja is ezen év körül halt meg. Az alább 
következő Memoriale Illésházy Jánost 1571-ben már meghalt-
nak irja, de a többi testvérekről : Györgyről, Bosnyák András-
nérói (Illésházy Kata), Eszterházynéról (J . Zsófia), Brigit táról , 
ki később T h u m Fülöpné lett és Ferenczről emlékezik. 

A második Memoriale szerént Illésházy György 1594-ben 
halt meg. 

a) 
Memoriale : 
Anno 1569. in fiue Juli i ostoztam megli Illjeshazy Geor 

eochemmel, mjnden jngo marhat nekj megli attham, wgjan azkor 
Bosnjak Andrasnakjs az eo felesege rezettli az peleskej baroni-
boi meg attham, wgian ezkor Sterhasnenakis {értscl : Eszterházy-
nénak) Anno 1571. az jozagboljs k j at tham Illjeshazj Georgj 
rezetth. 

Es azkor jwtot egj rezre szénánk 18 eoi egy kjnnek (sic ; 
talán : egyiknek ; vagy : egy kinyek-könyök-egy sing ?) 

Az Illjeshazj Ferencz barmara es az zegen Illjeshazj J á -
nos barmara kj t tk az wtthan Illjeshazj Ferencznek, Brigidanak, 
Catának at tam az eo Angyal Jánosnál walo marhajokert th keolt 
elj (-el) ez széna. 

Almat t attkak elj f. 9. 
Kethett f. 14. 
Dio nem termetth. 
Ebeol keoltetem Illjeshazj Ferenczre kjltem Becsben nekj 

ketth wtthban f. 6. 
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Magának attam én magam f. 3. 
I t tem feleségemel adatam neki f. 3 aranyjói ata ezt neki. 

Anno 1572. 
Egy papucsjat kapcziastól f. 1. 
Egy csiszmáért Nagy Péternek d. 50 
Egy sarkantyút kit neki atam, vetem f. 1. 
Zabónak rubai czináltatástól f. 2. 
Hogy eljzerzeodni kezeole Egre (Egerre) árpát lovainak 

vettbem f. 2. 
Zolgáinak egjknek atam az lovasnak f. 1. 
A másiknak egy nyerget vetem f. 1. 

atam annak is pénzttli is Cenkeinek. 

1571. 
Locjot fel adora engetem mind en s mjnd eockem az nagj 

draga ideonek mjattka, adnak zent Geor(gy) napjan k. 5. (?), 
zentk Mibal napianjs 5. 2 mecs ( = mérő) bwzat, 2 mecs zabotb 
ez eztendeoben, az baz syksegere es wetthnj attam kj kez pénzt 
bwzara f. 250 vagy ennel teobet, 

E g j egj kapatjs adnak az locjak. 
Benbenz Imrecke (sic) zauara woltth. 

Anno 1572. 
K j attam Illjeshazj Ferenchnenek nijnden jngo marhajat, 

aranjat , istyth ( = ezüstjét) barmath ez eztendeoben Bosniak 
András eleott, kjreol vallót Balog mester eleottk. 

Holt wyz eleot senackat mjnd kalongjaban in mense Julio 
az arwyz elj wywe, 12 eoi senatth kaphatank benne, kys sjgett 
eleottk 5 eoletth. 

Alma semj nem terme egjebeot hanem egj keowes azpwsta 
kerben kj jo ha ert f. 3. 

Djo js keowes f. 2. 
Rettk ara f. 12. 
Bwzat santhnak AVatarol egj holdat, Farkkazarol egjettk. 

Illjeshazarol 4. 
Volt az vdwarhoz walo feldekben vetes, az 13 (sic) ; Zol-

nak megjeben ismeg Zent Peternel egjben, Zegmeljbe volt, de 
az jo nem volt, az barom elj weztete wolt. 

1573. 
In mense aprillj kjlde fel Ferencz Egerbeol egj zolgajat 

lewelekel, Iowa kogj meg santolt wolna es keoltsege sem wolna, 
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kjldeotem nekj egj fej er lowath, kjert ennekem f. 35 adnak wala 
Georet, attam eo nekj pro f. 25. Ismegh kez pénzt f. 14. 

Ezen eztendeoben santotak az jobagjok egj-egj lioldot. 
Zelke Mate, Hegedyws Tamas, Zalaj Istók, Kowacz Pai, 

Cykos Bertalan zabgttk kettb nap. Vatarol Galla János egj liol-
dott : Tanbazarol Fejerek egj holdatth. 

Jwt fel Egerbeol (Ferencz) lowastol solgastol jn octobri. 
At tam nekj az paphoz hogj warkonra menth f. 3. Zolgaja-

nak kj t Egre vissa bocjata d. 80. Az lovasnak attam Janosnak 
d. 40. karachjon napjan. 

Posonban wolt egj hétig az doetornal, attam nekj echer 
d. 60. 

Echer az patikariusnak Lucas deak aitai eleoser f. 1. 
Wettern gjolciott imegre nekj, attam egj vyseleo weores 

farkasmai swb amott nekj, az fejlanclis. 

Anno 1574. 

Másodsor kogj az doctorhoz feol ment attam nekj f. 12. 
Magjarbelre hogj ment magat Zemptlien keopeolettettnj 

s fr. (?) atam neki , . d. 50, 
Eg j szaras cyzmat feketet k j t weot Lucas deak Zombatba 

f. 1. d. 20. 
Attam hogj vtolsor kjmenth eo maganak . . . d. 50. 
Peter deáktól kjldeottem nekj'ez eleot . . . . d. 25. 
Posouba az patikariusnak fizetem erette . . . . f. 5. 
Az János Iowas solgajatt elj bocjatam atam nekj . f. 2. 
Eg j test syneo landis mentett, ez eleottis atam zolgajanak 

esenek (sic.) egj nadragot kjt maga weot Ferencz egj foryn-
ton f. 1. 

Ismeg ketser d. 80. Az mas laistromba lasd. 
Yasnottys vetem Posonba eochemnek, tartotam it ket 

lowath. 
E g j zolgam zolgalt neki. 
Az doctornak Iß sapw tizta bwzat az en kockjmon kjltem. 
Zeorzeotem meg Avele, az eo jóságáról arendaban anno 

1574. in marcio, adok nekj eztendejgh f. 80. hwswet na.pian kez-
detjk. 

At tam nekj hogj hwswet hetfeon feol wyttem az doctorhoz 
tyz wag f. 12. 

Az wtan hogj SomogjAval ot woltam az doctor kerteben 
vele azkorjs attam nekj. 

Az wttan Totth Paltol kjldeottem neki Posonban f. 5. 
Eg j paplant hozatam Bccsbeol nekj f. 2. 
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Attam Posonba Palkónak f. 1. kiwel nekj wasarlott siwe-
get, giolcbott wagj wasznott. 

At tam Iwan aitai neki liogj Magjarbelre mene 30. Juni i 
f. 1. 

Attam Becbben bogj feolwyttem nekj egj renes tallért 
Hog elj jwtem onnan attam f. 11. in talleris. 
Eg j scarlatth felseo rwhatth. 
Eg j pwskajertb Salaj Istoke kj wo Ith attam f. 2. 
Brigidanak attam Beezben egj wontth ezyst soknjath és 

f. 20. 
Attam az nemet germeknek posto dalmanra f. 1. 
Beezben kjldeotem az orwos assonjertth koejt, Lucas deá-

kot, Peter deákot, helteotek f. 1. d. 50. tebbetjs. 
At tam eccier f. 1. masor d. 50. 
Lucas deaknak attam hogj az nemet assonert ment f. 1 6, 

kiről neki samot adot, hogj vissa vitte Cenkey János Bechbe f. 
1. d. 50. 

Becbben fizetem erette Brigida assonnak kjt eo fizet wolt 
az eo gazdaja f. 9. volt f. 8. d. 40, de nemet penzel teot f. 9. 

I t tem vtolsor hogj az nemet azzont az en kockymon hozza 
ala kjldeottem, hogj haza kjldeotek az assont fogatak Deczkejt 
neki, f. 1. d. 50. 

En attam Becbben nekj Lucas deak aitai f. 10. 
(A Tc'óiìcsényi levéltárból, lad. 19. fase. 4.) 

b.) 

Anno 1594. 

29. Decembris szegin megholt Illyesházy György uram 
marhájának száma, kit ispán uram egy ládákon rakott és elvitt, 
egy fekete bőrrel borított kis ládában, ezek vadnak. 

Egy ezüst aranyozott medencze mosdóstól. 
I tem egy ezüst kupa fedeletlen. 
I tem egy kólyagos aranyozott ezüst örög kupa fedeletlen. 
Item egy sima aranyozott ezüst középszerű kupa fedeletlen. 
I tem egy ezüst aranyozott csésze. 
Item skofiára való ezüst aranyozott tolltok. 
I tem sivegeljre (süvegaljra) ezüst aranyozott kegyes boglár. 
I tem sivegeljre ezüst aranyozott lapos boglár. 
Item egy örög kegyes aranyozott liomlokelő lóra való. 
I tem egy középszerő aranyozott homlokelő, középszerű kö-

vek vadnak benne. 
Item egy bokor fekete kócsag toll. 
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Item egy kis ezüst pokár. 
Item egy hoczakban törpe kis pokár és ugyanott két ezüst 

kalán és négy pár ezüst kapocs, kit Cseterteki Jakab deák vetett 
volt zálogban f. 8. 

I tem egy kötésben valami adósságról való levelek. 
I tem egy kicsin feir skatulyában valam sivegeljre való 

ezüst boglárok teli skatula velek. 
Item egy zsákban az kitb az kőfalban találtak tallér f. 

299. den. 25. 
Item aranyból csinált valami kis alkotmány, abban van-

nak feir gyémánt, öt kövecskék. 
Item egy zacskóban német pénz, felir becse (?) circa f. 6. 
Item vagyon abban az zacskóban fékre való ezüst boglárok 

14 darab. 
Item vagyon abban az zacskóban két török pecsét, 
Item vagyon abban az zacskóban dutka f. 22. deu. 50. 
Item egy skatulában duna arany (dünn arany — lemez 

arany) 13 darabban. 
Item egy kis fejir mustra erszínybe arany 158. 
Item ugyanott egy arany pecsétes gyűrő. 
Item az urak czímer level(e). 
I tem testamentom levél. 
I tem az szolgák dolgárol való pecsi(te)s könyvecske. 
Item Miklós Benedek az szolgája, ki megfojtotta az ki 

pénzt elvitt volt, abban az ládában vagyon f. 173. 
(A köpcsényi levéltárból lad. 19. fase. 4.) 

Közli : KÁROLYI Á R P Á D . 

II . 

Bocskay Klára végrendele te . 
Az alább következő végrendelet, a gr. Andrássyak kraszna-

liorkai levéltárából vétetett. í ró ja Bocskay Klára. A fejede-
lemmel egy családból származott ugyan, de nem azon ágból, 
melyből ez, hanem a I I . Gergelyéből. 

Anno millesimo Quingentesimo octoagesimo Sexto 28-o 
January. 

En Botzkay Clara az neliaj Cziapi János liazas tarsa, ky 
testemben igen beteg vagiok, de lelkemben io egessegem vagion, 
illien testamentomot tezek ez zemeliek előtt Thyry Boldisar az 
Jeczy Prédikátor előt es Zaba Istuan előth. 
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1. Gropk Yramot es Maghoczy Vramotli vallom feotutor-
nak illieri modon, liogj lia az en szegenj arvaimnak haborgatoj 
lennenek valakonnaii, eő tagliole legien minden oltalommal az 
en szegenj aruaimnak, Cziapi Christoph Yramot es Monaky Já -
nos Yramot es az en Nenemet Botzkay Ilonát ezek ntan (tudnj 
illik) Gropk Yram eö naga után, es Magotzy Yram után, hagiom 
es vallom tutorokka az en aruaimnak, miért hogy egj ozlasban 
vagion az en zegenj arvaimnak iozagok az eö kegnrek iozaganal. 
Attiafiak is eö kegmek az en arvaimnak, eö kegmek oktassa ta-
niczia az en zegenj arvaimoth, es minden oltalommal gondvise-
lessel legien eö kegmek nekiek. 

2.Kassan az fekete ladaban vagion tizenhat zaz forint, es 
huzon eöt hijan hat zaz aranj. 

3. Az feyer ladaban vagion negi zaz aranj, es negi zaz fo-
rint tallérul, az gazta azzonnak, az melj haznal az ladak vannak 
egj parta evre attam eötven tallért, az melj ev vgian azon lada-
ban vagion. 

4. Eperiest egj ladaban vagion tizen baroni zaz taller egj 
hijan. Zaz forint fejer penz, egj ezwst araniazot moscio. 

5. Az fejer ladaban vagion zaz forint, az másik ladaban 
somast vagion zaz forint fejer penz, ugian azon ladaban vagion 
zaz huz forint, tizen ket penzes garassul. 

6. I t t Zeczben vagion egj Zekrenben zaz forint lengiel 
garas. 

7. Baso Mihalnenak attam harmintz barom forintot za-
logh nekwl. 

8. Cziapi János iobbagy vannak nalam zalogban huzon-
negj forint hijan negj zaz forintban. 

9. Paczor Ferencz adós negied fel zaz forintal, semmy 
szaloga nincsen nalam. Teöbbek is vannak adossok. ky zaz fo-
rinttal; kj ket zazzal, ky aztag arraban, es kj egiebbel, de ezek-
ről regestromom vagion meg talaliak benne, az mit fel nem irtak 
volna is, tuggiak az birak. 

10. Ezenben az bironal valamj ado penz vagion. 
11. Yeres dupla barsonj vagion, felet annak hagiom Cziapi 

Peter fiamnak, felet leaniomnak Cziapi Katanak, Yeres kamoka 
is vagion, annak is felet fiamnak liagiom, felet leaniomnak ha-
giom. Yalami nemő ruháim nekem vannak, azokat hagiom lea-
niomnak Cziapi Katanak. 

12. Tiz lepedőt es tiz abrozt hagiok Cziapi Peternek az 
teob feyer ruhát mind leaniomnak hagiom. Yalami penzem es 
ezwst morham nekem vagion. felet hagiom Cziapi Peternek, felet 
Katanak. 
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13. Leaniomnak zwksegere vasarlanj attam Ketzer Andras-
nak mas fel zaz forintot. 

14. Zabo István volt ennekem ados lmzon negj forintal. 
tizen ketteit megatta, az tizen ketteit meg engettem nekj. 

15. Cziappy Katanak az mi zwkseg lezen rukazattiara az 
Somossy iozagbol vegienek. 

16. Zabo Istvannak liagiok huzon eöt forintot. 
17. Kassavnak kagiok buzon eöt forintot, es ka megh gio-

giul. bekevel boeziassak valahova akar mennj. 
18. Miklósnak es Georgnek egj egj dolmanra, es egj egj 

mentere való poztot vegienek, kiknek en meg fizettem, azért cziak 
io akaratomból hagiom ezt nekik. 

19. Az ket Leanj Cziapi Katanal maraggion, es mikoron 
kazassagot ernek, aggianak negj negj zokniat velek, az kettej 
veres mohar legien, az kettej zöld legien, az kettej sarga legien, 
az kettej morvaj pozto, egj egj zöld tafota subát csináltassanak 
nekik. 

20. Zabo Istven mig el Cziapi Ka ta mellet legien, egj io 
ven azzont fogaggianak melle, azky mind io erkölczre s mind io 
varrasra taniczia. Ez Cziapi Ka ta t az Somossi haznal tarcziak 
es irasra tanitassak. 

21. Eorseknek az kulcziar leannak karom forint arra egj 
zokniat arra egj forint ara barsont. Az Somossj Annanak is három 
forint arra zokniat, es arra egj forint arra barsont. 

22. Eorseknek ket tekenet giermek dedeket (sic) boryustul, 
es ket diznot kagiok. 

23. Somossy Annanak negj diznot es ket giermekded feiös 
tehenet boryustul. 

24. Az legenieknek lia ky telik eztendeyek mind el boezias-
sak eöket. 

25. Az koczisnak mindenestől megfizessenek es az lovakat 
elaggiak. 

26. Zabo Janosnak baroni kobol buzat aggianak, Zabo 
Andrasnak is harmat, Her Istvaunak is harmat, 

27. Az azzonnepeknek az kik keorniulem forgottanak, ka-
giok egj egj forintot, és egj egj köböl buzat. 

28. Eg j aztagot vy fejeben az szegenj iobbagiok keöziben 
ózzanak ky. 

29. Az Zeczj praedicatornak Tliury Boldisarnak. Ezenben 
hagiok egj aztagot az felessegenek ket forintot. 

30. Az zeczj kaplannak karom keobol buzat hagiok. 
31. Az zeczj mesternek karom keobol buzat, az zeczj dea-

koknak egj zeczj bordo bort, hogj ky arultassak, es poztot ve-
gienek az araual. 

TÖRT. TÁR. 1 8 7 8 . 1 0 



1 4 6 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK. 

32. Az zerdahelj Praedicatornak kagjok eot forintot az 
Bezdedj Pradicatornak is eoteot. 

33. Az pataky deakoknak kagiok tiz keobol buzat es tiz 
forintot. 

34. Az Somossy mesternek es deakoknak negj köböl buzat 
hagiok. 

35. Az Ezenj polgaroknak es Bezdedieknek egj egj bordo 
bort hagiok hogj el aggiak es az arranal meg oztozzanak. 

36. Az Somossiaknak egy taualy Tarczaly bort hagiok. 
Petrus Cziapi mp. Monaky János mp. 

(Pecsét.) (Pecsét.) 
Chiapy Christoph mp. 

(Pecsét.) 
(A kraszna-horkai gr. Andrássy-levéltárból, az eredetiről, Fase. 57 

hro 63. Papíron.) 

NB. (Csapi Katalin nemsokára Horvát Menyhért neje. majd 
magtalan özvegye lett.) 

Közli : G É R E S I KÁLMÁN. 

I I I . 

Bocskay I s t ván e rdé ly i fe jedelem k incse inek 
összeírása. 

A z F e k e t h e b wrT e 1 b o r í t o t t v a s a s l a d a b a n v a l ó 
A r a n i k e ö v e s G i e o n g i e ö s M i v u e k A r a n i p e n z e k -

n e k e s e g i e b M ' a r l i a k n a k i s s z a m a , 

Nro Primo vonetekos Iscatidaban. 
Ez feier vonetekos fedelw Scatulaban egi iraniu eoregh 

arani lancz Negj. 
Itteni : Egi kisded arani Eud. 

Nro Secundo vonetekos Scatidalan. 
Negi egi iraniu reovid arani eoveoczkek Parisini Mi\v 

eoregh es apro arani gombokkall es Claris zeniekkel fwzeottek 
es eoregh gombiai mindeniknek Tizenhárom barom, Claris zem 
huzon hatt hatt mindenikben, az apro gombjaiis Tizenhárom 
barom. 

I t teni : Egi darab eü- vagion azon Parisiai Mwvel czinaltt 
arani gombokkal. Ennek az eoregh gombia Tizen Niolcz, az apro 
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gombia Tiz, ennek az vegliin egi eoregh gomb hasonlo az teob 
gombokhoz. 

Egi vas lancz formara csinaltt Arani ew, keozben Tizenhett 
feier, zeolcl, es zederies zomanczal, folio Oraformara csinaltt Arani 
gombok keozeőtte, az veghin egi mak fw formara czinaltt arani 
gomb, az másik vegliin egi horgoczka. 

Egi eoregh korda arani ew, az veghin eoregh korda arani 
gomb, annak az veghin apro Czaffrangok. 

Egi liarom zegliív lancz formara czinaltt arani ew, keozben 
keozben aitali lato arani gombok, mellieken pesmás fekethe 
taphota vagion be czinalva, Tizen barom gomb, az egyik veghin 
egi eoregh gomb, az másik veghin horog vagion. Ez lancznak 
vagion Tizen eőtt zem liya. 

Egi Spanior Mw zomanczos Arani ew meliben vagion har-
mincz barom Boglár kapczoloiaval egietemben. 

Egi arani ew meliben vagion huzon barom hoszszu som 
zemre csinált zomanczos Remek es liuzon karom Lisymaclius 
arani, az veghin egi arani gomb. 

Negi egi formán való eozve kapczolo Niakban veteő Arani 
lancz. 

Egi geombeoliegh arani lancz. 
Egi Geni hai toknak való arani Tok apro Rubintal es Teor-

kessel sűrűn rakottk. 
Egi feketke Barsoni hiveliw Jaspis Nielv kes, zomanczos 

arani boglár okkal czinaltt. 
Egi Czomoban keottve Toll Tokhoz való Arani szallak. 

Nro 3 vonietekos Iscatulciban : egi ciranias hoszszu Giibreös Tokban. 

Eott Arani Giwrw. Az egyik giwreőnek az teteieben egi 
eoreg tabla Giemantt. 

Az masodiknak az teteieben vagion eott begies Giemant 
eozve foglalva, az kereksegeben Negi kis tabla Giemant kett kis 
tabla Rubintth. 

Az harmadik giwreőnek az teteieben egi begies Giemantt, 
kett feleol mellette egi egi kis tabla Giemantt, az kerwlethiben 
Tiz apró Tabla Giemantt. 

Negiediknek az teteieben egi hegies Giemantt, az kerwle-
thiben kett kis hegies Giemanttli. 

Eoteodik giűreőben kigio formán czinaltt az feieben egi 
iglien kopott kis hegies Giemanttli. 

Egi Negi zeghib Aranias czak egi Giwreőnek való Tokban. 
AVagion sas keoreom modon való foglalasban foliomnelkwl 

egi ighen zep igaz Termes Rubintth. 
10* 
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Egi fwggeo tokban vagion egi arani fwggeő. kiben egi 
Aszszoni ember kep mellett kett kis giermek kep vagion. 

Ugian ebben Negi Tabla Rubintt, Negi Tabla Smaragd, 
kett keozep zerw gieőngi es egi eoregk fwggeő kerek gieőngj. 

Mas fuggeő tokban vagion egi iraniu fuggeő, kiben Geo-
metria avagi Mathematica arzok vadnak egi férfi es egi Aszszoni 
ember figuraiaban czinalva. Ennek keozepiben egi eoregh kerek-
ded zep gieőng vagion. Ismett raita fwggeő gieőngieők baroni 
eoreghek: Az fwggeőben kett zep kiczin kerekded gieongieőcz-
kek. Mindenesteol huzon eot apro es keozep zerw tabla es zeghes 
Giemantt benne, Hat t tabla Rubintt kett Tabla Smaragd. 

Harmadik fwggeő tokban egi zomanczos Arani lanczoczkan 
egi eoregh kereztt fwggeo, meliben vagion hatt Tabla Giemantt 
es sok zegre meczett Negi Giemantt, meli kereztnek az veghin 
egi fwggeo eoregh gieongi zem. 

Negyedik fwggeő tokban vagion egi arani kereztt fwggeő, 
kin egi feleoll Christus Urunk kepe vagion, feleol Tizenkett apró 
Tabla Rubintt, eott apro Tabla Giemantt, Negi apro kerek 
gieongi zemeczkek, az veghin egi eoregh fwggeő gieőngi zem. Ez 
kerezteczkén Christus Urunknak minden kenzo zerzami megli 
vadnak czinalva. 

Eottheodik fwggeő tokban, Igen vekoni Arani lanczoczkan 
Egi puplican madar formara czinalt arani fwggeoczke, kiben 
vagion Niolcz kiczin tabla Rubintoczka, egi kis tabla Giemantt, 
egi fuggeő kis gieongi zem raita. 

Hatodik fűggeő tokban vagion egi arani fűggeő, kiben 
vagion giermek kep es huzon barom eoregh es apro Tabla Rubin-
toczkak, Negi Tabla Smaragd, egi Tabla Saffir, kett hoszszu 
zabasu gieőngi zem. az veghin egi fwggeő gieőngi zem. 

Hetedik fwggeő tokban, egi arani fwggeoczke, kiben egi 
hoszszu Tabla Giemaut vagion es egi eoregh tabla Smaragd, egi 
fwggeo eoregh gieongi zem raita. 

Nro Negiedik vonetekos Scatidaban. 

Egi tizta arani fekemleo lancz. 
Egi lapis giwrw tartóban azon scatulaban vagion Tizenki-

lencz arani Giwrw, eoteben egi egi Teorkes, katodikban hett apró 
Teorkes, ketteoben egi egi eoregh Rubint valas. Égiben egi 
Niolcz zegre meczett Saffir, Égiben valami sárga kő. Egi kis kez 
fogatos giűrű, kett kiczin Rubintt benne. Niolcz apro arani giw-
reők, kikben ninczenek keovek. 

Itteni : egi arani giwrw, kiben vagion Negi apro Tabla 
giemantt, Negi kis Rubintt, Negi kis Smaragd. 
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Egi kopott hoszszu giwrw tokban apro arani giwreők kwnel-
kwl valók, kilencz egi egi ezwst giwrw. 

Egi rukaban takarva egy arani Torok zorito zomancznel-
kwl való, meliben vagion Tizen hatt fodorgatott arani Remek, 
Niolczaban vagion kett kett eoregh gieongi zem foglalva, Niol-
ezaban kett kett Termes Rubintt, 

Egi kis hoszszu Scatulaban hatt fodorgatott Arani Boglár, 
harmaban kett kett gieongi zem foglalva, harmaban ismét kett 
kett Termes Rubint, 

Egi arani sziw. 
Egi Gianta sziw. 
Egi kerekded lapis zomanczos arani. 
Zegen Idveozwlt felesegkem peczett niomoia *). 
Egi reovid eozve kapczolo panczel zemre való arani lancz, 

egi feketlie iveg gomb az veghin. 
Ket kerekded lapis zomanczos Arani Boglár. 

Egi fekethe beörrel borított hoszszu tokban. 
Egi emberre való arani kezre való lancz. 
Ismett fel kezre való arani lancz. 
Egi embere való bogláros zomanczos kesz kapczolo. 
Egi tapkotara varva fel kezre való kez kapczolo, kin vagion 

hwz zep eoregh kerek gieong zem, eott kiczin Tabla Rubintu es 
negi Tabla Smaragdu apro boglárkák. 

Ismett egi kerekded tizta arani, kiben egi Termes Rubintt 
vagion. 

Egi zeles hoszszu zabasu fekethe lapis tokban. 
Egi veres barsoni tokban igaz Unicornis szaruból való Rez. 
Ismegh azon veres barsoni tokban Cbristus Urunk faiabol 

való reszeczkek. 
Vagion ismegh zem faiastul vaio lapis kew aramban foglalva. 

Egi beorrel borított Aranias Tokban. 
Egi keoves gieőngieős arani lancz czak zomanczal zoman-

czozva, meliben vagion hattvan arani Remek, az Tizen Negieben 
eoregh es keozep zenv tabla Rubintussok vadnak, Az Tizen 
eotheodikben egi Termes Rubintt, harmaban keozep zerw tabla 
Smaragd, Tizenketteiben keozep .zerw es apro tabla Griemantok. 
Az karminczaban zep eoregh egi iraniu kerek gieong zem egi egi, 
ezen ninczen fwggeő. 

*) Kitetszik ebből, hogy ezen összeírást maga Bocskay István csi-
náltatta. 
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Egi kerekded fekethe beorrel boritoti Aranias Tokban. 
Vagion Spanior miv aitai lato boglár huzon eott, kinek 

Tizen barma egi formán vagion czinalva, ennek feleben egi egi 
Tabla Giemant vagion, az bataban egi egi tabla Rubintt, Tizen-
kettei az Boglarnak Ozlopos formán mind egi arant vagion 
czinalva. Mindenikben kett kett gieongi zeni eoregli foglalva. 

Ugian azon tokban vagion eott apro Spanior miv Boglár, 
araniboll aitai latosan czinaltt, Ennekis barma egi formán vagion 
czinalva, Melinek kettein egi egi tabla Rubintt vagion, Harma-
dikban egi tabla Giemantt, Az kett bogiara kwleomb formara 
czinalt Mindenikben kett kett gieongi zem. 

Egi veres beorrel borított Tokban. 
Egi bokor fcketlie Gemtoll az gombiaiban vagion kett 

feleol egi egi eoregli Saffir es valami apro keovek. 
Veres Barsonira czinalva vagion eott eoregli arani Boglár 

kiben vagion valami feketke ke\v foglalva meliben arani vagion 
be silliestve es kazdagon Teorkes es Termes Rubintokkal megh 
rakva, kibeol sokatt ki veottek Hagimassi Miklóssal való ozto-
zatkor *), az Boglárok keozbeis sok apro arani Boglár vagion 
teőrkessel es termes Rubintokkal rakottak. 

Egi feier aranias eoregh scatidaban, 
Gieőngieős miv keozze czinaltt tarka viola formara czinaltt 

zomanczos arani Boglár Tizenneg Melinek Niolczaban Rubintok 
vadnak, bataban Giemantok. 

Egi Aranias kiczin Teoreok scatalaban. 
Egi gieong lancz melben vagion Zaz Negi eoregb gieongi 

zem egi iraniuak es zep kerekdedek. Mellien vagion eggik vegbin 
egi arani fűggeoczke meliben egi eoregb zw modon való zep ter-
mes Rubintt vagion foglalva es egi negi zegliű tabla Giemant egi 
függeo gieongi raita, Az másik vegbin egi kis Rubint Rozaczka. 

Ismét egi ezoportos gieong lancz, arannial eozve czinalva 
kiben vagion Negiven Negi Remek egi egi zomanczos arani 
karika keozeotte. 

Egi kis kerekded veres scatidaban. 
Vagion karmincz aitai latos Arani Boglár keoves es zoman-

czos Spanior miv, melinek Tizeneoteben egi egi kerekded zep 

*) Bocskay István neje Hagymási Katalin, az 1583-ban ellialt Yarkocs 
Miklós özvegye volt. 
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eoregh gieong zem, az Niolczaban egi egi tabla Smaragd az bata-
ban egi egi tabla Rubint ; Ugian ezen fele boglarban egiben sem 
keü sem gieongi ninczen. 

Egi kis himes Scatidaban, egi Betrara való Arani madaia 
keoves es zomanczos, Zentt Gieorg kepe vagion raita melben 
vagion kett keozep zerű tabla Rubintt, ismett hatt apro Giemantt 
ismett hatt apro Rubintt az Paisaban egi zep eoregh hegies 
giemantt. 

Egi hozzu veres scatidaban. 
kiileomb küleomb formara czinalt Arani lanczoczkak, vagion 

eott kinek egyiken egi Antiquitas giűrű vagion kek keoveczke 
benne. 

Ugian azon lanczon vagion kett gieongi zem folio Ora modon 
be foglalva, Megint egyiken egi Agnus Dei vagion zaruban be 
foglalva. 

Egi Aranias Teoreok kiczin scatidaban. 

Vagion kett Arani giwrw eoteben egi egi tabla Saffir hato-
dikban sok zegkre meczett magas Saffir hetedikben egi Tabla 
Rubintt vagion. 

Ezen Scatulaban Ruhaban keottve egi peczett Niomo Giwrw 
Levai Úr familiaia Czimere raita *) 

Egi veres keovw giwrw kin az vagion irva : Verbum caro 
factum est. 

Egi beka keoves giwrw. 
Egi veres keovű arani giwrw. 
Kett arani giwrw egyikken sarga kw masikban kek kw, min-

deniken kollo vagion ki meczve. 

Egi Aranias Teoreok scatidaban, 

Egi czinalt havas ivegh be czinalva. 
» 

Egi kisded kerekded veres scatulaban. 

Eott Saffir araniban foglalva barma Niolcz zegare meczett 
keltei koszszu szabasu, de harmadik leg eoreg kerekded, ismett 
kettei negi zegre meczett. 

I t tem : Egi feier zomanczos Arani Madaia kiben egi korso 
formabol barom zek fű zaal vagion ki czinalva kettei apro 

*) Hagymási Katalin nagjTatyjának testvére Hagymási János budai 
várnagy neje Lévai Cseli Dorottya volt. Ez által jutot t a férfiágon kihalt 
Lévai Cseh család czímeres pecsétnyomó gyűrűje Hagymási Katalin s férje 
Bocskai István kincstárába. 
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Rubintokkal, egyik apro Giemaiitokkal, rakott kett gieőngi zemis 
benne. 

Egi kerekded kichin veres scatidaban. 

Tizenbarom Lysimacbus arani Arauiban foglalva ki megh 
maradott zegeni Idveozwltt felesegem zokniaiatnlk 

Egi himes kerekded scatidaban. 

Három eonek vaio szeoreoz Janoz Bwr, Negiedik szeoreoz 
Janoz beor ew Araniazott ezwstel csinaltt kin Bathori Griseldis 
Czimere es neve vagion ki meczve. 

Ismegh. Negi Janoz keoreom, ismett ruhaban varrott Ang-
villa hal beorebeol való barom ew. 

Ismett egi fa kerek Scatulaban egi darab Janoz keoreom 
es egi dupla tapkota tűnndeokleo vankoska. egy rakott fedelű 
egi kiczin Scatulaban rezek arani por innia való, Ismett egi 
kimes ruhaczkaban keottve kett sas keo arauiban foglalva har-
madik sas keő egi kis Seliembeol keoteott erzenkeben, Eeteodik 
sas kew igken eoregh fenies sima kerekded veres duphla tapho-
taban keoteozve. 

Ismett egi darab ruhaban keoteozve ezüstben foglalt lapis 
termes Christali egi darab Aczel tűkeor ezüstben foglalva. Egi 
yeres Jaspis keű ezüstben foglalva, hiúz es Oroszlán keormeok 
egi egi farkas fogak. 

Egi zeold erziniben egi Arani kereztt kiben valami fenies 
keovek vadnak ismett egi arani es egi ezüst penz kiben Chrisztus 
Urunk kepei vadnak fel űttve, kikett zegeni Idveozwlt felesegem 
niakan viseltt. 

Egi veres Aranias Barsoni Erzeniben meli eott Rezre vagion. 

» Vagion az elseő es keozepin való fiaban egi formán czinaltt 
eoregh arani penz ketteo, kiken Ferdinand kirali kepe lovon fegi-
verben fel vagion űttve. 

Ismett Bathori Christoph Erdeli Vaida nevere vertt egi 
iraniu kett eoregh arani penz. 

Ismett Isabella János kiraline Nevere vertt egi iraniu 
három eoregh arani penz. 

Ismett egi formán vertt kett eoregli arani penz kiben egi 
feleol Samson kepei mas feleol Chrisztus Urunk kepe vagion. 

Ismett egi formán vertt kett eoregh arani penz kiben egi 
feleol Ferdinand Czazar kepe mas feleol Maximilian kiralie mind 
felesegestűl. 
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Ismett egi formán vertt kett keozep zerw arani penz kiben 
egi feleol Maximilian Czazar kepe vagion mas feleol egi Sas kap 
ez vilagboz. 

Ismett egi eoregb arani penz kin egi feleol P a p a es eor-
deog kepe vagion rea űttve, Mas feleol Ga(r)dinal seg bolond 
kep vagion. 

Ismett egi eoregb arani penz Laszlo es Laios kirali kepekre 
es nevekre verett. 

Ismett arani formara vertt liarom temerdek arani penz. 
Ismett Magiar penz formara vertt arani penz eg', es filler 

formara vertt Negi arani filler. 
Ismett egi fwggeő Aran i peíiz kin Maximilian kirali kepe 

vagion. 
Ismeti egi arani Penz kin Marcus Curtius kepe vagion 

Második fiaban. 

(Itt megszakad ; a többi hiányzik). 

Az utolsó lap szélére jegyezve XVII. századi kézírással: 
Ezek az Jok idvözűlt Bocskai Fejedelem Javai voltanak. 

Eredetije, ívrét 2 ív papírra írva, az Erd. Muzeurn kézirattárában (gr. 
Kemény József, Erdély történetei eredeti levelekben. IT. köt.) 

Közli : SZABÓ KÁROLY. 

IV. 
Bimay János por ta i vásá r lása i . 

Yöttem futa szabásó sürő selymes barázdájó 
roj tos bat keszkennőt kuszonkét-két oszporán, 
magyar pénzre számlálván liarminczkat-hat pén-
zen. így az kat keszkenőnek az árra teszen . 11. 2 den. 16 

Ké t hosszú patyolat keszkenőt vettem, kik-
nek az két végén való rojtok mellett selymes ara-
nyas vörös barazdák vadnak, 66 dutkán, hét-hét 
oszporára számlálván mindenik dutkát, kiteszen 
462 oszporát. Igv magyar pénzszámra az két kesz-
kenő árra teszen il. 6 den. 96 

Nyomtatott szekfűszín virágó,táblás vánkos-
hajnak való patyolat végkeszkenőt, kibe tíz darab 
vagyon, vöttem 120 oszporán, teszen fi. 1 den. 80 

Más véget, fekete szín virágot, afféle táblást, 
kibe vagyon tizenhat darab fi. 2 den. 80 
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Vörös virágó nyomtatott vég patyolatot . fl. 3 den. 60 
Fekete selymes, sürő barazdás vég patyo-

latot fl. 4 den. 50 
F u t a szabásó tarka koczkás kék fonalo kosz-

szó keszkenőt 11. 1 den. 20 
Másikot ugyanolyat, annál hosszabbat . . 11. 1 den. 50 
Négy öreg veres selymő, kék fonalo futát 

hatvanöt-öt oszporán, magyar pénzszámra szám-
lálván, egyik-egyikkilenezvenbét-liét pénzen teszen il. 3 den. 94 

Annál apróbb négy köz futát negyven-
negyven oszporán, magyar pénzen katvan-katvau 
pénzen . . il. 2 den. 40 

Két kosszá rojtos végő selyem barázdájó 
keszkenőt 600 oszporán. magyar pénzszámra te-
szen '. . 11. 9 

Más annál hosszabb és sűrő selyembaráz-
dájó két keszkenőt is 600 oszporán il. 9 

Egy vég patyolatot az görögtől 448 oszpo-
rán, teszen magyar pénzszámra il. 6 den. 72 

Négy keszkenőt huszonöt-öt oszporán . . il. 1 den. 50 
Két veres végő barázdás rojtos keszkenőt 

80 oszporán, teszen magyar pénzszámra . . . il. 1 den. 20 
Papion fölire való virágos futát 200 osz-

porán fl. 3 
Táblás veres lineájó keszkenő vég patyola-

tot 180 oszporán, magyar pénzszámra teszen . . il. 2 den. 70 
Másikot 130 oszporán 11. 1 den. 95 
Sárga lineás véget ugyanolyat 248 oszporán 

teszen magyar pénzszámra il. 3 den. 72 
Nyolcz, főrevaló rojtos keszkenőköt száz-

nyolczvan-nyolczvan oszporán teszen 1440 oszpo-
rát, magyar pénzszámra peniglen teszen . . . 11. 21 den. 60 

Két annál hosszabb keszkenőt 450 oszpo-
rán, teszen magyar pénzszámra fl. 6 den. 75 

Sárga és vörös selyemsürő barázdájó kesz-
kenőt, kinek az két felől való szélén, széles kanicza 
vagyon négyféle színselyemből szőve. 

Két veres végő rövid keszkenőt 80 oszporán il. 1 den. 20 
Négy paplanra való fölit 720 oszporán . . il. 10 den. 80 
Tarka darab pesskir szabásó gyapot vásznat fl. 2 den. 70 
Veres táblaszövet, kibe vagyon 7 keszkenő fl. 4 den. 20 
Az másikba vagyon 6 keszkenő . . . . fl. 3 den. 60 
Az persianerektől asztalra való középszerű 

tarka keszkenőt 320 oszporán ti. 4 den. 80 
Másikot, öregbet annál 290 oszporán . . il. 4 den. 30 
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Harmadikot is kissebbet, asztalra valót vöt-
tem 110 oszporán, magyar pénzszámra teszen . tì. 1 den. 65 

Királyszín patyolaton nyomtatott virágó 
darabot vöttem két előkötőre valót 20 oszporán fl. 3 

Hamuszínű darabot vöttem 100 oszporán . il. 1 den. 50 
Az kissebbik darabot 50 oszporán . . . il. — den. 70 
Vöttem négy darab tarka pesskirt 62 dut-

kán, 432 oszporán, ki teszen magyar pénzszámra fl. 6 deu. 48 
Hamuszín balbéjó pesskirt 12 dutkán, 82 

oszporán, teszen magyar pénzszámra . . . . il. 1 den. 23 
Szekfűszín vert köpönyeget 450 oszporán . fl. 6 den. 75 
Olyan két esso ellen való süveget 8 oszporán fl. 1 den. 20 
Zöldet és olyan süveget 40 oszporán . . den. 60 
Vörösset és olyan süveget 80 oszporán . . il. 1 den. 20 
Két korbácsot 120 oszporán il. 1 den. 80 
Öt selyem kötött erszéht 250 oszporán . . il. 3 den. 75 
8 darab bezoardot 540 oszporán . . . . fl. 8 deu. 10 
Karmany zabolát vöttem 120 oszporán . . fl. 1 den. 80 
Két vörös szőr selyem keszkenőt 200 osz-

porán fl. 3 
Egy szőnyeget vöttem 260 oszporán . . . 11. 3 den. 90 
Egy asztalra való tarka peskirt 110 osz-

porán il. 1 den. 65 
Az másikot öregbet annál 290 oszporán . fl. 4 den. 35 
Öreg calcedon általfúrt követ 90 oszporán il. 1 den. 35 
Két általfúrt jaspiskövet 40 oszporán . . den. 60 
Négy szem kő általfúrt 60 oszporán . . . den. 90 
Apróbb annál tíz, 80 oszporán . . . . il. 1 den. 20 
Két dömöczki kés 250 oszporán . . . . il. 3 den. 75 
Egy kosszó aczám állócska 60 oszporán . den. 90 
3 öregbik skatula 24 oszporán den. 36 
Kettő kissebb 13 oszporán den. 18 
Az késsek kívelyei 20 oszporán . . . . den. 30 
Az fegatós csésze 255 oszporán . . . . fl. 3 deu. 82 
Két örv 28 oszporán den. 42 
Egy szepetecske 60 oszporán den. 90 
Az lakatja 23 oszpora den. 34 
Az öregbik tarka lakat 25 oszpora . . . den. 37 
Nyeles réz serpenyő 38 oszpora . . . . den. 52 
Réz kengyel 60 oszpora den. 90 
Az rezes szepet 240 oszpora fl. 3 den. 60 
Az másik szepet 130 oszpora il. 1 den. 95 
Egy kerekded skatulácska 29 oszpora . . den. 43 
Az egyik bial csatu poros palaczk 200 osz-

pora fl. 3 
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Az másik 70 oszpora ík 1 den. 5 
Megint két palaczk afféle 325. 
Calcedonkő 45. 
Aranyas szepetre való lakatot 50 oszporán il. — den. 75 
Ezüst végő szélő főre való patyolat keszke-

nőt 200 oszporán fl. 3 

Jóseftől. 
(A szélén). 

18 tőrkés 540. 
Topasius 80. 
14 tőrkés 252. 
Bezoard 432. 

Egy hosszú keskeny ketschét 400 oszporán fl. 6 
Kissebbet annál 300 oszporán fl. 4 den. 50 
Két teve szőr ketsét 1550 oszporán . . . ii. 23 den. 25 
Egy czapragocskát 1100 oszporán . . . ti. 16 den. 50 
Arany fonalo barázdás rojtos keszkenőt 900 

oszporán fl. 13 den. 50 
Egy sörpenyő mértéket 240 oszporán . . fl. 3 den. 60 
Egy övet, kibe vagyon 130 dram királyszín 

selyemből csinált, dramja ötödfél oszporán az 
őnek az árra oszpora számra teszen 585 oszporát il. 8 den. 77 

Más övet testszín selyemből vagyon 155 
dram selyem benne, dramja hat-hat oszporán, te-
szen 930 oszporát, de fizettem érte 900 oszporát il. 13 den. 50 

Három vég patyolatot 1450 oszporán . . 11. 21 den. 75 
Két kis teveszőr ketscke 280 oszpora . . il. 4 den. 20 
Két karmany zabola 220 oszpora . . . . 11. 3 den. 30 
Kék száras gombok 600 oszpora . . . . fl. 9 
Fekete száras gombok 210 oszpora . . . fl. 3 den. 15 
Egy szablya 1300 oszpora fh 19 den. 50 
Az gyermek inge 90 oszpora ti. 1 den. 35 
Veres száras gombocskák 260 oszpora . . fl. 3 den. 90 
Egy keszkenő 180. 
Hatvan tőrkés tizenkét-két oszporán 720. 
3 legyező 300 oszporán. 
Egy öreg tőrkés 180. 
Vöttem egy teveszőr ketsetskét 240 oszporán fl. 3 den. 60 
Egy porczellánat 155 oszporán . . . . il. 2 den. 32 
Két botot 220 oszporán H. 3 den. 30 
Három fűriészt 60 oszporán den. 90 
5 fintsankat 38 oszporán. 
3 kék öregb tálkát 36 oszporán. 
8 apróbb kék tálkát 80 oszporán. 
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5 fejér tálkát 27 oszporán. 
3 zöld aranyos tálkát 24 oszporán. 
2 szederjes tálka 18 oszporán. 
2 tengerszín tálka 18 oszporán. 
Szürke tál fejér mázos virágó 16 oszporán. 
5 réz tálka 100 oszporán. 
Egy fújó 20 oszporán. 
Egy lámpás 40 oszporán. 
Aranyas tőkőtske 23 oszporán. 
Szító vasacska 14 oszporán. 
E üstülő lapatocska 16 oszporán. 
Három kefécske 15 oszporán. 
Három spondia 32 oszporán. 
Yasfazék alá való hármas lábó háromlábak 38 oszporán. 
Réz fazekak. 
Szírmával varrott egyik keszkenő 600 osz-

pora fl. 9 
Másik 400 oszpora fl. 6 
Harmadik 550 oszpora fl. 8 den. 25 
Negyedik 500 oszpora . . fl. 7 den. 50 
Egy selyemmel varrott 180 oszpora . . . fl. 2 den. 70 
« e c o b c 
í c e c a o a o c « 

X I . Januarii . 
Egy pár réz kengyelt vöttem 70 oszporán. 
Két lánczocskát réz veszszőből kötöttet 20. 
Harmadikot 17 oszporán. 
Fűriészecskét 14 oszporán. 
Két poros puska palaczkot bőrrel burítottat 90. 
Fejér pöttügetett szőnyeget 318 oszporán. 
Másikot kissebbet 200 oszporán. 
Szirmas kék selymes ágas virágó keszkenő 600. 
Egy kis vertetske köves 130. 
Három korbáts hatvan-hatvan oszporán 180. 
Szepetre való lakat 18 oszpora. 

0 - • c I e e c 6 c a o 

X I I . Januarii. 

Vöttem két portai nyerget egy lóra való 
aranyas bogláró fékkel, farmotringgal. szügyelő-
vel, hevederekkel 1890 oszporán fl. 28 den. 35 

Egy szablyát 450 oszporán. 
Kézíjat 220 oszporán. 
Apró réz bogláró szerszámot 250 oszporán. 
Vöttem más kézíjat is 220 oszporán . fl. 3 den. 30 
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Egy keszkenőt 160 oszporán. 
Szepet lakatot 34 
Egy liagymánt 130 
Nagyobbik könnyű kötésért az másikuva . . . . 140 
Két kerekded spongyát 50 
Harmadik sok rőtöt 30 
Egy ollócskát 29 
Kengyel ezüstözésért 300 
Papiros lámpásért 5 
Vöttem festékes 3 vánkos nyomtatott virágó hajat 54 
Egyet fejért 45 
Két sárgát 44 
Egy veresset 20 
Ismét hetediket 
Miszkál sípot 40 
Egy kosárkát 
Malosa szőlőt 
Ráspolyt és reszelőt 45 
Harmadikot 10 
Az nyelekért 
Nyomtatott darab patyolat, csigás 
Az másik vörös virágó 80 
Az karmadik 87 
Tafota táblás keszkenő 70 
Kis patsmagotska 1 8 

Virágos kapcza 25 
Egy koncz szürke papiros 7 
Csiga 12 
Táblás keszkenő 50 
Fás patyolat 80 
Veres virágó 35 
Pávás 70 
Egy vég gyolcs 
Más vég gyolcs 200 
Sztruczmony 70 
Ludmony 4 
Sörpenyőcske 
3 fejér fintsan 90 
Két veres végő keszkenő 140 
3 kis keszkenő 38 
Aranyas halacska 10 
Kosárka 10 
Famedencze 11 
Mosártörő 56 
Gyertyatartó 54 
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Két keffe 12 
Föld gyertyatartó 2 
Vízi gyöngy olvasó 15 
Ké t fűriészecske 20 
K é t spongya 16 
K é t korbácsocska 30 
Fénkő 10 
Ké t olvasócska 21 
Két üvegecske 8 
3 korsócska 39 
Spaga 0 
Nyomtatott kosszú keszkenő 80 
Két kötött selyem erszény 200 
Vöttem egy fűrieszt 60 
Egy tepszicskét 32 
Szkófiomtartót 60 
Késeket 340 
Szaru szelenczéket 20 
Vánkos kajakot 170 
Egy köz keszkenőcskét 20 
Károm öreg tepszit 180 
4 kláris nyelő kést 700 
4 réz tálat 200 
Egy rézkorsót 128 
Az másik 150 
Egy széles dgyikén 200 
Keskenbik 160 
Annál is keskenyebb 70 
Penna csináló kés 200 
Ollócska 55 
Vérkövek 60 
Haj lot t dömöczki kés 50 
Hályogkő gombok 50 
Ezüstös kívely 196 
Ezüst aranyas kívelyő késke 140 
Oltárra való peskér . . . 190 
Imegválnak való 120 
Egy fintsán 35 
Egy tafota öreg futa 300 
Tafota keszkenőcske 135 
Egy tarka keszkenőcske 140 
Szőr selyem keszkenő 2 80 
Succinam golyóbiskák 70 
Az öreg 40 
6 vérkő golyóbis verfelyés 200 
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Lapos kerekded 6 vérkő. 
Szegletes vérkövek. 
Vérkőgomb. 
Egy bosszú nyelő ollócska 2' 
Horgas kés 2. 
Diarbeghi kés 4( 
Más fekete nyelő kés 1* 
Három kövecske 1' 
Aczél 21 
Tarka kövő késkötő 6( 
Crystály kötő 4l 
Crystály kőgomb 3ö 
Másik 4.J 
Drinápolyba réztepszi 15 
Réz fazéktól 10 
Nílak 90 
Két nádsíp 16 
Gyöngykázcsiga 340 
Gyertyatartó alá való virágos kerekded bőrök 3 . . 60 
Egy bagaria kerekded bőr 24 
Solyakot is. 
Papirosból metélt virágok. 
Három famedeneze virágos, aranyos 162 
Két aranyos bőrcsésze . . 300 
Az én nyergem burítása 700 
Az fejér szíjó lószerszám 240 
Három jaspisgomb 75 
Három rostás mívő aranygomb 300 
Három kalaris ág ezüstbe foglalt 
Az egyik 60 
Az másik 40 
Harmadik 33 
Három hagymán posztóval burított 390 
Három vízi öreg szem gyöngy 36 
Levelek kordozni való két bagaria tassoly . . . . 72 
Posztódarabokból varrott vánkoshaj 122 
Két dömöczki ollócska, egyikért adtam 65 
Másikért 27 
Az egyik általvert virágos fogatéko ollócska . . . 35 
Az másik 70 
Az indiai keskeny ollócska 60 
Az madárollócska 32 
Czapával burított egy kalmáris 80 
Az másik 65 
Skatula kalmáris egyik 28 
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Az másik 34 
Karmasinnal burított kalmáris 27 

(A széléu). 
Jaspis maroklat 140 
Két gyöngyház karika 12 
Öt karmány zabolát is vöttem, hárma százhúsz-húsz 

oszporán, az negyedik 100, az ötödik 45. 
Sztruczmonyak egyike 70 
Másik 90 
Harmadik 145 
Hűha sikárlani való apró csigácskák. 
Ruka tisztítani való söprők. 
Kosárkák. 
Pálmafalevélből csinált kosárkák 4. 
4 mosártörő . « 122 
Losnokok. 
Szepetre való lakatok. 
Három terra sigillata korsó 150 
Egy pokár is terra sigillatából 22 
Szappanok 9 
Három gyertyatartó 62,72, 134 
Egy aranyas kímes skatula 24 
Másik ezüstös lióldos hímezett skatula 22 
Apró krystály korsócskák. 
Dárdák és balták. 
Két aranyas lakat 124 
Az igen öreg 100 
Az kicsin aranyas 27 
A. kicsin sománczos 20 
Az ötödik 28 
Az hatodik 32 
Hetedik 23 
Nyolczadik 18 
Vöttem egy öreg egybe járó, kívől-belől mezőn ara-

nyazott kupát, kiben mindenestől vagyon 750 dram, dram-
ját adták tizennégy-négy oszporán, amely tizennégy-négy 
oszpora magyar pénzszámra számlálván teszen liuszonegy-
egy pénzt, így ennek ez öreg kupának az árra teszen 157 
magyar forintot és 50 pénzt. 

Más kupát is vöttem, kívől-belől aranyas, födeles kupa 
nyom 289 dramot, Az árra teszen 60 forintot, 66 pénzt. 

így ennek az két kupának az árra teszen 218 forin-
tot, 16 pénzt. 

Egy fontba vagyon 158 dram. 
TÖRT. TÁR 1 8 7 8 . X I 
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Fél fontba vagyon 79 dram. 
Harmadfél fontba vagyon 395 dram. 
8 perspectivás kék tálacskák 80 oszporán. 
Öt öregb afféle tálacskák 60 oszporán. 
Két öreg veres divánszőnyeg 36 
Három madaras asztalra való szőnyeg 21 
Egy bosszú virágos ketscke 7 
Két bársony vánkoskaj 28 
Yánkoskajnak való szekfűszín nyomtatott virágó táb-

lás keszkenőcske 8 128 
Egy kosszú fekete nyomtatott virágó 33 
Tarka keszkenő 2, fekete zöld 36 
Vörfelyes vérkőből csinált tíz általfúrt gombocska . 100 
Lapos vérkőből csinált általfúrt kerekded kalácskák 60 
Vért módra csinált öt vérkövek 126 
Vérkőből csinált gomb . . . . • 35 
Ismét som módra csinált vérkőgomb 14 
Indiai vérkő általfúrt kalgombocska 200 
Gyűrőbe való lap, vérkő, kire pecsétet is metszketni 28 
3 jáspis gomb 75 
Az öreg golyóbis calcedonkő 90 
Az apróbb 6 calcedon 90 
Annál is apróbb tíz 100 
Egy krystály üvegpokárka alacsony 22 
Vöttem egy dömöczki kést, kinek az nyele végén te-

mérdek kaláris 200 oszporán. 
Vöttem négy kis egyformájó dömöczki késecskéket, 

kiknek nyelek merő kalárisból vadnak csinálva 700 osz-
porán. 

Ismét egy kést, kinek az nyele gyöngyház, az nyele 
végén penig vérkő 70 oszporán. 

Egy kis kést és vidlát, rakott nyelőt, kinek az nyele 
végén halcsontból való nyelvégek vadnak 120 oszporán. 

Vöttem esmét két indiai dömöczki völgyes kést. két 
habenumfa nyelőveket 250 oszporán. 

Hívelyeket ez két késekkez 20 oszporán. 
Vöttem egy diarbeki horgas hegyő kést 35 oszporán. 
Mást, zöld csontnyelőt 40 oszporán. 
Két tekenősbéka nyelő késeket, kiknek az vasokot az 

nyelekbe hajthatni be borotva módra 56 oszporán. 
Négy rakott nyelő egy aranyó késeket 72 oszporán. 
Ismét kettőt 36. 
Egy kebenumfa nyelő dömöczki kést, a kinek az vasát 

az nyelébe hajthatni be 50 oszporán. 
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Egy kis gyöngykáznyelő késkét, kinek az nyele végén 
kaláris vagyon 20 oszporán. 

Más kicsin csontnyelő késkét 16 oszporán. 
Egy ezüstös czapa kívelyét két késre valót vöttem 

196 oszporán. 
Más ezüstös kívelt két dömöczki késkével 100 osz-

porán. 
Egy pennacsináló kést 200 oszporán. 
Egy öreg szarunyelő kést 18 oszporán. 
Fekete szarunyelő két késkét 28 oszporán. 
Egy kebanumnyelő, nyelébe járó ezüstvirágó dömöczki 

horgas kést 50 oszporán. 
Csismára való két pár sarkantyúcska. 
Három üveget 54. 
Vánkosban pamukot 45. 
Két öreg kara 4 losuok, mosár is tőröstől. 
Olasz bőr szederjes zemes két erszény. 
Nándorfejérváratt egy vég aczambagaszit . . . . 750 
Száras veres aranyas gombokot . . . . fl. 9 den. 50 
Vörfölyes száras gombokot fl. 10 den. 20 
Hejuz bőr gerezna fl. 50 
Réz fazekak, tálak, asztal. 
Egy szablyát is vettem. 
Drinápolyba tíz sing gránátot 34 forinton. 
Fejér virágó megyszín kanabaczot, hat singet 18 forinton. 
3 keszkenőt. 
Róka torok gerezna fl. 34 
4 öreg réztálat, egyike 85, másik 76, harmadik 70, 

negyedik 68. 
Két rézfazekat, egyik 42, másik 31. 
Egy tepszicskét 28. 
Nílakot és kézíjat. Husz nílat vöttem aranyast, tizen-

hat-hat oszporán 320, husz fekete nílat ezüstöst tíz-tíz osz-
porán 200, kézíjacskát 110 oszporán. 

Baltákot, dárdákot. 
Csontos nílakot tizet kat-hat oszporán, tizet . . . 60 
Köz nílat tizenkettőt öt-öt oszporán 60 
Két selyem ideget kézíjra újat 60 
Tonka vasó nílakot hatot hat-hat oszporán . . . 36 
Szitát bordát is. 
Két öreg, széles élő baltát hetven-hetven oszporán 

140 . . . fl. 2 den. 10 
Két dárdásat is hetven-hetven oszporán . . . . 140 
Két baltát más formájót negyven-negyven oszporán 80 
Egy kis baltácskát 27 

il* 
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Kés kívelyre való gombos sinórtokot 30 
Kisded szabásó két bara, 40 oszporán. 
Halcsontból csinált ludmony keverni való két ka-

lánkát 55 
Szüldisznó sörtéket 20 
Képírónak való négy penicellumot 60 
Hét szál merő kovácsot , négyet vörösset, hármat 

feketét 420 
Ké t kötött korbácsocskát 40 
Két késnyél végére való calce.1 ont 50 
Fu ta szabásó sűrő selymes barázdájó keszkenő . . 6 
Ismét kasonló akoz 4 
Veres selymes és aranyas barázdájó 2 
Veres, zöld, kék selymes végő 2 
Sürő barázdás szederjes selymő 2 
Igen hosszú veres szélő 
Rövidebb annál olyanforma 6 
Selyem szélő, végő 2 
Az drinápolyi 3 
Sárga és veres selymes sürő barázdájó 1 
Veres fonalas végő de rövidek 2 
Arany fonalas sürő barázdájó 1 
Ezüstös szélő, végő 1 
Sárga selymes végő, szélő 1 
Fu ta szabású tarka selymes 1 
Szófiában vöttem egy lóra való choltart oszporán . 700 
Másikot . . . 400 
Harmadikot is 400 
Vöttem két fejér ckoltárkát 180 
Harmadikát vöttem 120 
Egy szepet lakatot 100 
Egy veres vég abát 260 
Két baltát 120 
Ismét kettőt 130 
Egy kopácskát 45 
Három kamoka vánkosliajat 600 
Egy pörölt . . . . ' . 40 
Fülbevaló fiiggőcskék. 

Kivül : Portai vásárlás Konstantinápolyi »a *). 
(A Révay család trebosztói levéltárából.) 

Közli IPOLYI ARNOLD. 

*) Rlmaynak 3 portai követsége ismeretes 1608., 1620. és 1621. Me-
lyikből való ? 
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Árpádkor i emlékek kü l fö ld i k ö n y v t á r a k b a n . 
(Első közlemény.) 

1. Odo de Diogilo: Itinerarium. 

Az első' a Br. Museum egy 4° papír-codexéből ered, melyet a XVII . 
századbeli leíró egy clairvauxi codexből másolt. í ró ja otto de Diogilo 
(Devil Seine et Marne départementban) e könyvet jelente's gyanánt 
küldte liaza a franczia kormányzónak Sugerius apá tnak , midőn VII . 
Lajos királylyal 1147-ben Konstant inápolyba érkezett . Hét könyv-
ből áll, melyek közül az elsőben a német út, a másodikban nagyrészt 
a magyar, a többiben a bolgár és görög van elbeszélve. Stilusa egészben 
véve szép és könnyű, muta t ja Sz. Bernát pé ldájának üdvös hatását ; 
elbeszélése valóságában kételkedni nincs semmi okunk. 

Nagyon nevezetes ezen forrás azért, mert tartalma több helyüt t 
találkozik hazai kútfőink adataival, másutt ismét kiegészíti azokat. Elő-
fordul benne, liogy Magyarországban voltak Julius Caesar legelői, (pabula 
Julii Caesaris), mi megfelel Anonymus (c. 9) és Facto Hungáriáé 
Magnae és »Pascua Romanorum«-ának. 

Borics történetét eddig egykorú írók közt különösen Kinnamos-
ból és freisingeni Ottóból ismertük. í rónk elbeszélésének legérdekesebb 
része a trónkövetelővel foglalkozik. Mit ő egyszerűen elbeszél, azt a 
képes krónika sokfélekép kidiszíti (Scbwandtnérnél c. 66. I . 146 1.). 
Alig lehet kételkednünk tehát abban, hogy magyar krónikásunk ezen 
irót, vagy valami felhasználóját forgatta. A franczia klastromok és 
iskolák a XII . században Európa tudományosságának székhelyét képez-
ték, ezen összefüggés tehát semmikép sem lehet meglepő. 

(Br. Mus. 17168. 17. sz. ex manuscriplo Clarevallensi). 

Otto de Diogilo. 

Patavia. — A postremo nominata quinque dictae sunt usque ad no-
vam urbem ; ab hac una usque ad portás Hungáriáé. Quae interjacent nemo-
rosa sunt et nisi deferantur de civitatibus non sufficiunt esercitili victua-
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lia ministrare, rivis tarnen abundant et fontibus et pr<\tis. Cum transirem re-
gionem istam, aspera mihi montibus videbatur, nunc autem plauam judico 
respectu Roinaniae.Hungaria ex hac par te aqua lutosa cingi tur ; ex alia vero 
a Bogaria amne lucido separatur. In medio sui fluvium habet Droam, qui 
stanni more unam ripam prod i vem habet, et al teram arduam, unde modica 
pluvia effluii et adjutus vicinis paludibus etiam aliquanto remota submer-
git. Audivimus eura multos Alemannorum, qui nos praecesserant subito 
inundasse ; nos autem ubi castra eorum fuerant vix potuimus transvadere. 
In hoc parvas naves habuimus et paucas. Ideo fuit opus equos natare, qui 
facilem ingressum et egressum difficile :n habentes, cum labore quodain, 
sed tamen Deo volente sine damno transibant . Caetera omnis aqua ter-
i-ae huj äs, lacus sunt et paludes et fontes, si tamen fontes sunt, quos pau-
lulum fossa humo, etiam in aestate faciunt transeuntes, excepto Danubio 
qui hanc satis in directum praeterflait et multarum reg'.onum divitias 
nobili civitati Estrigin navigio invehit. 

Terra haec in tantum pabulosa est, ut dicantur in ea pabula Julii 
Caesaris exstitisse. In hac pro voto nobis fuerunt et forum et coneam-
bium. Haec dietas quindecim habet. Deinde Bogaria in ingressu castrum 
attollit, quod Bellagrava dicitur B)garensis, respectu cujusdam quae in 
Hungaria est, ejusdem nominis civitatis. Inde ad unam dietain, interpo-
sito quodam fluvio, Brundusium civitatem pauperculam. Quod de illa 
superest, ut ibi dixerim pratum est nemorosum, vel nemus pabulosum. 
Bonis abuudat quae sponte nascuntur, et caeteris est habilis, si colonos 
haberet . Non piane jacet, nec montibus aspcratur, sed inter colles vineis 
et segetibus habiles, rivis et fontibus lucidissimis irrigatur. Caret fluviis, sed 
usque Constantinopolim exinde nobis navibus opus fuit. Haec ad quin-
tam dietam primam sed modicam, ex hoc parte Graeciae civitatem Nis 
ostendit. Nis, Hesteruit, Philippopolis, Andrinopolis civitates sunt quatuor 
dietis ab invicem dissidentes, et ab ultima usque Constantinopolim sunt 
quinque. Quae interjacent plana sun t , villis et castellis omnibusque 
bonis redundantia. Dextra laevaque montes sunt tam prope ut videatur, ut 
tam longe ut lata dives et jucunda planities iucludatur. Ilactenus haec etc. 

Oportet autem nos ultro citroque reverti et progredì. Multa enim 
scribenda se offerunt, sed non debet oratio rerum multiplicitate confundi. 
Collateraliter incedunt causae, sed oportet servari consequentiam in ser-
mone. Ecce enim rex et imperátor occurrerunt mihi memoriae pariter Rati-
spouae. Sed cum rex mihi sit principális materia, me cogunt tamen de 
imperatore pauca inserere facta eorum coininunia. Nostrum regem prae-
cessit Alemannus loco et tempore. Noster processit in Pentecosten, ille in 
Pascha ; noster de B. Dionysio movit pedem, ille de Ratispona, hoc tamen 
nostro contulit, quod ille praecessit, quia cum in terra illius multi 
fluvii sint, super ipsos sine proprio labore et sumptu novos pontes inve-
nit. Ut ante verum fatear, valde imperialiter egressus est et navali appa-
ratu et pedestri exercitu. Et bene ; habebat enim tunc Hungaros iuimi-
cos. Igitur imperátor animosus navalis et pedes, habens in navibus copio-
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sum militem secum et juxta se per ter ram equos et populum, sicut et 
oportuit et decuit principem ingressus est Hungáriám. Era t autem qui-
dam, Borieius nomine, qui jus liaereditarium in regno ilio c lamabi t et 
super hoc Stampas regi nostro litteras miserai, plenarie querimoniam 
exposcentes, et humiliter justi t iam postulantes. Hic dum regi nostro veni-
ret obviam litteras suas sequens, ostendit in quo confidere posset inpera-
torem. Causam igitur suam illi exponit, multa promisit, imo sicut audivi-
mus dedit et ab eo spem sui juris aeeepit. Rex autem Hungaviam, sciens 
se posse vincere facilius auro quam ferro, multam peeuniain inter Ale-
mannos effudit, et eorum impetum evasit. Borieius autem spo f rus t ra tus 
inani, delitescens arte, qua potuit, regis transi tum expectavit, et nescio 
qua inteutione, furt ive se Faucis immiseuit. Dicitur tarnen hoc duos 
prineipes scisse et grat ia imperatoris Constantinopolitani, cujus septem 
habebat, hunc illis satis favoi-abiliter adhaesisse. 

Tali velamine tectus et tutus, procedit cum exercitu per Hungá-
riám. Inter haec rex Hungaricus nostrum timens et venerans, legatis et 
muneribus ejus grat iam conquirebat : seel interposito Danubio praesen-
tiam devitabat. Optabat autem ejus colloquium, quam fama sibi commen-
daverat, res moustrabat ; sed quum navigare in nostrani ripam timeret, 
humiliter supplicai regi ut ad suam ripam sua dignatione veniret. Rex igi-
tur, cui mos erat dilectione et humilitate facile superari, ductis secum 
quibusdam episcopis et ducibus, ejus paruit voluntati. Deinde post oscula, 
post amplecsus statuunt pacem, firmant amorem, et ut securi deinceps per 
Hungáriám nostri peregrini transirent. Quo facto rex noster Hungarum 
laetum dimisit. Prosequuntur eum regia munera, equorum, vasorum, et 
vestium, et parat adliuc rex Hungarus nostrum et ejus optimates pro 
posse venerari, cum ecce intellegit inter Francos esse Boricium. Mittit 
ergo qui regi foedus novum dilectionis et pacis praetenderent et inimicum 
suam qui latebat in exercitu sibi t radi prece humili, postularent. Hoc 
totum factum est nocte. Rex autem totius duplicitatis ignatus id penitus 
non credebat. Sed tandem illis hoc constanter asserentibus et precanti-
bus acquievit. His ergo laeti audacter amplius quam prudenter incedunt, 
nam ille tumultu quaerentium a lecto excitus nudus evasit. Unde illi con-
fusi redierunt. Fugitivus autem non tamen stupidus dum tendens ad flu-
vium tentoria, obviam habuit armigerum super optimum equum, cum 
quo pro equo animose confligit. Clamat armiger et resistit et magis supe-
ra i c lamore, quam viribus. Confluunt enim undique qui Boricium 
sicut latronem capiunt, et verberatum tuto sordidum, nudum exceptis 
femoralibus, regi adducunt. Omnes eum latronem putabant, ipse vero regi 
prostatus, licet ignoraret linguam nostram et rex tunc interpretem 11011 
haberet, quaedam tamen verba nota, barbaris vocibus inserens, et suum 
nomen saepius iterans, quis esset aperuit. Mox igitur honeste induitur et 
in crastinum reservatur. Hungarus autem rex, qui prope nos tentoria 
fixerat, et Boricium jam expertus metuebat, loco vicinus et timore curio-
sus, illieo scivit, quod gestum sit. Hunc ergo a rege sicut ab amico, et 
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pro foedere amoris quasi ex debito requ'rit et insuper ob hoc multa, imo 
vix credenda promittit. Similiter prece et pretio sollicitat animos 
proeerum, sed non valet extorquere a rege instantia precum et munerum, 
nisi quod prius judicasset communi sententia sapientum. Suum hunc fate-
batur amicum non tamen propter eum sibi faciendum esse, quod dedece-
ret peregrinum. Episcopi tandem et alii optimates convocati, discussa 
ratione judicaverunt, ut rex regi pacem servaret et viro nobili licet capto 
vitam servaret, quia scelus esset utrumque, et morti hominem vendere 
et amici siue ratione foedus rumpere. Ergo rex Hungarus se nostris non 
credens, sed tristis abscedens, tutiora et remotiora sui regni requirit, 
noster autem Boricium satis honeste secum habens, de Hungar ia educit. 

Liber I I I . 

Magyarországból viszik az eleséget Brundusiumba a Dunán. Rop-
pant sok hajó, — de quodam castro Hungaro non longe posito neces-
saria nostri convehebant. Hic primo cupream monetam et stammas offen-
dimus et pro una earum, denarios et pro XII . solidis marcam tristes 
dabamus, vel potius perdebamus. A németek prédáltak előttük. 

II. Gualterius Map es, de nugis curiálium. 
r 

Epen azon körülménynek, hogy magyar emberek is lá togat ták 
már akkor a párisi nagy egyetemet, a kereszténység első iskoláját , 
köszönhetjük ezen tudósítást, mely minden rövidsége mellett rendkívül 
érdekes és fontos adalék a XII . század második felének oly kevéssé ismert 
magyar történetéhez. Elbeszéli, hogy Bánffy Lukács, később esztergomi 
érsek, tudományban és jámborságban egyaránt kitűnő férfiú Párisban 
tanúit, hol a szerzővel megismerkedett. 

E szerző Gualterius Mapes, egyike a régibb angol irodalom leg-
érdekesebb, de legismeretlenebb alakjainak. Taine nem is említi az angol 
irodalom történetében. Életkörülményei felől csak annyit tudok Stubbs 
oxfordi professor szívessége által, hogy 1 1 5 8 körül Párisban tartózko-
dott, és hógy neve egy 1176 . évi jury névsorában előfordúl. »De nugis 
curialium« czímti müvének még kiadatlan kéziratát azért néztem át, 
mert úgy mint Salisbury János hasonnevű munkájában anyagot véltem 
benne találhatni a középkori politikai elméletek történetéhez. 

E mű rendkívül gazdag és változatos tar talmában. Az udvari élet-
tel foglalkozik, közbe-közbe a szerző szabad folyást enged a papság, 
különösen a cisterciták ellen ki-kitörő gyűlöletének. Több hasonló han-
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gulatú latin költeménye maradt fenn a szerzőnek, melyeket Wr igh t 
Tamás te t t közzé »Politicai Songs of England« czímü müvében. Mint 
Blakey (History of Politicai Doctrines 365 . 1.) megjegyzi, még a XII I . 
században is minden hasonló irányú verset Mapesnek tnlajdonítanak. De 
szerzőnk személyéről és egyéb munkásságáról e különben alapos dolgo-
zatban sem találtam semmit. 

Kétségtelen ezek szerint, hogy Gualterius határozot t oppositióban 
állott a klérus egész akkor követett rendszerével. Annál meglepőbb, 
mily jóhíszemüleg és áhítatosan adja elő Lukács érsek csudás jósló tehet-
ségét. Azt hiszem azonban, e csodák beleszővése nem ront le semmit az 
általa közölt történeti anyagnak becséből. 

El van beszélve, Lukács érsek mint súj tot ta kiátkozással a bitorló 
II. Lászlót, ki az egyház javaira tet te kezét és a főpapot bebörtönöztette. 
Lukács húsvét napján megjövendöli, hogy a király 40 nap előtt meg fog 
halni, mi meg is történik. Kitűnik ebből, hogy II. László nem hal t meg 
1162 . január 14-ikén, hanem aprii 8. és május 18. közt. A következő 
király is nemsokára meghalt. Midőn I I I . István szintén lefoglalta az egy-
ház javait , Lukács vérző szívvel szintén kiátkozza és megjövendöli halá-
lát. (V. ö. ez adatokat Knauz, Kor tan 5 1 2 — 5 1 3 1.). 

Gualteri Map es, de Nugis Curiálium. 

Distinctio II., VII . Bodley Cod. lat . 357 8. XII . sz. v. 

Vidi Parisiis Lucam Hungarum in schola magistri Girardi Puel-
lae, virum honestum et bene literatum, cujus mensa communis fui t sibi 
cum pauperibus, ut viderentur invitati convivae non alimoniae quae-
stores. Nunc vocavit dominus per regem Ilungariae, per clerum et 
populum, ad archiepiscopatum Strigoniae. Hujus mihi vitam et mores post 
Archiepiscopatum narravit Hugo vir a Cenomanno natus et Acren -
sis episcopus. Rex Hungarus, de quo prius sermo, decessit, filium modi-
cum, scilicet puerulum, relinquens haeredem. Accessit igitur ad Lucam 
fra ter regis, petens ab ipsum in regem inungi et coronari. Corripuit eum 
Lucas et proditionis arguii , qui contra jus et morem et fas exhaeredare 
vellet innocentem, et consentire noluit. Ille regem se fieri ab alio ejusdem 
regni archiepiscop o, ad quem nihil de coronatione regis pertinebat, obti-
nuit, quasi dixiss et : 

Flectere si nequeo superos, Acheronta *) movebo, 
et a L u c a statini anathemate percussus est ; qui e vestigio Lucam de 

absolutione sua minis terribilibus eus eque nudato ad rationem posuit, et 

* ) A kéziratban Achonita. 
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spretus itemque exconimunicatas ipsum violeater detrusit in carcerem, et 
suspensas eeclesias ob interdicto cessare coegit. Ovunque diu teneretur in 
vinculis Lucas, retulit ab Alexandro papa tertio, quidam amicus ejus literas 
libcrationis ejus ad ipsum in carcerem occulte ad regem missas, quibus nul-
latenus uti voluit Lucas, audito, quod duodecim denariorum constitissent, ut 
omnes aliae solent ad bullám dicens se nolle per simoniam liberari. Ape-
ruit autem sibi Dominus carcerem die Paschae, dum interesset rex missae 
solenni. Intravi t igitur Lucas capellam cum multa omnium admiratione, 
altarique nudas nautili, caeterisque projectis ornatibus, coram cruce 
juxta regem stupidum timidumque sic ait : »Domine Ihesu, cujus resur-
rectionem nemo praeter Christianos asserii in virtute qua surrexisti, si 
dignum hunc regem tua visitatione decreveris verte impium ut 11011 sit, 
sin autem in manu forti et dextera Pharaonis ultrice iu Iiis quadraginta 
diebus sentiat in quem transfixit.« Et gressus apellam, iterum ab iniquis 
executoribus arctiori deputatus est custodiae, patienter omnia ferens, in 
orationibus et laude Domini vigil et assiduus. E t factum est, ut ante 
diem quadragesimutn rex moriretur iinpoenitens. Successit ei f ra ter uni-
cus, violentia aequali priori. Nunc etiam Lucas, datis quadraginta dierum 
induciis, interfecit spirituoris sui in ipsis, puerumque justum haeredein 
cum omni solemnitate injunxit, cujus pueritiam Lucas cum summa tran» 
quillitate transegit, ac juventutem non aeque. Rex enim factus juvenis, 
amplectus altiora quam sustinere valeret, re sua deficiente, possessiones 
ecclesiasticas dilapidare non horruit. Quem Lucas post multas lacriinosas 
ainonitiones, obstinatissimae pertinaciae videns flendo subiecit anathe-
mati et multis pro eo fusis ad Christum precibus, meruit ei a Deo gratiam 
ut bona poenitentia ductus ad ecclesiam Strigoniae properaret, satisfactus 
pro voto Lucae. Cui Lucas cum omni clero et populo solenno processit 
obvius laetitia, absolutumque suspieiens ducebat. Cantantibus autem aliis, 
flebat occulte Lucas. Cui rex »Quid est diarissime pater, quod inter tot 
gaudia fiere libet ?« Tum Lucas, »Gaudere non possimi, nani anno revoluto 
consimili die, ciun omnium nostrum confusione et ira hoc eodem loco 
suscipieris mortuus.« Et ita contigit. 

Közli : MARCZALI H E N R I K . 

Az J387. évi székes fehérvá r i országgyűlés cz ikkelyei , 

A Kállay-család nagybecsű levéltárának okmányai között Supple-
mentiun czim alat t őriztetik egy kelet nélküli kézirat, mely hosszúkás 
papiron, XIV-ik századbeli Írással egy Zsigmond király uralkodása elején 
Székes-Fehérvártt tartot t , eddig ismeretlen országgyűlés czikkelyeinck 
töredékes másolatát nyúj t j a . — A kézirat szövege a következő : 
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Ad perpetuami rei memóriám firmitatem (e szú ki van törölve.) — 
Nouerit presens etas et fu tu ra posteritas, Quod nos Prelat i , Barones, 
proceres et vniuersi Regni Nobiles pacis comoda prouida tendentes, et 
contencionum discrimina, que in ipso Regno prho dolor aceiderunt seu 
emerserunt, cogitantes et nostros animos ad concordie semitas conuer-
tentes, vt in pacis t ranqui l i ta te coli possit congruencius et salubrius ac-
cio pacis, in Albani Regalem, in qua, iuxta pr iui legiatam l ibertatem 
regni a sanctis Regibus et eorum successoribus concessa(m), in arduis 
negociis t ractandis et ordinandis solitum est regnicolis conuenire, fac ta 
generali proclamacione per omnes Comitatus Regni H u n g a r i e , die 
octauo festi beati Regis Stephani vniuersali ter congregati , prest i to J u r a -
mento, Capite eiusdem sancti Regis a l tar i superposito, cum sumpma 
reuerencia manu(a)liter tacto, Super eo, quod commodum rei publice et 
vt i l i tatem Regni ac sacre Corone communem contra quoslibet vouebimus, 
eciam si Regia Majes tas contra id facere vellet, sibi contradicemus et 
proliibemus tandem cum efectu, contra ext raneamque potent iam nos 
omnimodo resistendo oponemus pro defensione Regni et suarum tenuta-
rum et confinioruin, nec non eciam contra quemlibet potentem inter nos 
insultantem et actos potenciarios exercentem et contra presentis pacis 
ordinacionem rumpentem totis viribus insurgemus, pro reformacione et 
bono s ta tu Regnifecimus, ordinauimus et promulgaliimus vnionem et pa-
cis reformacionem, pro(ut) in Capitulis et articulis infrascr ipt is lucide 
continetur, perpetue et in violabiliter dura turam : 

I tem primo si al iquae nouitates vel mociones diff iciks in Regno 
emergi contingerint, tunc Regia majes tas prela t is et Baronibus regni 
ad t r ac tandum et consiliandum de pocioribus Nobilibus regni a d j u n g a t 
et assumpmat ad ea recuperanda. 

I tem duos honores Barona tus vna persona obtinere seil tenere 
non possit ; et quod ecclesiastice persone seculares honores nullomodo 
obtinere possint ; E t e conuerso seculares persone ecclesiasticos honores 
quacunque occasione pretensa tenere vel vsurpar i non possint, maxime 
sedibus, dignitatibus vacantibus. 

I tem prela t i et Barones pro consiliariis deputat i ju rabunt , quod 
in consiliis exhibendis et dandis non solum Regie majes ta t is aut eorum 
vel suorum propr iam querent vtil i tatem, sed communem vtil i tatem Regni 
et sacre Corone regie ; et e conuerso ipsa regia cert i tudo promit te t 
bona fide Consilia ipsa in violabiliter sequi et obseruare, et si quipiam 
ex huiusmodi consiliariis regie serenitati falsimi et communi bono con-
t rar ium swaserint x) consilium, ex tunc rescita huius veri tata de medio 
huiusmodi consiliariorum tanquam falsus turpi ter eiiciatur nunquam ad 
eadem prebenda admittendus. 

svaserit helyett, 
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Item Regie serenitas promittet suo Juramento, quod omnem ran-
corem, in vidiam eonceptum et in iuriam contra quoscunque et cuiusuis 
condicionis homines ex quibuscunque (h)actenus liabuisset causis, et 
(igy) cordibus suis prorsus euelendo relaxari, nec ipsis seu alicui eorun-
dem, palam vel latenter, per se vel alios ratione preuia quouis tempore 
quidquam imputabit, similiter et Reginalis maiestas. 

I tem quod Tezaurum Domus Regie, tam in reliquiis, quam in om-
nibus aliis, tempore proxime rixe et pugne per Jobannem Banum Maclio-
uiensem et f ra t res suos ac Johannem priorum Auranie et ad eosdem per-
tinentes contra condam Nicolaum de Gara palatinum et suos fratres, 
fautores et adherentes receptum, Idem Jobannes Banus et prior ac 
eorum frat res mediante ipsorum Juramento, prout plenius possunt, recu-
perare procurent et domui Regie restituere. 

I tem omnes Captiuos, quos idem Banus et prior Auranie ac fra-
tres eorum et ad eosdem pertinentes pronunc in ipsorum Captiuitate ha-
bent et conseruant, libere abire permitta(n)t ; et nec ipsos vel ad eosdem 
pertinentes in possessionibus vel aliis bonis ipsorum impediant et occupata 
eisdem remit tant . 

Item idem Banus et prior et eorum fratres omnia Castra, Ciuita-
tes et fortalicia, opida, villas et possessiones et queuis J u r a Regalia vel 
Reginalia, nec non ceterorum Nobilium, que pronunc occupata tenent, 
libere illis, ad quos pert inent remittant sine mora. 

Item quia premissa rixa non in contemptum vel in Juriam Regi-
nalis majestatis , (sed) propter antiquas inimicitias inter predictas partes 
ortas et liabitas commissa et facta extitit, Ideo ipse domine Regine pre-
dictis Johanni Bano, Johanni priori Aurane ac suis proximis adherenti-
bus familiaribus et sequacibus eorundem, quod si forte contra honorem 
regalem seu reginalem commissum extitisset, ut status Regni in melius 
reformetur, radicitus de ipsorum cordibus euellendo, literas *) eciam ip-
sarum et aliis ad hoc necessarie occurrentibus remediis confìrmando ipsos 
in Curiam Reginalem benigne recipiant, ipsosque secundum decenciam 
status et condicionis eorum Regalibus, honoribus lionorando et sublimando, 
prout et ceteros Nobiles ac Barones Regni regalis maiestas consueuit con-
decenter in consiliis et aliis honorare atque sublimare digne. 

E t vt omnimo radicitus et expresse denotacione via odiis, malefi-
ciis, parcialitatibus, scandalis precludatur et in Regno pacis commoda 
reformarent, predicte domine Regine et eorum heredes vel soboles ab 
eisdem procreate aliquam vindictam, affliccionem vel perturbacionem 
aut quorumcunque animi motionem super facto pugne superius expresse 
facerent vel fieri permittent vel ad hoc consensum prebebunt ad sug-
gestionem quorumcunque, ita quod si contingerit ipsarum maiestatem 
aliquorum suggestionibus et induccionibus incitari vel aliqua occasione 
commoveri, tunc omnes prelati, Barones ac vniuersi Nobiles talem par-

*) Litteris helyett. 
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tem nullomodo fouere, ymo expresse contradicere et se retrahere tene-
buntur. Nullus eciam omnino hominum super eodem facto ac interfectio-
nibus homiuum quorumcunque in ipsa pugna, illatis et quibuscunque 
euentibus ibi accedentibus, signanter autem heredes, consanguinei, affi-
nes, amici et quibuslibet atinentes illarum personarum, qui ibi oeubue-
runt, vel quandocunque offensi vel damnificati extiterunt, verbo vel. — 

I t t megszakadván a kézirat, e czikkek alkotásának éve, mely a 
megerősítési záradék után következett, okmányilag nem ismeretes ; tar-
talmuk azonban alig enged kételyt az iránt, hogy 1387-ben hozattak. 
Az emlékezés Gara nádorról, mint elhunytról x) ; de különösen az, hogy 
e czikkek folyton királyi felséget említenek és csak e mellett szólanak 
királynékról, kétségtelenné teszik, hogy az azokat alkotott országgyűlés 
csak 1386 . után, midőn Zsigmond már királlyá koronázva volt, tartat-
hatot t . — Hogy pedig a kérdéses czikkek nem keletkezhettek 1387 . 
után, az eléggé kiderül onnét, hogy azok kiengesztelésről a királynék-
kal, tehát Máriával és ennek anyjával, az özvegy Erzsébettel, szólanak, 
1388 . augustus havában pedig, vagyis több mint egy évvel Máriának 
Pal isnay fogságából való kiszabadulása után, már köztudomásúnak 
kellett lenni, hogy Erzsébet 1387-ben Novigradban megöletett. Igaz, 
hogy kútfőink Erzsébet megfojtását az 1387- ik év elejére teszik és igy 
ez okoskodás az 1387-ik év Augustus havára is illenék, de miután egy-
korú adatok egyszersmind azt is említik, hogy Erzsébet eltemetése Zára 
egyik monostorában t i tokban ment véghez 2 ) , Mária pedig csak az 
1387-ik év nyarán menekült ki Novigradból, nincs kizárva a lehetőség, 
hogy az országban Erzsébet halá lának biztos hirét ez év augusztus 
havánál később vették. 

A fentebb közlött czikkek tartalma, mely sokban megegyez azon 
föltételekkel, melyek alat t egynehány egymással szövetségre lépett főúr, 
vagyis egy párt , Zsigmondot 1387 . marczius 31-én királlyá koronázta 3), 
gyanit tatni engedi, hogy ezen ugyancsak 1387-ben Szent-István napja 
körül ta r to t t országgyűlés az emiitett szövetségnek és vele Zsigmond ki-
rállyá ismerésének országos, Károly király magyarországi liivei részéről 
is, megujitása volt. — Támogat ja e nézetet Zsigmondnak egy 1388-k i 

*) Gara nádornak megöletését ujjabb adatok September havára te-
zik y . ö. Horváth. Magyarország tört . II. köt. 195. 1. jegyz. és Szalay : M. 
tört. II. köt. 283. 1. 

«) Horváth M. i. h. 195. 1. 1. jegyz. 
8) Közli ezeket Horváth i. h. 198. 1. 2. jegyz. 
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adománylevele is, melyben ö magát az ország minden rendeitöl közaka-

rat ta l választott fejedelemnek irja, mit tekintettel a marcziusi pár tgyü-

lésre, nem mondhatott volna1) ; és támogatja még az is, hogy az itt köz-

lött czikkelyek nem egy királyi végzeménynek, hanem egy a király elé 

ter jesztendő szegődvénynek czikkelyei minőségével bírnak. 
Közli HAJNIK IMRE. 

Levé l t á r i böngészet. 
Régészeti tekintetben hazánk kárpáta l j i felföldje vonzó s érdekes 

vidék, nem csupán mert sűrűbben sorakoznak a vándor elé történelmi 
reminiscentiák család- és helynevekben, birtokok vagy épületekben, nem 
csupán mert ezek körül a festői magasb hegyvidék kerete a tá jképnek 
bizonyos ódonabb zamatot kölcsönöz, de még inkább azon becses hát-
téri részletek által, hogy arrafelé, hol sem a ta tá r já rás pusztítása nem 
járt , sem a későbbi török harczok csatározásai nem dúltak, az emberi 
kéz műalkotásait kevesebbé rombolá, mint másutt az emberi harcz, s 
nagyobbára csak az elemek harcza, a századok korhadása végzé a földi 
enyészet mindenütt kíméletlen hatását . Több tehát ama vidéken a le-
tűnt korszakok nyomdoka, müveinek fenálló vagy még felismei-hető ma-
radványa, hozzájárulván még az, hogy az ott nagyobb számban talál-
ható kisebb-nagyobb városféle telepek megannyi tanyái voltak hosszú 
nemzedékeken át a nálunk a kisebb tiers-état osztályát képviselő »ho-
spites« ivadékainak, kik úgy germán jellegük mint polgári conservativ 
természetüknél fogva, úgy elvből mint szokásból ragaszkodtak »an der 
alten Väter Weise«, és építkezésekben valamint egyébb tárgyakban ki-
fejezést adtak a közép- s későbbi renaissance eszméinek, úgy hogy ez 
mainapig is áthangzik és jelentékeny tényezőt képvisel ama vidék szi-
nezetében. Kiválóan lehet ezt kiemelni névszerint Szepességről, melles-
leg azon modern hozzáadással, hogy az ottani lakosság szerencsésen 
tudta egyeztetni származása sajá tságának kinyomását s fentartását szer-
zett hazája iránti hü érzelemmel : a szepesiek mind mainapig mindig jó 
magyar hazafiak voltak. 

Örömmel kell constatálni, hogy a nálunk, aviticus nemzetnél, 
mindig létezett, de csak ujabb időben buzgóbb lendületet nyert irány 
»emlékezzünk régiekről« régészeti, mütörténelmi buvárlat, gyűjtés, is-

>) Fejér Cod. Dipl. X. i. 456. 1. 
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mertetés tekintetében ezen bálás régióban is tevékeny működésben forr 
és sikeresen munkál. 

Egyebek közt azon fontos, és hazai érdekben szükséges szem-
pontra nézve, hogy a müveit külföld előtt országunk mindinkább szűn-
jék terra incognita lenni, valamint már mindinkább halványul az előíté-
let, hogy ez terra barbara, — legyen szabad utalni azon díszes és ép 
oly izlésteljes mint tanulságos-ábra gyűjteményekre,melyeketAkademiánk 
már megkezdett a külföldnek kiállításokon bemutatni, s ismét készül 
az azóta összegyűjtött gazdagodást a jövő évi párisi tá r la t a lkalmával 
ismertetni. Ezen hazafias szellemű igyekezetnek egyik érdemes főmunkása 
MysJcovszJcy Victor mürégészünk, kinek kutató szeme sok alig megfi-
gyelt részletet mondhatni felfedezett, és gyakorlott kézzel vagy rajz-
ban vagy festésben halomra gyűjt i a kincseket, melyeknek értéke szü-
lőföldjük díszére válik, illustráló ábrázolása pedig az e nemüekben elké-
nyeztetet t szomszédainkat is ki fogja elégíthetni. 

E megelőző észrevételek megjelölik a vidéket, hova egy sajnosan 
siető rövid látogatás vezetett, melyet azonban mégsem kívántam elmu-
lasztani a nélkül, hogy némi adatokat ne zsákmányolnék, bár ez nem 
ismertek fölfedezésére nem vezetett. 

Késmárk területével határos a Podolin felé vezető országút men-
tében egy kis helység, kis várkastélylyal, mely r i tk í t j a pár já t , melyet 
ősidőtől kezdve Nagy-Eőr-nek hivtak, minthogy eredete telonialis őr-
torony volt ; ez a szász ejtésben Nehre-re satnyáit , mig a tótok, a strá-
zsálást lefordítva, maiglan »Strásská«-nak nevezik. 

Maga az épület oly érdekes, mondhatni regényszerű, múl t ja oly 
gazdag individuális történelemben, hogy megérdemelné monographiai 
leírását, részint mint műtárgy, építkezési fokozatos alakulásának bizo-
nyitható története, részint mint bő anyagú korrajz, az ott szerepelt sze-
mélyek, családi vagy politikai események leírása. Azonban ilyen mozaik-
kép színezésére szükséges számtalan kövecskét együvé szerezni nem lehe-
tett sem czélja, még kevésbé eredménye egy átfutó szárnyalásnak, mely-
nek kedves óráiból java az élő jelen igényeié volt, és csak mellesleg jut-
hatot t a múltak porainak némi kiszorított pillanat. 

Nem is lenne tehát igazolható olyasmiről jelentéssel lépni fel, 
mit teljesíteni nem lehetett —• ha csak azon körülmény nem jutott 
volna tudomásomra, hogy mindazon alkalmakkal az utóbbi években, 
midőn a történelmi társulat init iat ivája folytán egyesek vagy bizottsá-

TÖRT. TÁR 1 8 7 8 . 1 2 
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gok vidéki kirándulásokban foglalkoztak levéltári vizsgálásokkal, Nehre 
soha ezek sorába nem kerülhetet t ; minthogy lakosai egészségi tekintet-
bőr kénytelenek lévén lioszabb éveken át majdnem állandóan enyhébb 
égalj alat t külföldön időzni, zárva volt a várkastély, s nem volt, ki a 
hazai tudomány vándorainak vendégszeretetet kinálhatott volna. — 
Bár tehát alaposan számot adó jelentést nem pótolhat egy futólagos 
böngészet, de legalább talán kis mécsszikráúl szolgálhat hivatottabb 
utódnak, mit fog kereshetni, várhatni az ottani anyaghói ? 

Nehre múl t jának nyomdokait kiegészíteni csak bővebb apparatus 
segédeszközeivel lehet, mi végett kútforrási tanul tsággal a hazai központ 
dús anyagát kellene felhasználni : de ezen két kellék egyike sem állván 
rendelkezésemre, csupán az elérhetett hézagos adatokra szorítkozom. 

Legrégiebbként megnyit ja a sort : 
1 2 6 1 . Ist das Nehrer und Reichenauer Kloster erbauet. Chron. 

Leutschov. Wagner, Anal. Scep. I I . azon megjegyzéssel : 
sed cujus ordinis fuerint ? obscurum est. Állítólag létezett egy 

ideig mint czím egy 

»Abbatia de Strásska«, mely egy gallicziai Conventus dependen-
t iá ja lett volna. Talán a Dunajecz vize melletti Lechnitz (Rothes Klos-
ter) lehetett ? a következőből ítélve : 

1 3 3 0 . sext. fer. pxima post fest. Pentec. Carthusiani Lechniczen-
ses cedunt X. marcis terram a Villa Eur separatam magro Rycolpho 
filio Comitis Rycolphi. Wagner, Anal. Scep. I. 

Érdekes, hogy ezen hagyomány átszivárgott az ú j korig : ugyanis 
nemrég még keringett a monda a szepességi fuvarosok közt, kik ezen or-
szágúton G-allicziába szállítanak, hogy egy gallicziai kolostorban, me-
lyet úti állomásul használni szoktak, áll í tották nekik, miszerint Nehre 
valamikor ezen zárdához tartozott volna. — Ez azonban csak rövid 
ideig tarthatott , ta lán a két Anjou-király alatt , mert Fejér Cod. dipi, a 
mennyiben kimerítő indexek hiánya keresést enged, efféle nyom nem 
találkozik, ellenben a XI I I . század végéről és a XV. elejéről mutatkozó 
adatokból következni látszik, hogy Nehre világi birtok volt. 

Egy régi papíron, régi írással irt, de mégis a mult század első 
tizedébe nyúló kevés ivnyi okiratjegyzék elején ezek találhatók : 
(Nehrén.) 

1298 . — 18. Kalend. Augusti. Andreae Regis transumptum pro 
populis de Eur emanatum, quo continentur litterae Comitis de Scepus 
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Bald i nominati, quibuscum populus de Eur de censii terragii et servitiis 
universis conventis exhibetur et eorum immunita tes enar ran tu r . I n lioc 
transumpto sequentes metae possessionis Eur designatae sunt stb. 

Következik a ha tárok teljes körülírása, melyek kite'telei még ma 

is felismerhetők, tekintve, hogy azóta a terület megcsonkí t ta tot t . Maga 

az eredeti okmány létezik, és a birtok legrégibb okleveles bizonyítékát 

képviseli. — A következő : 

1 3 0 7 . Caroli Regis donatio pro magro Kokos *) fílio Ricolphi qua 
mediante ob fidel, servit. eidem quandam regiam possessionem Eur in 
Cott. Scep. existentem e Consilio Regni Baronum pro haeredibus haere-
dumque successoribus donat, — cum metis : ab occasu stb. 

Ez muta t ja , hogy ekkor Nehre mint »regia possessio« papi birtok 

nem lehetett . Következik egy rakás egyéb hasonló korbeli t ransumptum, 

melyek magukban ugyan érdekesek, de névszerint nem tar ta lmazzák 

magát Eur- t , azonban közvetve mégis vonatkozással b í rnak, a mennyi-

ben oly részek fordulnak elő, melyek későbben soká a Nehré t bir t csa 

ládok bir tokához t a r toz t ak ; s pedig : 

1 3 1 7 . Transumpt . Capti eccl. Scep. pro Phi l ippo Ivastellano de 
Scepus, magro Much Castellano de Sáros et Arnoldo Judice de Kassa 
sequent. l i t terarum : 

1 2 9 6 . 7 Kaiend. Oct. Andreae Regis litt, cambiales quibuscum 
Cornit. Arnoldo filio Detrici de Scepus Te r r am Palocsa ex collatione 
Steph. Regis possidentis et castro per eum exornatum cambiatimi etc. 

1 2 8 2 . 10. Kai . Apr . Ladisl . Rex Corniti Arnoldo filio Detr ico et 
Jo rdan i f r a t r i ac Detrico filio Comit. Arnoldi ob servitia et fidelitate 
maxima in expugnatione castri Jauriensis per Bohemos occupati praesti-
tis — Ter ram Kör tvé lyes in Cott. Scep (ezelőtt Nelirehez 
tartozott .) 

1 3 0 4 . Caroli Regis donatio pro Comite Arnoldo et Jo rdano filiis 
Detrici emanata . . . Körtvélyes. 

1 2 8 8 . Ladisl. Regis pro Arnoldo . . . . super ter ram Stragor et 
sylvam fekete erdő (ezek az első 1 2 9 8 - i Nehrei metat ioban fordulnak 
elő) cujus continentiae haec s u n t : de 4. J a n u a r 1 2 8 2 metue de-
s ignantur — poste a Confirmatio Andreae Regis. 

Ennyi az, mi az őskorra nézve feltalálható volt. Alig egy század-

del később hasonlag világi kézen volt a birtok, mert a Sziléziából Sza-

polyay Imréhez jöt t Varkocs nyer te adományba, de alig egy századig 

*) Ez a »Kakas de Lomnicz,« bonnét az illető közeli helység maig7 
Kakas-Lomnicz nevet visel. 

12* 
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örökítette nemzedékében. Az eddigiek sorában tehát aránylag igen rövid 
időtartamú hézagok muta tkoznak , melyekbe esetleges papi uralom 
(Kloster, Abbatia) elhelyezhető lenne : vagy azt kellene feltenni, hogy a 
birtok (Villa, terra, possessio) külön állott és változott világi földesúr 
alatt , s ettől külön tán egy ideig csak a residentia, külső birtoktartoz-
mány nélkül állott egyházi kötelékben másfelé ? — mi ellen azonban 
a Wagnerből fentidézett 1330-k i okmány szól. 

Varkocs utódja a Mohács utáni pártharcz folyamában nota in-
fidelitatis alapján birtokát elvesztette s jószágai confiscáltattak. 

Ez által ju tot t Nehre u jabban adományzás alá, és I. Ferdinand 
kezéből oly ura t nyert, ki történelmünk harczias lapjain nevezetes helyt 
foglal, Marcus Horvát Stansith de Gradecz, szigeti várparancsnok, Zrínyi 
kor- és baj társa . Ezentúl családjában öröklött és fenmaradt e jószág 
harmadfél századig, míg az utolsó férfi ivadék egyik leánya által az úri 
név változott, úri jog és a levéltár megmaradt ezen leány fiának most 
élő egyetlen leányánál. — A levéltár rendezve s lajstromozva van, tar-
talomjegyzéke egy tekintélyes ivrétnyi kötetben foglaltatik, melyet ele-
jétől végig a családi ügyész irt, s annak főszakaszait befejezésül több-
helyütt egy formaszerü archivalis hitelességi záradék mellett aláirta, 
részint : Stráska 1 812 , részint : Eperjes 1813 . nevét pedig külöinbözőleg 
jegyzi, majd : Stepb. Tomka de Thomkaliáza, majd : de Eadem et in 
Folkusfalva. — A czim ezeket mondja : 

Elenchus litteralium instrumentorum Inclytam Familiam Horváth 
Stansith de Gradecz concernentium, — conti net, : 

1) Personalia, 2) Realia generalia, 3) manipulationem peeun. con-
cern. — Elaboratus per Steph. Tomka, mp. 

Paginálva van 1 — 3 7 3 . ezek végén ismétlés: Synopticus Con-
sjpectus Tomi I-i I. Personalia : a) privilegiales super variis titulis armis 
honoribus ac dignitatibus, a pag. 1 — 1 6 . — fase. 41. 42. 

b) Marcum Horváth Stansith Capitaneum Szigetiensem concer-
nentia a pag. 2 1 — 4 4 . fase. 10. 15. 20. 

c) Tutelam et Curatelam Steph. Kiss de Felső-Orosztony, pag. 
4 5 — 4 8 . fase. 40. 

d) Matrimon. Barbarae Horv. St. pag. 49 — 62. fase. kk. 
II. Realia generalia. aa) Universa bona Horváthiana concernenza, 

quorsum relata ^ sunt Donationes, Statutoriae, ac processus circa radica-
litatem juris, pag. 65. seqq. — fase. 35 et orig. 

bb) Controversiae cum Jóianis et Nedeczkyanis és így tovább, 
magán s családi jogbeliek . . . gg) alosztályig, végül Appendix de pe-
cuniis 1) . . . usq. 8.) 
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El van pedig helyezve a levéltár okmányilag értékes főrésze egy 
óriási vasládában, mely maga valódi diszremeke a régi művészies ko-
vács- és lakatosmesterségnek. Készítésének kora nem bizonyos, és év-
szám (1740) nyilván csak azon időt jelzik, midőn férjhezmenéskor a nő 
Anna Maria Baronissa a Hellenbach, fér je házához hozta az ő res para-
phernales választékai ezen vasládában, mely bizonyára már az ő család-
jában tiszteletes régiségű örökségül szerepelt. A puszta vassúly üre-
sen is több mázsányi, az igen mesterségesen többfelé csappanó zár a fe-
dél egész belső felületét foglalja el, és diszes czikornyákban kimet-
szett takaró lemezzel van befedve. Belsejo vörösre van ki festve, a 
szembe eső oldalon a házaspár nevei, czimerei s az évszám. Kivül sürü 
kereszt pántozat vaskosan domboros szegfejekkel szabályosan koczká-
zott felületet képez, melynek mélyedt négyszögmezei megannyi táj-
vagy genrefestményt tar ta lmaztak, a tar tók, lakatpajzslapok stb. pedig 
aranyos festékkel diszelgtek. Ezen külső pompának azonban most már 
többé csak nyommaradványai ismerhetők fel. 

A Horváth Stansith család levéltár tar ta lmát illetőleg, egyrészt 
régiség tekintetében alapitója korán túl visszafelé nem terjed, s tehát 
nem képes ily irányban palaeographiai r i tkaságokat nyúj tani , másrészt 
azonban korrajz, időviszonyok és személyiségek jellemzésére oly válto-
zatos bő anyagot tartalmaz, hogy már csupán a lajstrom olvasása képes 
élénk színezetű vázlatot szem elé varázsolni a XVI. század közepén s 
azon túl élt nemesség élete s dolgairól. 

Horváth Márk valamint időre nézve mint első, úgy történelmi 
jelentőségre nézve is legkitűnőbb helyet foglal nemzékrendje tagjai közt. 
Tudunk felőle kimerítően eleget, úgy hogy nincs mit u ja t felfedezni. 
Istvánffy ékesen tárgyal ja , Lehoczky Stemm. Budai És. Lex. és belőlök 
Nagy Iván : Magy. Csal. adják a személy és család felőli adatokat . 
Ezeknek több elemeit illustrálja a levéltár, azonfelül, hogy természet-
szerint számos incidens a napi élet érintkezéseiből bővití a fenforgó is-
meretes tényálladékot. 

Függelékül ez igénytelen sorokhoz mellékeltem egy kis kivonatot 
sorjegyzék szerint a lajstromkönyvből, a mennyiben Horváth Márkot s 
idejét közelebb érdekli, mintegy mutatványül , hogy magukból az ok-
mányokból még többféle érdekes részletet meríthetni : de ehhez mint a 
halásznak idő kell és türelem, s ha az utóbbi nem is hiányzik, de amaz-
zal nem rendelkezém, 
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Lát juk ezekből, hogy Horváth Márk, valószínűleg a fejedelem 
kitüntetései következtében, lépéseket tet t leszármazásának régi nemes-
sége bebizonyítására, valamint Lehoczky Stemm, is felviszi a XI I I . sz. 

f 

középéig. Hasonlag Rajcsányi Adám kezemnél létező genealog jegyze-
tei közt a Horváth-féle nemzékrend felet t azon megjegyzés áll : Haec 
família incipit 12fì4, parenthesisben mel le t te : (si esfe verum?) — Ta-

lál juk továbbá Ferdinand czimer- és jószág-adományát, czimerbővitését> 
és bárói rangra emelését, melyet későbbiek helytelenül vontak kétségbe 
— talán azért, mert ezen főrendi méltóság soha nem érvényesíttetett. 
Ott van azután a felruházás a szigeti kapitánysággal, valamint utóbb 
az attól kért felmentés, és soká a hősnek halála után bizonyos hadi 
számadásainak kiegyenlite'se. — Többféle levelezés, közbe fejedelmi is, 
azon villongások kibékítésére, melyek H Márk s addigi hő barát ja Zrinyi 
közt keletkeztek. — Monitumok a latrones qui se Haramias vocitare 
solent megfékezése végett. — Violentialis czivakodások Pet rus Bakits 
később Ladislaus Keretsényi ellen. — Horváth Márk temetésének költ-
ségei, — hagyatékának (ingóságainak) összeírása s felosztása, — öz-
vegyének, fia gyámságának ügyei. — Istvánffy János kiváltása török 
fogságból, miért a sarcz fejében jószágát elzálogolja, — utóbb özvegy 
anyja ezt perennalisalja. — Cziráky Bálás bizonyos török paripát le-
foglal s kibocsátani ígéri, ha követelései kielégíttetnek. — Sennyey Fe-
rencz, gyám útiköltség jegyzéke Nagyszombatba H. Márk kiskorú ár-
vája ügyében. 

És így tovább, némelyek még Márk fia Gergely felől is, ki Strass-

burgban j á r t a az egyetemet, hazajövet a mostani plébánia helyén iskolát 

alapított, sőt abban ideig maga is tanítot t , utóbb azonban megyéjének 

jeles al ispánja volt. 

Végzem azon óhajtással, hogy ha e jegyzetek elég érdemesek 
lennének tárgyuk közelebbi megvizsgálása czéljára figyelmet költeni ; 

szerencsésnek éreznem magamat eléggé az által, ha a hazai régészet és 
történelem mezején buzgólkodó avatott munkások valamelyike indít-
ta tva látná magát a jelzet t anyagot közelebb megforgatva áttekinteni : 
mely fáradság alig maradhat valaha s valahol teljesen meddő, mert 
mindenütt , még a polyva közt is, találkozik jóféle szem, és ha szaporodó 
igyekezeteink, szaporodó munkaerőink specialisáló monographicus irá-
nyoknak neki türkőznek, ez csak sikeres eredményre vezethet, vala-
mint másrészt a részletek felderítése, gyűjtése, egybehasonlitása ve'gczél-
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jában mégis arra szolgál, az egésznek képét helyesebben, teljesebben 

felismerni, a kort, a szakot, a tényt élethűségig emelni s szinezni, s így 

tudásunknak s tudományunknak használni. 

Közli : Báró MEDNYÁNSZKY DÉNES. 

Maylá th I s tván és t á r s a i f r igy leve le . 
A legérdekesebb és legszebb magyar emlékiratok egyike, a Mind-

szenti Gáboré, (mely az Erdélyország történetei Tára I. k. látot t vilá-
got) részletesen leirja Mayláth István erdélyi va jdának lázadását János 
király ellen. De a mozgalom történetét Mindszenti ott kezdi, hol May-
láth lázadásáról Andrássy Menyhért jelentést tett a budai udvarban. De 
a dolog nem ott kezdődött. Verancsics (összes művei I. k. 70. 1.) emlí-
tés t tesz Mayláth és Balassa vajdák s Kendy Ferencz összeesküvéséről, 
hogy János király halála után »senki az erdélyiek között feje vesztése 
alatt ne merjen kiváltságra senkit megnevezni, hanem azt, kit ők hár-
man megneveznének, választanának. Erről levelek is nagy kötél a lat t 
kelt vaia.« Ezen frigy-levél megjelent a »Nemzeti Társalkodó« 1836-ki 
folyamának II. k. 209 . s köv. 11. Ezen urak azonban másokat is bevon-
tak a lázadásba, s másokkal is kötöt tek frigylevelet, melyet minthogy 
több tekintetben eltérő a 3 lázadó által kiállitottól, egész terjedelmében 
bemutatunk : 

My Maylath Istwan, Baiasi Imre, Kendi Ferench, Banfy Las lo 
Banfy Myklos, Banfy Gaspar, Kendi Mihal, Kendi Antal, Warfa lwy 
Jacab, Warfa lwy Janus , Almádi Balint, Kozarwary Laslo, Banfy Ber-
naldh, Lazar Janus, Mihalfy Thamas, Bernald Balas, Potak Boldisar, 
ez mindh assyok, az kyk newey az Maylath Istwan Wayda Wrammal 
vaio mas lewelbe, Irwan wannak ez egenessegre mentőnk egenlo akara-
tai, az my hassank jawaerth, (1) hogh az Thorwenek ez regi sokassogh 
ez az kossegh j a w a n a k ellenne sémit nem celegedonk, deo Minden 
Modon ez kesseges y o t h keresswk ; (2) ez ha az feyedelemnek serence-
telensege, s wgh gonosa Tortenyek, ky t Isten el Tawastasson, My ege-
tembe vaia kyth valastandonk az walastassegh, Towaba egink is, mas-
sink akaragya nekywl nem saal vaia my sersesegre da valamy sersendo 
lessen egenlo keppen ez egh akaragyal My velőnk Mindenek assokba 
(3) Towaba, egink az massink Tistesseget hasnat elo wyteilet az ew 
rendihez keppesth mindeniknek mindokor igekessonk elo wynny, (4,) 
Towaba hogy egink is, senkynek a Tobink ellenni Baragya nem lessen, 
wgh hogy ha Tortenyek hogy eginknek vaia ky Baragya lenne az To-
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binek kegyk nem, a wagh kegyk cj ;ak eginnek my ky'wsswlonk az nem 
lenne Baragya Taha t az kynnek Baragya wolth, asth a wagy az To-
binknek is Baratl isagara hoss}:a awagh nylwan minden Barathsagnak, 
ellen essenkj'wwl való Baragyanak ellenne mondh ez my hossank Eagaz -
kodek, (5) Othewdzer hogy ha vaia mellinknek my ky'wsswlonk vaia 
my keppen holta Tortenendigh Tahat , az Tobink ky megh maradnyk, 
az megh holth arway"nyaka, minden agyafywy ez Igaz otalommal ez 
segytseggel kees lessen celekedny ez mwthathny enbersegnek minden 
Titesseget cy;elekedessit, (6) Towaba hogyha yobagink a wagy Zolgaink 
a wagh a t h i a n k f y a y kesseth a wagy my magyank kesseth wala my 
egenethleghsegh Tortheny'ek awagh la thtnyek az fogoth emberek aitai 
minden halagatas nekywl igassan megh latassegh ez el wegestessek, 
(7) Wegesethre hogy semmy nemw enbernek eglimasth megh nem hagywk 
nyomoritany minden thehetsegionk serenth mindh elton marhank fotaigh 
ez kedigh megh seghetetlenwl fogagy'wk megh Tar tany az My'hytonk 
Thistessegenkre myndh az íny eltonkbhe kynnek Bissonsagara a th j : wk 
eghmasnyak, az my peeetonk ez kessonk irassia a la t walo Leveleth, 
keelth G-yergebe Boj'thello Wassarnaph wthan walo serdaan, Anno do-
mini 15 . 9. 

B. Imre manu sua 
Ladislaus Banffy manu sua Nicolaus manu sua 
Kendy Antal eu kezewel Ladislaus Kozarwary 
Bernardus BanfFj" manu propria 
Lazarus Janthaf fy Nicolaus Janthaffy manu propria. 
A 16. pecsét köztil csak 9 van kinyomva, melyek között 6 ca-

maeás pecsét. Ezen kivül 3 keresztvonás is látható. 
(Eredetije a nemz. Múzeum könyvtárának kézirat tárában.) 

K ö z l i : FEHÉRPATAKY LÁSZLÓ. 

Fogott b í r á k í té le te . 
1548-ban . 

A fogott bírák intézménye Magyarországban éppen úgy el volt 
terjedve, mint Erdélyben s némi analógiája van a békebírói intézmény-
nyel. Minthogy a perlekedés az octavalis terminusokon a törvényszékek 
szervezeténél s a törvények complicatiójánál fogva sem gyors, sem olcsó 
nem volt ; maga a közszükség hozta létre a fogott bírói intézményt. A 
perlekedő felek megegyeztek bizonyos személyeknek az ítéletében, kik 
a megjelölt napon összeültek, megvizsgálták az ügyet és hoztak ítéletet. 
Már a váradi regestrumból kitűnik, hogy közszokásban volt az »ar-
biterek« intézménye. Bartal megjegyzi, hogy nagyon kedveltek s igaz-
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ságos ítéleteik miatt keresettek voltak a választott bírák. A három város : 
Kecskemét, Kőrös és Czegléd területén létezett fogott bírói intézmény-
ről Kecskemét történetében Hornyik János igen érdekes példákat hoz 
fel, a n.-kó'rősi területen e részben történtekről a Balla-féle krónika fiig" 
gelékében találunk említést. A Rima-Szombat városában convocatus bí-
rák által hozott Ítéletről, a »Századok,« 1876. folyamában emlékezik. 
Egy Erdélyben hozott magyar ítéletet 1548-ból itt mutatunk be olva-
sóinknak, mely történeti becse mellett nyelvtörténeti szempontbúi is 
figyelmet érdemel. 

Myw Drakwlya laszlo, Gerendy peter, Robynt János, es Gywlay 
Gaspar, wallywk ez lewelnek zeriben kyknek illyk mindeneknek, hogy 
mywnket Bethlen Gergel es apaffy Gergel, foktanak, wgy mynt fogot 
birakat, hogy az mynemw dolgok ew kezthewk wolnanak, mindeneket 
meg latnaiok thewrwen zerent, Bethlen Gergel wgy mint felperes min-
denekben, apaffy Gergel wgy mint alperes, walamynemew wagdalas ky 
ezet wolna apaffy gergel wtwarbiraiatol Thobiastol, ig lewlthewk, Tho-
bias az apaffi gergel wtwarbiraia, hogy miért Nagy zároson ^meg wak-
tha az balas zolgayat, lwkachot, az Bethlen Gergel Zobagyat zebes-
nek, (ha az keze meg vez, ha t hws fl agyon es fizessen lwkachnak) ha 
kediklen meg nem wez, az keze, hat Jámborok meg lássak az zerel-
met, es az zerelem zerent fizessen thobias, lwkachnak. 

Item. Elekes Is twan az Bethlen Gergel ebesfalwy Ispannya, myert 
hogy az apafíy Gergel thylalmas retheben, az kyt Malomzeknek hinak 
awagy mondnak, komlath zedeth, es az komloth zekerere felrakta, es 
haza wyzy wolt, azt meg latwan az apaffy Gergel wtwarbyraya, wta-
ban meg fokta, azt ig lewlthewk hogy thet te az apaffy gergel 
wtwarbiraya, mert az wra zolgaytol, es jobagytolys thylalmas wolt, 
az komló. 

Item. Az egy hold fewld ky ekkes ferencze wolt, kyt Irotwannak 
mondnak, mellyet apaffy Gergel zantatot meg, azt wgy lelthewk, hogy 
Bethlen Gergel, apaffy Gergelnek magwat az az Bwzayat, kyt az 
fewldbe weteth, meg agya, es az fewld bwzastol Bethlen Gergelnek 
marathgyon. 

Item. Az olagh kapolna dolgath ig liattwk, hogy ezen a lapatban 
maradgyon, mint ez Ideyk wolt, miért hogy mostan zem Apaffy Gergel-
nek, zem Bethlen Gergelnek oly" Byzonsagok nychenek, Apaffy Gergel 
az a t tyafyakal egyetembe, ez Iewendew zent Györg ezten napyan (az) 
fogoth Byrak elewth, jo byzonsagal mwthassa ky Bethlen Gergelt 
belewle. 

Item. Az felsew lo kerth dolgath ys ig ha t tuk mint az kapolna 
dolgath. Item az malom dolgatty's ig hat thwk, ltom az nemes haz dol-
gat th ig hat twk Item az malomsek dolgatth ig hattwk mint az kapolna 
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clolgat, Item az zegen nep kezewth walamy dolok wagyon, a wagy len-
ne, falw therwenye zerent lasaak meg, az melly felnek nem thechenek, 
mennyen kerclewre Zegeswara a mint regy Iwdewtewl fokwan wolt, 
azon zerent mostys wgy legyen, walamely fel ezt az my zerzesewnketh, 
meg nem allana, keth zas fl kentelen maratgyon, keth reze az perezt, az 
harmat reze az Byrake, es az berak thehesenek eleget az kewthelrewl, 
kewlt ez lewel ebesfalwan, apro zentek napyan, ezer ewthzas negywen 
nyoleh ezthendwben. 

Kívülről egykorú írással : 1 5 4 9 . Quasimodo utan wala zeredan 
halastatwk ez belewl meghirt dolgokat tyzen ewthewt napra ezen kew-
tel alat amint belewl meg irtwk. Drakwlya laszlo, Gerendy peter, Ro-
bin t János. 

XVII. századbeli írással : Apaffi Gergeli es Bethlen Gergely közt 
walo holmi aprólékos dolgoknak törvén szerent való eligazítási. Poten-
tia, Vágás és Sebesítés, Földszántás etc. eránt. Ebesfalva. 

(Eredetije papíron, négy cameás pecséttel, ezek közül kettő egé-
szen kinyomva, egy félig. A m. k. országos levéltár kincstári osztálya 
nagyszebeni físcalis l tárában E. nro 4 alatt .) 

K ö z l i : THALLÓCZY LAJOS. 

Három rövid m a g y a r levél . 
A következő három rövid magyar levél írója Nádasdy Tamás 

horvát bán, országbíró (1554-ben nádor), s a kihez azokat intézte, az 
neje, Kanizsay Orsolya, kiuek hü karjai közt adta ki lelkét az elaggott 
államférfi 1562-ben. 

A második levél a győri táborból kelt, hol Nádasdy is a maga 
dandárával Móricz szász herczeg sergéhez csatlakozott. Az első levél 
kelet nélküli, de ugyanazon napokból való, míg a harmadik egy szintén 
egyidejű, de elveszeit levél utóirata lehet. A vajdáné, kiről egy levélben 
említés t é t e t ik : Báthory Endre erdélyi vajda neje Thurzó Anna, kit 
rokonság s bará tság köteléke kapcsolt Kanizsay Orsolyához. 

Nincs semmi fontos dolog e rövid levélkékben. De mint a hatal-
mas főúr, a diplomata, a nádor s hadvezér sajátkezű írása, melyből lel-
kének egy szép jellemvonása tüuik elő, t. i. igazi benső vonzalma nejé-
hez s a legkisebb dolgokig kiterjedő figyelme annak betegsége alatt — 
megérdemlik az ismertetést ; annál inkább, mert ama durva, erőszakos 
korszakból, melyben úgy látszik, mintha a hűség és szeretetnek még 
fogalma is kiveszett volna, kevés ily miniatur-emlék maradt fenn. 
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Még csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy mind a három az ere-

detiről van véve. 

I. 

Szerelmes orsikam, im ez bekötőt levelböl megh erti kmed, mit ir 
az te reghi szolgád Nemeth xpoff (=Kr i s tó f ) : azért im keltem eg ruha-
nak való táfotat küld el, es matatasd (sic) be neki en szómmal es te szo-
dal, de kerlek bog el ne feled, mert ez is te bűnöd bog néha vgan nem 
kiczin dolgát is el szoktál feledned. 

N(ádasdy) manu pr. 

I I . 

Szerelmes orsikam, akar tűriem s akar tagagiam de bizon ighen 
szorgalmatos <̂ s felelmes vag'ok, hog' nincz iol dolgod, mert sok napia 
immár hog' semmit nem irai. Istenert kerlek ird meg hog' mint vag', 
mert iollehet nehez az te naual 'ad, de ha valami n 'aual 'ád vag'on kin-
nebb (köiiiiyebb) hog' erezem ; en eghess:ghbe vag'ok, de iobb felől mind 
alol felül fainak az fogaim, de azért ghörzölök vélek. Isten tarezon meg 
mind waydane aszon'ommal. Datum g'őri . . . . . . 9 1552 . 

Az te Nadasdyd etc. 

Külczim : Ez leuel adassék az en szerelmes orsikamnak. 

I I I . 

Im 
ez saczkoba ket pessaria vagon azaz az szerszám kit az titok-

helre kel boczatni, es vagon ezen saczkoba eg' szelencze ken^, mei 
kenővel az pessariá(-í ha) b<í boczatod megh kend az kenővel, arra 
kettő az pessaria hog' hol egiket, hol masikat boczasd b<j, mert ha czak 
eg' volna, hamar k11 menne az ereie, napalis boczasd be eielis napal 
ket oraigh tarczad nalad, eiel touabb lehet. 

Továbbá vg'an azon kenővel az derekadat ^s az reszet az hasad-
nak az hol fay (kend meg), mikor le fekszelis, fordeczad*), mikor fel-
kelszis, és az kenes vtann mind az derekadra s mind az hasadra melegh 
ruhát tetes. Nehezen ír ta ezt az te tanczid. **) de nem lehete egeb benne. etc. 

Közli : i. 

*) Ez figyelmeztetés, hogy neje a lapot fordítsa, e szónál végződvén 
azon oldalon az írás. 

**) Tamásod. 
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Kons tan t inápo ly i m a g y a r t udós í t á s a persa és orosz 
háború ró l . 

1555, 

Hogy K. (kegyelmed) ne mongya hogy walamy wj ;sagothes nem 
Ir tham, legyen K. Ezt a mj ' th írok, Inkább akarnam En magham meg 
bezcllenem, hogy nem mynth meg írnom, de aztes meeg, meg aggya 
az Isten. Azért K. ezt írhatom, hogy terek Chnzar persyaból meg teerth 
megh ez el mwlt Augustus hawanak az eleyn, k>; mydewn persyaban 
Ighen be menth wona, Es az Kwzwl bas, wele eliak Jaezotli wona ede 
s towa Eleore menwen, es mynden naph nepeth weztwen, Eheztetny es 
nyómorythani akarwan nepeth neky, nem akartli wyadaltli adnj ' , hanem 
chak harczolasokkal es kewlemb, kewlemb fele Eyely reya Iuesekkel 
banthwan es sakmanj^ossyt kerghetwen, nag}' sok kar leth wona nepebe ; 
latwan ezt chazar, nem akara wgyan Ja rny , mynth my az koczan (Ka-
zianer) taboraba Ja rank , hogy mynd addyg oth wezewdenk, mj-'gh nem 
tellesegwel el fogyathkozank, es a mydewn Inkább kell wala a neph, 
akor nem leon, es Ebewl Ja rank . Ez nem akar tha Tellesegwel rea 
warny az nyomorwsagoth, Éppen akar th Inkább ky Jewj ; ny, hogy nem 
zerenchara nepeth wethny es feyetli, wj'zza Ter th , ky th kwzwl bas 
Ewteod napyg mynd Eyel s mynd nappal kesserth, a meeg Ew es meg 
nem wntha, Elegh kar th t thewen az Chazar nepebe. Chazar az my 
kar th Jewebe thehetetli, mynd rablassal s mynd Eglietéssel, E r the wolth. 
Mongyak hogy sokath rablotiak es bew az rab kezewttek, ewk azt 
mongyak ; De Ez b5;zony hogy nem nyerthes annyath, kynel kethzeres 
thewbeth nem weztetthek. Mosth Chazar Ezrembe (Erzerum) woth ; az 
ew Idnepekbe az baryamon, oth Egynyhany nap meg nywgat ta nepeth, 
onneth mjmdyarasth halappa (Aleppóba) Iw ; ha t ta a hataron wtanna 
Alj* passath az herelteth, a ky tawaly bwday passa wala, es Zkender 
passath a karaemythy passath, keth negywen ezer Emberrel, hogy ne 
haggyanak kwzwl p a s s a n a k E d e ky a chazar feolden rablasth m)7'welny ; 
de a mynth Ertliwk, eliak nywgossa kwzwl bas az ew nepeth. Elegh 
kewes az Ew ellene. Chazar feleol meeg senky nem Twgya, ha meg 
Jewe Ide constantynapolyban, a wagy nem? de Inkább hyzyk mynd-
nyayan, hogy meg nem Jew, merth Imar Enneth mynd wtanna hywatta 
madarazyth es wadazyth, es azt welyk, hogy oth akarna Essmeg Telelny 
es wyonnan meg Eppeytheny hadath, Essmeg kykelethre wyonnon reya 
menny ; kyth Engliegyen az wr Isten ! 

Towabba Ezthes í rhatom The K., hogy mostan az mwzkway 
herczegh Es az oroz wrak, kyk egymassal zomzedossok Es at tyaffya-
sok, nagy hadath Indytot tak az Tatarokra , kyketh Indytot tak fel az 
c h e r k e z e k es az mongorlyak, kyk az orozokkal es a mwzkwakal ha-
tarosok, Jelesben az mongorlyak Es Thewb keth zaaz ezernel az had, 
kyknek mynd hadnagy Es Wezeri j Es kalawzy az mongorly cs az eher-
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kez wrak ; Es azt fogattak, hogy ha az Eghyez Ta ta r orzagotli kezekben 
nem aggyak ; feyeketh wegyek. Mondom, ez kylssew T a t a r orzagotli 
nem, az nagy T a t a r kám orzagotli. Es Imar annya ra el menthek benne, 
hogy nagyob rezeth mynd el egliettek es rablottak, mastes Eyel nappal 
Eghetvk es rabollyak, Es addyg meg nem akarnak therny, meeg nem 
wegheth theznek bennewk. Imar es azt mongyak, hogy nem mezze ertli 
az Eley az hadnak kaspához, ky Terek Chazaree, Egy zancliaksagh, ky 
nem mezze alioz, a hol az dwna a Tengerben essyk, Es Imar az Éghez 
Tanays wyz melleketh Iwey e tevek ; az oda walo zeghyn kere/ty enek 
Ezt mywelyk, kyk mynd racz liythyn w a d m k , mynd az mwzkwak, 
mynd az orozok, mynd az C h e r k e z e k , es mynd az mongorlyok. Es 
ha oth az Thatarokkal wegheth Thehetnek, liaath oztan myndjarasth 
modwath, hawasselfeldetli es Altai az dwnan Ede Terek orzagra Jew-
lietlmek. A mynth Erthem, az zandekyok, ha Isten hozza segliethy 
Ewketh Es az Thewb kerezty'ensegheth. 

Towabba, The K. Ellyen chodatlies Irhatok, kyk etli Terek or-
zágba Imar Ez my eth lethewnkben Tliertynthenek, hogy olly hertelen 
nagy ár wyzek levének eth, apró pathakakthwl, mynth az Erwyschey 
pathak wóna, ollyanokthwl, kyk soha Erekke T h e w l e nem ara t tanak 
meg, hogy sok falwkath wyvenek el, mynd Thol az Tliengeren, s mynd 
Enneth. E th galathan tholys Egy kys pathak, ky gala than Eth elle-
nenkben Be az Thengerben Esy'k, Ez El mwlth Au^ustusnak az Eleyn, 
Egy Eyel olly hertelen, olly nagy aradastli thewtli, hogy Egynehány 
zaz Emberth Ewltli meg, Es keth fa lwth Tlielleseggel helebwl ky mwsta, 
Es baromnak sokasagath, zona rakasok .tli, aztagokatli, fakatli ewreg-
heketh, Es eliak czyganokath, k j ; k azon Esteunen zallottak woth a 
pa thak melleth, Thewbeth hethwennel, Es Egy papyros ehynaló mono-
thys, mynd házastól, ky mossotli, Egynehány Ezer foryntli ara kar th 
Thetli, Es Ezeketh mynd Ede az galathay Thengerben hoztha Be, 
annyra, hogy Egy hetliyges az sok dewgli Es holth nep, fanak sokas-
sága, dezkanak, Es kevveknek sokassága wgyan el lepthe az thengertli. 
Ezeffele wyz aradassok Ennethes az Thengeren Es Egy nehany helyen 
terthentenek. 

Towabba Ezt zynthyn Constantynapoly feoleth Comötes es mu-
tat ta magath, az Ewsthewkes chyllagh, ky nyocz napli mutat ta magath 
mynden Estwe. 

Towabba Ellyen chodatlies I rhatok The K., hogy Eth masth 
Terek orzagban olly Iglien nagy Jelensegheg leznek, hogy az At tya 
fyatli meg Ewly, Es az fya , az a t tyath mynden ok nelkeöl es haborw-
sagnal köl. Ez el multli Jwlius boba Ther tynth , hogy Egy Iffyw Terek, 
kynek veen At tya wótli, kyk Ighyn zerettek Egy masth, mynth ffywnak, 
At tyanak kel Egyinastli zerethny, mell fyw Egy reggel fel köl, Es 
m\'nd Jaras th meg ewly az at tyath, Es mynd Ja ra s th meg fogyak az 
Iffywth, Es mondnak neky : gonoz Ember, myertli Ewlted meg Atty'a-
dath ? lam Theged wgy zeretheth, hogy soha annal Inkab nem lehet-
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heth ; meg holth wóna The erthed, te es Ezenkepen azt mondottad 
myndenkoron, hogy zerethed. Azerth, myerth Ewlted m e g ? Mond 
nekyk : wgy wagyon, hogy ewys zeretheth Enghemeth, Enys ewtethe, 
de En arra Ewltem meg, hogy Enghemethes meg ewllenek Erthe, 
merth ha Ennél nagyob dolgoth myelhettem wona es, kyer th twttam 
wóna, hogy meg ewlnek, meg myelthem wóna : Merth Ezt en ezerth 
myelthem : wagyon Imar Egynehány1 l iónapya, hogy gyakortha hoz-
zam Jew walamy Ember almomban, Es azt mongy a : Iffyw, Twgyad, hogy 
Imar el Jewth az Idew, hogy az Terek b) ;rodalomnak El kellessyk weghez-
ny ,Es romlany,de Ez el multh három Eyel mynden Eyel Egymás wtan hoz-
zam Jewe az ember, es azt mondá, hogy Ez Imar az Idew, kyben elrom-
lat t l iathyk mynd az terek liytli, es mynd az byrodalom. Annak okaerth 
nem akartliam, hogy se En, se az En wen a t tyam Ez gonoz Idewth 
Erywk, En Ewteth meg Ewltem, Engemethes Ewllenek megh Erethe, 
Ezerth myelthem. Masthes Az Iffy'wth fogva Thar th i jak Chazar Jewteygh. 

Towabba Ellyen Chodaes Thertynth, Ez elmulth Juliusnak az 
Eleyn, a wagy az Elsew hetebe zagaranal egy warasnal, ky máskép-
pen plawdynnak es mondathyk, negy awagy Ewth magyar myelfeöl-
den wagyon, a waras melleth walamy hegyek wadnak, ( tli az hegyekbe 
leötli Ez dolog, hogy naphkeleth felewl Jewth Egy nagy falka, a wagy 
kedy'g zamlalliatatlan sok kygyo, Esmog más falka wagy Tlieöb annal 
delröl, kyk oth az hegyekben El kezték az wyadaltli Egymassal, Es 
haynalh tol fogwa wecliernye korygh mynd wyt tak ; wegre az délről 
walok nyerthek oth az helyen, a hol meg wyt tak , Es Thewbeth negy-
wen ezer kygyonal lialwa hagywan, Es myndnyayoknak feyeketh zedwen. 
Az Thewb meg holth kygyo kewzetli, mongyak, hogy wóth Egy nagy 
kygyo, T) ;zenketh araz liozzany, keth Elew araz woth az hat a zele. 

« * 

Ennél több nincs, minthogy a kétségtelenül a XVI-ik század kö-
zepéről származó, ódon jellegű, de igen gyakorlott kézre mutató sürü 
írás, egy egész ívet betöltvén, i t t az ív bevégződik. Lehet, hogy nem is 
volt folytatása. Maga az egész, valami hivatalos követjelentéshez csa-
tolt magánjellegű utóírat. Mint tartalmából következtethető, minden 
valószínűség szerint a Kazul basa elleni háborút befejező török év vé-
géről, vagyis időszámításunk szerint 1555 . elejéről való, s alkalmasint 
az I. Ferdinand által a portára küldött követségnek valamelyik magyar 
tag ja (tán Zay Ferencz ?) írta. Nagy-Szombat sz. kir. város levéltárában 
levő eredetiről 

K ö z l i : T H A L Y KÁLMÁN. 
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Rákóczy Zsigmond egy m a g y a r levele 1584-ből. 

Rákóczy Zsigmondba később erdélyi fejedelem történeti szereplése a 

XVI. század második felében kezdődik s főként ezen idők csatározásaiban 

tüntet te ki magát ; de korábbi életének mon Ihatni, csak főbb vonalait 

ismerjük, minden adat róla becses adalék életéhez. Az alábbi sorokban 

egy magyar levelét mutat juk be, eddigelő a legrégibbet, mely tőle vilá-

got látott. 

Zolgalatomat jrom knek (kegyelmednek) mint Vramnak Az io Is-
teniül kjvanom knek : mjnden Jovat t io egesseget. Az kmed paranco-
la t ja t meghertetem, . . . . János bizonal Hjge kmed hog Igen terekeo-
zik az pjnzert Az 25 forintanak zerj t tete most I t ados leveljt ha el 
Adhat ja nagh karra l js el adga, mégis k n e k : kedvjt keresy ha penig az 
25 fr t el vezy kmed : azt Mjndgart meg koldj knek : 

Monokj pet ter vram azt veltem hog regen meg atta, azért me^ 
írom hog zerjt tege. 

Magam felleol Is tenjr t k j rem kdet : hog meg bocason, mert Igen 
fellete vetkes vágok, de talam az io Isten engemet is rea seget Imar, 
három ez(er) f r t jreo levelet hoztam kjer t az k j ra l kepetul ha cak ezert 
k j rhetn jk is az teobjt nek j engednjm, ha penig az nem lehetne, jmar 
hamar napon az vajda valcagaban meg liszeon. 

Ma vram Inet Parcan meg akar tam keresny de lm ertem hog 
hon nem liszeon kmed: Hjzem hog Monokra az zvretre alla jv kmed : 
enis Zerencen el lakom eg jdejgh mert ol dolgomÍ3 vagion kdei : k j t 
meg nem Irhatok. Tarca meg az io Is ten k d : mjnd azon(ommal) sep 
germeki(v)el. Casan hetfun A. 1584. 

Servitor Sigismundus Rakocy. 

Külczim : Egregio domino Johany Monakj vice Corniti Comitatus aba-
(új)var domino et f ra t r i mihi Semper observandissimo. 

(Eredetije a gr. Andrássyak krasznahorkai levéltárában fase. 37.) 

Közli : K. Á. 

Adalékok a cserkeszek tö r téne téhez . 
A török birodalomnak a keresztyén államok ellen oly hosszú időn 

át viselt harczaiban igen hamar el kellett volna vérzenie, ha egyedül az 
ozmán nemzetiség viselte volna azokat. A török államférfiak már korán 
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be is lát ták ezt. Természetes vaia tehát , hogy szét kellett nézniök, mily 
elemekkel lehetne soraikat kiegészíteniük. Saját keresztyén alattvalóik 
segélyét igénybe venni félelmesnek, de a török hatalom tetőpontján, 
megalázónak is tekintvén, a tőlök függő egyéb mohamedán népek had-
erejére voltak utalva. E népek egyike volt a cserkesz. 

A cserkeszek a legkevésbbé ismert népek egyike : ha szokásaikról 
tudunk is egyet-mást, nyelvök hova tartozása még mindig talány a tudós 
világ előtt, tör ténetük pedig talán még ismeretlenebb. Annyi bizonyos, 
hogy ha jdan nem voltak a jelenlegi hónukat képező bérczekre szorítva, 
hanem ki ter jedtek a krimi félszigetre s az azzal szomszédos lapályokra, 
honnét a keleti évkönyvek tanúsága szerint a hedsra V i l ik századában 
(a keresztyén időszámítás szerint a XII I - ik vagy XIV-ikben) vándoroltak 
a Kubán mellékére. Jelenleg aideghn-knak nevezik magokat, hajdan azon-
ban, legalább szomszédaik az oszeták tanúsága szerént, kezek vagy 
kezakli volt a nevök. Je len szűkebbre szorított hónukban sem voltak 
soha képesek egységes államot alakítani, hanem törzsek szerint éltek. 
Ennek következménye kettős függésök lőn közvetve a török birodalom-
tól, közvetlenül a krími ta tár khántól . Rendesen ez utóbbi nevezte ki 
az uralkodó dynastiákból fejedelmeiket, néha azonban maga a főhübér 
úr. A ta tár klián seregében pedig kötelesek voltak hadi szolgálatokat 
tenni és pedig úgy külföldi vállalatokban, mint egymás ellen is. Így 
midőn a XVIII- ik század elején a ta tá r klián háborút viselt a kabar ta i 
cserkesz törzs ellen, serege a következő elemekből á l lo t t : 1500 szegháu, 
a kaífai béglerbég által segélyére vezetett 3 0 0 0 szipálii, 5000 Jcemürkűi 
cserkesz, G000 besszarábiai és 2 0 , 0 0 0 egyéb nogáj. Mint ilyenek bizo-
nyára gyakran megfordúltak hazánkban is s kétség kívül nagy részök 
volt abban, hogy a t a t á r klián serege annyiszorta félelmesebb volt a 
magyar nép előtt a töröknél, ámbár a ta tár egyike a legszelídebb népek-
nek. Mindazáltal irodalmunkban alig találunk rólok említést s a »Török-
magyar Allamokmánytár«-ban is csak egyszer találkozunk a cserkesz 
szóval, s akkor is mint tulajdon névvel. A Magyar Történelmi Társula t 
ez évi kirándúlása alkalmával két e t á rgyra is érdekes okmányra talál-
tunk Nagy-Szombat sz. kir. városa levéltárában. 

Az alább I. szám alatt közlött okmány Rhédey Ferencznek szer-

ződése Nagy-Szombat városával, melyben a fejedelem nevében kötelezi 

magát Rhédey, a várost »minden rendbeli hadakozó népek és seregek-
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nek« ellene megs^édelmezni. A felsorolt tíz nép között a cserkeszek 3-ik 

helyen, vagyis mindjárt a törökök és ta tárok után foglalnak helyet. 

De tér jünk át a levelekre. 

I. 
> 

En Rhédey Fei r6D.CZ CK z fölséges Ivis-Marjai Bocskay István urunk-
nak, istennek könyörületéből Erdélyországnak fe jedelmének, egész 
Magyarországnak urának, székelyeknek főispánjának, alsó-magyarországi 
hadának generalis kapitánya. Emlékezetűi adom minden rendbeli népek-
nek és bizonyságul, hogy az nagyszombati várasnak, Magyarországnak 
szabad városának, az én kegyelmes uramnak erejével és nékem adott 
hatalommal az jelen levő conditiók szerint minden privilegiumit, sza-
badságit, melyek az három articulusokban foglal ta tnak és ezenkívül is 
több szabadságuk volna, mindeneket helyen hagyom, confirmálom és 
erősítem, a mely conditióknak articulusi ezek. 

Tractatus conditionum inter magnificum dominum Franciscum 
Redey serenissimi priucipis et domini domini Stephani Bocskay dei gra-
tia Transylvaniae principis, totius regni Hungáriáé domini, siculorum 
comitis campestris exercitus in inferiori Hungaria generalem capitaneum 
et civitatem Tyrnaviensem. 

Elsőben, hogy urunk ő fölsége ebbe az várasba lakozó népet és 
mind külső, mind belső nemeseket, nemteleneket és mindenféle nemze-
teket és személyeket, kik mostan velünk egyetemben ő fölségének feje t 
haj tanak, magyarokat, németeket, tótokat, olaszokat, kik velünk lakoz-
tanak és lakoznak, egyházi rendeket és szerzeteseket, és az egész köz-
séget békével megtartson minden szabadságinkba, külső és belső jószá-
gainkba, és hitünkbe megoltalmazzon, valamint az régi koronás Magyar-
országnak szent királyi és fejedelmi az országot és szabad városokat 
tar tot ták. — Másodszor, hogy először ő fölsége és Rédey Ferencz uram 
ő nagysága, és ő nagysága után következendő kapitányok megoltalmaz-
zanak bennünket minden rendbeli hadakozó népeknek és seregeknek : 
törököknek, ta tároknak, c s e r k e s z e k n e k , kozákoknak, lengyeleknek, 
muszkváknak, oláhoknak, ráczoknak, kunoknak, oroszoknak és egyéb-
féle minden nemzeteknek, az magyar vitézeknek is ellene és békével 
innen őket elvigye az hadakat , minden kára és veszedelme nélkül mar-
hánknak, személyünknek és házunk népének. — Harmadszor, hogy 
semmiféle nemzetet, sem törököket, sem tatárokat , sem c s e r k e s z e k e t , 
sem jancsárokat, sem egyébféle vitézlő népet és hadat ide be az várasba 
ne hozzon se mostan, se ezután, minthogy ennekelőtte is az szabad 
várasoknak ez volt szabadságok, hogy kapitányok hadakval bele nem 
szállottanak. Mindezekről penig hi tet kívánunk ő nagyságáiul és levelet, 
úgy mint Rédey Ferencz urunktól és ő fölségétől, és hogy ő nagysága 
önön maga e's successori nevekkel is, és ő fölsége képébe is, feleljen 
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ezekre penes suas plenípotentias, e's ha mely idegen nemzet mi reánk 
ellenségül érkeznék, azok ellen is megoltalmazzon bennünket ő fölsége 
és Rédey Ferencz urunk ö nagysága, és ő nagysága után való kapi-
tányok. 

Annak okáért azon conditióknak articulusit igéről igére az jelen-
való levelünkbe beírat tam fogadván, bogy az én kegyelmes uram az 
nagyszombati bírót, esküdt tanácsokat és benne lakó polgárokat is 
közönségesen minden szabadságokba, melyek ez felyííl megírott condi-
t iókba írva vadnak és ezenkívül ís valamínemö privilégiumokkal és 
szabadságokkal az magyarországi királyoknak adományokból éltenek, 
megtar t ja és bogy én is minden privilégiumokba őket igazán megtartom 
és megoltalmazom. 

Datum Tyrnaviae quinta die mensis Maij anno domini millesimo 
sexcentesimo quinto. 

Franciscus Rédey mp. 

II . 

Jóakaró uram atyámfia csak nagy hertelenséggel hozának levelet 
az ta tá r vitézek, hirtelenségemben meg sem tekintettem, m'nthogy az 
ta tárok ad ták kezemben azért kegyelmed én szómmal kövesse az urai-
mat, mert bizony nem ma kap ta t t am volna fel ; ha eszemben vöttem 
volna. E. d. v. salvam valere desidero. Megérti kegyelmed az Kédei 
uram leveléből vadnak két sebes cserkesz vitézek ott az borbélynál, ke-
gyelmed ma éjjel egy szekéren küldje ki, mert Czillagán béknek igen 
kedves szolgája, én az ta tárokat i t t mellettem nem akarom tartóztatni , 
hacsak jó reggel küld is, mind egész részen zabot küldjön kegyelmed, 
mert bizony kevés vagyon most, zsákmányra sem já rha tunk . 

Idem qui supra. 
Közli : SZALAY B. JÓZSEF. 

Rákóczy György és Bethlen Gábor özvegye közt i 
egyezkedés a m u n k á c s i v á r s u r ada lom i r á n t JG31. 

Bethlen Gábor a tettdus, erélyes, történelmünk egyik kiváló férfia 
1G29. nov. 15-én elhunyván, nejének Brandebuigi Kata l innak hagyta 
Munkácsot, Tokaj t és F o g a r a s t . . . 

1630-ban Rákóczy György, erdélyi fejedelem a többi megyékkel 
egyetemben Bereget is megszerezvén, Kata l innal a gelsei Baling János 
munkácsi várkapi tány á l ta l zárva t a r to t t munkácsi vár átadása iránt 
alkudozott, ki Fogarason 1631 . április 13-án kelt, titkos pecsétjével 
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megerősített nyilatkozatában kereszte'nyi hitére fogadá, hogy a munkácsi 
várat jószágostul kiviile senkinek másnak nem adja, sem annak á tadása 
iránt mással érintkezésbe nem bocsátkozik, elvárván a fejedelemtől, mi-
szerint őt e tekintetben illően kárpót landja . Majd azon évi május hó 
"26-án Medgyesen u jabb egyességet kötött Rákóczy Györgygyei , mely 
szerint Katal in nyilvánítja, hogy annak középső fiát Rákóczy Sigmon-
dot örökbe fogadván, halála esetére a munkácsi várat s ahoz tartozó 
uradalmat reá ruházza, azon esetre pedig, ha fér jhez menvén, gyermekei 
lennének, Zsigmond 150 ezer f r tot tegyen le azoknak s az uradalmat ő 
birja ; egyszersmind várományosokul Rákóczy legidősb és esetleg leg-
if jabb fiát Ferenczet jelölé ki. A szerződés nagyobb biztossága véget t 
egyszersmind Rákóczy Zsigmondnak a munkácsi uradalom területén 2 0 
jobbágytelket előlegül átadott . Ez egész szövegében itt következik. 

Catharina Dei gratia nata Marchionissa Brandeburgica, vidua prin-
cipis Transilvaniae ac Borussiae, Juliae Cly wiae Montium Ducessa. Val-
lást és tudományt teszünk mindenek előtt a kiknek illik ezen levelünk-
nek ereje által . Hogy midőn a tekintetes fejedelem Rákóczy György 
uram Istennek kegyelméből Erdély országának fejedelme, Magyar-
ország részeinek ura és a székelységnek ispánja Istennek rendeléséből ezen 
mostani fejedelmi állapotra emeltetett volna, mi annak haj landó indu-
lat já t , melylyel eddig hozzánk viseltetett és jövendőben is viseltetik, 
consideraltuk ; ne azért háládatlanok tapasztal ta tnánk, ily okból magunk 
szabad akara t jokkal , senkinek ingerléséből az ő kglme középső fiát a 
nzetes ngos Rákóczy Zsigmondot a mi munkácsi jószágunkba uraságunkban 
és minden ahoz tartozandó birodalmunkban magunk fiának fogadtuk és 
örökössé abban tettük, declaraltuk e következendő punctumokkal és 
conditiókkal. Tudniillik, hogy ha mi özvegységünkben megtalálnánk 
halni, tehát a munkácsi uraság minden hozzátartozandó possessiokkak 
f.dülmegnevezett Rákóczy Zsigmondra ugy mint fogadott fiunkra minden 
igazságával, melylyel mi most birjuk, szálljon, holott pediglen fé i jhez 
mennénk és maradékink lennének, tehát tali casu Rákóczy Zsigmo id a 
mi fogadott fiunk maradékinknak másfélszázezer magyar forintot akk' j r i 
kellő pénzül monetául egyszersmind tegyen le, a várat mindennemű jó-
szágaival együtt magának tar tván. Mely végezés ilyen módon legyen 
meg, mivel a munkácsi birodalom avagy uraság nekünk 3 0 0 , 0 0 0 forint-
ban inscribáltatott, ha a római császár ő felsége avagy annak engedői-
méből más valaki mi tőlünk éltünkben avagy holtunk után maradékink-
tól előbb ama jószágot kiváltani akarná, hogysem mint Rákóczy 
Zsigmond azon 150 ,000 fr tot letehetné, akkor a megnevezett summának 
fele Rákóczy Zsigmondé legyen, és igy mi avagy mi maradékink ezen 
summának letételével neki tartozzunk. Ha pedig (kit Isten kegyelmes-
sége eltávoztasson) megnevezett Rákóczy Zsigmond maradékok nélkül 
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meghalna, tehát annak immediate minden okvetetlen Rákóczy György 
a fejedelemnek legöregebb fia és ha ez is maradékok nélkül meghalna, 
a harmadik, úgymint Rákóczy Ferencz mindeneken a mint most Rá-
kóczy Zsigmond succedaljon. Mely successionak erősítésére s acclusiójára 
mi a mostani kimenetelünkkor Rákóczy Zsigmondnak per manus a mi 
Munkácsi birodalmunkban husz ház jobbágyot adtunk, kiről legalább 
ha t hét alatt hasonlóképen a leleszi conventben fassiókat beadni sőt még 
császár urunktól ő fgétől ezen contractusra való concessusnak obtineálá-
sába, megnyerésébe késedelem nélkül is minden tehetségünk szerint fá-
radozni akarunk, ennek beteljesítésére s véghez való vitelére kötelezzük 
magunkat fejedelmi szónk és keresztényi hitünk alatt , kinek bizonysá-
gára kiadtuk ezen contractust magunk kezével subscribáltuk és nemze 
tünkbeli pecsétünkkel megerősítettük. 

(Eredeti a m. k. államlevéltár kam. o. 369 . cs. 24. sz.) 

E szerződések megtar tására , valamint arra, hogy az özvegy fejc-

delemnőért tántor i tha t lan hűséggel fognak viseltetni, megesketteté Bal-

ling János főkapitányt , Pa laghy István a lkapi tányt , az udvarbirót, por-

kolábot, hadnagyokat , tizedeseket s az egész őrséget és szolgaszemély-

zetet. 

A munkácsi vár udvarában sorba állított őrség e letett eskiije 

írásba is foglaltatva igy hangzot t : 

»Mi gelsei Balling János, munkácsi főkapitány, Paloghy Is tván 
alkapitány, udvarbíró, porkolábok, hadnagyok, tizedesek és minden tiszt-
viselő s szolgaközrendek, kiki a magunk tulajdon neve szerint : Eskü-
szünk az élő mindenható Istenre, ki az a tya , fin s szentlélek, teljes 
szentháromság, egy bizony Isten, hogy az felséges Katharina Is tennek 
kegyelmességéből a brandeburgiumi felséges electoralis házból született 
fejedelem asszonynak, borusziai, Julia Olivia ITegyénekherczegasszonyának 
és a felől praeti tulál t néhai felséges Gábriel fejedelemnek meghagyott öz-
vegyének, fejének fennállásáig, életünk, marhánk, jószágunk fogytáig, 
hivek és igazak leszünk, jóakaróinak jóakarói, ellenségeinek ellenségei. 
Es sem a nemes Magyarországbeli , sem egyebütt levő felső, középső és 
alsó rendekkel senkivel, sem titkon, sem nyilván, sem magunk, sem má-
sok által Munkácsi Várának más idegen kézbe adása felül nem tractá-
lunk, hanem minden hozzá tartozó munitiokkal, majorságával, jövedel-
mével és minden jószágával, munkácsi várat , ugyancsak a megnevezett 
kegyelmes asszonynak ő felaége számára t a r t juk és senkinek instantiájá-
ra, sem félelemért, sem adományért, sem semmi okon és tekintetből más-
nak kezébe nem adjuk ; hanem mint igaz tökeletes jámbor szolgákhoz 
illik, mind hon a várban s mind ben s mind kin, közel és távollétében 
ő felségének, ő felsége számára ugy őrizzük, oltalmazzuk, és valamint ő 
fgének javára e helyeinek ő fge számára való megmaradására hasznosbat és 
jobbat Ítélhetünk, azt követjük, a káros, ártalmas dolgokat eltávoztatjuk 
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minden tehetségünkkel, ha pedig valami ártalmas híreket hal lanánk és 
értenénk ő felsége ellen, azt is hiven értésére adjuk. In Summa kiki kö-
zülünk az ő tiszte, hivatala és rendeszerint mindenben magunkat , mint ő 
felségének a mi Klmes asszonyunknak igaz hívei ugy viseljük, annak 
felette pedig a méltóságos, tekintetes és ngos Rákóczi/ György urammal, 
Isten kegyelmességéből Erdély Országának fejedelmével, Magyarország 
részének urával és Székelyek ispánjával ő Ngával ő fge ezen mi kglmes 
asszonyunk ez jelenvaló 1631 . esztendőben Szentgyörgy havának 13. 
napján Fagaras váróiban a minemű végezést tett , minden részeiben meg-
tart juk, álljuk, sőt azt az végzést is, melyet ő fge Meclgyes vá rosában 
ezen esztendőben piinköst havának 26. napján ő ngával az erdélyi feje-
delemmel végezett, megálljuk, t a r t juk minden részeiben, punktáiban és 
az ellen nem cselekedünk. Isten minket ugy segéljen, a mi keresztény hi-
tünk s vallásunk és az Istenünk ugy adja lelkünk üdvösségét ! Mely dolog-
nak nagyobb bizonyságára és emlékezetes dicsőségére e reversalis hitle-
velünket élő szókhal ki tet t juramentumunk után kezünk Írásával és pe-
csétünkkel megerősítve adjuk oda fel praetitulált kglmes asszonyunknak 
ő fgénék megbizhatása végett .1) 

E közben Rákóczy György a nikolsburgi és pozsonyi egyességek 
alapján Munkács várába, melynek kapujá t előtte Ballingh ellentállás nél-
kül fe l tár ta , behelyezkedvén, ezt Brandeburgi Kata l in zokon vevé és 
Csáky Istvánnal a vár és tar tozékai i ránt alkudozni kezdett , sőt ez iránt 
egyezményre is léptek. Miről Rákóczy György értesülvén, 1631-ben a 
leleszi konvent előtt t i l takozást nyúj to t t be az iránt, hogy a fejcdelein-
né, a köztük fennálló egyességek ellenére Csáky Is tvánnak jogszerű igé-
reret vagy kötelezest tehessen.s) 

Nem sokára azonban Rákóczy vai, a feléje fordult balsorstól kész-
tetve, teljesen kibékülvén, Katal in Balling János főkapi tánynak, Pa-
loghy Istvánnak, Huszár Ferencz és Glósz Gergely várbeli tiszteknek en-
gedetlenségökért megbocsáta, Ballingot a Betlentől nyert e hivatalában 
élet tar tamára megerősité, a többi tiszteket Rákóczy György hűségére 
megesketteté, a Rákóczy és közötte Fogarason létrejött egyességet meg-
tar tan i ujabban ígérte, Balling Jánosnak Beregmegyében Rákos nevü 
helységet 4 0 0 0 , Ruszkóczot 4 5 0 0 és egy szőlőt Beregszászon 1 2 0 0 fo-
rintban ráíratott, a fentebbnevezett vártisztek mindenikének 200 forínt-

Budai Kam. levéltár 369. cs. 23. k. 
c) U. o. 767. cs. Í4. 
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nyi, hat hét alatt kifizetendő kegyelemdijt utalványozot t s ezek szigorú 
megtar tására valamint a fogarasi vár elhagyására magát a gyulafejér-
vári káptalan előtt kötelezé.1) 

K ö z l i : LEIIOCZKY TIVADAR 

Kolos-vármegye 1634-iki l n s t r á j a . 
Kolosmegye e lus t rá jának eredetie, mely gyűjteményemből az er-

délyi muzeum gyűjteményébe ment át, azon időben készült, mikor a 
szultán Lengyelország ellen hadra készült , s Rákóczinak is megrendelte 
volt a melléje való felülést. Akkor, mikor a nagyvezér Oláhországban 
Gyirgyováránál állott, és Rákóczi, nehogy meglepessék, hadait felültető. 

E másolatban csillaggal megjegyzett sorok, és a »megholt« szavak 
más kézírása, de egykorú. 

Minthogy a lustrában levő két főispány közül az egyiknek, Szent-
páli Jánosnak, családjára nézve csak téves ismertetéseket birunk, né-
hány ismertető adatot ezúttal közölni nem tartom feleslegesnek. 

Szentpáli János nem Ilomorodszentpálról, hanem a kolos-megyei 
Szentpálról veszi nevét, nem székely, hanem magyar család ivadéka, 
még pedig azon család ivadéka, mely a Borsa nemzetségből ered. Az itt 
mint főispány szereplő Szentpáli János ugyancsak Szentpáli Jánosnak a 
fia. Az ő a ty j a k a p t a Báthori Zsigmondtól Alamor és Csanád helysége-
ket, melyeket fiaitól : e lustrában is említett Szentpáli Andrástól és a 
főispányoskodó Szentpáli Jánostól visszavett I. Rákóczi György. Atyja , 
ki 1603-ban esett cl, azelőtt 1583-ban Szentpáli Anna és Szentpáli 
Erzsébet nevű testvéreivel, donatiot kapott a Kolosmegyébcn fekvő 
Szentpál és Novaj falvakra, és ugyancsak Kolosmegyében fekvő mérai, 
báldi és csetelki részeikre. 

A főispányságot viselő Szentpáli János használ ta is a novaji elő-
nevet, azzal éltek a család ezutáni tagja i is. 

E Szentpáli János 1624-ben bizonyos mezei lovasok kapitánya 
volt, az emiitett 1624- ik évben junius 2 7-e után nőül vet te Petki Er-
zsébetliet, a maros-szentgyörgyi Tóth Mihály özvegyét. Kolosmegyének 
íoispánya hihetőleg haláláig volt. Megholt maradék nélkül 1 6 3 6 és 

U. o. 743. cs. 8. 9. 10. számai. 
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163 7 közt. Ez utóbbi évben neje mint özvegye fordul elő oklevélben, 
így há t sem e Szentpáli János sem ennek a ty ja részesek nem lehettek a 
Barcsai Gáspár elleni harczban és megölettetésében. Hanem részes volt 
abban a Szentpáli János András nevű testvérének fia : i f jabb Szentpáli 
János, ugyan az ki 1667-től fogva haláláig 1 6 6 9 közepéig, Csik, Gyergyo 
és Kászon főkapi tánya volt, és mint a Bornemisza Susa férje, sógora 
Apafi Mihály fejedelemnek. A novaji előnevet használt i f jabb Szentpáli 
János is maradék nélkiil holt el, ugy szintén testvére is t. i. Szentpáli 
Ignácz. Ez utóbbi azon Szentpáli Ignácz, ki testvérétől örökölte az 
i f jabb Szentpáli János és Bornemisza Susa által Báldon épít tetet t ama 
udvarházat, melyet Bánffi Dénes 1674-ben földig rontatott le. E Szent-
páli Ignácz utolsó fi-ivadéka a novaji Szentpáli családnak, neje Gávai 
Kata volt, a hol védi hol sófalvi előnévvel élő Gávai Péter és dersi 
Petki Susa leányja. 

C a t a 1 o g ii s. 
c « 

Dominorum Magnatimi et Nobili um Comitatus Colosiensis iuxta 
lustrationem circa castra ad Sabesum posita, die 18. Augusti, Anni 
1 634 . iussu et praesentia Illusimi Dom. D. Principis factam, institus ; 
cum scria, tam protunc praesentium et absentium quam servituti et fa-
mulitio alieno se se recenter Commissorum annotatione. 

Feo Ispán Szentpáli János uram . Nem mustrált. 
Suki Benedek U Dobokába mustrál. 
Vitéz György U Eq. 8. 
Gyereöffi Gáspár Eq. 5. 
Gyereőffi Is tván Eq. 3. 
Gyereöffi János Egy kenyeren vagyon G. Gáspárral. 
Bállingh János U Munkácsi Cap i t án jaő Nagyságának. 
Csyeréni János Udvari szolga. 
Tholdalagi Ferencz . . . . Eq. 6. 
Mikó Ferencz Régi szolgája Szentpáli Urk. jelen 

volt. 
Ebeni Gáspár Egy kenyeren az a ty jáva l E. Sigval 

a ki Huszti Capitán, de mégis meg-
mustrált . Eq, 4. 

Mikó Miklós a) Kékcdi Uram régi szolgája, jelen 
volt. 

Miko István Eq. 3. 

a) oroszfájai Mikók, 
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Bedeő János 
Borsai Is tván 
Némái István 
Custos Mihály 
Mohai András 
Nagy István 

Murvai J ános* 
Mikéi János 

Eq. 1. 
Eq. 2. 
Eq. 1. 

Veseléni B. régi szolgája, jelen volt. 
Eq. 1. 

Más ember házában lakik, mustrál t . 
Eq. 1. 

Más ember házába lakik mustrált. 
Eq. 1. 

Szilagy Thamás Felesége halá lára bocsátatott haza. 
Nagy András 
Balog János 
Kis János 
Géczi I s tvánné lov. 
Szilvási István 
Nyilas Márton 
Vagias Gáspárné 

Ceh János „ 
Cseh András 
Lippai Péter 

Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
sebes. 
Eq. 1. 

Özvegy szegény asszony, nem állat-
hatot t senkit. 

Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 

Yig Tamás Korságos, ő nga megengedte. 
Kovács István Udvari katona. 
Egri Is tván Szentpáli uram régi szolgája, jelen 

volt. 
Nagy Mihály 
Tauási Márton . 
Szucsáki Is tván 
Széplaki Ferencz 
Kis Széplaki Thamás . 
Diák Menhárt . . 
Nagy György . . . 
Bene István 
Kalmár Is tván . 
Makó Miklós 
Székely Jánosné lov. . 
Havaseli Nagy Péter . 
Macskási Nagy György 
Nagy Mihály . . . 
Nagy György . . . 

Fő Ispán Bánffy Mihály Ur 
Cassai Is tván U. 
Bánffi Ferencz 

Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 2. 

Erdélyi U. régi szolgája. 
Eq. 1. 
Eq. 1. megholt.* 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 

. . • • Eq. 16. 
Eq. 8. 
Eq. 6. 
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Cria ki István ) , , 
f{ ,, . T , , , -, U. Biliar varmegyében mustrálnák. 
Csaki Laszlo ) 
Bánffi Cristopli  
Szenttpáli András . . . . 

Kapronczai György 
Bornemisza László 
Bornemisza Ferencz 
Szikszai György 
Veres Mihály 
Sombori Sándor 
Thordai Ferencz 
Fekete Lőrincz 
Havaseli István 
Ivabos Gáspár 
Ebeni Miklós 

r 

Ebeni László 
Fráta i András . 

Tholdalagi György 
Valkai Miklós 
Vayda János és ) 

Ferencz ) k e n y c r c n 

Mahul János 
Nagyobb Vajda György . 
Kisebb Vajda György . 

Sáfár István 
Zámbo János fia vagyon jelen 

Tótheőri Christoph 

Vedani Ferencz . . . . 
Szabó Benedeknek fia 

Székely János . . . . 

Bikali Sándor 
Keczeli Is tván Deák . 
Büki István 
Mohácsi János . . . . . 
Sombori Szabó Péter . 
Deák Márton 
Diák János . 
Tamásfalvi Imre* 

Eq. 7, 
M aga beteg, a mustrán al tatott 

Eq. 3. 
Udvari szolga. 

Eq. 5. 
Egy kenyeren B. Lászlóval. 

Eq. 1. 
Dobokába mustrál. 

Eq. 3, 
Eq. 5. 
Eq. 1. 
Eq. 2. 
Eq. 2. 
Eq. 2. 
Eq. 2. 

Beteg de a mustrán ott volt, nincs 
is semmie mivel szolgálhatna. 

Urunk megengedte. 
Eq. 2. 

Eq. 1. 

Eq. 1. 
Eq. 2. 

Nem mustrál t in persona, de lovasa 
volt. Eq. 1. 
jelen volt, de beteg. 

Eq. 1. Bethlen J á -
nos régi szolgája. 
Bánffi Mihály U. régi szolgája jelen 
volt. 

Eq. 1. 
Kemény János U. régi szolgája, 
jelen volt. 
Gyereöffi Gáspár régi szolgája je-
len volt, megholt. 

Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
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Türy Szabó János . 
Harczoki András . , 
Nádasi Pá l 
Varsolcsi István 
Somai Tamás . . . . 
Sándorházi Benedek 
Pandi István beteg 
Mikai György 
Ambrus Péter 
Dombi Miklós . . . . 
Beke János . . . . 
Dombi Mihály . . . . 

Fenesi Szabó György 
Fin ta Márton . . . . 
Saigo István . . . . 
Kovács Is tván 
Gyalui Yeres Sigmond 
Nagy Mihály . . . . 
Nadlaki J a k a b 

Gyulai György deák 
Székel Imre . . . . 
I lerczegh Máthé 
Budai Nagy István 
Budai Nagy Lukács 
Kis Ferencz . . . . 
Ha jdú Nagy Miklós 
Szabó János . . . . 
Hencz András . . . . 
Lázá r Péter . . . . 
Pá l János 
Darabos Pá l . . . . 
Szucsáki János Deák . 
Szombatheli János Deák fia 
Adám Péter . . . . 
Ipo Thamás . . . . 
Macskási Ferencz b) 
Jezerniczki Is tván . 
Bánffi Pe'terné lovasi . , 
Gyereöffi Jánosné lov. 
Géeczi Györgyné lov. 

Kassai U. régi szolgája, jelen volt. 
Eq. 1. 
Eq. 2. megholt. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 

Cassai U. régi szolg. jelen volt. 
ö Nga megengedte. 

Eq. 1, 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 

most szabadult rab, ő nga megen-
gedte. 

gyalui udvarbíró megholt. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 

B. (Bethlen) István Ur. ő nga régi 
porkolábja Iíuszton. 

Eq. 1. 
gyalui porkoláb. 

Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Ep. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 
Eq. 1. 

Vas György régi szolg. jelen volt. 
Eq. 1. 
Eq'. 8. 
Eq. 2. 
Eq. 2. 

bi szentmártoni. 
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Rado Christopbné lov. - . . Eq. 1. 
Ugocsai Thamásné lov. . , Eq. 1. 

Articulus után lött szolgák. 

Székely György Báuffi Christoph szolgája, jelen volt 
Monostori Gál György . . . Articulus után lött mezei katona. 

Colosváriak lovasi 

Colos vár városa Eq. 2. 
Jónás Deák . Eq. 1. 
Filstich Lőrincz ö nga meg engedte. 
Csanádi Antal Eq. 1. 
Nagyob Vii zei Péter ^ ^ I 
Kisebb Viezei Péter S ' 
Bácsi György Eq. 1. 
Szölösi Gabor Eq. 1. 
Radnothi Gergely Deák . . . Eq. 1. 

Absensek. 

Mikola Sigmond 
Egeresi János . . . iné assz. régi szolgája 
Diák Ferencz 
Pap Marko megholt 
Biró János Urunk engedte meg a mustrakor 

Sz. Pál i urk. 
Kamuti Miklós U. ö nga, mustra után jött. 
Sombori János, mindjárt a mustra u tán második 

nap jöt t . 
olykor érkeztek a mustra napján, 
hogy Urunk szinte még ebéden 
volt, csak arra nem érkeztek cl 
mikor szolitották . . . megholt. 

Sáfár János Kornis Sigmond U. ő nga régi szolg. 
Szabó János megholt. 
Sombori Nagy István . . . . Nem nemes ember, Sombori Jánosék 

szabadosa. 
Sándorházi György . . . . 
Sándorházi István 
Pa tak i Miklós megholt . . . Kamuti Miklós U. régi szolgája, 
Szöcs István 
Gyalui György Deák . . . . 
Szucsáki Török Ferencz . . . seinmie nincsen. 
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Harczoki Ferenczné 

Mikó György né lov mustra után érkeztek. 

i Sombori Jánossal egy kenyeren va-
gyon, a mi joszágot birnak, együtt 
birják, mivel a leánya felesége Som-
bori Jánosnak. 

Colosvári Filstieh Ferencz lov. . 
Almádi Mihály megholt. 
Hcnter György 
Suki Pálné lov 
Petr . Horváth Borbára Thoroczk ii 

Is tvánné lov 
Pe t r . Horváth Anna lov. . 
Nagy P á l a ki mezei katona volt. Pandi Is tvánnét vötte feleségül. 
Konya Mátyás ) 
Bakó Ferencz ) ^ z e p l a k o n l a k ó k ' 

G. Rákóczy m. k. (P. H.) 

K ö z l i : G R Ó F L Á Z Á R MIKLÓS. 

I. Apafi Mihály és az oláh b ib l ia . 
Az erdélyi oláh, keleti szert, egyházakban a XVII-ik század 

végéig az ó-szláv nyelv uralkodott . A hatalmas ipeki pá t r i á rka az 
Alduna vidékén, majd minden nevezetesebb egyházat szerbekkel töltött 
be. Ez ügyes, S Z Í V Ó S püspökök oly jól vitték dolgukat, hogy a keleti egy-
ház és az ó-szláv liturgia elválaszthatlan fogalommá vált. A török nem 
törődött vele, bármit csináljanak is vallásukkal hitetlen alattvalói. Az 
erdélyi fejedelmek felismerték, hogy az oláhokat csak akkor fogják a 
protestantismusnak megnyerhetni, ha rávehetik, hogy a szláv liturgiává 
szakítsanak, s kezdve Báthory Gáboron majd mindegyik igyekezett az 
oláh anyanyelvet hozni be a szertartásokba. Rákóezy György 1644-ben 
a háború viszontagságai közt is talált időt az ú j testamento mot oláh 
nyelvre fordíttatni, s a fordítással megbízott oláh papnak 50 fr tot s 
dolmánynak való posztót u ta lványozot t , midőn a munkával készen 
volt. Legerélyesebben Apafi sürgette a szláv ríyelv kiküszöbölését. 
1675-ben nyilt parancsot adott ki az oláli nyelv behozatala mellett, 
melynek azonban II. Száva Péter, akkori metropolita nyí l tan ellene sze-
gült. Száva, a Brankovics-családból származott és Szerbiából szakadt át 
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Erdélybe. Kemény és erélyes egyházfő volt, s makacssága miatt fejével is 

lakolt . 1680 . lefejezték Tordán. (Hintz : Geschichte des Bisthums der 

griech. nicht unirten Glaubensgenossen in Siebenbürgen 1 8 5 0 . 28 — 29 1.) 

Az erdélyi oláh irodalom is java részben a fejedelmek pártfogása 
által létesült. A szentírás megjelenését a Rákócziak te t ték lehetővé. 
(Lásd e tekintetben Ballagit : A könyvnyomdászat történetét Magyar-
országon 2 3 2 — 2 4 0 . 1.) A XVI. században 20 oláh munka nyomatott , 
mind Erdélyben. 57 könyv jelent meg oláhul a XVII . században: 20 
ezek közül Erdélyben nyomatott (Cipariu P. a balásfalvi gymn. 1 8 5 8 . 

r 

Értesítőjében). 

Mindez adatokat érdekesen egészíti ki Apafi Mihálynak ke'zdi-

vásárhelyi Matkó István, a »Bányász-Csákány« híres szerzője részére 

kiadott commissiója, melynek pár ja a Bornemisza Anna gazdasági napló-

jában foglaltatik. 

Pávja azon commissi ónak, melyet praefectus urunkkal íratott 
urunk ö nagysága, Kézdivásárhelyi Matkó István úr számára rendelt pénz 
és victuáló bonumok adásáról, inig az ó-testamentamnak oláh nyelvre for-
dításában munkálódik a következő tenor szerint : 

Michael Apafi ete. Generose fidelis nobis etc, Tiszteletes K. 
Vásárhelyi Matkó István uram ő kegyelme isten ő felsége dicsőségének 
terjedésére nézve, közönséges tetszésünkből akarván az ó testamentomi 
szent könyveknek oláh nyelvre való fordításához fogni, s azon munká-
lódása alat t mi is ő kegyelmére ter jesztenünk kegyelmességüuket, ez 
okáért kegyelmesen és serio parancsoljuk kegyelmednek, arra az időre, 
míg az említett szent munkában foglalkodtatik, ő kegyelme adasson 
40 forintot, 40 veder bort , 12 köböl búzát szolgáltasson ki kegyelmed 
ió dispositióval, fogyatkozás nélkül. Secus non facturi . Datum in arce 
nostra Fogaras 23. feb. 1 6 8 1 . 

P. S. Ha esztendővel többre terjed a munka, vagy annál inkább 
ha két esztendőt is magában foglal, feljebb megirt kegyelmes rendelé-
sünkből való pénz és victuáló bonumokat ahoz képest kegyelmed szol-
gáltassa ki annualiter, mig a munka tar t . 

(Eredetije a m. k. orsz. levéltár kincstári osztályában.) 

K ö z l i : TH . LAJOS. 
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P e k r y Lőrincz levele egy jezsui tához 1706-ban. 
f 

A Széchényi országos köny t í rban őrzött Edi r féle kézira tgyüj-

teményben (Adversaria I. 403 . ) Pekry Lőrincznck IT. Rákóczi Ferenez 

híres tábornokának egy jezsuitához intézett levelén 'k más ra akadtam. 

A jezsuita nevét sajnos nem lehetet t megtudni ; Ed r azonban valószínű-

séggel Bárányi Pá l t véli alatta. *) 

A levél érdekes világot vet úgy az intéző köröknek a jezsuiták 

elleni boszankodására, hogy t. i. az oláhok nagy részét az unió ál ta l a katli. 

egyházba visszavezették ; valamint jellemzi Pekry törhetlen erélyét, mely-

lyel ura parancsainak nyomatékot szerezni igyekezett. Pedig hát Pekry 

előbb a németek pár t ján volt s kedvükért e lhagyta Cálvin tanát. Rákóczi 

pár t jára térvén, ismét felcserélte új hitét a régivel. Róla í r ják a Mémoi-

rcsok : »Pekry aiant abandonné les dogmes de Calvin, faisoit com-

merce de sa Religion pour gagner la faveur des Allemands ; car de mon 

tems il vint de nouveau professcur la première.« ( 1 2 9 — 130. 1.) 

Az érdekes levél szövege a következő : 

Reverende Domine, mihi observande ! 

Kegyelmed 23 a praesentis Fejérvárról nékem írt igen mérges 
levelét vettem, melyből látom, hogy szívbéli fájdalommal í r ja magát 
érzeni, miképpen én az it t Erdélyben szabad jó akara t tya szerént az 
Catholika Ecclesiával magokat uniált Oláh-Papokat azon vallásnak deser-
t iojára ígérettel és kemény fenyegetésekkel inducálni akarnám, mely is 
igen solennis hazugság, aká r ki mondja ; mert én nem bánom, akár ki 
mit liidgyen, ha borjút imád-is, csak légyen az én kegyelmes Uramnak 
ő Nagyságának igaz hive, és segítse az ő Nagysága szolgállattyát a 
mint tőlle lehet. Bizony nem adnék egy sült k ippant az ő Catliolicussá-
gokért, mert csak a eontributiotól való immunitás hozta őket az Unióra, 
nem pedig a Religionak szeretete vagy igazsága : csak annyit tudnak ők 
ahoz, mint az én rudas lovam. De, utut sit, nem irigylem, Isten engem ugy 
segéllyen, ha ma mind üdvözűl-is, a mennyi Oláh-Pap ez világon vagyon : 
és szintén azért-is, hogy üdvözülni akar , segítse tehetsége szerént, a 
mivel tudgya, a mi kegyelmes Urunk ő nagysága fegyverét. Lám a 
szegény katona, sok el-is kárhozik, me'g-is ontja vérét, lőteti, vágat tya 
magát az Uráért, Országáért. 

*) Illia : Ortus et progessus variarum in Dacia gentium et Religionuin 
Claudiopoli 1730. 6. 1. 
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Ezen maga írását kegyelmed per longum et latum ug^an orato-
rice exaggerallja, oly terminusokkal penig, a kik exce'dállják az ember-
ségnek reguláit, és a kegyelmed sp ha éráján kiviil valók (da azzal sem jól 
nem lakik, sem meg nem ruházódik az had). Mert ugyan-is ha kegyel-
med magát Theologusnak í r ja , ne ingerálná magát a secularis dolgokba, 
tanítana, prédikálna, s nem bánom, ha mind ma convertál-is az Oláhság, 
a jó Theologus nem subtrahálná magát a közön=éges ország és fejedelme 
jovának s boldogulásának tehetsége szerént-való elő-mozditásától, con-
tribuálván inkább mind imádságát mind külső javai t annak secundátio-
jára, ha igaz ember volna és szeretné nemze'ét s hazájá t . De kegyelmed 
ad normám sociorum in Hungaria degentium el-hiszem inkább a Német-
nek adna milliókat ez ellen az ügy ellen, a mint hogy a kegyelmed 
szerzetebéli Collégái örökké-való nyugliatat lanságok és ez világi s poli-
ticai dolgokban-valo magok ingestiójok szerént nem szégyenlik, s nagy 
tlieologia mellet nem is ta r tyák véteknek, minden utakon, módokon az 
mi kegyelmes Urunk Nagysága fegyverének boldogulása ellen titkos 
prakt ikával munkálódni, és azért communibus universorum confoedera-
torum regni Hungáriáé votis et sufragiis amandal ta t tanak Magyarország-
ból. Hogy nem tudgya kegyelmed magát compescalni ! Nem gondolja-e 
meg, hogy kegyelmednek-is rövid nap cl-kel ballagni, mellyet nem mond-
hat kegyelmetek méltán, hogy propter fidem szenved', hanem szenvedi, 
és méltán-is a maga természet szerént való nyughatat lan országot hábo-
rító átkozott veszedelmes munkáiért és istentelenségéért. Miért hogy más 
Clerus nem nyughatatlankodik ugy mint kegyelmetek, még-is üdvö-
zülni akar ? 

r 

I r j i kegyelmed, hogy ne engedjem Ju ra ecclesiastica cum profa-
nis permisceri et perturbali . Igen-is nem engedem meg-elegyedni ; mert 
ha Theologus kegyelmed, az politianak administratiojával és directiojá-
val ne terhelje magát, semmi köze nem lévén kegyelmednek az politiá-
hoz. Taní tsa kegyelmed őket az Üdvösségre ; elég nyeres-e'g-is az nékiek, 
de ne tanítsa a mi kegyelmes Urunk ő Nagysága ellen való dolgokra, 
és ne tanit tsa, hogy a köz-jót ne segittsék. Talám nem vészem én azt 
eszemben, hogy noha az Oláh-Püspöknek el-szökés ' t az ő jovaioal el-pré-
dálásának és ellene-való fenyegetéseknek tulajdoni t t ja : de kegyelmed 
tettzéséből szökött-el, melyről rövid nap inquiráltatok-is, és elhitesse 
magával, hogy meg-üti kegyelmed az inát. Ha vétke nem lett volna, 
bizony nem szökött volna az ellenség közé ; mert ugyan-is még Erdély-
ben senkit törvény nélkül nem akasztottak-fel. Ha mástól félt, hozzám 
kellet volna recurrálni pro subsidio ; ha én töllem félt pedig, persuadeál-
ha t ta volna kegyelmed, okos Theologus lévén, hogy ha vétke nints, ne 
féljen. De tapasztalta magában az kegyelmed insibillátiojábol cselekedett 
vétkes dolgait. 

Legyen kegyelmeteknek hírével, hogy most az Oláli-Papokra vet-
tetet t bizonyos Contributio. El-liiszem mind a mi kegyelmes Urunk Ő 
Nagysága hasznos szolgállattyát remoralni és impediálni kévánó ember, 
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ebben-is fogja magát ingerálni, és nem theologicum sed dáemonicum con-
siliumot fog nékiek adni. De ha az terminusra nem administrál ják az 
reájok vet te tet t contributiót, ne tartson engem Pekri Ló'rincznek, ha 
kegyelmedre magára nem küldök igen kemény executiót : osztán pana-
szolkodgye'k az hol akar, nem gondolok véle. Bizony bona fide merem 
mondani, ha kegyelmed nem javallot ta volna, nem szökött volna el az 
Oláh-Püspök, melyről le?z bizonyság suo tempore. Hogy pedig adót vet-
nek az Oláh-Papokra, az mi kegyelmes Urunk ő Nagysága parantso-
l a t t y a . kérdgye-meg kegyelmed ő Nagyságától. A régi Fejedelmek nor-
mája szerént aka r j a ő Nagysága az Országot administrálni. De tudom 
én, hogy az Rabutin füs t je jö t t az kegyelmed or rábui , mellyet elfú bizony 
az ísteii boszszuálló ítéletinek szele, nem sokáig inflammálja kegyel-
medet. Azért kegyelmed contineál ja magát in suis termínis ; ne irogas-
san nékem affélét, mert még Rabutin ad evineendam compareal, oly éri 
kegyelmedet addig, az kit Trencsinben se gondolt volna. De reliquo 
eandem Reverendam Dominationem vestram valere cupio, Medgyes die 
27 . Octobris 1706 . 

Pekri mp. 

Közli : FABRICIÜS KÁROLY. 
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I. 

1 5 3 5. d e c z . 2 4. B é c s . 

Ferdinand Fráter Györgyhöz. — Örömmel fogadja ajánlatát, hogy a meg-
kötendő béke ügyében működni akar s kéri is : használja föl befolyását 
János királynál, hogy ez mind maga megtartsa, mind hívei különösen Majlát 

István által megtartassa a szebeniek irányában stipvlált békességet. 

Ferdinandus etc. 
Reverende pater religiose sincere dilecte. Recepimus litte-

ras Devotionis Tuae et ex iis intelleximus oblationem quam erga 
nos fecisti ; quam gratiose suscipimus et commendamus nobisque 
piane persuasimi kabemus Tuam Dnem cum domino suo agere 
et dehinc etiam acturam de pace per eum amplectenda et conser-
va r l a . ad quam nos quoque pro konore tam et beneficio nedum 
nostro et regni istius nostri verum etiam communis ckristianita-
tis semper inclinati fuimus. Hortantes etiam Dn e m Tuam maiori 
quo possumus studio, ut cum eodem domino suo tantum agere et 
cfficere velit, quod fidelibus nostris Cibiniensibus pacem et indu-
sias, ut ab eo vel suis consiliariis eius nomine nobiscum fìrmatae 
fuat, per se et suos et praecipue Stepkanum Maylad observet et 
eaciat inviolabiliter observari, ne quid inde sequatur eisdem iu-
duciis aut paci adversum. Caetera vero praesentium latori commi-
si mus Dn i Tuae latius referenda, sicut ab eo coram intelliget, 
cui plenam in eis fidem kabeat seque super eis ita gerere velit 
uti clementer in eam confidimus, quod et nos erga eam oblata 
occasione benigne recompensabimus et recognoscemus. Datum 
Yiennae 24. decembris 1535. 

7-a januarii 1536. Postscripta. Fuerunt similes litterae sub 
die 24. decembris proxime elapsi expeditae et per errorem alteri 
nuntio traditae, quare kas denuo ad D a e m Tuam cum praesen-
tium exhibitoie dare voluimus. Datum ut supra. 

Reverendo patri religioso syncere nobis dilecto Fra t r i Georgio electo 
Yaradiensi et adversarii nostri consiliario. 

Fogalmazvány. 

M. N. M U Z E U M 
Levéltári Osztálya 

Cs. Sándor Imre : 
gyűjtemény:; 

1934, i-M 40 TO. 
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I I . 

1 5 3 6. a p r i i 1 8. R 6 m a, 

V. Károly császár Fráter Györgyhöz. — Ismervén Fr. Györgynek békés 
hajlamait s nagy befolyását János királynál : meghagyta követ-ének a limdeni 
érsekvek, hogy az ő (a császár) nevében egyetmást közöljön Fr. Györgygyei. 
Kéri továbbá a barátot hathatós közreműködéséért, biztosítván öt a jutalomról. 

Carolus etc. 

Reverende sincere nobis dilecte. Intellexiinus quo animo 
ot voluntate Devotio Tua erga publicam tranquillitatem affecta 
sít, quantoque studio rebus istius regni in meliorem et securiorem 
statimi dirigendis incumbat. Unde quum in praesentiarum istkuc 
mittamus vene rabilem devotum nobis dilectum Joannem electum 
arcbiepiscopum Lundensem et Roschildenseni episcopum consilia-
rium et- oratorem nostrum cum mandatis, ut nostro nomine tra-
ctatui pacis inter serenissimum fratrem nostrum Romanorum 
Hungáriáé et Bobemiae etc. regem et principem tuum compo-
nendae per nos incepto intervenire et negociimi concludere fini-
reque debeat. scimusque Dn e m Tuam apud praedictum tuum 
principem Consilio et auc tor i ta te p lu r imum posse, idcirco dedimus 
praedicto oratori nostro in mandatis. ut D n i Tuae nonnulla 
nostris verbis exponat. Eandem Dn e m Tuam liortamur omni 
studio petentes ; ut praedicto oratori nostro plenam fidem adhi-
bere velit et causam liane pro sua parte apud praefatum suum 
principem ita promovere et iuvare, ut quod a nobis pro publico 
bono coeptum est, Dn i s Tuae opera et auxilio optatnm imeni 
eonsequatur : in quo I) t i0 Tua rem deo imprimis gratam, reipubli-
cae ckristianae, cuius liic causa agitur, deliitam ac rebus istius 
regni congruam factura est, nosque vicissim ad omnia quae ad 
eins dignitatem tuendam et augendam pertinebunt pronos reddet 
ac clementer propensos. Datum Roniae die 18. április 1536. 

Reverendo sincero nobis dilecto Georgio episcopo Waradiensi. 

Fogalmazvány. 
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I I I . 

1 5 3 7. a u g . 2. N a g y v á r a cl. 

Fráter György a lundeni érsekhez. — Biztosítja bekére való hajlandósá-
gáról s arról, hogy János király is a béke mellett van, ha az méltányos 
föltételek alatt megköttethetik. Panaszkodik a Ferdinándpártiak dúlásai 
fölött; azokat Lasky Jeromos árulásának tulajdonítja s kijelenti, hogy az 
elbocsátott erdélyi haderőt — János király birtokát védelmezendő — ismét 

össze fogja gyűjteni. 

Reverendissime domine, domine et amice observandissime, 
salutem et obsequii mei officiosissimam commendationem. Red-
ditae sunt mihi litterae Dominationis Y. revmac 10. iulii Crem-
nicae ad me datae, quibus rursum commonefacit me eadem, ut 
pro viribus pacis tractatum promoverem, optarem equidem D n i 

V. revmae persuasum esse in praesentiarum quoque me eiusdem 
esse voti, quod eidem olim retuleram, nimirum ut dei optimi ex 
benignitate id temporis diebus vite meae mihi videre l iceretut in 
conficienda pace finem desideratimi attingeremus. Non est igitur 
quod D t i0 V. revmae aliud de me cogitet nisi me omni conatu 
labore onmi denique studio ad ea contendere quae ad promoven-
clam animo stabiliendam pacem fore prospicio ; gratias autem 
eleo optimo ago, nani postquam huc redii, animum M t is regiae 
domini mei clementissimi ad ineundam pacem optime compositum 
reperi, neque in eins Maiestate ulla erit mora, quo minus pax 
stabilietur, dummodo D t io V. revmae ineat modum, ut ipsa pax 
ita bonis equis ac honestis conditionibus constituatur, que sit citra 
iacturam dignitatis M t is domini mei elem™1 et ad conservatio-
nem huius regni calamitosi. 

Novi quicquam D n i Y. revmae scribere non possum, prae-
ter haec quod acceptis litteris Dnis Y. revmae quandam spem 
conceperamus fore ut pax ipsa stabiliretur, ex eaque spe e parti-
bus Cassoviae unacum gentibus M t is domini mei clementissimi 
discesseramus ac virium Transsylvanensium aliquam partem 
dimiseramus et cum dominis huc ad M tem regiam aclveneramus, 
interim autem gentes serenissimi regis Romanorum quae ad 
Eperyes erant in ditionem Mtis domini mei clementissimi con-
descenderant, ubi tanta crudelitate egerunt ut christianae aures 
vix possunt ferre. Ecclesias et possessiones combusserunt, presby-
teros misera nece occiclerunt, colonos passim interemerunt, plu-
rimos letalibus affecerunt vulneribus. Sic divina pariter et hu-
mana confundendo in nostrates miserimi in modum saevierunt. 
Arbitramurque hec omnia ex furia Hieronymi Lasky prodiisse, 
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verum si christianis adversum christianos eiusmodi ferina crude-
litate abuti lieeat, nos contra dicionem regis Romanorum longe 
acerbius saevire poteramus, sed tarnen aliter egimus. Dum enim 
in dicionem ipsius regis Romanorum penetravimus, nostrates non 
solum ab bisce nefandis facinoribus verum etiam ab inferendis 
iniuriis ac dampnis, quae bis longe minora sunt coercuimus, imiiio 
eosdem coégimus ut etiam ea quae ad victum pertinebant pecuniis 
coemerent. Nunc quoniam ita agitur, coacti sumus et nos ipsos 
Transylvanenses revocare et quatenus dei benignitate coadiuva-
bimur oportet ut ditionem M t is domini mei clementissimi prote-
gamus. In reliquo eandem felicissimam valere cupio. Datum 
Waradini 2. die mensis augusti anno 1537. 

Servitor. 
Fra te r Greorgius electus Waradiensis. 

Reverendissimo in Christo patri et domino domino Joanni archiepiscopo 
Lundensi ac sacrae et catholicae caesareae Maiestatis oratori etc. domino 

et amico observandissimo. 

(Egykorú, a lundeni e'rsek által beküldött másolat). 

1Y. 

1 5 3 7. n o v . 20. K a s s a . 

Fráter György Perényi Péterhez. — Erősen mentegeti magát az ellen, 
mintha Perényinek nem akarna hinni vagy iránta gyanúval viseltetnék ; 
de nem tartja becsületével meg/érőnek Kassáról — bár békealkudo:ások 
czéljából is — távozni, míg János király egyenest hozzá nem küld paran-

csot és embert, a kinek kezeire bízza a mondott várost. 

Spectabilis et magnifice domine observandissime. Servitio-
rum nostrorum commendationem. Acceptis litteris Dominationis 
Y. spect. et magn. hodie, accepimus dominum praepositum retii-
lisse Dn i Y. spect. et magn. ea omnia quae nos sincero animo D m 

Y. spect. et magn. nunciaveramus ; ubi DHo Y. expostulat nobi-
scum quod nos verbis eiusdem et informationi, quam regia M tas  

dominus noster clementissimus medio Dnis Y. spect. et magn. 
nobis dederat, fidem non adhiberemus, credat eadem quod nos 
omnia credimus D n i Y. spect. et magn. tanquam tali et tanto 
domino et amico nostro confidentissimo, sed nos cum primum in-
telleximus regiam M tem dominum nostrum velie nos in istani 
pacifìcationem immiscere, illieo missurus (sic) ad suam regiam 
M tem petens et supplicans, ut loco nostri alium qui resideret 
Cassoviam mittere dignetur et quoniam exeundum nobis sit ex 
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liac civitate, etiam expeditorias litteras, quod ad manus illius 
quem sua M tas designavit, civitatem ipsam assignari (sic), lie-
sponsum haec (sic) a M te domini nostri et hominem in lioras 
expectamus ac etiam litteras expeditorias. Nam credat Dti0 V. 
spect. et magn. absque istis nos nullo pacto posse salvo honore 
nostro ex liac civitate exire. Quapropter Dn e m Y. spect, et magn. 
oro habeat rationem honoris mei, seit enim D t i0 Y. et piane 
videt in quibus temporibus devenerimus quod si etiam nosmet 
ipsi aliter ageremus, nihilominus pro ea confidentia quae nobis 
in Dn e Y. spect, et magn. est, hoc ipsum consilium expectamus 
pro commodo autem regni et statu omnium ordinum tantum 
abest ut hunc laborem fugeremus, ut etiam vitam nostrani effun-
dere non dubitaremus. Neque opus est ut D t i0 Y. spect, et magn. 
in hoc quicquam dubitet neque ipsam dubitare existimo cum in 
hac parte nostrum animum et affectum rectissime noverit mor-
temque nostram nos nunquam tanti fecisse quanti utilitatem et 
commodum patriae dumedo (sic) illa nobis et regno exhonestate 
contingere posset ; fidei vero domini oratoris et capitanei nos 
tantum tribuimus quantum decet neque ullam suspicionem de 
illa habemus. Fyzer vero et Therebis castra Dnis Y. spect. et 
magn. non nunc primum coeperunt ad voluntatem nostram esse 
sed prius etiam Semper fuere, postquam necessitudo inter Dnem 

Y. spect. et magn. et nos intercessit habereque non solum in 
bisce rebus sed etiam aliis omnibus certam in Dn e Y. spect. et 
magn. spem et confidentiam et licet illa quae nunciavimus aliqua 
ex parte retinuerunt, sed ista potior et unica causa est, quam 
scribo. Litteras regiae Mtis D a i Y. spect. et magn. remisi para-
tus hominemque nostrum ad dyazbassam expedire. Dominus 
Emericus Balassa adest existimans Dn e m Y. spect. et magn. hic 
Cassoviae posse invenire. Dnem Y. stb. valere optamus. Datum 
Cassoviae feria quarta post Elisabeth anno 1537. 

Frater Georgius episcopus Waradiensis 
thesaurarius et consiliarius regiae Majestatis. 

Spettabili et magnifico domino Petro de Peren, corniti perpetuo Abawy-
wariensi, superioruin partium regiae Majestatis capitaneo generali, do-

mino nobis observandissimo. 

(Egykorú másolat, melyet a luudeni érsek küldött Ferdinándnak). 
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y . 
1 5 3 8. j a n u á r 15. B é c s . 

Ferdinand Fráter Györgyhez. —- À lundeni érsek a békekötés ügyében 
János királyhoz utazván, általa kéri Ferdinand Fr. Györgyöt közreműkö-

déséért a béke végleges megállapításában. 

Fra t r i Georgio. 
Reverende, devote, sincere dilecte. Reversus ex Hispaniis 

a caesarea et cattolica M t e etc. reverendus pater archiepiscopi^ 
Lundensis etc. nunc ad serenissimum principem dominum Joau-
nem regem Hungarie etc. eiusdem caesareae Mtis nomine profì-
ciscitur ad finienda perficiendaque ea, quae adirne restant in 
uegocio pacis, presertim iiublicatione eiusdem, summa necessitate 
ita exigente, maturius facienda, quem nos ad DevotionemY. siue 
litteris nostris venire noluimus, ut quam sciamus sese in eodem 
negocio bene hactenus gessisse, neque dubitamus quin etiam in 
eo quod reliquum est, faciet pro nostro utriusque principis bono 
commodoque, nec non communis istius regni salute, sicuti latius 
eademi D t i0 V. a praefato oratore caesareo intelliget. Hortantes 
proinde Dn e m Y. ut quo coeptum pacis negocium penitus absol-
vatur eique extrema manus imponatur, pro sua authoritate ope-
rám adhibere velit, maxime in eo, ut istiusmodi pacis publicatio 
incunctanter procedat. Id quod erga eandem Du e m Y. singulari 
gratia nostra recognoscemus. Datum Yiennae 15. ianuarii 15.38. 

Fogalmazvány. 

YI. 

1 5 3 8. n i á r cz. 7. N a g y v á r a d. 

Fráter György Ferdinándhoz. — A béke megköttetvén, ajánlja a jövőre is 
jó szolgálatait s kéri Ferdinándot, hogy szolgálatai fejében Tokaj váróinak 
felét (•miután a másik fele úgy is az övé, t. i. Fr. Györgyé) adományozza 

neki, különben sem levén abból haszna Ferdinándnak. 

Serenissime princeps et domine domine gratiosissime. 
Servitiorum meorum commendationem. Cohortata fuerat 

me M ,as Y. per reverendissimum in Christo patrem et dominum 
Joannem archiepiscopum Lundensem sacrae et catholicae caesa-
reae M t is oratorem, ut in concilianda ac stabilienda inter M tem  

domini mei clementissimi et M tem Y. concordia, operám meam 
interponerem ; itidem spectabiles ac magnifici domini Alexius 
Twrzo locumtenens et Leonardus liber baro in Eels capitaneus 
M t is Y. rogatum me habuerunt. Cum autem ego ex animo opta-
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rim semper, ut cum M t c domini mei clementissimi M t as Y. in 
gratiam rediret, cum eiusdemque M t e amice et fraterne viveret, 
ut praeterea liominum cliristianorum mutuae caedes et adllicii 
regni lmius devastatio devitarentur, quantum in me fuit, laboravi 
diligentissime, id quod M tas Y. ex domino reverendissimo ora-
tore manifestius intelligere poterit, et ut ista inter M tem domini 
mei clementissimi ad Y. M tem instituta amicitia non modo con-
servetur, sed in dies crescat et augmentetur, omnes vires proten-
dam. Caeterum pro parte castri Tokay, cuius medietas post M tem  

domini mei clementissimi etiam in praesentiaruni prae meis ma-
nibus est, medio eiusdem domini reverendissimi oratoris M t ls Y. 
supplicavi, idemque dominus reverendissimus de eo a M t e A . 
impetrando semet mihi benivole obtulit, imo et pollicitus est. 
Quare ob intuitum amicitiae M t is domini mei clementissimi et 
ratione futuri obsequii mei, M tas Y. dignetur de hoc negocio 
optatam facere relationem. Illud enim certuni est, ut Castrum 
Tokay eo modo, sicuti nunc est, M u Y. penitus nihil prodesi, 
quod quiclem si diutius in ea ipsa conditione, qua nunc habetur, 
existat, et Castrum ipsum et bona illuc pertinentia desolabuntur. 
Ac si ego illud habebo, forsan M u Y. illinc uberius conimoduni 
subsequetur. Quod reliquum est, deus optimus maximus dignetur 
M tem Y. foelicissimam conservare. Datum Waradini 7. die men-
sis martii anno domini 1538. 

Eiusdem Maiestatis Yestrae 
deditissimus servitor 

Fra ter Georgius electus episcopus Yaradiensis 
serenissimi regis Hungáriáé thesaurarius et 

consili arius etc. 
Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando dei gratia 

Romanorum et Boliemiae regi etc. domino gratiosissimo. 

Eredeti. 

VII . 

1 5 3 8. rn á r c z. 3 0. B u d a. 

Fr. György Várday Pál esztergomi érsekhez. — l'unaszlc dik, hogy ci 
kötött békesség ellenére a veszprémi püspök, úgyszintén Baldes, Kápolnay 
Ferencz és Nyáry Ferencz erőszakoskodást s rablásokat követnek el János 

király párthívei birtokain. 

Reverendissime domine, domine et tanquam pater obser-
vandissime. Salutem et obsequii nostri commendationem. Arbitra-
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mur j)nem y reverendissimam intellexisse, initis iam induciis in 
ditionem M t is regiae domini nostri clementissimi. subditi serenis-
simi Romanorum regis quam acerbe et crudeliter egerint, nuper 
enim ex AVespriinio per Martinum episcopum, Franciscum Kapol-
nay atque Bakyth viginti unius possessiomun omnino in ditione 
Mtls domini nostri existentium omnia pecora abacta, omnes 
denique res in praedam conversae et abductae non ignobiles 
etiam liomines et mercatores capti et abducti sunt, adeo ut aesti-
matio rerum ablatarum quadraginta millia fior, summám exce-
dat, praeterea Franciscus Nyary ubi ad Saag condescenderat, 
quendam servitorem domini Sigismundi Balassa filium egregii 
Thome Soos ad dominos Forgacli expeditum. qui alias etiam 
apud Dn e m Y. reverendissimam in legatione fui t , studiose in 
itinere interceptum fustibus adeo verberare fecit, ut semivivum 
reliquerit , sub idemque tempus piscinam domini Melchioris 
Balassa expiscari fecit, iam vero nudiustertius ad coniprebendum 
vicecomitem comitatus Hontb servitorem domini Melchioris 
Balassa, idem Nyary miserat, qui ubi evasisset, rebus eiusdem in 
praedam conversis, quinque possessiones, que partim illius vice-
comitis, partim vero aliorum nobilium fuerunt, penitus depopulari 
fecit, prout de bis omnibus per egregium Philippum hominem 
j)niS y reverendissimae copiosius ad eandem nunctiavimus. Si 
quid iam continget, D t io Y. reverendissima intelliget, nostros 
non sine insta causa commoveri. Rogamus Dn e m A", reverendis-
simam, velit litteras nostras praesentibus adiunctas quampri-
mum ad dominum Thurzonem transmittere, quam rem simili 
officio vicissim rependere curabimus, eandemque foelicissimam 
valere optamus. Datum Budae, sabbato ante dominicam Laetare. 
Anno domini 1538. 

Fra te r Georgius, electus Waradiensis 
thesaurarius et consiliarius regiae 

Maiestatis etc. 

Külczim : Keverciiclissimo in Christo patri et domino domino Paulo de 
Kyswarda archiepiscopo Strigoniensi, legato nato ac primati regni Hun-

garie ctc. domino et tanquam patri observandissimo. (Sig. impr.). 

Eredeti. 
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VITI. 
1 5 3 8. a p r. 8. B u ci a. 

Frettar György Thurzó Elekhez. — Mentegeti Török Bálintot s különösen 
Balassa Menyhértet; szemére veti Thür zónák, hogy a hantiakat a béke 
ellenére erőszakkal Ferdinand hűségére eskették, mig János a hűségére térni 
akaró Eatzianert s horvát urakat ehdasítá a béke értelmében ; panaszkodik 
Serédyre s ajánlja, hogy ha Serédynek Ferdinand nem tucl parancsolni, 

bízza 5 reá. 

Spectabilis et magniti ce domine, amice observandissime. 
Salutem et nostri officiosam commendationem. Quaecunque D t io 

V. magnifica per egregium Matiam Angyal servitorem domini 
reverendissimi Strigoniensis tam de domino Valentino Therek, 
quam domino Melcliiore Balassa nuncciavit, abunde intelleximus. 
Rebus illis per dominum Yalentinum perpetratis unde origo et 
fundamentum iniectum sit , in proximis litteris nostris D n i Y. 
magnificae satis copiose perseripsimus, non equidem ille bisce 
malis occasionem daturus erat, nisi eum subditi principis D l l is 

Y. magnificae intolerabilibus iniuriis et dampnis provocassent, 
adeo ut quicquid contigerit, ex summa contumelia provenerit. 
Caeterum de domine Melcliiore sicut et antea seripsimus, constat 
eam partém comitatus Hontensis de qua nunc contenditur, ab 
ipso domino Balassa veluti ditionem M t is domini nostri admini-
stratam et possessam fuisse. Quod autem D t i0 Y. magnifica eam 
conditionem conquiescendo ab inferendis malis offert, cupiens ut 
dominus Balassa a vinclicta abstineat et postquam domini com-
missari! mittentur, omnis differentia eorum cognitione peragatur, 
haec neque nobis neque dominis qui liic sunt piacent, imo illi 
ipsi domini rogatum nos habuerunt, ut sententiam communem 
ad Dn e m Y. magnificam perseriberemus. Ea autem liaec est, ut 
universae res depredatae, pecuniae exactae, pactationes ultra 
exactiones illas a miseris colonis evulsae, iisdem a quibus abla-
tae et exactae sunt, usque festum sancti Georgii martyris ad 
futuri rectificentur atque exolvantur, alioqui I) t io Y. magnifica 
certa sit, ut oppressionem ditionis M t is domini nostri obaudire 
non possumus. Si enim Dnes Y. praetendunt, eam partem illius 
comitatus non esse ditionis Mtis domini nostri, quid opus erat 
nobiles illorum processuum comprehendisse eosdemque iuramento 
adegisse, ne amplius profiterentur se ditionis Mtis domini nostri 
esse? Si vestri erant, hoc iusiurandum quorsum att inet? Sin 
autem nostri, qui fit ut vestri induciis non satisfaciunt ? Cautum 
est omnino, ne principes alterius subditos etiam si id sponte 
facere velint, durantibus induciis acceptent ; cum autem isti co-
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gantur, Dü o V. magnifica viderit, an haec contra inducias agun-
tur. Ineuntibus Iiis induciis M tas domini nostri noluit Koczyann^r 
et dominos Croatos, qui impense istuc optabant, acceptare, idque 
ratione induciarum. Quamobrem si D t i 0Y. maguitica pro it iam-
pridem persuasimi habemus cupit, ne ini uria iniuriam et vindicta 
vindictam trahat, res oblatae et pecuniae exactae restituantur, 
deinde committat eadem seriose domino Xyary et aliis ne quid 
violenter agant, neve in eam partém comitatus Houtensis inge-
rant se, vel interea donecdominicommissariivenient. ini demuin 
cognoscant, non solum ista pars, veruni integer ille comitatus 
utrius principis ditionem concernat. Sin autem D t i0 Ar. magnifica 
tam iustae petitioni nostrae morem gessisse noluerit, necesse 
erit ex bis maiora mala suboriri, quae quidem nobis nullo modo 
placerent, licet intelligamus gentes D"is Y. magnificae, domini 
reverendissimi Strigoniensis aliorumque ad Saag nunc rursum in 
subsidium domini Nyary condescendisse, in quem tandem finem, 
nondum constai ; D t i0 Y. magnifica viderit utrum ita egisse con-
sult i l i sit. Nunc primum a domino A'alentino Therek nunctius 
eiusdem supervenit, qui offert se, ut dummodo res subditorum 
M1ls domini nostri per Kapolnay et alios ablatae restituantur. 
quae per ipsum ablatae forent paratus esset rectificare. Qua-
propter D t i0 Y. magnifica velit ita providere, ut res ablatae 
rectificentur. Plurimum autem optaremus si D , i o Y magnifica 
non solimi ea quae per subditos Mtls domini nostri committen-
tur, verum ut etiam illa, quae a principis sui subditis patrantur, 
intelligeret, ita enim id quod aequuni esset decernere liceret, si 
unius et alterius acta ex aequo cognita perpenderentur. Dominus 
Yalentinus de igne accusatili-, sed tamen, sicut Dtio A", magni-
fica praeterea (?) intelliget, vestrates priores quam dominus 
Yalentinus incendia moverunt. Eandem felicem valere optamus. 
Datum Budae 8. április 1538. 

Fráter Georgius electus Yaradiensis 
serenissimi regis Hungáriáé thesau-

rarius etc. 

Kiilön lapon : Conscriptis iam et pene obsignatis bis litte-
ris dominus Homonnay ex superioribus partibus supervenit, con-
queriturque gravissime, inducias a subditis principis Dm s A . 
magnificae passim violari, ab iisdemque iniurias iniuriis et dampna 
dampnis accumulari, nulli autem graviores et crebriores iniurias, 
quam in partibus Cassoviae Seredini ex castris liege ecz Ivewesd 
et Naghyda inferunt. Quare Dncm Y. magnificam rogamir,. plu-
rimum velit principi suo scribere et persuadere ut si inducias 
observare oportet, subditis suis interminetur ea severitate, ne 
publicam fidem violasse ausint. Aut si princeps Duis A", magni-
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ficae dominum Seredy coercere noquit. eins M as dignetur liane 
provinciám coercendam Seredii mihi committere, quem si coercere 
non potuero. esto ut dampna quae inferet, auferat impune. 

Külczim : Spectabiii et magnifico domino corniti Alexio Turzo de Betli-
lenfalva indici curiae et locumtenenti serenissimi regis Romanorum etc. 

domino et amico nobis observandissimo. (S. impr.). 

Eredeti. 

I X . 

1 5 3 8. j a n. 16. B o r o s z 1 6. 

Ferdinánd Fr. Györgynek köszönetet mond a béke megk'itése körül 
kifejtett buzgalmáért. 

Ferdinandus etc. 

Reverende, devote stb. Ex longo multoque sermone reve-
rendi in Christo patris devoti sincere nobis dilecti Joannis archi-
episcopi Lundensis etc. corani nobis habito non sine voluptate 
audivimus gratioseque intelleximus propensum animum et Stu-
dium diligentiamque ingentem. quam Devotio Y. in negocio pa-
cis transigendae adhibuit, qnippe qui opera impulsa et Consilio 
suo non parimi iuverit, quo tandem pax inter nos et serenissi-
mum dominum et principem Joannem regem Hungáriáé etc. 
sancietur. E t quamvis de Dnis Tuae affectione erga gentem 
cliristianam nihil dubitavimus, tamen grato animo a se suscipi-
mus, quod tam bene se et laudabiliter in praefato negocio, quod 
toti reipublicae christianae bono commodoque cessurum confìdi-
mus, gessit et ostendit, pro qua re sibi egregie affacimur et alio-
quin gratiam nostram sibi praeclaram impartiemur, praesertim 
cum se perseveraturum in tali erga nos officio . . . . • creda-
mus. Id quod et faciat se hortamur. Datum Wratislaviae 16. 
iunii 1538. 

Az hat élén: Fra t r i Georgio episcopo Varadiensi consiliario et, 

thesaurario Joannis. 

Fogalmazvány. 
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X. 

1 5 3 8. a u g . 13. V á r a d . 

Fr. György Várday prímáshoz. — Kéri hogy, mivel a török sereg átlépte 
a Dunát, a segély küldésében járjon jó példával elöl s intse a többi 

főurakat. 

Reverendissime in Cristo pater et domine domine obser-
vandissime. Salutem ac servitiorum meorum commendationem. 
Arbitror Dn e m V. reverendissimam iampridem intellexisse, 
Turcam contra nos in Moldáviám et Transsylvaniam venire, 
qui iam per Danubium traicit, licet eins transitus in loco adeo 
ambiguo sit ut in Moldáviám vel Transsylvaniam malit, deflec-
tere possit, D t i0 V. reverendissima videt universos patriae ad-
flictae amantes expeditionem contra Turcam parare. Qua in re 
convenit sane, ut domini qui praeminentiores sunt, maiorem in 
apparatu conatum exliibeant. Quamvis autem non ignorem in 
alendis gentibus D t io V. reverendissima pro commodo liuius 
regni quantopere fuerit sollicita Semper, cum tamen D t i0 V. re-
verendissima inter dominos et proceres regni liuius primum lo-
cum obtineat, convenit ut in gentium quoque missione appareat 
vere primatem regni esse eandem. Cohortetur autem D t i0 V. 
reverendissima pro re tam sancta alios etiam amicos et fratres 
suos. Agitur enim de salute communis patriae. Praecor ut deus 
optimus Du e m V. reverendissimam foelicissimam conservet. Da-
tum Varadini 13. augusti anno domini 1538. 

Eiusdem Dominationis Vestrae reverendissimae 

deditissinius servus 

Fra ter Georgius electus Varadiensis 
tliesaurarius regiae Maistatis etc. 

Külczim : Reverendissimo in Cristo patri et domino domino Paulo de 
Yarda archiepiscopo Strigoniensi stb. (Sig. impr.) 

Eredeti. 
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XI. 
1 5 3 8. a u g . 1 6. V á r a d . 

Fr. Ggörgy Ferdinándhoz. Tudatja, hogy a szultán Konstantinápolyból 
240 ezernyi sereggel s 300 ágyúval megindult, legöregebb fiát Ázsiába a 
fölzendült Kazul basa ellen küldvén. A tudta nélkül kötött béke miatt bosz-
szús szultán czélja a két oláh tartomány s Erdély elfoglalása után Ma-
gyai - s Németországot elpusztitni. — Ezek miatt Ferdinánd segélyét sür-
geti, megjegyezvén, hogy ha gyors segély adatik, akkor az oláhok s ráczok 

is János pártján a török ellen lesznek. 

Serenissime princeps et domine domine gratiosissime. Ser-
vitutes meae humillimam commendationem. Quemadmodum ex 
mandato M t is domini mei clementissimi facere institui, quicquid 
novi a partibus Turcarum cognovero, non praetermittam quin 
M ü V. e vestigio perscribam. Quare hodie quidam certissimus 
explorator meus, qui etiam in castris caesaris Turcarum diu-
tius substitit, reversus est. ac de caesaris conatibus liaec sequen-
tia refert. 

Primo quod caesar e Constantinopoli exivit, sequuti sunt 
eum ad Adrianopolim viginti millia equitum, sulaconum sex-
centi, interquos duo filii caesaris minores natu ; ianycherorum, 
opinione omnium non amplius quam quattuor mille. 

Begleerbeg transmarinus, hoc est, summus capitaneus, qui 
bassis sanchahis et cunctis praefectis universaeque ditioni trans 
mare in levandis et comparandis viribus praeest, maguusque ille 
bassa de Natulia cum aliis bassis et zanchahis non advenerunt, 
neque advenire proterunt propter timorum Kazul bassae, qui 
contra caesarem magna molitur. 

Antea inter Kazul bassam et duos bassas Kyszyr et Ry-
chy male conveniebat, impraesentiarum tamen isti cum Kazul 
concordarunt foedusque pepigerunt, ita ut coadunatis viribus 
caesaris vires ac dicionem adoriantur. 

Caesar ad sustinendam impetum liorum bassarum filium 
suum maiorem natu, cum beglerbeeg bassa de Natulia et aliis 
reliquit, periculumque capitis filio comminatus est, ni dicionem 
suam ab impetu illorum bassarum defendat. Nam Kazul inten-
dit civitatem Bagdad quae Babilonia est et cunctas illas partes 
superioribus annis per Turcam occupatas recuperare, atque 
item caesaris ditionem devastare. 

Turca timet caesarem Carolum et Venetos in mari, et 
huius rei causa Constantinopoli reliquit unum bassam cum duo-
bus millibus ianicherorum ac viginti millibus equitum. 
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Caesar ultra sex millia ianicberorum in praesenti expedi-
tione ut fertur. non poterit habere, propterea quod per Kazul et 
Arnautas multi intercepti ac caesi sunt, plurimi etiam pro cu-
stodia civitatum et arcium relieti. Ut igitur ianicherorum nume-
rus suppleretur, in universo caesaris imperiis facta est puérorum 
conscriptio, inter Graecos Bulgaros Sorbitas Rascianos Valaclios 
cunctosque alios. Quae conscriptio licet alias decimalis fuerit. 
nunc tarnen pro medietate facta est, ita ut ab illis qui duos ha-
bebant, ablatus est unus, qui quatuor bini, qui octo quaterni sunt 
ablati et sic consequenter. Isti pileis ianyclieris investiti, dispar-
titi sunt in loca eruditionis, ut more Turcarum pro consuetu-
dine ianycherorum erudiantur. 

Caesar advexit secum trecenta ingenia, simulami illis quae 
anno superiori Memhetbeg obtinuerat ex quibus quinquaginta 
muralia caetera campestria sint, ad borimi concluctum et custo-
diam quinque millium equitum delegata sunt, 

Camelorum apud caesarem tantus numerus, quo maior 
antea fuit nunquam, plurimos enim a Kazul obtinuerat. 

Per begleerbeguni qui citra mare est, pons ad Syllester. 
alio nomine Kyllye vocatum. erecta fuit ; illic caesar traiiecit 
quem begleerbeg cum quadraginta millibus equitum duabus 
hebdomadis praecessit. 

Caesaris exercitus aestimatus est in summa ducentorum et 
quadraginta millium hominum. ita ut vix amplius habere poterit. 

Caesaris intentio est, ut imprimis Moldáviám aggrediatur. 
cuius incolae si impérium acceperint, Memheth begum illis in 
zancliakiim praeficiet, deinde Transylvaniam adorietur. ita ut 
inprimis Cibinium et Brassoviam, totum denique regnimi Trans-
sylvanum expugnatum filio tradat, indeque ad impugnandum 
regnimi Hungáriáé bipartito agmme veniat, quorum unum ad 
partes Cassoviae, montana qua videlicet fodinae minerarum sunt 
et Zylagh mittat, alterum vero a partibus Themesvar ad impug-
nandam, indeque ad devastandam Germaniam secum deducat. 

Caesar quod regnimi Hungáriáé invadat, causatili- Mtcm 

regiam, hoc est regem Joannem sine ipsius scitu et non sui causa 
cum rege Romanorum concordasse et pactum fecisse. 

Turcae spargunt ex omnibus christianis principibus. prae-
ter regem Joannem, paratos ac instructos exercitus nusquam et 
neminem habere et quod istum facile debellare possunt. 

Haec ille. Quare Mu V. obnixe supplico, dignetur de con-
ferendo subsidio mature providere, nisi enim conatus tanti hos-
tis antevertantur, timendum est, ne instantem hyemem in medio 
Hungáriáé transiga!, sicque brevi totum hoc regnimi Turcae 
subiaceat, sin autem Mu domini mei clementissimi et regno buie 
tempestiva aderunt subsidia, negocium cristianorum tanto foeli-
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eins succedet, quod Moldavus et Transalpinus visis viribus, pro 
nobis erunt, paratique sunt relictis suis regnis, cum omni famí-
lia in Transsylvaniam ad minus cum centum et quinquaginta 
millibus bominum exire, ita et Rasciani qui fere medietatem 
Hungáriáé aequant, in officio erunt, alias isti Tburcae adbae-
rent et contra nos erunt. Si ergo subsidiorum emissio maturabi-
tur, quanta commoditate fìat, M tas Y. videt. Quam ut deus opti-
mus foelicissimam conservare dignetur, exopto. Datum Yaradini 
16. mensis augusti anno domini 1538. 

Maiestatis Vestrae serenissimae 
addictissimus servitor 

Fra ter Georgius serenissimi regis 
Hungáriáé tbesaurarius etc. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando stb. 

Hátirat. (Ferdinánd valamelyik tanácsosa kezével). Dem weissen 
mőncli soll hierauf geschrieben werden, welcbermassen ir Maiestät sein 
schreiben vnd anzeigen des Turggen gewaltigen anzugg halber auf Mol-
daw vnd Sibenburgen, sambt seiner vermanung vmb hilff ver-
standen hette. Nun war ir kk. Maiestät dheines andern gemuetts, dann 
seinem herrn sovil je möglich alle hilff zuerzaigen ; wie dann j r Maies-
tä t jezo 2 000 Spanier sambt einer anzahl teutschen auch ainer an-
zahl bferdt von Al t tenburg stragks hinein zezichen verordnett ; 
j r Maiestät wellen auch zur erhaltung vnd ret tung Sibenburgens noch 
nichts so jr Maiestät müglich wär vundevlassen, mit vermanung dasz er 
mit an seines herrn vnderthanen vnd allen andern so ime müg-
lich wär, auch nichts, so muglicli, sparren oder vnderlassen wolle. 

Ex Consilio regis letzten august 38. 

Eredeti. 

X I I . 
1 5 38. a u g . 2 2. S t e i e r . 

Ferdinánd Fr. Györgyhöz. — Tudatja, hogy a török ellen adandó segély 
végett a szomszéd fejedelmeket fölszólította s a Buda védelmére igéid ötezer 
gyalognak az indulásra parancsot adott, sót e csapatokon fölül is a meny-
nyit lehet küldeni fog Erdélybe, bár Tót- és Horvátországban magának is 
résen kell lennie ; a lengyel királyt fölszólító, hogy a moldvai vajdának 

békét hagyjon. — Végre hosszasan panaszkodik János király némely 
párthívei ellen. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Allatae sunt nobis Devotionis Y. 

litterae Waradino in vigilia sancti Laurentii martyris ad nos 
TÖRT. TÁR 1 8 7 8 . u 
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datae, in quibus nobis significai wayvodam Transalpinensem si-
mul et Moldavum serenissimo regi Joanni nunciasse caesarem 
Turcarum ab Adrianopoli Moldáviám versus duorum dierum 
itineris spatio venisse et a Danubio ubi gentes suas habuisset de-
cem dierum iter abfuisse rectaque ad Moldáviám aggredendam 
processurum, rogando nos serenissimi regis sui nomine ut quic-
quid virium in subsidium mittere possimus requisitis etiam ami-
cis nostris dies et noctes mittere festinemus. etc. Ea nova cum 
non sine animi dolore audivimus tum vero quanta pericula im-
mineant regno Hungáriáé, si Turca occupata Moldavia in Trans-
sylvaniam subinde incurrat, facile consideramus. Quamobrem 
nuncios illos statim ad vicinos principes litteris nostris perferen-
dos duximus requirentes ipsos, ut cum auxiliis suis in tanti peri-
culi magnitudine praesto esse velint ; quod vero ad nos attinet, 
iam ordinem dedimus ut pro praesidio arcis et civitatis Budensis 
promissa quinque millia peditum versus Budam una cum tor-
mentis deducantur, quae si fuerit extra periculum, serenissimum 
regem Joannem quibuscunque possumus auxiliis atque viribus 
etiam in Transsylvania et ubi opus fuerit adiuvare eumque nullo 
modo in tali periculo derelinquere statuimus ; sicuti Serenitati 
suae magnificimi Hieronymum a Lasco verbis nostris corani iam 
declarasse arbitramur. Renunciatum autem est nobis fidedignis 
exploratoribus Turcas in Sclavoniam et Croatiam validam im-
pressionem tacere decrevisse, cui ut obviam eamus, magno mili-
tum numero opus babemus ; nibilominus pro possibilitate nostra 
dicto serenissimo regi Joanni succurrum dare non pretermitte-
mus et externorum etiam principium subsidia omni studio solli-
citabimus, ne communi necessitati propulsandae defuisse vi-
deamur. 

Caeterum "bum serenissimo regi Poloniae fratre et affine 
nostro ckarissimo per litteras cum proprio nuncio multis ante 
diebus ad se missas diligenter egimus ut susceptam contra Mol-
davum expeditionem boc tempore deponat et ad concordiam 
ineundam animum inducat et eundem rursus bac de re vebemen-
tissime interpellarimus bortatique sumus sicuti Dti0 Y. ex in-
cluso litterarum exemplo videbit et quicquid circa lioc negocium 
una vel alia via agere poterimus non nisi summa cura agemus. 

Quod ad Castrum Tockay attinet, cum Caspare Seredy 
ultra priora mandata denuo quam diligentissime et serio quidem 
tractari faciemus pro restitutione illius ut tandem iuxta volunta-
tem et desiderium nostrum Dnis Y. voto in hac re satisfieri 
queat. 

Circa eliberationem Gregorii Lonyay rursus strictissima 
mandata ad magnificum Tbomam Nadasdy Micbaelem Bydy et 
Christophorum Kawassy dedimus, ut illum dimittere debeant, 
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idque ut apud illos nomine nostro cur et, Thomae Lascano fìr-
miter iniunximus, sed ita tamen ut vicissim fideles nostri qui capti 
sunt, reddantur. 

Nolumus enim Dnem V. latere nos in dies magis magisque 
ex omni parte gravissimis fìdelium regnicolarum nostrorum que-
relis interpellari de iniuriis et violentiis quas Yalentinus Tereck 
cum sociis suis nec non Melchior Balassa, Joannes et Raphael 
Podmanyczky et alii nonnulli adversae partis sub istis induciis 
annalibus non sine iurisdictionis nostrae diminutione exercere 
audent et conantur ; conqueritur episcopus Yesprimiensis illius-
que ecclesie capitulum V a l e n t i n i a n Tereck omnes decimas 
frugum obstulisse conarique et decimas vinorum aufferre mini-
tarique sese omnes illorum proventus usurpaturum ac bona occu-
paturum eo praetextu, quod aliquando ante inducias ea tenuerit 
et proventus anno superiori diripuerit, quasi liceat ea quae ante 
inducias male occupata bene amiserat, nunc rursum sub induciis 
occupare. 

Queruntur nobiles comitatus Jauriensis se ad congregalo-
nem quandam per Yalentinum Tereck vocatos esse inauditaque 
connumeratione taxarum vexari, eundemque nobilibus in comi-
tatù Somproniensi et vicinis locis mandasse ut tributum una 
cum certis victualibus conferant ; ex multis autem plurimorum 
querelis intelleximus plerosque esse in quos potestatem ante 
praesentes inducias serenissimus rex Joannes vel Yalentinus 
nunquam habuit. Queruntur miseri et deplorandi exules Casso-
vienses se nullibi in istis induciis refugium habere neque ab iis 
qui in Cassovia sunt, tutos esse, quippe qui eos capitaliter perse-
qui, capere divexareque non cessent, illisque ne in hunc quidem 
diem permitti ut agros et bona sua circum et extra Cassoviam, 
sicuti serenissimus rex Joannes consensit, colere possint. Lamen-
tatur ficlelis noster Hieronymus Horwatli Yalentinum Tereck 
sub generalibus induciis bona sua et fratris depopulatum esse, 
in quibus plus quam trium millium florenorum damnum intule-
rit, insuper sex possessiones eorum occuparit occupatasque teneat, 
variis et intolerabilibus eosdem vexationibus vexet. Deplorant et 
indignantur regnicolarum nostrorum status exponentes adversam 
partem conari fideles subditos nostros in comitatibus Castri Fer-
rei, Jauriensi, Soproniensi, Trinchiniensi, Vesprimiensi, Zaladi-
ensi et Honthensi fere in totum subiicere, dicas violenter exigere 
et omnem tyrannidem in eisclem comitatibus exercere. 

') A fogalmazvány it t megszakad, de irója ezt jegyzé meg : prout in 
litteris ad Brodericum. A Brodericshoz intézett e levél aug. 15-diki kelettel 
fogalmazványban van meg ; belőle könnyen kiegészíthettem a Martinuzzi-
hoz ír t levél hiányos szövegét, annál inkább, mert ama helyeket, melyek 
csak Brodericsnak szólnak, a fogalmazó aláhúzással jelölte meg. 

15* 
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Delatum est praeterea ad nos Anthonium Lossonczy 
fratrem snum qui sub nostra fidelitate, est ex arce Zaláncz contra 
leges induciarum violenter eiecisse deturbasseque et multis in 
locis fideliura nostrorum bona ab adversa parte vexari diripique 
audimus, perinde ac si nullae essent induciae. Quae res et sunt 
nobis graves et permolestae, ita nisi statini rectificentur et tollan-
tur. prout rectificari et tolli debent, expeditis iuxta induciarum 
contenta commissariis, necessario nos conimovebunt et compellent 
ad ineundas rationes opportunaque remedia adhibenda quibus 
et iurisdictionem nostrani contra eiusmodi gravamina et incon-
venientia nianuteneamus et subditos nostros a talibus iniuriis 
minime ferendis protegamus. Hortamur itaque Dn e m A', agat 
nomine nostro apud serenissimum regem Joannem ut induciae 
integre observentur a suis, bona ecclesiae Wesprimiensis rernit-
tantur, ablataeque decimae restituantur per Yalentinum Tereck, 
ditioni nostre nihil detrahatur , subditis nostris nulla tributa 
imperentur, exules Cassovienses iuxta prontissimi a rege Joanne 
factum permittantur agros et bona sua circum et extra Casso-
viam colere ; Hieronymo Horwath et fratr i suo possessiones per 
Yalentinum occupatae restituantur cum illatorum damnorum 
satisfactione ; fratr i Antonii Lossonczy fideli nostro Castrum 
Zalancz a quo sub induciis deiectus est, reddatur, commissarii 
sine mora expediantur ; alioquin non videmus cur vel Gregorium 
Lonyay vel alios liberari jubeamus, quin potius causa erit, quam-
obrem salvis etiam induciis nostros fideles contra tot iniurias 
tuendos suscipiamus. Sed haec onmia medio commissariorum 
utrinque recte rectificari poterunt ut istiusmodi iam tandem 
controversiae direptionesque sub ipsis principiis decidantur aufe-
ranturque, ne maiora forsan mala et inconvenientia sequantur 
et invalescant. • 

Reliquum est ut Dn e m Y. hortemur, velit nobis singula, 
quae istic de progressi! et conatibus Turcarum occurrent, con-
tinue celeriterque perscribere, in quo rem nobis gratam, regique 
suo non inutilem faciet. Datum in oppido nostro Steyr 22. 
augusti 1538. 

Az irat élén : Fra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 
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X I I I . 

1 5 3 8. a u g . 30. V á r a d . 

Fráter György Ferdinándhoz. — A János király hívei ellen tett hosszas 
panaszokra válaszolván kéri Ferdinándot, hogy mint János békével türi a 
ferdinandiak kihágásait a közveszély idején, úgy tűrje Ferdinand is ; majd 
ha a töröknek közös erővel sikeresen megfeleltek, könnyű lesz biztosok által 

a viszálkodásokat megszűntetni. 

Serenissime princeps et domine domine clementissime. 
Servitutis meae debitam commendationem. Litteras Mtis V. paulo 
ante ad reverendissimum Yaciensem datas idem d. reverendissi-
nuis Yaciensis ad me dederat ; indignatili' M tas Y. contra sub-
ditos Mtís domini mei clementissimi, magnificimi dominum Yalen-
tinum Tlierek, Gabrielemque Podmanyczky ut qui ex bonis 
subditorum Mtis Y. dicas peterent et nescio in quas decimas 
semet ingererent ; quod praeterea M tas domini mei iuxta conti-
nentiam articulorum suos commissarios mittere non curasse!. 
Ad baec per praesentem occasionali M ü Y. respondere volui, 
nani Mtas domini mei eorum quae inter M tes Y. conclusa fue-
rant, non erat immemor, ac proinde suos commissarios statini 
ineunte mense iulio expediverat ; veruni ubi de Turcarum contra 
regnimi hoc adventu fama supervenerat, ratioque temporis sua-
deret, ut quivis pro salute patriae se in expeditionem praesentem 
praepararet, ita et illi commissarii redierunt ; caeterum de iniu-
riis quas Mtis Y. subditi retulerunt, existimo equidem M tem Y. 
non mediocriter turbari, praesertim autem quod Mtas Y. credit 
suos subditos in officio perseverare ; sed tamen M tas Y. persua-
simi habere dignetur, ut si nos subditi Mtis domini mei de omni-
bus iniuriis molestiis et dampnis quae per Mtis Y. subditos quoti-
die fere perpetrantur, conqueri et M tem Y. obtundere voluisse-
mus, nulla dies a querelis vacua praeteriisset ; at nos maluimus 
pro conditione temporis haec aequo animo sufferre, quam ut 
Mtem Y. publico christianitatis bono, defensionique liuius regni 
intentam hisce querelis intertui'baremus. Scimus enim quinque 
aut decem possessionum occupatione vel dicarum exactione aut 
aliquarum decimarum ablatione M tum Y. ditiones non absummi, 
quod praeterea, ubi dei optimi benignitate haec praesentia nego-
eia foelicem exitum consequentur, ea omnia inter M tes Y. com-
planari ac debito modo resarciri poterunt. Quare Mti Y. tanquam 
domino meo clementissimo supplico, ne in praesentiarum propter 
hasce querelas commoveatur, quin potius illis rebus, quae salu-
tem liuius regni concernunt prout Mtas Y. instituit, incumbere 
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dignetur ; neque enim fieri potest, ut eodem tempore cum Turca 
proeliemur et iudicia administrantur, posteaquam autem ut dixi, 
ista graviora dei auxilio absolventur, facile M tes V. de omnibus 
istis concordabunt et omnia inter Mtes Y. non magno negocio 
rectificabuntur. Precor deum ut V. M t em salvam et incolumem 
conservare dignetur. Datum Yaradini 30. augusti anno do-
mini 1538. 

Maiestatis Vestrae 

addictissimus servitor 

F rá te r Georgius electus Yáradiensis 
serenissimi Hungarie regis thesaurarius. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando stb. 

Eredeti. 

X I Y . 

1 5 3 8. s e p t . 1. G m u n d e n . 

Ferdinand Fr. Györgyhöz. — Tudatja, hogy Erdély felé János segélyére 
spanyol és német lovas és gyalog csapatokat indított útnak s azonkívül 

Mveit is fölszólítja a török ellen való hadbaszóillásra. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Reeepimus binas Devotionis V. lit-

teras de 13. et 16. mensis augusti proxime praeteriti ad nos da-
tas, ex quibus ea quae de Turcarum expeditione contra Moldá-
viám et Transsylvaniam ultra priora latius nobis significavit, 
diligenter intelleximus et suam illám sane in denunciandis sin-
gulis quibuscunque novis de rebus turcicis sedulo adhibitam ope-
rám studiumque grato a se animo suscipimus et commendamus. 
Hortantes eandem ut imposterum quoque boc seribendi genus 
continuare velit ; pro certo enim sibi D t i0 Y. persuadere debet, 
nos firmiter statutum babere, ut serenissimum regem Joannem, 
dominum suum omni quo possumus auxilio iuvemus. Nanque bis 
mille Hispanos simul et mille pedites Germanos nec non equi-
tum laevis armaturae bonum numerum ex Chvario recta coeleri-
terque versus Transsylvaniam deduci iam nunc ordinavimus 
nibilque adeo praetermissuri sumus quod ad defensionem et con-
servationem Transsylvaniae facere videbitur, etiam atque etiam 
pro possibilitate virilique nostro curaturi ut regni istius partém 
baud postremam quoad per nos fieri queat, minime indefensam 
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relinquamus. Caeterum vehementer monemus et hortamur D n e m 

V. ut in eontrahendis ex regis sui subditis undiquaque viribus 
quam maximam potest operám apponat, nullisque ea in re labo-
ribus seu sumptibus parcat, quandoquidem nos vieissim apud 
nostros fideles subditos in regno isto Hungáriáé impense agere 
non cessamus ut in expeditionem illám coniunctis armis viribus-
que oeius descendant. Quod Dn e m V. latere noluimus. Datum in 
oppido nostro Gmonden prima septembris 1538. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

X V . 

1 5 3 8. s e p t . 4. L i n e z. 

Ferdinand Fr. Györgynek. — Dicséri tudósításaiért s újólag biztosítja, 
hogy a török ellen mindent, a mi gondos keresztyén fejedelemhez illendő, el 

fog követni. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Accepimus rursus alias Dn i s V. lit-

teras de 22. et 24. augusti proxime praeter iti datas quibus non 
est quod respondeamus aliud nisi nos suam in eo scribendi genere 
operám identidem probare. Nam quod ad subsidia nostra attinet 
remittimus nos tum ad superiores litteras ad se scriptas tum 
etiam ad eas quibus magnifici Hieronymi a Lasco literis imprae-
sentiarum respondimus, ubi diffuse rationes omnes nostri auxilii 
praestandi explicavimus, a quo D t i0 Y. singula procul dubio 
latius intelliget, iterum enim testamur nos pro viribus nostris 
non defuturos ut in necessitate ista non modo regno nostro Hun-
gáriáé verum etiam universae christianitati incumbente boni et 
christiani principis publicaeque salutis studiosi officio munereque 
fungamur. Datum Lintii 4. septembris 1538. 

Az irat élén : Fra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 
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X V I . 

1 5 38. s e p t . 13. L i n c z . 

Ferdinand Fráter Györgynek. — Szomorúan érti, hogy a szultán már Mold-
vába tört ; ha János király hamarabb értesíti öt a török készülődéseiről, 
vgy nagyobb sereget küldhet vaia segélyül, bár eztán is mindent el fog 
követni a segélyhadak többitésére. A commissariusok kiküldéséről, rnig a 
török veszély tart, Fr. György kívánságára lemond, de panaszkodik a 

Podmaniczkyakra stb. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Binas rursus Devotionis V. litteras 

accepimus quarum ex prioribus non libenter sane cognovimus 
Turcarum caesarem transmisso Danubio cum copiis suis in Mol-
dáviám pervenisse. Quod igitur D , i0 V. impense rogat ut ne 
simus in mittendo subsidio nostro tardiores, sciat iam copias 
nostras tam Hispanorum quam Germanorum ex Owario viam 
ingressas ad Transsylvaniam recta contendere eoque ut accele-
rent quoad eius fieri queat vrgebimus et quia summám necessi-
tatem instare, praesentisque temporis rationem summopere expo-
stulare facile consideramus ut sine longiori mora dilationeque 
progredientes advolant, Dnis V. partium erit operám dare ut 
per ditionem serenissimi regis Joannis compendiosiore via, ocius 
traducantur, ne forsan alicuius rei ad profectionem eorum matu-
randam requisitae et indonae defectu diutius impediantur quam 
expediat. Etenim si in tempore fuissemus a rege vestro de istis 
Turcarum motibus admoniti, prout cum reverendo Stephano 
Broderico locuti fueramus, longe maioribus et efficatioribus auxi-
liis pro impendentis nimirum periculi magnitudine succurrere 
potuissemus, id quod nobis ab temporis brevitatem iam facti per-
difficillimum esse non ignorat D t i0 Y. Nihilominus tamen omnia, 
que ad conservationem regni istius communis et totius christia-
nitatis salutem spectent, totis viribus agere procurareque band 
negligemus sicuti in omnes sane vias rationesque incumbemus ut 
quod nunc temporis angustia praestari non potest, paulo post 
amplifìcatis contractisque ex omni parte viribus ad validiorem 
expeditionem defensionemque atque communem adeo resisten-
tiam praeparetur, in qua re conficienda toti solicite versamur. 

Circa commissarios iuxta continentiam articulorum mit-
tendos tollendasque iniurias quae fidelibus nostris a regis et do-
mini vestri subditis praesertim a Yalentino Tereck et Gabriele 
Podmanycky sub istis induciis inferuntur, visum fuit nobis valde 
necessarium et expediens esse ut non obstantibus Turcarum im-
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pressionibus per commissarios utrinque missos rectificandis vio-
lentiis opera daretur idque cum pro conservatione initae pacis et 
coucordiae tum quia per hoc louge plura auxilia a subditis nostris 
in Hungaria expectanda fuissent, qui nunc aliquanto segniores 
ad ferendas suppetias se praestant quod ne domi quidem se satis 
tutos putant propter continuas vexationes et depraedationes quae 
ex adversa parte sine aliqua intermissione fiiint. Unde omnino 
consultimi utileque fuisset ut ad avertendos errores et inconve-
nientia quae plurima sane inter istas violentias ultroque citroque 
commissas rapinas emerserunt, commissariis iam dudum negotium 
rectifìcandi datum esset, quod per nos non stetit, At vero cum 
temporis istius urgentissima necessitas cohortetur quenque nunc 
pro salute patriae suae in expeditionem praesentem se praepa-
rare, permittimiis ut donec fluctus isti conquiescunt, commissa-
riorum mittendoruni negotium differatur, sed ita tamen, ut Drio 

Y. omnibus modis interim curet et efüciet apud serenissimum 
regem suuni, ne eius subditi posthac fideles nostras vel minima 
in re molestare gravare aut perturbare pergant, sed potius onmes 
materia et fomes discordiarum tam praeteritarum quam futura-
rum qiiibuscunqiie remediis fieri queat, extinguatur. 

Nolumus enim Dnem Y. ignorare, quod magnates marchio-
natus nostri Moraviae quottidianis iniuriis a Podmanyczky laces-
siti, ut qui eorum homines atque bona tam ferro quam igne infe-
stare band cesset, palam coram nobis testati sint, se vini vi 
repulsuros et armis acceptam iniuriam vindicaturos esse, nisi 
depraedationes istiusmodi apud adversam partém avertere stu-
deamus. Adeo quod veremur eos diutius contineri non posse a 
nobis, quin non obstantibus induciis armata manu vini propulsent, 
Praeterea etiam fideles nostri Petrus et Michael Bakytli aulae 
nostrae familiares denuo ad nos scripserunt per litteras liodie 
acceptas Yalentinianos decimas frugum in comitatu nostro Jau-
riensi ademisse et ex hominibus illorum quos ad connumeratio-
nem emiserant, nonnullos captos tenere ac decimas vinorum simi-
liter aufferre conari ipsum Yalentinum, cuius contra inducias 
facinora non possunt nobis non esse permolesta. Nos equidem 
fidelibus nostris ut ab iniuriis abstineant gravissimis edictis 
nostris inhibuimus idque ut curaret locumtenens noster nomine 
nostro tum alias saepe tum etiam nunc mandavimus. Mirimi ta-
men non est si qui ex subditis nostris irritati per adversam par-
tém ad defensionem sui suaeque iniuriae ultionem descendant. 
Confidimus itaque Dnem Y. opera admonitioneque sua elabora-
turam ut ne nostris ansa occasioque posthac detur ad perpetran-
dum quidquam quod ab induciis sit alienimi, id quod etiam nos 
apud nostros curabimus, alioquin nullus iniuriarum damnorum-
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que futurus est finis. Quod litteris Dnis Y. rescribendum imprae-
sentiarum duximus. Datum L '^ t i i 13. septembris 1538. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

X V I I . 

1 5 3 8. s e p t . 15. L i n e z. 

Hoffman János Fráter Györgynek. — Tudatja, hogy Katzianer ügyében 
(miszerint Katzianer, Ferdinand beleegyezésével János szolgálatába állhas~ 

son) közbenjárt Ferdinándnál. 

Fra t r i Georgio domini Joannis Hoffman nomine. 
Reverendissime domine plurimum observande. Post officio-

sam mei commendationem. Redditae mihi sunt binae Dnis Y. 
reverendissimae litterae in quibus me rogavit ut pro negotio 
magnifici domini Joannis Catzianer etc. partes meas apud 
sacratissimam M tem regiam etc. dominum meum clementissimum 
interponere et instare vellem ut M tas sua gratiosam et optatam 
super boc relationem tacere dignaretur, quo accedente Mtis suae 
consensi!, serenissimo principi et domino domino Joanni regi 
Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae inservire boc tempore posset. 
Id quod quantum in me fuit non minus diligente!' quam libenter 
egi sollicitarique apud M tem suam, quae quid sibi super ea re 
visum fuerit respondere, D t io S. reverendissima ex suis litteris 
cognoscet. Nani aliud opera studioque meo impraesentiarum 
obtinere a M te sua non potui ; quicquid autem adhuc tam in 
bac re quam in aliis pro servitio Dnis V. reverendissimae procu-
rare efficereque queam, non committam, officium meum deside-
ral i a se, ut potè cui rem gratam facere mea sponte propensus 
sum. Caetei'um circa auxilia quemadmodum nunc a M te regia 
expedita et ex Owar versus Transsylvaniam transmissa sint, non 
dubito Dn e m V. reverendissimam satis intellexisse, in quo tam 
pio et cbri stiano opere quicquid consulendo monendo hortan-
doque adiuvare potero, ut reipublicae et communi bono prosim 
et inserviam, ita alacri promptoque animo nunc et imposterum 
faciam, sicuti et praesentis temporis conditionem et rerum omnium 
statum summopere requirere piane video. In quod Dn i V. reveren-
dissimae de arimi mei ad eiusmodi res procurandas singulari pro-
pensione omnino persuasimi esse volo. Cui me servitiaque mea 
studiose offero. Datum Lintii 15. septembris 1538. 

Reverendissimo in Christo domino fratri Georgio electo 
Yaradiensi stb. 

Fogalmazvány Ferdinand cancellariájából. 
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X V I I I . 

1 5 3 8. s e p t . 15 . L i n c z. 

Ferdinand Fr. Györgynek. — Katzianer ügyében határozott választ nem 
adhat s annak szolgálatba fogadását egészen János királyra bízza. ígéri, 
hogy a török elleni segély dolgában mindent megtesz. Tokajra nézve Serédy-
nek parancsolt, legjobb lesz azonban ez ügyet is a háború után elintézni. 
A lengyel királynak kétszer is iratolt, hogy Moldva elleni szándékával 

hagyjon föl. 

Ferdinandus ete. 
Reverende devote stb. Tantum biuis Devotionis V. litteris 

responderamus cum aliae nobis ab ea per proprium ipsius servito-
rem ad nos missum redditae sunt in quibus nos primum rogat, 
ut quia Joannes Catzianer ad servitia serenissimi regis Joannis 
domini vestri venire in Transsylvaniam cuperet, illudque Sereni-
tas sua respectu initae pacis et confoederationis absque scitu et 
voluntate nostra facere nolit, pateremur illum ipsum hoc tem-
pore pernecessario consensu nostro accedènte ad servitia praefati 
serenissimi regis Joannis ire. I n quare etsi Serenitatis suae 
atque Duis V. voto desiderioque libenter gratificaremus, tamen 
ofticii nostri partes rationesque in eiusmocli causa, quae variam et 
diversam nimirum conditionem statumque obtinuit, eiusmodi sunt 
et in iis piane finibus versantur ut neque liceat nobis in lioc con-
sentire, neque praecise recusare possimus, sed penitus arbitrio 
ipsius serenissimi regis relinquendum putavimus. 

Turcarum tyrannum in Moldavia iam esse non sine dolore 
audivimus, atqui non dubium est nobis DQem V. iam de auxiliis 
copiarum nostrarum statum omnem accepisse, id quod per annexas 
etiam sibi significavimus, nempe quod viam ingressi versus Trans-
sylvaniam propere cowtendunt. Nam quicquid ulterius pro bono 
et commodo tam regis et Dm s V. quam universae reipublicae 
cbristianae et communis istius regni salute conservationeque 
facere poterimus in eo omnem curam et operám nostrani summo 
studio posituri sumus, ne cbristiani principis officio alicubi desi-
mus, sperantes et conficlentes serenissimum regem Joannem 
onmes possibiles bactenus provisiones adkibuisse et deinceps 
adbibiturum ad coércendos Turcarum conatus quo minus vel 
Moldáviám occupent vel in Transsylvaniam perrumpant. In quo 
tam pio et cbristiano opere ut alacriter nobis coadiuvantibus per-
gat, non est quod Serenitatem suam impensius cobortemur, utpote 
qui suapte sponte cum id facit, se et rebus suis et toti cbristiani-
tati operám navare et consulere non ignorat. 

Circa Castrum Tockay aliquoties Caspari Seredy seriose 
mandavimus ut illud sine longiori mora remi t te re et r e s t i tue re 
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debeat, displicetque nobis maiorem in modum ipsum nondum 
commissioni nostrae saepius repetitae obtemperasse, exquo autem 
ob temporis huius difficultatem et pericula, ex Turcarum adventu 
exorta non admodum convenire videamus arcem istam severio-
ribus litteris a se efflagitare, praesertim cum eum ad feren-
dum auxilium cum equitibus suis evocaverimus, aequo animo 
moram banc D t i0 Y. toleret, oportet ; quoad bellum istud crudele 
depulsum, resque in tranquilliorem statimi perductae fuerint, ne 
gravius scandalum inde oriatur ; tunc enim ita cum eodem Seredy 
agemus omnia quae ad satisfaciendum voluntati et promissioni 
Dn i V. super castro iam dicto factae necessaria idoneaque fuerint, 

Caeterum quod D t i0 V. seribit se ad nullás litteras suas 
quas tamen plures ad nos dedisset a nobis bactenus responsum 
babuisse, id non possumus nisi magnopere admirari ut qui ad 
onmes suas nos semper reseripsisse optime meminimus et non 
tam verbis quam factis et opere etiam a nobis responsum esse 
arbitramur, quandoquidem etiam atque etiam solicitavimus ut 
auxilia nostra quam citissime eo destinaremus. Litteras vero nos-
tras quibus D n i Y. singulo quoque tempore respondimus, ad spe-
etabilem et magniíicum comitem Alexium Thurzó etc. locumte-
nentem nostrum direximus ad Dn e m Y. deinde perferendas, id 
quod eum pro solita sua dilegentia fideliter curasse non ambigimus. 

Po r ro , quod D n i Y. renunciatum sit per serenissimum 
regem Poloniae Moldáviám igne ferroque vastari ac insuper quod-
dam Castrum ipsius Moldavi impugnali, non libenter certe audi-
vimuSj quandoquidem facile considerami^ et animadvertimus id 
indigne et perniciose imo vero cimi maximo damno et periculo 
reipublicae christianae fieri iam nunc, cum Turca nos premat. 
Equidem bis Serenitatem suam litteris nostris per proprios nun-
cios ad se missos accuratissime admonuimus, ut ab eiusmodi belli 
contra Moldavum expeditione suscepta supersederet, pro com-
muni nimirum bono, postquam cum Turcis res nobis esset ; ad 
quas priores litteras nobis paucis ante diebus responsum a se 
aliatimi est, sicuti D t i0 Y. ab incluso earundem exemplo videbit, 
quod quideni responsum tale est, ut minime suspicati fuissemus, 
eum contra Moldavum tali modo prout D t i0 Y. sibi relatum esse 
confirmat progressurum in incepta expeditione sua ; ad alteras 
posteriores, quarum similiter copiam ad Dn e m Y. cum litteris 
nostris transmisimus in horas responsum expectamus. E t haec 
sunt quae ad Dn i s Y. litteras respondere opere pretium existima-
vimus. Datum Lintii 15. septembris 1538. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 
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X I X . 

a) 

1 5 3 8. s e p t . 20 . L i n c z. 

Ferdinand Fr. Györgynek. — Tudatja, hogy az ö (Ferdinand) sürgető 
kéréseire a lengyel király a moldvai vajdával megbékélt. 

Ferdinandus ete. 
Reverende devote stb. Magna nos laetitia affecerunt sere-

nissimi regis Poloniae etc. affinis et fratris nostri diarissimi lite-
rae kodie ad nos allatae, in quibus nobis significai inter Sereni-
tatem suam et Moldáviáé wayvodam perpetuam concordiam 
pacemque compositam et constitutam esse, sicuti D t io V. ex 
earundem exemplo quod impraesentiarum ad se transmittimus 
latius cognoseet. E t quamvis illa ipsa et serenissimo regi Joanni 
et Dn i Y. iam nunc nunciata esse existimemus, tamen id quoque 
quod nobis a serenissimo rege Polonie litteris suis ea de re per-
scriptum est, ad Dn e m Y. propterea dare voluimus ut intellige-
ret tum nos apud regem Poloniae illius negocii causa vehementer 
laborasse, quo sese ad concordiam daret, tum eam in nostri gra-
tiam et publici commodi causa potissimum fecisse. Quo nomine 
deo optimo maximo gratias habemus immortales, sperantes om-
nino pacem istam toti reipublicae christianae profuturam. Datum 
Lintii 20. sept. 1538. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

b) 
1 5 3 8. s e p t . 2 6. L i n c z . 

Ferdinand Fr. Györgynek. — Ajánlja hozzá küldött titkárát, 
Bornemisza Bált. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Commisimus egregio Paulo Bornem-

issa secretano nostro fìdeli nobis diiecto nonnulla verbis no-
stris Devotioni Y. referenda, sicuti ab eo coram intelliget, hortan-
tes proinde Dnem V. singulari studio ut ei in iis que nunc et 
deinceps nomine nostro expositurus est, plenam et indubitatam 
fidem adhibere seque ita desuper gerere et exhibere velit, prout 
communis regni necessitas expostulare videtur et uos se facturam 
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esse piane confidimus. Id quod gratia erga se nostra recognosce-
mus et recompensabimus. Datimi Lintii 26. septembris 1538. 

Az irat élén : Fra t r i Georgio. 

Alább ugyanazon kéztől : Insimili mutatis mutandis Petro Pereny 
et Stephano Verbewchy. Spectabilis et magnifice nobis dilecte. Yos . . . 

Fogalmazvány. 

X X . 
1 5 38. o c t . 9. L i n c z . 

Ferdinand Fr. Györgynek. — Jobb szerette volna, ha a moldvai vajda 
nem jo be Mármarosba, hanem Moldvában zárja el a szultán előtt az utat ; 
reméli azonban, hogy az egyesült sergek sikeresen ellenállhatnak. Acommissa-

riusok küldetése ügyét megbeszélni Bornemisza Pált küldé. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote sincere dilecte. Redditae sunt nobis Devo-

tionis Y. litterae quibus praeter alia scribit Moldavum se cimi 
copiis suis versus Mi: romorusium recepisse, uti praepotentes Tur-
carum vires eo melius evitaret. Id quod etsi eiusmodi est et 
optandum fnisset, uti potius in terris ipsius Moldavi Turcis omnis 
aditus quoquoniodo intercludi potuisset, quam illis latius perrum-
pendi locus daretur, tamen optima nos spes babet, fore si ipse 
Moldavus nunc suas gentes cum serenissimi regis Joannis exer-
citu et auxiliis nostris coniunxerit ut aliquod egregium facinus 
contra Turcas edant, quo minus id quod in ckristianitatis per-
niciem animo conceperunt, pio desiderio suo efficere queant, Pro-
cul dubio deum optimum maximum auxiliatorem et proteetorem 
suorum fidelium babituri siiinus, cimi videat cbristianorum non 
parvam manum istic totis viribus in tuenda fide religioneque no-
stra adversus ckristiani nominis bostes elaborare. 

Caeterum in negotio commissariorum et violentiarum ultro 
citroque sub praesentibus induciis illatorum nos ad secretarli 
nostri Pauli Bornemyza, quem ante aliquot dies bine ad serenis-
simum regem Joannem expedivimus, relationem referimus, a quo 
D t io Y. omnem mentem et voluntatem nostram cognoscet. Imprae-
sentiarum vero ea quae de expeditione confoederatorum contra 
Turcas ex Italia accepimus Dn i Y. transmittenda duximus, 
etiamsi non dubitennis dominum suimi aliunde quoque istis de 
rebus certiorem fieri. Datum Lintii 9. octobris 1538. 

Az irat élén : Fratr i Georgio. 

Fogalmazvány. 
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X X I . 

1 5 38. o c t . 23. V á r f a l v a . 

Fr. György Ferdinándhoz. —• Mentegeti magát, hogy csak ritkán ír s 
tudatja, hogy a szultán visszafordult. 

Serenissime princeps et clomine domine granosissime. Ser-
vitutis meae debitam commendationem. Quod iampridem ad 
M tem V. scripserim nihil, M tas V. negligentiae meae attribuere 
ne dignetur. Non enim alia inerat causa, nisi quod sciebam ea 
omnia quae agerentur, per capitaneos Mtis V. qui tunc aderant 
et praesertim per dominum Laczky, qui unacum illis aderat, 
M u V. abunde perseribi et renunciari ; ego vero studiose devi-
tavi ne M tem V. superíluis et inanibus seriptis obtunderem. Cae-
sarem Turcarum in praesenti anno, deo optimo sic favente, et 
M te domini mei clementissimi pro sua innata prudentia aduitente, 
ab hoc regno avertisse, arbitror M tem V. diu intellexisse ; cer-
tuni autem est ut quarta huius mensis traiecit Danubium. Si 
quid imposterum emerget, quod M tem V. scire intererit, sedulo 
ad M tem V. perseribere curabo. Cupio autem ut deus optimus 
maximus M tem V. foelicissimam conservare dignetur. Datum ex 
possessione Vaarfalva 23. octobris anno domini 1538. 

Maiestatis Vestrae 
addictissimus servitor. 

Frá ter Greorgius electus Waradiensis. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando stb. 

Eredeti. 

X X I I . 

1 5 3 8. nov . 22 . T o l e d o . 

V. Károly császár Fr. Györgyhöz. — Hízelgő szavakban köszöni Fr. 
György buzgalmát a békesség létrehozása körül, biztosítja kegyeiről s kériì  

igyekezzék azon} hogy e béke a két király közt állandó legyen. 

Carolus divina favente dementia Romanorum imperátor 
augustus etc. 

Reverende in Christo pater sincere nobis dilecte. Salutem 
et omnis boni augmentum. Accepimus litteras Dilectionis V. 
quas ex Waradino sub diem septimum mensis martii huius anni 
ad nos dedit. Quae quum ob singularem prudentiam Duis V. 
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eiusque erga rempublicam Studium et pietatem, quam ex illis 
cognoveramus, merito nobis essent gratissimae, tum vero loDge 
gratiores illas reddidit venerabilis Joannis archiepiscopi Lun-
densis et postulati Constanciensis ac Roschildensis episcopi prin-
cipis consiliari et oratoria nostri devoti dilecti amplissimum te-
stimonium de Y. Dnis erga nos studio et in negocio tractandae 
inter serenissimos istos reges concordiae et pacis officio. Intel-
leximus enim ab eo, quam bonam et singularem curam D t io Y. 
in id negocium impenderit, quodque eius praecipue opera haec 
pax inter praedictos principes composita sit. neque quicquam ab 
eadem Dn e Y. intermissum esse, quod ad eam rem conduceret. 
Quo sane officio Dnis Y. in re tam pia et sancta ac reipublicae 
christianae et istius incliti regni Hungáriáé conservationi tam 
salutari et necessaria, nihil est praeclarius, nihil reipublicae uti-
lius ac nobis iocundius. Debent igitur Dn l Y. non solimi prae-
dicti reges et regnimi Hungáriáé, verum etiam res ipsa publica, 
cui iam tandem huius pacis beneficio bene sperare licet. Nos 
vero, in cuius gratiam D t io Y. in hoc negocio intervenit, hoc 
nomine privatim gratiam habemus Dn ì Y. Quae sibi vicissim 
de nobis omnem favorem omnemque assistentiam polliceri potest, 
ubicunque rei ac dignitatis suae promovendae locus et occasio 
sese nobis obtulerit, Quod etsi non dubitamus, quin praedictus 
serenissimus fráter noster Romanorum etc. rex (ut est munificus 
princeps et virtutis atque offieiorum studiosus illustrator) hoc 
idem pro sua quoque parte facturus sit, scribimus tamen Sereni-
tati suae seorsim ea de causa ut Dnem Y. singulari dementia, 
onmique favore suo prosequatur ut eam in amicitiam et familia-
ritatem suam recipiat eiusque rei et clignitati amplificandae 
omni studio, Consilio et auctoritate sua adsit ; quod idem ipsi 
quoque nos haud illibenter facturos Dn i Y. denuo recipimus, si 
qua in re D t io Y. favore et ope nostra uti decreverit : prout haec 
omnia a praedicto principe et oratore nostro archiepiscopo Lun-
densi D t i0 Y. diffusius intelliget, Hortamur itaque V. Dnem  

omni studio ut quemadmodum conciliandae et componendae inter 
praedictos reges pacis huius fuit autor, onmemque operam, cu-
ram, diligentiam suam impendit, ita velit adniti ut amicitia haec 
inter nos et eosdem reges inita perpetuo firmetur et augeatur 
ut per hoc tandem reipublicae christianae et istius regni Hun-
gáriáé defensioni saluti et incolumitati collimimi Consilio commu-
nibus viribus et armis eo maiori facilitate ac fructu consuli pos-
sit. Eri t enim hoc virtute et existimatione A'. Paternitatis dignum. 
apud deum et homines laudabile, nobis vero maximopere gratum 
et iucundum ; quod etiam per occasionali omni benevolenza et 
grati animi significatone cumulate rependemus eidem Domina-
tioni Yestrae. Quae bene valeat. Datuni in civitate nostra Toleti 
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die X X I I . mensis novembris anno domini M D X X X V I I L impe-
rii nostri X I X . et regnorum nostrorum X X I I I . 

Carolus mp. 
Obernburger mp. 

Külczim : Reverendo in Cliristo pat r i ac sincere nobis dilecto f r a t r i 
Georgio electo episcopo Waradiens i stb. 

Eredet iből . 

Jegyzet : E levélnek fogalmazványa s eredeti példánya egymás mellett 
van. Nem küldötték-e el Fr . Györgynek vagy elküldték s megöletése u tán 
került vissza ? nem tudom. Az előbbi föltevés valószínűbb ; minthogy a 
baráthoz intézett többi levélnek csak fogalmazványai vannak meg. 

X X I I I . 

1 5 3 9. f e b r . 6. B é c s . 

A lundeni érsek Fráter Györgynek. — Tudatja, hogy másnap a német 
birodalmi gyűlésre Frankfurtba indul, s hogy Ferdinand beleegyezését a 
(itörök miatt ki nem hirdetett nagyváradi béke takargatására szolgáló ?) 
fegyverszünetre bizonyos föltételek alatt kinyerte ; de jó volna, ha ezen s 

más ügyek miatt János bizalmas emberét küldené Ferdinándhoz. 

Reverendissime in Christo pater et domine tanquam fra-
ter observandissime, Salutem stb. Recido certiorem Dn e m Y. 
reverendissimam, me salvimi huc ex Buda advenisse, optareque 
hoc unice ut frequenter etiam de valetudine eiusdem reverendis-
simae Dnis Y. aliquid intelligam. Scribat igitur eo nomine ad 
me saepe, et quo certius mihi mittantur litterae, dirigat illas ad 
vicedominum Yiennensem, siquidem iam hoc ipsum cum magni-
fica Dn e sua cliligenter transegi. 

Allatae sunt mihi litterae reverendissimae Dn i s Y. datae 
28. ianuarii una cum litteris serenissimi regis Joannis ad sacra-
tissimam caes. Mtem, quas nunc cum ista posta expedio, piane 
persuasimi habens easdem M u suae caes. longe gratissimas 
futuras. 

I ter i accepi responsum a principibus Grermanis, qui ad 
diem vigesimum praesentis mensis februarii Frankvordiam con-
venient, verum ab itineris longinquitatem (distat enim bine 
Frankvordia centum magnis miliaribus) cogor denuo per equos 
clispositos eo iam proficisci, curaturus ea omnia, quae pro bono 
et commodo praeclicti serenissimi regis Joannis et illius inclyti 
regni futura cognovero atque de toto rerum successu reverendis-
simam Dn e m Y. nihil prorsus celabo. 

TÖRT. TÁR. 1 8 7 8 . 1 6 
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Egi cimi sacra Romanorum etc. regia M t e , de prorogandis 
induciis ad alium annum et obtinui assensum Mtls suae. ita tarnen 
ut iisdem conditionibus et articulis quibus priores concessae fue-
rant similiter prorogentur, tarnen si videbitur pro utriusque 
M t is commodo et manutentione induciarum atque pacificatione 
regni aliquid immutandum, id per dictum (?) hominem a serenis-
simo rege Joanne mittendum cum M t e regia Romanorum etc. 
transigatur et praesens confirmatio pacis constituatur iuxta for-
mám bis adiunctae copiae. Curet itaque revma D t io Y. eo modo 
illas expediri et mittat bue per certuni hominem cui M tas 

ista Romanorum etc. regia consimiles dabit litteras. quam-
quam tam conveniet posteriores has confirmationis litteras apud 
utramque M tem secretas esse et quoniam omnino cras abiturus 
sum, ideo non ad me. sed memoratam Ronianoruni regiam M tem 

(ut supra dixi) eiusmodi induciarum litteras transmittat. 
Intelligo commissarios per serenissimum regem Joannem 

Strigonium missos, revocatos esse, ego vero non aliam ob causam 
id factum esse existimo, quam ut a M te serenissimi Joannis 
regis melius instruantur informenturque, alioquin piane ridicu-
lum foret istius R unanorum regiae M t is commissarios seu homi-
nes designatos frustra ibidem suspensos teneri. Efficiat igitur 
reverendissima D t l0 Y. quo illi revocati quamprimum remittau-
tur, vel alii eorum loco subito deputentur, qui iuxta tenorem 
induciarum efficaciter procedant, curentque ut lites super iuris-
dictione et limitibus comitatuum exortae legitime componantur 
et si ab una vel altera parte per vini aut quovis eiusmodi modo 
occupati sint, restituantur. 

Quia autem v er e n dum, ne Turca futura hac aestate Hun-
gáriám hostiliter invadat, quantumlibet licet cum serenissimo 
rege Joanne dissimulet, meo quidem iudicio neutiquam ipsi fiden-
dum censeo. Ideo nunc meum esset consilium ut serenissimus 
dominus rex Joannes fidum secretum et alicuius authoritatis 
hominem vel homines ad serenissimum dominum Ferdinandum 
regem etc. emandaret, quo de regni Hungáriáé tuitione, de nas-
sadistis, de victualibus comportandis deque Budae et aliorum 
locorum conservatione atque aliis id genus multis tempestive 
consultari et concludi possit, sicut certe summa necessitas urget 
et expostulat. Yiennae sexta februarii 39. anno. 

Hátirat : Exemplum litterai-um Lundensis ad fratrem Gcorgium. 

Impurumról. 
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X X I Y . 

1 5 3 9. a p r . 16. B r ü nn . 

Ferdinand Fr. Györgynek. — Kéri, hogy egy hívének a tőrök fogságból 
való kiszabadít ásóban nyújtson segédkezet. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Cum non ignoremus Devotionem Y. 

pro sua in deum pietate in liberandis ex dura Servitute Christi 
fidelibus nitro non minus opem quam operám praestare solere, 
noluimus praetermittere, quin ex honesta et nobili familia pro-
creati Casparis Rorchstortf qui superiori anno inter caeteros 
prope Essegk in captivitatem abductus et Adrianopoli detentus 
pro sui redemptione centum ducatos reddere tenetur, vitam et 
salutem Dn i Y. commendaremus, quam utique affectuose liorta-
mur, ut praesentium latori ad redimendum dictum Casparem 
cum pecuniis emandato omni favore auxilio consilioque adesse 
et ita melioribus quibus potest viis et rationibus tum pietatis 
causa tum ob nostri respectum opitulari velit, quo se in rebus 
iis, quae ad celerem praefati Casparis liberationem securamque 
profectionem et commodum reditum illius pertinent, singulariter 
promotum et adiutum esse sentiat. In quo eadem D t i0 Y. rem 
piam deoque imprimis acceptam, nobisque pergratam factura est, 
nostra quoque gratia recompensandam. Datum Prunnae 16. 
április 1539. 

Alább: (Ad Greorgium de Pestheny in simili mutatis mu-
tandis. Spectabilis et magnifice sincere dilecte. Yos.). 

Az irat élén : Fra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

X X Y . 

1 5 40 . f e b r . 8. B u d a . 

Fr. György Thurzó Elekhez. — Horváth Ferencz által letartóztatott néhány 
jánospárti szabadon bocsidósa ügyében. 

Spectabilis ac magnifice domine observande. Salutem et 
obsequii nostri oblationem. Ea quae D t i0 Y. magnifica nobis de 
negotio Francisci Horwath castellani arcis Zanvaskew consan-
guinei nostri seribit intellexinius, cui nos saepius seripsimus et. 
liumanissime admonuimus monemusque ipsum etiam nunc: ne 

1 6 * 
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ratione ciiiuscunque exigui negotii vei naeta qualicunque occa-
sione turbationis vel differentiarum causam concitet, ille tamen 
vicecomitem et iudices nobiliurn subditos et fideles Mtis domini 
nostri clementissimi intercepit, quem nos rogabamus ut eos di-
mitteret et tandem negotium eorum corani iudicibus commissari is 
ab utroque principe delectis in Gewntz iure revideretur. Il le 
vero respondit se ea de re principem suum requisivisse et infor-
mationem babere ne eos dimittat nisi primum iuris revisio ex 
parte illorum fieret ; quod nobis non satis aequum esse videtur. 
ut illi in capti vitate detinerentur [et] ita de illis iu dicium admi-
nistraretur, sed eliberari prius debuerint per eum, quia sine 
causa capti sunt. Cum itaque dominus Sigismundus Balassa sit 
comes illius comitatus, agebat pro officio suo ut nobiles ipsos 
eliberaret. indeque et castelli erectio et aliae differentiae ortae 
sunt. Cum primum autem M tas domini nostri clementissimi lioc 
ipsum intellexit, subito erectionem castelli ipsius prohibuit et 
serio demandavit ne quid adversus inducias facere ausint. Quare 
rogamus Dn e m Y. spect, et magn. velit et ipsa efficere ut buiusce-
mocli apertissimae liostilitates probibeantur, ipsique Francisco 
Horwatb demandare, ne diutius vicecomitem iudices nobilium et 
alios subditos Mtis domini nostri in captivitate detineat, sed eos 
dimittere debeat et causa baec corani iudicibus commissariis 
revideatur in Gewntz, si illi quicquam contra inducias principi!ni 
egerunt aut iurisdictionem principis Dnis Y. magn. molestave-
runt, quicquid iure deliberatum fuerit, ita delictorum suorum 
poenas luant, tantummodo ne ante iudicium captivitate preman-
tur. Dn e m Y. stb. valere optamus. Datum Budae 8. februarii 
anno 1540. 

F r . G-eorgius episcopus Waradiensis. 

Hátirat : Exemplum lit terarum Fra t r i s Greorgii ad dominum Thurzonem. 

Egykorú másolat. 

X X Y I . 

1 5 4 0. a u g . 10. B é c s . 

Ferdinand Fr. Györgynek. — A Budára küldött Salm grófot ajánlja. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Commisimus nobili fideli nobis di-

lecto Nicolao corniti de Salm et in Xeunburg ad Aenuni consi-
liario et supremo camerario nostro Devotioni Tuae nonnulla 
nostro nomine referenda, quae cum ardua magnique momenti 
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sint cumque acl Du e m quoque Tuam et conservandam augen-
damque illius dignitatem pertineant, hortamur eam gratiose ut 
dietis et relatibus eius plenam tidem adhibeat et nostrae de se 
couceptae opinioni prorsus respondeat, id quod omni gratia reco-
gnoseemus. Datum Yiennae die decima augusti anno 1540. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio. 

Alább : In sinuli ad Colocensem. Commisimus venerabili devoto 
fideli nobis dileeto Nicolao Olabo custodi Albensi consiliario nostro. 

Item credentiales ad Yalentinum Tereck et f ra t rem Georgium 
in personam Pauli Bornemyssa secretarii. 

Item credentiales ad Petrum Perenny in personam Olabi. 

Fogalmazvány. 

X X V I I . 

1 5 4 0. s e p t . 27 . B u d a . 

Fr. György Várday prímásnak. — Nem érti, hogy az érsek hozzá (Fr. 
Györgyhöz) rendelt embere mért nem akar jönni. Két i az érseket, hogy 
Bornemisza Pál helyett értelmesebb ember küldessék hozzá a tárgyalások 

vitelére. 

Reverendissime domine, domine et pater nobis observan-
dissime. Salutem et obsequii nostri officiosarn commendationem. 
Superioribus diebus provisor Dn i s V. rev. egregius Michael 
Mutlmoky scripserat nobis Tomam Borsolo per D a e m V. rev. ad 
nos delegatum, si modo de libero adventu ac reditu per nos asse-
curaretur, adventurum. Quod nos Dn i s V. rever. causa haud gra-
vatilo. fecimus et illum de securitate itineris per litteras assecu-
raveramus. Sed tamen nescimus quam ob rem venire postea 
noluit. 

Caeterum serenissimus Romanorum rex egregium Paulum 
Bornemyza iterum ad nos misit, iam enim post decessimi M t i s 

domini nostri bis advenit, de cuius quidem integritate tametsi 
nos bene sentiamus, optaremus tamen alium aliquem consultioris 
ingenii adesse, quo cum de statu et conservatione adflicti huius 
regni conferremus. Nani D t io V. reverendissima videt negotia 
regni in tantas incidisse calamitates, eo usque etiam intricata esse 
ut vel magnis et rerum experientia exercitatis ingeniis difficilli-
mum sit de eis consultare ; hunc vero quantum nos animadverti-
mus non videmus sic instructum esse ut cum eo commode tractare 
queamus, prout rei magnitudo postularet. Dn e m V. rev. sth. 
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valere optamus. Datum Budae 27. die niensis septembris auuo 
domini 1540. 

Frá te r Georgius episcopus Yaradiensis. 

Külczim : Reverendissimo in Christo patr i et domino Paulo de Ivys-
warda archiepiscopo Strigoniensi stb. 

Eredeti. 

XXVIII. 
1 5 4 0. o c t , 3. R ó m a . 

III. Pál pápa Fr. Györgyhöz. — Prosen korholja, hogy a nagyváradi 
béke ellenére János fia részére a török pártfogása kéretik — s pápai 

tekintélyénél fogva megtilt minden e nemű lépést. 

Paulus etc. 
Venerabilis fráter, Salutem etc. Audito per nos obitu cla-

rissimae memoriae Joannis regis sane praeter dolorem ex morte 
cbristiani principis susceptum a nobis non parum etiam pertur-
bati fuimus quod veriti sumus ex proximis istius regni cladibus 
ne quid ea res non solum vobis sed etiam caeterae cbristiani tati 
periculi afferret, neve aliqui istic motus in bis tantis christiano-
rum perturbationibus orirentur. Id autem eo magis tiniere cogi-
mur quod intelleximus id quod cupimus omnino esse falsum ; 
profectos iam istinc esse oratores publicos ad Turcarum tyran-
num, qui cum eo agant, tributumque polliceantur, ut is relictuni 
filium Joannis regis in suam defensionem suscipiat et in eo statu 
in quo pater eius fuit remanere sinat, gubernatore regui interim 
constituto. Qua quidem re nihil potuit nobis accidere acerbius. 
Cum enim istud regnimi ex discordiis vestris antea aftlictum et 
lacerimi postea ex pace inter eundein Joannem et cbarissimum 
in Cbristo filium nostrum Ferdinandum Romanorum etc. regem 
inita recreatum videremus, bonaque spe duceremur eandem pacem 
omni studio a vobis qui praesertim in ea intervenissetis esse 
conservandum, cum praecipue sicut a fide dignis relatum nobis 
est, bic ipse casus in dieta pace fuerit ante praevisus ac decisus. 
Quid audiri potuit vestro nomine indignius quam pace turbata 
spretisque foederibus tum novis tum priscis etiam ab boste 
Christi auxilium petere ? eidemque hosti viam patentiorem ad 
caetera christianitatis aperire et Hungáriám Turcis facere vecti-
galem ? Sed nos ut diximus falsa haec esse cupimus et speramus, 
non enim modo de praelato insigni qualis Tua Fraternitas est, 
sed ne de christiano quidem homine facile credi possimi, cum 
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impietatem multis módis contineant. Quidvis certe pati ac subire 
satius fuisset quam ad baec contugere. Licet igitur a Fraternitate 
Tua niliil expectare debeamus, quod indignum ea sit, tarnen cum 
de istius regni, quod etiam autemurale caeterae christianitatis 
est, salute tantum simus solliciti, quantum nostri offìcii ratio 
nostrorumque praedecessorum consuetudo ac noster erga vos 
amor postulai, Fraternitatem Tuam omni affectu omnique instan-
tia hortandam duximus et pro bono istius regni omniumque 
cbristianorum universali monemus et urgemus ut pro tua virili 
pacem in isto regno omui tuo studio et opera conservare, pacis-
que foedera tueri eures, tibi nihilominus in virtute sanctae obe-
dientiae et sub nostra indignationis poena praecipientes ut omne 
hostium Christi consortium tanto detrimento a vobis expertum 
ab eodem regno penitus excludas, ne belli causis et seminibus 
inter vos renalis atque ex vestra, quod deus avertat, discordia 
nova occasio Turcis praebeatur istius regni ad extremum interi-
tum deducendi ac sibi tandem subiiciendi, sicut in Graecia fece-
runt, cuius miserabile exemplum ante oculos vobis sit. In hoc 
Fraternitas Tua rem pietate prudentia ac persona sua dignurn 
et nobis qui nihil aliud quam istius regni salutem et communem 
securitatem ex hoc petimus, faciet valde gratam. Datum Romae 
apud sanctum Marcum sub annulo piscatoris die 3. octobris 
1540. pontificatus nostri anno sexto. 

Alább : Simile episcope Agriensi, episcopo Varadiensi 1), episcopo 
Quinqueecclesiensi, episcopo Transilvanensi. Item tria episcopo in Albis. 
Item quattuor praelato seu abbati in Albis. 

Egykorú irat 2). 

X X I X . 

1 5 4 0. o c t . 15. V i s e g r á d i t á b o r . 

(Fels. Lénárt) Fr. Györgynek, a brandenburgi őrgróf Joachim, áltcd Iza-
bella királynéhoz küldött Spiegel Miklós menedéklevele ügyében. 

Reverendissime domine domine et amice colendissime. Salu-
tem et ofíiciorum amicabilium commendationem. Venit in prae-
senti, hac bora ad castra bue regia nobilis dominus Nikolaus 
Spiegel illustrissimi principis electoris domini Joachimi marchio-
nis Brandenburgensis in certis negoeiis ad serenissimam reginam 

J) Mert ez a példány archiepiscopo Strigoniensi szól. 
2) Tán Ferdinand irodájában készült e pápai breve fogalmazványa. 
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Hungáriáé Isabellam dominam milii colendissimam internuntius 
destinatus, a sacra regia M te consensum ferens ut illi per 1110 
liberum sit ad praelibatam sereuissimam reginam Budám usque 
profìcisci. Qua mea licentia babita cupit pari modo a serenissima 
domina regina vivo ac literario salvo conductu assecurari prout 
D t i0 Y. rev. ex annexis suis litteris intelligere poterit, Quod 
cum illi ex parte praefatae serenissimae dominae reginae acDm s 

etiam V. reverendissimae minime denegatimi fore existimem, Dnem 

itaque y . reverendissimam per praesentes admonere volili, ut nu-
merum suae regiae Mtis equitum ad praefatum internuncium con-
ducendi destinandorum ultra quinquaginta aut centum ad sum-
mum peráonarum non extendere, praemissoque uno vel duobus 
equitibus tantum ad castra nostra bic vel alibi posita nuncio, qui 
litteras salvi conductus ferant, reliquos omnes ad miliare unum 
a dictis castris nostris ubilibet existentibus eiusdem adventum 
praestolari facere iubeat ac curet. Quibus tunc omnibus supra 
numeratis personis equitibus vel peditibus liberum tutumque iter 
ad praescriptum locum veniendi ipsiusque internuntii ad eos ad-
ventum ibidem expectandi ac tum cum eo Budám usque rede-
undi eundemque rebus suis istbic peractis ad castra nostra prae-
fata modo quo premittitur reducendi (dummodo conformes se eius-
modi nostro conductui exbibeant) per milites ac subditos nostros 
obvenire contingereque omnino curabimus eosdemque de eodem 
praesentium vigore assecuramus. I t a tamen ut nostris vicissim 
equitibus et familiaribus ipsum internuncium ad serenissimae 
dominae reginae equites conducentibus indeque revertentem exci-
pientibus similis libertás atque securitas servetur, quod Dnem V. 
rev. curaturam observaturemque non dubito. Cui me plurimiim 
ofFero. Datum ex castris regiis in Vissegrado die 15. mensis octo-
bris 1540. 

Az irat élén : Fra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

Jegyzet : A fogalmazvány Ferdinand cancellariájában kószűlt. 

X X X . 
1 5 4 0 . o c t . 1 6. B é c s - Ú j h e l y . 

Ferdinand Fr. Györgyhöz. Tudatja, hogy a béketárgyalások végett Izabel-
lához az esztergomi érseket, Perényi Pétert, Fels Lénártot, Salm Miklóst és 

Révay Ferenczet küldi. 

Ferdinand etc. 
Reverende devote stb. Commisimus reverendo in Christo 

patri devoto Paulo archiepiscopo Strigoniensi ac spectabilibus et 



LEVELEZÉSE. 249 

magnificis Petro de Peren perpetuo corniti Abawywariensi, Leo-
nardo baroni a Yels supremo curiae nostrae magistro ac gene-
rali capitaneo nostro nec non Nicolao corniti a Salm et in Neu-
burg ad Oenum supremo camerario nostro et Francisco de Seva 
personalis praesentiae nostrae locumtenenti, consiliariis et ora-
toribus nostris tidelis sincere nobis dilectis Devotioni V. nonnulla 
verbis nostris exponenda, quae cum de mente voluntateque nostra 
penitus procedant atque adeo cum regni istius nostri salute con-
iuncta sint simul et ad Dn i s Y. commodum bonoremque baud 
parum spectent, Dn e m Y. gratiose requirimus et bortamur ut 
iam dictis oratoribus nostris in bis que nomine nostro ei referent 
plenam et indubitatam fidem adhibere, seque superinde ita tam 
erga nos quam pro dicti regni istius nostri conservatione gerere 
et exbibere velit, prout in eam piene confìdimus, id quod erga se 
peculiari gratia liberalitateque nostra per omnem occasionem re-
cognoscemus. Datum in nostra Civitate Nova die X V I . octo-
bris 1540. 

Jegyzetek ugyanazon kézzel: Item litteras credentiales ad reginam 
(mi hagyandó ki s mi teendő e Martinuzzihoz írt levél-formulához.) 

In simili mutatis mutandis ad Pet rowyth : magnifice sincere nobis 
dilecte. 

Item ternos cum titillo: magnifice sincere nobis dilecte. 
Item binos cum titulo : reverende devote sincere nobis dilecte. 
Item ternos cum titulo : egregie nobis dilecte. 

Az irat élén : Credentiales ad f ra t rem Georgium. 

Fogalmazvány. 

X X X I . 

1 5 41 . n o v . 2 1. L i n c z . 

Ferdinand Fráter Györgynek teljes bocsánatot cid, méltóságaiban és javai-
ban megerősíti. 

Ferdinandus etc. 
Pecognoscimus et notum facimus tenore praesentium signi-

ficantes quibus expedit universis quod cum reverendus devotus 
sincere nobis dilectus Frá te r Georgios episcopus Waradiensis acl 
fidelitatem et obedientiam nostram se conferre cupiens nos bumi-
liter requisierit ut quicquid tempore disturbiorum in nos aut 
nostros quacunque ratione commisisset, eidem gratiose condo-
nare dignaremur ; nos considerantes hoc unicum Semper nobis 
studio et curae fuisse ut publicum bonum totiiis regni salus pro-
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moveretur et neglectis postliabitisque etiam privatis nostris offen-
sionibus omnes regnicolae in unum corpus recolligerentur, quo 
consentientibus nobiscum illorum studiis, tanto facilius regnimi 
a tot calamitatibus erűi et in pristinum statimi pristinasque vires 
reduci possit, eundem Frat rem Georgium animo deliberato sano-
que Consilio et ex singulari clementiae nostrae propensione in 
gratiam nostrani regiam tut el am et defensionem recepimus et 
acceptavimus eique omnium erratorum et excessiium in nos ac 
nostros ut praefertur commissórum culpam remisimus et condo-
navimus, imo etiam pro maiore benignitatis in se nostrae declara-
tione clementer promisimus et obtulimus nos illum in ea episcopa-
tus sui diguitate et bonis et in officio tbesaurariatus regni nostri 
Hungáriáé quo nunc fungitur clementer conservare illique Cimia-
nos ultra Ticiam existentes usque ad recuperationem Budae ut 
tanquam tbesaurarius noster regat concedere, quin imo in in-
scriptionibus impignorationibusque super Wacia et Bivula Domi-
narmi! quas ipsi a quondam rege Joanne factas esse cognovimus. 
tueri et manutenere, neque permittere ut antequam summa pe-
cuniarum inscriptionibus expressa restituta ei fuerit, teneatur 
aut cogatur iure suo cedere, praeterea et arcem Munkach durante-
vita illius cum omnibus pertinentiis in arendam dare et inscri-
bere ac Semper pro suo merito maioribus beneficiis gratiis et 
ornamentis illum ornare et provebere velie ita ut sensurus sit re 
vera se in gratiam nostrani receptum et omnium praeteritorum 
memóriám apud nos delatam esse ; imo remittimus, coudonamus, 
promittimus, obferiinus, tuemiir, manutenenius, inscribimus et 
arendamus per praesentes, mandantes idcirco et praecipientes 
universis et singulis subditis et personis nostris in regno nostro 
Hungáriáé existentibus ac generaliter omnibus, cuiuscunque sta-
tus ordinis aut conditionis existat, quateniis praenominatum 
Fra t rem Georgium uti veruni subditum et fideleni nostrum tene-
ant et recognoscant eumque in ipso regno nostro Hungáriáé ac 
ubique in provinciis et dominiis nostris quiete manere, ambulare 
resque tam nostras quam suas agere absque impedimento et 
contradictione sinat et permittat neque ipsum in persona, rebus 
et bonis iuribusque suis molestare, perturbare seu impetere audeat 
vel praesumat, in quantum indignationem nostram gravissimam 
evitare voluerit, Harum testimonio litterarum sigilli nostri ap-
pensione mimitarum mediante. Datum Lyntii die 21. novembris 
anno 1541. 

Az irat élén : Recipitur in gratiam Fra ter Georgias. 

Fogalmazvány. 
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X X X I I . 

a) 

1 5 4 1. d e c z e m b . 2 9. 

Fráter György Ferdinand irányában liűséget fogad. 
(Közölve Szilágyi Sándor által a »Történeti Lapok« második évfolya-

mában 1154. lapon). 

b) 
Fráter György igéri Serédy Gáspárnak, hogy a Báthory Endre s má-

sok részére kiállított confirmatóriákat csak iigy adja át azoknak, ha azok 
Ferdinand iránt hűséget fogadnak. 

(Közölve Szilágyi Sándor által a »Történeti Lapok« második évfolya-
mában 1155. lapon). 

X X X I I I . 

1 5 4 1. d e c z . v é g e f e l é . 

Fráter Györgynek a gyalui egyesség alkalmával előterjesztett kívá-
nalmai Ferdinándtól. 

(Közölve Szilágyi Sándor által a »Történeti Lapok« második évfolya-
mában 1121. lapon). 

X X X I V . 

1 5 4 2. k e l e t n é l k ü l 

Ferdinand válaszol Fráter György kívánalmaira. 

Responsum sacrae regiae Maiestatis Romanorum, Hungá-
riáé Boliemiae etc. ad petitiones reverendi domini Fratria Georgii 
episcopi Yaradiensis et thesaurarii. 

Ad primum articulum. M tas regia est contenta dare litte-
ras assecuratorias et gratiae in ea forma prout petiit, (Oldalt 
ugyanazon irds : Opinio Seredy, quod Mtas Y. confirniare vilit 
litteras quas magniíicus Caspar Seredy tum ipsi thesaurario 
quam aliis vigore pieni mandati dedit et quod etiam illi quibus 
non dedit in eadern assecuratione compraebendantur). 

Ad secundum articulum. Mtas sua similiter omnibus iis 
per quos Cassovia adempia est expediri faciet litteras assecura-
torias et gratiae. 

J) A levéltárban : Hungarica, ann. 1542, mens, augusto. 
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Super tertio articulo. Yidetur M u regiae quodammodo 
absurdum et inconveuiens imo et ignominosum ut ipsa subditos 
suos dare faciat litteras expeditorias domino A'aradiensi pro 
restitutione Cassoviae, quia M tas sua cum sit rex Hungáriáé, 
illi merito debetur restitutio Cassoviae et neniini alteri. — De 
commeatu vero et aliis rebus quae dominus Yaradiensis Casso-
viae habet, facile contenta est M tas regia ut educat illinc vel 
divendat pro suo arbitrio. 

Ad quartum. Quaecunque bona rex Joannes iis per quos 
Cassovia capta est legitime dedit et inscripsit, in bis M tas regia 
ipsos conservato!. (Oldaljegyzet, ugyanazon ivással: Nota. Pe-
tunt etiam ut bona ipsorum si per quoscunque occupata fuissent 
statini de facto remitti faciat M ías Y.) 

Ad quintum. Aequum et iustum vide tur esse M u regiae 
ut et dominis nobilibus Cassoviae existentibus restituantur bona 
sua per alios illegitime detenta et ut illi similiter restituant bona 
quae iniuste occuparunt et detinent. 

Sextus articulus. M u regiae admodum gravis esse videtur 
quod ipsa debeat solvere expensas quae pro conservatlone Casso-
viae sed in praeiudicium et detrimentum M tis suae factae sunt. 
(Oldaljegyzet ugyanazon kéztől : Nota. Seredy opinio. Mtas regia 
circa hunc articulum tenebit se ad conclusionem cum regina 
factum). 

Ad septimum. M tas regia est contenta reverend. dominum 
Yaradiensem in omni dignitate omnibusque bonis etc. conser-
vare. (Oldaljegyzet ugyanazon kéztől: Nota. Si est contenta, ergo 
det litteras donationales privilegiales super abbatiis Monostor et 
Pechwaradya. Item super Bivula Dominarum et episcopatu Ya-
ciensi. Bivula Dominarum est in X millibus florenorum similiter 
episcopatus Yaciensis in decem millibus oppignorata ipsi domino 
Yaradiensi). 

Ad octavum. M tas regia est contenta quod non cogatur 
recidere rationem super administratione thesaurariatus etc. et 
desuper litteras expediri faciet. 

De expensis factis in Transsylvania. Si expensae, facto 
computo, introitus excedent, gratiose providebit Mtas regia in-
demnitati domini tliesaurarii. (Oldaljegyzet ugyanazon kéztől 
De expensis factis in Transsylvania fiat, sicuti optat, quod facto 
computo, solvat M tas Y. s[edj computetur ab ilio die quo res 
conclusa fuit cum regina, quas expensas fecit). 

De assecuratione et affirmatione per illustrissimum domi-
num marchionem Brandenburgenseni electorem facienda videtur 
M t ì regiae fore ignominosum si minus ipsi quam subditis suis 
crederetur. E t praesertim cum marchio Brandenburgensis non 
habeat authoritatem aliquid faciendi nomine imperii, nisi nomine 
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privato duntaxat et cum M tas regia omnino persuadeat sibi do-
minum episcopum Yaradiensem sincere accessisse ad servitia 
M t is suae ; idcirco firmiter credit illum nibil tale postulaturum 
quod sciat esse contra dignitatem et bonestatem M t i s suae. 

De mercatoribus etc. videtur iustum ut dominus Varadien-
sis solvat si quid debet mercatoribus et vicissim mercatores quae 
debent illi. (Oldaljegyzet ugyanazon kéztől : Qui ratione tricesi-
marum debent, ex bis reddantur contenti aut ex proventibus 
regni). 

De arce Munkach. M t a s regia laborabit illám arcem ba-
bere in manibus ut satisfaciat promissioni suae, quia regia M tas 

non solet semel ceptam gratiam a quoquam temere revocare sed 
potius in dies magis magisque pro meritis et servitiis unius cuius-
que augere et amplificare. 

De bonis praepositurae de Mysle nec non Hagbmassy 
M tas regia contenta est ut ii quibus per regem Joanuem sicuti 
asseritili- collata sunt, possideant, donec regnimi rectifìcabitur. 

Ad ultimum articulum. M tas regia non gravabitur si deus 
illi in expuguatione Budensi victoriam dederit, Budenses et 
Pestliienses assecurare, quo in sua propria restituantur. (Oldaì-
jegyzet ugyanazon kéztől: Nota de bonis praepositurae Mysle 
quid ? item de Budensibus et Pesthiensibus assecurandis ? Si pe-
tuntur litterae super iis duobus articulis, an debeant expediri '?). 

Brouillon, Ferdinand cancellariájából. 

X X X Y . 

1 5 4 2. a p r . 2 2. I n n s b r u c k . 

Ferdinand Fr. Györgynek. — Dicséri a (gyalui) egyesség alkalmából kimu-
tatott jó indulatáért ; tudatja, hogy az elfogadott alkupontok végrehajtására 
vonatkozólag Serédy fog beszélni vele, végre igéri, hogy azokat ö szentül 

megtartandja. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. E x relatione magnifici Casparis 

Seredy partium superiorum regni nostri Hungáriáé capitanei 
nostri fidelis nobis dilecti multa sane nobis et iucunda et grata 
de Tuae Devotionis erga nos animi propensione singularique 
studio et voluntate quam circa tractatus pacis et concordiae pro 
communi bono afflictique regni istius salute conservatione et 
consolatione liquidis argumentis indiciisque ostendit et declara-
vit, intelleximus et istiusmodi sane animimi D l l is Tuae ad regni 
praefati incolumitatem publicamque quietem et totius reipublicae 
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christianae commoclum beneficiurnque tanto ardore tantaque cura 
accensum et infiammatimi non modo vehementer probanms et 
commendamus, veruni etiam pro ea ac debemus, benigne et cle-
menter suscipimus. Caeterum quod ad initae concordiae conditio-
nes attinet, Du e m Tuam scire volumus nos eos et acceptasse et 
confirmasse, prout haec omnia et alia quoque liane ipsam concor-
diam eiusque articulos exeqiiutionemque concernentia eadem 
Dtio Tua a praefato Caspare Seredy corani vel per litteras latius 
cognoscet, cui D t i0 Tua in his, quae sic ver bis nostris referet vel 
scribet plenam et indubitatam fideni. non secus ac si nosmet ipsi 
ei loqueremur, adhibere velit, Nos in praestandis promissis earum 
rerum omnium quae ex parte nostra nobis exequenda et adim-
plenda ratione dictae concordiae tam erga serenissimam dominam 
Isabellam reginam Hungáriáé etc. eiusque filium Joannem ducem, 
quam erga Dn e m Tuam aliosque incumbunt, nihil penitus aut 
neglecturos aut posthabituros fore. E t quia confidimus Dnem 

Tuam pro ea fide qua se nobis mediantibus litteris suis obstrinxit 
se bonum et fidelem servitorem erga nos exhibituram fore, ideo 
certa de nobis esse debet, nos omnia, quae dictus Caspar Seredy 
ei nomine nostro promisit, re ipsa praestare et adimplere cura-
turos, nec ullo modo de iis dubitet. Id quod D n i Tuae imprae-
sentiarum dementer significandum duximus. Datum Insprug 22. 
április 1542. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio episcopo Waradiensi . 

Fogalmazvány. 

X X X V I . 

1 5 4 2. a p r. 1 3. Innsbruck. 

Ferdinand a némely roszakaratúak sugdosásai miatt kételkedő Fráter Györ-
gyöt újólag biztosítja kegyelméről s arról, hogy a mikor tetszik, bátran és 

szabadon jöhet Ferdinand udvarához. 

Ferdinandus etc. 
Fateniur et reeognoscimus per praesentes litteras nostras 

quod cum reverendus devotus fidelis nobis dilectus Frá ter Greor-
gius episcopus Waradiensis et thesaurarius quodamniodo de 
nostra erga se gratia et dementia, de qua eum et per litteras et 
per magnificimi Casparem Seredy regui nostri Hungáriáé partium 
superiorum capitanami nostrum fidelem nobis dilectum certuni et 
securum reddidimus, malevolorum et invidorum hominum in-
stinctu et sinistris suspicionibus subdubitare, ut accepimus, videa-
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tur, eoque minus audeat ad nos curiamque nostram personaliter 
accedere ; ideo nos eundem magis magisque de nostra gratia et 
clementi voluntate certum indubiumque facere volentes, vigore 
praesentium assecurandum et certifìcandum in verbo nostro regio 
duximus ut possit et valeat quovis tempore sive vocatus sive non 
vocatus idest quandocunque sibi lubebit ad nos aulamque nos-
tram libere secure et absque alicuius impedimento venire. Siquis 
autem ex subditis et fidelibus nostris illuni in boc molestare prae-
sumerit. is se gravissimam indignationem et poenam pro delicti 
qualitate intligendam certo noverit incursurum. Imo assecuramus 
et certificamus barum testimonio litterarum sigilli nostri impres-
sione munitarum. Datum Insprugk. 23. április 1542. 

Az irat élén : Assecuratio pro f ra t re Georgio. 

Fogalmazvány. 

TJgj'ane napon kelt, de nem lett kiadva a kővetkező fogalmazvány 
(v. ö. Buchholtz Gesell, d. Reg. Ferdinand's I. Y. k. 173. 1.) : 

Ferdinandus etc. Eecognoscimus et tenore praesentium 
profìtemiir quod reverendum devotum fidelem nobis dilectum fra-
treni Georgium episcopuni Waradiensem et tbesaurarium certifì-
candum et assecurandum duximus prout in verbo nostro regio 
certificamus et assecuramus in eo, quod ab ilio nullám rationem 
de praeteritis actionibus, factis, acceptis vel circa officium tbe-
saurariatus vel in aliis qiiibiiscunque rebus a tempore serenis-
simi quondam principis domini Joannis regis Hungáriáé ex liucus-
que per eum administratris seu dispositis aut per nos exigere in 
perpetuum volumus aut per aliquem alium fidelium nostrorum 
exigi perrnittemus, dolo et fraude omnibus postpositis et semotis. 
Harum testimonio litterarum sigilli nostri impressione munita-
rum. Datum Insprugk. 23. április 1542. 

Az irat élén : Assecuratio pro f ra t re Georgio. 

Ugyanazon kéz jegyzete : Non data, quia non subscripta fuit a rege. 

X X X V I I . 

1 5 4 2. a p r. 22. I n n s b r u c k. 

Ferdinand biztosítja Fráter Györgyöt az ez által eszközlott sóvágatás költsé-
geinek megtérítéséről, valamint a pécsváradi s kolosmonostori jószágok 

birtokéiról. 

Ferdinandus etc. 
Fatemur et recognoscimus per praesentes litteras nostras, 

significantes quorum interest universis quod cum magnificus fide-
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Iis nobis dilectus Caspar de Sered partium superiorum regni 
nostri Hungáriáé eapitaneus et mandatarius noster reverendum 
devotum fidelem nobis sincere dilectum Fra t rem Georgium epi-
scopum Waradiensem, thesaurarium, auctoritate pieni mandati 
eidem Seredy a nobis traditi assecuraverit in eo. quod si nos sali-
bus bis qui nunc inpromptu sunt, manus nostras admovere volue-
rimus, extimc nos eidem episcopo Waradiensi de iiretio eorum 
satisfacturi simus ; si vero nos sales illos babere noluerimus, idem 
episcopus Waradiensis quocunque voluerit abducendi facultatem 
babeat. Si quid vero expensarum deinceps idem episcopus Wara-
diensis ad salium exectionem facérét. extunc nos de bis quoque 
expensis eundem episcopum Waradiensem gratiose contentaturi 
sumus. Cumque idem Caspar Seredy vigore et auctoritate prae-
fati mandati nostri dictum episcopum Waradiensem assecuraverit 
in eo quod nos bona Pecbwaradya cum pertinentiis et Kolo(s)-
monostlior similiter cum pertinentiis per serenissimum quondam 
dominum Joannem regem eidem episcopo Waradiensi titillo dona-
tionis collata, supra ea bona, de quibus a nobis speciales litteras 
habet et assecuratus est, apud manus dicti episcopi Waradiensis 
uti et alia ipsius bona relicturi et illuni libere possidere permis-
suri simus. Nos itaque istiusmodi assecurationes a praememorato 
Caspare Seredy mandatario nostro, sicut praefertur factas, gratas 
ratasque habentes easdem dementer per omnia confirmavimus. 
imo confirmamus. Harum nostrarum vigore et testimonio littera-
rum stb mediante. Datum Ynsprugg die 22. ápri-
lis 1542. 

Az irat élén : Ratificatio et confirmatio do negotio salium et bono-
rum Pecbwaradya et Kolomonostlior (sic.). 

Fogalmazvány. 

X X X V I I I . 
1 5 4 2. a p r . 23 . I n n s b r u c k . 

Ferdinand, ratificálja azon egyességet, mely az ő részéről Serédy Gáspár 
által, Izabella özvegy királyné részéről pedig Fráter György, Statilius János 

és Fetrovics Péter által a gyalui alkudozások alapján létrejött 1). 

Ferdinandus etc. 
Memoriae commendamus et profìtemur tenore praesentium 

signiíicantes quorum interest universis quod cum serenissima 
princeps domina Isabella regina Hungáriáé etc. vidua, aftinis 

Szorosan véve ez irat közlése nem tartoznék e gyűjtemény czélja 
keretébe ; mivel azonban még kiadatlan, érdemesnek tartottam közölni. 
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et consanguinea nostra diarissima una cum consiliariis suis reve-
rendis devotis Fratre Georgio episcopo Waradiensi. thesaurario, 
Joanne Statilio episcopo Albensi Transilvaniensi et spectabili 
ac magnifico Petro Petrowyth comite Themesiensi medio magni-
fici ficlelis nobis dilecti Casparis de Sered partium superiorum 
regni nostri Hungáriáé capitanei nostri, certis quibusdam obla-
tionibus propositis nobiscum concordiae tractatus inire petiisset. 
nosque ut qui pro bono publico et regni salute omni tempore ad 
pacis concordiaeque studia propensi fuimus, quo tandem tot tan-
tisque malis dei benefìcio, qui almae pacis autbor est, finis im-
poneretur, officio nostro et inductioni animi nostri consuetae 
respondere volentes, deputassemus et constituissemus eundem 
Casparem Seredy in mandatarium et commissarium nostrum 
eidemque plenam potestatem fecissemus, ita quod posset iuxta 
mentem et voluntatem nostrani, quam ei aperueramus, cum dieta 
serenissima regina vidua in negotiis tam ipsam quam filium 
suum Joannem ducem concernentibus cumque dictis consiliariis 
non modo ex parte memoratae reginae filiique sui. veruni etiam 
in ipsorum consiliariorum propriis rebus agere tractare eidemque 
reginae et filio paternum amorem, favorem, benevolentiam inter-
tentionemque honestam, consiliariis vero gratiam nostram regiam 
et de praeteritis excessibus in nos vel nostros commissis veniam 
condonai ionemque off erre, litteras nostras desuper expeditas tra-
dere, caeterisque omnibus, qui partes alteras sequuti sunt (ab eis 
accepto tamen fidelitatis homagio) nostro nomine ignoscere et par-
cere x), eaque omnia ratione concordiae cum antefacta regina 
eiusque filio et praelibatis consiliariis firmandae polliceri pro-
mittere et exequi, de quibus illi particularem informationem 
dederamus, prout liaec omnia in litteris nostris pieni mandati, 
quas quidem eidem Caspari de Sered in oppido nostro Lintio 
die vigesima secunda mensis novembris anno domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo primo dedimus, latius et uberius 
continentur ; cumque saepedictus Caspar Seredy vigore litterarum 
nostrarum plenum mandatimi continentium colloquio inter prae-
fatos serenissimae reginae Isabellae viduae etc. consiliarios et 
commissarios ipsius ac Joannis ducis filii eiusdem ad huiusmodi 
tractatus ineundae firmandaeque concordiae specialiter ordinatos 
et constitutos et eundem Casparem Seredy mandatarium et com-
missarium nostrum interveniente, habitaque utrinque pacis publi-
cae et concordiae fraternae, qua regna firmantur, ratione ad cer-
tos pacis conditiones nomine nostro cum illis devenerit, Quarum 
quidem conditionum tenor hic sequitur et est talis. 

Primo quod nos serenissimae dominae Isabellae reginae 

A fekvő betűvel szedettek az eredeti fogalmazványban aláhúzvák. 
t ö r t . t á r 1 8 7 8 . 1 7 
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et Joanni ciuci filio eius arcem Scepusiensem cum omnibus civi-
tatibus, oppidis, villis, vectigalibus, teloniis, fodinis minerarum 
et pertinentiis quibuslibet acl arcem^Scepusiensem de iure et ab 
antiquo spectantibus ad manus dictae serenissimae dominae Isa-
bellae reginae et Joannis ducis filii quondam serenissimi domini 
Joannis regis Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc. semoto quo-
libet impedimento inprimis assignemus et singulis annis. quoad 
concordia finalis finita conclusa et stabilita fuerit. duodecim mil-
lia florenorum bungaricalium super certis et oportunis locis 
exolvendorum statini deputemus. Vicissim autem serenissima 
domina Isabella regina quaslibet civitates et arces ad coronam 
regni Hungáriáé in Hungaria et Transsilvania existentes et per-
tinentes inque manibus suis fideliumque suorum babitos nobis 
assignet, restituta tamen prius arce Scepusiensi cum universis 
pertinentiis eiusdem in manus serenissimae dominae Isabellae 
reginae et Joannis ducis filii eiusdem, boc quoque expresse de-
clarato, ne mora aliqua tandem in civitatibus et arcibus ad 
coronam regni Hungáriáé pertinentibus reddendis intercurrat. 

Coronam autem sacram qua reges Hungáriáé legitime 
electi coronari solent, secundum veterem Hungaricae nationis et 
regni approbatam consuetudinem conservandam potestati nostrae 
assignet. Praeterea quod nos cum domina Isabella regina et 
Joanne duce filio eius infra spatium duorum annorum paterne 
amice benigneque super aliis quoque rebus et negotiis tam ipsam 
serenissimam doniinam reginam quam Joannem ducem filium 
eius concernentibus remotis exteris arbitris concordiani ineamus, 
quae si nullo modo intervenire posset, aliquibus causis interve-
nientibus^ tunc negotia omnia, quae inter nos et dominam Isa-
bellam 1* eginam Joannemque ducem filium eius dirimenda sunt, 
referan+ur ad invictissimum principem dominum Carolimi impe-
ratorem Romanorum etc. Semper augustum fratrem et dominum 
nostrum charissimum ac serenissimum principem dominum Sigis-
mundum regem Poloniae etc. patrem dominae reginae ac fratrem 
affinem et consanguineum nostrum charissimum, qui quicquid 
super negotiis controversiis communi iudicio et deliberatione 
decreverint, tali iudicio et deliberationi tam nos quam Isabella 
regina et filius eius parere acquiescere et modis omnibus obtem-
perare debeamus. Sin autem divina Providentia imperatoria 
Maiestas aut serenissimus dominus Sigismundus rex Poloniae 
lapso biennio aut intra biennium vita defungeretur, eam cum 
morte mutando, tunc liberum sit tam nobis loco Caroli impera-
toris vita defuncti quam Isabellae reginae et Joanni duci filio 
eius loco Sigismundi regis Poloniae patris sui aliquem quem 
voluerit eligere qui negotia super quibus concordia intervenire 
non potuit dirima! et haec quoque contentio infra spatium duo-
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rum annorum cessante qualibet exceptione finiatur. Si autem. ut 
sunt cuncta humana caduca fluxa mortique obnoxia, et nos e 
vivis excederemus, tunc'iuvictissimus Carolus imperátor autfilius 
noster regno Hungáriáé succedens praefatum contractum in omni 
eius parte implere et exequi teneatur et sit obiigatus. Nos itaque 
praefatis tractatibus pro bono publico et regni salute acquiescen-
tes eaque omnia quae dictus Caspar Seredy mandatarius et 
commissarius noster vigore pieni mandati nostri cum praelibatis 
serenissimae dominae Isabellae reginae Hungáriáé etc. viduae 
commissariis desuper pleno mandato suífultis ratione concordiae 
ineundae et pacis stabiliendae egit et conclusi!, rata grata valida 
et firma liabentes, praememoratas conditiones in omnibus punctis 
clausulis et articulis suis ratificandas probandas et confirmandas 
duximus, imo ratificamus probamus et confirmamus per praesen-
tes, promittentes in verbo nostro regio quod quaecunque nobis 
et nostris in illis ipsis conditionibus initae concordiae aut prae-
standa aut exequanda incumbunt, ea omnia sincere et integre 
praestare et exequi, nec contra ea vel eorum aliquod directe vel 
indirecte, quovis nomine, modo, colore et ingenio agere dicere 
facere vel venire volumus, dolo et fraude postpositis penitus et 
semotis. Harum nostrarum vigore et testimonio litterarum sigilli 
nostri appensione et manus nostrae subscriptione munitarum. 
Datum Insprugk, die 23. április 1542. 

(Jegyzet ugyanazon kézzel : Nota, an cum appensione vel 
impressione sigilli). 

Az irat élén : Ratificatio et confinnatio in negocio concordiae per 
dominum Casparem Seredy tractatae. 

Fogalmazvány. 

X X X I X . 

1 5 4 2. a p r . 2 9. L i n c z . 

Ferdinand tudatja Fretter Györgygyei, hogy a német birodalmi rendektől 
tetemes segélyt nyert, melylyel az országot a töröktől megszabaditni reméli. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Accepimus litteras Devotionis Tuae 

ex oppido Dees octava martii proxime praeteriti ad nos datas et 
ex bis dementer intelleximus causas, quamobrem reverendus 
devotus fidelis nobis dilectus Joannes Statilius nondum ad nos, 
ut inter vos constitutum erat, venire potuerit, osteudens subinde 
D t l0 Y. se et dictum episcopum Transsylvanensem ut decet 
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bonos et probos amatores patriae suae nihil omisisse. quicquid 
ad honorem nostrum et conservationem regni istius pertinere 
visum est et quod D n e ' V. hoc etiam in posterum sedulo curaturi 
sitis. Quod quidem libenter audivimus et a vobis non nisi grato 
animo eiusmodi studia vestra suscepimus et quia precati estis 
ut curam habere velimus quo reguum istud conservari et perma-
nere possit, nolumus vos latere nos validum et durabile subsi-
dium a communibus sacri imperii statibus obtinuisse. quo acco-
dentibus nostris et regnorum atque provinciarum nostrorum et 
denique sacrae caes. Mtis et externorum protentatuum auxiliis. 
deo imprimis adiutore expeditionemque nostram promovente, 
patriam et reguum istud liberare speramus. Quemadmodum haec 
et alia latius D t i0 Tua per dictum Casparem Seredy verbis nostris 
percipiet, Caeterum quod D , io Tua ad praefatum Casparem 
Seredy scripsit, inter multa quae nos in eliberatione regni istius 
facere necesse sit, hoc primum et utilius sibi videri ut nos Hun-
garos in concordiam et unanimitatem reducamus. Nos equidem 
liactenus non destitimus làborare in hoc, prout etiam nunc vehe-
menter lab or am us et in tractatu sumus, spem bonam habentes 
quod aliquam unionem inter eos simus iam tandem conciliaturi. 
idque tanto magis si D t io Tua nobis opera studioque suo 11011 
defuerit quemadmodum eam facturam confidimus. Datum Lintii 
29. április 1542. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

X L . 

1 5 4 2. m á j . 2 9. D é v a . 

Fráter György a lundeni érsekhez. Óhajtaná, hogy az érsek követségbe jönne 
Magyarországba a fen forgó nehézségek kiegyenlítése e z élj óiból ; panaszkodik, 
hogy az érsek is hitelt adott az v roszakarói rágalmazóisóinak, mintha Buda 
vesztének ó lenne oka — s e vádat magáról a Ferdinand pártiakra hárítja. 

Reverendissime domine et amice observandissime. Salutem 
et fraterni amoris continuum incrementum. Quam optassem ex 
animo si litterae Dominationis Y. reverendissimae die Mártis post 
Natalis Domini datae quas ego X I I . die maii in oppido Transyl-
vaniae Dewa restitutas aeeepi, tempestivius mihi redditae fuissent. 
tum propter rerum hungaricarum explicationem tum vero ut 
amicitia nostra quae longis intervallis temporis interruptam 
consuetudinem habuit, per litteras confirmaretur vehementius, 
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quae licet in multis iam rebus maximo mihi ornamento extitisset, 
tamen plus suavitatis illa eadem mihi attulit cum studia Dni* V. 
rev. maiora erga salutem lionoremque meum esse cognovi, quam 
erant a me postulanda, cui pro sua ista perpetua erga me volun-
tate magnas gratias et ago et habeo, quae non solimi contra cona-
tus adversariorum, sed etiam contra iniquitatem fortunae pro 
sua summa benivolentia me tuendum suscepit, ex qua re illud 
certo mihi persuadere possimi quod vitam existimationem fortunas 
denique omnes ab eius tantum ingenio et industria mihi restitu-
tas fore confìdam atque utinam illuni ipsum diem videre potuis-
sem quo D t i0 Y. rev. suscepta in Hungáriám legatione mecum 
de rebus regni agere potuisset. Quod si accidisset illud constanter 
l )ai Y. rev. affirmare possimi, neque Hungáriám ab imperio sere-
nissimi domini Romanorum regis nunc alienam esse neque me 
tantam invidiae ti ammani sustinere. Longe enim, scio, aliam men-
tem ex Dn e Y. rev. quam et salutis reipublicae christianae et 
augendac conservandaeque dignitatis ipsius serenissimi Romano-
rum regis studiosissimam cupidissimamque esse cognoveram, fuis-
semus experti, quam in quibusdam aliis qui cum onme ius in ar-
mi s esse dicerent, bello potius quam aequis conditionibus nobis-
cum transigere voluerunt, quorum inconsulta temeritate effectuin 
est ut et regia [residentia] et ipsum fere regnimi in potestatem 
intidelissimorum hostium perveniret ; quos non alia ratio ad id 
consilium adduxit quam quod putarunt uno proelio si non totani 
causam at certe eorum iudicium definire convenire, neque quis-
quam eorum fuit qui meam sententiam reprehendere potuisset, 
praeter eos qui arbitrabantur melius esse, tanta est quorundam 
erga patriam ingratitudo, deieri omnino haue quam imminutam 
et debilitatam manere. Ego autem cum ex eius interitu nullam 
speni reliquam esse viderem, ex reliquis autem magnani mihi pro-
ponereni, lachrymans per omnia iura religionis christianae, qua 
iuncti sumus, eos tum publice tum privatim et monere et hortari 
non destiti, ut communi potius saluti quam privatae cupiditati 
consulerent ; sed tanta erat in illis obstinatio, tanta vindictae cupi-
do quae nulla iniuria erat provocata ut exigua etiam mora ad 
deliberandum nobis ab illis negaretur, iniquumque bellum quod 
non ab eventu sed a fortuna iudicabant, aequissimae paci prae-
ponerent ; ex quibus ea sunt sequuta ut mirimi sit nisi deus bis 
malis prospexisset non deterius longo illa accidisse, quam nos 
vel divinare tantum potuissemus. Destinemur itaque et divelli-
mur dolore et in causa iusta tam impia suspicione nos offendi 
vehementer dolemus quod eius consilii, unde haec sequuta sunt, 
principes nos multi constituant. Qui si rem non ex afi'ectu sed ex 
aequo et iusto perpenderent, non dubito quin ultro veniam daturi 
essent, nosque collaudarent maxime, qui reginam viduam eiusque 
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fflium infantem et nostri regis filium. cuiiis liberalitate ab bmnili 
et abiecto loco ad liane eonditionem evecti. tot praeterea beuefi-
ciis obruti, non regno sed paternis bonis. cura labore industria 
periculis restituendos curassenius. Quod si vero iniuriam fuga 
laboris, neglectio vero eorum ex quibus benefieium aceepisti im-
probitatem coarguit, niniirum liaec causa erat eiusmodi quam 
nec industrius nec officiosius sine summa turpitudine et ingrati-
tudinis vitio deserere potuissemus. Sed ea est vita bominum ut 
nemo tam probe tam continenter unquam vivere potuit, quin ali-
qua suspicionis labe fuisset percultus. Conscii tamen nobiscum 
essemus, niliil unquam tale a nobis conimissuni esse quod boni 
cuiusquam offenderei animimi, eo minus credebamus, I)U1 V. rev. 
(sic) plurimis atque optimis artibus ornato temere quicquam de 
nobis persuadere potuisse, praesertim cuius erga nos propensa 
fuisset et esset benevolenza ; quod «piando ita esse scimus, res-
pondebimus criminibus, quibus Dti0 V. rev. pro nobis ut par erat 
eius singulari bonitate et amicitia nostra saepe, quemadmodum 
eius litterae testantur, restitit ; nota enim nobis sunt omnia quae 
in nos post mortem serenissimi quondam principis nostri multi 
contulerint ; qui etiam boc nobis vitio dant quod mortem hominis 
de nobis bene meriti graviter ferremus, cuius iam extincti cadaver 
cum Lyppam lionorificentissime ex Transsylvania efferri curasse-
nius essemusqiie in itinere Albani Regalem pro peragendis fune-
bribus officiisque quae ad tumulandum regiuni cadaver pertinere 
videbantur, profecturi ibi nos primum, nuncii serenissini domini 
Romanorum regis conveniebant, per quos eius Mtas non solimi 
transactiones cum serenissimo quondam Joanne rege initas, 
quae nostra etiam opera coaluissent, veruni etiam illam animi 
promptitudinem qua nos eius Md ad serviendum commodassemus, 
in memóriám revocabat, hortabaturque ut iuxta vini illarum 
transactionum cimi penes nos, ut nuncii referebant, summa rerum 
potestas esset, regnimi integrum sine tumulti! et profusione sump-
tuum in potestatem eius Mtis traderemus ; penes quam monitio-
nem minae quoque erant additae ut nisi id faceremus, regnimi 
quod tunc quoque ad eius Mtcm pertineret etiam bello recupe-
raturam. Suplices autem etiam tum per eosdem nuucios eius 
Mtem rogare non destitimus, cum status regni non a nobis tan-
tum penderít, ut sepulto cadavere regio facultas nobis, qui eadem 
fide essemus adstricti, de bis rebus colloquendi daretur ; neve 
bello regnimi apeteret, quo eius Mtas imperatorem quoque Tur-
carum ad invadendum regnimi Hungáriáé facilius irritaret prius 
quam ex vi articulorum in transactionibus iuramentis sacrae et 
catholicae et suae Mtls confirmatorum filio quondam Joannis 
regis de paternis bonis satisfieret, Quod si vero eius Mtas id sta-
tini praestare non posset. liceret hoc tantum permissione eius 
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Mn s ut reginalis Mtas eiusque filius tamdiu regno potirentur, 
donec in ins paternorum bonorum in integrum restitui possent; 
nos autem interim adnixuros, bonaque fide hoc pollicituros, vel 
prece vel praemio, ne quid detrimenti ditio tilii quondam Joannis 
regis ab ipso imperatore pateretur, nosque illos futuros qui tum 
postea regnimi integrum una cum Transsylvania sine tumultu et 
sumptibus in potestatem eius Mtis essemus tradituri. Nuncii ita-
que lioc responso diluissi peractisque ad sepulturam regiam fune-
bribus exequiis, ecce litterae eorum quos ipse quondam Joannes 
rex magno sibi fìlioque beneficio devinxerat et in quibus summa 
lides esse debebat, volitabant ubiqué, quibus animos omnium ad 
defectionem in qua ipsi erant, sollicitarentur, vixque etiam colli-
gencli nostri nobis facultas erat, cum et commissarii ipsius 
Eomanorum regiae Mtis una cum bello illorum ipsorum in-
stinctu adessent, ita nobiscum de conditionibus pacis transac-
turi ut panelli una, altera vero manu lapidem porri gereut, 
contenitioneque potius quam benevolenza et studio pacis no-
biscum agere viderentur. Nos vero, quibus praeter salutem 
patriae conservationemque reipublicae christianae nihil maiori 
curae erat, viginti duoruni dierum inducias ad deliberandum 
nobis dari postulabamus, ego et dominus comes Themesiensis in 
eisdem castris pro maiori securitate fidem oratoribus eius Mtis 

dare parati, satis factis transactionibus, cum ad alias conditiones 
nos descendere minime tutum esse videretur, et Budam et arcem 
Themesiensem et reliquam partem regni statini in potestate eius 
Mtis futuram ; a quibus parimi erat nos exauditos non esse, nisi 
dux exercitus eius Mtis reginaleni Mtem filiam regis et regis 
defuncti uxorem per litteras sollicitaret ut una cum filio statim 
Buda discederet, mandatumque ab eius principe se habere dice-
ret ut sive in curiam principis sui sive ad serenissimos parentes 
suos se conferre vellet, id libere et secure facere posset ; quae res 
quantum a decoro ilio aliena sit, D t i0 V. rev. pro sua prudentia 
diiudicet ; nos vero cum non opinione tantum sed etiam re ipsa 
nos gratos et esse et videri vellemus, nosque onmes causae ad 
misericordiam et humanitatem vocarent, naturae nostrae consue-
tudinique omni studio servire voluimus ; itaque et quae feci et 
facio et quae deinceps quoque facturi sumus, cum istarum M tum 

conservandae dignitatis gratia, tum nos (?) pacis, otii, concordiae, 
libertatis et salutis reipublicae christianae causa facere clama,— 
atque testamur, neque quid multi de nobis loquantur cogitamus, 
sed quid in commodum reipublicae christianae nos facere conve-
niat imprimis considerare solemus, quae etiam si a paucis modo 
optimis et prudentissimis, id quod opera Dnis Y. rev. futurum 
confidimus, probabuntur, non diffidemus aequiore animo plures 
deinceps erga nos futuros ; qui dominum quoque Casparem Se-
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recly, tantum abest ut liosti etiam male voluerimus, libere ante 
adventum liostium de matura illinc profectione monuerimus, ne 
belli fortunam cum illis esset tentaturus, qui si Consilio monitis-
que nostris paruisset, non tanta clades christianorum illic fuisset 
accepta ; compositis vero iam dei optimi beneficio etiam rebus 
Transsylvanicis, nibil nobis potius esse duximus quam has reli-
quias regni sub tutela christianorum principimi sic per nos admi-
nistrari subditosque sic in officio teneri ut suo tempore reipubli-
cae christianae et ornamento et adiumento esse possint, quo igi-
tur animo bono scilicet et candido tum in rempublicam christia-
nam eranius affecti, cum tanta varietate fortunarum iactaremur, 
illuni eundem nunc quoque cum res et tempus postulaverint. 
lionestaque nostri ratio fuerit Inibita, iactura non tantum fortu-
narum sed etiam vitae nos habere profitemur. Que si principibus 
Germaniae, ea quibus nos post clementiam domini dei rerum 
hungaricarum statimi foelicem futurum expectamus, Dtiü V. rev. 
retulerit, tanta pondera verborum eius esse putamus, ut uno 
verbo suo cum nostra laude coniuncto omnia nos consequi 
arbitramur. — Mirandolanus autem ille quem in legatione a 
sacratissima caes. Mtc ad nos missum fuisse D t io Y. rev. scribit. 
quis fuerit, piane nescimus, nec visus est nobis unquam, cuius 
etiam nomen litterae Dnis Y. rev. nobis reddiderunt. Imperator 
Turcarum magna praesidia conscribit ex quibus Budam quoque 
sunt aliqua missa ; solus Constantinopoli adhuc haeret, neque 
aliquid certi de eius exitu auditur, si quid erit curabo primo quo-
que tempore Dn i Y. revmae significare. Hunc autem Henricum 
Philippum eo libentius mecum liabui quod intellexeram eum 
magnani necessitudinem cum Due Y. rev. habuisse ; hunc igitur 
quam ullum alium ad Dnem Y. rev. mittere volui, qui ea quae 
hic aguntur ut vidit ita etiam Dn i Y. rev. referre poterit ; doceat 
itaque me l) t i0 Y. rev. ad quid me accommodare debeam. Dnem 

Y. rev. bene valere opto. Dewae vigesima nona maii anno domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo secundo. Frater Georgius 
episcopus Yaradiensis thesaurarius et locumtenens regius. 

Külczim : Reverendissimo in Christo patr i domino Joanni archiepiscopo 
Lundensi et Roschildensi, et Constantiensi episcopo, Romani imperii prin-

cipi, domino et amico observandissimo. 

(Az egész levél titkos jegyekkel van írva). 

Hátirat egglcoi íi kéztől: A.in schreiben an herrn von Lunden aus 
Hungarn in ziffer geschrieben, der handlung mit khunig 
Hannsen wittib vnd die belegerung Ofen betreffendt. 

Eredeti. 
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X L I . 

1 5 4 2. a u g . 16. N a g y v á r a d . 

Fr. György Ferdinándhoz Horváth Gergelyt küldi, aki ura nevében utasí-
tást s hat ezer gyalogot kér a török ellen, s egyszersmind tudatja, hogy két 

hónapig képes szépszóval tartani a törököt. 

Serenissime princeps et domine domine mihi clementissime. 
Fidelis servitutis meae commendationem. Misi ad M tem 

Y. hunc egregium Georgium Horváth curiae episcopatus mei 
Varadiensis provisorem, qui apud Mtem Y. nomine meo quaedam 
rèlaturus est, Dignetur itaque Mtas Y. dictis et relatibus ipsius 
üdém facere, eundemque grata relatione ad me remittere. Deus 
altissimus conatus Mtis Y. stb. prosperare dignetur. Datum 
Yaradini 16. die mensis augusti anno domini 1542. 

Eiusdem Maiestatis Yestrae serenissimae fidelis 

Frater Georgius episcopus Yaradiensis. 

Külön papírszeleten e levélhez: Quod M tas Y. sacra digne-
tur domino meo thesaurario significare quidnam faciendum sit. 
deinde bonum esset M u Y. sacr. habere versus illas partes sex 
milia peditum Hungarorum vel plures, quos ipse dominus the-
saurarius bene disponere poterit, dignetur tamen M tas Y. sacr. 
modum solvendi dare, si autem caesar Turcarum in propria 
persona supervenerit, industria sua poterit idem dominus m e n s 
continuis duobus mensibus eum verbis detinere, si modo a M t e 

Y. sacr. edoctus erit. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando stb. 

Eredeti. 

X L I I . 

1 5 4 2. a u g . 16. N a g y v á r a d . 

Fr. György Ferdinándhoz. — Tudatja, hogy Férd. parancsa ellenére fon-
tos okok miatt nem mehet Esztergomhoz. 

Serenissime princeps et domine domine mihi clementissime, 
Fidelis obsequii mei commendationum. Magnificus dominus 

Caspar Seredy capitaneus Mtis Y. partium superiorum regni 
Ungariae aderat adliuc cum litterae Mtla Y. in quibus nos eadem 
Mtas Y. in personis cum gentibus ad reliquas copias Strigonium 
convenire iubebat, nobis redditae fuerant. Nos quidem mandato 
Mtis Y. libenter paruissemus eoque quo Mtas Y. iussit nos con-
tulissemus, nisi praecipuae causae et quantum nos indicare potili-
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mus, commodum Mtis V. bonumque regni concernentes obstitis-
sent, quo mandatis M l ls V. per 110s nunc satisíieri non potuerit. 
Quae quales sint M , a s V. clarius ab ipso domino Seredy intel-
liget ; nisi enim eausae illae intervenissent, nulla fuisset ratio 
tam gravis quae nos a servitio M l is V. retrahere potuisset. Dicet 
quaedam M ü V. nomine meo et is egregius Clemens Nagh famu-
lus meus, cuius verbis et relatibus dignetur M tas Y. fidem facere. 
Datum Yaradini 16. die mensis augusti anno domini 1512. 

Eiusdem Maiestatis Yestrae serenissimae tidelis 
Fra te r Georgius episcopus Yaradiensis etc. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando stb. 

Eredeti. 

X L I I I . 
1 5 4 2 . a u g . 3 1. Y á r a d . 

Fr. György Kencly Ferenczet küldetéséből sürgősen visszahívja. 

Magnifice domine amice nobis observandissime. Salutem 
et obsequii nostri commendationem. Specialis bomo noster a 
waivoda Transalpinensi rediit, qui nobis pro certo nunctiavit, 
sicut et aliunde nobis intelligi datur, caesarem Turcarum hoc 
anno in persona non exire, nisi begleerbegum citra partes mari-
timas cum sexaginta millibus hominum exire. Sed tamen nobis 
longe ponderosius érit quod caesar non exibit, si enim exiret. 
omnis intentio in eundem tantummodo esset, Nunc autem gentes 
liberas et expeditas habet, ad quamvis partém liberam habet 
excursionem, unde Transsylvaniae et partibus finitimis etiam 
atque etiam timendum est. Quamobrem D t i0 Y. quoad eius fieri 
poterit, istic diutius ne remoretur, quin potius adnitatur eadem 
ut rebus omnibus apud M tem regiam et alias ubilibet ex summa 
confectis, quamprimum revertatur. D t i0 autem Y. in eo sum-
niopere laborét ut tam in Transsylvaniam quam partes istas 
finitimas mox aliqua subsidia imponantur, ne depopulentur 
Dn e m Y. foeliciter valere optamus. Datum "Waradini ultima di 
mensis augusti anno domini 1542. 

Frater Georgius episcopus Waradiensis 
thesaurarius etc. 

Külczim : Magnifico domino Francisco de Kend etc. domino et amico 
nobis observandissimo. 

Eredeti. 
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X L I Y . 

a) 1 5 4 2. s e p t . 16. B é c s. 

Ferdinand megnyugtató válasza Fr. Gy. aug. 16-diki (?) levelére. 

Ferdiuandus etc. 
Reverende in Christo pater stb. Accepinius litteras Devo-

tionis Tuae quas nobis familiaris et nuncius eiusdem proprius 
attulit et eum in bis quae nobis Dnis Tuae nomine oretenus 
exposuit, benigne audivimus a qua nos ea omnia quae nobis per 
ipsum nuncium suum significavi clementi animo intelleximus. 
Remittiniusque eum in praesentiarum ad I)110111 Tuam cum rela-
tione illi facienda sicuti ab eo D t io Tua cognoscet, cui ut fidem 
babeat eam dementer requirimus. Neque dubitamus sed plane 
confidimus I)ncni Tuam omnia quae ad tuendum, recuperandum 
et vindicandum regnum istud a tot miseriis et affiictionibus per-
tinente pro viribus et prudentia sua curaturam niliilque in eo 
neglecturam esse. Id quod nos dante deo erga eandem Dnem 

Tuam omnino gratia et dementia nostra reeognoscemus. Datum 
Yiennae die 16. sept. 1542. 

Reverendo in Christo patri Fratri Georgio episcopo Waradiensi etc. 
devoto fideli syneere nobis dilecto. 

Sanza cifra. 
Fogalmazvány. 

b) 1 5 4 2. s e p t . 16. B é c s . 

Ferdinand Fr. Györgynek válaszol híradásaira, örömét fejezi ki, hogy a 
barát a moldvai vajdával jó barátságban van s megbízza, hogy Ígérjen a 

vajdának F. nevében minden jót. 

Ferdinandus etc. 
Reverende in Christo pater devote stb. Ex litteris Devo-

tionis Tuae ultima mensis Augusti proxime praeteriti et quinta 
huius ad nos datis cognovimus ea, quaeD , i 0 Tua ad nos de rebus 
et significationibus Turcarum perscripsit. Quam erga nos fide-
litatem et in re liac maximi momenti diligentiam nos a DUtí Tua 
perbenigniter suscipimus et commendamus. Eandem omni studio 
hortantes et requirentes ut cum nostra, regni istius atque totius 
christianae reipublicae maximopere interesse sciat, certas et cou-
tinuas habere rerum et successuum bostis explorationes et tanto 
magis, postquam intelligitur illuni adirne hoc anno in persona 
propria cum numerosissimo exercitu exiturum, de quo non possu-
mus satis riirari, velit D t io Tua quicquid certi in posterum de 
istiusmodi Turcae egressu et eius rerum successu liabuerit, nobis 
quamprimum per fìdos homines in beneficimi! reipublicae chri» 
stianae significare, sicuti pro sua prudentia facere seiet, 
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Quod ad vaivodam Transalpinensem attinet. nos eius nun-
eios benigne et clementer in ipsorum relatibus audivimus eosque 
cum bona et gratiosa relatione dimisimus. Ex quo autem D t i0  

Tua a nobis informationem sibi dari petiit, quid eidem vaivodae 
Transalpineusi respondere debeat, nos libenter iiitelleximus 
Dnom Tuam illius ami ci ti am babere et proinde eandem clemen-
ter bortamur et requirimus ut ipsum vaivodam perquam diligen-
ter monere et inbortari velit ut in ista sua erga cliristianitatem 
propensione, quam nos ab eo omni gratia et dementia suscipimus, 
memor fidei et religionis christianae, perseverare velit et sese 
ita gerere ut christianitatis saluti et conservationi prodesse queat, 
Xos enim omnino confidimus ipseque indubitato sibi polliceli 
potest, si deo optimo maxime opitulante regnimi Hungáriáé 
recuperetur et pristino nitori restituatur et in potestatem nostrani 
tanquam cbristiani regis et principis reducatur, quod ex eo ipsi 
vaivodae Transalpineusi ipsiusque dominio et subditis nou nisi 
optatimi beneficium et commodum proventurum sit. E t nos illuni 
omnis gratiae favoris et clementiae propensione prosequuturos et 
commendatum habituros esse. Haec sunt quae I)"' Tuae in 
praesentiarum respondenda duximus. Datum Yiennae die 16. 
septembris 1512. 

Az irat éten : Frat r i Georgio. 

Fogaim ;izvány. 

X L V . 

1 5 42. s e p t , 17. N a g y v á r a d . 

Fr. György Ferdinándhoz. — Tudatja, hogy a szultán a Majláthért adott 
kezeseket visszaköveteli s azt parancsolja, hogy tagadó válasz esetére Fr. 

György Fogarast ostromolja ; ezért utasítást kér. 

Serenissime princeps et domine domine mihi clementissime. 
Humillimam servitutis stb. commendationem. 

Hac ista liora supervenit ad me cauz (csavzj unus a porta 
caesaris Turcarum per quem tametsi caesar de adventu suo 
mihi nec seripserit ncc nunciaverit quicquam, hunc tamen cauz 
acutis circuitionibus examinavi, si quid ab eo extorquere possem ; 
dicit quidem iste caesarem advenire et vires transmaritimas 
prope Constantinopolim ad Calili tunc traiecisse dum ipse istin e 
exivit ; ut rum igitur caesar adveniat manifeste, ex isto cognoscere 
non possimi ; liabeo tamen, quemadmodum et antea M" V. per-
scripsi, ad portám duos tidos homines qui si certius quidpiam 
attulerint, statini ubi revertentur, Mf i Y. significare curabo. Is 
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vero cliauz cum hac legatione missus est, ut obsides. qui loco 
Maylad in arcem Fogaras dati fuerant emitterentur, sin minus 
ut arcem ipsam ego mox obsicleam, mihi nunciatum est, et si ob-
sidere nollem, caesar et Turcas et Valaclios ad eius obsidionem 
immitteret. Cum itaque ex bis faciliter colligi liceat Turcae ani-
mum eum esse ut in Transsylvaniam incursionem faciat, bine 
quoque quid mihi ageudum esset, a M te Y. informari cuperem. 
Yaradini 17. septembris 1542, 

Eiusdem Maiestatis Yestrae fidelis. 

Frater Georgius episcopus 
Yaradiensis etc. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferd inando stb. 

Eredet i ; t i tkos jegyekkel í rva. 

X L Y I . 

1 5 4 2. o c t . 1. B é c s . 

Ferdinand Fr. Györgyöt mint kincstartót, a számadás kötelezettsége alól 
fölmenti. 

Ferdinandus etc. 
Becognoscimus et tenore praesentium profitemur quod a 

reverendo devoto fideli nobis dilecto Frat r i Georgio episcopo 
Yaradiensi et thesaurario humiliter requisiti ut eum a reddenda 
ratione thesaurariatus officii ex quo universae rationes onmiaque 
regesta in ipsa Bu densi clade periissent, clementer eximereetpro 
authoritate nostra regia liberare dignaremur ; nos itaque eun-
dem ex singulari benignitate certificandum et assecurandum duxi-
mus prout in verbo nostro regio certificamus et assecuramus per 
praesentes quod ab ilio nullám rationem super administratione 
elicti thesaurariatus sui tam superstite serenissimo rege Joanne 
domino suo quam post eius decessimi facta aut per nos exigere 
imperpetuum volumus aut per ali quem alium fidelium nostrorum 
exigi permittemus, imo eximimus et liberamus dolo et fraude 
penitus postpositis et semotis. Harum testimonio litterarum 
sigilli nostri impressione munitarum. Datum Yiennae prima 
octobris 1512. 

Az irat élén : Lit terae pro F ra t r e Georgio, ne cogatur recidere 
rationem super officio thesaurar ia tus . 

Fogalmazvány. 
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XL VII. 
1 5 42 . o c t . 3. B é c s . 

Ferdinánd Frater Györgyöt biztosítja a váczi püspökség, Nagy-Bánya, a 
monostori s pécsvár adi apátságok birtokáról. 

Ferdinandus etc. 
Recognoscimus et notum facimus tenore praesentium signi-

ficantes quibus expedit universis. quod cum reverendus devotus 
fidelis sincere nobis dilectus Fra te r Georgius episcopus Vara-
diensis nos humiliter requisiverit ut illuni in inscriptionibus 
impignorationibusque super Wacia et Rivula Dominarum nec, 
non in donationibus super duabus abbatiis Monostor et Pecbwa-
radya una cum pertinentiis earum ipsi a quondam rege Joanne 
factas, conservare tueri manutenere [simul et nova de super pri-
vilegia et litteras, eo quo priores universae Budae periissent, illi 
dare] dignaremur. Nos itaque cupientes et volentes dicto Fra t r i 
Georgio nostram gratiam et liberalitatem eo uberius ostendere. 
quo magis ad servitia nostra reddatur obstrictus, promptus et 
alacris, eidem dementer promittendum et recipiendum duximus. 
quemadmodum in verbo nostro regio per praesentes promittimus 
et recipimus, quod ipsum in iam dictis inscriptionibus impigno-
rationibusque super episcopatu AVaciensi et Rivula Dominarum. 
necnon in abbatiis Monostor et Pechwaradya una cum pertinen-
tiis eorum conservabimus, tuebimur et defendemus, neque permit-
temus ut antequam summa decem millium ilorinorum hungarica-
lium pro AVacia et totidem pro Rivula Dominarum restituta ei 
fuerit, teneatur aut cogatur iure suo cedere. Sed et abbatias 
Monostor et Pechwaradya una cum pertinentiis illi do novo, qua-
tenus opus est, damus conferimus et donamus [eiusque privile-
giales et donationales litteras super praemissis omnibus a sere-
nissimo quondam rege Joanne datas et emanatas renovamus et 
firmiter renovatas esse volumus]. Harum testimonio nostro litte-
rarum stb. mediante. Datum Viennae die tertia octobris 1542. 

Az irat élén : Li t terae asseeuratoriae" et donationales pro Fra t re 
Georgio super Wacia et Rivula Dominarum et duabus abbatiis Monostor 
et Pechwaradya. 

Fogalmazvány. 

Jegyzet: Ez okirat két fogalmazványban s egy szabályszerűleg kiállí-
tott, eredetiben van meg s mindahárom ugyanegy keletű Az eredetiben s az 
egyik fogalmazványban hiányoznak azon mondatok, metyek itt a szövegben 
zárjel közé tétettek ; valamint a másik fogalmazvány élén »donationales« 
helyett »promissio« áll írva. 
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LUI. 
1 6 0 6. m á j u s 15-én. 

Az hazának és az magyar nemzetségnek közönséges meg-
maradására, mint kell ez esztendőben vigyázni. 

Az idő fölötte igen rövid, hogy mind az három részről az 
békesség véghezvitessék. 

Az török penig nagy erejével csak az ajtónk előtt vagyon. 
Lehetséges az is, hogy ezért az körösztyénséggel való trac-

tálásunkért ő nála gyanúságban estünk, hihető is, hogy oly készü-
lettel fog kijőni, hogy mind az két félnek, ha úgy történnék, meg-
egyesiilt erejétől is tartása ne legyen. 

Szabados emberek magokkal, és senkitől nem függnek, 
császárral ő felségével semmi bizonyos napra kötött frigyek 
nincsen. 

Valamely felé indúl ellenséget, azaz császár ő felsége ere-
jét és népét keresvén mindenütt Magyarország vagy Horvátor-
szág népeit éri és azokat elügyeközik foglalni. 

Az azért az kérdés immár, hogy ide fölfelé érkezvén derekas 
erejekkel, mint és mi okkal tartóztathatni meg őket, vagy lia 
semmiképen meg nem tartóztathatni, mely felé kell igazítani, 
mert most is az itt való követe által a landorfehérvári vezér egy-
átaljában azt kérdi tőlünk, hogy mely felé indúljon. 

Az németek részéről meg attól kell tartanunk, hogy mostan 
ők az mi hadainknak az török erejével megegyezésétől tart-
ván, nagy és minden reménséget mutat az békességnek véghez-
menetele felől, de ha napról napra való halogatással és időmu-
latással vontatja az dolgot, csak abban keres módot, hogy ez 
egész nyáron és őszön való hasznos hadakozásunkat kezünkből 
kibeszélje. És az töröknek visszatérése után nagyobb erővel meg-
gyűlekezvén, mikor mi az derekas segítségtől megleszünk fosz-
tatván, akkor onthassa alánk az forrót. 

Azért teljes tehetségünkkel és ügyekezetünkkel azon kell 
lennünk, hogy az bizonyos és állandó békesség igen hamar, csak 
ez néhány napokon elvégeztessék közöttünk. Ez az megbékélte-
tésnek glóriájával, melyet nagy győzedelem helyen tartana az 
fővezér, hadát elbocsátván mind császár ő felsége, s mind az mi 
követinkkel együtt menne vissza Konstantinápolyban. Kinek 
hogyha bizonyos reménséget adhatnánk, és mitőlünk ideünkorán 
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hitelt és bizodalmat vévén az békesség felől, talám valamiképen 
megtartóztathatnék. De ezt igen el kell távoztatni, hogy valami 
csalárdsággal meg ne játszodtassuk és hitelünket nála aval el ne 
veszessük, mely mind magunknak s mind az egész országnak igen 
veszedelmes lenne. 

Avagy penig, hogy az németnek szándékáról ideünkorán 
valóban bizonyossá lévén, hazánk megmaradásáért hasznos szolgá-
latunkkal való gondviselésünket hijában ne mulassuk. 

Azért mind az kettő között igen okosan és szorgalmatos 
vigyázással kell járnunk, és idejénkorán csak erre kell gondot 
viselnünk, hogy hazánk szabadsága is éppen helyére állattassék és 
az töröktűi is hazánk végházai megoltalmaztassanak. 

Mert fölötte nagy gonosz lenne az, és valaki annak oka 
lenne méltán kárhoztathatnék, ha sem az elsőt, hazánk szabadsá-
gát meg nem nyerhetnők, és az utolsót (azaz végházaink vesze-
delmét) el kellene tűrnünk és szenvednünk. 

r 

Úristen, úristen, oltalmazd Magyarországot és igazgasd az 
mi tanácsinkat az békességnek útára. 

Stephanus mp. 

Kívül más egykorú kézzel : Instructio privata. 

Kelet az 1606-iki második bécsi alkudozások megindulása előtt, tehát 
1606. május 15-én, midőn a tel jhatalmat Bocskay Illósházynak kiállítá. 

LIY. 

1 6 06. m á j . 2 5. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Magunk felől 

írhatjuk kegyelmeteknek, hogy nagy hirtelen az úristennek láto-
gatásából fölötte nagy nyavalya talált vaia bennünket, elany-
nyira, hogy életünknek megmaradása is mind magunknál s mind 
egyebeknél igen kétséges volt. Mindazonáltal legyen áldott az 
istennek szent neve, tegnap déltűi fogva valamennyire könnyebbű-
lésiínket érzettük, és most immár jobb reménységben vagyunk. 

Kellenék azért írnunk kegyelmednek közönséges állapa-
tunk felől, mint viseljék onnat feljűl ez frigy tractálása alatt 
hozzánk ő fölségek magokat. Lévában úgy értjük bizonyosan, hogy 
ennek előtte hatvan németet küldöttenek, mostan ismét küldnek 
volt tizenhatot, kik között egy olaszt is igen practicust. Ez tizen-
hat eleiben Lévából is kijöttek volt, és hogy bízvásban járhassa-
nak, magyar ruhában mennek volt. Az mieink Újvárból eszekben 
vötték, kimentenek rájok, ezt az tizenhatot elfogták és az lévaia,-
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kat visszahajtották ismét Lévában. Efféle dolgok, magátúl is jól 
érti kegyelmed, nem az igaz tractatus közibe való volna. Lévát 
tavali esztendőben is az mű nevünk alatt tartották meg az török 
ellen, most úgy értjük, hogy igen építik és igen takarják éléssel. 
Félő, hogy hazánknak és nemzetségünknek nagyobb romlást ne 
hozzanak véle, ha az török megérti, hogy ismét más részre hajlott. 

Ezenkívül is másfelől egynehány okokból értjük és által-
látjuk, hogy csak az üdővontatásban keresnek ellenünk módot, 
az alatt mindenféle practicákkal, mind alattunk és birodalmunk-
ban levő helyek s emberek által, mind az töröknél, kit jóaka-
rónknak ismérnek, s mind egyéb szomszéd országokban szüntelen 
ártalmunkra ügyeköznek és ha az alkalmatosság hozzá bocsátná, 
igen heven akarnák az forrót alánk önteni. 

De kegyelmednek mű a mint megmondottuk, hogy az üdő-
vontatást és halogatást az állapat sem szenvedi meg, melyben 
mostan vagyunk, holott immár az vezér hada szintén fölérközik : 
magunk is penig hazánknak az magunk hadai miatt ennyire való 
megemésztődésével az alkalmatosságot heában nem mulathatjuk. 
Istent hívjuk bizonyságul, hogy okot semmire az mi nyughatatlan-
ságunkkal nem adunk, nám minden tűrhető conditiókra reámen-
tünk, csak látnók ő fölségekben az hozzánk való jó indulatot és 
tökéletes szűvet és naponként az mennyi sinceritást mutatnak 
hozzánk, ez tractátusban, ne találnánk minden órában tíz anny-
mesterséges practikákat az hólnok alatt. Mű a mint így néhány-
szor szömtűl szömben is megmondottuk kegyelmednek egyszeri 
smind két császárral nem akarunk madarászni, hogy meg ne 
sújthasson az madár az szárnyával. Az kinek hozzánk jobb aka-
ratját látjuk és oltalmát fejünkön, annak tudjuk mi is micsoda 
kötelességgel tartozunk. 

Azért uram kegyelmedet szeretettel intjük s kérjük nekünk 
és hazánknak tartozó hűségéért, szorgalmaztassa ő fölségét az 
herczeget, hogy mennél hamarébb minden méltó kévánságinkra 
bizonyos resolutiókat adjon és egyáltaljában nyissák meg szűvö-
ket hozzánk. Efféle ártalmas practikákkal penig aztractátus színe 
alatt ne mutogassák akaratjokat, kit a nélkül is eléggé gondo-
lunk, hogy nem szintén jó mi hozzánk, ha ugyan igen dicsírnek is. 
Mert ki tudja okot adván effélékkel ő fölségek, magunk oltalmára 
s megmaradásunkra, jobb gondot kezdünk viselni. 

Az taxák felől való commissiókat megküldöttük az vára-
sokra, hogy kegyelmed kezében szolgáltassák, legyen érette azért 
kegyelmed, szedhesse ki mennél hamarébb. Az szombati kápta-
lanra is és Yizkeleti Tamásra az credentiákat megküldöttük ke-
gyelmed kezében. Immár az több oda föl való gondviselés mara-

18* 
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dott az kegyelmed industriájára. Bene valere cupiens. Datum ex 
libera civitate nostra Cassoviensi die 25. Maji anno 1606. 

Ejusdem spect, ac. mag. dom. v. 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Külczim : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illyésházi de Illyés-
háza intimo consiliario nostro, inferioris Hungáriáé eis et ul tra Danubia-
nis gubernatori nec non corniti comitatuum Trincsiniensis et Liptovien-
sis, ac ad serenissimum Mathiam archiducem legato commissario. Fideli 

nobis honorando. 

LY. 
1 6 06. m á j . 2 6. 

Tekintetes, nagyságos etc. 
Yöttem az nagyságod böesületes levelét, kiből megértettem, 

hogy nagyságod ez jövő kedden Esztergámhoz felküldi Zöldükár 
békét ő nagyságát az zálog követekkel egyetemben, a kik az mi 
részünkről ott vadnak, és hogy mi is innen ez részről napot írjunk 
nagyságodnak, mely nap Komárom és Esztergám között változ-
zanak meg az követek. í r j a azt is nagyságod, hogy az lioldultsá-
got is az Sitvatoroknál való végezés szerint meg akarja tartani 
nagyságod, ír nagyságod az követeknek való hitlevél felől is. 

Az mint nagyságodnak ezelőtt is megírtam, innen ez rész-
ről higyje nagyságod semmi vétek nem esik, sem az ajándék dol-
gába, sem az hitlevelek dolgába, mert mindenek itt vadnak im-
már készen Komáromba, de minthogy ezt az szent békességet 
úgy eleitől fogva a végre és úgy végeztük el, hogy ezután jó és 
békességes szomszédsággal élhessen az magyar nemzet az török 
nemzetséggel, az mint erről az hatalmas török császártól is hit-
levél vagyon kiadatva az magyaroknál, nem jó volna okot avagy 
akadékot hadnunk benne, hogy az szpahiák az falukért mindkét 
felől háborognának és veszekednének rajta, s így mindenkor ki-
csiny tűzből és szikrából nagyobb-nagyobb tűz támadna, s teljes-
séggel az békesség is felbomolhatna miatta, felette szükség azért, 
hogy nevezve legyenek az faluk, a kik bódultak. 

Az Dunántúl való részkoldulás is meddig legyen, szükség, 
hogy mindkét felől tudják s értsék azt is, mind az magyar s mind 
az török vitézek, és ahhoz tartsák osztán magokat s ne kapdos 
son egyik az másik jószágán. Az követeket Esztergám és Komá-
rom között változtassuk az végezés szerint meg, de mégis kérem 
nagyságodat, hogy nagyságod Amhad tibaját és Musztapha 
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effendit küldje fel ide az faluknak feljegyezésére s eligazítására, 
minthogy eleitől fogván ezek voltak az dolgoknak tractájába, 
hogy mind arról s mind erről ez részről mindkét felől bizonyo-
san érthessék s tudhassák az dolgot, és azután az vitézek is tart-
hassák ahhoz magokat, ezt azt dolgot elvégezvén ugyanazon 
Amhat tihajával és Musztafia effendivel megindítom innen az 
követeket is, s együtt beereszteni őket. Erre azért nagyságodtól 
választ várok. 

Ilieshazi István. 
(Ez alatt Ilhjésházy írásával :) 

26. maj. ex Comarom. 
Kívül Illesliázy í rásával : 26. maj. az budai passa levele're válasz-

tót adtam illent. 

LYI. 
1 6 06. m á j 2 9. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Noha az más 

levelünkben tanácsunkkal egyenlő értelemből kegyelmednek min-
denekről bőségesen Írattunk és választ töttünk : de látván kegyel-
mednek ilyen szeretettel való indulatját hozzánk ez mostani írá-
sában, nem tűrhetjük, hogy külön is mind ezen erőtlen és bete-
ges állapatunkban kegyelmednek ne írnánk. Nagy nyilván való 
jó akaratját és sinceritását tapasztaljuk, azért ebben kegyelmed-
nek hozzánk, hogy mind az maga hitelének fundamentomát ná-
lunk erősíteni akarja s mind penig szeretettel int arra, hogy 
egyébb oly embereknek szavának helt ne adjunk. Mely dolog-
ban való szép intését és jó akaratját azért kegyelmednek nagy 
böcsülettel vévén, azon ügyeközünk, hogy abból mi is kegyelmed-
nek semmiből adóssa ne maradjunk, hanem annak az kegyelmed 
jó reménysége szerént mindenekér megfeleljünk. 

Magunk felől írhatjuk kegyelmednek, hogy az kegyelmed 
elmeneteli után nagy hirtelen oly kemény nyavalya talált vaia 
bennünket, ki miatt csak egy óráig való életünket is nem remén-
lettük, kit kegyelmednek, csak magának, igen bízvást írunk. De 
az úristen nagy jóvoltából könyörülvén rajtunk, újonan adott 
ismét ez világra bennünket ; most immár életünk megmaradása 
felől, legyen ő szent fölségének hála, jobb reménségünk vagyon és 
leszen is naponként. 

Továbbá ez tractatusunkban jól tudja azt kegyelmed, hogy 
semmitől ez ideig úgy nem oltalmaztuk magunkat, mint hogy 
minden dolgainkat csak annyira és olyképpen nyilatkoztattuk 
ki az németeknek, hogy azokkal az töröknél minket suspicióban 
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ne hozzanak, és azoknak gyűlÖlségekben ne essünk. Mostan pe-
nig csak máris oly hírek futamadtanak közikben, kegyelmed neve 
alatt, kiért nem kevéssé kezdettek egymás között zsibongani, és 
gyanakodni mindnyájunkhoz, melyeket úgy hirdetnek, hogy né-
mely emberekkel való tractálás után kegyelmed által értöttenek 
volna. Kegyelmedet azért szeretettel kérjük, legelőször tekintse 
meg az úristent, annak utána nemzetségünknek közönséges javát 
és az minékünk való kötelességet is, hogy aféle ártalmas dolgoktól 
mindnyájunkat oltalmazzon meg, Ne adassék az kegyelmedre 
bízatott dolgokbúi, kegyelmed által ok arra, hogy se az német 
minket az töröknél vádolhasson, se penig az török minékünk 
kiből olyat vethetne szömünkre, melylyel eddig nálok való hite-
lünk kétségessé lehetne. 

Ugyanazonokra kérjük és kényszerítjük kegyelmedet, hogy 
az mstructiótúl is, a mint mü kegyelmednek tanulságot adunk, 
semmiben ne recedáljon, se az ország kévánságiban, se az magunk 
állapatjáról való rendelésben £s senki is kegyelmednek, csak egy 
czikkelye felől is, azoknak ne persvadeálhassa. hogy azokban 
valamit oly kicsin dolognak tartson, kit könnyen hátra hagyhatna, 
csak az többire, kit derekasb dolognak tar tana vehetne választ, 
holott gyakorta az emberek elméje és itile ti oly különbözők egyik 
az másikétúl, hogy a kit egyik igen kicsiny dolognak tartana, 
más azt fölötte nagynak tar t ja és viszontag a kit más nagynak 
tartana, egyebek kicsinnek tar t ják ; azokban azért kegyelmed mi 
hírünk nélkül ne remittáljon semmit, mert oly lehetne az neta-
lán, a kit kegyelmed megengedne, hogy mindnyájunknak és egész 
nemzetül is fölötte káros lenne. 

Ezekről kegyelmednek nem úgy írtunk, mi(nt) tanácsunk-
nak vagy mint jóakarónknak, hanem úgy, mint édes atyánknak, 
kiért kegyelmednek is hozzánk hasonló indulattal való jó aka-
ra t já t várjuk. 

Bocatiust kegyelmed el ne felejtse, törekedjék szíve szerént 
megszabadulásában, mert mi úgy értjük, hogy ott fönn az impe-
riumban fogták volt meg és császár két kocsival küldötte érötte 
az prágai profoszt ; igen hamar kellene érni az intercessiónak, és 
serio is törekedni érötte, szabadúlhatna meg nyavalyás, miért 
hogy hazánknak közönséges szolgálatja mellett szenvedi nya-
valyás 

Annak utána itt is mégis serio intjük kegyelmedet, az ő 
fölségek finalis resolutióját szorgalmaztassa, ne késsenek véle, 
ha mit akarnak ő fölségek, jelentsék ki jó akaratjokat sincere, ne 
halogassanak, ne vontassák az üdőt napról napra és mi nekünk 

0 Ezen két kikezdés külön czédulára van írva, de jegygyei megje-
lelve, kogy ide tartozik. 
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karón varjat ne mutogassanak. Mert félő, bogy akkor kezdik 
osztán ő fölségek hozzánk kijelenteni jó akaratjokat, a mikor 
nékünk sem lészen módunk az elvételében és más gondot tudunk 
magunk oltalmára viselni. Kiért mind isten s mind emberek előtt 
szüntelen tudományt teszünk, hogy oka semmiben annakutána 
való romlásoknak nem leszünk, holott ő fölségek minden jó alkal-
matosságokat csak vontatással mulatván, nem akartak semmi 
igaz és méltó kévánságinkra ideje korán reá menni, melynek siet-
tetését mi az kegyelmed jó industriájára hattuk és kegyelmed 
által ő fölségeknél igen hamar minden kegyelmes választ vár-
tunk. Bene valere cupientes. Datum ex libera civitate nostra 
Cassoviensi die 29. Maij 1606. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Külczim ; Spectabili ac magnifico domino Stephano Illiésházi stb. 

L V I I . 
1 6 0 6. j u n. 3. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Ennek előtte való két levelünkben egymásután minden 

akaratunkról bőségesen informáltuk kegyelmedet, kikről most is 
iteráljuk, hogy kegyelmed magát azokhoz szabván, minden tehet-
ségével több és nagyobb javát szegény nemzetségünknek valami-
ben ismerheti csak azt kövesse, mert most ugyanazon hírek ná-
lunk újólag meg is bizonyíttatnak. Az mi tőlünk adatott instruc-
tiótól penig kegyelmed semmiben ne recedáljon és mi hírünk 
nélkül se kicsint, se nagyot, a mint ennek előtte is megírtuk, 
abban semmit ne remittáljon. 

Mostan akarók ezt kegyelmednek tudtára adnunk, mint-
hogy kegyelmedhez mindenekben sincere akarjuk magunkat vi-
selni, és szívünkben' simultast kegyelmedhez nem is akarunk tar-
tani, ehez képöst aperte írunk, a miről illik és szükséges kegyel-
mednek. Nekünk úgy adják értésünkre, hogy kegyelmed oda föl 
mindenütt az szolgáló rendet felette igen eloszlatta volna, és azt 
persuadeálván nekik, hogy az mi szolgálatunkra szükségesek ez 
után nem volnának, teljességgel leszállította volna, kik az mi 
hozzánk való jó reménységekben magokat megcsalatkoztaknak 
tartván, fölötte nagy zsibongásban és panaszolkodásban volnának 
magok között, sőt oly dolgokat forralnának s arról protestálná-
nak, hogy az ilyen üdő előtt való leszállítások és oszlatások miatt 
valóban félő, nemhogy békességet szerzene kegyelmed, de vagy 
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volt ez előtt avagy nem, de hazánkban is iszonyú romlásra és az 
körösztyénség közt is szörnyű vérontásra félő, hogy evvel igen 
nagy és nyilvánvaló okot ne adjunk. Mert tudván, hogy még az 
némettel semmi bizonyos végezett békességünk nincsen, üdő előtt 
azt cseleködni, sem efféle szókat hirdetni és hinteni semmiképen 
nem illenék, melyeknek immár jó része a mint értjük, a töröknek 
is fülében esött, és a mit eddig igen kerültünk, suspieióban kez-
dünk nállok jutni, kinek hogy eleit vehessük és nemzetünket 
nyilvánvaló romlásban ne ejtsük, meggondolhatja kegyelmed, 
micsoda gondot kellessék magunk oltalmára viselnünk. 

Irogatott is kegyelmed barátinak némely helyekre oly leve-
leket, kik kézről kézre kelvén nagy okokat adtauak mind török 
és magyar között azokra az ártalmakra az emberek szívében, az 
melyeket oda föl iránk, hogy immár senkinek az hadakozásról 
nem kellene gondolkodni, mely ha igaz volna, azt úgy akarnók 
nemzetünk javával, hogy máról holnapra nem halasztanók. De 
hogy üdő előtt, a töröknél nyilvánvaló suspieióban jussunk, 
kinek azt igírtiik, hogy hírek nélkül semmit nem cselékeszünk, 
magunk hadainkat penig, rég nem levén köztünk az békesség, 
eloszlatjuk és leszállítjuk, azt nem értjük, micsoda okon és mi-
csoda tanácsból cseleködi leend (így) kegyelmed. 

Azért kegyelmedet mégis, az elébbi írásunk szerént, szere-
tettel intjük, hogy istent és az nekünk való kötelességét szöme 
előtt viselvén kegyelmed, azonképen hazájának s nemzetségének 
nagy jovát, ügyekezzék ez mostani követséget úgy viselni, az ki 
kegyelmednek is üdvösséges, és örök emléközetire is megmara-
dandó jó hírére, nevére lehessen. Melyekről kegyelmednek ilyen 
aperte azért írtunk, hogy ennek előtte való levelében jelentett 
sinceritásságához képest valamelyek az ellen láttatnak hirdet-
tetni az emberektűi, nem akarunk abban semmit is eltitkolnunk 
kegyelmedtűl. Bene valere cupientes. Datum ex libera eivitate 
nostra Cassoviensi die 3. mensis Junii anno 1606. 

Ejusdem spect. ac magn. dom. v. 

benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Pechi mp. 

Kivül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illiésházy stb. 
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L V I I I . 
1 6 0 6. j li il. 3. 

Stephanus elei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice domine stb. Salutem stb. 
Kelleték kegyelmednek arról is írnunk, tudván az pénznek 

ennyire való szűk voltát, több gondjai között arra is lenne tekin-
teti kegyelmednek, Baráthy Istvántúl vétetne kegyelmed erős 
számot, mert mi nekünk úgy adják értésünkre, hogy mindenféle 
adókat, jövedelmeket fölötte nagy keménséggel és szorgalmatos-
sággal exigál és ugyan jó módon is gyűjtött pénzt kezéhez, me-
lyet sem kegyelmedhez, sem mihozzánk nem szolgáltatott ; nem 
tudjuk mi lehet akaratja és szándéka, kiről szeretettel intjük 
kegyelmedet, ne halogassa, szedesse és szedje azt is valami még 
hátra volna az jövedelmekben és contributiókban ; azonban a mi 
készpénz nála volna, mi nékünk adná értésünkre, hogy conver-
táltatnék vagy ott fönn vagy ide alá az közönséges szükségekre 
és az tőle való számvételben is járnának el, hadd tudhatnék, 
mely aránt forgatta légyen eddig és micsoda haszonnal az réá-
bízatott gondviselést. 

Szentiványi is uram a mint az bányák gondja viselését for-
gatja és annak hasznát a mint kezünkben szolgáltatja minekünk 
semmiképen nem tetszik, nem is magyarázhatjuk semmi jóra 
annak az embernek ott való forgolódását, mert csak a mi álla-
patban kezében adták volt akkor az banyákat is, és kész várandó 
hasznot, a kit ugyan kezében adtanak, annak csak az negyed 
részét is nem szolgáltatta eddig bé, azután való jövedelemről és 
haszonról penig csak ingyen emiéközetet sem tészen, ha vagyon-é 
valami haszna vagy, semmi nincsen, mintha szintén tulajdona 
volna úgy él véle. És ha mi jövedelmet onnat tőle kevánunk, 
oly nehezen veszi, mintha az maga sajátját kérnők és vennők el 
tőle. Ezt is a mire lehetne kegyelmed erőltetné és szorgalmaz-
tatná, látna különben az dologhoz, szolgáltatna olyan kazdag (így) 
bányákról derekasb jövedelmet kezünkben az közönséges szük-
ségre. H a penig ugyancsak ebben akar előmenni, más vigyázá-
sunknak és gondunknak kell arra az helyre is lenni, hogyha im-
már ennyi üdőt haszontalanúl és károsan így töltetett el velünk. 
Ennek utána az közönséges jóra való hasznot másképen kell 
azokból az helyekből kikerestetnünk. Mindenik felől az kegyelmed 
jó gondviselését és nékünk való irását elvárjuk. Bene valere cupi-
entes. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 3. junii 1606. 

Ejusdem spect. ac magn. dominat. vest. 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illie'sházy stb. 
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L I X . 

1 6 0 6. j u n i u s 6. 

Stephanus (lei gratia stb. 
Generose ficlelis stb. Salutem stb. 
Mivel hogy hazánknak oly nagy és elmúlhatatlan szüksé-

ges dolgai vadnak előttünk, melyek semmi késedelmet nem szen-
vednek, minthogy azért kegyelmeddel is szükség ezeket közle-
nünk, az mint ennek előtte is kivántatott az kegyelmed jelenléte, 
mostan is intjük kegyelmedet szeretettel, hogy ha kegyelmed az 
közönséges jót és hazájának megmaradását szereti, sem órát, 
sem napot nem várván, mindjárást jöttes jöjjön ide Kassára mi 
hozzánk, hogy hazánknak mostani előttünk való dolgairúl, meg-
maradásunkra és előmenetünkre egyenlő értelemmel minden jót 
végezhessünk. Secus non facturus. Datum in libera civitate nostra 
Cassoviensi die 6. Junii anno 1606. 

Stephanus mp. 
Georgius Keresztúri 

Secretarius. 

Kívül : Generoso Francisco Rákóczy consiliario nostro etc. Fideli nobis 
dilecto. 

Eredetije a Magyar Akadémia levéltárában. 

L X . 

V i e n n a e 13. J u n i j 1 6 0 6 . 

Privatim az urak, kik velem beszélgetnek, azt beszélik, hogy még 
az római császárt senki szakállánál fogva nem liurczolta. Azt is mond-
ják, hogy fölséged az Forgáts uramtúl fölküldött Írásában azt írta nekik, 
hogy mind Erdély s mind azok az vármegyék, kiket fölségednek enged-
nek, hívséget Magyarországhoz és az magyar királyhoz tar tsanak, és ha 
fölségednek magva szakadna, tehát mind Erdélylyel egyetemben, az 
magyar koronára szá l l janak, most penig, hogy én mást mondanék. 
Er iü l én fölsígednek Kassán is eleget szóllottam, hogy semmi nem lehetne 
veszedelmesb az szegény magyaroknak fölséged holta után, mint ha két 
szabad clectio maradna közöttük. Az erdélieknek azokkal az vármegyék-
kel, az kiket mast fölségednek engednek, az több része Magyarországnak 
ismég magán választana fejedelmet magának. Ez miatt veszni kellene ez 
országnak, magok levágnák egymást, errül fölséged gondolkodjék, és 
nézzen az szegény nyomorult országnak végre való megmaradására es 
megnyugovására. Ide fölséged hót hírét hozták vaia, kitül az úristen 
oltalmazza, mind fölségedet s mind az szegény magyar nemzetet, bizony-
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nyal írhatom fölségednek, hogy mind az herczeg s mind az fö nép bán-
kódtak raj ta , azt mondták, immár ezzel ím megbékélhettünk vaia, ki 
tudja az kit utánna fölemelnek, mint já runk azzal. Az mint én aránzom, 
az úristen ezeket megvakította, hogy megösmertesse magát velek, hogy 
nincs más isten annál az ki teremptette ez világot. Az császár ugyanazon 
most is mint azelőtt, semmit há t ra benne nem hágy, Fiilep belső komor-
nikjá t most igen megverte, fekszik bele, Slabatat főkomornikját elűzte, 
az hadakozó tanácsot és fő secretariust Rabust elűzte, Prainernek az 
hofmarsalnak, ki igen fő és jámbor ember, az udvarát megtiltotta, az 
kövér Popel megbolondúlt, Barbitiusnak az fél szeme kiveszett. I t t 
Bécsben az fő tanácsok nem egyeznek, egyik másikra irigykedik, veszet-
tül vadnak, hadok egyéb nincs semmi, az ráczok és valami balonok etc. 

En nem tagadom, hogy ez ideig és mostan is, az békességet adom 
tanácsúi fölségednek, az körösztyén hitre, az idvösségre nézzen fölséged, 
és minden tehetségével nagy kárával is azon legyen fölséged, hogy ne 
legyen oka az ártat lan körösztyének vérontásának, pogánná lételének, 
mert bizony bánja az úristen, ha penig az németek lesznek okai, bizony 
megveri az úristen őket érette és bizony jobb az békesség az fegyvernél, 
nyugodni is kellene immár egyszer fölségednek, nám eleget fáradot t 
immár fölséged. Trauczen uram szállásomra jűvén , herczeg szavával 
szólla, mondá többi között, hogy Kassá t nem ad ják fölségednek, mert 
ha azt oda adják, szintén annyi, mintha az Felső-Magyarországot min-
denestül fölségednek eresztenék. 

P. S. Az istennél semmi nincs lehetetlen, ha fölségedet vinné az 
úristen oda (az lengyel királságra) bátor föls. mint az franczia király, 
reá menne az misére, az szegény Magyarországért, mert ha egygyé 
lehetne Lengyelországgal, sem némettül, sem töröktül nem félne, osztán 
bízvábban és könnyebben megvárhatnók osztán Rudolphus császár halá-
lá t is : most kétfelé nem jó volna szakadni, mert az lengyelek igen 
ezudarok. 

(Emich G. úr Medullae czímű gyűjteményéből). 

L X I . 

1 6 0 6. j ii n. 14. 

Minthogy az két világon biró török és német császárságok 
között immár tizennégy esztendőktől fogván continuált hadako-
zásnak súlya az magyar nemzetségen fordult meg ; mostan penig 
mind az két felől mind ű magok az hatalmas császárok, s mind 
az alattok való népek szivök szerint kévánván az békességet ; mi 
penig magyarok a mennyivel az hadaknak sulyosb terhét visel-
tünk és éreztünk, mindeneknél inkább szomjúhoztunk, és azt ez 
elmúlt télen lött tractátusbúl. most immár szinte erőleg viselvin, 
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elcsudálkoznak azon minden rendek, micsoda nagy okok vitte-
nek minket arra, hogy mi Illésházy uramot megtartóztattuk az 
tractátustúl. Azért, hogy aféléknek elméknek, és az egész keresz-
tyénségnek felőlünk való jó reménységének megfeleljünk, így kell 
három felé hasítani az dolgot ez mostani követségben. 

Először, hogy Illésházy uram elméjének maga személyére 
nézendő ratioit proponálja, mi okon tartóztattuk meg ő kegyel-
mét az tractátustúl. 

Másodszor, hogy azokról is informálja ő kegyelmit az ide-
gen országbeli követök és minden közönséges emberek előtt, sőt 
az kikhez közönségben küldöttünk, azok előtt is mi okot kellessék 
adni ü kegyelmének, hogy mi tőlünk az frigy tractálásától meg-
tartoztatott volt. 

Harmadszor, mennyiben és mi okáért reformáljuk mostan 
az ű kegyelmére bizattatott követséget, — azt adja elejében. 

Az mi az Illésházy uram elméjit nézi, tudhatja ő kegyelme 
ezt az tractatust, micsoda kötél alatt és mely titkon bizták ő 
kegyelmére. — De reménség kivöl immár annyiban jutott, hogy 
mind töröknél, magyarnál, németnél, nem csak a mivel elbocsát-
tattatott , de mi lehet azoknak következendő eventusa is, immár 
kihirdettetett, mind irása, s mind beszéde, annyival inkább csele-
kedeti által. 

írásiról és szavairúl ő kegyelme megemlékezhetik, kiknek 
a mennyit mi benne értjük, ide nem írjuk, de az mi Ítéletünk 
szerint azoknak nem kellett volna lenni semmiképen. Cseleke-
deti penig az szolgáló rendnek eloszlatása és leszállítása minde-
neknél nyilván vagyon, mely igen üdő előtt lött, és mi hírünk 
nélkül nem köllett volna arra menni. Kiből immár az szolgáló 
rendek annyira mentenek, értvén az ő kegyelme tött szavaibúi, 
hogy urunk ő fölsége Erdélyben megyen és csak az Tiszán tul 
való földdől megelégedvén, őket ismét az nímet birodalom alá 
adja, minthogy ez változásban mindenütt igen offendálták az 
németet, félvén az egyszer magokrúl elvetett igájoktúl, és bosszu-
állásoktúl, conspiráltanak szélijei az végekben egynehány ezeren, 
hogynem mint az németnek többé alá adják magokat, inkább 
készek török kézben adni az végházokat, és az után mi ellenünk 
törökkel együtt hadakoznunk, 

Ezeknek azért az ártalmoknak nemzete javájért szükség ő 
kegyelmének mindjárást eleit venni, hogy az bizonytalan békes-
séget olyan bizonyosan üdő előtt ne hirdesse, és az vitézlő nép 
szüvét az szolgálattúl ne idegenitse. 

Az töröknél is avval bennünket ne hozzon suspieióban, kinek 
azt fogadtuk, hogy híre nélkül semmit nem végezünk, mert ezek-
ből felettébb való zűrzavar és mind küvöl, s mind magunk közt 
való vérontás következhetik, mely minden romlásoknál siralmasb 
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és veszedelmesb lenne, és a ki annak oka lenne, Isten előtt is 
nagy számadással tartoznék. 

Másodszor minden országbeli követek közönségesen az ber-
ezeg és tanácsi előtt is ilyen okait adja ő kegyelme az tractátus-
tól való megszüntetésünknek. Hogy bárom ártalmas dolgok adat-
tanak értésünkre mostan az tractatus alatt, kik minket attúl 
igen megidegenittenek, és azokhoz képest hazánk és nemzetünk 
javáért ennek előtte adott instructiót reformálni akarjuk bizonyos 
conditiók alatt. 

Első az, hogy császár ő fölsége részéről mind eddig is palam 
et occulte sollicitálták az törökét az nálunk nélkül való békes-
ségre. Palam az mi követünk és az török császár commissariusi 
előtt is most az esztergomi szigetben, hogy az két császár kőzett 
legyen meg az békesség, azután mi fussuk az mi dolgunkat; 
nem is illendő, hogy egy embernek annyi tekinteti legyen, 
hogy az két világ biró császár a miatt kincsét és népét fogyassa, 
ugy mond. Occulte, hogy mind sok kincscsel és nagy Ígéretekkel 
futották az törökét, hogy minket excludáljon az békességből, és 
ők mi rajtunk bosszujokat megállhassák. Melyet császár ű föl-
sége velünk eddig való végezése és igéreti ellen cselekedtek, 
mert az második conclusio az tractatusban, kit immár verbo suo 
regio confirmált, azt tartja, hogy mi velünk együtt legyen meg az 
békesség, és nem külön. 

Második ártalmas dolog az, hogy az végházokat, kiket az 
impérium és sok keresztyén provinciák kincsével az magyarnem-
zetnek és sok atyánkfiainak vérével szabadítottanak meg, mostan 
az töröknek visszaigírte. Melyeket az török császár az vele köt-
tetett frigyünk szerint, és hiitlevele tartása szerint nálunk hagyott, 
és hadna, s nem is kivánja tűlünk. De íí fölsége, hogy az törökét 
nekünk adott hütétől elhajthassa, és mi reánk való boszúállásra 
indíthassa, az mi édes hazánknak olyan fű végházait oda igérni 
nem szánván, reminséget és ansat adott nekik, hogy ezután 
immár azokon rajtok kapdossanak. 

Kinél hova lehet iszonyúbb dolog és illetlenb keresztyén 
fejedelemhez, hogy az mi vérünk kiontását hazánknak idegen 
kézben való adásával keresse, hogy azután maga is kedve szerint 
boszuját állhassa rajtunk, és egyebekkel is ronthasson. 

Azoknak penig az végházoknak elidegenítése, mely káros 
nemcsak az magyar nemzetségnek, de az egész keresztyénségnek, 
minden megítilheti. 

Harmadikot értjük azt is, hogy fenyegető szókot ejtett, igen 
nyilván az német commissariusokkal bocsáttatott követ az törö-
kök és az mi követeink előtt, és azt ugyan megmondotta, hogy 
valamint s valahogy leszen, lehetetlen, hogy római .császár ezért 
az változásért az magyarokon boszút ne álljon. 
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Sőt az végvároknak is ide való igéreti a fejében fogott 
lenni, bogy az ennyet ők az törökkel jól maradván, az mi rajtunk 
való bosszuállásban jobb módjok lehessen. 

Ezeknek azért mind az három ártalmas dolgoknak, kikkel 
az közöttünk való frigyet és egyenes tractátust igen nyilván 
infringálták, ő fölsége eleit akarván venni, hogy hazánk és nem-
zetünk romlását eltávoztathassa, és végházait magunknál és 
körösztyén kéznél maraszthassa, ez okon az tractatust megtartóz-
tatván, a mely instructiót ennek előtte Illiésházy uramnak adott 
volt, egyéb részeit annak mindenben in suo esse hagyván, ennyi-
bííl akarja reformálni. 

Hogy noha ennek előtte vétkül nem tulajdoníttatott az 
németnek, sem ő fölségeknek az törökkel való tractálások vagy 
commissariusok, vagy levelek által akarták : de immár megta-
pasztalván, ellenünk ilyen titkos, ártalmas practikákat, kivánja 
urunk ő fölsége híre nékül ne tractáljon, hanem a mint császár 
ő fölsége megígérte egyszer s fogadta, csak urunk ő fölsége által, 
és nem külömben tractálja az törökkel az frigyet, ha ez ellen vét. 
minthogy immár vétött is, supplicatioihoz (hibásan e helyett: 
suspicatiót hoz) eddig való cselekedetihez képest az magyar nem-
zetség szűvében. 

Ismét, minthogy hazánknak nagy romlására az végházokat 
oda igérte, és azokat, ha ő fölségek kezekben akadnának, ígére-
tek szerént meg nem tar thatnák ennek utána az töröktől, hanem 
vagy ugyanazonokat, vagy mást azok helyett valahol adniok kel-
lene, melynek, félő, hogy ugyan Magyarországbúi kellene kitelni. 
Alioquin külömben, minthogy egyszer odaígérték, soha meg 
nem békélhetnének az törökkel. Tehát az első izenetet és követ-
séget annyibúi retractálja ű fölsége, hogy nem mint az miatt ide-
gen kézben essenek Magyarországnak olyan végházai, inkább ü 
fölsége azokat kezébül semmiképpen ki nem ereszti. Mert az 
török, minthogy egyszer hüttel ű fölségének adta, módja nincsen 
benne, hogy ű fölségétől kívánhassa, sőt csak ingyen sem említi. 

De, ha német kézben akadnak, minthogy egyszer odaígér-
ték, mondják viszontak, nincsen ű nekik módjok benne, hogy 
azokat az török ellen megtarthassák, és így jó részét Magyar-
országnak elvesztenék az tractálás színe alatt. 

Azért az birodalmat ki nem eresztheti kezébül ő fölsége 
ezen az okon, hogy az töröknek való igíret miatt ne idegenittes-
sék el az magyar nemzetségtül. 

Ezt is serio meg kell mondani, hogy az instructiónak, kit ez 
előtt ű kegyelmének adtunk, egy punktjától is ezeken kivől ne 
recedáljon semmiből, se az ország, sem az ű fölsége kévánsági-
búl, kiváltképpen az palatínusnak szabad electiója és teljes auctho-
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ritásának helyre állatása felől. Annak felette az religiónak 
nevezet szerint expresse megadatott libertása felől. 

De mindezeket, s mind egyéb több végezésünket, akár 
mostan, akár ennek előtte adattanak, ugy Ígértük ratifieálni, és 
helyén hadni, hogyha azok az hatalmas, győzhetetlen császár-
nak, kinek immár isten után oltalma az kegyelmes szárnyai alatt 
vagyunk, tetszenék, és ű hatalmasságától helyen és erejében 
hagyatnak, mert igéretünk tartja, hogy az ű hatalmassága híre 
és kegyelmes akaratja nélkül semmit is az némettel nem vége-
zünk. Actum Cassoviae die decima quarta mensis Junij, anno 
domini millesimo sexcentesimo sexto. 

Arra penig az követ köteles legyen hogy ezen instructiot 
in specie ismét visszahozza és ű felsége kezében adja. 

Stephanus mp. 
Correda per me Simonem Pechium 
Secretarium in hac ipsa facie, corani 
Dnis Consiliarijs et congregatane 
frequentissima. 

Gabriel Báthory. 
Comes Yalentinus Drugeth 

de Homonna 

Michael Czobor. 

Paulus Nyary. 
Generalis. 

Franciscus Magochy Georgius Drugeth de Homonna« 

Christophum Tliurzo 
Comes. 

Georgius Szechy de Rima-Szech. 

Georgius Hoffmann. 
Barchay János. Consiliarius. 

Joannes Bakos. 
Franciscus Serény. 

Nicolaus Forgacz de Gimes. 
Ladislaus Yyfalussy 

Vice-Comes. 

Comes pp. Scepiis. 

Michael Kellemessy 

Nicolaus Orle. 

Nicolaus Bornemisza. 
Franciscus Marjassy. 

S. Pechy. 

Joann. Berzenczey. V. C. Cottus Zempleniensis. 
Nagymihály Gothard 

Sigismundus Melleth 
Vice Comes. 

Georgius Kekedj. Lazarus Öedenvi 
Comes. 
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Joannes Lugassy. 
Thomas Somstorfer 

Thomas Dosa. 
Michael Cleumetz 

Notar. Leutsclioviensis. Judex Cassoviensis. 

Jacobus Klos 
Bartffensis. 

Ludovicus Rákóczy 

Nemethi Gergely 

Bosnyák Thomas. 

kapitán}'. 

Capitaueus. 

Joannes Szilassy 
Capitaneus. 

Nicolaus Kwuty 
Capitaneus. 

Fekethe Péter 
Capitaneus. 

Kívül Illésházy kezével: Deozevfj János instructiója, kivel Be'csben 
bocsátták. 

Ugyancsak az inslructiá elejére Illésházy írásával: P a r instructionis 
Joannis Deozeofj in Julio (tévedés junio helyett) 1606 . 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Hogy ennek 

előtte való leveliinkben, kit kegyelmednek Basodi László által 
küldöttünk, az békességnek tractálásátúl megszüntettük vaia, 
írtuk s igírtük vaia ugyanakkor, hogy kegyelmedet, azt mi oká-
ért cseleködtük légyen Rimay János által certificálnók. De Rimay 
megbetegedvén, mást kellett helyette felküldenünk kegyelmedhez. 
Kinek eddig való haladásának oka csak ez volt, minthogy az dol-
gok kik ez tractálás közben occurráltanak fölötte nagyok, ne lát-
tassunk ilyen kiválképen való dolgokban csak magunktól elő-
mennünk. Az urakat, vármegyéket, szabad városokat és az vitézlő 
rendeknek kapitánit igen hamar hozzánk hivatván bizonyos 
végezést töttenek, melyről Deseőfti uramnak teljes tanulságot 
adván, szóval izentünk egyenlő akaratból mindenekről kegyel-
mednek. De minthogy ebben az dologban Deseőffi uram mostan 
új követ csak kegyelmedhez ; és az induciák napja is nem igen 
meszsze vagyon, szükségesnek itíljiik, hogy kegyelmed egy salus 
conductust és egy assecuratoriát szerezzen az herczegtűl ő fölsé-
gétől sub verbo suo principali, hogy mind oda való meneteli s 
mind onnat valamikor akarja visszavaló joveteli békességes, 

Hivatalos másolat. 

L X I I . 

1 6 0 6. j u n. 1 6. 
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bátorságos és minden bántás nélkül való lehessen. Oda jutván 
penig kegyelmedhez és az reábízatott követséget, mind az mi 
izenetünkböl s mind az ország akaratjából megértvén kegyelmed 
mind maga szömélyében, a kik azt illetik, s mind az kikhez kül-
detött, ügyeközzék úgy hordozni az reá bízatott követségöt, hogy 
az ország és az mi akaratunknak, és kegyelmed felöl mindnyá-
junknak jó reménségének megfeleljen, és ez az kegyelmed 
mostani követsége istennek először lehessen tisztességére, az 
egész magyar nemzetségnek, édes hazánknak közönségesen min-
den maradékira kiterjedendő nagy javára, magának penig kegyel-
mednek örök emléközetre megmaradandó jó hírére nevére. Mind-
ezekről vagy penig ennek előtte való Írásunkban jelentett dol-
gokról, ha mi oly bizonyos dolgot érthetett kegyelmed, kinek mi 
is örvendözhetnénk, avagy azonkívül is minden egyéb állapatokról 
kiket értenünk szükségesek és akarnók, vagy kicsin vagy nagy 
dolgok lésznek azok, kegyelmed vagy írása vagy izeneti által 
Deseőffi uramtúl részeltessen minket is mindenekben. Bene valere 
cupientes. Datum ex libera civitate Cassoviensi die 16. mensis 
Junii anno domini 1606. 

Ejusdem spect. ac magni, doni, vestrae. 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
P. S. Kegyelmedet felette szeretettel intjük és kérjük, hogy 

Deseőffi uramat kegyelmed ott ne késlelje, se mulattassa, hanem 
mennél hamarébb lehet az dolgot kegyelmednek és az követséget 
eleiben adván, és ha miről kegyelmednek írni vagy izenni kell, 
azokat expediálván bocsátsa bizonyos dolgokkal igen hamar 
hozzánk. 

Külczim : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illiésházi stb. 

Kivül Illésházy saját kezével : Deseőffi hozta. Redite 28, Junii Yiennae 
de suscepta legatione. 

LXTTT. 

1 60 6. j un . 19. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Minthogy Rimay 

János az mint más levelünkben is megírtuk, megbetegedék, szin-
tén induló félben vaia Deseőffy János uram az kegyelmedhez 
küldetett követséggel, hogy érközének Szepesből az kegyelmed 
leveleivel, melyeket 13. Junii írt Bécsben; látjuk azokban minden 
szükséges dolgokról bőséges írását kegyelmednek, de az mi ez 

t ö r t . t á r . 1 8 7 8 , 1 9 
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mostani előttünk álló szükségnek a velejét nézi. az tractátustúl 
való megtartóztatásnak okait megérti kegyelmed Deseőffi János 
uramtúl. Ez üdő alatt az országtúl adott instructióban mennyire 
procedali lészen kegyelmed, azt nem tudhatjuk, noha talám az 
mi tetszésünk szer ént ugyan annak kellett volna teljességgel 
előljárni. 

Az mi írásunk miatt hogy kegyelmed ennyire megbántó-
dott, hogy azokat az alkalmatlanságokat, kik kegyelmed után itt 
az emberek között követköztenek és közönségesen minden bizony-
nyal kik szavai, kik írási által hirdettessenek, semmi gonosz aka-
ratból, sem nehéz indulatból nem cseleködtük, hogy értésére adtuk, 
sőt hogy itt az közönséges emberek magunk beteges állapattal 
levén először tanácsinkra, annak utána magunkra is afféle hírek-
kel réánk futottanak és hogy eleit vegyük mingyárást obtestálta-
nak. maga kegyelmed jó itíletire támasztjuk, mit kellett legyen 
ebben egyebet cselekednünk, ha nem hogy kegyelmednek magá-
nak értésére adjuk, más módot és irtat, abban nem találhattunk. 

Bizonyos volta felől penig azoknak az dolgoknak, a mint 
mii értjük és tudásunkra egynehány felől adták isten meghozván 
te kegyelmedet, szömtűl szömben arról bővebben szólhatunk. De 
minthogy itt mindeneknél úgy hirdettetett és ártalmas dolognak 
találtatott, nemcsak magunk tetszéséből kellett kegyelmedet 
azokról praemoneálnunk. Inkább kegyelmed ebből magához az mi 
sinceritásunkat tapasztalja, magunkban csak egy szömpillantásig 
való nehézséget senki szavára kegyelmed felől szüvimkben nem 
akartunk hordozni, hanem tudtára adtuk, hogy et alteram partém 
audiremus. 

Abból azért semmi nehézségének sem idegen gondolkodá-
sának nem szükség lenni kegyelmednek, mert mind fejedelmi 
tisztünk s mind az közöttünk való jó akaratnak állapatja mi 
tőlünk ez(t) kévánta cseleködni ez dologban és különben sem lehe-
tett. Nízzen inkább kegyelmed az előtte álló közönséges dologra, 
mely reá bízattatott és ügyeközzék procedálni és bizonyos vallj át 
venni mi lehessen jó vége ez tractátusunknak, melyből immár 
kegyelmednek mind ennek előtte való s mind ez mostani adott 
követségből elegendő tanulsága vagyon és lészen, mihöz meddig 
és mennyire kellessék előmenni kegyelmednek akarmi dolog-
ban is. 

Magunk felől írhatjuk kegyelmednek, hogy noha az nagy 
betegség miatt fölöttébb való erőtlenség is szállott testünkre, 
de legyen istennek hála, immár annyira vagyunk, hogy házunk-
ban magunk erejétűl fönn ballaghatunk, és napról napra vastago-
dásunkat reményijük. 

Az portáról most is jött hozzánk egy főkövet, az fővezér-
nek kapucsi pasája, fölötte szép bíztató leveleket hozott, császár 
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maga keze írásával is erősíti és bizonyítja igen ismét újólag az 
velünk való eonfoederatiót. Szablyát igen drágát és szépöt kül-
dött ez előtt valóknál fővebbet. az vasa kiválképen oly kihez 
hasonlót, sem magunk, sem egyebek a kik ezt látták ennek előtte 
nem láttanak, végig az vasa mintha vérrel csöpögették volna 
meg, szép rubintokkal vagyon megrakva és maga is császár 
vérontó szablyájának írja, kivel ő az országokat mind verni s 
mind bírni szokta, a jobb atyja szablyája volt, jó szerencsés hada-
kozás fejében küldötte, és minthogy az legelőször küldöttök 
szablyát is ezen török hozta volt és kötötte volt oldalunkra, az 
minthogy igen szerencsés és igen vágó volt, ennek a mennyivel 
jobb az szablyája, annál vágóbb, annál szerencsésebb légyen. 

Az vezér és szerdár Muráth pasa, ki ez esztendőre erre jő 
bizony dolog, hogy derekas erővel mar fölközelgett és nemsokára 
Budára fölérközik. Uj udvarunk is támadott, mert a mennyi 
tatárság ide kifelé már elérközött, mástól senkitől nem akarnak 
hallgatni, hanem csak mitőlünk, mert azt mondják őket nem 
másuva és nem más szolgálatjára hanem ide mi mellénk és hoz-
zánk küldötték ; az budai és egri pasáknak, ha mi bántások tör-
ténnék miattok, minket találnak meg felőle, mert az ő írásokon 
semmit sem akarnak adni. etc. 

7 

Ertjük Prágában, hogy sok metamorphosis vagyon és leszen 
az régi szokás szerént ; ha ő fölsége régi meghitt igaz szolgáival 
azokat cseleköszi, isten velünk levén, mü azon leszünk, hogy afféle 
haragus plágái és cseleködeti ő fölségével, mí rajtunk meg ne 
eshessék. 

Az Bocatius szabadulására és békességes haza jövetelire 
felette szeretettel kérjük kegyelmedet, mennél hamarébb lehet, 
legyen gondviselése, maga előtt küldje és bocsátsa alá és 
adjon módot benne néki. hogy bátorságos hozzánk való jöveteli 
lehessen. 

Az egyéb dolgokra nekünk is valamire elérközünk gondvi-
selésünk leszen ez üdő alatt. Isten penig kegyelmedet meghozván, 
mindeneket jobb módjával eligazgathatunk egyenlő értelemből. 
Híreknek és egyéb állapatoknak valaminek kegyelmed végére 
mehet légyen azon, és minket is azokról tegyen bizonyossá. Bene 
valere cupientes. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 
19. Junii 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Az czímermetszetést, a mint írja, ügyeközzék kegyelmed 
véghez vinni és az Naprádi uramnál való követ is ne felejtse el 
kegyelmed kivenni, a mint szóllottunk felőle kegyelmeddel. 

18* 
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P. S. Uram, az kassai pataknak vérrel való folyásában, itt 
semmi nem volt, nincsen itt híre, semmi afféle portentumoknak. 
ha nem az rubintos szablyát jegyzette volna ez a vér. vagy az 
értetnék rajta, a kit ide Kassára koztanak. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi. mp. 

Külczim : Spectabili ac magnifico dno Stephano Illyésházy stb. 

L X I V . 

1 6 0 6. j u n i u s 2 6. 

Stephanus, dei gratia stb. 
Generosi, egregii et nobiles fideles sincere nobis dilecti. 

Salutem et gratiam nostram. Az vitézlő Fülöp deák borosjenei 
udvarbíránk adá értésünkre könyörgése által, hogy ennek előtte 
való iidőkben az váradi német kapitan Ulricus Toldy Istvánnak 
az kis Csáky István jószágával együtt foglalta volt el jószágát 
Bihar vármegyében, kit annak utána az kapitántúl ez exponens 
maga költségén és fáradságán vött volt vissza. Melynek megsza-
badításáért és költségének úgy mint nyolczszáz forintnak refusió-
jáért az kis Csáky István az váradi káptalanban ez exponensnek 
kötötte volt saját jószágát. De azon megírt jószágot kis Csáky 
Istvánnak Székely Mójzes mellé való menéseiért, Nyáry Pál 
uram viszontag elfoglaltatta volt. Minthogy azért ez exponensnek 
kis Csáky István jószágában nyolczszáz forintja vagyon, könyörge 
azon, hogy erről gondviseléssel lennénk neki és ne engednők kár-
ban maradni. Ez azért az Nyáry uram informatiójából is constai, 
hogy summát adott az jószágra exponens. De miért hogy az Csáky 
István halála után jószágának egy részével atyafiai megosztoz-
tak, hagyjuk kegyelmeteknek, hogy addég az jószágnak osztozat-
lanul maradt részéhez, mely az atyafiak közt osztatlan, hozzá ne 
nyúljon, hanem az haeresek tegyék le az summát neki. Secus non 
facturi. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 26 men-
sis Junii anno domini 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Külczim : Generosis, egregiis et nobilibus vice comitibus et judicibus 
nobilium comitatus Bihoriensis etc. fidelibus sincere nobis dilectis. 

Más kéztől hívül : A. D. 1 6 0 6 . 14. die Septembris Sergesi Dob-
say András által certificaltam Bettlen Istvánne't. 
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18. die Septembris Sergesi Csorba János által certificáltam 
Toldy Istvánnét. 

18. die Septembris Sergesi Bogyer Gavril által certificaltam Den-
gelegi Mihálynét. 

Eredetije a Magyar Akadémia birtokában. 

L X V . 

1 6 0 6. j u n. 2 7. 

Serenissime princeps domine domine mihi clementissime 
post fideliiim servitiorum meorum commendationem. 

Az úristentől fölségednek egészséget és minden jót kivá-
nok. I r ta vaia fölséged hogy Rimay uramot megvárnám és hogy 
addig az békesség tractálást vontatnám, és hogy fölséged Basodi 
uram után másnaji mindjárást elinditaná Rimay uramot is. 
Immár hatod napja hogy várom de még sem jöve el, és minthogy 
az üdő is rövid, és hogy fölséged az maga szömélye contentálása 
felől ex pieno Consilio teljességes instructioval bocsájtott el, azon-
képen az ország is, szükségesnek Ítélem lönni, hogy lassan elő-
menjek az tractatusban. Azért immár istennek szent hírével, az 
uraimmal együtt az kik velem vadnak, az ország dolgához és 
szabadsága megadásához hozzá kezdek. Azomban elérkezhetik 
Rimay uram is. 

Nem szükség senkinek azzal biztatni magát, hogy az római 
császárnak, vagy az németeknek pénzek és népek elfogyott volna, 
Magyarországban nyilván nem hagyták az pénzt, sőt az mit ott 
találtak, azt is mind elhozták ; higyje fölséged hogy vagyon mind 
népek s mind pénzek. 

Nekem fejemben nem fér, ha ma kivönné is az császár kezét 
Magyarországból, mint köllene az tótországi, Dunán túl és innen 
való végházakot eltartani, az végházak kik most fölséged kezében 
vadnak, bizonyságot tesznek róla, mint tar that juk el őket. Ez 
ideig szóval és prédával, szegény emberek könyhullatásával tar-
tottuk, az szép szónak vége leszen, az préda elfogy, és vagy 
töröké vagy németé lesznek az végházak, mind az kettő nyilván 
való veszedelme leszen ez szegény hazánknak, mind ezen följűl, 
hol az nagy istennek haragja, az ki propter iniquitates transfert 
regna de gente in gentem ? Bizony el nem tűrheti sokára, az sok 
fertelmességet, hamisságot, szegény emberek sirását, az szöpögé-
sét, dúlását, fosztását. Ez ideig még senkinek el nem szenvedte, 
példa előttünk, nem szenveclé el Rudolphus császárnak is. 

Mezei hadat is akarunk tartani, miből ? az szegény ember 
siralmából, prédából, igen nehéz az országbelieknek, niegitíl-
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heti fölséged, jobbágyit az kiből neki köllene élni, szeme előtt 
dúlják, fosztják, pusztítják, erővel hurczolják. Ez világ históriáit 
olvassák fel, soha ilyen hadat benne nem olvasnak, az hajdúk 
birják, élik és szabadon pusztítják az országot, és még azért fize-
tést kér és kiván, ki nem lát ja hogy ezen az úton bátor se törek 
se német ne bántson bennünket, mi magunk megemésztjük 
magunkat, senki nem akar szántani, minden pásztor parancsolni, 
lakni, dúlni, fosztani, gazdálkodni, gazdagolni akar ; bizony 
hogyha nem vetünk, nem is aratunk. 

De mind ezeken főljül nincsen-é előttünk, hogy nagy két 
császár birodalma között vagyunk. Az török termíszet szerént 
mind hitünknek s mind magunknak ellensége, szép szót ad-é 
most, segét is, bizony megveszi iidővel az árát, az tavalyi segít-
ségének is megvevé az árát ; oda vagyon Esztergám, sok ezer 
körösztyén vér és rabok, ártatlan körösztyének, nem vött ő még 
ez ideig senkinek sem országot, sem várat, ezután sem veszen, 
bátor senki ahhoz ne bízzék. Az római császárnak is ha ellenségi 
leszünk, télbe nyárban raj tunk leszen, és bizony meg nem állhat-
juk végtére ; nem köllene azért ez kövés maradékját hazánknak 
ilyen nyilván való nagy veszedelemre hozni. Az végére köllene 
dolgunknak nézni, nem csak az eleire, főképen ha császár most 
minden igaz kívánságinkat megadja és engedi, az körösztyének 
között injustum bellum nunquam fűit fortunatum etc. 

De ezeket elhagyom, mert mind az isten előtt, s mind föl-
séged előtt, s mind hazám előtt tiszta lölkem esméreti vagyon 
ebből, m ert sokszor megmondottam ezeket : és hogy ölég edczig, 
ha jó móddal meglehet az békesség (az mint im meg is lehet) 
hogy fölséged békességet szerezzen és végezzen. Az nagy istennek 
az ki az birodalmat még senkinek ki nem adta kezéből) ha föl-

séged felől más akarat ja és elvégezett tanácsa leszen : senki nem 
áll eleiben, véghez tudja vinni azt, minthogy ha erre hozhatta 
fölségedet maga nem kivánsága kivől is : az többit is megmivel-
het-i ha akarja. 

Oldalán Ulésházy írásával: Paria ad D. Bocsk-iy ex Vienna 
in Junio. 

L X Y I . 

J u n . 2 9—3 0. 

Az instructióra való felelet, kivel Deseoffy uram jött. 
Az instructiónak az első részében engem Iliesházy Istvánt 

gyaláznak és szidalmaznak, az közepibe az mi arra való volt 
kiszöttem és az berezegnek Deseoffy uram béadta ; annak is egy 
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része úgy mint religio, palatínus és az ő fölsége személye contentá-
lása etc. azok miérthogy az előbbi beadott írásban be vadnak írva, 
most szükségünk nem volt reá. Az utolja ellenkedik minden ez 
ideig való szónkkal, írásunkkal, munkánkkal mind ő fölségének s 
mind az országnak és azért arról hallgattunk. 

Az hol azt mondja az instructió, hogy kötél alatt és nagy 
titkon bízták én reám ezt azt tractátust, de reménység kűvöl, 
mind töröknél, s mind magyarnál mind németnél tudva vadnak, 
sőt még az eventusa is nyilván vadnak, kit én hirdettem ki, mind 
írásom, s mind beszédem s mind cselekedetem által. 

Még gyermek koromban hallottam, hogy az ki bugár után, 
gyermek és bolond szava után indul nem megyen az jó útra. És 
minthogy ez följül megírt szók én nekem gyalázatomra és tisz-
tességem ellen vadnak, kényszeríttetem reá megfelelnem és újjal 
megmutatnom, hogy hamisat teszen az énnekem, az ki én felő-
lem ezeket költötte. Követem azért először az ő felsége személyét, 
azután minden jámbor uramét és barátomét, de valaki ki 
én felőlem ezféle mód nélkül való hamis híreket költett hazud, 
áruló szól benne, mert én jámbor vagyok és mind szómmal. írá-
sommal, mind cselekedetemmel megbizonyítottam azt elég béven, 
hogy én igazán javát kívántam mind ő fölségének s mind hazám-
nak ; nem tagadhatja azt senki meg, hogy az mikor engem ő föl-
sége és az urak Kassáról felbocsátának ide az német pártra, egy 
pínzt sem adtak én kezemben, ő fölsége is Erdélyben mene akkor 
immár Csarlóköz az német pártra hajlott volt, Szakolcsát, Sasint, 
Holicsot, Berencsét gyalázatosan megadták volt az németeknek, 
kiszökvén az magok várából az uraim elrémetették az vitézlő 
rendet is úgy annyira, hogy az Dengölegy uram hada visszafor-
dult és Karsa felé igazodott menni, minthogy Deseoffy uramtól 
még az előtt egy általjában megizenték volt ő fölségének, tábo-
rokat fölgyútván megindultak. Az ellenség az csehországi és 
morvái had, kik harminczezeren béven voltak, csak három 
mérfölden levén tőlök, bizonyítom az úristennel. Homonnay Bálint 
urammal és mindnyájokkal az vitézlő renddel, minemő nagy 
gonddal, vesződéssel és munkával tartóztattam meg őket, hogy 
minden fegyver nélkül az ország ismég német kezében nem 
akada, sem jószágomat, sem pínzemet meg nem kimílvén. Az 
ellenség pedig, ki sok volt, mert más felöl Básta és Kolonics is 
táborban voltak, azokat is isten után nem ők, hanem az én 
gondviselésem tartotta meg, hogy előbb es reánk nem jüttek. 
Azonképen Újvárat is az én gondviselésem tar tá meg, hogy 
te(rek) kezében nem akada. De azután is ő fölségéhez Pest alá 
mentem, onnan az korponai gyűlésben, vájjon ki vonta ott is az 
terhet, hogy mind az vármegyék s mind az végházak, az bányák 
és minden rendek ilyen nagy zűrzavarban csendességben és jó 
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állapatban maradhattak meg ő fölsége után. Nem tagadhatja 
senki, hogy abban is én fáradtam másnál többet. — Azután 
Bécsben külde ő fölsége és az ország, ott is hét egész hétig nagy 
fő törődéssel, sok vesződéssel tractáltam az németekkel. Innen 
Karsára mentem, ott tíz hétig voltam, ott sem öttem hiában meg 
az kenyeret, hanem az mi dolog volt, szolgáltam ő fölségének és 
hazánknak. 

Onnan ismég ide Bécsbe külde ő fölsége és az ország, 
mindnyájan tudják, hogy nem örömest vöttem föl ez követséget, 
minthogy vén ember is vagyok, ennyi munkát, fáradságot nem is 
bírok immár, de mégis eljűvék, itt is nem liaszontalanol szolgál-
tam. Annak fölötte oly gondot viseltem az ellenség szomszédsá-
gában, hogy mind az ellenség, mind az ide való vármegyék és az 
vitézlő rend is és az végházak is csendességben voltak és az ő 
fölsége reájok való gondviselésével és gubernatiójával megölé-
gedtek, nem is ment innen ő fölségére sok panasz, bizonyságom 
lehet ezekből ő fölsége is. 

Az rézbányát is, kit funditus elégettek vaia, az én gondvi-
selésem épété fel csak semmi költséggel. Mindennyi sok fárad-
ságomért mit kértem vagy mit adtak én nekem ? Az saját jószá-
gomat adta ő fölsége meg, az kivel legkisebbik magyarnak is 
tartozott ő fölsége, azoknak az kik ő fölségével tartottak. >— Az 
szerencsi gyűlésben is, mikor ő fölsége fejedelmünkké választa-
tott, azzal is az conditióval választatott, de az igazság is azt 
kivánja, nám ha Turzó György vagy más ki ellenünk volt, mint 
ez ideig, ha ő fölségéhez hajlana és közünkbe állana, tahát hiszem 
az magunk végezése szerint, nemde minden jószága méltán meg-
maradna-e neki? Vagy ha az adományt kellett volna néznem, 
nemde többet adtak volna-e nekem az német párton, Hodoliny is 
jobb háromszor minden magyar jószágomnál. Ne irillye azért 
senki, ha az mi az atyámtúl maradott is, meg nem ittam bolon-
dúl, és el nem vesztettem, hanem sok munkámmal és fáradsá-
gommal többet talajtam hozzá ; nám senki jószágát nem kértem 
magamnak, hanem ő fölségéhez és hazámhoz való jóakaratból, 
szeretetből szolgáltam, fáradtam, költöttem, most is szolgálok. 

Az hol penig az instructióban az vagyon írva, hogy nagy 
titkon bízták volna és nagy kötél alatt én reám ez tractátust, és 
hogy mind töröknél s mind magyarnál s mind németnél az én 
írásom beszédem és cselekedetem által kinyilatkozott volna. 

Még gyermek valék, hogy hallottam mondani, az mit két 
ember tud titok lehet, az mit három tud, az nem titok immár, 
hanem tanács. Az mivel engem ide küldött mind ő fölsége s mind 
az ország, az publicus actust nyitva és nem titkon sok száz ember 
tudtára az egész ország tractálta és végezte, minden vármegyékre 
is írva vitték, sőt sok üdővel az előtt, hogy én Bécsben érkeztem, 



LEVELEZÉSE 1605 — 1 6 0 6 . 2 9 7 

egy néhány felől írva fölküldték az berezegnek ugyan ebben az 
ország írásában, az ő fölsége kívánságát is beírták, azt is bogy 
Ugocsa és Bereg vármegyék ő fölségének engedtessenek. Nem 
lebet tebát igaz, hogy én hirdettem volna el, mert nem is köllött 
ahhoz semmi hirdetés, az kit az egész ország tudott és végezett. 
Es mindeneknél nyilván és tudva volt. Az plenipotentiát is az 
ország és ő fölsége adta nekem, azt is sokan tudták és sok ember 
pecsétes kezeírása vagyon raj ta, azért az sem lehet titok, nem is 
köllött penig titoknak lenni. De azt kérdem én attól az bolond-
tól, az ki én reám ezeket hazudta, ki mondta meg Trautzen 
uramnak, mivel jű Bécsben Deseoffy uram, két nappal az előtt 
mind tudták, hogy Bécsben érkezett, az 37 pecsét, az ki Deseoffy 
uram instructióján vagyon, az ír ta meg Bécsben ; nagy titkon 
tractáltákBécsbenniindenarticulosokat,mégis az egész város tudta 
másnap. így vagyon ám az kit mit nem lát, nem tudja mi űző. 

Az hol azt mondja, hogy írásommal bizonyít, mind addig 
ároló név maradjon azon az ki én reám azt fogta, míg elő nem 
hozza az én levelemet, az kiben vagy ő fölsége vagy hazám java 
és megmaradása ellen írtam volna valamit. 

Az hol penig azzal criminálnalc, hogy én üdő előtt leszállí-
tottam volna az vitézlő népet : ez is merő hazugság, mert az szük-
ségnek idején is én tartot tam és tápláltam, hogy megmaradjanak, 
sem jószágomat, sem pinzemet, fáradságomat meg nem kimílvén, 
leszállván penig az hadak, oda fel meg is mutat tam szüntelen 
mi dologban voltam foglalatos és hol jár tam én. — Nem taga-
dom azt, hogy írásirn által és izenetim által nem tiltottam volna 
az hadnagyokat, hogy az telejtetésre ne többétsék kész evőkkel 
hadokat, hogy ne romoljon és ne pusztuljon ilyen mód nélkül 
ennél is jobban el országunk, az mint elpusztolt. Annak az áru-
lónak, az ki engem beárolt meg köllett volna azt is gondolni, hogy 
nem fejedelem cLZ kinek országa nincs, és hogy nem arat az 
ki nem vet. Azt is, hogy ő fölsége az országnak megesküdt, nem 
csak az ország ő fölségének és hogy más dolog országot bírni, 
más nem (igy) falut vagy várat főképen ilyen állapatban az mint 
mi most vagyunk. A r r a is köll gondot viselni, hogy mi magunk egy-
mást ne vágjuk, magunk veszedelmére és ellenségünk kívánsága be-
telésére, kihez hamar segétség támadhatna az némettől. És 
egyéb efféle belső nézések, nemcsak külső köll ahhoz az ki orszá-
got akar bírni és igazgatni ; az fejedelmek az nagy isten szolgái, 
azért bízta népét reá, igazságának és az ő szent parancsolatjának 
sükere legyen, kit ha nem cselekeszik, kezében az ustor, kinek 
senki ellene nem áll. 

Az utolja az instructiónak azt tar t ja , hogy nem akarjuk az 
békességet, maga hogy akarjuk mind írtuk, mind izentiík, sőt 
csak engemet kétszer küldött az végett Bécsbe kegyelmetek. 
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Kívánom azért revideden, liogy azt az ároló maga gondolat-
lan bolondot nevezze meg kegyelmetek és adja elő mind beszé-
demet s mind írásomat s mind hamis cselekedetemet és submit-
tálom magamat hazánk törvénye szerint ő fölsége és az ország 
itíletire és törvényére. Azkor kitetszik, hogy hazudott, mert én 
jámbor vagyok, tisztességgel aggottam meg, jámboról és jól szol-
gáltam az én hazámnak az mostani szükségben is, az előtt is. 
Nevezze azért kegyelmetek ez árolót és küldje nevezet szerint 
írva mit szóltam én vagy írtam ő fölsége vagy hazám java ellen, 
küldje mását az én levelemnek és hagyjon ő fölsége törvény 
napot benne és mingyárast reá megyek az törvényre. Ezt aka-
rám nagy szüvel mind ő fölségének s mind kegyelmeteknek tud-
tára adnom. 

Eredeti fogalmazvány, mely egészen az ZUésházy irdsa. 

L X V J I . 

1 60 6. j u l . 2. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Elvevén Basody Lászlótúl az kegyelmed levelét, mit írjon 

abban megértöttük. Mi lött légyen oka annak az lcésödelmünk-
nek, hogy Iiimay Jánost igíretünk szerént olyan hirtelen mingyá-
rast Basody után föl nem küldhettük, Deseoffi uram által mégír-
tuk kegyelmednek. Egyik magunk beteges állapatja, mely akkor 
bennünket fölöttébb megnyomott volt ; másik az dolognak nagy 
volta, melyre csak magunktúl nem akarván választ tenni és 
újabb tanulságot adni kegyelmednek. Mennél hamarébb lehetett 
az urakat, mind az szabad városok és vármegyék követit és az 
kapitányoknak is jó részét, mint azoknak pöcsétjékről subscribálá-
sokról kegyelmed megesmerheti, öszveliivatván ugy deliberálta-
nak és úgy adtak ex pieno Consilio instructiót Deseoffi János 
uramnak, melyet kegyelmednek eleiben adjon. ítymay János is 
penig ez üdő alatt megtalálván betegedni, nem őtet, hanem 
Deseoffi János uramat kellett helyette kegyelmedhez fölküldenünk. 

Noha azért az mi megtartóztatásunk szerént kegyelmed-
nek mindaddig is várakozni kellett volna, mig az újabb instruc-
tió kegyelmedhez nem érközött és semmit is az előbbi tőlünk s 
az országtúl adott instructió szerént végezni nem kellett volna : 
de ha az üdőtűl nem várakozván kegyelmed a mint ez levélből 
értjük immár jó rész szerént végezett lészen is ez dologról: 
Deseoffi uram ezenben kegyelmedhez eddig fölérközött hisszük, 
az dolgot kegyelmed és az újabb instructiót kegyelmed megérti. 
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Az elébbi tractátus és végezést akar mi volt is, kegyelmednek az 
szerént reformálni kell. és olyan okait adja az dolognak az 
melyet mii ott megírtunk. Mert mii immár egy altaljában nem 
az elébbi instructió szerént, sem nem arra való választétel szerént, 
hanem az mostani Deseoffi uram által fölküldött instructió 
szerént várunk ő fölségektűl kegyelmed által bizonyos resolutiót ; 
és az első instructiót in ea parte a mivel most újjitottuk, cassal-
tuk, invalidaltuk és reformáltuk. Kegyelmednek is immár ennek 
utána az szerint kell procedálni. 

Az n:i nézi az dolognak ő magának mivoltát és az véghá-
zaknak oda való igiretit, meghigyje azt minden kétség nélkül 
kegyelmed, hogy mii azt nem csak onnat a hóimat kegyelmed 
gondolná, hanem ugyanonnat feljül más helyekről is oly bizo-
nyosan értjük, hogy abban senkinek egy csöpp kétsége sem lehet, 
kit, isten meghozván kegyelmedet bővebben megbizonyítunk és el 
is hitetünk kegyelmeddel. 

Mely így levén minden bizonynyal mii kegyelmedet édes 
apám uram igaz magyarnak tart juk és igazán hazája szerető 
embernek, tudjuk azt hogy az mii nemzetségünknek több hazája 
ennél soha nem lészen s nincsen is, más mi nekünk az övét nem 
adja. Kiért az sem volna eltűrhető kárunk, hogy ennyi sok erős-
ségek és ilyen szép tartományok más kézben akadjanak. De ha 
azt megtekintjük, mi végre cseleködjék és mi okon kedvesködné-
nek ők az mi édes hazánknak elsenkelésével, tudni illik, hogy mi 
rajtunk kedvük szerént állhassák meg bosszújokat, vérünket, éle-
tünket, kit sok üdőtűl fogván szomjúhoztak, elfogy ászszák, és 
nevünket is s egész nemzetségünkkel együtt ez földrűl kitöröljék, 
megitíllieti akárki ez világon, ha illik ez körösztyén fejedelmek-
hez, mely dolog nemcsak az mi szegény nemzetségünknek örök 
romlására, de az egész körösztyénségnek is megmondhatatlan 
kárára követköznék. 

Ez ellen penig az mindenható isten csodálatos gondviselé-
séből azokat az végházakat nemzetségünknek és az egész körösz-
tyénségnek nagy javára nemcsak simpliciter adta és engedte mii 
kezünkben, hanem oly frigygyei és oly kötéssel való végezésiink 
vagyon azokról az török császárral, hogy azokat mi tőlünk nem 
kevánhatja sem kevánja. Mely kötése, minthogy nem mással, 
hanem csak tulajdon velünk vagyon, az* országnak consensusa 
accedálván ez dolog mellé, semmiképen az birodalmat kezünk-
ből ki nem bocsáthatjuk és nem is bocsátjuk, hogy azt oly kézben 
ejtsék az ki tőlünk és nemzetségünktől elidegenítse. 

Azért kegyelmedet szeretettel kérjük s intjük is, gondol-
kodjék kegyelmed istenesen és körösztyénűl, mint nemzete és 
hazája szerető ember ez dologról: kicsinynek ne vélje se itílje, 
hanem mindeneknél nagyobbnak, úgy forgassa, és úgy ágálj a 
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mind ü fölségével az herczeggel s mind utána való tanácsurak-
kal, kogy ebben az egész köröszténység javát szömök eleiben 
vévén, ne ügyeközzenek okot adni arra, bogy szöm látomást hazánk 
végházait oly kézben ejtsék, kiknek módjok azoknak megtartá-
ban soha nem lehetett, mert minthogy odaigírték egyszer, vagy 
soha az békesség véghez nem megyen, vagy kételen őnékik azo-
kat oda kell adniók. 

Melyben.ha kegyelmed hasznosan munkálkodhatik, méltán 
az körösztvénségnél is nagy emiéközetet. nemzete között minden tv O Ot/ ' 
háladatosságra méltó jó hírt nevet, mi tőlünk is penig mint jó 
akaró fiacltúl minden böcsületes kedvesködéseket méltán várhat. 

/ 

írásában mikor többi között számlálja kegyelmed, miket 
végezett légyen, jelenti azt is, hogy gyűlés előtt az országot 
kiadná kezéből, de oly homályosan irta azt és ambigue, hogy 
sem azt kicsoda és micsoda országot, mi okon és mi móddal s 
mint adna ki kezéből és az üdő alatt mint kellene lenni az álla-
patnak kegyelmed meg nem magyarázta. Azért azt örömest 
kévánnók nyilvábban érteni. 

Rhédey Ferencz uram hogy Érsek-Újvárban bement azt 
kegyelmed sommi idegenségre ne magyarázza se vélje. Mert az 
iüleki állapat felől számtalan sok tűrhetetlen panaszok egymást 
kezdették vaia érni és Bosnyák uram nem érközvén el mind az 
két várbeli tisztre maga búcsúzott egyikéiül. Ügy bocsátottuk 
Rhédey uramat csak hirtelen belé ideig, abból semmi gondolko-
dásának nem szükség lenni kegyelmednek, mert Rhédey szintén 
úgy mienk, mint Bosnyák uram ; mindenik mindenkor atevő lészen 
valamit parancsolunk és ahhoz is tartják m;igokat. 

Csarlóköz felől is írtunk, hogy módjával cseleködjenek, 
nem illik azt mingyárást valami más szándékra magyarázni. 
Szkalkát is penig meghattuk, hogy visszaereszszék annak az 
kinek kegyelmed zálogosította volt. nem iígyeközik kegyelmed 
ellen véteni Rhédey uram, sőt jól megalkuszik kegyelmeddel. 

Meghattuk azt is, hegy Liptóban minden oltalommal legye-
nek az kegyelmed jószágának, és Árvában szállítsak az sergeket. 

Az budai pasának írtunk mü harmadnappal ez előtt úgy a 
mint illett ez mostani állapathoz ; kegyelmedet szeretettel intjük, 
ha szintén keváuna is az pasa kegvelmedtük semmi dolog felől 
se jót se gonoszat oda'nékik^ ne írjon, hanem az ő akaratjokat is 
ide mi nekünk adja értésünkre és mi választ írunk néki minde-
nekről valamint az szükség mutatja. 

Az végházak odaígérését (minthogy azon forog leginkább 
a dolog) akár mint tagadják is, kegyelmed annak semmi hitelt 
ne adjon, mert adott az úristen és mutatott idegen nemzetből is 
én nekem és a magyar nemzetségnek oly jóakaróit, kik bizonyo-
san még az belső tanács titkos dolgait is jól értik és mi nékünk 
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is tudtunkra adják. Azért kegyelmed egy általjában csak az utolsó 
instructióhoz tartsa magát. Bene valere cupientes. Datum ex 
libera civitate nostra Cassoviensi die 2. Julii 1606. 

Ejusdem spect. ac magn. dom. vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Pécki mp. 

Elilczim : Spectabili ac magnifico domino Stepliano Illiesliázi. stb. 

LYXIII. 
1 6 0 6. j u 1. 4. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice. stb. Salutem stb. Hogy kegyel-

mednek mindenekben az Deseoffi uramtúl fölküldött instructió-
inkhoz kelljen magát tartani, megérti ennek előtte való levelim-
ből. Pograny uram az mely levelét hozta kegyelmednek noha 
abból valamennyire nyilvabban értjük az dolgot, de mégis ugyan 
arra mutatják kegyelmedet, hogy attúl mint olyan bizonyos és 
nyilván való dologtúl el ne távozzék kegyelmed. Az frigynek Sz. 
Jakab napjáig bizonyosan való megállására nem kötelezzük 
magunkat, mert az török császár ereje, ki már fönn vagyon és 
napról napra közelget nincsen mii hatalmunkban. Más az hogy 
az tatárt most is fölötte sok kárunkkal tar t juk az szomszédság-
ban, ki ha innét távozik nem felelhetünk felőle ; mü azért az üdő 
alatt is illendőképen viseljük magunkat, de nyilván való köteles-
ség alá nem adjuk magunkat, hogy lia mi véletlen dolog történ-
nék. ne vádoltathassunk méltán az frigy fölbontásával. Ezen 
sensussal írtunk arról az budai pasának is, mind az berezegnek ő 
felségének, kérvén az alatt felette igen, hogy ő fölsége az dolgot 
siesse késedelem nélkül véghez vinni. 

Az több végezéseknek némely czikkelyit noha jól látjuk, de 
az mi nagyobb az assecurationak módjáról csak egy szóval sem 
emléközik kegyelmed, az ki feje volna az dolognak és anélkül ha 
az elegendőképen meg nem lészen csak rá sem tekinthetünk az 
többire. Más az, hogy annyi urakat magunk mellől mü Bécsben 
föl nem küldhetünk, sem üdö előtt hópénzt az mü kezeinkben levő 
várakban onuat s avval együtt onnat függő tisztviselőket sem 
bocsáthatunk, míg más jobb fundamentomát nem látjuk az magyar 
nemzetség szabadságának restituálásának, sem az magunk hadait, 
sem az mellénk jövő segítséget nem szállíthatjuk addig le, mig 
jobb fundamentumát nem látjuk az mi szabadságunk megadatá-
sának. Mert hogy először fegyverünket oldalunkról letegyiik, 
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mellénk jövő segítségünket leszállítsuk és elidegenítsük, az urak-
nak az nagyját oda föl küldjük, az végvárakat elhagyjuk foglalni, 
nekünk úgy tetszik, hogy nem ezek az előljáró dolgok, ha jő 
fundamentummal akarjuk helyire állatni dolgunkat. 

Hanem hogy sufficiens assecuratiónk meg legyen, országunk 
szabadsága, régi törvénye szerént bizonyosan helyire állattassék 
minden részében, kütünknek azonképen és mikor az épen meg-
lészen abból következhetnek amazok, hogy mind magunk lete-
gyük az fegyvert s mind mással letetessük. Az gyűlést az urak 
menetelit vagy egyfelé vagy másfelé könnyű elrendelnünk és az 
után bátorságosan előmehetünk minden dolgunkban. 

Azért ha kegyelmed az mi interdictiónk után valamit 
olyat végezett is tudjuk az Deseoffi uram fölmeneteiivei azt refor-
málja és az választ s mind az leveleket az szerént ügyeközik 
meghozni és íratni, akkor tudjuk mind ezeket jobban meglátni 
és megitílni micsoda fundamentumokkal jő kegyelmed meg 
hozzánk. 

Azonban minthogy látjuk az ide való tartományoknak 
ennyire való fogyatkozását, nem tudjuk ha megóhatjuk, hogy az 
hadak lassan-lassan elébb ne mozogjanak, nem semmi gonosz 
szándékból, sőt az mi határinkból ki sem mennek, de mind az 
töröknek, kinek immár ereje közel vagyon, tekinteti ért s mind 
az szegénségnek kiket ide elélteuek könnyebségeiért, kiért ő 
fölségét kegyelmed fölötte igen szorgalmazhassa : mennél hama-
rébb lehet láthassuk jó végét az dolognak. Mert az minemű útát 
az kegyelmed leveléből látjuk az végezésnek, abban semmi bátor-
ságos előmenetelt nem ismerünk, hanem mind félelmet és rakva 
lehet suspitióval az alja etc. 

Hogy kegyelmednek az mi szegény két árva atyánkfiára 
olyan jó szívvel való gondviselése vagyon felette szeretettel és 
igen kedvesen vesszük kegyelmedtől, sőt isten életünket hosszab-
bitván meglátja azt kegyelmed, hogy háladóképen meg is aka-
runk felőle emlékezni. Azokhoz való atyai indulatját Horváth 
György elhittük, hogy kegyelmednek meg sem tudja illendőké-
pen soha köszönni, sem szolgálni. De azt kegyelmed ne tekintse, 
lianem minket és az árvákhoz való kegyességet, ezután is minden 
ügyeközetivel és tanácsjával legyen azon, ne menjen elő efféle 
megátalkodott szándékjában, mert nem tagadjuk igen bántódtunk 
bizony miatta és ne messe meg az szegény árváknak torkokat, hanem 
az mi it immár az herczegtül ő fölségétűl kegyelmed megszerzette 
vagy Palocsára. ha lehet, küldje oda. vagy penig, ha kegyelmed 
maga kezéhez veszi is őket és Trincsénben viteti, azt is az kegyel-
med jő gondviselésére hagytuk, csakhogy mennél hamarébb lehet, 
minket is kegyelmed értessen bizonyos hírrel felölök. 
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Az törököknek nem szükség lött volna kegyelmednek sem-
mit is írni az békesség dolga felől, sőt ugyan meg is mondottuk 
vaia kegyelmednek, bogy oda semmit ne írjon, hanem valamit 
végez csak magunknak jelentse meg, azok mindent értésünkre 
adnak mi nékünk és az mi tetszésünket eddig által sem hágták : 
de megitílketjük magunkat előttök, ha mű másképen informáljuk 
őket az dolog felől. Ezután azért attúl megtartózhassa kegyel-
med magát. Kér jük is penig azon igen szeretettel siesse az dol-
gokat ott igen hamar véghez vinni és hozzánk megjönni, mert 
.addig minden állapatok bizontalanul csak függőben állnak és 
egyfelé sem tudunk ezekben előmozdulni, mig kegyelmed jelen 
nem leszen és mindeneket voltaképen előnkbe nem adhat. 

Az magunk állapatja felől, hogy kegyelmed el nem feled-
között jó néven vesszük kegyelmedtűl. de attúl félünk édes apám 
uram, hogy abban csak lieában munkálkodik, mert fölötte igen 
betegessé válánk, sőt ha hamar nem bánik kegyelmed az dolog-
gal attúl félünk édes apám uram, hogy egy nap csak fiú nélkül 
marad kegyelmed; mindazonáltal az jó akarat minálunk igen 
böcsületes és kedves. Az mely több új hírekben is részeltetett 
kegyelmed azokat is akarjuk ezután is a mit olyat ért adja tud-
tunkra kegyelmed. I t t semmi egyéb új hírünk nincsen, hanem 
hogy az fővezér mi jó akaró barátunk Memhet pasa, ki túl ment 
volt az perzsákra az tengeren az elmúlt pünkösd hazának 16-ik 
napján megholt ; és Dervis pasát, igen kedves emberét, nékünk 
felette jó akarónkat, ki kertész pasája elsőben, most az tenge-
ren vízi erejének kapitánya volt, az (így) tötte császár helyette 
fővezérré; Muráth pasa szintén fölérközik Landorfej érvárra nem 
kicsin erővel. Bene valere cupientes. Datum ex libera civitate 
nostra Cassoviensi die 4. Julii 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae. 

benevolentissimus 
Stephanus mp. 

Simon Péchi mp. 

P. S. Az gyűlés felől és az uraknak Bécsbe való fölmeneteli 
felől se napot, se helyet, semmit is bizonyosan kegyelmed ne végez-
zen, mert az előtt is nehezlették, hogy praecise üdő előtt jővendött 
dolgokról végzett kegyelmed, hanem először hozza alá kegyel-
med az végezéseket és hadd lássák, ha megalkhatnak rajta, innét 
annak utána könnyű lészen mind az gyűlés napjáról és helyéről 
végezni s mind annak módjáról, kiknek hova kellessék menni és 
micsoda helyén lehessen az országnak kézhez adása, mindeneket 
megírhatunk oda föl valamint szintén kevántatik. 

Az hajdúságnak való hópénz felől se feledközzék el az üdő 
alatt kegyelmed. 
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Külön lapon. 
P. S. Farkas Gergelre bíztuk uram, hogy mi nekünk egy 

igen fő és szép termés rubintot keressen ott fönn ; mennél jobb-
nak és szebbnek, öregbnek szerét teheti, kit nem az ékességért 
keresünk, hanem mind az doctorok és egyéb körülünk való tudós 
emberek adják tanácsúi ez nyavajánk ellen, a kiben vagyunk, 
bogy annak testünkön való viselése karunkon vagy másutt igen 
hasznos volna. Kegyelmedet is szeretettel kérjük legyen segítség-
gel mellette, mennél jobbat és szebbet találhat, szerezzen olyat, 
az árával ne gondoljon kegyelmed, hat kétezer, három, négy 
ötezer forint érő lenne is megadatjuk örömest csak találjanak 
olyant igaz termést, öreget, ki ugyan fő legyen és azt az pénzt 
megérje. Igen kedvesen vesszük ebbeli munkálkodását is kegyel-
mednek többi között. 

Az mely pöcsét nyomó gyűrűkre kértük vaia kegyelmedet, 
hogy kimetszesse, kérjük kegyelmedet ne legyen feledékenységben, 
készüljenek el és hozza meg kegyelmed magával együtt. 

Bocskay kezével: mp. 

Naprágyi uramtul is kegyelmed ne felejtse édes apám uram 
az gyűrűt kiszerzeni, de meglássa, hogy azon gyűrű legyen, mert 
az mely dolgot kegyelmed indított, az is efféléhez való volna, 
noha ha az úristen azt véghez adná vinnünk, jobbat keresnénk 
akkorra annál, de azért az is jó volna a többi között. 

A fejedelem ehhez sajátkezideg még a következőket írta: 
Apa uram ha hamar gondot nem visel kegyelmed az egy 

fiára, bizon félek riája, hogy egy csepp fiad sem fog maradni 
kegyelmednek. Asszonyomnak ő kegyelmének ajánlja szeretettel 
való szolgálatomat kegyelmed, kérem kegyelmedet. 

mp. 
Külczím : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illiesházy. 

Kívül Illésházy kezével : 11. Jul i j p. De lapide Rubinth deque aunulo 
Dni Napragi . 

L X I X . 

1 6 06. j u l . 4. 

Ego Stephanus de Illieshaza, comes comitatum Trinchi-
niensis et Liptovieneis. Memoriae commendo, imo fateor et recog-
nosco per praesentes has literas meas significans, quibus expedit, 
universis. Quod cum ad serenissimum principem ac dominum 



LEVELEZÉSE 1 6 0 5 — 1 6 0 6 . 3 0 5 

Mattinarti Archiducem Austriae etc. pro sopiendis et componen-
dis in regno Hungáriáé annis praeteritis exortis tumultibus, ab 
illustrissimo principe domino Stephano Bochkay, et sibi adhae-
rentibus regnicolis e congregatione Cassoviensi in mense Maio 
1606. habita cum sufficientibus mandatis et plenipotentiis datis 
et attributis cum potestate et authoritate de omnibus et singulis. 
quae super tractatu sub initio huius anni praesentis habito, diffi-
cultates praebuerant, plenarie concludendi et definiendi missus 
fuerim, et nunc omnes illae difficultates per nie cum sua sereni-
tate sint compositae et conlusae, iuxta transactionem desuper 
factam, a me quoque subscriptam, et sigillo meo roboratam, quae 
nunc ab utraque parte confirmari debet. 

Ego itaque Stephanus Illiesházy nomine et authoritati mihi 
in parte delegata, interea dum confirmatio suae celsitudinis 
domini Bochkay et regnicolarum sibi adhaerentium, subsequa-
tur, omnia ea et singula quaecunque cum sua serenitate, vigore 
articulorum hic Viennae die vigesima tertia huius mensis Juni i 
a me determinata et conclusa fu er unt pro firmiori assecuratione 
et maiori, evidentiorique huius rei documento, bisce meis literis 
peculiaribus, vigore plenipotentiae mihi attributae omnimoderec-
tifico et confirmo. Promittens, quod ea omnia et singula etiam 
sua celsitudo dominus Bochkay, sic et regnicolae sibi adhae-
rentes firmiter et inviolabiliter observaturi sunt, et per alios quo-
que sibi subjectos observari facient. 

In cuius rei firmitatem ego cum reliquis mihi adiunctis 
nobilibus, videlicet Tlioma Yizkelethi de eadem, Andrea Oztro-
sitth de Griletingh et Paulo Aponi de Nagy Apon hasce literas 
subscriptione et sigilli nostri appressione munitas serenitati suae 
dandas et concedendas duxi. Actum Viennae Austriae, quarta 
die mensis Julii, anno millesimo sexcentesimo sexto. 

Kívül : Tales (ledi literas assecuratorias suae serenitati Viennae. 

Fogalmazvány Ipolyi Arnold püspök úr családi levéltárából. 

L X X . 

1 6 0 6. j ii 1. 1 6. 

Serenissime princeps et dorn. dorn, mihi Semper clemen-
tissime. 

Serviciorum meorum stb. Kegyelmes uram hiszem, hogy 
fölséged kegyelmesen emlékezik reá, Kassán létemben engemet 
az minémű erős hittel magához kötelezett vaia, mely hitemhez 
én mind ez óráig tartottam, ezután is tartom magamat, és noha 

t ü k t . t á r 1 8 7 8 . 2 0 
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hallottam azt, hogy az német fejedelemmel az békesség felségtek 
között véghezment, de én mindazáltal tudván felségedet igaz 
magyarnak lenni, örömesben akarom fölségedet szolgálnom, ha 
felségednek az én szolgálatom kedves lészen és valami oly tiszttel 
meglátogat, kiben mint istenemnek, hazámnak és felségednek 
szolgálhatok és mellette ha valami oly jószágot ad felséged bir-
tokában, kibűl házam népivel elélhessek ; melyet ingyen nem is 
kivánok felségedtűi, miért hogy én még semmit nem szolgáltam 
felségednek, hanem ha oly helyen ad felséged, ki nekem is tet-
szeni fog, úgy hogy tisztességesen felséged azon elélhessek, kész 
vagyok egy jó summa pénzt felségednek letennem, és így mind 
gyermekestől felséged liívségében maradnom ; melyről felségedtűi 
kegyelmes választ várok, tudjam magam mihez tartanom, és 
hogyha felségednek az én szolgálatom nem szükséges, ilyen con-
ditióval a mint feljűl megírtam, tudjam én is magamat mihez 
tartanom ; könyörgök azért felségednek, hogy mingyárást az fel-
séged én hozzám való akarat ját jelentse meg, hogy tudjak én is 
magamra gondot viselni. Ez mellett az felséges istennek gond-
viselésiben ajánlom felségedet, Datum ex arce mea Felsőlindva 
16. Jul i j anno domini 1606. 

Eiusdem serenitatis vestrae 
humilis servitor 

Tomas Zechj mp. 

Külczím : Serenissimo principi et domino domino Stepliano principi Hun-
gár iáé et Trans i lvaniae et Siculorum corniti etc. Domino domino mihi Sem-

per clcmentissimo. 

Exkibite die 12. Augusti 1 6 0 6 . 

(Révay Vilmos úr t.rebosztói levéltárából.) 

L X X I . 

1 6 0 6. j u 1 i u s 18. 

Az szent isten nagyságodat sokáig éltesse. Az nagyságod 
levelét Ornai Tamás uram Komáromba megadta volt. 

Mi harmadnapig Budán voltunk, az nagyságod izenetét az 
basának megmondottam, hogy nagyságod az magyaroknak sza-
badságát és törvényét Bécsbe elvégezte, és méltó immár, hogy az 
frigy meglegyen és az fegyver letétessék, de úgy, hogy mind az 
hatalmas török császár és római császár, és az fölséges Bocskay 
uram fejedelemnek követi az három részrűl öszvegyűljen és 
egyenlő akaratbúi elvégeztessék, kire az basa kész. 
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Meg is kérdettem az basát az fő legények előtt, akarták-e 
az német uraim az magyar nemzetet az békességből kirekeszteni, 
az basa feleleti ez volt: »azelőtt sok szó volt, de felejtsük el és 
szóljunk az mostani dologról, mert én Caesar uramba ez dolog 
felől semmi hamisságot nem találtam ; az várok dolgát az basa 
ő maga hozta elő, ha német kezéhez adatnak, megkéri tőlök, 
ha penig magyaroknál marad , azokval szólhatunk és meg-
alkoszunk. 

Ismég harminezkét nap frigyet adtak ily okval, ha az ma-
gyarok megtartják, ha penig az magyarok megindulnak, ők is 
megindúlnak az németre. 

Az frigy dolgában mi végeztetett, írva nagyságodnak meg-
küldtük, az minemő súlyos három articulus vagyon hátra, azt is 
írva megküldtük nagyságodnak, és Ornai Tamás uramtúl szóval 
is izentem nagyságodnak, tőlök nagyságod minden dolgot bősé-
gesen megérti, mert mindenütt velünk voltak és minden tractálást 
értettek ; az basának megmondottam nagyságod szavával, liogy 
nagyságod azért küldötte, mindent érthessenek és hallhassanak. 

Az basa is választ írt nagyságodnak ; az basa okos ember és 
nem idegen hozzánk. Evvel nagyságodat az szent istennek aján-
lom mind az én kegyelmes asszonyommal egyetembe. Datum 
Comarom. 18. Julii anno 1606, 

Dominationis vestrae 
servitor devotissiinus 

Hannes Illésy 
Römischer Majestät Hofdiener. 

P. S. Az magam dolgomat megszolgálom nagyságodnak, 
ím fölmegyek, mi állapatba vagyon, meglátom ; én nagyságodé 
vagyok, lássa nagyságod ; valamint akarja nagyságod, reám gon-
dot viselhet etc. 

Kívül: Spectabili ac magnifico domino domino Stephano Illésházy stb. 

L X X I I . 

1 6 0 6. j u 1. 2 4. 

Spectabilis ac magnifice stb. 
Aj 

Áldja meg isten kegyelmedet kívánsága szerint való sok 
jókkal. Beteges állapatunk felől kegyelmednek azt írhatjuk : 
istennek jó voltából naponként könnyebségünket ösmerjük. Az 
kegyelmed levelét Trencsinből, kit 19. julii nekünk írt, 21. adták 

21* 
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meg. Szeretettel olvastuk, értvén az kegyelmed előbbeni jó egész-
ségét és hozzánk közelebben jövését. Miért hogy isten kegyelme-
det közelbben liozta hozzánk ez mostani időnek sok súlyos és vesze-
delmes állapatjában, fölöttébb igen kívántatik, hogy mentől hama-
rabb lehetne egymással szemben lennénk, kinek halasztása vesze-
delmes és ártalmas. Kegyelmedet fölötte igen szeretettel kérjük, 
hazájához való szeretetiért, közel levén hozzánk kegyelmed sies-
sen alá hozzánk, nagy és szükséges dolgokrúl beszélvén egymás-
sal. Én az én hitemre kegyelmedet azontúl más- vagy harmadnap, 
ha el akar kegyelmed menni, békével elbocsátom. 

Ez mostani időnek állapatja nem is szenvedi kegyelmedet 
itt sokáig tartóztassuk. 

Az magunk személyéhez való jó akaratját kegyelmednek 
értők, kegyelmedtől nagy jó neven vettök: kegyelmed el nem 
feledkezett, noha most beteges állapatban vagyok, arról is kellene 
egymással beszélgetnünk és Mátyás herczegnek megköszönnünk 
hozzánk való jó akaratját. 

Az előbbeni levelekben kegyelmed egynehány dologrúl 
emlékezik, Rédei és egyéb dolgokrúl, corani mind elvégezhetjük, 
kegyelmedet mégis szeretettel kérjök, siessen alá hozzánk. 

F 

Éltesse isten kegyelmedet sokáig jó egészségben. Datum 
ex civitate nostra Cassoviensi anno 1606. 28. Julii. 

A fejedelem sajdtkezüleg még a következőket írta hozzá: 

Felette szeretettel kérem kegyelmedet, jöjjön el hamar 
kegyelmed, bizonyos legyen kegyelmed benne, hogy kegyelmed 
akaratja ellen egy óraiglan is itt nem tartóztatom kegyelmedet. 
Méltó, hogy az apa az fiát betegségében meglátogassa. 

mp. 

Kűlczím : Spectabili ac magnifico domino Stepbano de Illieshaza, comita-
tum Trincsiniensis et Liptoviensis corniti, regni Hungáriáé inferioris 
gubernatori et consiliavio nostro etc. Fideli sine. nob. honorandissimo. 

LXXIII. 
1 6 0 6. j u 1 i u s 2 5. 

Először, hogy az tekéntetes nagyságos vezér úr és az nagy-
ságos Ali basa, meghagyják újonnan az tatároknak,hogy semmi-
nemő kárt az mi részünknek ne cselekedjenek, de ha cselekedné-
nek, tehát szabad legyen mi nekünk az mi vitézinkkel utánok 
mennünk és minden módon nekik ártanunk. 
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Másodszor, hogy az fegyvernek letétele valóságosképen 
mind az három részről, elkezdetvén mai naptól fogA-a számlálni, 
harminczkét napig megtartassék, és erről egyik az másiknak 
hitlevelet adjon, úgy, hogyha az fölséges István király akarja. 

Harmadszor az hadnak megtartóztatása felől azt mondá 
az nagyságos Ali pasa, hogy ő meg nem tartóztathatja, hanem 
fogadja, hogy ő nem sollicitálja az nagyságos Murát szerdárt, 
hogy följöjjön és azt is fogadja az ő igaz hiti re, hogy ha szintén 
Budára érkeznék is az had, tehát békességben megmarad mind 
az fegyvernek letétele (avagy az frigynek) kitelése napjáig. 

Negyedszer, hogy miudeunemő akadéki ez szent békesség-
nek eltávoztassanak, tehát az kivántatik és szükség, hogy az 
tekéntetes nagyságos Ernestus és János a Molart s Adolphus 
ab Althan urak ez szent békességnek megerősítése napján jelen 
legyenek. Mert az ő levelek által lett az első budai végezés, és 
ők kezdték el az dolognak minden fundamentomát. 

5. Hogy minden fél kévánsága szerént az elrontott várakat 
az ő előbbeni beleken megépíthesse ; de mikor az határok osztán 
elintéztetnek, szabad legyen mindenik fejedelemnek az ő határá-
ban újonnan várakat építeni. 

6. Hatodszor, hogy mikor az követek mind az két császárhoz 
elérkeznek, egyik az másikat apjává, az másik penig az másikat 
íiává fogadja. 

7. Hetedszer, hogy mind levelekben, mind írásokban, mind 
penig meglátogatásokban tisztességesen procedáltassék és egyik 
az másikat császárnak mondja avagy írja. 

8-or. Hogy az tatárok is az békességben befoglalva legye-
nek és az békesség idejében semmi mi országunk részének kárt 
ne tegyenek. 

9-er. Hogy az békesség mennyi esztendeig tartassék, az 
mint szokás volt az előbbeni császárok között és az utolsó eszten-
dőben az frigynek továbbra való megerősítése tractáltathassék. 

10-er. Hogy békesség legyen az két nagy fejedelem között 
minden belekben, országokban, tartományokban és provinciák-
ban, és includáltassanak az ausztriai házhoz tartozandó avagy 
hallgató minden országok. És ha az spanyor király is akar békes-
séget szörzeni, abban sem tartunk ellent. 

11-er. Hogy minden csaták megszűnjenek és ne legyenek, 
és ha valami részről latrok s tolvajok lopni mennének, megfogat-
hassanak, és az ő fogságok felől irattassék s törvény szerint vélek 
procedáltassék, és az elvett dolgok visszaadattassanak. 

12-er. Hogy az várakra iitni és megvenni se nyilván, se 
lopva ne szabad legyen, és egyik részről is emberek rabságra ne 
vitessenek semminemő practicával. 
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13-or. Hogy ha valami áros ember az ő részekről mihoz-
zánk kereskedésnek kedvéért akar jönni, tehát kérjen szabad 
útilevelet az mi végbeli kapitáninktól, és hasonlóképen, ha az 
mieink az ő részekre akarnak menni, kérjenek szabad útilevelet 
az ő végbeli kapitányoktól, és mikor az határok elintéztetnek, 
választassanak osztán két vagy három belek, ahol négyszer 
avagy ötször sokadalmak szolgáltassanak esztendőnként. 

14-er. Hogy az győri főkapitánynak és budai pasának 
hatalma legyen avagy adassék minden végbeli jövendő kötődése-
ket, veszekedéseket s botránkozásokat leszállítani. 

15-ör. Hogy az rabok mindkét felől visszaadattassanak. 
16-or. Hogy mikor az mi követink Nándorfej érvárra érkez-

nek, tehát az nagyságos szerdár küldje az mi fölséges herczeg 
urunkhoz az ő követit valami dologgal avagy ajándékocskával 
szeretetnek okáért ; és mikor osztán az mi követink az ajándé-
kokkal az portára érkeznek, onnan Konstantinápolból küldessék 
az ő császároktól követek valami ajándékkal, úgy mint lovakkal, 
szablyákkal és hasonlókkal az mi fölséges császárunkhoz. 

Actum 25. die Julii anno 1606. Budae. 

L X X I V . 
1 6 0 6. j u l i u s 3 0. 

/ 

Szolgálatomat ajánlom uram kegyelmednek. í r t am tegnap 
is kegyelmdnek : én ide Surányra érkezvén, itt az mint látom, 
nehezen költözlietem által, igen nagy az víz, az híd elszakadt, az 
Fá t r á r a szekér nem mehet ; az mint lehet érte leszek, hogy átal-
mehessek. I t t találtam Hajdú Gergői hadát, az kik az bányák 
között háborúságot indítottak volt, Bédei uram patens-lèvele 
nálok, és az fejedeleni Bocskay uramé, hogy Árvába menjenek ; 
azért oda mennek, de ott higyje kegyelmed, hogy senkinek sem 
barmát, sem marháját el nem veszik, adjanak önnik egy kevés 
ideig. Im ha aláérkezem Kassára, kiigazíttatom onnan őket, 
megírhatja herczeg Mátyás urunknak is kegyelmed, hogy eljöt-
tek az bányák közöl, meg is harczoltak ott az selmeczi német 
gyaloggal, azért ő fölsége higyje, nihil inimici tentabitur a 
parte ista. 

í r j a meg azt is kegyelmed, hogy adja ő fölsége tudtunkra, 
ha császár urunk confirmálta-e az mi bécsi végezésünket vagy 
nem, mert addig jól tudom, semmire nem vihetem őket; egyéb-
ként reméllem, hogy megállják az végezést: azok, kik magok 
hasznájért nem akarnák az békességet, azok forgódnak és engem 
is fenyegetnek, de velem levén az én istenem, nem félek tőlek. 
odamegyek, minden nap írok inkább azért nekik és váltig eleik-
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ben rakom mind bűtöket, megmaradásokat, veszedelmeket ; az 
szentlélek isten, biszem, jó útba hozza őket : d e a d 15. Augusti 
lehetetlen Bécsben érkezni. í rok én ismég hamar, miben lészen 
az dolog. Tartsa meg az isten kegyelmedet. Ex Surány 30. 
Julii 1606. 

Servitor et compater deditissimus 
Stephanus Iliésliázy. 

Kiílczím : Spectabili ac magnifico domino Georgio Turzó de Betlenfalva 
t 

corniti comitatus Arvcnsis, sacratissimae caesarcae majestatis consiliario 
et dapiferorum regali um in l i angaria magistro etc. domino et compatri 

observandissimo. 
Eredetije a Nemzeti Muzeumban. 

L X X Y . 

1 6 0 6. j u l . 3 1. 

Stephanus dei grafia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Hogy kegyelmed Trincsenből közelebb jött ide hozzánk 

Likovára, az üdőnek rövid voltához és az előttünk álló szükség-
hez képest, hogy hamarébb érközhessík alá kegyelmed, fölötte 
igen akarjuk. Az dolgok igen nagyok, sőt ilyen terminusok még 
előttünk nem állottanak, ha valaha nemzetségünknek közönséges 
javára egyenlő értelemből kellett valami jót végeznünk, szintén 
most az vagyon és lészen előttünk, melyre elmúlhatlan okok is 
siettetnek bennünket : az hadaknak mindenfelől való megindúlása, 
az töröknek jelen lét ele. Az urak is mindenfelől hozzánk már 
bégyűltenek és itt nálunk jelen vadnak, reménljük, hogy ez előtt 
való írásunkra is kegyelmed megfogott indúlni és talám jövő 
útban is találják kegyelmedet. De, ha még nem indúlt lészen, 
annyival inkább intjük, kérjük nagy szeretettel kegyelmedet, se 
órát, se napot ne mulasson, siessen hozzánk és közinkben érközni, 
végezhessünk minden bizonyost ez előttünk álló nagy dolgokról, 
ne láttassuk mind az két császár elmejét csak függőben sokáig 
hordoznunk és tartanunk, mindenekfelé adhassunk categorice 
bizonyos választ. Melyben való követséghordozásban minthogy 
eddig kegyelmed fáradott és anélkül is fő membruma levén 
hazánknak, szükségesképen az kegyelmed jelenlétele és köztünk 
való voxa kevántatik. Bizonyos levén abban, hogy két-három 
napon isten segítségéből ez dolgokról minden jót végezvén, mind-
gyárast szép isteni áldomással ismét visszabocsátjuk kegyelmedet 
úgy, hogy közönséges jónkra az mi gondviselés még hátra vagyon 
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abban kegyelmeddel egyenlő értelemből előmehessünk. Azért 
minden okvetlen és haladék nélkül kegyelmedet hozzánk várjuk. 
Nec secus fieri volumus. Datum ex libera civitate nostra Casso-
viensi die ultima mensis Julii anno domini 1606. 

Ejusdem spect. ac magn. doni. vestrae 

benevolentissimus 
Stephanus mp. 

Simon Pechi mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de Illiésháza stb. 

L X X Y I . 

1 6 0 6. a u g u s t . 19. 

Generális kapitán urunk ő nagysága bocsátott minket, 
tudniillik : Csery Mihályt, Szegedy Gáspárt, Ormé Tamást, Szele 
Ambrust, Bálint deákot és Tliely Jánost, thefter thihajához és 
az kincstartozóhoz az több vélek való fő-fő vitézeknek szállásokra, 
itt Újvárban niegértekezni és tudakozni az holdoltság felől, mi 
legyen akaratjok és kívánságok. 

Kikkel tisztességgel (és szeretettel) való beszélésiink után. 
mikoron az ő nagysága kívánságát és izenetit megjelentették 
volna, azt felelték minekünk. 

Az hatalmas császár után az nagyságos Ali pasának, 
szandcsák békeknek, agáknak, vajdáknak és ispánoknak kíván-
ságok ez, hogy valamennyi falvak, városok, jobbágyságok, kiknek 
még az nevek is be vagyon írva az hatalmas császár könyvében 
szultán Szolimán idejétől fogván, azaz miultától fogván Eszter-
gám elsőben az magyarok kezétől török kézben költ volt, és az 
törököktől Esztergám várának megvétele előtt is boldoltak vol-
tanak. fizettenek, szolgáltának : mindazok mostan is behódolja-
nak etc. — Ki t sok szapora szóval előnkben adván az törökök. 

Mi azt feleltük : mi mellett kiván az nagyságos pasa és 
kegyelmetek ilyen nagy dolgot, és ha az mi fölséges fejedelmünk-
től, királunktól vagyon-e ez kívánságra való engedelem és valami 
levél, mert mi örömest látnánk, mert úgy arányzuk, hogy kapi-
tán urunk ő nagysága ez dolgot ennyire nem értette és nem is 
tudja. Ki t hallván tőlünk, urunk ő fölségének hozák egy levelét 
elő, kinek datumja ultima januarii 1606 volt. Melyet megolvas-
ván, az levélnek teljes continentia az, hogy mostan az holdoltságot 
semmivel ne bántsák, mert látják, hogy mostan az hadak is mind 
reátok kelnek, hanem várakodjanak az békességnek az németek-
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kel való véghezmenetelire (vagy lia az nem lenne, az hadakozás-
nak vége mire válnék). 

Ez levelet megolvasván, akartuk az ő fölsége Írásának con-
tinentiájához őköt és értelmére, s annak megtartására venni, de 
azt felelték, hogy más levél vagyon, ki ennél utóiban költ ; 
mely otthon maradott, de érette küldenek és meghozatják. Mi az 
idő alatt eszünkben vévén, hogy az levélnek érette való küldése 
felől beszélnének és egyátaljában megértettük volna, hogy lol 
akarnak hozatni : 

Azt kérdénk tülök, ha akarják-e, hogy ő nagyságának 
kapitány urunknak az ő kegyelme kívánságát megjelentsük, mert 
azt az ő kegyelnie kívánságát ő nagysága bizonyosan nem így 
értette ; netalántán ő nagysága urunk ő fölsége híre nélkül ilyen 
nagy dolognak véghezvitelét és tractálását magára nem veteti ; 
minthogy az ő fölsége előadott levele sem tartja, ő nagyságának 
is penig ennyire parancsolatja nincsen. Mely dolog és kérdésünk 
nekik is tetszett. És úgy kettőt közölünk, Ormé Tamás uramat és 
Bálint deák uramat küldöttük ő nagyságához ; és ő nagyságának 
az megírt kívánságokat tudtára adván, ő nagysága azt izente 
(szép beszédekkel megkövetvén őket) : hogy ím most értem az ő 
kegyelmek kívánságát mi legyen ; de gondolja meg ő kegyelmek, 
hogy én az én kegyelmes uramnak fejedelmemnek egy szolgája 
és kapitánya lévén, híre nékül mint vihessek ilyen nagy dolgot 
véghez ; hanem, minthogy mostan az magyar nagyságos urakat, 
fő-fő nemes rendeket, vármegyéket ő fölsége Kassára gyűlésre 
hívatott be, és az németekkel való tractálást adatja Illésházy 
urammal ő nagyságoknak eleiben megértésre, ott vannak az 
hatalmas császár és az nagyságos vezér pasa követi is, én is az 
dolgot ő fölségének postán, az ő kegyelmes kívánságát oda-
küldöm, és ő fölsége valamit parancsolt, abban maradok. 

Mink így, ha szintén én valamit végeznék is, netalántán 
urunk ő fölségének nem fogna tetszeni, és úgyis az végezés állandó 
nem lenne, vagy az országnak is ellene lenne ; de hiszem, hogy 
ha az németekkel való frigy véghezmenend, tehát az hatalmas 
császárral való szövetsége is urunk ő fölségének az magyar nem-
zettel megerősejtetik, és ugyanakkor (ezt tartom) minden vég-
házakhoz és várakhoz, valamelyek Magyarországban vannak, 
tartozandó koldoltságok felől állandó és megmaradandó vége-
zést tesznek, ki sokkal jobb és hasznosabb leszen mind az sze-
génységnek, mind penig az vitézeknek.'És ők is ezt jóváhagyván, 
így váltunk el egymástúl etc. 
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L X X V I I . 

1 6 0 6. a u g . 2 4. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Hogy kegyelmed az ide való állapatunkat szüntelen értse, 

az portára való követünket az vén csauszszal együtt, ki onnat 
jött volt, ma bocsátottuk el, minden állapatokról voltaképen vali'» 
tanúiságot adván nékik. Magunk felől írhatjuk kegyelmednek, 
legyen istennek hála. jobb állapattal vagyok és könnyebben sok-
kal, hogysem mint az mint kegyelmed elhagyott ; jó reménségünk 
is vagyon, hogy ő szent istenségének kegyelmességéből naponként 
való könnyebbűlésre és gyógyulásra fordulunk. Az zsidó doktor 
emlöget valami mannilla nevű orvosságot, Bécsben mondják, hogy 
bőven ; Széchy György uram fog postán érötte menni etc. 

Uram, az mely dologban kegyelmed elindult és munkálko-
dik, szeretettel kérjük ne halogassa és ne mulasson véle, ügye-
közzék mennél hamarébb jól véghez vinni, mert a mint látja 
kegyelmed az üdő igen béjött és eltölt és a mint annak utána-
hallottuk, nem is úgy fogjuk találni az török erejét a mint mü 
gondolnánk ; mind az két szerencsére készön vagyon, itt penig az 
szomszédságban most is minden órában halhatatlan sok kárt 
teszen az tatár, amazok sem nyugosznak ha fölljébb érköznek, 
mind az mi lelkünk terhelődik immár véle valami kár késödelem 
miatt esik az hazában ; lám mü rajtunk semmi is az dologban 
nem múlt, sem nem múlik ezután is. H a mi hírei érköztenek ez 
üdő alatt onnat feljűl kegyelmednek, adja értésünkre. Bene valere 
cupientes. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 24. 
mensis Auguszti 1606. 

Ejusdem spect. ac magli, doni, vestrae. 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Külön lapon. 
P. S. Az titkon való assecuratiórol ne feledközzék cl kegyel-

med a mind szóllottunk róla kegyelmeddel; iigyeközzék mennél 
hamarébb megszerzem legyen kezünkben. 

Az kassai generalisra is, ki jövendőben lészen oly mandá-
tumot mely nálunk álljon, hogy valamikor én megtalálandoni, ad 
requisitionem meam tartozzék mindgyárast mind lovaggal gya-
loggal, és alatta levő fizetött és fizetetlen hadakkal én mellém 
jönni és a hol az szükség kévánja ott segítségül lenni, non ol> 
stante diuturnitatem literarum. 

Farkas Gergely ha meghozatta lészen az követ arra is le-
gyen gondja kegyelmednek. Az gyűrűk csináltatására is mind az 
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erdélyi s mind magyarországi czímerre, a mint szólottunk kegyel-
meddel. 

Tudakozzék kegyelmed ott fönn és szerezzen baráti által, mi 
számunkra két igen öreg szép szilindekeket, török császárnál 
halljuk hogy kedves ajándék volna, oda küldenők. többi között 
szeretettel kérjük kegyelmedet ne neheztelje se röstellj e ezt is 
megszörzeni, hadd kedvesködnénk neki a mivel kedvesködhetnénk. 

Kegyelmedet erre is kérjük ne felejtse el ez legyen kivál-
képen való punkt az Tokaj dolgában, minthogy ő fölsége császár 
neköm Tokajt jure haereditario adta és jus regiummal cum omni-
bus pertinentiis ab antiquo ad eandem spectantibus,tehát valamely 
jószágok Tokajhoz valók Tarczalon és Keresztúron kivül is, kiket 
ő fölsége vált meg, de azon kívül valókat is, kik zálogosok volná-
nak szabad legyen és jussom legyen nekem hozzá, hogy magam 
pénzén azokat is megválthassam, ugyan oda írassa ezt kegyelmed 
az articulusokban és az diplomában is, kiről bővebben izentünk 
kegyelmednek Hoffmau uramtúl. 

Stephanus mp. 

Külczím : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illiesbázi stb. 

L X X Y I I I . 

1 6 0 6. a u g u s z. 2 8. 

Stephanus dei grafia stb. 
Spectabilis ac magniüce stb. Salutem stb. 
Ennek előtte való levelünknek is, melyet Hoffmau uram 

által küldöttünk volt, csak az volt a summája, hogy kegyelmetek 
a reája bízatott dologgal semmit se késsék, se múlasson, miért 
hogy az idő ennyire béforgott. Mit írt légyen most mü nékünk 
az budai pasa, in specie az maga levelét oda küldöttük kegyel-
meteknek. Az szerdár a mint ő computálta, ha az augustus novi-
luniumjától fogván számlálván 15 napon volt Mohácson, és onnat 
nyolczad napra Budára érközik, szintén tegnapi napon azaz 27. 
augusti szállott Budához, holott annyi haddal az fönn levén, kii 
bizonynyal higyjen kegyelmetek, hogy nem az mi gondolatunk 
szerént vagyon, noha mindenképen szép szót ad a békességre, de 
félő hogy megveszi a jargaló pénzt valakin lehet és messzönnen 
való fáradságát heában nem hagyja. 

Most is ide alá felé az tatárok egyben kaptak az mieink-
kel és kár is esött az hajdúkban, valamily felé fordulnak Magyar-
országot élik, azt rabolják és abban tesznek kárt, ha csak két 
napot és két órát halad is a dolog, mindennap Magyarország és 
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az mi nemzetünk fogy, károsodik vélle. Mü rajtunk lám semmi el 
nem múlt s nem múlik ez után is, ha mi történnék kár, rablás 
vagy egyéb eset, mely mind Magyarországon, nem máson történ-
hetik, mü okai semminek nem lennénk, az kegyelmetek vagy az ö 
fölségek késedelmessége lenne oka minden kárnak. 

Mü azért protestálunk idején korán, tudjuk az török szoká-
sát és természetit az rablás ő néki közönségesen az várvételnél is 
hasznosban esik, noha birodalma véle nem terjed, ha ennyire 
immár feljött félő hogy hírtelen eine csapjon valamely felé, most 
senki nem lészen ki eleiben álljon, az kárt is megvalljuk és úgyis 
arra kell mennünk a mire e nélkül mennénk. Evvel a szerdárral 
török is bőven vagyon elhigyje kegyelmetek, de csak ta tár ja is 
könnyen vagyon hat vagy nyolez ezer, most sem császár, sem 
fővezér előttők itt kinn nincsen, hanem csak szerdár kivel ők keve-
sebbet gondolnak. Király fia idejében császár ő maga itt kinn 
levén az mely tatárok és törökök segítségére küldöttének volt. 
kedvük ebben nagy rablást tevén Magyarországban meg kellött 
víniok az prédáért az segítségökre küldetett tatárokkal, mely-
ben most micsoda módunk lehessen, jól látja kegyelmetek, hanem 
távol kellene azt kerülnönk, hogy módot és alkalmatosságot ő 
nekik arra ne adnánk és távol az maguk birodalmában tarthat-
nók őket. De látja azt kegyelmetek, hogy ez is az budai pasa 
csak mezőt enilöget és hogy az mezőben valék meg ha mü az 
némöt mellé vagy ő melléjök állunk inkább. 

Mindezek arra valók és azért írjuk bő beszéddel meg ke-
gyelmeteknek, hogy az előttünk álló dolgot ne vontattassa, sies-
sen véghez vinni és ő fölségöket szorgalmaztassa, szánják meg az 
elpusztúlt és megromlott Magyarországot, ne essék valami vélet-
len veszély az idén is ra j ta ha penig mi történnék, kit isten tá-
voztasson, magát és minket is mindenekben igen szorgalmatoson 
mentse meg kegyelmetek, hogy okai mü semminek nem lészünk. 
hanem az ő felségek üdő vontatása. 

Tokaj felől noha tudjuk azt, hogy a mint egyszer császár ő 
fölsége cum omnibus pertinentiis ab antiquo ad eandem arcem 
spectantibus nekünk adta, de hogy jövendőben is valami különb-
kiilönbféle magyarázatok abból ne követközhessenek, az mely 
faluk vagy városok most meg nem volnának nevezve, kik Tokaj-
hoz valók voltanak régen és zálogban vadnak vetvén, azt az 
clausulát igen expresse és oly értelemmel írassa oda kegyelmetek, 
hogy valamely jószágok régtűi fogván oda valók voltanak és 
most elzálogosítván volnának, akár túl az Tiszán, s akár innét 
valók legyenek és akár mi rendbéli és hova való embereknek 
inscribáltattak volna, azoknak megváltása is nem mást hanem 
minket illessen az mostani ő fölsége adományából. Tarczalt és 
Iveresztúrt azért neveztük meg, hogy olyan derekas summában 
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levén azok inscribáltatván, azokat ő fölsége váltsa meg mi 
nékünk, az többinek penig megváltására való igazságot és szabad-
ságot mü nékünk adja ö fölsége. Kit noha tudjuk, hogy ű fölsége 
most is úgy értött és eo sensu adott mi nékünk cum omnibus per-
tinentiis antiquis, de mégis, hogy jövendőben az ő fölsége ide 
való generalis prefectusi és tisztviselői azon ne akadálkodhassa-
uak, kévántatik hogy expresse légyen kiírva, hogy valamikor 
azokért való summát letehetnők, nos vei successores nostri legi-
timi, tehát mox et de facto absque omni tergiversatione, mind-
gyárast az summa letétele után hozzá nyulhassunk. Hiszem ha 
megakarjuk váltani és megválthatjuk ő fölségének nem injuria, 
amaz is penig az kinél volna pénzét el nem veszti, de azt kéván-
juk hogy minden igazságával és régtűi fogván hozzá tartozókkal 
épen adja ő fölsége mi nékünk Tokajt. 

Melyre ez okon is kell ügyeközniink, az vár jól tudja 
kegyelmetek jószág nélkül semmi, az mi jószág penig Tokajhoz 
volt, azt az országnak közönséges tetszéséből az hajdúságnak 
kelleték adnunk az korponai gyűlésön, mely immár oda vagyon, 
enélkűlis penig az nyilván való igazságban senkinek semmi inju-
riája nem lehet. 

í r jon idejénkorán arról is kegyelmetek mi nékünk, hogy 
mikorra végezheti mind az három részről és az törökkel való 
tractátusra való menetelt. Ha annak előtte alájöhet kegyelmed 
Illyésliázy uram hozzánk vagy csak innét bocsássunk oda kegyel-
med mellé. Es onnét feljűl kik lésznek az ő fölségök részéről comis-
sariusok, mert ha csak Altban leszen a mint az pasa írja, a nem 
sok ; úgy vesszünk eszünkben igen elfogytanak ott is az emberek, 
ha penig több társai lesznek írja meg kegyelmed, hadd tudjuk 
azokat is, mü innét nem késleltetjük valakiket föl kell bocsátanunk, 
csak az végezött napot érthessük, fölküldünk reá hadd tudhassa-
nak Nyáry uramék is idején korán az naphoz és úthoz hozzá tar-
tani. í r jon azért kegyelmetek minden szükséges dolgokról, bővön 
és nyilvánvaló képen. Bene valere cupientes. Datum ex libera 
civitate nostra Cassoviensi die 28. mensis Augusti ; anno domini 
1606. Spectabilium ac magnificorum dominationum vestrarum 

benevolentissimus 
Stephanus mp. 

Simon Péchi mp. 
Kívül : Spectabiiibus, maguificis et generoris Stephano de Ulyésháza 
intimo, Francisco Magocsi ; Georgio Druget de Homonna, Sebastiano Teö-
keöly, Georgio Iloffman, et Petro Mladosovit consiliaris et ad serenissi 
mum principem ac dominum Mathiam Austriae archiducem, legatis et 

commissariis nostris et fidelibus nobis bonorandis. 
Cito. 
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L X X I X 

1 6 0 6. a il g. 2 9. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Magunk álla-

patja felől írhatjuk kegyelmednek, legyen istennek hála. könnyeb-
ben és jobban vagyunk annál, hogy nem mint kegyelmed elha-
gyott bennünket ; naponként az orvosok a mivel tudhatják, min-
dennel könnyebbítik nyavalyánkat, de minthogy az nyavalya 
természet szerént, az orvost és az gyógyulást igen kevánja, az 
mely orvos ember oda föl vagyon, kiről szóllottunk is vaia kegyel-
meddel, még eddig alá nem jöve és nem is érthetjük hogy jönne ; 
szeretettel kérjük kegyelmedet legyen gondviselése reá. küldje és 
hozzák alá mennél hamarébb lehet, vehetnők ki abból is kétsé-
günket; fölötte kedvesen és jó neven vesszük kegyelmedtől. 

Az mely két lovat oda föl való emberektűl magunk szá-
mára alá kérettünk és hozatunk, arra is szeretettel kérjük kegyel-
medet, elégítse úgy meg őket, hogy mi reánk nem hogy panaszol-
kodások lehetne érötte, de inkább vehessék jó neven. 

Az gyűrűket mind az hármat, a magunk, az erdélyi és 
magyarországi czímereket metszesse ki. csináltassa és készíttesse 
el kegyelmed, az erdélyi czímerből noha azt kimetszették volt. 
de nem volt egészen, mert az fél sast, az csillagot és az lioldot 
ki hatták volt belőle, azért kegyelmed arra is vigyázzon reá legyen 
éppen kimetszve. 

Az erdélyi várasok adósságát ez előtt alá hozott conclusi-
okban megigírték expresse ő fölségök, de az mostani replicati-
okban nem tudjuk, ha lött emléközet felőle avagy nem ; kegyel-
medet szeretettel kérjük legyen arra is gondja és vigyázása. In 
szintén nem replicáltuuk volna felőle is, az elébbi igíret szerént 
legyenek benne azok is az conclusiokban. Mind ezekben az kegyel-
med kedvünk szerént való munkáját és fáradságát megiigyeköz-
zi'ik szolgálni kegyelmednek. Bene valere cupientes. Datum ex 
libera civitate nostra Cassoviensi die 29. Augusti 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magniticae dominationis vestrae. 

benevolentissimus. 
Stephanus mp. 

Simon Péchi mp. 

Melléklet külön lapon. 
P. S. Az mi titulusunkat im két formában is leírattuk az 

mint mű kevánjuk, az elsőt úgy hogy minden tehetsége szerént, 
ha mi nékünk hasznos és kedves dolgot akar cseleködni. kegyel-
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mecl tehát az szerént hozza és szőrözze meg és oly serio instáljon 
érötte, hogy az másodikat ingyen se említse, mintha nem volna 
és totis viribus azon legyen, hogy azt hozza meg mi nékünk, kin 
reménljük, hogy ők igen sokat nem veszeködnek. 

Ha penig semmiképen nem lehetne, hogy nem mint ilyen 
nagy dolognak csak azon esze vesszőn, az másodikra úgy lepjék 
kegyelmetek és annál különben osztán ugyan ne is legyen semmi-
képen. 

Az első, kiért instálni kell, ilyen legyen : Stephanus dei 
gratia Transylvaniae, partiumque regni Hungáriáé ac sacri 
Romani imperii princeps et Siculorum comes etc. 

Ha az első nem lehetne, ennél különben semmiképen ne 
legyen : Stephanus dei gratia Transylvaniae ac sacri Romani 
imperii princeps, partium regni Hungáriáé dominus hereditarius 
et Siculorum comes etc. 

Illésházy erre a következő megjegyzést teszi, a jelen papi-
rosra : Magyarországban princeps soha nem volt egyéb, hanem 
az királyok fiai. 
Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de Illiésliáza intimo 
consiliario, partiumque regni Hungáriáé eis et ultra Danubianarum guber-
natori, corniti comitatuum Trincsiniensis et Liptoviensis, ac ad serenissi-
mum principem et dominum Mathiam archiducem legato et commissario 

nostro etc. Fideli nobis lionorando. 

L X X X . 
1 6 0 6. a u g u s z t u s . 30. 

Stephanus dei gratia stb, 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Az vitézlő 

Somogyi György adá értésünkre, hogy az ő kapitánsága alatt 
való vitézekkel küldötte volna kegyelmetek az nógrádi németek 
keresésére és az alatt míg oda jártak, az több rendbeli hadaink-
nak kegyelmed megfizetett volna, annak utána penig az Rákos 
mezejére kelletett magunk személye mellett indulniok és úgy 
maradt volna hátra fizetések. Könyörgenek nékünk, bogy akkori 
hópénzeket, mivel hogy az több vitézekkel egyaránt szolgáltak 
volna megadatnűk (így). így lévén azért az dolog kegyelmed 
emlékezhetik rá, hogy az vitézeknek akkori fizetését magára 
vette volt. Kegyelmedet azért intjük szeretettel, hogy az mely 
hópénzek, Somogyi Györgynek az ő kapitánsága alatt való 
vitézekkel, hátra maradott volna az megnevezett szolgálat mia, 
az exponenseket is elégítse meg erről kegyelmed. Tartsa meg 
isten kegyelmedet. Datum in libera civitate nostra Cassoviensi 
30. die mensis Augusti anno 1606. 
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Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 

Stephanus mp. 
amicus benevolus. 

Greorgius Keresztúri, 
secretarius. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illiésházi consiliario 
nostro ir timo et inferioris regni Hungáriáé bonorum nostrorum fiscalium 

supremo administratori, stb. 

L X X X I . 

E x T r i n c z e n 3. S e p t e m b r i s 1 6 0 6. 

Az mi az derék dolgot illeti, az úristent segítségül hí ván az fölsé-
ged commissariusival egyetemben azon leszünk, hogy mindeneket júl 
elvégezzünk, csak fölséged és országunk maradhatna meg. Arra kellene 
néznünk, mert az szabadság semmire nem kelletik, ha elvesztjük orszá-
gunkat. É n Kassán létemben is eleget kiálték, hogy ne késtessenek és 
hazánk megmaradására nézzünk, ne akadozzunk pókhálóban, mert ezután 
is az idő, s ta tuta publica et leges, az mint ezelőtt való időkben is, azon-
képen ezután való idők is vál toztathat ják, de némely uraimnak, inkább 
ad privata commoda quam bonum publicum vagyon nézések ; ha mi rab-
l:is esik, ad janak mind ez világon, s mind az más világon az ár tat lanak 
veszedelméről okot, azok az kik okai ez sok disputálásnak és késedelem-
nek, bizony igen félő, hogy semmi nékül eloszoljon az török had. 

Illésházy Bocskaynak. Emich Gusztáv úr Medullae et Paragraphi czímü 
gyűjteményéből. 

L X X X I I . 
A n n o d o m i n i 1 6 0 6 . 4. s e p t e m b r i s . 

Első szóbeszéd Althám és az pasa között az volt, miért 
hogy immár az magyaroknak állapatja az békességből az német-
tel végben vagyon, ez szükség, hogy immár az mi részünkről is 
végezzünk az hátramaradott dolgokrúl ; ezt az pasa mondotta. 
Erre azt felelte Altham: akarom, hogy nagyságod tudja azt és 
megértötte az magyaroktól, hogy már mivelünk megbékéltek és 
megegyesödtimk, az úgy vagyon, különben sincsen penig, de az 
mi részinkről úgy vagyon tudva, hogy az mint Caesar Gál uram 
Budán végezett, az szerint az hatalmas császár részére is immár 
kész az békesség s megmarad nagyságtok is azon. Az hatalmas 
császár részéről azért az elfizettetött ajándék, mind az hatalmas 
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császár ő fölségének s mind az vezéreknek készen vagyon s meg-
adjuk. Annak felötte ezután is, lia az hatalmas császár vagy 
esztendőnkint, vagy három esztendőben küldene! ajándékot az 
mi császárunknak, mi is készek leszünk, hasonlóképen küldenünk, 
adnunk, de mi mostani derekas ajándékunkat, úgy Ígértük ennyi 
nagy summával, hogy az semel pro semper legyen. Erre az pasa 
azt felelte, hogy soha arrúl szó nem volt, hogy ez egyszeri ajándék 
által értessék az. hogy ezután többé ne adjanak adót, sem az, hogy 
az hatalmas császár részéről illendő (kitörölve igyenlő) ajándékot 
adna az német császárnak, mert az soha nem hallatott s nem is 
leszen, meg sem gondoljátok azt, mert az ti uraitok pohárt, kupát, 
mosdókat, órákat szokott adni az hatalmas császárnak. Viszont az 
mi hatalmas császárunk, kaftánt, lovat, köves szablyát küldött 
Bocskainak, de hogy hasonlót tartozzék ő valakinek adni, az 
minémőt neki adna az nem leszen. Hanem nevezzétek meg ti, 
mit Ígértek adni esztendőnként az hatalmas esászárnak. és soha 
ne gondoljátok azt, hogy az hatalmas császár oly értetlen legyen 
vagy szegény, hogy viszontag emberséggel és illendő jóval ne 
legyen érette, de hogy ez az atnáméba be lenne írva, hogy ő is 
az hatalmas császár egyenlőt tartoznék adni, azt nem is köll 
megemlíteni, mert új dolgot nem köll szabni. Azt is mondá lám 
az hatalmas császár, naponkint küldtön küld sok szép drága 
ajándékokat az felséges Bocskay királnak, most is küldött, kit 
még meg nem adtam neki, noha nincsen közöttek semmi végezés. 

Végre tovább disputálván egymással és mink is hozzászól-
ván, monda az pasa : sommája ez három, a dolog erre kívánja az 
választ, miért hogy te, az te császárod személyét viseled most. 
nem Althamét, sem herczeg Mátyásét — én sem Ali pasa, sem 
Murát pasa képét, hanem az hatalmas császárét viselem, azon 
szót szóllom és úgy végezek, mint az császár maga szömélye 
szerint, azért adott is hatalmat, hogy ez mostani ajándékot éppen 
bekívánjam, ha az végházakat az német császár kezéhez veszi, az 
magyarok megadják neki, azokat mind visszakívánom és ezután 
esztendőnkint az summa mi legyen, kit beküldőtök, annak az 
nevét megkívánom tudnom tőled. Er re azért választ várok. Ha 
penig az végházak az magyaroknál maradnak, azokkal én vége-
zek felőle. Erre Altham azt feleié, mind igaz az nagyságos pasa 
szava, hogy az két császár szömélyét és képét viseljük, és azért 
nem volna jó olyant végeznünk, az ki nem illenék hozzánk, mert 
az mi ez mostani ajándékot illeti, miért hogy megígértük, ez 
végre ígértünk ilyen sokat, hogy ezután immár többet ne kíván-
jatok, hanem, ha meglátogatunk és mi tisztességes ajándékot kül-
dünk az ti hatalmas császártoknak, kívánjuk, hogy hatalmas 
császár részéről is küldjenek az mi császárunknak. Ami penig az 
végházakat illeti, azokat az mi császárunk számára megígérték az 
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magyarok, és az úgy vagyon, de miért hogy még az mi császárunk 
kezében nincsenek, azokról nem tudok semmit, nem^tudok végez-
nem, hanem az mikor mindnyájan együtt leszünk. És Illyésházy 
uram is akkor ott leszen, azon is megalkhatunk hamar. Az esz-
tendőnkint való summát penig én nem igérem, mert ennyi sok 
esztendeig való hadakozás is azért nyújtózott ilyen hosszan, hogy 
erre nem akartunk menni, és mostan is nem mehetek, hanem, ha 
küldünk mi, ti is küldjetek, ha ti nem küldetek, mi sem küldünk. 
Monda erre az pasa : Hát miért jöttünk ide, ha én eztöt tudtam 
volna, hogy csak ezért jöttél ide, én nem hogy ide jöttem volna, 
de csak erre sem tekintettem volna, többé ide immár soha nem 
jövök, ezt úgy értsed, lássák az magyarok, ha ők elállanak mel-
lőlünk, nálunk hitek s liütlevelek. Mi is erre felelénk, hogy attól 
nem szükség az török nemzetségnek mi felőlünk gondolkodni. 
Erre meg azt feleié Altham, hogy ő semmi egyebet nem mond-
hat. mert minden szive titkát kinyitotta és többre sincsen tano-
sága, hanem az mint megmondotta, az szerint kész végezni, de 
ha ezen meg nem elégszik, tehát hagyjon napot neki, ez közben 
hírré teszi odaföl is. Ez alatt Illyésházy uram is megtér és akkor 
legyen vég mindenben. 

Arra azt mondá az pasa, nevez bizonyos napot neki, mikor, 
mely nap leszen az. Azt feleié Altham, nem lehet, mert azt nem 
tudom én, mikor expediálják Bécsben. És ha bizonyos napot 
neveznék és meg nem lönne, én maradnék gyalázatba. Mondá 
ismég az pasa : no ezt míveljük, az mostani summának egy részét 
bocsássuk be és az többit tartsuk meg az jövendő esztendőre. És 
ím együtt ha leszünk, végezünk az esztendőnkint való adóról, 
bátor együtt mindnyájan. Arra Altham meg azt feleié, hogy ő 
ezt nem mívelheti, mert azt futotta ez ideig mind, mert ha ő azt 
mívelné, az császár méltósága osztán semmi lönne. Hát mit kell 
mívelni? az békesség véghez nem ment, mondá az pasa. Felele 
arra Altham, no hagyjuk arra, az mikor mindnyájan mindenfelől 
együtt leszünk. Mondá az pasa, mi haszna annak, most kellene 
elvégezni, azkor osztán csak confirmálnók, mert immár mi ezzel 
nem késünk, úgy az mint az magyarokkal tractáltatok, végezte-
tök. Ezután szemben levén mindnyájan kézre jüttök. Mi is ehhez 
hozzászóllánk, hogy még az mi dolgunkban is, nincsen szintén 
vég, jó azért, hogy együtt levén az tracta, együtt végezzenek 
osztán és úgy adnunk egy köz alkalmatos írást erről. 

Kíviil Illésházy kezével : Altham mit traetált az törökkel. 

Minuta a Magyar Nemzeti Muzeum birtokában. 
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L X X X I I I . 

1 6 0 6. s z é p t. 5. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Mihöz kellessék magát kegyelmednek tartani az tractatus 

dolgában, az derék és közönségesen írt levélből kegyelmed meg-
értheti. privatim is akarók inteni kegyelmedet, hogy mind azokra 
legyen szorgalmatos gondja, mind az leveleknek megszörzése 
legyen meg s mind az várakból az németeknek kivitele, kivált-
képen az ide való földekről és Váradból, minthogy az annyira az 
törököknek torkában vagyon és mikor módjok lehet benne, nem 
szűnnek meg az belé való practikálástúl etc. 

Az Tokajhoz való jószág, hogy mindenestűi cum antiquis 
pertinentiis irattassék az diplomában, és hogy annak megváltá-
sához minekünk legyen igazságunk, azt a mi kevánságunk szerént, 
hisszük kegyelmed megszerzi. 

Az erdélyi adósságokat is az előbbeni igéret szerént nem 
hagyja ki az conclusiókból. 

Az titulusnak is megszerzésében az mi kévánságunk szerént 
munkálkodik, hogy az első formára szőrözze meg, melyet immár 
oda küldöttünk kegyelmednek. 

Törekedjék abban is kegyelmed, minthogy közönségesen 
egész nemzetünknek hasznára és bátorságos állapatjára való 
dolog és ugyan ne is engedje különben lenni, hanem Homonnay 
Bálint uramnak az itt való kassai generálisságot rendeltesse 
kegyelmed, ne szálljon ide más idegen, kivel közönségesen neta-
lán nem alkhatnának meg az embörök kedvök szerént. 

Legyen gondja kegyelmednek az titkon való assecuratiónak 
is idején korán való kiszörzésére, hogy az lehessen kezünkben. 
És az kassai generálisra való mandatumnak olyan formán kivé-
telére, hogy minden tiszti alatt levő fizetett és fizetetten hadak-
kal, valamikor mi kévánnók segítségünkre jöjjön, minden üdőben 
non obstante literarum diuturnitate. 

Több gondja között az gyűrűk metszését is ne felejtse el 
kegyelmed és az Erdély czímeréből ne hagyják ki az fél sast, az 
holdat és csillagot. 

Az derék dolgokat mikorra végezheti kegyelmed, idején 
korán írja meg minékünk és mikorra gondolhatja, hogy napot 
végezhet mind az három részről való öszvegyűlésnek, melyre 
innét is az kiket akarnánk, akkorra oda fölbocsáthatnánk és tu d-
nánk minden dologhoz hozzá tartozni. 

Altban uramat kegyelmed intse meg idején korán . óva 
tractáljon az törökökkel és az végvárak dolgához semmi közit ne 
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avassa, in genere szólljon, hogy az magyarokkal mindenképen 
megbékélnek, és az végvárakat se mondja expresse, hogy mü 
az némötöknek adnók kezükben, hanem, hogy az magyarok kezé-
nél maradnak és lésznek, mert ha affélét emlöget, hogy vissza-
adatnának az némötnek, újabb controversiára adna okot; járjon 
minden feleleti csak in universalibus, ne szálljon ad parti-
cularia és ne magyarázzon semmit, azonképen az mellette való 
Caesar Gált is erről kegyelmed intse meg, hogy az is csak gene-
raliter forgassa, hogy az magyarokkal császár ő fölsége minden 
kévánságok szerént megbékéllött, semmi particularét ne emlö-
gessön az végvárak felől. 

Arról penig gondja legyen kegyelmednek, hogy maga szö-
mélye szerént jelen lehessen az tractátuson, mikor mind az három 
részről véghez kell menni az békességnek, melyről minket tegyen 
bizonyossá kegyelmed idején korán. Bene valere cupientes. Da-
tum ex libera civitate nostra Cassoviensi dio 5. Septembris 1606. 
Spect. ac magn. dom. vestrae. 

benevolentissimus 
Stephanus mp. 

P. S. Legyen azon kegyelmed minden tehetségével, hogy 
az itt való generálisság mellé az judex curiaeságnak tisztit is 
szerezze Homonnay Bálint uramnak, minthogy annak elviselésé-
ben, ide alá másnak olyan módja, sem arra való autoritása 
nincsen. 

I. qui spra. 
Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stepliano de lllie'sháza intimo 

consiliario stb. 

L X X X I V . 

1 6 0 6. s z é p t. 7. 

Stephanus dei grafia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutoni stb. 
Trincsénből az mely levelet 31. augusti írt kegyelmed, 

tegnap 6. augusti (így) adtak itt meg, fölötte kedvesen és igen 
jó neven vöttük kegyelmedtűi, hogy az orvosasszonynak ide kül-
désében kegyelmed munkálkodott, és el is küldötte. 

Úgy ismerjük, hogy még efféle orvosok közül eddig ennél 
tudósabb hozzánk nem akadott, magunkat is igen bíztat szemtúl 
szömbeu, hogy minden kétség nélkül meggyógyít, [stentili keván-
juk. hogy nyújtsa áldását orvoslására és cseleködhessék minden 
jót velünk, nem hag} juk mi fáradságát és velünk való bajlódását 
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heában. Az öcsénktűi is penig az Székely Jákobtúl kedvesen és 
liáladással vesszük, hogy érettünk házának megnemösitését k í r t e , 
kiért reménljük is, hogy sokkal jobb szűvel ügyeközik gondot 
viselni gyógyulásunkra. Allapatunk felöl írhatjuk kegyelmednek, 
az kegyelmed elmeneteli után noha könnyebben is voltunk néha, 
de viszontag néha erötlenebbül is voltunk. De legyen istennek 
hála, sok az ideje, hogy reggel is jobban és csendesben nem nyu-
gottunk, mint ez elmúlt két északa, és egyébként is ugyan sokkal 
jobban és könnyebben érözziik magunkat mindenképen, melyet 
isten engedjen ennekutána ennél is sokkal jobbra és naponként 
való gyógyulásunkra. 

Az successor felöl való gondolkodásunk nem hogy megszűnt 
volna, de sőt minden javát és az két hatalmas császárok között 
az elfogyott magyar nemzetségnek megmaradását csak abban hely-
höztetjük, hogy ha az mely fundamentumot most fölvetöttünk és 
arra építöttünk, az magyar fejedelömséget örökösön föntarthatjuk 
és fölállathatjuk nemzetségünk között. Kire, mint hazánknak leg-
nagyobb javára olyan gondviselésünk vagyon, a mint szóllottunk 
kegyelmeddel felőle, most is mi azon emberek vagyunk, és abban 
állhatatosan megmaradunk. Ingadozó nádszálra abból kegyelmed 
mi reánk nem talált, melyről noha eddig is kegyelmed ismér 
bennünket, de naponként való cseleködetünkből ennekutána j ob-
iján megismér, hogy mi bennünk abból változást nem tapasztal. 

Tudjuk, hogy az oly dolog, hogy mindeneknek előtte áll 
az nagy istennek hatalmas és megváltozhatatlan rendelésé-
ben, mert az országok állapatját ő szent fölsége igazgatja és az 
fejedelömségeket osztogatja valakinek akarja. De emberi okosság 
szerént valaminemű gondviseléssel is ehez kévántatik, hazánkhoz 
és nemzetünkhez való szeretetünkből (kinek isten után minden 
állapatunkat valamiben vagyunk, háladóképen köszönjük), min-
denképen ebből is oly szorgalmatosak leszünk, hogyha eddig való 
fáradságunk és hazánk javára való munkálkodásunk, sok sze-
rencsepróbálásunk, jónak, dicsíretesnek és emléközetre méltó 
dolgoknak találtatnak: ennekutána is ezekben az föltalált jókban 
örökös megmaradására való gondviselésünk azokhoz hasonlóknak 
találtassanak, azon ügyeközünk. 

Hogy körüllünk némelyek oly szókat hintnek fülünkben 
kegyelmed felől, ki más gondolatot hozna szűvünkben, arról 
kegyelmednek ne legyen semmi idegen véleködése, mi azt tartjuk 
kegyelmed felől, hogy jórészint immár ismér bennünket, és alioz-
képest mindenkor securus kegyelmed mi felőlünk való gondolko-
dásiban és kegyelmedhez való synceritásuukban, melyben ha mi 
még hátra volna, az üdőre támasztjuk bízvást, hogy az mi kegyel-
medhez való jó akaratunkban soha hibát nem talál és meg is 
nyugszik kedve szerént velünk való barátságos ismeretségében, 
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és mi is csak hasonló igazságot, tiszta szűvet várunk hozzánk 
kegyelmecltűl, mint mi viselünk és tartunk minden iidőhen ke-
gyelmedhez. 

Székely Jakab felől a mint ír kegyelmed, ím mindgyárast 
elküldünk Patakra, hogy az leveleknek, kiket ír kegyelmed szük-
ségösöknek, mássát vegyék és az kegyelmed írása szerént fölküld-
jük azután kegyelmednek, maga kívánsága penig és az kegyelmed 
intése szerént is, csak az úristen adja jó végét ez előttünk álló 
békességszerzésnek, mindenképen úgy cseleködünk vélle, mind 
jószága dolgából s mind egyébből, hogy minket jóakarójának 
ismér és annak is tapasztal, mind oltalomból, a mire elegek 
lészünk, s mind egyéb reája való gondviselésből. 

Egyéb dolgokra való gondviselésüket az más levelekből 
megérti kegyelmed, csak ott vihesse jól végre kegyelmed, az 
melyek kévántatnak és napját érhessük az törökkel való tracta-
tusnak, Nyári uramat föl bocsátjuk kegyelmed mellé és végezzen 
úgy mindeneket kegyelmetek, valami egész nemzetünk javára 
legjobbnak tetszik. 

De az Tokaj dolgára legyen oly szorgalmatos gondja ke-
gyelmednek, ne találtassék valami akadály benne, legyen épen 
mienk, minden régtűi fogván hozzá tartozó jószágival, és letevén 
pénzöket az kiknél most zálagban vadnak némely hozzávaló 
jószágok, igazságunk legyen az megváltásához etc. Ezenben tud-
juk minden szükséges dologról ír kegyelmed minekünk, és viszon-
tag ha mi oly dolog idefelé történnék, mi is tudtára adjuk ke-
gyelmednek, hogy egyenlő értelemből lehessen mindenekre gond-
viselésünk. Bene valere cupientes. Datum ex libera civitate nostra 
Cassoviensi die 7. mensis Septembris 1606. 

Eiusdem spect. ac m. d. v. 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 

P. S. Kegyelmed emiéközhetik reá, mit értött legyen eunek-
elötte Káthay Mihálynak sok különb-különbféle ártalmas prakti-
kái felől és az mi mostani nyavalyánknak nagy részint, hogy 
ío-autorának vagy köz-társnak találtatott, mü örömest amint 
eddig türnők mégis tovább várakozunk vaia, de oly hallhatatlan 
iszonyú dolgainak mentünk annak utána is végére, kit tudnak az 
körülöttünk lévő tanácsurak, hogy tovább nem állhaták, sem 
szenvedheték annyi sok gonoszságait, hanem mind az öcscsével 
és több ahhoz való, egyértelemben való czinkosaival megtartóz-
taták és most fogva vadnak. Eogsága után is számtalan iszonyú 
dolog, a mennyi sok aféle ártalmas kötéseket és praestigiumokat 
találtanak ; naponként neveködött is volna cselekedni, de immár 
így fogva nyilván és kézben levén az kegyelmed értelmét is akar-
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juk felőle érteni, mit kellessék vélle eseleködni és mint menjünk 
tovább ellene való dolgunkban. A mellett, minthogy tudjuk,, az 
ő fogságának híre kimegyen, nevezzen kegyelmed minket mind 
az fejedelmeknél s mind egyéb rendeknél, hogy mü nem fogattuk 
meg magunktól, de az tanácsurak értvén és látván nyilvánvaló 
gonosz cselekedeteit és szánakodván nyavalyánkon, azok fogatták 
meg. Mit kellessék penig véle immár cselekednünk, tetszését 
kegyelmed ír ja meg. Maga kezeírását, az mely Szuhaynál volt, 
igen akarnók, ha kegyelmed magához vehetné és minékünk alá-
küldené. 

(Bocskay kezével :) mp. Simon Péchi mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de Illiésháza, intimo 
consiliario nostro et inferioris Hungár iáé gubernatori stb. 

L X X X V . 

1 6 0 6. s z e p t. 1 4. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Nyári uramat az kegyelmed kévánsága szerént nem kés-

leltettük, ma bocsáttuk el, hisszük, hogy jókorra fölérközik Er-
sőkújvárra, kegyelmeddel megegyezhet mindenből. Az mint ennek' 
előtte is megírtuk az derék tractatuson, az egész magyar nem-
zetség Magyar- és Erdélyországok képében szükség jeleu lenni 
kegyelmeteknek ; mü úgy itíltük négyen kegyelmetek elegen 
lészen, kegyelmed mellett Nyári uram, Czobor uram és Hoffman 
uram. Mü amit itt föltalálhattunk, mindenekről hasznos instruc-
tiót Írattunk, kit Nyári uram megmutat kegyelmednek. Fölötte 
szeretettel kérvén kegyelmedet, hogy mindazokban munkálkodjék 
jó szüvvel, mert megmaradásunkat és az szent békesség állandó-
ságát ez három dologban tapasztaljuk, kik ott egynehány ratiók-
kal bővebb beszéddel írattanak. Az magyar nemzetségnek örö-
kösön való megegyesödésében, kit noha mindenik császár bánni 
fog : de minekünk az fundatoma megmaradásunknak, hogy egyik 
magyart az másikkal ne rágassák, etessék, és ezt az mostani con-
foederatiónkat ennél is inkább isten velünk levén egymás között 
megerősítsük etc. 

Másik az Erdély fejedelömségnek nevelése és öregbítése, 
melyben ha mód lehet, mennél nagyobbá nevelhetni, annál 
nagyobb s bizonyosabb erősségére leszen az mi nemzetségünknek. 
Harmadik, hogy amit most császár nekünk szakaszt, arra jó fun-
damentummal léphessünk, az országtól is confir máit ássunk, és 
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az török császártúl is, mindenek contirmáltatván, olykor bocsás-
suk ezeket igen jó módjával kezünkből, a miket mostan bírunk, 
mikor mindeneknek bódog exitusát és kevánságunk szerént való 
conürmálását látjuk mind az két császártúl, mely áll az üdőnek. 
mind ezeknek véghezmenetelire való határozásában, kit az in-
structióból kegyelmed nyilvábban megérthet. 

Az mi kevánságinknak penig véghezvitelére, ami nézi az 
török dolgát, nagyobb és jobb eszközt nem tudunk, mint az budai 
pasát, minthogy ő ez mostani szerdárnak veji, minden tehető 
nála, az tractatusra penig plenipotentiarius is. Az ő kedvök penig 
igen jár az ajándékkal is, azért ha arra valami alkolmatosság 
kevántatik, megmondottuk Nyári uramnak, nem messze Bécs. 
gyorson hozathat kegyelmetek ezer forint ára ajándokot néki. 
Azonkívül, ha ugyan jó reménségöt ad az derék dolgokra, lészön 
tanúlsága Nyáry uramnak az igíret felől. 

H a kegyelmedet az levelünk Bécsben ottfönn éri. kérjük 
szeretettel, fogja szűvből pártjokat mindenben azoknak, valakik 
mü mellettünk szabadságunk megkereséseiért híven és jámborúl 
szolgáltának, ne nyomattassanak mások lába alá és ne fogyat-
kozzanak meg igazságokban. Tessék meg, hogy igaz ügyünk 
mellett k ellőtt minékünk vétenünk, az kiknek vétöttimk. És ő 
fölségök is avval bizouyitsák meg, hogy sincere békélnek velünk, 
ha szömélyválogatás nélkül, ezekhez is, kik mü pártjaink volta-
nak, nagyobb vagy egyenlő kegyelmességöket mutatják és az 
egész magyar nemzetségöt ismét az ő fölségek hűségéhez édösí-
tik. Alioquin tudó dolog, hogyha azt nem cseleködik, ők is 
állapatjokhoz képöst, ahol bíznak, oda vonsznak. Nevezet szeiént 
az Homonnay György uram és Czobor Mihály és Rliédey Ferencz 
uramék dolgát hátra ne hagyja kegyelmed, mindenik talált meg 
bennünket könyörgések által, valamiben javok, hasznok, előmene-
telök ismertetik, promoveálja kegyelmed dolgokat. 

Az több szükséges dolgokról tanúlsága és memorialéja 
vagyon Nyáry uramnak, mindeneket közöl kegyelmeddel egyenlő 
értelemből, hisszük minden jót végez kegyelmetek, kire isten 
segítse szent fiaért kegyelmeteket. Bene valere cupientes. Datum 
ex libera ci vitate nostra Cassoviensi die 14. mensis Septem-
bris 1606 = 

Spect. ac magn. doni, vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchy mp. 

Külön lapon. 
P. S. Az athnamé levélnek páriáját kevánta kegyelmed, 

hogy ott fönn lött volna az tractatuson. De azt úgy írták, mint 
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török : igen nagy az maga liasznok nízése benne mind az végvárak 
félöl s mind az jövendő hadakozás felől, nem igen fundálhatni 
abból semmit ellenek, hanem ezek az puntok hasznosbak benne : 

Mü hírünk és akaratunk nélkül az némöttel meg ne békél-
jenek : 

Valamit mü az némöttül fegyverünkkel vagy szép szónkkal 
megvehetünk, az mind miénk légyen, abban nem hogy meghábor-
gatna, de sőt inkább megoltalmaz. 

Valaminemű állapatban én az földet kivöttem az némöt 
kezéből, ezután is azonban maradjon; valamely falu, város és tar-
tomány, akkor holdolt állapatban találtatott, ezután is béholdol-
jon. Az ki akkor holdolatlan volt, ha szintén valaha török biro-
dalma volt volna is , ugyan holdolatlan állapatban tartassék. 
kit szükség az esztergomi tartományban eligazítani. 

P. S. Az hajdúság állapatját kegyelmetekre úgy bízzuk, 
hogy valameddig az magunk dolgainak ő fölségökuél jó végét 
nem érjük, addig senkit is azokban kegyelmetök mü tőlünk el ne 
szakasszon és az ő fölségök hűségére ne kötelezzen, sem penig 
az végházakban ne rendeljen, se szállítson, mert sem az véghá-
zakat, sem az mezei hadakat addig semmiképen kezünkből ki 
nem bocsátjuk, míg az ő fölségökkel való végezésink épen nem 
confirmáltatnak. 

Az pénzt is penig és posztót, miért hogy mü töreködtünk 
abban ő fölségöknél, hogy hadainknak szőrözzük, mü hírünk nél-
kül nem akarjuk, hogy kiosztassék közikben, hanem járjon az 
magunk dolga elől és annak utána mindenek szép renddel ugyan 
az magunk gondviselése által végköz mehetnek. Münekünk abban 
egy pénz sem kell, csak hogy azt akarjuk, hogy köszönje mü-
nekünk azt az hajdúság, nem másnak, és ismerje meg azt, hogy 
mü szörzöttük azt nékik, az mi gondviselésünkkel, nem császár 
adja kegyelmességéből. 

Az vezérnek mü azért ez dologról csak annyira írtunk, 
hogy valami homályos igík találtattanak az császár hütlevelében, 
kit világosb magyarázattal kívánunk kiírattatni, de semmi új 
kevánságunk nincsen ő fölségöktűl, ki akadálya lehetne az közön-
séges békességnek. 

Stephanus mp. 

Külczim : Spect. ac magn. dóin. Stephano de Illesháza stb. 

Kivül Illésházy kezével : Az athnarne levelek mása : De donatieo 
Turcis dando in valore fl. 1000. 
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L X X X Y I . 
1 6 0 6. s z e p t e m b e r 16. 

Stephanus dei gratia. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Bécsben fölmenő 

utában kegyelmed emléközött volt Rhédey Ferencz uramnak az 
neki inscribált nyitrai jószágnak állapatja felől, kinek visszaada-
tása felől kegyelmed mü nekünk is írt vaia, tudni illik, hogy az 
negyven ezer forintért az nyitrai jószágban levő egy darab tar-
tományt Vislicze nevűt inscribáltatna, az várat az több jószággal 
visszaeresztené az papoknak. Alájővén azért Nyitráról hozzánk 
ezen dolog felől, adá előnkben annak az A'islicze tartományának 
fölötte puszta és haszontalan állapatját, és hogy netalán azt az 
pénzt soha meg sem érné. Neköm penig, és az egész magyar 
nemzetségnek, (ha valami hasznos dolgot viszünk végköz, ez vál-
tozással megmaradásunkra) menynyit szolgált legyen Rhédey 
Ferencz, nem szükség kegyelmed előtt számlálnunk, de mü azo-
kat igen soknak, nagyoknak és hasznosoknak tartjuk, és olyak-
nak, kikről háládatlanok semmi iidőben nem akarunk lenni. Azért, 
ha valaha valami bizonyos dologban mi nékünk kegyelmed akart 
kedveskedni, most egyszer ebben mutassa meg, hogy az Rhédey 
uram dolgát kegyelmed mindkét kézzel és valóban keményen 
fogja, és nem hogy erőtlenné tevén az mi inscriptiónkat, csak 
valami puszta jószágra igazítaná, kit könnyű szerrel, elmével 
ugyan nem is szenvedhetnénk meg : hanem az ő dolgában egy 
általjában ez kettőnek egyikét efficiálja kegyelmed, hogy váras-
tul Nyitra minden hozzá tartozó jószágival és jövedelmével éppen 
az mi inscriptiónk szerént maradjon mind addig Bhédey Ferencz 
kezénél, míg az negyven ezer forintot készen érötte leteszik és 
birja mind addig békességesen; vagy ha az 40 ezer forintnak 
egyszersmind való letétele súlyos levén, Nyitra nélkül ugyan nem 
akarnak lenni, tehát az negyven ezernek felét, tudni illik az húsz 
ezeret most egy elsőben tegyék le, Vislicze tartományát penig az 
más húsz ezeréért inscribálják neki úgy, hogy mikor azt is leté-
szik, tartozzék kezéből kibocsátani. Ennél külömben kegyelmed 
az Bhédey uram dolgát kérjük szeretettel az mi tekintetünkért 
ne hagyja, mert sok szolgálatjáért semmiképen háládatlanok 
neki nem akarunk lenni, sőt ezen kivűl is valamivel... segíthetjük, 
az magunkéból is mü ötöt nem hagyjuk, örömest segítjük. Ebben 
penig ő hozzája mi éröttünk kegyelmednek minden jó gondvise-
lését várjuk. Xec secus ullo modo facturus. Datum ex libera civi-
tate nostra Cassoviensi die 16. mensis Septembris 1606. Spect. ac 
magli, doni, vestrae. , , . 

benevolentissimus. 
Stephanus mp. 

viti : Spectabili ac magnifico domino Stephano lllésházy. 
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L X X X V 1 I . 

1 6 0 6. s z e p t e m b e r 1 8. 

Stephanus dei gratia stb. 
Speetabiles ae magnifici stb. Salutem stb. Csak tegnap reg-

gel is az minemű levelünket küldöttük kegyelmeteknek, minden 
ide való szükséges dolgokat és az közönséges jónak elővitelére 
való akaratunkat bőségesen tudtára adtuk kegyelmeteknek. Ezen 
órában érköznek az budai Ali pasa levelével, kinek sensusa, hogy 
magunknak ne kellessék magyaráznunk, és kegyelmed is volta-
képen érthesse, minemű végzésök lött légyen az törökkel Altham 
uramnak és Caesar Gálnak mindjárást az pasa levelének igéről 
igére mássát vétettük és kegyelmeteknek ezen leveliinkben inclu-
dáltuk, abból nyilvábban megért mindeneket kegyelmetek ; üdőt 
noha igen rövidet hattak és engettek. és protestálnak is az hadak-
nak nem tartóztatása felől, de mü rajtunk semmi eddig is einem 
múlt. Nyári uram immár útban vagyon, míg ez levelünk kegyel-
metekhez érközik, addig ott fönn jelen leszen, valahol kévántatik. 
Caesar Gál nem tudjuk mi okon halasztott szabású (így) az kegyel-
med betegességére Illyésházy uram, melyben mü eddig sémmit 
is nem értöttünk, de ha szintén volna is kegyelmednek valami 
kevéssé betegössége, azt ne nézze, ebben akadált és fogyatko-
zást az közönségös jónak ne tegyen, hanem erre az három részről 
való tractátusra rá érkezvén, ügyeközzék jelen lenni, kiben az mi 
tetszésünket mint viselje kegyelmed magát ez előtt való leveleink-
ben megírtuk. Ha penig mindezekben nem mü rajtunk, sem ke-
gyelmeteken : hanem ő fölségökön múlnék valami el, érti kegyel-
metek az török protestálását mü is mostan mint ezelőtt hasonló-
képpen protestálunk, hogy okai semmi következendő dolgoknak 
sem isten sem emberek előtt nem akarunk lenni ; mindazonáltal 
azsiettetés miatt kegyelmetek meglássa és igen rávigyázzon, hogy 
se az magunk személyére nizendő dolgokban se az országnak s 
hiítünknek szabadságára valókban semmit is olyat hátra ne hagy-
jon, és károsson vagy ártalmasson ne végezzen, kire üdővel is az 
posteritas méltán mü reánk vethessen, és azoknak méltó pana-
szok vagy átkok mii ránk liáromlanék ; most áll minden dolog 
előttünk, és kegyelmetek kezében biztuk, ha most jól kötünk 
mind magunk s mind az utánnunk valók nyugtatnak érjette ; ha 
penig vagy szabadságunk vagy magunk romlására valami utat 
hagy fönn kegyelmetek, az is mü számodásunk ne légyen, mert a 
mint ezelőtt is, mindenkor és minden helyen protestáltunk, sem-
miből addig kegyelmetek mellől hátra nem állunk, sőt minden 
szerencséjeket fölvenni készek vagyunk, míg éppen és fogyatko-
zás nélkül egész nemzetségünknek elvesztőit régi szabadságát 
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éppen szintén az föltött czélig helyére nem állatjuk. Azért mü 
immár, mely aránt legyen kegyelmetek az ott fönn való végezé-
sökhen és minden állapatokban, minden órában kegyelmetöktül 
várunk, melyeket idején korán érteni is kívánunk. Secus 11011 fac-
hiri. Bene valere cnpientes. Datum ex libera civitate nostra Cas-
soviensi die 18. mensis Septembris anno dui 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Pécki mp. 

P. S. Az fölirott czéltól, a mint az előtt is megirtuk vaia 
kegyelmeteknek, semmiképen kegyelmetek el ne távozzék, ne 
hagyjuk praecipitálni mii az mii dolgainkat, elől jártassuk és 
abban semmit hátra ne hagyjunk, hanem az bátorságosbik felet 
kövessük: tudni illik, hogy minden várakból az németeket mind-
járást szömiink láttára vitessék ki ; az diplomát a mi kévánsá-
gunk szerént, az kezes országok assecuratióit, és az conclusiok-
nak, kik utóiban replicáltattak, confirmátiój át elsőben kezünkben 
adván és tevén : annak utána bízvást és bátorságosan reá bocsájt-
hatjuk az törökkel való végezésre, de különben nem. És kegyel-
metök is ez szerént procedálva az herczeget ő fölségét is mind 
császárt, ha kévántatik az szerént sollicitáljon felőlié. Mii nekünk 
penig írjon szüntelen kegyelmetek. Datum ut in litteris. 

Stephanus mp. 

Micsoda választ írattunk legyen az budai pasának, annak 
is mássát oda küldöttük kegyelmeteknek. 

Külön lapon. 
P. S. Ne legyen feledékeny az magunk dolgairól is kegyel-

med, Tokaj minden régtől fogván való hozzá tartozó jószágival 
éppen legyen mienk, és a melyek azokban zálogban vadnak, legyen 
igazságunk az megváltásához. — Továbbá kegyelmed gondol-
kodjék még is mélyebben az vezérnek amaz kezdéséről, melyet az 
Nyáry uram leveléből megértött, micsoda móddal adassék ez az 
Tiszáig való birodalom mü kezünkben, és holtunk után, ha mara-
dékkal isten nem látogatna, hova leszen anuak szakadása. Kegyel-
med emléközik rá az első fölbocsátásán kegyelmednek, s mind 
az másodikon mint kévántuk mi azt, hogy örökösen szakadjon az 
erdélyi fejedelemségköz: de kegyelmednek az első postulatimi 
beadása is ugy volt, hogy holtunk után ha magvunk szakadna, 
visszaszálljon az koronára, maga avval ha örökben Erdélyhöz 
maradott volna is, szakadás Magyarországban nem lett volna, 
holott most immár Erdély és Magyarország között elbomollia-
tatlan confoederatio leszen fönn. Nem is új dolog penig annak oda 
való szakadása ugyan külön való fejedelömség alá, mert János 
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király fiának is ugy engedtetött volt, kinek az német is_ consenti-
ált akkor, most is kasonlóképpen meg leketött volna. És ka ezt 
most is akkori mód szerént az török autoritásával helyére állat-
hatnék, ugy láthatnám örököst» és állandóbb békességét az magyar 
nemzetségnek az két császár között. De ha az némötnek latens 
jussa fönn marad ebben az successió, jövendölök felőlle, ha mü 
nem érjük is, hogy szintén ezen úton bomol föl üdővel is ez 
mostan köttetött frigy és az elébbi vissza vonásra jut nemzetsé-
günk, hogy az mi holtunk után a némöt successi óját fogja ott 
keresni, az török penig nem engedi neki, és félő, hogy akkor 
szakasztják ketté Magyarországot, mert csak azon leszen az szer 
ez után ; minthogy a mint oda föl írók, most is azt álmadozta és 
és kérdözte az vezér, kiről, bizonyos legyen kegyelmed benne, 
mü ő nekik semmit egy szót sem irtunk sem izentiink, de mint 
emberek ők is föltalálják az ratiójukat, mert jövendőt tudnak 
gondolui. Azért most is azt mondják, fegyverre visszavonásra 
való okot és utolsó romlására nem kellene adnunk nemzetségünk-
nek, hanem most, mikor módunk vagyon benne, végeznénk úgy a 
mint legállandóbb lehetne, mert így mü magunk nyitunk és tisz-
títunk utat nékik az összveveszésre, kiben, a mint írók kegyel-
mednek, most az törökkel való tractátus enyett még igen jó 
módja lehetne. Melyet ha kegyelmed elmulat, s könnyen hagyja, 
mü mind isten s mind ez világ előtt az hazának és posteritásunk-
nak jövendő romlásától, azoknak ártatlan vérontásoktúl és reánk 
való átkoktúl mentségöt veszünk magunknak, hogy okai semmi-
nek mü nem leszünk, mert ki nem látja ezt, mikéit valami vál-
tozás történik, hogy az török az ő dominiumját ezeken az földe-
ken nem engedné. Az némöt penig successiót keresvén összve 
vesznék és utolsó romlása követközik nemzetségünknek az összve 
való viadallal. De ha az némöt kivészi abból jus suecessionis, 
oka soha nem leszen az rajta való kapclosásán, és igy az erdélyi 
fejedelemség, mely legerősebb paizsa az mi nemzetségünk meg-
maradásának ha örökössé lehet ő magában és nem szaggathat-
ják idestova, abból várhatjuk örökös megmaradását egész nem-
zetségünknek nem különben ; kiről tovább és mélyebben való 
gondolkodást és annak állandóképen való helyére állatását hagy-
tuk az kegyelmed jó lelki ismerettel való Ítéletire. Datum ut in 
litteris. 

Stephanus mp. 

Kegyelmed emléközzék arra, hogy megmondottuk vaia eze-
lőtt is, hogy sok ártalmas dolgok jöhetnek ki ebből, im most is 
igen futjuk az békességöt, de meglátja kegyelmed, hogy csak 
ezen az egy puncton is úgy lehet, hogy fölbomol az egész békés-
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ség, és véghez nem megyeri, ha külömben nem gondolkodnak 
felőlle. 

Simon Péchi mp. 

Másik melléklet. 

Ali pasának való feleletnek mása. 

Tekintetes és nagyságos pasa. nekem mindenben jó akaró 
úr barátom és atyámfia ! isten az nagyságod szerencséjét, jó 
igyekezetiben nevelje s megáldja és egy napját ez földön sok 
ezerré tegye. 

Megértvén az nagyságod leveléből, mely szorgalmatosság-
gal és egy igyenes igazsággal adja értésemre mire ment legyen 
vége ez mostani Althammal és Caesar Grállal való tractátusa. 
igen nagy becsülettel és szeretettel vöttem nagyságodtól, megta-
pasztalom ebből, hogy az közöttünk való igaz barátságos atya-
fiúságnak tisztinek, nagyságod mindenben eleget teszen, és enge-
met magához teljes életemben való köteles barátságra ugyan 
adóssá teszen: kiről isten életemet hosszabbítván, soha feledé-
keny nem is akarok lenni. Igen jovallom azért, hogy az szerdái-
ő nagysága, csak olyan rövid üdőt hagyott az németeknek, tized 
napot, mind az mi velünk s mind ő hatalmasságával és nagyság-
tokkal való dolgoknak véghez vitelére és elvégezésére, mert ki 
tudja elébbi szokások szerént, az üdő vontatást ők ne talám 
mostan is nyereségnek tartanák. De nagyságod az dolgot volta 
képen és igazság szerint úgy értse, minthogy az hatalmas, győz-
hetetlen császárnak, az én kegyelmes uramnak nekünk adott 
hütinek tartása szerint, ebben az békéilés dolgában az magyar 
nemzetségnek és az mi állapatunknak is módjával és erős 
kötés alatt való véghez vitelének elől kell járni. Az mi fő 
követink, jól tudja nagyságod, most Bécsben oda vannak, mit 
vittenek eddig veghez velek s mit nem vittenek, még abban semmi 
bizonyost nem tudunk, egy néhány napja vagyon, hogy levelököt 
nem vöttük. Mi rajtunk innét semmi dolog el nem múlik, az 
tekintetes és nagyságos Nyári Pált, fő tanácsunkat mi ismét oda 
nagyságtokhoz és az nímetekhez teljes tanúsággal felbocsátot-
tuk. De eddeg az nagyságtokkal és ő hatalmasságával való vége-
zésre semmiképen mi az mi részünkről az nímeteket nem bocsát-
hatjuk, mig nem az mi velünk való megbékélléseknek bizonyos 
ereje és kötése nyilván és mindeneknek szeme láttára kezünkben 
leszen. 

Először, hogy az nímet király levele, kit hittel erősítvén 
ad mind én nekem s mind az egész magyar nemzetségnek, azt 
először kezünkben adják ; azután hogy az mi kévánságinkban. 
hogy hitünkben és minden szabadságinkban megtart., s meg nem 
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háborít, arról való pecsétes hitlevelét kiadja az országnak; az 
kezes országok is Magyarországnak és énnekem az mostan kötte-
tett frigyről kezes leveleket kezünkben adják. 

De mind ezeknek előtte minden várakból Magyarországból, 
most ugyan az nagyságtok szeme láttára és az szerdár ő nagy-
sága itt fenn s jelen létében az nímeteket vigyék ki ; melyek vala-
meddeg meg nem lesznek eddig az békellésre. mü semmiképen 
bátorságosan reá nem mehetünk, nagyságtokat is az ő hatalmas-
sága liüti tartása szerint reá nem bocsáthatjuk. Sőt mint ennek 
előtte való levelünkben, most is nagyságtokot mind az szerdárral 
ő nagyságával egyetemben, felette szeretettel kérjük, az nímete-
ket ezeknek véghez vitelére szorgalmaztassa és intse igen erősen, 
eleikben adván, hogy különben az békesség semmiképen véghez 
nem mehet. 

Mikor peniglen ezeknek minden bizonyosan jó végét látjuk, 
kit reméllünk is. hogy ők is netalám nem halogatnak, azután 
mingyárást az szent istennek áldomásából, mind az három rész-
ről könnyen véghez vihetjük az szent békességet. 

Továbbá mi okon mondotta Caesar Gál. hogy Illyésházy 
István nem érkezhetnék oda alá az békességnek tractálására. mü 
azt nem értjük, nem is hallottuk most semmi oly beteges állapat-
ját. ki miatt alá nem mehetne ; de megírtuk most mindazáltal 
neki, hogy kevés betegeskedéssel ne gondoljon, hanem reá ügye-
közzék menni ; ha szintén penig az történnék, kit semmiképen nem 
remillünk. hogy jelen nem lehetne, nem múlnék azon semmi dolog 
el, hogy a mi részünkről oda akkorra teljes tanússággal elegendő 
fő követinket nem bocsátanék. 

Ez üdő alatt Nyári Pál uram nagyságoddal szembe fog 
lenni, kitől nagyságod minden szükséges és derék dolgokat ez 
mostani állapathoz valamelyek kévántatnak, mindeneket megért-
het. Kiről felette szeretettel és nagy barátságoson kérjük nagy-
ságodat, hogyha valaha én hozzám és az magyar nemzetséghez jó 
akaratját teljesen megmutatta, most is azokban mutassa meg, az 
melyeket Nyári uramtól megérthet ; mely cselekedetivei nagysá-
god az köztünk való hasznos barátságot és atyafiúságot nem 
csak örökössé, hanem minden üdőben gyümölcstermővé is teszi, 
kiben soha semmi üdőben meg sem csalatkozik. Ha mi oly hírei 
lesznek nagyságodnak ez állapat felől ez után is szüntelen írjon 
nagyságod mi nékünk. Tartsa meg isten nagyságodat sokáig jó 
egészségben. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 18. 
Septembris anno 1606. 

Nagyságodnak mindenben jó akaró barátja és atyjafia. 
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Kívül: Spectabilibus ac magnificis dominis Stephano ÍUiésliázy intimo 
Francisco Magoczi, Sebastiano Theokeoly, G-eorgio Druget de Hornon-
na, G-eorgio Hoffman et Petro Mladosovith consiliariis ac ad serenissi-
mum principem dominum Mathiam archiducem Austriae legatis commis-

sariis nostris etc. Nobis honorandis. 

L X X X V I I I . 

1 6 0 6 . s z e p t , 2 6. 

Stephanus elei gratia Hungáriáé Transylvaniaeque prin-
ceps et Siculorum comes. 

Spectabiles ac magnifici domini, fideles nobis honorandi. 
Salutem et benevolentiae nostrae commendationem. Minemő 
dologrúl találtak meg bennünket, közönséges akaratból a Dunán-
túl való vitézek, ez levelünkben beincludált supplicatióbúl megért-
heti kegyelmetek. Szóval is az mint arról az dologrúl velünk 
szemtől szembe szóllottanak, kelleték kegyelmetek ez levelünk 
által serio praemoneálnunk kicsin dolognak ne tartsa se vélje, 
ezután is jövendő háborúságra mostani végezésével okot ne adjon 
kegyelmetek, kiváltképen az Bottyani uram állapatjárúl legyen 
oly gondja kegyelmeteknek és igyekezzék oly generálist az Dunán-
túl rendelni, kivel az mi hüségünk alatt szolgált magyar vitézink 
megnyughassanak, mert ka különben leszen, félő hogy csak 
visszavonásra és hazánknak nagyobb romlására nyitnak utat vèlie. 

Mely dologban való hű gondviselést hagytunk az kegyel-
metek jó itíletire és hazájához szeretetből való industriájára ; 
hisszük is, hogy annak csendes állapatjának helyre hozására leg-
fővebb gondja leszen kegyelmeteknek. Nec secus faciant. Datum 
ex libera civitate nostra Cassoviensi, die 26. Septembris anno 
domini 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Kívül : Spectabilibus ac magnificis dominis Stephano de Illye'sháza intimo, 
Francisco Magocliy, Sebastiano Teökeölij, Georgio Druget t de Homonim, 
G-eorgio Hoffman et Petro Mladesovith consiliariis et ad serenissimum 
principem dominum Mathiam archiducem Austriae etc. legatis et coiri-

missariis nostris etc. Fidelibus nobis honorandis. 
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L X X X I X . 
1 6 0 6 . o k t ó b . 1. 

Stepbanns dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. Basodi által az 

mely levelet írt kegyelmed mi nekünk, szeretettel vöttük, örül-
jünk is, hogy kegyelmednek nyavalyájából napról napra való 
könnyebbülését értjük. Az mostani ott fönn való végezést, hogy 
látjuk az közönségössen írt levélből, mü nekünk immár ahhoz 
magunktúl kevés vagy semmi szónk nem lehet ; ha kegyelmetek-
nek egyenlő értelemből az tetszett, hogy úgy leszen nemzetsé-
günknek nyugolmas megmaradása, és régi szabadságának helyére 
állatása, ellent abban nem illik tartanunk. Mü az mi hivatalunk-
nak, ugy tetszik, fogyatkozás nélkül megfeleltünk, mert sokszor 
megírtuk protestatioval, hogy semmi ártalmas végezésökre kegyel-
metek ne menjen, mert minden szerencsét készök leszünk inkább 
fölvenni, hogy sem mint elkezdött jó ügyeközetünkből hátrább 
állanánk. H a azért ez mindenekben jó végezésnek tetszett kegyel-
meteknek mindenekben a mint most concludált, és a mi hátra 
maradott benne ezután is helyére ügyeközik hozni, istentől s mi 
tőllünk mindenek tartassanak azonban, sőt ő szent fölségét kér-
jük, hogy szent áldása által mindnyájunknak javára tegye állan-
dóvá és örökössé. 

Előttünk immár mostan csak az áll, a mint kegyelmed is 
írja, hogy mind az magunk hadait, s mind idegen nemzetségek 
fegyverét hazánkból leszállítsuk; ne is gondolkodjék kegyelmed 
mi felőliünk különben, mert az békességöt és hazánk csendességét 
bizony minden kincsnél fölebb böcsüljük, és a mennyire lehet, 
annak véghez vitelét egyik óráról másikra nem halasztjuk, noha 
eddig is mü rajtunk semmi el nem múlt. Nyári uram régen ott 
fönn vagyon, minden akaratunkról ő kegyelmét bőségesen infor-
máltuk, legyen azon kegyelmetek, hogy az törökkel is, menüéi 
jobb módjával lehet, végezzen, és annak hadát szállítsa le. Azután 
az hajdúság leszállítására is gondunk lehet, az üdő alatt, liogy 
csendesen ésjámborúl viseljék magokat s meg is fenyítsék az kapi-
tányok az alattok valókat, mi mindgyárást minden kapitánságokra 
erős parancsolatokat, kemény fenyítékkel Írattunk ; onnat kegyel-
metök írhat rájok, de bíztatást nem kell adui senkinek, ne indítson 
a másik ellen valamit, mert abból semmi is nem következnék. Mü 
nekünk ez üdő alatt mégis írjon kegyelmed minden dolgokról. Bene 
valere cupientes. Datum ex libera ci vitate nostra Cassoviensi die 1. 
mensis Octobris 1606. Spectabilis ac magnificae dominationis 
vestrae 

Stephanus mp. benevolentissimus 
Simon Péchi mp. 

22 TÜIIT. TÁR 1 8 7 8 . 
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Külön lapon. 

P. S. Az mi az kegyelmed fölöttébb való kedvetlenségét 
nézi, némely embereknek nyugkatlan elméjök miatt, arról most 
sem írhatunk egyebet annál, a mit ennek előtte írtunk volt, min-
deneknek száját be nem dughatjuk; magunk felől penig lia mind 
estig üz kerget kegyelmed bennünket is, semmit egyebet bennünk 
nem talál, a mint szömtől szömbe is megmondottuk kegyelmednek, 
megnyugodtunk mü az kegyelmed hozzánk jó akarattal való hív-
ségében, kegyelmed is viszontag megnyughatik mindenkor az mi 
kegyelmedhez való tökélletös jó akaratunkban. 

Kedvesen és háladó nevén veszszük kegyelmedtől, hogy az 
tokaji jószág állapatjában is így töreködött, és megváltását mi 
számuukra véghöz vitte, de immár, ha mindenekben ilyen jó vég 
lőtt, akarnók igen, ha nem halogatnák azoknak megváltását, a 
mit ő fölségöknek kell megváltaniok ; Tarczalnak és Keresztur-
nak az szürete im szintén előttünk vagyon, ha lőhetne, azelőtt 
véghöz kellene vinni. Tököly uram lám most maga ott fönn vagyon, 
fölvehetné ugyanott Kereszturnak a summáját; kegyelmed mi 
nekünk íratna egy levelet, hogy foglalhatnók mi számunkra Tar-
czalt, azután ismét mennél hamarább megváltanók ; az többire 
magunknak is gondunk lenne. 

Az kőnek metszését is kérjük kegyelmedet szeretettel, ne 
felejtse szorgalmaztatni. Asszonyomnak ő kegyelmének, az én 
jóakaró bízott asszonyomnak kegyelmed én szómmal mondja 
szolgálatomat. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de Illésháza, intimo 
consiliario et inferioris Hungáriáé gubernatori, corniti comitatuum Liptó 
et Trincsin, ac ad serenissimum principem dominum Mathiain, archiducem 

Austriae etc. legato et comissario nostro. 
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Y. 

A czéliek XVI. századbeli pecsétjeihez. 
A Ferenczy József által küldött czelialis iratokból közöl-

jük a következő érdekest. 
Zolgalatunkot í r juk Ngnak miut nekünk mindenkoron ke-

gyelmes Vrunknak Istentol kiuanok Ngnak minden lelki es testi 
Egesseget es bekeseget es Hozzu Eletet mind az Ngod Vdvara 
nepeuel Egietemben. Touaba az mi mostani írásunk semmi nem 
Egieb. N. Hanem az Jasay kowacziok Jottenek Vaia mi Élőnkbe 
Kassay kowacz mesterek Eleibe Ngod Engedelmebol es aka-
rattiabol. Hogj mi az mi biranknak es eges Tanacinknak Enge-
delmekbol bogi az Jazay kouaciok az mi mestersegunknek rendi 
es Cehünknek rendy serent akarnak Eok es az eo mestersegeket 
meg Eoriszni és rendit megtartani, Hogi az Eo Tanitvanioknak 
miis az mi király Varasunkban mivet aggiunk (anna)k felette 
minden lielien valamel keritet Varosban mennek es Cehes Helre 
mennek, mindenut mine lezen. Annak felette mijs az mi birank-
nak es Egez Tanacunknak Engedelmebol az mi Zomzed Vraink-
nak Vrainkual es baratinkual meg Egenessettunk hogi eokis az 
mi Cehünknek rendit es moggiat mindenekből meg akariak Tar-
tani es Eorizni es semmiből Eok es Ellenünk nem akarnak Járn i 
ha penigh valamiből Ellenünk valamellik akarna járni mijs 
Annak moggiat (az, kitörölve) ez utan nagsagodnak Aggiuk 
aggiuk (sic) bunteteset es mogiat az mi Cehünk serent meg 
Lattiuk es nagnalc birre aggiuk hogy az mi El vegezet dolgunk-
ban az ki az eo Vakmerosegebol es auag keuelsegebol Ellenonk 
es e Vegeseseket fel akarna bontani. 

Annak felette mi es kassay kovvacz mesterek koniorgunk 
ezen nagodnak hogi N. az Jazay kouaciokat Ebben az mi Vege-
szesunkben es az eo Celi leveleknek rende serent legien nagod 
mindenekből oltalmok, Tarcia meg Nagod abban Eokot abban 
mi es semmiből Eokot nem akariuk az Eo Celi leuekleknek (sic) 
rendi kiuol se haborgatni semmiben hanem meg mi es az mi te-
hetsegünk serent es akaratunk serent mindenhol akariuk Eorizni 
es oltalmazni. 

Annak felette az mester Remeket es az mint az mi Vara-
sunk Toruenie es Cehünknek rendi serent valamely mesterre 
akarna lenni az hat Elsőben bizonicza meg az Eo ket kezeuel az 
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Eo mesterseget es az Eo Eiigedelmesseget az eo Celli mesterenek, 
es az eo mesterseget, meg Engedik es Zabadon mielhet, lia Eo az 
Cehnek es az mi Cehunknek rendi serent minden Igassagat le 
tesi sinten ollian mester lezen mint az Teobi azért Ygian Tarto-
zik zolgalmi az Elebi mestereknek mind addeg mig mas Iffiu 
mester lezen Ytanna azoknak es sinten vgi zolgallion mint Igaz 
nagnak Isten Éltesse ngdat mind Ydvara nepeuel Egietemben 
Datum Cassouie prima die Augusti Anno 1580. 

Ez negezes lőtt (az kitörölve) az kassai biro az ki akor 
biro volt keoteles Marton kassai biao Ideieben Feo Celi mester 
volt Pani fiu GiorgKovacz második magas városi giorgi Kovacz 
3 sestay Gal Kovacz 4 sepsi János Kovacz etc. Ezekuel Egietem-
ben az Eges kassay Celi mind kicentol foguan nagiglan meg 
Egenessettunk 1580. 

Kár, liogy a födött pecsétnek csak közepe van tisztán le-
nyomva, külső kerülete 33 mmnyi átmérőjű, középett a liomor-
oldalú, alul kiliasasocíó paizsban egy nagy patkó áll, ennek bel-
területén egy szeg van. A mezőben a paizs körűi vésőlapátka. 
fogó, kalapács, szegek egy s más szerszámok vannak elhelyezve. A 
körirat, ha jól olvastam: A MAG'AR, KOYA'oK CoMYNNI-
TASA E 3 P E C E T E T 1536. (P). 

A kecskeméti szabó-czéh egy 1841-diki »Tanuló levelén,« 
melyen szokolai Hartó János rajza nyomán Karacstól metszve 
Kecskemét városának képe is látható, vörös viaszba nyomva a 
czéli XYI-ik századbeli, vagy inkább annak későbbi utanzású. 
magyar köriratú pecsét látható. A pecsét átmérője 33 mm. 
Paizs helyett szolgál a czéhtábla, átfúrt fogantyúval, raj ta a 
nyitott olló tűnik fel, melynek felső nyílása közt . ' . alakban négy 
golyó foglaltatik; mellette: 15—85-dik évszám áll és a mezőn 
három rózsa szolgál díszéül. A tábla fölött balra nézve a város 
czímere foglal helyet, előtte I. Y. betűk láthatók. A körzetet 
képezi a tekeredett végű mondatszalag ezen szókkal : KECZKE-
M E T I ZA—BOK. C E H P E C Z E T I . 

Yajjon, létezik-e még valahol e pecsétnyomó, melyet még 
1841-ben használtak? 

YI. 

Tihanyi szerszámok. 
R e g e s t u m I n u e n t a r y f o r t a l i c y T i li a n p e r M i-
c l i a e l e m T h a k a r o M a n i b u s B a d i s i a i G y w l a f f y 
i n f e s t o B e a t i G e o r g y M a r t y r i s a s s i g n a t i 1 5 6 0. 
Yas Taraczk I I I . 
Syska Taraczk " I. 
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Pragay zakalos X L VII . 
Chetneky zakalos Eop x) V i l i . 

» » teret I U I . 
Was Lapat Jo Eop V I I I . 

» » teret I U I . 
F a lapat • X V I . 
Seregli bonto ky negy glyobost wet I . 
AVas korogh kyn az Laptat ky wettyk V. 
Nyas gberel V. 
Darda U l i . 
Kezbely pwska XA . 
Pwska es zakalos por Negliel X X X I U I = 34. m c 
Oll zakalos glyobos I I I X X V I I = 2127. 

c 
Was zakalos glyobos I I I = 300. 

c. 

Taraczk 011 glyobos VI X X I I I = 623. 
Mysse mondo zeold rvvba I-
Mysse mondo feyer kamwka rwba I. 
Mysse mondo gyolch rwba L 
Oltarra Avallo gyortliyatarto V I I I . 
Osthya sythew was I L 
Oltar Eolteze rwba bytwan X . 
Temyen fazekai L 
Feketbeo on Massa V I I I . 
Zakalos forma VI I . 
Taraczk forma I I I I . 
Pwska forma X . 
Aztalra wallo rez gyortliya tarto I I . 
F a T a a l . . . I I I . 
F a kanna Eregh I I I -
F a pynt I L 
F a jtcze H-
Eregli jwegb I I I I . 
Harom forynt arra Eregli kétel I. 
Was gyorthya tarto L 
F a gyortbya tarto I . 
Kynyer sytbew es Egeblele Tekene V. 
F a Tan ver X I I I . 
Feold fazek V i l l i . 
Feold korso IL 
Tyzes lapta X . TTT Tyzes nyl 111. 

>) Ép. 

« 
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Lada I I . 
Feold bordo Talychka V i l l i . 
I res Boros bordo L X X I I I I . 
Eregk kad I I . 
Zekryn I I I . 
Eo t foryntara Lancz I . 
Egy foryntara fyryz I . 
Negywen penzara feyze I I . 
Fegywereos Koppya VI . 
Wyz kordo ckeber I I I I . 
Zytha I I . 
Bosta I . 
Lampas I I I . 
Saytar I I I I . 

c 
Ckeplet zorot Bwza cb I I I L X X X I . 
Bwza lyzt cb X L I . 
Isniegb kyt az Comissariussok syetekben fel nem jr tak 

ket bordo Bwza lyzt kykben wagyon cb. . . . X X I I I I . 
Ismegh malmokban Bwza lyzt cb L. 
Cheplet arpa cb X X V . 
Zallanna V. 
Hay I I . 
Pyrythot hws font L X . 
Byrythot harthya I . 
Keserew hagyma és foghagymakert I. 
Eregh Boryzwo (így) tehen I I . 
Tyno . . . . . ' I. 
Tyk X. 
Lwd I I . 
Eregh es apro dyzno Barom X I I I . 
Zamar L 
Wette t Bwza és Bos gabona hod L X X X A II I I. 
Arpa- es Zab-hod X X \ II. 
Eczet eot liordowal 

1. bordo tar t chebret . . . X X V I I I . 
2. tar t chebret . . . X X V I I . 
3. tar t chebret . . . X I I I . 
4. tar t chebret . . . V. 
5. tar t chebret . . . I I I I . 

Az captalam dezmaya fele ky ew felseghe zamarra vagyon 
Tyz bordo Bort. 
1. bordo tar t chebret XV. 4. bordo tar t chebret X X AMI. 
2. tar t c h e b r e t X X I I I I . 5. ta r t chebret X X VI I I . 
3. tart chebret X X VII . 6. tart chebret X X V i l i . 
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7. hordo tar t chebret X V I I I . 9. liordo tart chebret X X I I I I . 
8. tar t cliebret X X I I I . 10. tar t chebret X X I. 

Mynden cheberben vvagyon harmyncz pent. 
Ezen érdekes kézirat eredetije megvan a nemzeti Muzeum könyvtá-

rába n a nyelvemlékek közt. 
Közli : N A G Y G Y U L A . 

VII . 

Ugocsa, Szathmár és Máramaros vármegye adó-
lajstroma 1564-ből. 

A Tordán 1564. jimius 4—11-dikén tartott részletes ország-
gyűlés János Zsigmondnak az erdélyi urak és nemesek részéről 
minden jobbágy portától 99 dénár, a magyarországi részekből 
100 dénár, azaz egy forint adót, ezenkívül a hadsereg tar tására 
minden jobbágy portától 40 dénárt szavazott meg, oly feltétellel, 
hogy az illető vármegyék az adópénzt Péter és Pál napjára (jun. 
29-re), a hadsereg tartására megajánlott 40 dénárt pedig Péter 
és Pál napja után huszadnapra tartozzanak Tordára a királyi 
számvevő kezéhez szolgáltatni x). 

Az Ugocsa, Szathmár és Máramaros vármegyék ezen 1 
forint és 40 dénár adójáról szóló lajstrom, mely eredetiben az 
erd. Muzeum kézirattárában van, több tekintetben érdekes, az 
illető vármegyék monographusára nézve pedig igen fontos oklevél. 

Ugocsa vármegyére nézve, melynek akkori főurait és előkelő 
birtokosait ez oklevélből név szerint megismerhetjük, látjuk, hogy 
ezen vármegye határai éjszakra, keletre és délre ugyanazok vol-
tak, mint a legújabb időben, csak nyugot felé terjedt tovább a 
határ ; a mennyiben a szathmár-vármegyei Becs (Tisza-Becs) és 
Uszka, valamint a bereg-vármegyei oroszi 1564-ben Ugocsa vár-
megyében esett. Tapasztaljuk továbbá ez összeírásból, hogy Ugo-
csa vármegyének 1564 óta egyetlen helysége sem pusztúlt el ; 
ellenben nincsenek felsorolva az összeírásban Farkasfalva, Péter-
falva, Csorna, Hetény, Fancsika, Kis-Kupány és Honok-Újfalu 
helységek, Andrásfalva, Csatóháza és Oszödfalva mai puszták, 
bizonyosan nem azért, mert akkor nem léteztek, hanem azért, 
mert bennök adófizető jobbágyság nem létezett. 

Szathmár vármegyéből, — miután Balassa Menyhért árú-
lása 1562-ben Szathmárt, Erdődöt, Nagy-Bányát I. Ferdinand 
kezére játszotta, -—• ez időben csak igen csekély rész tartozott 
János Zsigmond birodalmához. Az összeírás szerint csak Milota, 
Cseése, Tisza-Kórod, Cseke, Kölese, Fülesei, Sonkád, Magosliget, 

Erdélyi országgyűlési emlékek. II. köt. 230. I. 



3 4 6 MÜVELÖDÉSTÖRTÉNETI 

Nagy-Palád. Kis-Palád, Bot-Palád helységek, tehát Szathmár 
vármegyének a Tisza és Túr folyó közt fekvő s Ugocsával és 
Bereggel szomszédos részecskéje, fizetett János Zsigmondnak 
adói. s a Máramarossal szomszéd Avasság részéről, melynek 
portái sincsenek feljegyezve, Doda János szolgáltatott he 8 
forintnyi csekély összeget. Szathmár vármegye, e csekély részeken 
kívül, 1564-ben egészen I . Ferdinand birodalmához tartozott s 
az ő részére adózott. 

Máramaros vármegyére nézve látjuk, hogy portáinak száma, 
az 5 városon kívül, csak 4771

 2, és így kevesebb volt mint az 
526 portáról adózó Ugocsának. Az 5 város közt Yisk áll legelői 
92 portával ; mig az újabb időben a vármegye székhelyévé s 
legelső városává emelkedett, dea csekély határú Szigetk csak 16 
portától adózik. 

Az összeírás szerint a kivetett adó pontosan be lett hajtva ; 
csupán Máramaros Bemete nevű helysége maradt 6 portával 
hátralékban ; a behajtott adó pedig még azon évben, az utolsó kis 
részlet decz. 14-dikén, az utolsó dénárig be lett a kincstárba 
szolgáltatva. Az akkori zivataros időben, az akkori igen csekély 
számú tiszti személyzet mellett valóban meglepő eredmény ! 

Dica Regnicolarum 7hordae in Comitjjs Petri Pauli Apostolo-
rum diebus Anno 1564 celebratis oblata Regie Maiestati floreni 

vnius denariorum quadraginta. 

Comitatus Wgocliia. 
W y h e l . 

Andreae Joannis Wyhely . . porte 2 
Relict^ Joannis Wyhe ly . . . porte 4x/2 
Sigismundi gabrielis Wyhely . porte 4 
Relict§ Thom§ AVyhely . . . porte 2 

fl. 17 d. 50 
K e r e z t w r. 

Andreae Joannis Wyhely 
Relict^ Thome Wyhely . 
Jacobi Wyhely . . . . 

. porte 4 »/a 

. porte 4x/2  

. porte 2 

. porte 4 Va 

Sigismundi gabrielis . . 
Michaelis Akos . . . porte 1 

fi. 23 d. 10 
Z e o l e o s s . 

Francisci Priny 
Pro vino fl. 25 dati 

Joannis Priny . . 

. porte 20 

porte 33 
fi. 3 

fi. 46 d. 20 
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M a g y f a 1 u a. 

Ludouici Zirmay porte 4 
Francisci cliyappy . . . . . porte 1 
Michaelis Bydy porte 1 
Michaelis Akos porte 1 'a 

fi. 9 d. 10 

P a t li a k. 

Dominici Kwn porte 8 
Emerici Kwn porte 1 
Joannis Kwn porte 2 

ti. 15 d. 40 

Z e o 1 e o s A r d o . 

Judex de porte 15 
fi. 21 

W z ka . 

Judex de porte 6 ti. 8 d. 40 
porte 120 Va A. 143 d. 70 

(2-dik lap). 
W y l a k . 

porte 12 
ti. 16 d. 80 

K a r a c l i f a 1 u a. 
porte 3 

il. 4 d. 20 
B e c li. 

Emerici Kwn porte 5 
Nicolai Kwn porte 3 
Dominici Kwn porte 8 

il. 22 d. 40 

O r o z y. 
porte 3 

fi. 4 d. 20 
E o 1 y w e s s. 

Francisci Priny porte 1 
Joannis Priny porte 2 

tì. 4 d. 2 

K e 11 S a r o d. 

Francisci Priny porte 1 
14. Joannis Priny porte 2 

fi. 4 d. 20 
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K e t t C li y o 11 g o w a. 
Francisci Priny porte 2 
Joannis Priny porte 2 

W e r b e o c z . 

S z y r in a. 

porte 

porte 

42 den. 
(3-dik lap). 

S a a s w a r. 
14. Joannis Priny 

Francisci tybay . . . . 
Joannis "Wyhely . . . . 
Kys Watyne 
Joannis Egressy . . . . 

14. Joannis Ckyomakeozy et Ste 
phani Horwatk . . . . 

S a l á n k 
14. Dominici Kwn 
14. Emerici Kwn 
14. Joannis Kwn 
14. Nicolai Kwn 

B e o 1 e n v 
14. Ludouici Szvrmay 

Joannis Wyhely 
Francisci Ibrany 
Francisci tvbay. 
Laurenty thetey 
Demetri forgolany 

fl. 5 cl. 60 

fl. 

21' / 2 

B a k a z. 
14. Judex de portis porte 

C h e p p e. 
14. Judex de eadem porte 

fl. 3 d. 50 

fl. 4 d. 20 

fl. 2 d. 80 
porte 56x/2 fl. 79 d. 10 

porte 3 
porte 1 
porte 
porte 
porte 1 

porte 2 

l ! 

fl. 11 d. 20 

porte 2 7 
porte 81J2 
porte 3^2 
porte 6 

fl. 63 d. 

porte 6 1 ja 
porte 11 ja 
porte 2 
porte 2 
porte 2 
porte 2 

fl. 22 d. 40 
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E g r e s s. 
14. Joannis Prinj ; porte 3 
14. Francisci Priny porte 2 

fl. 7 
Y e r e s m a r t. 

14, Francisci Prinv porte 2 
14 Joannis Priny porte 4 

fl. 8 d. 40 
F o r g o 1 a n d. 

Nobilium eiusdem porte 2 
fl. 2 d. 80 

168 den. porte 82 fl. 114 d. 80 
(4-dik lap). 

K o m y a t v t e r q u e K a r a z 1 o. 
14. Dominci Kwn porte 12 
14. Nicolai Kwn porte 2 
14. Joannis Kwn porte 2 
15. Emerici Kwn porte 2 

fl. 25 d. 20 
K y r w a. 

14. Joannis Priny porte 2 
fl. 2 d. 80 

T h e k e h a z a . 
14. Joannis Priny porte 5 

fl. 7 
Z a a z f a 1 ii a. 

14. Joannis Priny porte 15 
fl. 21 

F e k e 11 e a r d o . 
14. Joannis Priny porte 22 

fl. 30 d. 80 
Gr y w 1 a. 

14. Joannis Priny porte 14 
fl. 19 d. 60 

W e r e c z k e . 
14. Joannis Priny porte 6 

fl. 8 d. 46 
T l i a r n a wy d e k e x). 

14. Joannis Priny porte 6 
14. Francisci Priny porte 3x/2 

* " fl. 13 d. 30 
Tliarna vidéke név alatt a következő helységek vannak összefog-

lalva: Nagy-Tarna, Kis-Tarna, Batarcs, Komlós, Szárazpatak, Bocskó, Gödén-
háza, Sós-Újfalu és Csarnatö, melyek a két Tárnát félkörben kerítik s ezen 
adólajstromban külön nincsenek megemlítve. 
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K y r a l y h a z a . 
14. Joannis Priny porte 2 

ti. 2 d. 80 
B a t li a a r. 

14. Wetesiensium porte 10 
fl. 14 

196 den. porte 103^2 fl. 144 d. 90 
(5-dik lap). 

14. B a k ö l e k . 
porte 3 

fl. 4 d. 20 
14. C z e d d r e g k. 

porte 15 
fl. 21 

14. G e e r c z y e . 
porte 3 

fl. 4 d. 20 
14. T h a m a s w a r a 11 y a. 

porte 9 
fl. 12 d. 60 

14. T l i e r e b e s s . 
porte 35 

fl. 49 
24. T k w r c z . 

porte 4 
fl. 5 d. 60 

24 H a l m y. 
porte 25 

fl. 35 
14. D o 1) o e z. 

porte 1 
fl. 1 d. 40 

14. W e 1 e t h e. 
porte 10 

fl. 14 
K e o k e n y e s d . 

14. Joannis Swrany porte 7 
14. Nicolai porte 4 
14. Artandy porte 4 
14. Chyomperdv ' porte 7 

fl. 30 d. 80 
14. A l m a s . 

porte 3 
11. 4 d. 20 
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14 A k l y . 
porte 16 

B a b o n y . 
14. Joannis Swrany porte 
14. Nicol aj porte 
14. Pauli Artandy porte 

D y a k f a l u a 
14. Melchior Balassa pòrte 

fl. 22 d. 40 

2 
2 
1 

fl. 

14. Blasy Teoreok . . 
georgy chyoma . . 
Elie Lena . . 
georgy Akos. . . 
Mattili e gyakfalwy 

porte 
porte 
porte 
porte 
porte 

fl. 15 d. 40 
porte 162 fl. 226 d. 80 290 den. 

(6-dik lap). 
T h y w a d a r . 

porte 11 /2 

' fl. 2 d. 10 
porte 526 fl. 736 d. 40 

Baltasari fanchvkav Judicinobilium dedi in «/ i / 

Salariuni fl. 8 
Pro vino Zeollossiensi fl. 25 
Mea perceptio facit fl. 703 d. 40 
Judicas pro Scliedis fl. 6 d. 96 

(7-dik lap). 
d. 14 

1564. 

Comitatus Zatlimar. 

M y 1 o t h a ^ porte 
14. C l i e c h y e [' Joannis Priny . porte 

K o r o d ' . . . . ' — 

1 
1 

. porte 1 

M y l o t t a C h y e c h e . 
14. Mathei Martini Kende . . . porte 

K o r o d . 
Mathei Martini Kende . . . porte 
Andreae dolgos porte 

fl. 7 

fl. 2 d. 80 

fl. 7 

9 Eredeti néven Gyakfalva, ma Nevetlenfalu. 
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M y l ő t t a. 
14. Francisci Keolchyey . . . . porte 8 

Joannis Keolchyey . . . . perte 2 
fl. 14 

K o r o d I s t h w a n d y K e o l c h y e f y l e s d M y l o t t a 
C h e e k e. 

14. Michaelis Kende . . . . . . porte 3 

M a g a s l y g h e t t . 
14. Ludouici Dej'ak porte 2 

S o n k á d . 
14. Francisci Ckaholy porte 
14. Francisci Swllyok porte 
14. georgy Myllytt porte 
14. Ladislai Zekel porte 

B o t t - P a l a d . 
Francisci Swllyok porte 

fl. 4 d. 20 

iL 2 d. 80 

9 
3 
3 
5 

fl. 28 

14. Francisci Chyaholy 
georgy Myllytt . . 

14. Nicolai Kwn . . 
Ladislai Zekel . . 

154 den. 
(8-dik lap). 

14. Gregory Ezehy 
14. Gyakfalwy . 

porte 9 
porte 3 
porte 2 
porte 1 

fl. 22 d. 40 
porte 63 fl. 83 d. 20 

K e o l c h y e . 
. . . . porte 2 

porte 2 
fl. 5 d. 60 

K e o l c h y e , I s t h w a n d y , f y l e s d . 
14. Francisci Keolchyey . . . . porto 10 

C h e e k e 
fl. 14 

14. Francisci Keolchyey . . . . porte 9 
14. georbedy  

. porte 
2 

Nicolai Báthory . . . . . porte 1 
Mathei Martini Kende . . . porte 4 

N a g y - P a 1 a d cu ni K y s-P a 1 a ( 
14. Francisci Swllyok . . . . 3 
14. Francisci Chaholy . . . . . porte 4 

fl. 22 d. 40 

il. 9 d. 80 
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N a g y-P a 1 a cl t a n t u m. 
Ladislai Zekel porte 1 

14. Dominici Kwn porte 4 
14. Nicolai Kwn porte 2 

Joannis Kwn porte 1 
14. Emerici Kwn porte 3 
14. georgy Myllytt porte 2 

K y s-P a l a d. 
14. georgy Myllytth porte 2 

Nicolai Kwn porte 1 
Ladislai Zekel porte 

fl. 18 d. 20 

9 
fl. 

A w a s s a g k. 
Joannes Doda dedit . . . . fl. 8 

182 den. porte 55 fl. 85 
(9-dik lap). fl. 8 

N y a r g a l ó p y n z 1 5 6 4. 
Bott Palad dedit . . fl. 12 
Cheddregli dedit fl. 12 

Keokenyesd. 
Pars Chyompeordy fl. 3 
Swrany Janoss fl. 3 

D e c i m a f r li g u m. 
Mylotta dedit. . fl. 24 
Chyeche fl.12 
Bott Palad fl. 34 d. 50 
Kys Palad fl. 32 d. 50 
Sonkád dedit fl. 62 d. 81 
Nagy Palad fl. 44 d. 96 

(10-dik lap). fl. 240 d. 77 
1564. 

Comitatus Maromaruss. 
Comitatus Maromarus iuxta priorem connn-

merationem facit portás 477x/2, quarum portarum 
6 in Bemete restant exigendae, de portis autem 
471x/2 per florenum vnum et denarios 40 exacti 
sunt floreni 660 den. 10, de quibus meis manibus 
sunt presentati il. 632 d. 10 

quattuor Judicibus Nobilium in Salarium fl. 16 
vicecomes in Salarium fl. 12 

fl. 632 d. 10 
TÖRT. TÁR. 1 8 7 8. 23 
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(11-dik lap). 
Zygketh . . . 16 fl. 22 d. 40 
Wyssk . . . porte 92 fl. 122 d. 19 

pro vlnis telarum 29 fl. 5 d. 65 
zablonak vlne 17 d. 51 
Kocliyss Myhaly 15 d. 45 

Tbeecbeo . . . 50 fl. 70 
Hozzumezeo . . 25 fl. 35 
Hwztli . porte 50 fl. 70 

fl. 319 d. 59 
fl. 2079 den. 38 

14 
(12-dik lap). 

Maro (Maromarus) Domino presentati . fl. 800 d. 97 

s l f th rn í r } presentati fl. 961 d. 88 
14. decembris presentati fl. 316 d. 67 
Eredetije 3 ív ívrét ha j to t t papíron, az erd. Muzeum kézirattárában 

(Dr. Eötvös Ágoston hagyatékából). 
Közli : SZABÓ KÁROLY. 

VIII . 

Temetkezési költségek a XYII. századból. 
1. 

Processus Exequiarum Funebralium 
Spect. ac Magn. I3ni Andreae ZayAnno 1634. 

Elseő 
Az Deákok keresztel, Utannok a Predicatorok, Utannok 

mindgyárt Az szolga es kez Bend szerint 
ITtannok feő es Vri Bend 
Utannok fegyverbe Ölteozeöt Louass 
Az Után Barsonban Ölteözeő Ló 
Az Utan Posztoban Olteözett Ló 
Az Utan mingyart és jOzimeres Iratos Zaszlo 
Utanna Uisznek az Gyaz Zaszlo 
Utanna az Gryazban léuén Attiafiak 
Utannok Zay Lorincz és Sigmond Uramik ő Nasag : 
Utannok Zay Ferencz Uram es Zay János Laslo Úrfiak 
Hop Mester 
Utannok az Test, aboz Nevek Neuesztessi(k) (t. i. a test 

mellé rendelendők nevei) No 8 
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Az Test kéről ualo liatt feher szetnekes (szövétnekes) Inas 
feketebe 

Az Test Utan Aszonioni előtt ualo Hop Mester 
Egri János Uram 
Az Aszony az Szikben ueueő Uastagh 4. Ember 
Az Aszony mell. ket Eeo Ember. NB. 
Utanna Az Gyazban keltezeo Attiafiak es Aszón. 
Azok melle Feő Emberek. NB. 
Utannok Gryazban leueő Leani Fraucimerek 
Utannok az Feő Renden ualo Aszoniok 
Utannok az kez és Paras t Aszón 
Paraszti Rend Menienek a koporso melle ket fele (felől) 
Az Szentegyház Aytayan allo ket emberseges ember. 

(Más írással.) 
Pinezeben bor kyado Emberek Harman 
Item Ayton Állok is 2. 
Eles auagy Saflar hazban Leuo emberek az kik kyagyak 

egy mas szuksegkes dolgokat, ott is legyen kett trabant 
Talak Ghonduisseleoj : Kostyk Mykolass 
Howocha Gyuro Czylawy Mikolass 
Howocka Jano Czylawy Gyeyk 
Gaspar Gyeorgj Zozalka 
Kostyk Mykolass Kmetka Myhal 
Test ueueok : 
Tucbinsky Ondrey 
Aszoniom Eo Naghat Yyszyk az Szekben 
Az Négy Lengyel 
Az Saffár Hazban leueok 
Zay János Vram eo Naglia Jámbor zolghaj 
Egr j János Y. Hop Mester 
Horvát István Y. Az Aranias zasz-(ló) 
Az Latkovy András az gyász zaslo 

Az lovakhoz 
Fegyuerben Samokj Gyeorgy 
Barsonban Eolteozeo lowat András 
Az Poszto : BalasoAvycli Jano 

Pohárnokok : 
Az Felseo Palaban (így) Baby Ferencz 

(palotában) Szatianj Gyuris : 
Herczegh István Azon Palota Aj ta jan 
Hradistay Gyeorgy Allo Drabant 
Azon Palataban Való Hynt Jano 

Bor Hordok : Laczko Ondrey 
Lovaszy Gyeorgy Marcis János 
Kyszelycza István 

23* 
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Az Aszoniok Palotaja- Horuat Gyeorgy 
hoz Yalok Hordok: Gazo Mysso, 

Pohárnokok : Bahi Gyeorgy, Puskás János, 
Petko Boldisar Kyszelycza Márton. 

2. 
Memoriale -— Diuini (Divényi) 

Az helirul hol temettessík. 
Az naprul. 
Postok, Diuintul fogua, az utton az kik iol gondot uiselenek. 
Az uttak idejin el rendeltessenek, az sallasokon konieha, 

mindennemő konielia eskösökel, legkiuálkepen fassek ellegedendő, 
uas fasek niars, es tot fasek 

Vago barom, eökör, borgiu, barani. tik, lud etc. 
Hordos borok sör idejin miden salasra 
Ytti konieha mester 2 es sáfár 2 
Sallaua (szalonna) elegedendő 
Ket reu dbeni koczi, sakacok alla, sakac is az serint ket rendbeli 
Tal tanier abros, keskeniok : mosdo, ellegedendő legen az 

tarsekereken azon tar sekereken, uad es madar az meni lecket, 
eczet, hordoual. 

Mindennem fasersam egi bisonios hiw ember, fa olaj (?) az 
égis utton, mes uaj es soo 

Egi bissonios ember rendeltessék az utton, aki ellől iaroban 
minden uarason, falun az harangokat meg uoniasa, mégis ellegi-
cze azokat 

Szeginieknek is pinst osson egi bissonios ember az égis uton 
Diakok alla koczik 3. 
Pappok alla koczik 4. 
Minden sallason senat seressenek 
Az szerint abrak is elleg legen 
Az test ala seker fekette postoual be uot in erős uassas 
6 loo fekette Postoual be uont 
Az ket koczis feketteben 
2 Catlos az seker melle fekette. 

Memoriale Besterczeji. 
Azhiuattalossoknak samat idein megkuljeaz AssonieőNaga 
Az attiafiakot diuinben hijiak az kikel az testet el kissirthik 
Az idegeneket N. N. belfiore 7 orara 
12 kolusra (koldusra) cuklias fegette rucha 
4 Trombitás egi res dobás, azokot idejin meg kel serseui 
Louas giasban No. (a szám ki van hagyva) 
Egi siues saslo legen kissen 
Elegedendő souetnek, az uri rendert fejer 20, feő rendert 

sarga 25, köz rendert 150. 
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Fejer uias gerttia eöreg az oltara 6. aprob gerttia 12 fejer, 
az proczessiora fejer eöreg gerttia 12 

Azokban egi egi tallér kel. maga az asoni az kit uissen egi 
ara ni . aprob 8, aban fel fel taler 

Az aranias sarkanitut az ki uissi feketteben lenen, egi da-
rab postoban 

Az aranias Pallos is az serint feketteben, egi darab postoban 
Bottot is az serint 
Az aranias fa sissakot is az serint 
Az fa cimert az kik uisik fegetteben legenek 6 
Fegiuerben fel eöltösöt aranias sersamos feő lo egi sep bot 

az kessiben, idejin gondot kel ra uiselni honet legen 
Az Fekette aranias saslot az ki uisi fekette könttösben legen 
2 lo giasban öltösöt, égik Barsonban, az másik postoban, 

az kik uisik fekette köntösök legen 
1 Fekette taffota gias saslo az is feketteben legen 
Az Testet uige feketteben No 24 
Az eöreg oltárt es predicalo seket barsonial be uoni 
H a tob oltár ha uan fekette postoual 
Kz sanctuariomot fekette postoual Yoniatasek be korú 

egi selben 
Az sekeket az test korul az kik kössél lesnek az serint 

fekette posioual 
Mindeneknek ellőte Missa mondást es pap predikalasat ha 

meg engedik az attiaffiak 
Az oltáron barson, postot, felöltösöt louakot, az predicator 

es az attiaffiak az assoni akarattia szerint engedie disponalni 
Az genealogiarul idejin informálni az ki predicallani fog 
Az temettő boltot meg kel látni idein ha be tér e ? es nielli le-

ben tettessik, miuel kettő az bot 
Tik No 200 Barani No 30 
Lud No 100 Borghi No 10 
Vago marcila No 12 Sallanna No 3 
Yaje icze 100 Niul No 40 
Mez icze 20 Saruas No 2 
Tikmoni 1500 Os No 10. 

Töredék a Eossánji család levéltárából. 
Közli: SzEltÉMf. 

3. 
1 6 5 4. a u g. 1 3. 

Memoriale. 
Bánfy Nagy Mihály Gábor uram Vinnay Kristóf temeté-

sére adott kezemhez ötszáz 29 forintot, kit hova és mire, és kinek 
adtam benne, rend szerint így következik -, 
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adtam elsűben is képírónak fl. 36 
adtam másodszor is képírónak fl. 36 
adtam harmadszor képirónak egy hordó bort fl. 29 
adtam utolszor képirónak fl. 1, 16, 80 
adtam ötvösnek ezöst vételére li. 1, 22, 40 
adtam ugyan ötvösnek szögek aranyazására fl. 50, cl. 40 
acltam ugyan ötvösnek az munkájáért . . fl. 46 
adtam gombkötőnek és zászlóra való selyem-

rojtért . fl. 26 
adtam szabónak, zászló varrásáért , fekete 

posztóért ' . . . . . fl. 3, d. 60 
adtam ujóbban szabónak az selyemszél fel-

varrásáért fl. 3, d. 60 
adtam az kopja csinálásért asztalosnak . . fl. 3, cl. 50 
adtam kopja végire való fáért és két gomb-

ért zászlóra fl. 2, d. 50 
acltam az versek írásáért német papnak . . fl. 3, d. 60 
acltam Dánielnek puskák váltására és más 

szökségére is fl. 7, d. 20 
acltam az két kert adajában az városnak . fl. 4, cl. 50 
adtam az lovak mellett levő kocsisnak egy-

szer is, másszor is kocsipínzt . . . . fl. 8 
adtam az bodnárnak Yinnay uram adóssá-

gáért fl. 14, d. 40 
adtam az kovácsnak Yinnay uram adóssá-

gáért ' fl. 9, d. 20 
adtam sóra az disznók leveretésire . . . fl. 1, d. 50 
acltam mészárosoknak, disznók leveréséért . fl. 2, d. 50 
acltam kocsisnak csuporra fl. 2, cl. 24 
adtam Mokcsai uramnak vereshagymára, 

patkókra fl. 3 
Latus facit in summa fl. 500, 30, cl. 94 

Immár computálom ez summát, vesse meg akárki, mennyi-
vel maradok adósa, kész leszek megadnya etc. (Oldalt, más 
írással). Volt az Sennyei uram kezéhez adott pénz fl. 532, 
restál il. 1.06. 

Az előbbi írás : Proverbium. Valóságnak és időnek előtte 
nem jó az embert mocskolni. P. Sennyei mp. 
Kivül: Sándor uram árvája temetésére kütöttem pénzt fl. 14, azonkívül 
bort, a sót és egyéb konyhára való eszközöket fel kell írni. — Anno 

1 6 5 4 . 13. Augusti disznópásztornak adtam d. 50. 
Más írással: 1654. Vinnay Kristóf temetésére való költés. 

In summa íi. 532. 
Eredetije a m. k. kam. levéltárban. 

Közli : Sz. S. 
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I X . 

A magyar árak történetéhez, 
a) 

A n n o 1 6 5 1 . d i e 1 0. j a n u a r i i. 

Mi porumbáki udvarbíró, Raduly ispán és ugyan porum-
báki asszonyunk ő nagysága számtartója teszünk bizonyságot, 
hogy fogarasi udvarbíró Alvinczy Pál deák uram az mely mar-
hákat az szebeni sokadalomkor asszonyunk ö nagysága számára 
vásárlott mindenütt jelen voltunk és ez szerint vásárlotta az mint 
következik rend szerint : 

Tornavári Kis Kozma görögtűi és fejérvári Absolon sidótúl. 
15 nitra selymet nitráj át R. 5//25 
vévén facit . R. 78/75 
Egy vég fejér sűrű patyolatot R. 31 
Egy vég ritka szenyesebb patyolatot. . . . R. 25 
Huszonkét öreg vég bagariát R. 3 vévén végit, 

facit . . R. 66 
Egy veres selyem övet 92 dramost . . . . R. 7 
Egy nyitra veres fejtől R. 1 
Az melyről testálunk fide nostra modienti, Anno et die ut 

supra notato. 

Idem qui supra, mamu propria 
Görög és zsidó aláírás, 

Eredetije a magy. kir. kam. levéltárban, 

b) 
T ö r ö k p a r t é k á n a k i g a z á r ú j a . 

Egy tigris bőr, szép 100 
Egy párducz bőr, szép 50 
Egy Diván-Szőnyeg, szép 50 — 
Egy skárlát-szőnyeg 10 —-
Egy közönséges szőnyeg 15 — 
Egy vont arany paplan 10 — 
Egy atlacz paplan 4 
Egy közönséges paplan, dupla . . . . . 3 —-
Egy Csótár, vörös -— 4 
E g y v é g a b a , jó — 2x/2 
Egy pár csizma, jó — 4 
Egy tarka kecze, jó . . . . . . . . 20 
Egy teveszőr kecze, ágyra való 6 
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Egy teveszőr kecze, lóra való 6 
Egy kötés karmasin, sárga és vörös . . . — 121

 2 
Egy kötés karmasin. szederjes — 12 ] 

és narancs színű 10 
Egy kötés szattyán 4 
Egy vég jancsár-patyolat — 12 
Egy vég bersa-patyolat — 12 
Egy nitra selyem — 
Egy sulyok pamuk — 4 
Egy beslia-nyereg, szerszámostűi . . . . 4 
Egy beslia-fék 1 
Egy sebesi pakrócz 3 
Egy nemez, közönséges 1 —11

 2 
Egy kősó — 1 
Egy pár kar-vas 3 
Egy pánczér sisak 2 
Egy vég török vászony 2 
Egy vég török gyolcs — 2 
Egy közönséges zubbony — 31/2 
Egy liosszű újú zubbony 3 
Egy egész bagariabőr, szerszámnak való . 3 
Egy egész czizma talpbőr 2 
Egy kötőfék — 60 
Egy pár kengyelvas szíjastúl 1 
Egy kerek sátor 20 
Két árboczfára való udvaros kosszű sátor . 50 
Egy rókatorok béllés 30 
Egy rókakát béllése — 12 
Egy rókamálly béllés — 14 
Egy rókaláb béllés 4 
Egy nyest béllés 40 
Egy beúz-málly béllés 50 
Egy beúz-hát béllés 25 
Egy keuz-láb béllés 20 
Egy fekete bárány béllés 2 
Egy fejér bárány béllés — 2 
Egy vég vörös bagazia 3 
Egy vég kék bagazia — 4 
Egy varrott nemez 10 
Egy bársony nemez, virágos 12 
Egy posztós állásbeli kötőfék 1 
Egy nyest kalpak 2 
Egy varrott pánczir imeg 3 
Egy paraszt pánczir imeg . ' 2 
Egy oka kana — 50 
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Egy oka borson 
Egy oka rizkása 
Egy terkellő szij 
Egy heveder . 

1 
12 
60 
75 

Egy szép, fejér darútoll 1 
Eredetije gr. Batthyány József köpcsényi levéltárában. 

Közli : zS. 

X . 

Egy hajdani jelmezes társaság. 
Egy félívnyi avúlt papírszelet, ra j ta egy szeinélysorozat, 

alig bírna érdekkel vagy értelemmel, ha az Írónak utólag nem 
jött volna eszébe feljegyezni magyarázó czímet: s ezzel most e 
minuta jegyzék számunkra életet nyer, vele szemünk elé vará- ' 
zsolván egy ragyogó álomképet őseink társas vigadásából, mely 
századok árnyain át hozzánk átszivárog, mint egy begyepesedett 
omladék kőrésein át gyenge fényszál lebeg. Sajnos, hogy sem év, 
sem hely nyoma nem található, pótolnunk kell azt sejdítésiinkkel, 
következtetve az egybegyűlt társaság elemeiből, melyeket nagyob-
bára* rokonsági viszony bizalmasban összefűz, s kevés kivétellel 
úgyszólván személyesen ismerőseink. Feltehetjük tehát, hogy a 
X V I I . sz. második felének közepe táján Nógrádban a forgáclii 
várkastélyok valamelyikében a fény- és vendégszerető liáziuraság 
kedélyes és egyszersmind pompás farsangi vígságot tartott, s 
hogy az festői külsejű alakot is nyerjen, egy a magyar életből 
merített jelenet előadása választatott. —- A háziúr, gr. Forgácli 
Ádám, 1670. országbíró, harmadik neje szül. gr. Hechberg Anna 
Katalin és két (akkor még hajadon) leánya vitték a főszerepeket, 
az anya neve magyarázza, hogy Hechberg úrfi s kisasszony is 
házbeliek voltak. Nadányi »úrfi« tehát nőtlen, valószínűleg Miklós 
nógrádi főispánnak fia Mihály, ki akkortájban lévai kapitánynyá 
lett, és mint ifjú dalia s egy liarczias név örököse vonzókig kép-
viselhette vőlegényi szerepét — de csak szerepét, mert habár 
gyakran ily játékból utóbb valóság sarjad fel,nem találjuk a család-
fákon, hogy ezen »ludimus effigiem belli« alakoskodásból valamely 
hymen köteléke fonódott volna, mert az nem bírhat vonatkozással 
ide, hogy utóbb Nadányinak sokkal ifjabb testvérhúga Kata férj-
hez ment az itt volt Pyberék István fiához. Ki legyen a »Gene-
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ralis úr?« kétes gyanítani, tán csak nem Kottái ? — Orbán Pál 
akkor itélőmester volt, tehát e néven is természetes, hogy neje a 
Judex Curiae házi társaságában helyét leli. Feltűnő, hogy a kor 
szokásához képest rang- s czímezést szorgosan mérő lajstromíró, 
ki a főrendi asszonyságokat mind »nagyságolja,« ezt elhagyja 
Zichy Istvánnénál, holott férje bár csak 1676. lett gróf, de már 
1655 óta báró s méltóságokat viselő főúr volt. — Esterházy 
Zsigmond verebélyi kapitány, neje szül. Balassa, tehát szinte 
vidékbeliek, elhozták magukkal Dániel tiokat, Erdődy György 
tárnokmester, neje szül. Batthyányi, Kristóf neje, Pálffy szüle-
tésű. Koháry Farkas vitéz ember, lionthi szomszéd, csak utóbb 
(1685.) lett gróffá, ami itt tehát időjelző. Koháry Gábor testvér-
öcscse volt Farkasnak — midőn pedig ez utóbbiról olvassuk, 
hogy az itt előfordúló Bechberg Ludovicát nőül vette, Gábor 
pedig sz.-ferenczi barát tá lett, önkénytelen feldereng egy kis 
regényszerű ötlet. Képzelhetjük, hogy az idősebb, híresebb, a 
birtokot tartó Farkasnak jutott nejéül Ludovica, vagy a családnak, 
vagy saját határozata által, ellenben az ifjabb Gábor részén, 
vagy egyoldalúan, vagy kölcsönösen viszonozva, mindenesetre 
reménytelenül égett a szerelem lángja, mely azután végzetén 
kétségbeesve, az ifjú rajongót a világról való lemondásra ragadta, 
s élve temetkezett zárda szigora alá ? íme kész a regény, csillogó 
színliely, fényes szereptársak, és a peripetia szító alkalma : ezen 
ünnepély ? — Yégűl Lipthay András is a szomszéd barátokhoz 
tartozott, mint lévai, hol atyja várkapitány volt. Fényes társaság 
volt tékát itt együtt, nem csupán kangzatos nevek, de ezeknek 
oly képviselői, kik a liazai közélet ösmeretes szereplői valának. — 
A lajstromban előforduló törlések bizonyítani látszanak, hogy 
eme lengő levelke valóban egyidejű programúi, melybe, mint 
ilyenkor megesik, a végső pillanat még némi módosítást kozott. 

Lista : 
Polgárok Biráia Vő Legény 

Nadany Urti 
Vő Félly 

Viczaj Adam Urti 
Kérő 

S Gáspár 

Judex Curiae Ur eő Nga 
Polgárok Attya 

Eszterhas Sigmond XJr eő Nga 
Polgár Fiai 

Bechperg Úrfi 
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Gazcla I talmár 
Gralis Ur eő Nga Kohárj Farkas Ur 

Kapral l avagy Tizedes Vártás 
Erdődi György Ur eő Nga Amadj Lénárt Ur 

Papp 
Lipptaj András Ur 

Polgár Biróné 
Grófi' Judex Curiae Aszonyoni eő Nga 

Polgárok Annva 
Ziezi Istvanné Aszonyoni 

Polgár Leány 
Gróff Forgácz Dorothea Kis Asz. 

Meny Aszony 
Gróff Forgácz Sand. 1. Kis Aszony 

Noszolyo Leány 
Hölgy Klára Kis Aszony 

Noszolyo Aszony 
Gróff Erdődj Kristofné Asz eő Nga 

Gazda Aszony 
Gróff Erdődj Györgyné Asz eő Nga 

Polgári Szolgálok 
Esterhas Signiondné Aszonyoni eő Nga 
Révaj Elekné Aszonyoni eő Nga 
Révaj Pálné Aszonyoni eő Nga 
Orbán Pálné Aszonyom 
Rehpergh Ludovika Kis Aszony 
Szeczenine Aszonyom 
Piber Ferenczné Aszonyom 

Haidukok avagy Darabantok 
1 Ur eő Nga 
2. Révaj Elek Ur 
3. Révaj Pál Ur 
4. Ziczi István Ur 
5. Esterbas Daniel Ur 
6. Szegedj András Ur 
7. Okmár György Ur 
8. Niczki György 

Szolgák 
1. Kohárj Gábor Ur 
2. Ruttkaj Ferencz Ur 
3. Piber Ferencz Ur 

Forgácz Adam Farsangos Lakodalmaban levő Personák. 

Közli : b. MEDNYÁNSZKY D É N E S . 
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XL 

MüYelődéstörtéiielm i egy yeleg. 
1) Orvostörténeti adatok. 

1577. nov. 30. Forgách Imre Bicséröl ír a nagy-szombati 
városi tanácsnak, bogy az eltávozott Niphus Fábián városi or-
vos helyébe tud egy másikat. Ez időben —- úgymond — minden-
felé dühöng a pestis »quae poena peccati est«, nem tanácsos te-
hát orvos nélkül lenni. Ajánlja Dudics András oppelni orvost, 
kinek kitűnő bizonyítványai vannak Mercurialis Jeromostól. 
Olaszország legkitűnőbb orvosától, azután tótól jól tud — ez 
már ekkor is »commendat hominem« X.-Szombatban. Feltételei 
szerények s minthogy ő (Forgách) magánügyeiben szintén Op-
pelnbe megy, megegyezik vele s elhozza magával. 

1578. június 5. Fogács Imre Bicséröl ír a városi tanácsnak, 
— mely ajánlatára nem hajolt —- gondolja meg a nagy vészt s 
a számos pusztító betegséget: Burkircher és Nicasius liires po-
zsonyi orvosok meghaltak, Niphus féltében elhagyta Magyaror-
szágot. Ismételve ajánlja nekik az oppelni doctort. 

1578. jul. 15. Sporichius János, kit Zsámboki (Sambucus) 
consiliarius és történetíró pártfogolt, Olmticzból ír N.-Szombat 
városának, — mely úgy látszik meghívta — hogy adja tudtára 
föltételeit, ha előnyös elfogadja, s rögtön indúl. 

1579. jan. 21. Gr. Sahn Gyula Bécsből ír a városi tanács-
nak, s Govci nevezetű orvost ajánl, ki »igen vallásos« és »honestus« 
férfiú. 

1579. dee. 2. Alsó-lindvai Bánffy László Beczkó várából 
írja a városi tanácsnak, hogy Tamás városi sebész és borbély, kit 
szívességből hozzá eresztettek, szerencsésen meggyógyította nejét 
s ezért a tanácsnak legmélyebb háláját fejezi ki. (Mindé levelek 
eredetied N.-Szombat sz. k. város levéltárában.) 

1678. dee. 7. Érdekes Scholcz Keresztély lőcsei gyógysze-
rész számlája Ivetzer András részére. Érdekesek a gyógyszerek 
az akkori gyógymód szempontjából is. A számla így szól : 

Generosus Dominus Andareas Ivetzer debet et data sunt 
sequentia Medicamenta. 11- den 
Anno 1678. Pulvis ad partum pro duabus vieibus . — 90 
die 9. Marty Oleum Amygdolarium Dulceuin . . . — 6 
» 25. dto Cinammomum — 12 

die 4. Aprili P. G. duo Botulae Pectorales et Cordiales 1 80 
18. dto Pro filiola Pulverum Hyacinthinum . . 

Julabium Bezoarticum  
Pulverem antepilepticum pro duabus vi-
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21. dto Syrupum pectoralem — 30 
die 1. May Pro filiola Trés pulveres refrigerancles 

pro potum —-18 
Pro altera filia Tres pulveres pro potu — 27 
Syrupum pectoralem — 36 

die 3. Juny no 2 : trochis eos Yomitorios . . . . —-24 
7. Jully pro Ancilla Salem Antesebrilem . . . —-24 
29. dto Dna Syrupum Pectoralem — 21 

die 4. Aug. Dno Iiotulas Capital es antea datas . . 2 — 
30. dto Accepit domina Czicseriana Mannam 

Calubrinone — 72 
27. 7-bris Ancilla Trochisorum Vomitorium . . — 12 

fl. den 
7. 8-bris Pro filia No 2. Emplastra contra Febrim 

ad pulsos — 48 
Summa " T ~ l T í l . 48 

1678. d. 2. X-bris. Is t dieser Ausszug bezahlt mit sieben 
Gulden vndt zwanzig Pfennig. 

Christianus Scholtz, 
Pharmacopola. 

Kívülről 1678 • Patikarius Scholtz György Uram Quietan-
tiája. 

(Eredetije a mk. orsz. levéltár kincst. oszt. »Vegyesek« czímű gyűjtemé-
nyében.) 

2) Erdélyi pénzverés. 
Bornemisza Anna fejedelemasszony gazdasági naplójában 

(Mk. orsz. levéltár, n.-szebeni kincst. lt.) egy fejezet az »arany 
s tallérverésnek, azoknak additióji s fizetéseknek rendi«-ről szól. 
E szerint: 

» A választott arany additiója, egy girához (44 nehezék) 
fél fél nehezék additio, mely additiónak két részének finom ezüst-
nek kell lenni, az harmadik részinek veres réznek. S egy gira 
additios aranyból, ha az bányai girával leszen mérve, kell bevárni 
vert aranyat hetvenkettőt: 72.« 

E szerint egy gira aranyban volt 43'5 nehezék arany, x/3-
neh. ezüst s x/6 veres réz. A Comp. Const. P. v. Ed. X X X V I I . 
szerént egy arany 4 frtot ért, 72 ff lévén egy girában egy gira 
288 frtot tenne. Szilágyi Sándor szerént egy erdélyi forint abso-
lut értéke 40 kr. o. é. volt, e szerint egy gira 115 frtot és 20 krt. 
tesz ki. Ez az absolut érték, de minthogy az arany-érték arányát 
nem tudjuk, a mai becsű bajosan állapítható meg. Erdélyben a 
X V I — X V I I . században még divatozott a régi magyar pénzláb, 
melyet még C. Mátyás idejében is ráróvással váltottak be az 
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olasz bankok, de Apaíi idejében már csökkent az érték, számítá-
sim alapján az arany és ezüst aránya összevetve az árakkal, s a 
termeléssel úgy állott, mint 1: 13—15. 

»Az finum eziistbez kell veres réz additio egy girához, 
hogy jó legyen, hatod fél nehezék réz. 

így be kell várni az bányai girából, egybűl kilenczedfél 
tallért, de hogy mivel minden egy gira több szokott lenni kilen-
czedfél tallérnál, egy nehezékkel bűén, ha sok ezüstöt adnak ki, 
azzal is többül az tallérszám.« 

Egy ezüst girában volt tehát 39*/2 neh. ezüst, s 51 /2 réz 
ennélfogva a girában az ezüst és réz aránya körülbelül úgy állott, 
mint 1 : 12—13. H a 8 l !j2 tallért vertek ki egy girából ez (ugyan-
csak a X X X V I I . edictum szerint) 17 frtot, az az absolut véve 
5 f r t 80 krt tenne ki. 

3) Magyar adótörténeti töredékek. 

Az úgynevezett »Lucrum Camerae« porta adó történetére 
adatokat gyűjtögetve, a volt mk. udv. kamara levéltárában, (most 
az orsz. l tárral egyesítve) a feloszlatott Pálos-szerzet irományai 
közt egész halmazára akadtam az adómentességi leveleknek, me-
lyeket királyaink kezdve Róbert Károlyon, ez adó behozóján 
(1341.) Rudolf királyig (1591. a midőn is megszűnt) a Margit-
szigeti apáczák birtokai ügyében kibocsátottak. Majdnem minden 
oklevél hátán magyar a kivonat s X V . századi Írással van írva. 
Érdekesnek tartjuk, a »Lucrum camerae« magyar terminus tecli-
nicusának megállapíthatása czéljából is közölni e kivonatokat. 

* 

1341. Strigony. »kamara haznaról eretelen levél (mentes), 
stragomi érseké 1341.« 

1342. Dömös. »kamara haznaol ualo« (így többön is.) 
1350. István hg. »hogh ez eghaz Jobagy Camarahaznal 

egyebnek fyzethnij nem tartoznak.« 
1450. Bude, »hicnyady János gubernátor engette, hogy az 

zigetyeken kamara liaznat ne vegienek.« 
1462. »Ez leuel kamarahaznarol ualo Mathyas keral Enge-

delme.« 
Közli : THALLÓCZY L A J O S . 
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Árpádkori emlékek külföldi könyvtárakban. 
(Második közlemény). 

III. Ének a tatárjárásról. 

Boroszlón á tu t az t amban az ot tani könyvtá r kézira ta i közt az I. 

2 62. számú ragadta meg leginkább figyelmemet, mely tarka , részben 

világtörténeti , részben scholast ikai és theologiai t a r t a lma mellett egy 

»Planctus destructionis regni Ungar iae per Ta r t a ros« czimü köl teményt 

is foglal magában. Fu tó lagos át tekintés u tán is meggyőződtem becséről 

és egykorúságáról , noha az illető manuseriptumot 1 4 0 0 . körü l í r ták . 

Wattenbach professor úr szívességének, ki a codexet számomra Ber-

linbe hozat ta , köszönhetem, hogy itt tüzetesen á tvizsgálhat tam. 

Szinte W a t t e n b a c h már ké t köl teményt te t t közé a t a tá r já rás ró l , 

az egyiket, mely csak megcsonkítva marad t fenn, a?; »Archiv für öster-

reichische Geschichte« 42 . kötetében 5 2 0 — 5 2 2 . 1., a másikat a »For-

schungen zur deutschen Geschichte« 12. köte tében 6 4 5 — 6 4 8 . 1., mely-

nek textusa szintén több helyen corrumpálva van. Az első különösen a 

ta tá r sereg felosztása miatt érdekes (4 csapatról szól, mig többi forrá-

sunk csak 3 hadoszlopot emlit), a másik a ta tá rok leírása miatt , mely 

sok helyen szószeriiit megegyez Tamás spalatói archidiaconus elbeszé-

lésével x). Köl teményünk, mint látni fog j ak , kevés positiv ada t ta l gazda-

gí t ja ismeretünket e szomorú időszakról, de költői becsére nézve messze 

tú lha lad ja mindket tőt és szerkesztése mindkettőnél régibb időbe esik. 

E g y alapeszmén nyugszik az egész : a barbarok betörése szörnyű 

büntetés, melyet Isten, btinei mia t t rótt a h a j d a n oly ha ta lmas magyar 

nemzetre. Ugyané felfogást ta lá l juk Guillaume de Nangisnál 2), spalatói 

J) Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum. III . 608—609. 
2) Bouquet : Historiens de la France XX. 342. Vie de St. Louis. Tar-

cari per unum de principibus suis vastaverunt Poloniam et Hungáriám. 
Cum autem Hungaros timentes responsum quaererent a daemonibus, inimo-
lantes, u t rum in Hungáriám transire deberent, responsum est eis : ite securi, 
quia spiritus discordiae et incredulitatis vos praecedent, quibus turbati , 
Hungari vobis non praevalebunt. 

TÜBT. TÁR 1 8 7 8 . 24 
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Tamásná l *) és Béla király néhány oklevele mintegy hivatalos elisine-
t 

résre tesz szert 2). Es hol a ha jdan i dicsőségről szól, összehasonlítva azt 

a mai romlással és az üdvözitő ol talmába a j án l j a a nemzetet, valóságos 

lelkesedést ta lá lunk benne és érzése á t tör i a középkori szerzetesek latin-

ságának szűk korlá ta i t . T a l á n Kölcsey »Hymnus«-ának hangu la ta az, 

mely leginkább megfelel a X I I I . századbeli költő magaszta l t ságának. 

A költemény a l a k j a meglehetős mesterséges. Rimeinek scliémája 

1 — 1, 2 — 2, 3, 4 — 4, 5 — 5 , 3. A sorok az ötödik és 10-ik sornak 

kivételével, melyek 7 szótaguak, 8 szótagnyi hosszúak. A szótagok quan-

t i tásával nem sokat törődöt t a szerző, mit az akkori poétáktól nem is 

igen vá rha tunk , anná l nagyobb gondot fordí to t t a rhythmusra , melyet 

az egyes sorok közepén erős caesura is támogat . Gyakor i az alliteratio. 

Is ten felhívásával kezdődik a köl temény, ki igazságában bűnösö-

ket ily nagy vészszel súj tot ta , ma jd keserű panaszra f a k a d a természet 

ellen, ( 1 — 6 ) , mely a kegyet len nép lé t re jö t té t megengedte (7 — 9), a 

zsoltárt követve, alig érez erőt a gyász s i ra tására (10) és erre az egy-

házat , Jeruzsálemet szólít ja fel ( 1 1 — 1 4 ) . Le í r j a a nagy csa tá t és vere-

séget, ( 1 5 — 2 2 ) , melynek oka gyanán t felsorol ja a magyarok hűtlensé-

gét, zsarolását és kéjelgését ( 23 — 26). Ma jd az egyház gyászára tér át , 

melyet hívei e lhagytak , a templomok lerontását , a szentségek megfertőz-

tetését , a klastromok elpusztulását , a nép futását fest i ( 2 7 — 3 6 ) , és a 

vele együt t j á ró nyomort , éhséget, emberevést , rabságot sötét színekben 

tüntet i fel, (37 —44) , el lentétbe ál l í tva vele a haza ha jdan i fényét és gaz-

dagságát , melyet most minden szomszédja legyőz ( 4 5 — 4 9 ) . Új ra az éhség 

rémképei t t á r j a fel, mely a szülőket gyermekeik, a gye rmekeke t szülőik 

gyi lkolására b í r ja ( 5 0 — 5 7 ) . Az egésznek a Krisztushoz és a Magyar-

országban különös t iszteletben álló boldogságos szűzhöz forduló ima 
r 

megmentésért , vigasztaló, engesztelő befejezést ad. Ál ta lában minden 

költői szabadság mellett , egészben véve híven követi a chronologiai fona-

J) Ezen egykorú iró (i. h. 602) másféle bűnöket vet a nemzet szemére, 
mint szerzőnk, különösen bujaságot és elpuhultságot. A 608. lapon 3 püspök 
kicsapongását mondja a nagy csapás okának, melyet isteni látvány által 
tudott meg egy jámbor. 

2) Codex Diplom. Arpadianus Cont. 2. 126. Béla levele Konrád német 
királyhoz : Nam ipso, cuius nutu singula dir iguntur , propter peccata homi-
nem, u t firmiter credimus, permittente, barbare natines, que se Tartaror. 
appellant, — Regnum nostrum — occuparunt. Hasonlóan a Pago sziget 
lakóinak adott szabadságlevélben (u. o. 149. 1.). 
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lat, és hogy épen a szenvedések r a j zához fordul annyiszor, egész alap-

hangulatából magyarázha tó meg, noha á r t az egész költői szépségének. 

A mi a benne rejlő tör ténet i tényeket illeti, a legfontosabb tán 

az, hogy Eogerius Carmen miserabi lé jának egy ada t á t erősiti, hogy t . i. 

a t a tá rok vasárnapon f e lgyú j to t t ak egy egyházat és sok hivő veszett el 

benne (Váczott) x). A mit később ír hasonló esetről 2), t án T a m á s meg-

felelő elbeszélésével ve the t jük egybe. U g y látszik előadásából, mintha a 

nagy csata a Sajó mellett a rák hónap jában történt volna 3). 

A költemény szerkesztése az 1242- ik i év első részébe esik, midőn 

a ta tárok elfoglalva t a r to t t ák még Magyarországot . Korábbra nem tehet -

jük, mivel már a tél szenvedéseiről is megemlékezik. 

A szerző személyét illetőleg, nem merek coniecturát koczkázta tn i . 

Nyelvezetében nincs semmi idegenszerű, néhány olaszos szón kívül 

(insontes, suspirium stb). Mély megilletődése, melylyel a klas t romok elár-

vulását énekli, a szerzetest, a mythologiában muta tkozó n a g y j á r t a s sága 

az iskolázott embert, mély érzése, melylyel »Nostra Pannónia« dicsősé-

gét és romlását zengi, a magyar t muta t j a . E köl teményben tehát a 

magyarországi költészet legrégibb ismert müvét bírjuk 4). 

Az olvasó i t t a szöveget néhány szükséges javí tással veszi, melyet 

a leiró tuda t lansága te t t elkerülhetet lenné ; az eredeti olvasásmód a 

j egyze tekben található. 

Planctus destructionis regni Űngcirie per Tartaros. 

1 T u qui deus es cunctorum 
iustus iudex meritorum, 
bonis reddens bona multa, 
mala nulla fers inulta, 
equa lance iusticie. 

2 Peccaverunt nostri patres 
tibi nos et nostri f ra t res , 
mala nostra succreverunt, 
que nos nimis invenerunt 
in diebus angustie. 

29. versszak : — dei domum ignis tirit, — tempus transit lucis feste, 
lion honeste sed moleste — cum tanta mesticia. V. ö. Roger, ed Endl. p. 
269, 22. cz. 

a) Persequentis timeus manus, in t ra t templum christianus, matris 
sperans auxilium, matrem simul et filium, consumit incendium. — Tamás 
(1. c. 608. 1.) elbeszéli, bogy a pesti | lakosság nagy részét a dominikánusok 
templomában érte e szomorú sors. 

3) Erre mutat : qui sub cancro la tuerunt , post in Jano perierunt. 
4) Sz. László dicsénekének idejét nem határozhat juk meg. Alakja 

némileg hasonlít a mienkéhez. 

25* 
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3 Cuneti sumus neri ciati, 
sunt populi captivati , 
sunt inilites gladiati , 
ad quid ergo suinus nati , 
t an t a mala cernere. 

4 F lu i t sanguis feminarum, 
pal let decor puel larum, 
puerorum turba tacet, 
senex anus ense iacet 
nephar io funere. 

5 Dornum Saul Phylistei , 
gentem Jacob Canopei 
gregem iusti Job Sabei 
cum insontes oves elei 
t an ta cede sternitis. 

6 Trucidat is ma t ronarum 
tu rbam simul puellarum, 
neque clerum venerentes 
neque senum miserentes 
nec parvulis parcitis. 

7 Que vos terra , qui parentes , 
genuerunt tales gentes, 
t am crudeles, tam feroces 
ad nocendum tam veloces 
et sub armis vivere. 

8 0 na tu ra nimis dura 
quare tibi fu i t cura 
saevatn gentem Tar tba ro rum 
ad flagellum *) populoruin 
in hanc lucem ducere. 

Í) Cur non matres conelusisti, 
cur conceptum concessisti, 
nequam proles cur creatur, 
per quam mundus conturbatili-
cultor Christi moritur. 

10 Heu quis aquas capitibus, 2) 
nec non nostris luminibus 
lacrimarum dabit inunus 
ad plangendum tantum funus, 
quod nobis ingeritur. 

1 1 Jerusalem inater piange, 
celi forum planctu tange , 
mit te suraum suspirium, 
vestein suine cilicium, 
caput sparge cinere. 

12 Grandis tibi venit dolor 
omnis a te fugit color, 
f unde fontem lacrimarum, 
planctuin tibi fac atnarum, 
diro lesa vulnera. 

13 Universi tui nati, 
probi, pulcri delicati 
sunt ab hoste iugulat i 
vulnerati , vinculati , 
per ingens obprobrium. 

14 In ter fec t i sepultura, 
vulnerat i carent curii, 
vinculati solutore, 
fugitivi profectore, 
pro timore gentium. 

15 Arma duces acceperunt, 
viri fortes convenerunt , 
liostis 3), terga percussuri, 
vel ab hoste ruituri 
cuncti par i prelio, 

16 Set cum belli lux illuxit, 
hostem Martern mox instruxit, 
Hungaroruin cor expavit, 
castra timor perturbavi t, 
fugi t mens et ratio. 

1 7 Regnimi nuta t et corona 
Mars desaevit et Bellona, 
v ibra t hastas, tela iacit 
et immemsam 4) cedem faci t 
fusa iacent corpora. 

18 Pontifices et primates 5) 
una cadunt, almi vates 6) 
prosternuntur , viri fortes 
disperguntur et cohortes, 
instant dura tempora. 

') A kéziratban flagellorum áll. 
2) L. Sulpicius Severus Sz.-Márton haláláról. 
3) hosti. 
*) inmensem. 
5) primatos. 
6) nates (sic). 
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19 Summa nescit occisorum 
meta claudi numerorum 
Parcae(?) 2 ) bine que venerunt , 
cum sorore vix ruperun t 
morientum licia. 

20 Hungarovum provincia 3) 
celum stupet, pro ruina 
cliaos ferr i mundi rebus, 
crederetur his diebus, 
hac visa miseria. 

2 1 Es t completimi davitico 
quod cantatur in cantico 
nul lás fűi t magnatorum 
carnes sive clericorum 
qui telluri 4) t raderet . 

22 Tabescentes 5) put ruerunt , 
aves celi comederunt, 
dentes canum consumpserunt, 
ossa lupi disperserunt, 
nemo qui repellerei. 

2 3 Non est mirum quod sunt vieti, 
quod sic morti sunt addicti. 
Nam maiores et minores, 
corrumpentes bonos moros, 
sectabantur vicia. 

24 E r a n t enim viri duri 
repugnantes omni iuri 
falsi testes et periuri, 
mechi, fures, Epicuri, 
quorum Deus dolia ; 

2 5 Oppressores advenarum, 
vas ta tores viduarum, 
exactores egenorum, 
et predones pupillorum, 
repulsa iusticia. 

26 In vestitu sumptuosi, 
in ornatu studiosi, 
compti, docti superbire, 
curiosi lascivire 6), 
proluentes mendacia , 

27 P lorans plorat Rachel pia, 
non admit tens solacia, 
Ta r tha ro rum 7) malicia 8) 
filiorum tot milia 
cessa brevi spacio. 

28 Na ta 9) Syon luget via, 
venit ad se nemo quia 
nec filius nec fìlia 

matr is agunt 1 0) solempnia 
pacis in naufragio . 

2 9 Truculentus hostis fur i t 
dei domimi ignis uri t 
tempus t rans i t lucis feste 
non honeste sed moleste 
cum mul ta mesticia. 

3 0 Non salutis officium, 
pro salute fìdelium 
in hac vi ta vivencium 
nec a carne migrancium 
aguntur obsequia. 

3 1 Blasphemantur sancti dei, 
sacra t rac tan t viri rei, 
violantur ornamenta, 
t emerantur sacramenta, 
hostili nequicia. 

32 Libr i n ) vite lacerantur 
sacerdotes t rucidantur , 
crux et calix confiscantur, 
vasa templi prophanantur , 
cessant ministeria. 

') mera. 
") A szövegben det bine áll, mi érthetetlen. 
3) pro ruina. 
4) telbari . 
5) labesce. 
c) lascivici. 
') Tartharo. 
8) solacia corr. malicia. 
»)• illata. 

10) agens. 
") liber. 
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3 3 Dis tu rban tur beremite, 
dissolvuntur cenobite, 
loca pacis sine lite, 
f requentan tur a milite 
nulla viget regula. 

34 Vacan t laudes matu t ine 
si leni voces vespertine, 
nulla sonat psalmodia, 
nec audi tur melodia 
c laus t ra fiunt s tabula. 

35 Cuncti fuge consulentes, 
se salvare cupientes, 
aurum l inquunt et argentum, 
servos, e quos et armentum, 
cara fiunt vilia. 

3 6 Mulieres delicate, 
que vix ibant substentate, 
metu mortis per turbate , 
cur run t pedes longe late, 
pe r te r ra rum spacia. 

37 I n t e r a r tam consti tutam, 
defensore dest i tutam 
gentem sprevit Hungarorum, 
cetus omnis amicorum, 
in cuncta vicinia. 

3 8 Qui paganos evaserunt, 
sciavi captos abduxerunt , 
res praeclaras nobilium 
rapuerunt , flebilium 
detraxerunt spoli a. 

3 9 Candit honor et honestas, 
per i t robur et potestas. 
J u r a , leges abrogantur , 
possessores spoliantur, 
rerum patrimonio. 

4 0 L a n g u i i fides et tabescit x), 
spes 2), Caritas refrigescit , 
pudor castus erubescit 
et incestus invalescit 
pudor cedit vicio. 

4 1 Contra pium ius nature , 
sunt infantes nimis dure, 
per parentes interfecti 
flammis aquis vel abiecti 
quod est ne fas dicere, 

4 2 Olym Nilus et Judea 
puerorum nece rea, 
Dune et nost ra Pannónia 
superavit hec omnia, 
pa r i madens scelere. 

4 3 Persequentis t imens manus, 
in t ra t templum cliristianus, 
matr is sperans auxilium 
matrem simul et filium 
consumit incendium. 

44 Hostis ensis quos subtraxit 
captivatos secum traxit . 
Clara natos geni tura , 
servitutis l igant iura, 
Miles fit mancipium. 

4 5 Olym dives Hungar ia 
dum fulgeres in gloria, 
firma cincta 3) potencia 
regna vincens felicia 
rerum afflucncia. 

46 Regnum tibi latitudo, 
regum 4) clara celsitudo 
pugnatorum fort i tudo, 
populorum mult i tudo 
paxque per confinia. 

47 Pe r te regna sunt vas ta ta , 
sed tu nunquam superata , 
fama, laude dilatata, 
paradiso comparata , 
cum bonorum copia. 

4 8 Nunc in seva 5 ) tempesta te 
te confusam vast i tate , 
rerum pressam pauper ta te , 
pre virorum paucitate 
regna vincunt omnia. 

J) et elmaradt. 
2) et elmaradását i t t a versmérték indokolja. 
3) tincta. 
4) rerum. 
5) sena. 
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49 Tibi venit liic eventus, 
t an t a peste turbulentus 
ob peccata que fecisti 

messuisti 2) 
mevitorum premia. 

50 Perdidist i fame florem, 
grandem nomen et honorem, 
sancta tua sunt polluta ; 
sacra tua desti tuta 
tua pro malicia. 

5 1 Dives marcet egestate 
t rabeatque undi ta te , 
fame, gelu fat igat i 
micas rogant delicati 
pro panis penuria. 

52 Qui sub cancro la tuerunt 
post in J a n o perierunt . 
Hastas , arcus qui fugerunt 
elementa per imerunt 
illos clade varia . 

5 3 In croceis enutriti 
fuge longe via tr i t i 
t an ta pena sunt puniti 
quod vixerunt sed inviti, 
canum cadaveribus. 

5 4 I ra dei non quievit, 
his pat ra t is ymo crevit. 
Nam fit fames, nigrabatur 
os mandorum, quod cibatur 
humanis corporibus. 

5 5 Multi fact i sunt There i 
et Thereo magis rei, 
dum parentes replent nati, 
sua perse ingulat i 
viscera visceribus. 

56 Famis malo nemo tutus, 
f r a tem f ra te r persecutus, 
et amicus amicorum 
et ignotus ignotorum 
vescitur 2) de carni bus. 

57 Yisu pulcra perierunt, 
preciosa vi luerunt , 
ordo, sexus, etas ruit 
qui iuvaret nemo fui t 
in hac pestilencia. 

5 8 Surge Christe rex virtutis, 
fuga rei spes salutis, 
arma, scutum apprehende, 
et in hostes manum tende, 
regali potencia. 

59 . Salva nostram Ungar iam, 
gravem passam angariam 
quam gens lesit Tha r t a r ina 
tua sana medicina 
per celestem graciam. 

60 Virgo mater roga na tum ! 
et peccatis i r r i ta tum 
tua prece fac placatum, 
nostrum solvat ut reatum, 
et pel la t mesticiam. 

6 1 P e r d a t hostem fur ibundum, 
redda t regnum letabundum, 
has tas , arcus, tela terat , 
veram nobis pacem fera t 
post tan tas 2) miserias. 

6 3 Nostrani Deus suine precem, 
hanc a nobis aufer necem 
et fecisti quam lugere 
cesso lue tu fac gaudere 
populi reliquias. Finis. 

') 4 szótag hiányzik, tán exeidium vagy perniciem. 
2) a szövegben nigrantur , mi ellene van a rimnek. 
3) nascitur. 
4) tantarum. 
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IV. Quos Bela rex Hungarorum, velut dominus papa nunti 
ad Thartliaros mi sit? 

A luxemburgi könyvtár egy X I I I . sz.-beli eodexe kiválóan a kelet-

európai népek tör ténetével foglalkozik. P l an Carpili út leírásán és Attila 

é le t ra jzán (1. V. a.) kívül fontos e kis je lentés *). 

L á t j u k belőle, hogy 1 2 4 6 - b a n ú j ra vár ták a mongol betörést . Ez 

ellen IV. Béla a még független kunokban keresett szövetségeseket, mely 

szövetséget I s tván királyfi menyegzője a kún k i rá ly leánynyal pecsételte 

be. (Ld. közlő Anonymus Belae Regis Nótá r iusá t a Pkilologiai Közlöny 

18 7 7. nov. füzetében. 

Codex Luxemburg fol. 22 . XI I I . századból fol. 1 8 7 a — 1 8 7 b -

Quos Bela rex Hungarorum velut dominus papa nuntios ad Thar-

tliaros direxit. (Vörös betűkkel) . 0 0 0 

Anno dominici incarnationis MCCXLVI Bela rex Hungarie audiens 
nuntios domini pape sibi peromnia manifestantes vi tám et mores u t supe-
rbis dictum et Thar ta roruni 3). Nec mora et ecce nuntii sui aulam intran-
tes, quos ad eosdem Thar t a ros direxerat, eorum gesta et secreta scru-
tando. Qui per omnia, ut f r a t e r Johannes regi nunt iaverat , emulgaverunt 
in hunc modum. Tempore ilio, quando T a r t i ri, qui malleus orbis a plu-
ribus nuncupantur , Polloniam et Hungár iám debellarunt, Occoday can 
ipsorum eorum in ter ra sua 1 8 7 b a sorore sua male potionatus interfectus 
est. Habeba t enim illa filium quem regnare cupiebat, et ob hanc causam 
ad eorum par tes redire sunt compulsi, et sic sine imperatore per annos, 
fere deeem remanserunt . Completo vero termino et die electionis assig-
na to convenerunt ad eligendum imperatorein omnes principes, et magna-
tes eorum, et fac ta electione elegerunt in iinperatorem filium Occoday 
imperatis defuncti , qui Cuyuccan nominatili-. Quem cum in solio ponere 
voluissent, VI I I . Kalend. Augusti, cecidit g rando mixta pluvie in tan ta 
quant i ta te , quod ex ejus subita resolutione decem Tar tharorum cum 
mult i tudine pecorum, mortui ceciderunt, et ideo inthronisat ionem ipsius 
usque ad assumptionem beatae virginis (september 8.) distulerunt. Quo 
intl i ionisato in die iam dieto statini fuit vexillum erectus et expeditio 
edicta per X I X . annos contra oecidentales populos. B dlatores autem 
sunt electi ita, quod de decem hominibus tres fort iores cum uxoribus et 
pueris, et pecoribus et omni substant ia debent ire. Rex autem Bela bis 
rumoribus audit is motus et per terr i tus filium suum in regem electum 
dedit fìlie regis Conianorum nupt ieque noviter in Hungar ia sunt celebrate. 
In bis autem nuptiis X. Comanorum convenerunt iurantes super canem 
gladio bipartitimi, iuxta eorum consuetudinem, quod terram Hungarorum 
tanquam regis fideles contra Thar t l ia ros et ba rbaras nationes obtinebunt. 

K ö z l i : D r . MARCZALI H E N R I K . 

L. Zeitschrift für deutsche Li tera tur XVII. 224. 2. 
2) Ugyanazon kézirat f. 175a, 187^ Pian Carpili útleírásának egy 

részét adja. _____ 
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Biliar vármegye Főispánjai1), 
1102—1791. 

1. Saul 1102 . , 1106 . , 1 1 1 1 — 1 1 1 3 . években. 2. Ackud 1 1 3 6 . 

év. 3. Fousol 1137 . , 1 1 3 8 . év. Comes curialis egyszersmind és Bihar 

vár vá rnagya . 4. Ezau 1183 . , 1 1 8 6 . 5. Both 1189 . , 1 1 9 3 . 6. Pé te r 

1 1 9 7 . 7. Micha 1 1 9 8 . 8. N i k a l l 9 9 . T a l á n egy ugyanaz Mi chávai ? 

í r j a Miller J . Ferd. 9. Mike 1 2 0 0 . év. Aki t Michával és Nikával ugyan-

azon egynek véli lenni Miller J . F . — 10. Mike. Egyszersmind nádorispán 

is volt 1 2 0 1 . — 11. Benedek 1 2 0 3 . Egyszersmind nádorispán is volt. 12. 

Mochó 1 2 0 6 . Egyszersmind nádorispán is volt. 13. Moch 1 2 0 7 . 14 . 

Bank 1209 . , 1210 . Egyszersmind a királyné udvarnoka (Curialis Comes). 

15. Mihály 1 2 1 1 . A fennebbi Bankka l ugyanazon egynek t a r t j a Ka tona 

István történész. 16. Myka 1212 . , 1 2 1 4 . 17. Micha 1 2 1 5 . 18. Nancsa 

vagy Neuca 1 2 1 7 . Egyszersmind erdélyi va jda . 19. Mika 1 2 1 9 . 20 . 

Mycha 1 2 2 1 . 21 . Heliás 1 2 2 2 . 22. Pous 1 2 2 3 . £3 . Miklós 1 2 2 8 . Az 

Ugrin rokona (fráter). Az erdélyi losonczi Bánffy család levéltárából 

17 70-ben k iadta Fr idvalszky jezsui ta II . András király diplomájából . 

24. Is tván Comes de Byhor. 1233 . , 1234 . , 1235 . , 1 2 3 6 . Nádorispán 

is volt. 25. Lőrincz 1 2 3 8 . 26 . Bacs. 1241-ben Bihari főispán. Benedek 

váradi püspökkel együt t e lmarad tak a Sajói ü tközetről 2). 27 . Dausa 
t 

mester 1317 . Zabolch vármegyei főispán is volt egyszersmind. E s Zath-

már, Zolnok s Kraszna vármegyékben a király személye álképviselőjéül 

különösen kinevezve. 28 . Demeter 1333 . év. Tárnokmester is volt. 29 . 

Báthory János 1 3 4 3 . 3). 30 . Miklós a Sydow Is tván fija. Temes, Bihar, 

Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék főispánja . 31 . Csáky Miklós 1 3 9 7. 

Temes és Bihar vármegyék főispánja . A fennebbi »Sydow« név Csáky 

Is tvánt jelent és ugyanaz. Csáky I s tván mester az atya, és Csáky György 

és Pc'ter testvérek, a Keresztszeghi várhoz tar tozot t Csepha falut ezer 

arany-forinton k ivá l t ják 1397-ben . 32 . Csáky László 1 4 2 6 . Egyszer-

smind Közép-Szolnok vármegyei főispán. 33. Csáky Ferencz 1455 . , 

1461 . Az ország főrendei I I I . Calixtus római pápához Budáról jul ius 

J) Kútfő : Comites Bihorienses fide diplomatica eruti, a Jac. Ferd. de 
Miller. Incl. Comit. Bihar. Tab. lud. Assess. In Regia Acad. M. Varad. Statis 
P. P. O. E t Libror. Revisore Regio. — Magno Yaradini MDCCXCI. 

2) »Századok« 1877. évi III . f. 253. 1. 
s) Kútfő : Nagy I. Magyarország csaláűai. I. 219. 1. 
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21-én egy okmányt küldöttek. Ezen okmány t neve a lá í rásával megerő-

sítette. 34 . Vitéz J ános 1464 . Váradi püspök egyszersmind. 35 . Kinisy 

Pá l 1 4 8 9 . , 1 4 9 3 . Egyszersmind Temes vármegye főispánja. 36. Somy 

Józsa 1 4 9 4 . Temes vármegyének is főispánja. 37 . F a r k a s Bálint 1 4 9 5 . 

Várad i püspök. 38 . Pe rén i Ferencz 1 5 2 3 . Örökös főispán. Váradi püspök 

is. 39. Zaberdin Mátyás 1 5 5 4 . királyi tanácsos. Várad i püspök. 40 . 

Ghymesi Forgách Ferenez 1 5 5 6 . Várad i püspök. Egy évig csak főispán. 

41 . Nickazó vagy Nyakozó Anta l 1 5 5 7 . Váradi vá rkap i t ány 1). 42 . 

Somlyai Bá thory I s tván 1 5 6 2 . Váradi várkap i tány 1571- ig . 43 . Bá-

thory Kristóf 1 5 7 1 — 1 5 7 8 . körül . 44 . Géczy János 1 5 7 7 . 45 . 1 5 8 1 — 

1599- ig Bánffy Dénes ( 1 6 0 6 - b a n is) és Veres Gáspár 2). 46 . Sibrik 

György 1 5 8 5 . 47 . Bá thory István, a Bá tho ry Boldizsár b á t y j a 1 5 8 9 . 

Ónként lemondott . 48 . Kis-marja i Bocskay I s tván 1 5 9 2 . Várad i vár-

kapi tány . 1 5 9 5 - b e n a I I . Rudolf császár és Bá thory Zsigmond erdélyi 

va jda (?) között P r á g á b a n kötött szerződési tanácskozmányban jelen 

volt . 49 . Bedeghi Báró N y á r y P á l 1601-ben . Várad i vá rkap i t ány és 

Kraszna s Közép-Szolnok vármegyék fő ispánja . 50 . Kisrhédei Rhédey 

Ferencz 1 6 1 4 . Egyszersmind Mármaros vármegye főispánja . 51 . Beth-

len Is tván 1 6 3 0 . Várad i kapi tány. 52 . II . Rákóczy György 1 6 3 3 . 

Váradi kap i tány és a ha jdúk tábornoka (generalis). 53 . Ruszkai Kornis 

Zsigmond 1636 . , 1 6 4 3 . Nagyságos ruszkai Kornis Zsigmond, arany-

sa rkan tyús vitéz és Bihar vármegye főispánja , s gálospetri Rácz Is tván 

azon vármegye al ispánja közbenjárásukra , említet t Rácz I s tván szolgája 

éradoni Pécsi I s tvánnak Éradon helységben, Bihar vármegyében, egy 

l akháza t , egy száraz malmot s bizonyos szőlőhegyet adományozot t II . 

Rákóczy György fejdelem. 54. Széki Te leky János 1 6 5 1 . Nagyvárad 

J) Veszprémy : Biograpliia, Medicorum Hungáriáé Cent. II. pag. 56. 
Ember Pál. — (Millernél : erdélyi anonymus) kézirata után, a Nyakazó név 
alatt , Kendy Antalt véli értetni. Magyarország családai VIII. 1. 181. pedig 
olvassuk : »Némelyek e Nyakazó Antalt Kendy Antallal egy személynek 
tart ják.« Buday Fer. Polg. Lex. II . 745. Mindezen öt kútfő határozatlanúl 
a valóságra, gyaní t ja : hogy Nyakazó Antal név alatt Kendy Antalt higyjiink 
értetni. Közlő mindezeken nem építve, Kendy Antalt merőben kihagyja a 
biliar-vármegyei főispánok sorából. Avagy Erdély nevezetesebb családai. 
I r t a Kőváry László. Kolozsvártt 1854, 110. §. Kendy család f XVII. század. 
1. 1. 154, 155, 156. Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táb-
lákkal. Ir ta Nagy Iván. Pest, 1860. 198—202. lapokon, Kendy II. Antalt , 
mint »Biliar vármegyei főispánt« kihagyták volna — e jeles munkájokból ? 

2) Ezen, egyszerre két főispánra vonatkozólag, kútfő : »Báthory Zsig-
mond idejében (1581 — 1599 között) való ország cathalogusa, az Erdélyi kír. 
gubernium archívumában.« »Descripsit B, Volfgangus Bánffy de Losoncz. 
A- 1774. — 17. Decembris,« 
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kerületi főkapitány. Mint ilyen Gyulay Ferencz alkapitánynyal együtt 
a váradiaknak jogot e's törvényt szolgáltatott. Egyszersmind Zarándi 
főispán és jenői kapitány is volt. 55. Haller Gábor 1659 . Váradi kapi-
tány. Már 1660-ban megszűnt főispánsága, miután a törökök Váradot 
és körvidékét megbódították. 1 6 6 0 — 1 6 8 8 - i g nincs Bihar vármegyének 
főispánja. Miller szerént. 56: Benkovich Ágoston. Remete Szent-Pál 
rendi bará t 1 6 8 8 . Miután Bihar vármegyének nagyobb része a törökök-
től vissza let t foglalva, 1688-ban Augusztus 30-kán Szent-Jobbon a 
főispánságba felavattatott . Egyszersmind püspök is lévén. A mindenkép 
híres és törvényes megye gyűlésén a vármegye tisztségét szabad szóza-
tolá si választással megalkotta. Az ekkor megválasztott megyei tisztek 
névsora következő: Buday István és Bárányi Mihály alispányok 2 0 0 
magyar forint évdíjjal (salarium). Hitelt főjegyző Lázár János 150 m. 
forint évdíjjal. Rácz Ferencz, Thorday Ferencz, Komáromy János, Fodor 
György, Bölcskey Miklós szolgabirák, egyenként 80 m. forint évdíjjal. 
Dobozy István, Komáromy György, Szőllősy György, Virágos György 
és Nagy István táblabírák (jurassores) 1 2 m. forint évi díjjal egyenként. 
Moranichi Horváth János, Szent-Jobbi várkapitány, Ta r János, Nádassy 

András, Eödönffy János, Bagossy Pál , Bernárd János, Erős György, 
f 

Acs György, Nagy Ferencz, Rácz Miklós és György törvényszék birái 
(Assessores Tab. Jud.). 1697-ben I. Leopold királytól a váradi örökös 
főispánságot a katholicus klérus részire kinyerte. Birta a klérus a 
fényes és magas széket 1697 — 1787-ig. 57. Keresztszeghi gróf Csáky 
Imre 1703-ban. Bibornok, Kalocsai és Bácsi érsek stb. Bács és Bihar 
vármegyék örökös főispánja. 58. Báró Lusinski István, Nagy-váradi 
püspök. Felavat ta tot t julius 28-án 1733 . évben. 59 . Okolicsnai Okoli-
csány János 1735 . Nagy-váradi püspök, királyi tanácsos. Fe lava t ta to t t 
jun . 21-én. 60. Keresztszeghi gróf Csáky Miklós 1738 . Nagy-váradi 
püspök. Örökös főispán. Utóbb kalocsai érsek. 61. Ghymesi gr. Forgách 
Pál , Váradi püspök 1758-ban. Felavat tatot t Márczius 21-én, volt főispán 
két évig. 62. Zajezdei báró Patat ich Ádám 1 760 — 1776-ig. Május 
13-án a megye K. K. e's R. R. előtt a törvényes hitet letette. Volt váradi 
püspök 177 6—-1787-ig, sem egyházi, sem világi rendből nem volt 
főispán Miller szerint. 63. Csíkszentkirályi és Ivrasznahorkai gróf An-
drássy István királyi kamarás és bihar-vármegyei főispáni helytartó. 
17 87-ben Április 29-től két évig. Ekkor innen Borsod vármegyei főispáni 
székre távozott. 64. Korompai gróf Brunsvik Antal. 1779 . Május 18-án 
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a v a t t a t o t t fel, Nagy-Károlyi gróf Károlyi An ta l Szathmár vármegyei 

főispán által . Meghal t e főispán 1 7 8 0 . decz. 14-én. 65 . Gönczruszkai 

gróf Kornis Mihály 1 7 8 1 . Egyszersmind volt Erdélyi kincstári elnök is. 

Mielőtt a főispáni székbe beül t volna, meghalt Pesten 1 7 8 2 . Február 

16-án. 66 . Ürményi Ürményi József 1782-ben Jun . 13-án királyi rende-

letre gróf Károlyi Antal ál tal ava t t a to t t fel. 67 . Római szentbirodalmi 

gróf széki Teleky Sámuel 17 85-ben. Egyszersmind Arad, Békés, Csanád, 

Csongrád és Szabolcs vármegyék és ha jdúvárosok főispáni helytar tója . 

1 7 8 5 . J u n . 16-án kezdet te hivatalát viselni. Alig két évig ezúttal . 

Mert 1 7 8 7 elején az Erdélyi udvari alkanczellári díszes székre té te te t t 

által Bécsben. 68. Hal lerkeői gróf I la l ler József 1 787-ben Bihar vár-

megyében főispán, Arad és Szabolcs, valamint az egyesített Békés, 

Csanád és Csongrád vármegyék főispáni helytar tó ja . Márczius 20-án 

lépet t be Váradra s az igazgatáshoz fogott rögtön. Midőn mindenkit 

megnyerni igyekezett , Mármaros vármegyébe á t té te te t t , ot t is mint 

főispán. 69 . Korompai gr. Brunsvick József 1790-ben . A K . K . és R. R. 

előtt, a megye közgyűlésén decz. 15-én te t te le a hitet. Ata lános meg-

elégedést a ra to t t minden rendüektől . Innen kiilországos követnek nevezte 

ki a királyi felség. 70 . R. Sz. Bir. gróf széki Te leky Sámuel, a 6 7. sz. 

alat t i . 1791-ben Ju l . 5-én lépet t a főispáni h iva ta lba , melyet haláláig, 

u. m. 1 8 2 2 . aug. 7-ig, t ehá t 3 1 évig viselt 1). 

Közli : HODOR KÁROLY. 

A Cilleyek sírja Ciliiben. 
Valahányszor eddigi utaimb.m szerét tehettem, mindanuyiszor 

kedvtelve fordúl tam be a szomszéd kis Stá jerhon mosolygó, üde légü 

völgyeibe. 

A múlt n y á r o n is innen indúl tam ki tűzöt t nagyobb útam vonalára, 

meg-megpihenve az ú tban eső magasla tok ju ta lmazó k i lá tás t nyúj tó több 

pont ja in . 

A gróf Teleky Sámuel emléke megörökítve következő nyomtatot t 
müvekben olvasható: 1. Öt halotti beszéd, melyek Zilahon, Kolozsvártt, 
N.-Enyeden, M.-Vásárhelytt és Udvarhelyt t mondattak 1823. évben. 2. A 
hajdan Garázda, ma már széki gróf Teleky-ház elágozása. í r t a Kazinczy 
Ferencz 1831. Kassán. 13—16. 1. 1. 3. Magyarország családai. Czímerekkel 
és nemzékrendi táblákkal. í r t a Nagv Iván. Pest, 1865. A 98. és 99. lapokon. 
XI. kötet. 
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Ezek legutolsója, tágas völgy panorámájába enged elragadó kepé-
vel tekintetet vetni, a há t térben Stájerország és Karinthia határán Őrkint 
emelkedő Sulzbach havassal — míg a tágas völgy egy részét a gyors 
Sann folyó fu t ja át, mely Cilii város alat t elvonulva, délnek veszi irányát, 
kanyarulatában Cilii vára romával ékeskedő meredek hegy a l já t locsolva 
habjaival, s jobb p a r t j á n egy másik hegy búbján emelt kápolna képével 
búcsúzva a regényes vidéktől, a Tüffer- és Römerbad felé nyiló völgyben 
tűnve el szem elől. 

E regényes völgy kis városában, Ciliiben vágytam pihenni neliány 
órát, mielőtt a vaspálya további útam ismeretlen tá ja i felé vezetne, — 
itt hittem némi nyomát felfedezni azon reánk nézve komoly arczú 
múltnak, mely történelmünk lapjaira is beírta szomorú hagyományú 
emlékét — a XV-ik század első feléből. 

A kis, de itt-ott élénkséget mutató város falai közt töltöttem azon 
tudatban egy-két órát, hogy a Claudius római császár által alapított 
Claudia-Celleia régészet i , minket magyarokat pedig tör ténetünkben 
érdeklő, emlékeket rejtend ódon falai közt felkeresendő rejtekeiben. 

E hitben vándoroltam először is az utamba esett legközelebbi 

templomba, mely épen most állott szerencsés kivitelűnek látszó javítás 

alatt, s mely az itteni szlovén ajkú lakosság imahelyéül szolgál. 

A templom ó-német (góth) stylü, észak és kelet felőli ol la la iba a 
város különféle részeiben elszórva talál t számos római emlékeket, — 
muzeumkint tartalmaz. — Felet tük egy márványtábláról azt olvashat-
tam le : hogy ezen régiségeket a Ciliéi grófok, mint e város egykori urai 
óvták meg az enyészettől. 

Nevezetesb érdekű ennél reánk magyarokra nézve a városka 
nyugati része felé eső német vagy »Mariahilf« egyház, mely az itt látott 
jelekből következtetve — az egykor hatalmas Ciliéi grófok temetkezési 
helyéül szolgálhatott. Ezt jelezik legalább a főoltár hátterében lévő 
üvegablakok a la t t őrzött — két sorban, soronkint 9-ével elhelyezett —— 
és így együttesen 18 koponya. Ezek egyike a felső koponyasort zár ja 
be (jobbra), ra j ta papir lap, melyről következő latin feliratot jegyzettem 
tárczámba : 

»Ultimus ex illustri Família Comitis de Ciliéi.« 

»Ulricus Comes de Ciliéi occisus per Ladislaum Hunyady Hel-
gradii 26. Mártii 1456 .« 
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Ezen üvegablakoktól balfelé, szintén az oltár hátsó részén elhelye-
zet t márványlapon pedig következők olvashatók : 

»Celejensium Comitum, ac Principimi olim potentium, omnibus 

fortunis abundantium paucae reliquiae hic acquiescunt. Ludovicus im-

perátor 1 3 4 1 . Fridericum liberum a Sanegg primum Celejensem Comi-

tem creavit, cujus Stirps anno 1456 . interfecto Ulrico comite interiit.« 

E két iratban helyes az év, hely, és módosítva a személyek meg-
nevezése ; a napi ellenben hibás, mert Hunyady Jánosnak 1456 . év 
tavaszán még Il- ik Mohameddel volt leszámolni valója, júliusban pedig 
volt véle döntő csatája Belgrád alatt , — mely után s csakis ezután, ősz 
felé halt meg. — A hibás feljegyzés tehát nem ad fényes bizonyitékot 
a Cilii városiak történelmi ismeretei felől ; — a Hunyady László szemé-
lyének — barátaiéval összetévesztése pedig tán szándékos. — A már-
ványlapon említett Lajos német császár az e néven IY-ik, vagyis bajor 
házból származott, ki 1347 . évben Yl-ik Kelemen pápa által a ki t l i . 
egyházból kiátkozva — és elvesztve császári t rónját — meghalt. 

A Ciliéi grófok egykori hatalmas, több hegycsúcsokra ter jedet t s 
az alat ta terülő völgyet és Cilii várost uralgó vára ma is meredek sziklá-
ról tekint a Sann gyönyörű völgyére romjaiban. Véletlen akarta-e vagy 
a jelenkor pénzetlensége, avagy a Cilleiek nevéhez tapadt tiszteletlenség, 
minek legkétségbevonliatlanabb jele : hogy temetkezési helyükön is 
csupán koponyáik s vagy 4 kar- és lábszárcsontjaik őriztettek meg az 
enyészettől, — Isten tudja , hány helyről összehordatva — nem tudható, 
de midőn a Stájer nemesi rend árúba bocsátotta Cilii vár romjait szük 
területével — senki sem jelentkezett , kinek szándoka lett volna e még 
megmenthető történeti romokat fentar tani , mig végre a Stájer rendek 
megszánva a romban heverő várat, maguknak tár ták fenn azt. — A 
városban azonban a Ciliéi grófok által bírt két palota máig fenáll ) ezek 
egyiké jelenleg kaszárnya, előtte a Burgplatz-czal, másika hivatali 
helyiségeknek használtatik, mindkettő a Sann par t ján fekszik, utóbbi 
különösen építészeti tekintetben érdekes kivitelű. 

E szerint Cilley Ulrik nem 1456. évi márczius, hanem november 
hóban öletett meg Nándorfehérvárt, mint minden történetíróink egyhan-
gúlag állítják ; csupán a nap meghatározásánál térnek el nagy részben, 

t 

mert mig Fessler, Horváth Mihály, Kerékgyártó Árpád a megöletést 
november 10-re — Fraknói 11 -re — de mindannyi mégis Mártonnap-
já ra teszi, azalat t Szalay László az e tekintetben leghitelesb történelmi 
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adatokra hivatkozó Pa lacky Ferencz cseh tör ténet í róval ta r t , s az t novem-

ber 9-re határozza meg, azon okmányra hivatkozással, mely a lipcsei 

egyetem könyvtá rában őriztetik, s legliitelesb forrásnak tar tha tó . 

Ez okmány (Y.) László k i rá lynak Nándor fehérvár t Már tonnapján 

kel t levele, következő ta r ta lommal : 

»Nándor albae die beat i Mart ini (Kegn. ann. 17. et 4.) Nándor 

albam octava die praesent is mensis (novembris) incolumes applicuimus, 

ubi die sequenti accessum nostrum rixa quadam inter illustrem olim 

Ulricum Comitein Ciliae etc. exorta, Ulricus ipse vita func tus est« x). 

T a r t a t o t t pedig ugyanazon cseh tör ténet í ró szerint Márton nap ja 

Csehországban november 11-kén, honunkban pedig 10-kén. Minthogy 

pedig a király ez idő tá j t Magyarországon tar tózkodot t , a Már tonnapot 

nem a cseh — hanem a magyar idő szerint kel l ér te lmeznünk. 

Innen eredhet a nap meghatározása körül fenforgó különbség. 

K ö z l i : KÁMÁNHÁZY B É L A . 

Bornemisza Péter és a Postillali. 
Az alább következő levél Bornemisza Pé t e r életéhez s annak 

nagy ha tás t te t t postilláihoz nyú j t érdekes adalékokat . 

E levélnek kivál t a haz ii nyomdászat tör ténetére való fontossá-

gát igen érdekesen fe j teget i Ballagi Aladár a maga »magyar nyomdászat 

történelmi fejlődése« czímű becses müvében ; ( 5 6 — 5 8 . 11.), mi ez a lka-

lommal Bornemisza működésének keretébe illesztve közöl jük, ezt az, 

mondhat juk epochalis missilist. 

Bornemisza régi nemes család sar ja . Könyvein »Pest i f i«nek í r ja 

magát. A t y j a a híres budai Bornemisza-családból való, s Péternek 

is volt egynémely jussa a Buda körüli helységekre, mint ez a kincstár i 

levéltár irataiból ki tűnik (Eccl). Korán vesztve el szüleit, á rván sok felé 

hányódott . Mindamellett önszorgalmából t a r tva fenn magát , Kassán 

végezte tanulmányai t . Nyolcz forint tal zsebében — ír ja Bod Pé te r 2 ) 

— indult világgá, az egyetemekre. Akkori szokás szerint Abstemius 

nevet vett föl. Volt Bécsben, hol szállásán, az összegyűlt népnek magya-

Franz Palacky Geschichte von Böhmen IV. Band, I. Abtheilung. — 
Die Zeit von 1439 bis zu K. Ladislaus Tode 1457. — 401. lapon. 

2) Bod P. Magyar Athenás 49 — 50; 1. Horányi Memoria liungaro-
ium I. 321. 
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r ázga t t a a szentírást , ezért Oláh Miklós, akkori egri püspök váci alá is 

fogta. E miat t peregr inál t Olaszországba, be já r ta Német- és Franczia-

országot, mig végre — már mint kész hit tudós visszajöt t a hazába, tudo-

mányokban gazdagon, de pénzzel esak annyival, mint a mennyivel 

el indult . 

Hazajövetele a GO-as évek vége felé tör ténhete t t m e g ; itt a hazá-

ban számos pár t fogója akad t , első sorban Baiasi János , kinek zólyomi 

vá rában prédikátorkod ott. 

Bornemisza működése inkább h a z á n k nyuga t i része felé volt irá-

nyozva. Pozsony, Nyitra , Yas megyék ma jdnem egészen á tá l lo t tak az 

ű j hitre. Részben Rudolf k i rá ly kormányának indolent iája , részint a 

hi t tér í tők buzgósága hozta létre ezt az eredményt . A 9 0 0 . protestáns 

anyaközségből *), mely hazánkban ekkor létezett , a javarész nyugot ra 

esett. Pozsony, N.-Szombat, Sopronynak lutheránus már lakossága. 

Bornemisza igen helyes módjá t követ te a térí tésnek. Kevesebbet 

beszélt, de sokat és a nép eszéhez mért könyveket írt. Jó l lá t ta , hogy 

a könyvnyomta tás az emberiségbe egy ú j gyöngét oltott, t. i. akkor is 

inkább hi t tek a nyomta to t t betűnek, és pedig annyival inkább, mert a 

könyv vajmi r i tka jószág volt. 

A hetvenes évek elején fogamzott meg az eszme benne, hogy 

minden ünnepnapra való predicat iókat í r jon »a keresztyeneknec iduos-

seges tanúságokra« , és pedig oly nyelven« »hogy akármel falubel i 

parasz tcság is könnyen megérthet i .« 

A vá l l a l a to t azonban oly alapon t e rvez te , melyhez tetemes 

segély szükségeltetett . E végből a hi túj í táshoz ekkor már jobbára átal-

lott városok tanácsaihoz leveleket írt, melyekben felkéri őket, hogy 

támogassák vál la latát . A levél, melyet ezúttal bemuta tunk is ilyenféle, s 

Nagy-Szombat városa tanácsához van intézve, s ugyancsak a városi 

1.-tárban őriztetik, annak gazdag levél-gyűj teménye között . Szövege így 

hangzik : 

Az úris tennek kedvet, kegyelmet, szerelmet és örök békességet, 
az ő egyetlen egy szent fiánac az mi urunk Jézus Chris tusunknak ál ta la , 
kévánom és kérem naponként ti kegyelmeteknec. 

Tisztelendő nemes es bizodalmas Vraim. La t t i a kegyelmetek meni 
sok uarasokban es fa lukban szükiilt meg az ur istennec igcinec Iarde-
tese, es la t t ia az t is kegyelmetek meni alnoc mestersegel allot elönkben 

Borbis : Die evang.-luth. Kirche Ungarns. 36., 37. 1. 
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az pokolbeli övdög bog sok helieken ne lenne szabad csak emlitenys. 
De miertbogi az mi urunc Jesus Christus megronto t ta az ördögnec feiet, 
akar mint szepelkediek is, erőtlen az ő dereka az fü nekül . 

Azért naponkent az ő fölseges hata lmaból es bölcsesegeböl eleit 
ueszi minden a lnoksaganak is, es uagi imig, uag amúg, meg az kereszt 
alatt is mind elfoltatt ia az ő szent igeiet. 

í r t a m enis egy postillat, kibe az szokott Euangel iomokat nagi 
büen es oly niluan meg magia raz tam bogi akar mei falubel i parasz tcsag 
is könien meg ertheti , k i t azér t is mieltem bog csak egy giermek olua-
sasara is sokan tanúlhassanac . Tudom kedig hogi ot kegielmetee köz t is 
sokan uadnac, kic az fele tanúságokat eheznec. De miertbogi közönsé-
ges iora közönseges segitcseget keuán az úr isten sok jámborok aianlot-
tac magokat nem csak az urac közzül, de az nemesseg közzül is, nimel 
ötuen forintal is. Az könnec kedig ki n iomtatasa töbre menne ezer forint-
nál, mert közel három szaz arcuson uagion. 

Annac okaer t adac tanacsúl hogi t y kegielmeteknek is köniörge-
nec ualami segitcsegert. 

Gondollia meg azér t kegielmetek imez barom dolgot. 

Először, hogi a mint az prédikátoroktól keuania ő fölsége fa ra t -
csagokat, azonkeppen ty kegelmetektül is keuan ily io dolgokra ualo 
segitcseget. 

Másodszor gondollia meg igeretet is ő fölsegenek ty kegelmetek, 
hogi ugy igerte áldomását mind uetesünknek, borunknac , mind kereske-
desunknec ha az ő tisztessege neuekedesere is io sáfárok leszünk. 

Harmadczor, gondollia meg kegelmetek az sok egieb lelki ehező-
ket is, kik megköszönik, es im>itsagokal nagi büen mégis halal l iak ti 
kegelmeteknec minden io tetet. 

Az köniü ith uelein uagion Posonba, L a t t a Marthom uram is, az 
kegielmetek attiafia, rövid nap oda megiek Zombatba, ot meg l a t tha t -
tia ti kegelmetek is. Most csak azért irok ideien hog midőn oda kegel-
metekhez menendek , azkorra meg ne kezlelne kegelmetek, mert ot 
semmit nem keshetem. Ezzel az ur istennek aianlom mind fe ienkent tü 
kegielmetekct, ky az ő szent lelkenec a i ta la igazgatassa az öröc életnek 
bodogsagara ti kegelmeteket mind az egész haz nepel egyetemben. Amen. 
Da tum Posony. 20 . Septembris. Anno d. 156 9. 

Bornemisza Pe ter 

Zoliomba Balassi J ános 

predika tora . 

Külczim : Az ur istentiil nuga lda to t tisztelendő nemes uraimnak, az 
Nagi Szombati bironac es polgar Yraimnak. Énnekem szerelmes és bizo-

dalmas Vra imnak Adassék, 

TÖRT. TÁR 1 8 7 8 . 25 
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E levélnek, melyben önmaga jellemzi vál lalatát , lehetet t némi 

sikere, mert az odavaló prot . egyház monographusa Stelzer úr ada ta i 

szerint, a prot . hi t követői ekkor ot t hangadó szerepet j á t s z t ak ű). 

Négy év tel t le azonban e levél Íratása után, míg a Post i l lák első 

kö te te megje lenhete t t . 4 6 0 . 4-rétü levélre ter jed ez, egy részét Huszár 

Gál komjá t i nyomdája , másikát a semptei nyomda ál l í tot ta ki. Aján lva 

van gr. Salm Gyulának , •— ki mellesleg mondva, mint a n.-szombati l.-tár-

ból kiderül , nagy chirurgus vo l t ,— s nejének Bethlenfalvi Thurzó Erzsébet-

nek van a jánlva . U g y látszik tehát , hogy a főúri pá r te t te lehetővé az 

I . köte t megjelenhetését . 1 5 7 4 - b e n adta ki Semptén a második kötete t 

7 1 8 . levelen, ezt A.-Lindvai Bánfi Lászlónak és Somi Borbá lának a ján-

lot ta, A harmadik köte t 9 6 5 levelet tesz ki, a ján lva van Balassi András 

nógrádi fő ispánnak s nejének Márai Annának . A IV. köte t , mely 4 rész-

ből áll, 9 3 0 levelon egy részben Balassi Menyhért úrfinak, Balassi I s tván 

és Zrínyi I lona fiának, egy részben pedig Ungnad Anna Mária asszonynak, 

Ungnad Kristóf és Losonczi Anna l eányának van a jánlva . A I I I . 1 5 7 7 . 

és IV. köte t Semptén. 15 78. nyomatot t . Végre az utolsó és igen r i tka 

V. kötet 157 9-ben. 6 7 9 levelen, fele részben Semptén nyomatot t , de Bor-

nemisza eliildöztetése miatt másik fele Detrekőben a Balassiak sas-

fészkében nyomat t a tha to t t ki. Aján lva van Ungnad Kris tófnak s Losonczi 

A n n á n a k 2). 
t 

í gy a munka összesen 3 1 5 2 levelen je lent meg ; ily óriás terjedelmű 

müvet, csakis oly dúsgazdag pá r t fogók födözhet tek , milyenek a Bor-

nemiszáé vol tak . Azt hiszem, Bornemisza nem tervezte ily nagyra , de 

l á tván a ha tás t s a pár t fogás t , fo ly ta t t a vál lalatát , 

A szép magyarsággal , éles í télettel , népszerű modorban írott 

gyű j t emény csakhamar megtet te hatását . 157 7-ben, a nagynevű Thelegdy 

pécsi püspök, el lenposti l lákat írt , ezek Szabó Károly szerint elvesztek 3). 

E munkássága közben folyton emelkedett . 1 5 7 6 . szeredi pap és 

superintendens, 1 5 8 1 . rárboki lelkész "volt 4). 1 5 7 8 - b a n a Post i l lák 

IV-ik részéből , mint Szabó K. á l l í t j a , k iválasztot ta az ördögi 

kísértésekről írott m u n k á j á t s külön kiadta . Ezért Thelegdy nagyon 

') Stelzer : Die Schicksale der evang. Kirche zu Tj 'rnau. 1870, 6 — 7.1. 
2) Köszönetemet fejezem ki Szabó Károly tanár úrnak, ki sajtó alatt 

lévő becses műve szemle-íveit rendelkezésemre bocsátotta. 
s) Szabó K. sajtó alat t lévő bibliographiája 75. 1. 

Fabó Mon. Ev. Conf. I. 83 — 84. 1. 
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hevesen t ámadta meg 1) . Egyébkén t hitfelei még 157 0. t á j á n calvinis-

mussal vádolták. Bornemisza igazán s tel jes hévvel a Lu the r p á r t j á n volt, 

csakhogy írásaiban engesztelő i rányt követet t . Polémiáiban pedig épen 

gyönge. Sikerült azonban ki t isztáznia magát. Mikor Bejthe I s tván sopro-

nyi predicatori 1574-ben kalvinismussal vádolta a városi tanács, őt 

kér ték föl bírónak. Tanúskodot t is hi te mellet t 2). 

Bornemisza ezután is fo ly ta t ta irodalmi működését s tér í tgeté-

sét, mignem nyoma 1585-ön túl teljesen elvész. 

Elszánt , vakmerő harczosa volt hitének, igazi typus : megmuta t ta 

az ellenfélnek, hogyan kell hi tet ter jeszteni . S az ellenfél volt oly ügyes , 

hogy belássa a helyes harczmódot, elfogadta s — győzöt t . 
—Y L. 

Pálffy Miklós Győr vára bevételéről. 
A XVI. század lenyugovóján Győr vá rának bevétele fényes moz-

zanatot képez. Hadi jelentőségét kétszeressé fokozta az a bátorság, 

melyet e győzelem a királyi hadakba öntött. 1 5 9 8 . márczius ü8 . és 2 9-ike 

közti éjjel lepte meg a »keves vitézlő nép« a gondta lan török őrséget , 

mely az a lább közlendő levél szerint 2 5 0 0 főből állott , ezekből 2 0 0 0 - t 

a támadók vágtak le, »ötszázig elevenen fogták« el a többi t . A vár 

parancsnoka elesett, de elszánt védelem után. E levél élénk közvetlenségé-

vel s az eddigi előadásokat (Horváth M. : ÍV. 42.1. Szalay I I I . 2 5 1 . Nagy 

Iván 7. 42 . 1. Kerékgyártó Hazánk Evi . 4 3 8 . 1.) egyben-másban helyre-

igazító adata ival rendkívül becses adalék e fontos esemény történetéhez. 

Generose ac Magce domine et amice mihi obserme. Pos t serui-
tiorum meorum paratissimorum debitam comendationem. Az minemő 
jókval mastansággal a m i jó is tenünk ide ez földre meglá togato t t legyen, 
akarám kegyelmedet tudóssá tenni felőle. Mentünk vaia ez napokban, 
úgymint 27 . Mavty Comaromból Swarczenburg urammal a keves vitézlő 
néppel, melyet ő fölsége itt hagyo t t volt telelni és egynehány végbeli-
ekkel Győr felé, hogy az istennek segétsége és áldása velünk lévén, sze-
rencsét próbálnánk, kyre reá segélvén és vezérelvén isten ő szent fölsége 
az ő voltából ismég kezünkben adá az mi Gyérünkét nem kevés keresz-
t iennek vére hul lásával és halálával , de az pogánság, úgymint 2 5 0 0 , kik 
benne vol tanak, sok főfő nemzetes és híres vi téz törökökkel egyetem-

Ribini Memorab. ecc. Aug. con. 1787. 252. 1. 
a) Müller M. : A soproni ev. főtanoda története 21. 1. V. ö. Garády 

jeles adalékát a Tudom. Értekező 1862. f. 243 — 4. 1. 

25* 
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ben az p issával és janicsár agával levágat tanak , re t tenetes vérontással, 
úgy hogy a mienkben is por vet te tés töl és ka rd miat t veszett három 
avagy négy százig, sebes is vagyon ta lám öt százig, igazán megmuta-
ták , hogy vitézek l a t t ak ( laktak) benne. Az Alaybéget , Gyulay Agát 
Gsyebesj ; csorbasiát, egynehány fő törökökkel , a kik egyetemben vad-
nak öt százig elevenen fogtuk meg. Az úristen ő szent fölsége így adii 
ismég Győr t 29 . Mar ty a keresztienek kezéhez, a kiér t az úris tennek 
neve dicsértessék. 

Azonkivől nagy sok öreg szép á l d g y ú k a t és t a raczkoka t ta lá l tunk 
benne, kik mind ottben m a r a d t a k volt , és a mellett török császár áld-
gyúiban is sokat t a l á l tunk ottben, sok jó lovakkal , szép szerszámokval 
és nagy gazdagsággal istennek jó voltából j á r á n k . Is ten éltesse kegyel-
medet jó egésségben. Da tum in Yöreskő. 3. Április. 1 5 9 8 . 

Eiusdem G. et Mgci. Do. V. 

Seruitor et f rá te r addictissimus 

Nicolaus Pálffy. 

NB. Álgyú t épet 130 . ta lá l tunk , tebbet 30 . lőszert. 

Külczlm : Generoso ac Magnco domino Sigismundo Rákocz j ' , Comita-
tuum Abauj 'uariensis et Thornensis Corniti ac Sac. Caes. et Regiae Mai-

tis Consiliario. Domino et amico mihi plurimum obseruandissimo. 
(Eredetije a mk. orsz. levéltár »Magyar Történelmi Emlékek« czímű 

gyűjteményében). 

Közli : TH. — S . 

Három uralkodói levélke, 
i . 

Az 1602- ik i országgyűlésen Ille'sházy Is tván ellen felségsértési 

per indí t ta tot t . A per Sz.-György és Razin miat t t imadt, melyeket Ille's-

házy, neje Pál f fy Ka ta jogán bírt s melyektől az nem akar t megválni. 

Rudolf ez ügyben személyenként ; de írásban szavaz ta t ta meg a b i ráka t 

s ezek Ítélete épen nem volt összliangzó. Az 1G03-iki országgyűlésen 

ú j r a szőnyegre kerül t a dolog, de a rendkívüli törvényszék bíróinak Íté-

lete ismét elágazó volt. I s tvánfy , a nádori helytar tó P rágába hívatott , 

hogy a bírák többségének véleménye a lap ján mondja ki az Ítéletet Illés-

házy ellen. Is tvánffy nem tette, mert mint indokol í, magyar ell rn külföl-

dön érvényes ítélet nem hozható. 

De Rudolf kormánya el volt tökélve Magyarország ellen rém-

rendszabályokat léptetni életbe. Azt hit te, hogy terrorismus á l ta l a meg-

félemlítet t rendeket vallásos és polit ikai kérdésekben engedékenységre 



KÖZLÉSEXÍ. 389 

bi randja s e lhatározta I l lésházyt üldözőbe venni. Egy szívélyes és 

bizalmas hangon ír t levéllel Rudolf P r á g á b a hívta Il lésházyt azon gon-

dolattal , hogy elfogat ja . 

I l lésházy Bécsben értesült, hogy mi készül ellene d P rága helyett 

Lengyelországba menekült . Szerencséjére, mert távozása u tán Rudolf 

k imuta t ta valódi czélját s jószágai t elkoboztat ta. 

A levél, melylyel őt Bécsbe hívta, i t t következik : 
Rudolphus Secundus dei gra t ia electus Romanorum imperátor 

semper augustus ac Germaniae Hungár iáé Bohemiae etc. rex etc. 
Magnifice fidelis nobis dilecte. Quum ob certas rationabiles et 

a rduas causas tua nunc praesentia et opex-a plurimum indigeamus, 
teque primo quoque tempore hic in aula nos t ra caesarea conspicere et 
tecum nonnulla agere et t rac tare veliinus : ideo fidelitatem tuam benigne 
hor tamur t ibique clementer ac firmiter committ imus et mandamus, ut ubi 
primum has nostras l i t teras acceperis, te confestim itineri accingere, et 
res tuas domesticas i ta ordinare et disponere velis, ac debeas, u t sine 
ulla difficultate, dilatione, reni tent ia et excusatione, quibus nullus dari 
locus poterit , ad proxime venturum festum beati Viti martyr is hoc est 
decimumquintum diem futur i mensis Juni j , non expectato ulteriori man-
dato nostro, hic apud nos te sistere ac comparere possis et valeas, intel-
lecturus postea, quorum negociorum causa, te huc evocari fccerimus, tua-
que fideli opera impresentiarum uti voluerimus. Executuri in co beni-
gnam et omnimodam voluntatem nostram, nec secus ulla rat ione feceris. 
Datum ex arce nostra regia Pragensi , ultima die mensis Április, Anno 
Domini millesimo sexcentesimo tercio. 

Rudolphus mp. 
J . Himelreich mp. 

Külczim : Magnifico Stephano Il leshazy Comitatuum Trenchiniensis et 
Lipthoviensis Corniti, curiae nostrae regiae in Hungar ia Magistro et consi-
liario nostro etc. fideli nobis dilecto. (Alatta nyolcz cito és két citissime). 

Von Pressburg aus. 

Alatta Illésházy kezével. Ezzel hívott P r á g á b a n császár, hogy ott 
megfogjon. 

(Eredeti Ívrét a császár közép-pecsétjével ellátva, gróf Batthyány József köpcsényi 
levéltárában.) 

II . 

Egészen ellentéte az előbbeni levélnek Mátyás föherczeg a lább 

következő levélkéje, mely hasonlókép Illésházyhoz szólt. 

Mint tudva van, Rudolf megerősítette ugyan 1606 . decz. 9-én a 

zsitvatoroki békét, de nem oly szándékkal , hogy azt életbe léptesse. A hábo-
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rú t aka r t a fo lyta tni s ezért meghagy ta M á t y á s n a k , hogy az általa aláírt 

pé ldányt ne ad ja ki kezéből, Már későn ; a pé ldányt Mátyás, mielőtt e leve-

let vet te volna, már elküldte a budai basának. Rudolf különben is gyanako-

dot t Mátyásra s ezért még boszúsabbá lett . Hosszas halogatás után 1 6 0 7 . 

ju l . 15-én hirdete t t ugyan országgyűlést jul. 25-ére, de habá r a rendek 

szép számmal összegyűltek is, nem a d t a meg a fe lha ta lmazás t Mátyás-

nak annak megnyi tására . Szept. 7-ig marad tak együt t a rendek — ez 

nap végre a pozsonyi káp ta l anná l protes ta t ió t t e t t ek le (megvan a köp-

csényi levél tárban. Lad. I. fas. 13.) s eloszlot tak. Most már világossá 

lett, hogy Rudolf meg a k a r j a gátolni a bécsi béke életbeléptetését , s az 

elkeseredés nagygyá let t országszerte. A ha jdúk , bu j toga tva a törökök által 

is, oct. végén fe l t ámadtak . Homonnay Bál int körül kezdtek gyülekezni 

s valószínű volt, hogy a fölkelés még nagyobb mérvű lesz, miut Bocs-

kayé volt. 

Egyet len mód volt csak meggát lani ezt : a törvényes á l lapotokat 

utógondolatok nélkül s ha szükség volna, Rudolf megbukta tásával is 

helyreállítni. E végből szövetkezet t Mátyás főherczeg Il lésházyval. Az 

alább következő levél volt erre az első lépés. A nyí l t férf ias szózat Illés-

házynál , ki különben is benső ragaszkodással csüngöt t a főherczegeu, 

viszhangra talál t — s a szövetkezés létrejött , mely a főherczegnek 

királyi koronát s I l lésházynak nádorságot szerzet t . 

A levél, melyet facsimileben is közlünk, így hangzik : 

Dilecte Ilieshazi, per latorem prensent ium (így) intellexi summám 
animi tu i erga me sinceritatem et aífectionem, de qua benevole tibi gra-
tias ago, et offero nunquam tam propensae erga me voluntat is immeino-
rem me fore, sed omni tempore ut optime de me meritum singulari grati-
tudine amplexurum ; idemque toti nos t rae Hungaricae nationi promitto, 
de qua ut ab at tavis meis originem duco ita etiam patr iam meani esse 
agnosco, cui nullo unquam tempore defuturus sum, immo extrema in con-
servatione ejus a t t en ta re non recusabo, u t fusius de bis et aliis ex prae-
sentiuin exhibitore, cui concredere poteris, intelliges. De reliquo te bene 
valere opto. D a t u m Yiennae 13. Novembris 1 6 0 7 . 

Mathias mp. 

Külczím : Magnifico Stephano Uliéshazy et Uliesliaza Corniti Comitatus 
Trencsenieusis et Liptoviensis Curiae Regiae in Vngar ia Magistro et 

Sacrae Caes. ac Reg. Majestatis Consiliario sincere nobis dilecto. 

Egészen Mátyás főherczeg írása : csak a külczím készült az irodában. 
Az akkori szokás szerint, 8-ba törve, vékony papírszalaggal átfonták, aztán 
a közepén selyemzsinórt húztak keresztül s úgy ütötték rá a főherczeg gyűrű-
pecsétjét. — Eredetije gróf Batthyány József köpcsényí levéltárában. 
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I I I . 

1 6 4 4 - b e n Rákóczy György háború t fo lyta tot t I I I . Fe rd inánd 

ellen. Ele inte a fe jdelemnek kedveze t t a szerencse, de a koczka meg-

fordult s a nyá r derekán Rákóczy nagy veszteségeket szenvedett , s 

hadserge Nyitra megyéből kénytelen volt vissza vonúlni a Tiszáig. A ma-

gyarországi intézkedések szelleme, lelke, vezére Es te rházy nádor volt : ki 

Lengyelországból — hova Csáky és Homonnay mentek toborzani, — 

vár t hadaka t , Morvaországból pedig segélyt. De mind ket tőben csalat-

kozott — s a mily gyorsan előnyomúlt, oly gyorsan kénytelen volt vissza-

vonúlni. Betegen s a csalatkozás miatt elkedvetlenedve, e lha tároz ta vissza-

vonúlni s jun. 25-én bejelenté Ferd inándnak lemondását . 

A király jól tudta , hogy mit fog veszteni Es te rházyban s egy 

legfelsőbb levelkével, mely az uralkodói kegynek és ragaszkodásnak 

legfényesebb bizonyítéka, szándéka megmásítására kérte fel. 

Mind Ferdinánd levele, mind a nádornak a r ra adot t válasza i t t 

következnek : 

a) 
Dilecte Palat ine. Ad Pa r t e s Regni Cisdanubianas valetudinis 

curandae grat ia transeundi desiderium vestrum ex litteris de vigesima 
quinta labentis mensis exaratis, benigne intellexi. Cujus quidem diligen-
tem curam haberi, nec in ea recuperanda ac conservanda quicquam prae-
termitti cupio. Quia tamen per siinilem recessum vestrum nonnisi majo-
res difficultates rerum, progressusque armorum ac T rac t a tuum impedi-
menta emergere posse non immerito judicari potest, desiderarem usum 
acidularum hoc rerum s ta tu a vobis Semptaviae continuar], prout a fideli 
meo Comite a Tieffenbach uberius intelligetis Grat ia Caesarea et Regia 
vobis in reliquo benigne propensus maneo. Da tum in Castro EberstorfF, 
die ult ima mensis Julii . Anno Domini Millesimo sexcentesimo quadrage-
simo quarto. 

III. Ferdinánd saját kezével : Ego confido tantum vesti ae personae, 
ut exercitum meum sine vestra praesent ia conservari posse non credam, 
ideo spero quod vos nullo modo absentabit is , sed ulterius sicuti hucus-
que continuabitis, quod non intermit tam omni grat ia Caesareae et Regia 
erga vos recognoscere. 

Ferdinandus mp. 

Külczim : Spectabili et Magnifico Corniti Nicolao Esz terhazy de Ga lan tha 
stb. Fideli nobis syncere dilecto. 

(Eredetije a kis-martoni levéltárban. Actorvm Palatini Uber quartus). 
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b) 
Sacra Majcstas . 
Ül t ima Julii directum ad me mandatimi Majesta t is Vestrae humil-

lime accepi ; servus SUITI, feci, quod potui, faciam, quod possum, etiam 
sine omni stimulo vei praemio et de facto in conservatione Exercitus 
Majes ta t is Vrae non est dies vei hóra, quin non laborem, nec pat iai u t 
in aliquas notabiles difficultates incidat, praesert im si pet i ta necessaria 
ipsis adminis t rentur , nimirum tormenta , munitiones et miles tam eo des-
t inatus, tam levis a rmaturae , quam germanus, quantocius adsint, alias 
clementissime Domine, diu subsistere non possunt, t imendumque est, nisi 
quantocit ius ipsis praemissis requisitis subveniatur, ne intra breve tempus 
tam per se, quam per hostes et ipsos rusticos ruinentur , cum ingenti damno 
Majesta t is Vrae, sed nec hae difficultates t an tae sunt, quae superari 11011 
possint, modo manus et animum ministri ad id dest inati opponant rei, in cele-
r i ta te enim jam omnia posita sunt, habemus occasionem etiam ad manus, et 
si quanto citius praemissae expeditiones fiant, statini utilia et magna servi-
tia poterimus facere pro Majes ta te Yestra ; alias nec praesenti 1 mea in 
Castr is Vrae Majes ta t i s utilia erit, etiamsi cum periculo vitae eo ivero ; 
militem quidem hungaram conduco, sed non liabeo unde exolvam totum 
me consummendo, sine quibus nullo modo consistemus, etiamsi Polonus 
aliquis miles adveniat , sub mit tendi i taque essent ad minimum jani sex 
millia florenorum celerrime, per quod medium int ra sex dies haberem 
sexingentos hungaros, quorum opera statini uti possemus. In ter im ita 
mandante Majes ta te Vestra, potum Acidularum hic incipiam et conti-
nuabo, j ux taque vires meas quae pro servitio Majesta t is Vestrae facere 
potero, nihil in termit tam ; ut inam vires et facul ta tes t an t ae mihi essent, 
quantus est animus ad serviendum Majes ta t i Vestrae. I i is eandem Maje-
statem Vram diu feliciterque valere animitus exopto. Raptini 4. Augusti 
1 6 4 4 . in Sempte. 

Majes ta t i s Vrae sacratissimae. 
(Minuta, mely a kis-martoni levéltárban őriztetik. Actorum Palatini Uber 

quartus). q « 

Hanvay Péter és Pásztlióy Máté követségi tudósítása 
1640-1)01. 

A felső-magyarországi t izenhárom vármegye 1 6 3 9 . év őszén Kas-

sán gyűlést ta r tván , vallási s egyébb sérelmeik orvoslását sürgetendő, 

H a n v a y Pé te r t és Pászthóy Máté t küldé a ki rá ly és nádorhoz. Követeik 

megbizatásukban pontosan s lelkiismeretesen j á rván el, annak eredmé-

nyéről A b a ü j vármegyéhez a következő tudósítást nyú j to t t ák be : 

Illustrissimi, Reverendiss imi , spectabi les , magnifici , Generosi, 
Egregii et Nobiles Domini, Domini Pa t ron i et Fautores nobis gratiosissimi 
at.que observandissimi. 



KÖZLÉSEXÍ. 3 9 3 

Deditissimorum servitiorum nostrorum obsequentissimam semper 
commendationem ! Nyilván leven nagyság toknak 's kegyelmeteknek, 
miképpen az felföldi t izenhárom nemes vármegyék de legá l tanak vaia 
legyen minket az mi kegyelmes urunkhoz ő fölségéhez és gróf pala t ínus 
urunkhoz ő nagyságához ez elmúlt őszi kassai consultat ionak alkalma-
tosságával, annak eircumstantiáit , hogy nagyságtok és kegyelmetek előtt 
redeclarálnók, szükségesnek lenni nem véljük. Hanem mivel kassai con-
sultationak terminusán jelen lévő nemes vármegyék böcsiiletes követ i 
egygyező tetszésből semmi bizonyos conceptust prael ibal t delegátiónk felől 
nem formálván, azon nemes vármegyéktől nekünk assignált instructio-
joknak collatiójából és consideratiojából magunknak kellet t u tunkban, ő 
Fölségének alázatosan praesentá landó suplicatiot concip iá lnunk, az 
melyet hogy nagyságtok és kegyelmetek mindeneknek előtte érczen, 
annak tenorat in verissimis copiis praesent ibus includálván 1), akar tuk 
nagyságtok és kegyelmeteknek megküldeni. 

Megindulván annak okáér t egyikünk 29 . Decembris 's mind ke t ten 
penig azután 4. Januar i i házunktól , I s tennek segítségével nagyságtok és 
kegyelmetek tetszéséből, az időnek a lka lmat lanságinak és u tunknak 
nehézséginek nem szemlélésivei, instruct iónk rendi szerént elsőben is 
gróf pa la t ínus u runkka l ő nagyságával die 20 . praesentis mensis Januar i i 
Nagy-Szombatban szembe lő t tünk és eredentionalis leveleinket ő nagy-
ságának praesentalván principális ura ink, nagyságtok és kegyelmetek 
nevével böcsülettel köszöntöt tük és idvözlöttiik 's l ega t ionknak puncta-
tioit ő nagyságának bőségesen detegálván, alázatosan kér tük ő nagysá-
gát, hogy mindazokhoz és azokban, nemcsak joval lását adni, de sőt az 
mi kegyelmes urunk koronás k i rá lyunk ő fölsége előtt is principális 
uraink, nagyságtok és kegyelmetek votomit, ha tha tó authori tásával pro-
movealni mél tóztatot t volna. 

Mely ő nagysága előtt levő követségünknek re la t io já t ő nagysága 
czendessen meghalgatván, az szerént azon Principál is ura ink, nagyság-
tok és kegyelmetek ál ta lunk való köszöntését és idvözlését megköszön-
vén, követségünknek meritomát renddel assummálta ő nagysága és har-
madnapig ugyan Nagy-Szombatban való várakozásunkkal bizonyos 
órák szerént, azok felől való tetszését és discursusit ő nagysága bő be-
széddel (nem resolutorié mindazonáltal) ő nagysága minekünk megje-
lenteni nem unalmazta, úgy hogy azoknak ha tha tóságáér t esztergomi 
érsek uram ő nagysága személyének u concurrálását je lenlétünkben ő 
nagysága el nem mulatta. Egy szóval nem jovalván ő nagyságok emii-
tet t nemes vármegyék, nagyságtok és kegyelmetek mi á l ta lunk való 
követségének és alázatos ins tan t iá jának mind kezdet i t 's mind folyamá-
sát, kegyelmes urunk ő fölsége mostani szorgalmatos distractióira nézve. 

Az mely ő nagyságok bölcs tetszésének és mélységes discursusi-
nak (melyeknek inegjelentési közönségesen nein szükségesek) megérté* 

Ezen utasításnak nem akadhat tam nyomába. Közlű. 
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seért, mi úgy mind privata personak magunk facilitásaért is tovább ezek-
ben procedalni megszűnhettünk volna, de Principális uraink, nagyságtok 
es kegyelmetek instructioit considerálván, akar tunk inkább magunknak 
megfogyatkozni és többet is szenyvedni, hogy nem mint böcsiiletlensé-
günkkel instructionk meritomátol recedalni, és felőlünk való várakozás-
nak meg nem felelni. — Mely ilyetén harmadnapi nagy-szombati vára-
kozásunk után ő nagyságok displicentiájókkal megindulván és u tunkat 
tovább követvén 24. die dicti mensis Januar i i mentünk be Bécsbe, az 
holott egygyikünk súlyos betegsége miatt cloctor kezébe esvén, mási-
kunknak kellett az dologban fáradozni. 

Elsőben is azért cancellarius urunkat ő nagyságát conveniálván, 
ő nagysága szorgalmazásunkra beérkezésünket (mivel már az dolog 
értésben volt) ő fölségének megjelentette és audientiát is ő folségénél 
szerezni ő nagysága magát nagy készséggel ajánlván, azt ő fölségétül 
ot tan hamar obtineálta is ő nagysága, csakhogy mégis audentiánknak 
órája előbb nem succedált, hanem negyed nappal be érkezésünk után, 
úgy mint 28. r ipet i t i mensis Januarii , délután négy órakorban. 

Az mely hagyot t órára cancellarius urammal ő nagyságával udvar-
hoz menvén kiczin várakozás után, ugyan cancellarius uram ő nagy-
sága által eleiben hivatni, és nagy atyai kegyelmességgel látván, királyi 
kézit loco majestatis kézfogásra nyújtani kegyelmesen méltóztatott. 
Ezek után principális ura ink nagyságtok és kegyelmetek nevével rövid 
oratio által való köszöntésünket és idvözlésiinket ő fölsége kegyelmesen 
meghalgat ta 's fogadta is az szerént ő fölsége. Es következés szerént ö 
fölségének szólló credentionalis leveleinkefe, ez includált párbeli suppli-
cationk originaljával eggyiitt ő fölségének alázatosan exhibeálván, ő föl-
sége maga kegyelmesen recipiálta, melyeket ugyanakkor ő fölsége ki 
jövetelem után mingyárást cancellarius uram ő nagysága kezéhez assig-
nált, az egy supplicatión kívül, az melyet másnap az szerént ő fölsége 
ugyan cancellarius uramnak assignálván, az több instructionk szerént 
való supplicatiókkal eggyiitt azon másnap ő nagysága cancellarius uram 
transmit tál ta ad consilium gróf palatinus urunkhoz ő nagyságához, az 
holott jó ideig lévén küldetet t fel Bécsbe 8. die Februari i , az mely fel-
érkezés után Bécsben is consiliumra fordúlván, tandem cancellárius uram 
ő nagysága mindazokat proponálta ő fölségének 11. februarii. — Melyek-
nek véghez meneteli után cancellarius uram ő nagysága, másod nap úgy 
mint 12. bujus, mindkettőnket házához hívatván ő fölségétül n e k ü n k t ö t t 
kegyelmes resolutioját substitutus cancellarius Bosnyák uram ő nagy-
sága és secretarius Oroszy uramék előtt és jelenlétekben verbaliter meg-
mondotta ő nagysága, tudniillik : Nem jovalván ő fölsége, hogy az mely 
convocatiora kegyelmes annuentiáját adta volt ő fölsége gróf generalis 
urunknak ő nagyságának az törökök excursioi ellen való provisioért és 
consultatioért, hogy azt az nemes vármegyék más végre is fordítván, 
egyéb dolog felől is legatiot insti tuáltanak ő fölségéhez. Azt is nem joval-
ván ő fölsége hogy az religionak dolgában rész szerint való gravament 
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közönséges nevezés a la t t találni kévánnak. Harmadszor eontrar ie tás t is 
ismervén ö fölsége az supplicat ioban, egy felől oltalmat, provisiot és 
segítséget, más felől az idegen vitézek kivitelét szorgalmazván azon 
nemes vármegyék ; mindazonáltal ő fölsége szokott a tyai gondviselését 
közönséges megmaradásunk felől rész szerént már in opere, rész szerént 
penig in fieri lenni jelentvén, azon kegyelmes gondviseléséről ő fölsége 
maga a k a r j a missilis levelei á l ta l azon nemes vármegyéket külön külön 
csak hamar kegyelmesen tudósítani és azon nemes vármegyék neve a la t t 
a láza tosan beadott supplicationkra, az szerént resolvalni. 

Az honné t Bécsből die 13 . praesent is megtérvén és viszont Gróf 
Pala t ínus urunkkal ő nagysága parancso la t j a szerént szemben lévén, 
ta lá l tak semptén ő nagyságá t die 17. praesentis . Mely szcmbenlétiinkkor 
ő nagysága több egyéb beszedi között je lente t te az t is ő nagysága, hogy 
az idő alat t , mig mi Bécsben voltunk volna, Budára az ú j vezérhez bizo-
nyos legatiot inst i tuálván, az vezér úgy resolvál ta volna magát , hogy 
őtet az győzhetet len császár azér t kü ldöt te volna t isztibe, hogy az két 
ha ta lmas császár között az békességet megta r taná , de az mi ezelőtt az 
ő tiszti előtt mi történt , ő a r rú l nem tehetne . 

És igy nagyságtok és kegyelmetek á l ta lunk való legatiójának reso-
lut ioja meritorie ilyetén lévén, hogy az religionak dolgában instruct iónk 
szerént való pleniorb (így) specifieatiot suppl ica t ionkba nem töt tünk, ezt 
értse lenni okának nagyságtok és kegyelmetek, hogy mivel azok egész 
ország előtt forogván és némelyek már commissiokra is fordulván, nem 
aka r tunk mostani exaggerat iónkkal , azoknak jövendő közönséges pro-
motiojoknak és complanalásoknak valamint akadál t szerzeni. 

Mindezeknek értése és illyetén relat ioja u tán nemes vármegye x) 
noha mi teljes tehetségünkkel gyenge álapotunk szerént azon voltunk 
volna hogy nagyság tok és kegyelmetek commissiojából álló alázatos sup-
plicat ionkra realiter et l i t teratorie magunk hozha t tunk volna nagyságtok 
és kegyelmetek várakozása szerint örvendetes választ, mindazonáltal ő 
fölsége kegyelmes resolutioja szerént, az is nem késvén, mi ugyan ily 
téli időn 's mind uti a lka lmat lanságokat és sanyarúságot szenyvedtünk 
's mind limitált uti köl tségünket elköltvén, marhánkban is u tunkban 
kár t , házi oeconomiánkban ennyi idő alatt , mint nagyságtok és kegyel-
metek könynyen considerálhatja fogyatkozás t szenyvedtünk. Ez okból 
nagyság toka t és kegyelmeteket bízodalmasan kér jük ez i lyetén állapo-
t i nka t jól considerálván hogy egyebek is nagyságtok és kegyelmetek 
szolgálat jára ennek u tána is készebbek ta lá l ta tnának, az mint hogy 
ugyan offerálták vaia is, nagyságtok és kegyelmetek megje lente t t con-
sultat ioban jelen lévő böcsiiletes követ a t tyok fiai jó a k a r a t j á v a l és 
patrociniumával azon fogya tkozása ika t recompensálni ne neheztelje. 

Abaíij vármegye. Mutat ja ezt nemcsak az, liogy ezen jelentés Kas-
sán kelt, hanem az is, hogy az egyik követ Hanvay Péter 1634 — 1646. több 
ízben volt alispánja és követe nevezett vármegyének. (Nagy Iván. Magyar-
ország Családai. Pótkötet. 269. 1.), 
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Ezek után erre Nagyságtokkal e's kegyelmetektül jó választ vár-
ván az úr is ten éltesse és tar tsa nagyság toka t és kegyelmeteket közönsé-
gesen és egygyen egygyen kedves jó egésségben sok esztendeig. Datum 
Cassoviae die 28 . Februari i . Anno Domini 1 6 4 0 . 

Il lustrissimarum Reverendissimarum Speetabilium magnificarum 
Generosarum Egregiarum et Nobilium Dominationum vest rarum. 

Servitores obsequeutissimi a tque deditissimi. 

Pe t rus H a n v a y mp. 

et 

Mat theus Pászthóy mp. 
(Eredetije a bold. szerző gyűjteményében). 

Közli : H A T O S G U S Z T Á V . 

Gr. Koháry István naptári jegyzeteiből. 
Koháry Is tvánnak, az ál lhatatos jel leméről ismert ál lamférfidnak, 

t ábornoknak , országbírónak és nevezetes tanköltőnek, utódai : a Koburg-

Koli lry herezegek szent-antal i kas té lyában, már bővebben s többszörösen 

ismertetet t gazdag levél tára mellett, számos naptárai is marad tak fenn. 

Legnagyobb részt a Bréwer-féle lőcsei kalendár iumok ezek, de van 

egy-ket tő nagy-szombati és komáromi is. Legrégibb az 1672- ik évre 

szóló lőcsei nap tá r , azonban ebben semmi följegyzés nincs. 16 72-től 

1704- ig nem marad t fenn Is tván ú rnak kalendár iuma, legalább nekem, 

a levéltár szekrényeinek rendetlen halmazaiban, többszöri á t ku t a t á s 

daczára , i lyet föltalálnom nem sikerült. De 1704- tő l egész 1728- ig 

majdnem minden évről van, 17 11-ről ket tő is. Tehá t az eseménydús 

kuruczvilág, melyben Kol iárynak is ju to t t némi szerep, úgyszólván tel-

jesen képviselve van. 

A n a p t á r a k a t tudvalevően, a noti t iák számára beléjök kötö t t üres 

lapokra írt bejegyzések teszik történelmileg becsesekké. Koháry nap tá -

rainak ebbeli becsök azonban nagyon kü lönböző ; míg ugyanis némelyik-

ben érdekes történelmi föl jegyzések fordúlnak elő : addig másokban vagy 

pen semmi, vagy csak holmi sovány, utazási , törvénykezési , gazdasági, 

számadási stb. jegyzetek lelhetők. Az utóbbi féléket mellőzve, közöl jük 

íme, a történelmi becsüeket, megjegyezvén, hogy ilyenek legkivált az 

1704- ik i s az 1706- ik i ka lendar iumokban foglal ta tnak, mint a mely 

évek közül az elsőben Koháry , mint I. Ifipót császár és király egyik 

békebiztosa, s a másodikban mint gr. S tarhemberg Guido es. tábornagy 

mellé adot t magyar tábornok működöt t . 
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Meg kell még jegyeznünk, liogy miután az 1690-es években, 

Eger os t romzár la tánál K o h á r y n a k jobb kezét egy török golyó elnyo-

morította : ezen nap tá r i jegyzetek a bősnek természetesen nem sajá t , 

kanem levelezéseinél is használ t bizalmas t i tká rának kezével í rvák. 

Az 1704-iki naptárból. 

4. 8-bris. Indu l tunk Bécsbűi, (t. i. a kir. békebizot tság tagjai) , érkez-
tünk Hamburgra szál lásra, és ott há l tunk azon nap. 

5. » Hamburgrú l Pozsonban bementünk, délután indulván Ham-
burgrdl . Ot t múla t tunk pedig usque ad decimam ejusdem. 

9. » Az passusokat meghozta (Bercsényitől) Okolicsány P á l uram. 
13 . » Pozsonbúl megindulván, ebédre Szenczre mentünk, s onnand 

délután Diószegre érkez tünk. 
14. » Diószegrül megindúlván, ebédre Mocsonokra mentünk , s 

onnand délután Ürménre érkeztünk. 
15. » Ürménrü l megindúlván, ebédreVerebélyre mentünk, s onnand 

délután Lévára érkeztünk. 
16. » Lévárúl 9 órakor megindúlván, azon nap csak Bá tban 

érkezvén, ott meghál tunk. 
17. » Bátbúl megindúlván, délután két órakorSelmeczre érkeztünk. 
2 0 . » Voltunk Seilern uramnál commissióban, s ugyanazon nap 

ment ki Vihnyére (Rákóczihoz) az hollandiai követ ; 
honnan jü t t be másnap . 

24. » Kalocsai érsek uram ő Nagyságáná l volt commissio, s ugyan-
azon nap az armistitium punctumit adtuk az hollandiai 
követnek. 

27. » J ü t t be az angliai k ö v e t ; másnap ment Vihnyére. 
29 . » J ü t t be. 
30 . » Sailern u ramná l lévén commissió, t e t t j á rásá rú i relatiót . 
31. » Kalocsai érsek uram ő Nagyságáná l volt az commissió, s 

ugyanonnand azon nap az anglus és hol landus követek-
nél voltunk. 

E t speramus hac occasione fundamentum s t ruc turae pacis sub-
stratum iri. 

Georgius Szécsény Archiepiscopus Strigoniensis, Anno 1 6 2 5 . aeta-
tis suae Annorum 19. ingressus est Collegium Pazmanianum ; obyt autem 
Anno 1695 . aetat is suae Annorum 89. Fundavi t Collegia Societatis 
Jesu Giusy, Jaur iny, Strigony, Budae, Quinque Ecclesys et Agriae. 

Egyéb jegyzet a föntebbieknél az 1704- ik i nap tá rban nincs, kivé-
vén egy csomó latin chronosticont. 

Az 1706-iki naptárból. 

Az rövid armistitium 16. Április, az hosszú armist i t ium pedig 
26 . May publicáltatot t itten Budán. 
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Az beadandó Memóriáiéval öt annexum, azonkívül 8 annexum ; 
megint öt annexum az Memóriáiéval és seriessel. 

Az masírozásnalc annotatiója. 
r 

1. 8-bris. Mentünk ki Budárul , O-Budában há l tunk ; é rkeztünk 
2. » Esztergámhoz. 
4. » Az esztergamiak kiütöt tek és az németekben alkal-

mas kár t is te t tek. 
7. és 8. » Több ágyúkka l kezdet ték lőnyi Esztergamot , és 

í tczakára kelve, hosszú lövésekkel l á rmát te t tek 
az mijeink. 

9. » Dé lu tán az mijeinkvel t r ae t ában indúl tanak, és azon 
nap vízvárosnak az k a p u j á b a n az németet bebo-
csátot ták. 

10. » Es tve felé az vá rnak kapu jában is bebocsátot ták az 
németet . 

11. » Az kuruczok Esztergambúl mind kimentek, és az 
német bement . 

13. » Indú l tunk onnand s mentünk az újfalusi sánczhez. 
(Nyerges-Újfalu) . 

14. » Onnand mentünk az neszmíli rétekre. 
15. * Onnand mentünk Komáromhoz. 
16. » Onnand mentünk Csicsóhoz. 
17 . és 18. » Ott naplot tunk, az holott Tur inum ala t t let t victori-

ánkrú l T e Deum Laudamus t t a r to t tunk . 
19 . » Onnand mentünk Gyirmóthoz. 
20 . » Marczidához (Móriczhida) és Árpáshoz. 
21 . » Csornára. 
22 . » Kimlíhez. 
23 . » Mentünk Söprüsnél x) való h ídhoz ; ott hagyván az 

pagázsiát , azon nap az hídon is á l ta lmentünk. NB. 
Az pagázsi nem ment Csicsótúl Rábához be, 
hanem megindúlván Csicsótúl az armadával együtt 
19., ezen nap és másnap, úgymint 20. , masírozott 
Hédervárhoz, 21 . és 22. ot t naplott , 23 . onnand 
ment Söprüshöz s ot tan megegyezett az armádá-
val azon nap, és ú jonnan e lhagyato t t az hídnál. 

24 . » Mise u tán mentünk onnand Nagy-Magyarhoz. 
25 . » Ott voltunk. 

t 

26. » Onnand ál tal az hídon, mentünk Szent-Ábrahámon 
túl lévő fa luban. 

A söprűsi név, melyet a megelőzött 1704-ik évben Bercsényi hídfő-
erőddel és híddal lá tot t volt el, Pozsony vármegyében, Fel-Baka és Remete 
községek közt feküdt, az Öreg-Duna mellett, a Csilíz vize kiszakadásánál. 
Bél Mátyás Pozsony vármegye térképén (Not. Hang, Nov. I.) még látható a 
sáncz is. 
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27 . 8-bris. Onnand mentünk Bucsánra . 
28., 29., 30. és 31., az meddig tudnyil l ik Leopoldot jól megproviantí-

rozták, naplot tunk s rosztokoltunk Bucsánban. 
1. 9 b r i s . Indu l tunk onnand mise u tán , és mentünk Cziferre. 
2. » Onnand mentünk Cseklészre. 
3. » Onnand mentünk Püspökihez . 
4., 5. és 6. 9-bris. Ott rosz tokol tunk. 5. ment el tő lünk az Feldmar-

schalk (Sarliemberg) Bécsben. 
7. 9-bris. Onnand mentünk Vajkához . 
8. » Onnand mentünk megint az Söprüsnél lévő hídon ál tal , az 

hol az pagázsiával megint megegyeztünk, s masíroztunk 
azon nap együt t Kimlíhez. 

Az 1709-ilci naptárból. 

E naptárban történelmi följegyzés nem foglal ta t ik , hanem anná l 
több saját latin clironosticonjít , olvasni tnyi szemelvényeit és emlékezetes 
verseket í ra to t t föl bele Koháry . I t t ta lá l juk pl. T. Leopold sírversét, 
Savoyai Eugenre és Marleboroughra írt d icsverseket , — továbbá a 
Sáros-Patakon 1 7 0 8 . december 18-kán hadi-széki ítélet folytán, áru-
lás bűne miat t lefejezett híres vitéz kurucz vezér Bezerédy Imre köl töt t 
s ír iratát , a nap t á rnak az augustus hónál levő levelére írva. Ez t ehá t 
Bezerédy sírversének eddig ismert legrégibb, csaknem egykorú följegy-
zése ; sőt a vers szelleménél s Kohávynak az ilyes latin emlékversek s 
chronosticonok készítésében gyönyörködő poétaságánál fogva, épen nem 
valószínűtlen, hogy azt maga Koháry I s tván szerzé. í gy hangzik : 

»Siste Viator ! 
Qui quondam vanas volvebam vert ice technas, 
Hic jaceo, parvi corporis umbra mei. 
E t qui millenas scivi conteinnere mortes : 
Carnificis tandem turpius ense cado. 
Dum potui, nunquam volui, sed quando volebam, 
Hon potui fidem reddere, cui decuit ; 
Dum letlio sapui, me mors (proli dura !) Tyrann i , 
Cui fidus fueram, projicit ante pedes. 
Sic fit, qui Regem spernit, servitque Rebelli, 
Sic inconstantis vindicat ac ta Deus ! 

Vade Viator 
et 

Dum satis stupuisti , memento 
Quod jussu Rakocziano detruncatus jacet 

h l C 
EMerICVs BezerIDI.« 

A Jcésöbbi naptárakból. 
Az 1710- ik i kalendár iumban csupán jelentéktelen t a r t a lmú és 

értékű latin chrosticonok vannak. Ezek egyikéből kiderül, hogy Koháry 
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Is tván a jószágai t lefoglalt kuruczok elöl, a gr. Nádasdy Ferencz lefejez-
tetése óta hg. Esz te rházy P á l t uraló Léka várába visszavonulva élde-
gélt 1 7 0 9 . és 1710-ben , a nádor kegyéből, és az utóbbi évnek Szent-
I s tván nap j án szerzé ott ez ér inte t t versecskét. 

Az 1711- ik i nap t á rban e fö l jegyzés áll I . József császárról s 
Eleonora császárnéról : 

»Augustissimus Impera tor Joseplius, coronationis suae in Regein 
Hungár iáé Anno 24., in Regem Romanorum 22., in Regein Bohemiae 7., 
aeta t is vero suae 32. , mense octavo et a duabus diebus vixit ; obyt 
autem Viennae, Anno 1 7 1 1 . die 17. mensis Április, decimam ante 
meridiem. 

ELeonora MagDaLena Teres la , Sopronl I Coronata R e g n i HVn-
g a r l a e Regina , reDVCat paCeM HVngar l ae .« 

Továbbá e föl jegyzés, id. gr. Koliáry I s tván özvegyének b. Balassa 
J u d i t h n a k haláláról : 

» 2 9 . Mar ty Asszonyom Anyám ő Kegyelme ez árnyékvi lágbúi 
kimúlt .« 

Az 1712- ik i ka lendár iumba e családi jegyzeteket i r a t t a I s tván 
úr, édes any já ra , Balassa Jud i t h r a , magára és testvéreire vona tkozva : 

»Anno 1 6 4 8 . die 15., 16 . J a n u a r y volt l akada lma Bicsén. Anno 
1049 . die 12 . Mar ty *) le t t I s tvány, 1 6 5 0 . die 27. Április lett Jud i th , 
1 6 5 2 . die 10. May let t Imre, 1 6 5 4 . die 3. Április lett Fa rka s , 1 6 5 7 . 
3ie 13. J u n y let t János, 1 6 5 9 . die 10. J a n u a r y lett Gábor.« 

A következő n a p t á r a k b a n legtöbbnyirc Koháry országbírói mű-
ködésére vonatkozó fö l jegyzések, li. m. törvénylátás i határ idők stb. 
olvashatók, előre, emlékeztetőül papí r ra téve. Az 1718- ik iban van még 
ezen családi jegyzet : 

»Anno Domini 1 7 1 8 . dje 9. May hol t meg Barkóczy Györgyné 
húgomasszony, Kohá ry Judi th , k inek is Is ten irgalmazzon és vigye bé 
lelkét maga szent o r szágában! Volt születése 1650 . dje 27 . Ápril is». 

Ugyan i t t e régi emlékvers : 
»Tres superan t urbes toto loca coetera mundo : 

Buda jugo, Venete pelago, Flovencia campo.« 
Végre az 17 23-iki nap t á r egy jegyzetében az »apezi földesurak« 

sorol ta tnak elő, köztük Sűtér Tamás és Vajda András, Rákóczi korában 
liires kuruez ezredesek. 

Közl i : TIIALY KÁLMÁN. 

0 Tehát nem márczius 11-kén, mint Toldy Ferencz Koháry életraj-
zaiban ír ja. 







R E G E S T Á K 

A K Ü L F Ö L D I L E V É L T Á R A K B Ó L . 

k ö z l i : 

D R M A R C Z A L I H E N R I K . 

ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

t ö r t . t á r . 1 8 7 t t . 26 





í M. N. M U Z E U M J 
f Levéltári Osztálya 
f Cs. Sándor Imre : 

gyűjteménye 
1934. év 40. szám. 

} .-. . - i . t . 5 

1371. apr. 13. Szövetség Ni-Lajos és a salzburgi érsek közt. 

Nos Ludovicus etc. No tum facimus omnibus ut nos prae-
hab i ta d e l i b e r a t a n e ma tu ra et accedente p rae la to rum et Baro-
num nostrorum previo Consilio« P i lg r in salzburgi érsekkel szerző-
désre léptünk. Kötelesek vagyunk az érseket minden t ámadás ellen 
megvédni. Az érsek nem köt békét részvétünk nélkül s a nélkül, 
hogy beléfoglalna. H a védelmében várakat , vagy foglyokat, nye-
rünk az a mi tulajdonunk lesz. A mit közösen nyertünk, azon osz-
tozunk méltányosan. A netán népeink közt t á m a d t viszályokat a 2 
párthoz tartozó kapitányok egyenlítsék ki. Kivesszük R u p e r t pa* 
lotagrófot és testvéreit . »Date I n N o n a I n D a l m a t die dominica 
proxima post festum pasce Anno dom. 1371.« Drezdai ltár} másolat. 

1393. dee. 14. 1. Eynung kunig Sigmunds, Hercog Albert von Ostrich, 
Marggraven Jost von Mehren und Marggraven Wilhelm von Misen. 

»Wir Sigmund — wir Albrecht , wir J o s t — und wir Wil-
helm. — Bekennen und thun kun t offenlichen in diesem Briefe , 
das wir dorch fr ide UDCI gemacli unsers selbis unser lande und 
Iute und auch mit angeborne fruntschafft und liebe die czwis-
schen uns ist un noch guter vorbetrachtunge und ra te , unser 
Dins tman rete und lieben getruwin in enandir vorpflichtet, 
geeynet vorbundin und enandir in gute trawin, globt haben und 
vorpflichten, vorbinden uns oucli und globen wissentlich, mit 
disem genutigen briefe, das wir suliin und wullin frunt l ich und 
getrewlich enandir geraten boestendig und beholffin sin wider 
allermeniglich, usgenomen dem heiligen Romischen Riehe, in 
sulcher wise und also als h i rnach gescliriben stehet.« 1. Táma-
dás esetén egyikük ellen felszólalnak mind elégtételért. H a ez 
nem adatik, kérelem nélkül segítünk, mindaddig míg mind a 
négyen előbbi b i r tokunkat vissza nem nyerjük. 2. Támadó há-
borúban nem köteles a segély. »Gegeben in Znoym am Doners-
tage nach Sand Lucie tage. Noch Cristus geburt« 1393. (Jos t , 
Albr . és Zsigmond pecsétjével.) Drezdai levéltár. 

1426. avg. 29. György Esztergomi érsek vámmentességet enged a szász 
választónak. 

Georgius , miseracione divina Archiepiscopi^ ecclesie 
Strigoniensis, Locique eiusdem Comes perpetuus, P r imas et 

2 6 * 
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apostolicae sedis legátus natus. Uniuersis et singulis tr ibutari is 
et loca tr ibutorum tenentibus mea in jurisdictione tam ili t e r ra 
quam super aqnis ubilibet constitutis et existentibus. Salutem 
etc. Cum illustris princeps dominus Fridericus Dux, Saxonie et 
Marchio Misnensis nonnulla Stamina pannorum Ime in l legnum 
Hungar ie ,pro emendis equis Curie sue necessariis mittere et afferri 
facere liabeat et intendat, agi tur vestre et cuiuslibet vestrum di-
lectioni firmissime praecipimus et mandamus, quod de stami-
nibus pannorum liuc ut praemitt i tur , mittendorum et equis bic 
emendis ac praefato domino Friderico illustri ab bine deferendis, 
dum cum eisdem delatores et adductores ipsorum ad vos et Loca 
t r ibutorum vestrorum praedictorum sub confidentia perueneri t 
a delatoribusque eorundem et adductoribos praenotatis nullum 
tributi solucionem et exactionem petere seu exigere. petique 
seu exigi facere praesumatis, nec sitis ausi modo aliqnali. Secus 
prout mandatorum nostrorum transgressores, effici forundare 
facere non ausuri in praemissis praesentesque per l i t e ras semper 
reddi jubemus praesentanti. Da tum Bude primo die festi decol-
lationis Beat i Joannis Bapt . Anno 1426. aug. 29. (kis pecsét.) 
Drezdai levéltár. 

1454. t Jó-Fülöp burgundi herczeg terve a törökök ellen. 

Y semble que le st. voyage qui se fera se dieii piait, que 
la reue par Hongrie soit t rop difficile tant pour la longueur du 
cliemin comme pour les estranges gens qui fauldra passe et 
cornine impossible d'y mener l 'artilerie la quelle y sera neces-
saire. 

E t quant tout seroit bien conduit jusqués a la, vons vous 
prendrez aux branclies et non pas a la racine, car pour conquerre 
le pais vous assiegerez villes et chasteaulx lesquelles y sont 
bien espessé, et quant l'une ara tenu 8 jours les autres pou plus 
pou moins, avant que soyez avant audit pa'is beaucoup de temps 
sera passé. — A visszavonulás nehéz, az ellátás majdnem lehe-
tetlen, betegség fog pusztitaui. — No tre conqueste sera tantost 
reconquise. 

H a legyőzzük is a törököt, és szétverjük seregét, nyitva 
van az ut és segítséget kap a szerecsen földről. H a bevesszük 
Kumélia (Rumili) minden városát — a gyökér, Konstantinápoly 
és G-allipoli megmarad. — L a quelle racine pour avoir le but 
de la conqueste fault tout premierément conquester et pour les 
conquerre semble aussy : 

Que paix ou longues tréves soient entre les princes Chres-
tiens, non pas seulement pour demeurer votre pais en seureté 
lmais pour avoir aide d'eulx, car Ju les Cezar, quant il alla com-
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battre Pompée en Tliessalie ne fit pas plus grant entreprise que 
ceste séra si dieu piait. —- Ezt a pápának kell kieszközölni. 

Ezután minden keresztény liajót össze kell gyűjteni Cata-
loniától Apuliáig a kikötőkben és legalább 2 évre ellátni. E t de 
la aller assiéger ledit Guaripoly, (Gallipolis) auquel lieu de tous 
les chrestiens peuvent venir vivres et pour batre ladite place 
toutes artileries se peuvent charger a l'escluze et amener ledit 
chasteau. puis assieger Constantinoble. 

Ces deux villes prises vous avez achevez lesdits Turcs, 
que de nulle par t ne luy vient secors, vous avez guaignée tous 
ces navires, car il n'a nuls autres ports esquelz il puisse garder 
navire. — E t ossy vous tenez tous les aultres princes sarrasins 
en grande doubte. 

Considérez que ledit Ture fait son efí'ort a la maryne, et 
que d'avoir en Hongrie petite compagnie, la mectrés en dangier 
d'avoir grant domaige ou des honneur. Car come scavez, les Hon-
gres reliquent legierement, et liqueroient come depuis pou de 
temps y plusieurs fois est veu. 

Párizs. Bibliothéque Nationale Ms. lat. 1278. 148. (Burgundi lierczeg 
könyvtárából . ) 

1468. oct. 8. Mátyás király Albert szász herczeghez, György po-
zsonyi prépostot és az egyetem alkanczellárját küldi. Datum 
Histropoli octava die octobris 1468. Eredeti a drezdai archí-
vumban. 

1410. jan. 24. Emst és Albrecht szász berezegek kérik Mátyás 
királyt, fogadja kegyébe Reszenberg Bodöt-, Dresden den T. S t , 
Thymothei Ao. L X X . minutája ugyanott. 

1470. márc. 16. Gravenegk Ulrich báró í r ja Ernst és Albrecht her-
czegeknek, hogy Mátyás király Invocavit vasárnapon Bécsben 
volt a császárnál és több találkozás után visszatért Pozsonyba. 
Az eredmény még nem ismeretes. »Dat. Trautmansdorf Fre i tag 
nach Invocavit. 1470.« Ered. ugyanott. 

1470. febr. és márc. A császár és Mátyás király közti személyes tanács-
kozás Bécsben. 

A király az esztergomi érseket, a boldogult Lamberget és 
kanczellárját küldte a császárhoz uti levélért. A király vasár-
nap Scolastica után jöt t Bécsbe, és Csupor vajdával együtt min-
dent maga rendezett. A császár elébe ment. A kíséret nem volt 
fegyverben. A találkozás nagyon barátságos volt. A magyar 
urak, részben sváb részben magyar módon jártak, de többnyire 
sváb módon. Együt t mentek a Szt.-István templomába. Azután 
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szívesen tanácskoztak. Sokat szánkáztak. Éj je l tánczoltak a vár-
iján. A tanácsban örökké csókóloztak »als ob sye mitenancler 
buleten.« 

Nyolcz nap múlva a király el akar t utazni. Az esztergomi 
érsek, a sternbergi apát és a legátus tar tóztat ták.! A király az 
egri, vagy váradi püspökre és Baumkirchnerre rótta e tanácsot. 
Végre itt maradt. 

Baumkirchen az nap Korneuburgba menekült. » Also 
wart durch Matiescli Kra l l erlangt und geschafft das des Pawn-
kircher uff Sunnabent des andern tages wider gen AVienn kam. 
Farsangban nem sokat tanácskoztak, inkább mulattak. Derkouig 
tantzte dem keyser vor.« Azután az esztergomi érsek megbete-
gedett, az egri vette át az alkudozást »der bat es also weysslich 
angriffen und gut gemacht, das der konig uff Suntag Invocavit 
nestvergangen ane endt undt ane urlaub vom keyser geschieden 
ist, und uff der Tonaw heimgefaren.« 

A h a r c z j á t é k o k j e g y z é k e . Dornstag nach Mathei 
— der konig und der Schupper. Montag vastnaclit — der konig 
und Gr. Raphael Polak haben wol troffen und sein beide beses-
s en, doch mocht der krell schir gefallen seyn (s. d.) 

1410. jul. 25. Minclcwitz Hans í r ja Ernst és Albrecht liercze-
geknek, hogy Mátyás király Sz.-Margit napján (jul. 13.) nagy 
győzelmet nyert Thobicsaunál, 618 foglyot ejtett és több száz 
ellenség elesett. Mult szombaton (jul. 21.) a k i rá lya freinieket s 
geispitzieket győzte le. Falkenberg Kristóf a király és az urak 
előtt mondogatta, hogy Nagyságtok szolgáiknak megengedik a 
csehek részére állani, de n é m a magyarokhoz. »Geben bei Brünn 
im Veld An Sand Jacobstag 1470.« 

1471. jan. 22. György leìsnigi -gróf levele a szász herczegelchez. 

Kázmér magának igényli Magyarországot és Mátyást 
nem is czimezi királynak, 16 ezer emberrel ment be az országba, 
egyenesen Buda felé, Hírét vettük Budán, hogy Nyitra várát el-
foglalta. Nyitránál volt egy kis csetepaté, a lengyelek megadták 
magukat. A király az érseknek visszaadta a várát, — »der mit 
seyne gnaden gantz gericht unde geeyntist.« Schönberg Sz.-Vin-
cent. 1471. 

1471. sept. 15. Moìihaupt N. levele Ernst és Albrecht herczcgekhez. 

A boroszlóiak követséget küldtek a lengyel királyhoz. A 
magyar király és az urak viszályban vanuak. Az esztergomi püs-
pök a gyűlésen az urak nevében mondta, hogy nem segítik a 
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csehek ellen. E r r e a király, miután hiába kér t jobb feleletet, szá-
já ra ütöt t a püspöknek. Ezé r t a lengyel királyhoz fordul tak az 
urak. J á n o s herczeget vár ják . 1471. Szt.-Kereszt napján. 

1411. jun, 20. Albrecht lig. okmánya. 

Midőn sereggel mentünk Csehországba, kiegyeztünk Má-
tyás királylyal. 1. Kivonulunk Csehországból. 2. H a a császár 
és a pápa Mátyást elismerik, bá tyánkat Ernes te t is reá b í r juk 
az elismerésre. Hübére inket meg fogja újítani. »Köllen an der 
E l b e 1471. Dorns tag nach Viti.« 

1471. aug. 11. Ernst választó okmánya. 

Az előbbi okmány értelmében késznek nyilatkozik elis-
merni Mátyás t . Regensburg 1471. Már i a menybemenetel u táni 
kedden. 

1411, okt. 17, János sagani herczeg a szász herczegekhez. 

A magyar és cseh király nagyon szívesen fogadot t és né-
hány 1000 forintot adott . Az egyetértés a rendekkel helyre áll. 
F r i d r i k ligniczi herczeget és J á n o s bazíni grófot küldte velünk, 
»Pribiis am tage Hedwigk 1471.« 

1471. dee. 21. Mátyás király a szász herczegekhez. 

Hal lo t tuk , hogy Plauen és Rabens ta in urak ellen panasz-
kodtok. Mindket tő t személyesen megintet tük, ugy hogy békében 
maradnak. »In G r a n an Sannd Thomas tag des heiligen czwelff-
boten. 1471. 

1472. febr. 7. Mátyás király a szász herczegekhez. 

Szívesen ál lunk reá a jánlás tokra , egy bizonyos napon ta-
nakodni, de most a soproni e császárral leendő találkozásnál 
szükségünk lesz tanácsosainkra. »Raab am F r i t a g nach Aller-
heilligntag 1472.« 

Benisch egy várnagyhoz. 

Tudósít ja, hogy a magyarok K á z m é r t választották kirá-
lyukúl és már egy sereg be is tör t — »und dy walachn lign ym 
auch iu Sibenburgen«. Kázmér Sz.-Mihályra megy át. D a t u m 
nélkül. 

1412. apr. Mátyás király a szász herczegekhez. 

I smere tes az esztergomi érsek és a pécsi püspök hűtlen-
sége. Sokat lehetne erről irni. »Tun eur lieb ze Avissen, daz uns 
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angelanngt is, wie derselb von Funffkirchen im Weil' sein Un-
trew villeiebt durch euer lieb furstenthumb und gebiet uns und 
unserm kunigrich zu schaden betrachten undveint auf uns fuern 
wolde. Darumb bitten wir auf das höchst und wir kunnen und 
nun gen ewr lieb, dieselb welle uberall in denselben ewrn 
Furstentumben und gebieten betreifen lassen wo man denselben 
von Funffkirchen betretten mocht, dasz man daz dann als ein 
solchen verreter zu hannden neme und uns den zu schickheu 
welln. — Ofen am Fr i tag nach Palmsontag 1472. 

Mátyás, Kázmér és Ulászló békealkuja szász közvetítés alatt. (Év nélkül.) 

Mária menybemenetele napján összegyűljön Oppaviában 
(Troppau) 28 tanácsos, 8 magyar és 6 cseh Mátyás részéről, 8 
lengyel és 6 cseh Kázmér és Ulászló részéről. Az alkudozás alatt 
Mátyás Olmüczben vagy környékén, Kázmér Ausebiczbau, 
Ulászló Chloczban vagy Choronczallban. 1. Mostantól pünkös-
dig ki kell jelölni e tanácsosokat. 2. Ezeket, mielőtt összegyűl-
tek, változtathatjuk. 3. Teljhatalommal legyenek ellátva minden 
peres ügyben. 5. H a 40 nap alatt nem egyeznek meg a cseh 
ügyben, válasszanak bírót. 6. Ez esetre a lengyel király, Károly 
burgundi herczeget és Albrecht brandenburgi választót jelöli ki, 
kik közül Mátyás válasszon. 7. H a a kitűzött bíró meghal, vagy 
nem mondja ki az ítéletet, mindkét párt a franczia királyhoz 
forduljon. 8. A többi peres ügyet is, a magyar király által kije-
lölt biró döntse el. 9. A birót a 40 nap lefolyása után 6 hónap 
alatt fel kell szólítani. 11. Gyűlés legyen Beneschaubau május 
12-én, melyen a két cseh párt igérje, alávetni magát a birónak. 

18. Mihely a magyar király kijelölte a bírót, a 2 rész fog-
lyait szabadon bocsátja. 

19. Perényi Miklós bűnbocsánatot nyer. Datum nélkül a 
drezdai levéltár. 

Instructió a szász berezegek követei részére Mátyás királynál. 

»Und ir Gnaden das vornemen betten sie gerne und we-
ren dess hoch erfrewet. 

Furder haben meine gn. Hern mir bevolen ewr kon. gn. 
forezubrengen, das ir Gnaden herezogen Hannsen vom Sagau 
Prebus und Nimburg mit allem was darzu gehört, nichts ausge-
slossen —• recht und redelichen — also sulicks gescheen und 
mein g. hern das ingenomen haben, ist in der Slezie unnd den 
Sechslanden ein gerucht enstanden, wie ewr kon. Gnade ein 
ungnnst czu herezog Haussen haben sult. Darumb betten ire 
Gnaden dem genanten Herezog Hansse dieselbige seine her-
schafft czu gut ingenomen in eynen scheyne, das es ir gnadn 
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ewig und erblich sein sult und das doch nicht, sundern dem ge-
nanten Herczog Haunsen durch ir Gnaden czugut euthalden 
wurde, und das ir Gnaden davon wider Euer kon. Gn. etc —• 
das Margraff tkumb czu Lusitz und ander die sich Eur . ko. Gn. 
Belehn sein wuldenn.« 

Mind ez nem igaz, azok talál ták ki, kik királyi kegyelme-
det uraimmal egyenetlenségbe akar ják hozni, mint Rabenstein, 
Risenburg stb. 

»Und euer kon. Gnaden sai in AVarheit wissen, dass mein 
gn. herrn di genante herschafft von herczoge Hausen, — rede-
lich ewig und erblichen gekoufft haben.« — De ezzel semmi ká r t 
sem akar tak okozni Felségednek, vagy az országnak. Uraim na-
gyon jól tudják, miben egyezett meg Felséged Albrecht herczeg 
tanácsosaival Iglauban, mit Ernes t herczeg Regensburgban el-
fogadott. H a nem bíznának Felséged barátságába, uraim nem 
is vették volna meg Sagant. 

Nagyon sajnálnák uraim, ha J ános herczeg csakugyan 
megérdemelte Felségednél a kegyvesztést. »So wer es iren Gna-
den ein getrauret leit und gunstens seiner gnaden nicht — und 
nemen sich seiner Sachen nichts an.« Datum nélkül, ugyanott. 

1473. sept. 13. Mátyás király Vilmos szász herczeghez. 

Visszakéri a vele és Albrecht brandenburgi választóval 
kötött szövetség-levelet, minthogy ugy sem ta r t j ák magukat 
ahhoz. »Ofen am Montage vor des heil. Kreuzes im Herbs t 
(Erhöhung.)« 1473. 

1473. oct. 9. Vilmos herczeg, Ernst és Albrecht nyilatkozatát 
kéri, hogy küldj ön-e követeket Boroszlóba ? : Sonnabend Dionysii 
1473. 

1473. nov. 11. Ernst, Vilmos és Albrecht Mátyás királyhoz. 

Az idő rövidsége miat t nem küldhették tanácsosaikat Szt.-
Pá l napjára (okt. 16.), hanem halasztást kérnek Sz.-Borbála 
napjáig, (dee. 4.) Leipezigk am Donerstag Mart ini 1473. Mi-
nuta u. o. 

1473. nov. 13. Gravenegk Ulrich báró Ernst és Albrecht herczegeknek. 

Nagyságtok véleményét Rabnstein ura t és Risenberg vá-
rá t illetőleg tudtára adtam a királynak (Mátyás). Reménylem, 
hogy lesz eredménye. Szintúgy a sagani ügyről is értesítettem, 
»Trautmanstorf am Sarobstag Sand Mertentag 1473.« 
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1413. decz. 11, Abrede zwischen dem kunige von Unngern und Behem etc. 
an einem, hereeogen Ernsten, herezogen Wilhelmen und lierczogen Albrecht 

von Sachsen auss andern. 

1. A berezegek a császári levél értelmében Mátyást elis-
merik cseh királynak »unnd ihn durch herezogen Ernsten in die 
kurfürsten Eyynunge auffgenomen haben.« 

2. Azt. mit a berezegek az iglói és regensburgi szerződések 
óta szereztek, a király nem keresi ra j tuk. 

3. H a másnak van követelése, keresse azt jogos úton. 
4. A király Sagant, Prebist és Newenburgot Albrecht ber-

ezegnek adja hübérűl, oly feltétellel, mint a többi siléziai herczeg 
bír ja hűbérét. 

5. A herczeg és utódjai és örökösei1 hűbéresei maradnak a 
királynak. 

6. Szerződés jöjjön létre, hogy egyik rész ne bántsa soha a 
másikát. 

7. A mult egyenetlenségek okait elfeledik. 
8. Ezen egyességet mindkét rész tanácsosai közöljék ura-

ikkal, ugy hogy jövő gyertyaszentelőre a boroszlói püspökhöz 
vigyék az eredményt. 

9. A király az egyesség esetére a három herczeget Borosz-
lóba fogja hívatni. 

»So sul eh abrede Baydenteiln wie vor gefallen, nemen 
H e r r kunig und fursten samentlichen und sunderlichen aus un-
serm heyligen vater den babst und den Romischen kayser. 

So nympt der kunig in sunderheit auss den herezogh von 
Burgundiyen. 

Und die herezogn von Sachsen all Marggraven von Bran-
denburg auch all Landgraven von Hessen.« 

Ezen egyességet, tegnap a mult Szt.-Borbála napján kitű-
zött napon Rudolf boroszlói püspök és Stain György a király 
részéről, Weyssenbach, Schaller és Schönberg a berezegek ré-
széről kötötték. Szombaton Szt.-Lucza előtt 1473. (5 pecséttel.) 

1414. jun. 11. Ernst és Albrecht, Vilmos herczeghez a Mátyáshoz 
küldendő követség ügyében. Sonnabend nach Trinita. 1464. (sic.) 
1474 helyett. Minuta u. o. 

1414. jul. 22. Ernst és Albrecht Mátyás királyhoz. 

Felséged békére lépett a cseh és lengyel királyokkal, mi-
nek csak az eretnekek örülnek. Félünk attól, hogy ellenünk van 
intézve, 1474. 
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1474. sept. 8. Miltitz Henrik levele Ernst és Albrecht herczegekhez. 

Mátyás király nemsokára Boroszlóba érkezik. Tudatom ezt 
Nagyságtokkal, mert értesültem, bogy találkozni óhajtanak vele. 
Nativitát Marie 1474. 

1474. sept. 28. Emst választó Albrecht berezegnék. 

Szombaton (sept. 24.) érkeztünk ide, a püspök és az erdé-
lyi vajda l x / 2 m. f.-nvire jött elénk. Aztán a város tanácsa, végre 
a király az erdélyi püspökkel és 300 lovassal. Mindössze csak 
400 lovasa van itt, a többi Neisze körül van, mindössze csak 6000 
katonával rendelkezik. A cseh királynak is több van, a lengyel-
nek kétszer annyi. A lengyel király ellenségévé tette Miklós 
oppelni herczeget, ki Mátyást segélyre kéri. »Wir vorstehen, dass 
der konig von Hungarn voi geleyden mocht, das czwischin ym 
und dem konig vom Behmen uff etzliche j a r ein beständiger 
Iride gemacht wurde, man saget unns sie nemens uff allen teyln 
gern an.« A boroszlói püspököt tönkre teszik a magyarok. Az 
egész országban is nagy az elégedetlenség a királylyal. Azt is 
halljuk, hogy a magyar urak roszúl állnak a királylyal, és hogy 
ez nagyon megijedt azon birre, hogy otthon országgyűlést tar ta-
nak. Nem tudom, igaz-e. Vasárnap Ígértem a királynak, hogy 
mindnyájunk nevében mégerősítem az eddigi szerződéset. 

Hétfőn a mieinket az alku végett az udvarhoz küldtük. 
Eleinte nagyon bajos volt az egyesség. 

A fehér herczeggel ma vagy holnap lesz meg a szerződés. 
35 ezer ra jnai tal lérban egyeztünk meg. 

Ma vagy holnap hír jő a cseh és lengyel királytól. Bress-
law am Mittwoch "Wentzeslai 1474. V. ö. Palacky Böhm. Gesch. 
5. I. 112. 

1474. oct. 6. Verbundniss des kuniges in Hangern Herrn Mathias und 
Herrn Ernsth und Albrecht, herezogen in Sachsen. 

Mi Mátyás, Erneszt, Vilmos és Albrecht : következő szer-
ződésre léptünk. Az iglói és regensburgi szerződés érvényben 
marad. Mi Albrecht elismerjük, hogy Sagant etc. hübérül nyer-
tük a királytól. Halálunk útán a három szász törzs törvényes 
fiai örököljenek. Ne legyen köztünk egyenetlenség soha, ha vita 
támad forduljunk az illetékes bíróhoz. Kivesszük a római pápát 
és császárt, a király a burgundi herczeget, a szász herczegek 
Brandenburgot és Hesszent. Datum Bresslau am Eincztag nach 
Sand Franciscey tag 1474. 

Kunig Mathias in Behmen Belehnet Herczog Albrechten 
in Sachsen mit den Furstentj iumb Sagau. (U. azon dátum.) 
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1474. okt. 8. Albrecht és Vilmos berezegek Fridrik császárhoz. 

Az öreg Sternberg esküdött Mátyás király előtt, hogy 
Kázmér több, mint 50,000 embert hoz ellene. Csak 8—10 m. f.-
nyire van Boroszlótól. »Meyenberg Sonabend nach Francisci.« 
74. Minuta. 

1474. okt, 0. Vilmos hennebergi grófSchleinitz P., Schönberg Z>. és 
Scheibe kancellár jelentése Ernst választóhoz. 

A lengyel király feleletét és menedék levelét küldjük be. 
Nagyságodtól függ. hozzá utazzunk-e. ? »Bresslaw am Sontag Dyo-
nissy 1474.« 

1474. okt. 15. Ugyanazok jelentése. 

Kedden fogadott a lengyel király Brieg előtt. Kívánsá-
gunkról. fiával a cseh királylyal akar szólani. Másnap a magyar 
király az etetésnél akar ta meglepni a sereget, de ez a kapitá-
nyok ügyetlensége miatt nem sikerült. A király nem adott más 
feleletet minthogy : béke nem lesz, míg Mátyás Csehországról és 
a hozzá tartozó országokról le nem mond. Serege uem oly nagy, 
mint mondták. Nincs 20,000 lovasa sem. »Bresslau Sonnabend 
nach Calixti 1474.« 

1474. okt. 17. Kázmér király a szász követekhez. 

Megtudván fiunk. Ulászló király véleményét, tudatjuk, 
hogy készek vagyunk a békére. A módokról tanakodjatok a ma-
gyar királylyal. Brieg 1474. 

Vilmos herczeg Ernst választóhoz. 

A. sagani lmbér érdekében jó volna követet küldeni a csá-
szárhoz, Frankfur tba . Weimar okt. 17. 1474. 

1474. okt. 17. Ugyanaz, ugyanazt Albrecht berezegnek. 

A szász követek Ernst választóhoz. 

Jelentést tesznek a békealkuról. Mátyás nagyon szeretné 
a békét a két királylyal, de lehetetlen engednie. Boroszló 1474. 
okt, 17. 

1474. okt. 18. Ugyanazok Ugyanannak. 

A lengyel király megmarad feltételeinél. Kérünk uj utasí-
tást az alku ügyében. A magyar király egy tó körül ütött tábort, 
és 1200 lovast küldött Lengyelországot pusztítani. Mondják, 
tegnap egyesültek a csehek a lengyelekkel. Boroszló »Dinstag 
Luce Evangeliste. 1474, 
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1174. nov. 27. Maliján király Emst választóhoz. 

»Euer Schreiben uns gechon, auch die re versai Euer lieb 
und Unser lieben — Hern Wi lha lm und Albrechts — haben 
wir mit guten willen emphangen. Und senden euer lieb hiemit 
ainen brieff der Verstendniss. — Bresslau Sontag nach L. Ka-
threintag. 1474.« 

»Wir senden auch euer lieb hiemit dy verschreibung So 
uns euer lieb — Herczog Albrechts halben gegeben hat.« 

1474. decz. 2. Ugyanaz ugyanannak. 

Küldje rögtön Schleinitzot hozzánk — »von der haimli-
chen saclien wegen. So wir vormals durch Georgen Stain mit 
Euer-Lieb gehandelt haben. — Bresslau Fre i t ag vor Barbara« 
1474. 

1474. decz. 2. Márton apát levele Ernst és Albrecht herczegekhez. 

Már békés fordulatot vett az ügy a királyok közt. A hadi 
dolgokról a marsallnak írok. Fre i tag vor Barbara . Boroszló 1474. 

1474. decz. 2. Stein György Ernst választóhoz. 

Mellékelve küldöm a király leveleit. Sok fogoly van itt, ki 
sok vizet és kevés kenyeret kap. Szerdán Sz.-Katalin előtt (nov. 
23.) 2500 lengyelt vágtak le. Békét kötnek pünkösdtől kezdve 2 
évre. Die Bechern ziechen eylend heim und ist der F r i d noch nit 
beschlossen. Die Polen sterben sere und sein über 2000 tot. — 
Bechern und Polen ziechen ain tag so weyt haim als sy in fünfen 
herauf gezogen sein. Am ersten tag december ein fride geslossen 
worden. — Bresslau am freytag nach Sand Andree (dee. 2.) 

1474. decz. 4. Márton archidiaconus Schleinitz udvari marsallhoz. 

Szombaton Clemens előtt (nov. 23.) nem a magyar és len-
gyel király és fia, hanem tanácsosaik alkudoztak. Hétfőn (nov. 
21.) Boroszlóba jöttek. »Ist sogethaner langer liandel am Abend 
Kather ine anstössig worden.« Másnap ismét összejöttekés szom-
baton jöt t létre a béke (nov. 26.) »Bresslau Am Sonnabende am 
abende Barbare 1474.« 

Töredék. 

Urunk a király a sléziai fejedelmeket Sz.-Lucia utáni csü-
törtökre összehívta. A mi királyunk kijelölte a burgundiai her-
czeget, a passaui és heilsbergi püspököket, a gláczi herczeget és 
Eger városát, a lengyel király a gláczi herczeget, a ratibori, 
jiigerndorfi, ribenigi és zatori herczegeket, a többi új (Sveidniczi 
ember.) Datum nélkül. 
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Töredék. 

Szombaton Szt. Kelemen előtt (dee. 19.) a csehek felgyúj-
tot ták táborukat , onnan elharapódzott a lengyel táborra is, és 
4000 szekér mindenestől odaégett. Hägen Ferencz a csehek sok 
társzekerét elvette és kedden legyőzte őket Strehlennel, Tet ta-
wernek is sok a foglya. I t t több mint 3000 fogoly van, minden-
nap sok elhal az ellenség közt, a csatán kívül is. Cecilia nap-
j án (nov. 22.) a király egy csapatot küldött a lengyel ha tá r ra , 
mely nov. 25-én legyőzte a lengyeleket. 

Miltitz Henrik jelentése. 

A 3 király találkozott és tanácskozott. Há rom évre békét 
kötöttek. — 74. 

1475. ján. 13. Mátyás király Er üstnél és Albrechtnél. 

Közbenjár Gremint boroszlói polgár érdekében, kinek két 
freibergi polgár adósa» "Wratislavia in octava Epiplianiae 1475. 

1415. febr. 3* Fridrik császár Rudolf boroszlói püspökhöz. 

Nem vádolhat senki azért, mert szövetségre léptünk a len* 
gyei és cseh királylyal Mátyás iránt mindeddig mily kegyesen 
viseltettünk, nekünk köszönheti a magyar trónt. O titkon lesel-
kedett ellenünk, Baumkircher az ő embere volt. Nem akar tud-
nia békéről, hogy együtt állhassunk ellen a töröknek, inkább en-
gedi, hogy a törökök becsapjanak országunkba. Pedig nagyon 
szeretnők, ha mind a 4-en állandó békének örvendhetnénk. An-
dernach am Fre i t ag nach unserer liben fraw tage 1475. 

1475. febr. 8. Schleinitz és Weyssenbach követek jelentése Ernst választóhoz. 

A Fehér herczeg ügyében nem történt semmi, minek a 
farsang az oka »der konig — vii czyt tag und nacht mit Tantzen 
czubracht«. J\linden nap ú j ra halaszt, A velenczei követ vasár-
nap az egyházban a királyt házassága alkalmából üdvözölte. 
Kedden táncz volt. »Demselbigen Y e n e d i g e r ist ein hoífe 
weysse zu Ofen von einer Frawen wegen gescheen der er wol wir-
dig ist und darnach mit eyner andern Frawen eine solche Bul-
lerey getrybenn das grulicli davon zu reden.« Ezt a király be-
szélte el. A király jó okból szeretne véget vetni a fehér herczeg 
ügyének. »Bresslau an der Mitwochen nach esto michi.« 1475. 

1415. eleje. A cseh és lengyel párthoz tartozó sléziai urak névsora. 

A münsterbergi, ratibori, jegerndorffi, tosti, zatori bereze-
gek. Rochlitz János, Schellendorff János, Czetterer János, Czet-
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terer György, Streit Miklós, Schellendorf Miklós, Petersdorff 
Miklós, Pozsold János. 

1416. márc. 5. Zápolya János sléziai kapitány Emst és Albrecht 
herczegekhez. 

Panaszkodik, hogy ura ellenségeit Szászországban befo-
gadják. A követség Hugwitzot Bischoffswerdában találta. Tudja, 
hogy ez a berezegek tudta nélkül történik és várja a sérelem 
javítását, Budissin finstag post Invocavit 1476. 

1416. márc. 1. Ernst és Albrecht Zápolyához. 

Járjon közbe a királynál, hogy Kulik Axel kapja meg a 
neki járó zsoldot, Dresden 1476. 

1416. márc. 6. Felelet. 

Kulik Axel minden ok nélkül harczolt a király ellen. Mitt-
woch nach Invocavit 1476. 

1416, márc. 14. A szász berezegek Zápolyához. 

Hugwitz a boroszlói püspök nevében volt Bischoffswerdá-
ban. A többi ellensége a királynak is tudtunk nélkül tartózko-
dott országunkban. Dresda mart, 

0 
1416. apr, 4. Ugyanazok ugyanannak. 

Dolenj Zsckassnicz, és Kertzsch zsoldjáért járjon közbe a 
királynál. Drezda 1476. 

1476. sept. 23. Emst választó Miltitz Henriknek. 

Küld egy csatot »Hefftel«, melyet ajándékban adjon át 
Mátyás kir. nejének. »Dresden Montag nach Mauritii.« 1476. 

1416. okt. 2. Mátyás király Vilmos herczeghez. 

Tudja mindenki a fegyverszünet alatt is mennyit szenved-
itek sléziai alattvalóink a cseh alattvalóktól és ismételt felszó-
lalásunk a királynál nem használt semmit. Csak békeszerető 
természetünk tart vissza a háborútól. »Uns beweget auch gar 
ser dorezu, das uns alzo angeboren ist wider die Turcken und 
ungetrewe finde des cristen glaubens zu striten.« Mégis vádol-
nak, hogy nem teszünk eleget a török ellen, pedig mindjárt a 
békekötés után gyorsan ellene siettünk és Sabáczot elfoglaltuk. 
»Und so wir die gemeynen Ding verlassen und unser eygen Ding 
umbfahen werden, hoffen wir das noch eins yeglichen recht ge-
richte, nicht wir, sondern die : die uns von solchenn nutzen und 
und verdinstlicher erbeit verhindern und widerruffen strefflieji 
sullen vermerckt werden.« A sagani herczeg hi vünk volt és ha-
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lálos ágyán is hűségre intet te alattvalóit, A lengyel király első 
tia özvegyét elvette és az a la t tva lóka t hódolásra bírta, mi ellene 
van a békének. Ezt nem fogjuk tűrni. »Offen am andern tage 
des Monden október.« 1476. 

1476. nov. 15. Mátyás király Ernst választóhoz. 

L e í r j a a török háborút , mely szerencsés volt, most a török 
császár roppant hada t gyűj t ellene. A pápa és az olasz fejedel-
mek segélyt ígértek. »Nos igitur, qui nihil aliud magis in hoc 
mundo desideramus, quam ut Christiana religio ab ipsorum 
immanissimorum infidelium insultai et crudelissima inpetitione 
liberare.« Nagyságod működjék ez ügyben közre a császárnál és 
a rendeknél. Ez anná l szükségesebb, mer t a császár nem kény-
szeríti a fegyverszünet t a r t á s á r a a cseh királyt . »E t quod siquid 
contigerit, quod ipsi Cesari non plaeeat, sibi et non nobis quos 
invitos cogit meri to imputare debeat.« B u d a 1476. nov. 15. 

1477. jan. 24. A három szász herczeg Mátyás királyhoz. 

ígér ik , hogy levelét F r i d r i k császár ügyében annak kezé-
hez fogják ju t ta tn i . Doners tag nach Vincentius mris 1477. 
Lipczk. 

1477. febr. 24. Emst és Albrecht ugyanaíihoítk 

Felkérik, ne kedvezzen annyira a plaiieni grófnak, ki ellen» 
ségük. Drezda . »Donners tag nach Invocavit 1477.« 

1477» apr. 16. Mátyás király Emst választóhoz* 

F r i d r i k császár annyi béke és fegyverszünet daczára á 
pár t fogásunk a la t t álló főurakat megtámadta , sőt b i rodalmunkba 
is betört , míg mi a törökök ellen nagy baj ja l védtük a keresz^ 
tény vallást. Ezé r t ne minket okozzanak, ha megbőszüljük szám-
ta lan sérelmünket, mer t mindig készek voltunk a méltányos 
egyességre. »Civitate Budensi feria quar ta proxima post domi-
nicali! Quasimodo.« 1477. 

1477. máj. 27. Ugyanazj Ugyanazt Albrecht berezegnek. 
Ernst és Albrecht felelete (külön-külön.) 

A király utolsó levelét beküldték a császárnak. Dresda die 
Sabasi in Fest ivi tat ibus Pentliecostes. 

1477, jun. 4. Ugyanazok ugyanannak. 

A római császárral való rosz viszonyát nagyon sajnálják» 
mert az egész kereszténység k á r á r a van. Igyekezni fognak véget 
$etni e bajnak. Dresden Sonntag Trini ta t , 1477. 
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1477. jun. 13. Mátyás király Ernst és Albrecht herczegeknek. 

Mióta törvényesen megválasztottunk magyar királylyá, a 
császár mindig igyekezett nehézségeket támaszta. A római pápa 
több izben akart békíteni, a császár sohasem volt hajlandó. 
»Desshalben wir seiner k. wird, und allem seiner erblichen 
land, auss den uns dan solch beswarung beschicht veindt nach 
inhalt der eingeflossen worden sein, in guter hoffnung, wir wel-
len uns sein und der ketzer zu den er sich wider kristeliche 
Ordnung — verbunden hat erweren.« Különösen sértő, hogy a 
regaliákat, ígérete és a jog ellen, Ulászlóra ruházta. Ofen am 
Freitag vor Sand Veit 1477. 

14 77. aug. 5. Ernst és Albrecht, Mátyás királyhoz. 

Készek közben járni, közte és a császár közt a jelen egye-
netlenségben, »Dinstag nach inventionis Stephani.« (Minuta.) 

1477. aug. 11. Mátyás király a szász herczegekhez. 

Brandenburgi János őrgróf minden ok nélkül megtámadta 
János sagani herczeget. Kéri, ne segítsék őt a sagáni herczeg 
ellen semmi módon. »Im Feld vor Trautmansdorf am Montag 
nach S.-Lorenzen T.« (aug. 11.) 1477. 

1477. okt. 7. Sixtus pápa Ernest választóhoz. 

A hivők Csehországban a magyar királyt választották ki-
rályukká. Ezt kell ott törvényes urnák elismerni. A hit nagy ká-
rára van, hogy a császár az eretnekekkel egyetért és a lengyel 
király fiának adta a regaliákat. Intse meg őt e tekintetben 
Róma, 1477. okt. 7. 

1477. nov. 14, Ernst és Albrecht megbízó levele Minkwitz Hen» 
rik részére Beatrix magyar és cseh királynénál: Freitag nach 
Martin 1477. 

(Ugyanaz Mátyás kir.-hoz). 

1477. dee. 2. Fridrik császár Albrecht berezegnek. 

Felszólítja, hogy cseh hiibéreit vegye át Mátyás magyar 
királytól, kit elismert cseh királynak és választónak. Gmunden 
1 4 7 7 . Másolat. 

1411. dee. 13. Mátyás király oklevele. 

Minthogy a császár felruházta őt a cseh királysággal járó 
tiszteletekkel, viszont hübéresküt tesz le. »Salvis semper omni-
bás et singulis libertatibus Regum et Regni Hungarie, qui ab 

TÖRT. TÁH. 1 b 7 8 . 2 7 
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ipso sacro Imperio prorsus exempti semper exstiterunt et exis-
tunt. Newenburga Forensi in festo beate Lucie virginis 1477. 
(Ugyanaz németül.) 

1478. jan. 5. Kekreditiv Miltitz Henrik részére Beatrixtól. 

»Kornewburg an der beylign dreye Kunig Abend« 1478. 

1478. jan. 7. Mátyás király Albrecht berezegnek. 

Felszólí t ja hübéresküre. Korneuburg 3 király után csütör-
tökön. 

1478. jun. 25. Kristóf rajnai palotagróf Albrecht és Ernest herczeghez. 

A király (Mátyás) a bizonyos ü g y b e n külön követséget fog 
küldeni kegyelmedhez. Ofen am Pfincztag nach S.-Johann-Bapt. 
1478. 

1 4 7 8 . nov. 5. Mátyás király Miltitz H. ál tal meghivatja a szász 
herczegeket Olmüczbe. Buda 1478. csütörtök minden szentek 
u tán 1478. (nov. 5.) 

Megbízó levél, részére. 

Felelet, Albrecht igéri eljövetelét. Weymar 1478. dee. 9. 

1478. okt. 30. Mátyás király, Albrecht és Ernest herczeghez. 

Albrecht brandenburgi választó és 2 fia háborút indított 
ellenünk a hajdani Fre is ta t i herczeg leánya jogai miatt, miuden 
jog ellen. A mi az őrgróf jogait Saganra illeti, hajlandók lettünk 
volna méltányos egyességre. Buda okt. 30. 1478. (német). 

1478. okt. 30. Ugyanaz. Felszólít ja őket hűbéri kötelességük-
nél fogva, hogy vegyenek részt a háborúban Brandenburg ellen : 
(ugyanazon dátum). 

1478. nov. 5. Ugyanaz Miltitz Henrikhez. 

A cseh királylyal kiegyeztünk. E békéről tudósítod a Szász 
herczegeket. Mondd Albrecht berezegnek jöjjön el a jövő olmüczi 
gyűlésre gyertyaszentelőre »alda hat ten wir mit seiner lieb auf 
vii genottigen und trefflichen Sachen zu reden.« Buda nov. 5. 1478. 

Megbízó levél a szász herczegekhez Miltitz részére. (U. a. dátum). 

14 78. dee. 26. A berezegek Mátyás királynak. 

Beküldik Albrecht választó feleletét az ellene emelt pana-
szokra. Dresden. Sonnabend Seti Stephani prothomart. 78. 
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1479. jan. 10. A magyarországi pápai legátus a meiszeni püspökhöz. 

Tegnap este jöt t a liir, hogy Albrecht herczeg eljő Ol-
müczbe, a király nagyon örült r a j t a és rendeletet adott őt Szilé-
ziában illően fogadni. »Cassovie decimo die Januari j .« 1479. 

147 9. jan. 12. Mátyás levele a két lierczeghez. Köszöni Albrecht 
szándékát Olmüczbe jönni és biztosító levelét küld. »Zu Kascha 
am Montag nach heyl. drey konig tag 14-79. 

1479. jan. 25. Ugyanaz ugyanazoknak. 

A brandenburgi viszály ügyében, kéri, ne adják meg Al-
brechtnek a tőlük ellene kért segélyt. »Im Alten Sole an Sand 
Pauls tag Conversionis.« 1479. 

1479. jan. 30. Ernst ét Albrecht levele Vilmos hghez. 

Albrecht elmegy Olmüczbe. Zápolya Is tván fejedelmi gyű-
lést ir t ki Boroszlóba. Igyekeztünk egyességet hozni létre a ki-
rály és Brandenburg közt. Dresden Sonnabend nach Paul i con-
version 1479. 

1479. febr. 6. Albrecht hg. Mátyás királylyal tudat ja , hogy Sz. 
Zsigmond napjára Olmüczbe mégy. Dresden, Sonnabend St. 
Dorotheae 1479. 

1479. márcz. 1. Feletet. 

A cseh királylyal megegyeztünk, hogy a gyűlést Sz. Zsig-
mond napján halasztás nélkül megtar t juk. Ne mulassza el eljönni. 
Ofen am Montag nach Invocavit in der Yasten. 1479. 

1479. márcz. 16. Mátyás király a 2 lierczeghez. 

Otto bajor herczeg kész tanácsosokat küldeni Nagyságtok-
hoz, kik a köztünk és Albrecht választó közt fennforgó viszályt 
egyenlítsék ki. Ofen am Fr i t ag nach dem Sontag Oculi in der 
Yasten. 

1479. apr. 5. Ernest választó Zápolya Istvánhoz. 

J ó forrásból hallottuk, hogy Ulászló király Sz.-Zsigmond 
napjára, nem megy el Olmüczbe. Nem tudjuk ez esetben Mátyás 
elmegy e mégis, különben mi is elmaradunk. K é r j ü k tudósítását. 
Dressden am Montag nach Pa lmaru m 1479. Minuta. 

1479. apr. 5. Mátyás király Albrecht lierczeghez. 

Ulászló az olmüczi gyűlést menybemenetel nap já ra halasz-
totta, midőn már mind útba voltunk oda. Weitmühli Benes hozta 

27* 
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ezen liirt. Krisztus menybemenetele napján (máj. 20.) minden 
esetre megtar t juk. Ofen am Montag nach dem Heiligen Pa lm-
tag 1479. 

1479. apr. 25. Albrecht herczeg felszólitja Zápolya Istvánt, 
hogy a király rendelete szerint vár ja meg Budissin és Bischofs-
werda közt és kisérje el Olmüczbe. Dresden Misericordie do-
mini vasárnapján 1479. 

Mátyás megerősíti Biberstein János szerződését a szász herczegekkel 
Sorau, Beeskov és Storkov ügyében. Buda, szerdán Szt.-Pál 
előtt 1478. 

Mátyás Albrecht herczeget tudósitja, hogy a gyűlést Sz.-Zsig-
mond napjára halasztották. Buda, hétfő invocavit u tán 1479. 

— Ugyanaz — a gyűlés a cseh király kivánságára ascensio 
dominire halasztatott , Buda, hétfőn virág-vasárnap utén 1479. 

— Útlevél Albrecht részére, Kassa 1479. hétfő 3 király 
után 1479. 

1479. apr. 26. Albrecht választó Mátyás királyhoz. 

Kifej t i leánya jogát Glogau herczegségre. Leánya kész a 
római császár Ítéletére bizni az ügyet. Felhivja erre a királyt is. 
»Coln an der Spree am Montag nach misericordia domini« (apr. 
26.) 1479. Minuta. 

1479. apr. 26. Ugyanaz Ernst és Albrecht herczegekhez. 

A magyar kir. tanácsosaival nem végezhetett, nem volt 
tel jhatalmuk. Most a császár Ítéletére szeretné bízni az ügyet. 
Sz.-Iván napjáig fegyverszünet van. 

1479. apr. 26. Zápolya István Albrecht herczeghez. 

A gyűlést, mint most hallom, máj. 20-ára halasztották. 
Várom követségemet a királytól és ezért tar toztat tam Nagysá-
god követeit. Wratislavia am Montag nach Sand Marcus tag 
1479. 

1479. apr. 27. Lindner Márton káplán Ernst választóhoz. 

Zápolya nem vett hír t a királytól, csak legújabban más 
uraktól és ezért nem felelhetett előbb. A Sz.-Vid napjára hirde-
tet t gyűlést elnapolták. Dinstag nach Misericordia domini. 

Ugyanaz ugyanazt Albrecht berezegnek. F re i t ag vor Jubi la te 
(apr. 30 ) 
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1479. apr. 30. Zápolya Albrecht berezegnek. 

Fontos, a királyt érdeklő ügyek miat t most nem mehet 
elébe kivánsága szerint küld más méltó embereket. Wrat is lavia 
feria sexta Philippi et Jacobi aposlolorum 1479. (A levél német). 

1479. máj. 15. Albrecht herczeg Römer Már tonnak meghagyja 
1200 magyar forint kifizetését, melyeket kölcsön vett, Nüren-
bergben, hogy ne veszitsen sokat a ra jna i pénzen. Bresslau am 
Sonnabend nach Cantate. 

Í479. máj. 31. Mátyás király Albrecht berezegnek. 

Az olmüczi gyűlés elhalasztását, nem mi okoztuk, hanem 
Ulászló. Kétségtelen, hogy 4 nap alat t elindulunk. Ofen am 
Montag in den heyligen Pfingsfeyrtagn. 

1479. jun. 1. Albrecht herczeg Ernst választónak. 

Nagyon lassan mentünk Boroszlóból Olmüczbe, mert hal-
lottuk, hogy a magyar király nincs ott. Troppauban 10 nap ma-
radtunk Viktorinnál. Olmüczben a legátus, a váradi és boroszlói 
püspökök fogadtak. A váradi püspök felajánlotta, hogy a király 
költségén ellát mindennel, »was wir nach etzlicker were, do wir 
dovor gehapt angenomen.« Mátyás egy hét múlva it t lesz. Egy 
doctor ki Budán volt beszéli, hogy a király, Brandenburg és J á -
nos herczeg közt helyre állott a béke egy évre, a mi és a bajor 
herczeg közben járása által. 

1479. jun. 5. Balthazar de Piscia pápai legátus pátense. 

Wethe l János doctort és Rotemberg János t Alber t vá-
lasztó követeit, Mátyás király közbenjárására feloldja az egyházi 
átok alól, melylyel az uruk és a király közt kiütött háború miat t 
sújtat tak. Ez csak az olmüczi gyűlésre és 6 napra azután érvé-
nyes. »Olomucz. Sub nostri parvi et rotundi sigilli impressione. 
Anno 1479. die vero Quinta mensis Junii.« 

1479. jun. 17. Albrecht herczeg Ernst választóhoz. 

A magyar király több ízben értesített már minket, Otto 
bajor herczegetés abamberg i püspök tanácsosait jövő elindúlása 
felől Budáról, de mindeddig ott van. A cseh király holnap jő 
Neustadtba,3 m. f.-re innen. »Olmutz am Dornstag nach Viti 1479. 

1419. jun. 24. Gr. Jlardegk Mihály magdeburgi várnagy Albrecht 
herczeghez. 

Kéri , hogy jár jon közbe Mátyásnál, bizonyos a király ál-
ta l ismert ügyekben. »Wien, am phinztag Johannis Baptisti 1479. 
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1479. jun. 27. Ugyanaz Otto bajor berezegnek és Wolframstor 
Györgynek, u g y a n a z t ( jun . 27.) 

14:79. jun. 27. Mátyás király Albrecht berezegnek. 

Késedelmünk okát megmondjuk szóval, most bocsánatot 
kérünk. Köszönjük, hogy megjelent a gyűlésen. Holnap indülunk 
innen. »Prespurg am Sondag nach Sand Johanstag« (junius 
27.) 1479. 

1479. jun. 29. Albrecht berezeg Emst választónak. 

A cseh király elutazott Neustadtból. Mátyás jövetelét 
szombatra hirdetik, de nem hiszszük, hogy egy hét előtt itt le-
gyen. Olmiitz am Dinstag Pet r i und Paul i 1479. 

1479. jul. 6. Ugyanaz ugyanannak. 

Mátyás király, kit Weitmil i Benes Pozsonyban fel-
keresett, nagy sietve jöt t ide mult pénteken éjfél után 1 óra-
kor. A király kocsijában, csak ő, Tropitzsch és Lusitzki ült. 
Szombaton reggel Zápolyát küldte a cseh királyhoz. Az nap 
nyugodott. Vasárnap a váradi püspököt, a ligniczi herczeget, 
Zápolyát , Bazini Pé te r grófot és Schirrhove Watzlavot küldte 
hozzánk. Szivesen fogadott, megköszöntük a fogadtatást , melyet 
Sziléziában szerzett nekünk és kértük, vegye elő Albrecht vá-
lasztó és János herczeg ügyét. Szivesen hal lgatot t reánk, meg-
köszönte jövetelünket. Dé lu tán a király tanácsosaival és Otto 
herczeggel megbeszéltük az ügyet, tegnap is. 

»Wir besorgen, wir werden der Sachen nicht richten.« 
Azu tán a cseh urak jöttek. Ezek holnapra akar ták kitűzni 

a találkozást, a király csütörtökre. A király nagyon szépen és 
jól bánt velük. Azután hozzánk jöttek. A cseh király szombaton 
jő ide és 3—4 napig marad itt. A királyné holnap érkezik meg. 
Beméljük, nemsokára elutazhatunk. »Olmücz am Dins t ag nach 
Visitatió Marie Virginis.« 1479. 

1479. jul. 11. Ugyanaz ugyanannak. 

A nürnbergi gyűlés felől mi is hallot tunk valamit. A csá 
szár követséget akar t küldeni Mátyáshoz, mely őt Pozsonyba 
talál ja , de ezek csak a királynéval tanácskozhattak. Ezen követ-
ség kérte a királyt, hogy jöjjön el ama gyűlésre. »Und als die 
kunigen ha t fragen lasen, wenn der Tag sein sult, bette die 
keiserlich Bottschaft sie des nicht zu berichten wissen, das den 
kunig und kuni gin schimpflich beducht.« 

Ezér t abból a gyűlésből nem lesz semmi. A királyné 
bevonulása nagyon pompás volt. Oly diszt, minőt a magyar urak 
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mutattak, soka se láttunk. Az asztalnál a királyokkal csak mi és 
Otto herczeg ültünk. A bosnyák király fia botjával megvert egy 
csehet, ezért őt Mátyás a cseh királyhoz küldte, hogy büntesse 
meg. Ez visszaküldte és kegyelmet kért érte, de Mátyás ismét a 
cseh királyra bízta a büntetést, noha ez a leghatalmasabb főúr 
Magyarországban. A brandenburgi és sagani ügy elintézéséhez van 
valami kevés reményünk. Olmütz am Sontag nach kiliani 1479. 

(Melléklet:) »So man schreibt 990 J a r do ist das konig-
reich zu Ungern zu eym konigreich zu Ungern aufgesaczt. 

Do man schreib 1001 J a r do ist konig Steffan der erst 
konig zu Ungern zu konige gekrönt wurden, den man ym konig-
reich vor heilig heldett.« 

1479. jul. 19. Ugyanaz ugyanannak. 

Kedden jul. 13. jö t t ide a cseh király 1500 lovaggal. Má-
tyás a mezőre elébe nyargalt és az egész papságot processióban 
eléje küldötte. A templomban cseh nyelven énekeltek. Szerdán 
Mátyás velünk és más urakkal a cseh király szállására ment. 
Délután Ulászló ezt viszonozta. Olmücz am Montag nach Alexy 
1479. 

Í479. aug. 3. Ugyanaz ugyanannak. 

Augustus 12-én Melnikre szándékozunk érni, aug 14., v. 
15-én Drezdába. Olmücz am Dinstag nach Pe t r i vinc. 1479. 

1479. aug. 7. János meiszeni püspök és Miltitz Henrik Albrecht 
berezegnek. 

Beküldik Mátyás kir, feleletét Albrecht választó ügyében. 
Nagy bajjal és fáradsággal eszközölhették ki ma éjjel 1 órakor. 
»Olmücz am Sonnabend nach Marie Niv.« 1479. 

1479. aug. 22. Ernst és Albrecht berezegek Mátyás királynál k ö z -
benjárnak Schenk György ügyében a zosseni uradalom 4-ed ré-
szeért, mely őt illeti, mint felesége hozománya. Dresden Sontag 
octavas Assumptionis Marie (aug. 22.) 1479. 

Ugyanazok közbenjárnak Schörberg Gáspár freibergi pol-
gárért, kinek javait Budinban lefoglalták. (U. a. dat.) 

Ugyanazok, felkéì-ik a kalocsai érseket segítse elő Ileburg, 
Schenk és Schönberg ügyét a királynál. 

1479. sept. 3. György érsek felelete. 

Beküldi a király szíves válaszát. Ma vagy holnap a csá-
szárhoz megy követségben, »Brünn am Pfintztag nach Sand 
Egidientag.« 1479. 
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1479. sept. 20. Mátyás király megbízó levele. János várnái 
püspök részére a szász kerczegeknél. »Prespurg am Sand Ma-
tkeus des Zweitboten und Evangel is ten Obende 1479. Megúj í tva 
»Chasma am Sundag nach Sand Dioniszen tag (okt. 12, 1479.) 

1479. okt. 25. János püspök kimenti m a g á t a herczegeknél késése 
miat t , nehéz betegség ta r toz ta t ja . »Sweidnitz am Montag vor 
Symonis und J u d e 1479. 

Johannes von gottes gnaden 
Erwel l te r und Bestei ter zu W a r d e i n . 

1479. nov. 11. Ugyanaz ugyanazokkal tuda t ja , hogy felépült. 
H a személyesen nem fogadha tnák Drezdában, küldjenek elébe 
tanácsosokat különösen a meiszeni püspököt, Bautzenbe, kikkel 
megvitathassa az ügyeket. A m Tage des heiligin Bischoffs S. 
Mart ini . A n n o Dom. 1479. 

1479. nov. 12. Szász berezegek í r j ák a brandenburgi választónak, 
hogy a magyar királyhoz menő követét, a berlini prépostot, 
S ighard t von Teylisch elfogta. A m Dins tag nach Mart ini . Ber-
lini Archívum. 

1479. nov. 22. A szász berezegek Mátyás királynak. 

Szerencsét kivánnak a törökök fölött kivívott győzelemhez. 
»Seimus autem eciam satis intelligi possumus, quod expectata 
occasio christia.no populo sub hac Victoria Yes t r a da ta sit perse-
quendi Thurcas et reducendi se in s ta tum pristmum.« Dresden 
die 22 mensis Novembris anno 1479. 

1479. dee. 21. János váradi püspök értesiti a herczegeket, hogy 
karácsony estére Drezdába szándékozik érni. »Bawdyssein am 
Tage Thome des heyligen czAvelfbotenn.« (dee. 21.) 1479. 

A berezegek tudósí t ják a püspököt, liogy nemsokára hazatér-
nek és akkor fogadják (Lipcse). 

1479. vége. Jegyzetek egy alkudozás felöl, Mátyás és Albrecht 
választó közt. 

»Item nach dem di beile konig sich verriebt haben, unns 
dieselb r icht igung zugeschickt ist, die unnder andern innheldt, 
das der königlichen wird zu H u n g e r n zugepuret, da die ver-
mechtnuss und lannd Innen ligen unser Dochter zugestenn.« 
H a a király elismeri őt, tegye le a hűség esküt, mint sziléziai 
kerczegnő. 

2. J á n o s herczeggel is készek vagyunk méltányosan meg-
egyezni. 
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3. H a az egyesség nem sikerűi, csak vallási ügyben ismerjük 
el bírónak a pápát, különben a római császárt, a pártunkon levő 
választókat, a dán, cseh és lengyel királyokat, a bajor, braun-
sveigi, mecklenburgi és szász herczegeket, a badeni és würtem-
bergi urakat, a magdeburgi, salczburgi, bambergi, eysteti, augs-
burgi főpapokat. 

Ha a király tovább is erőszakkal áll ellene leányunk jogá-
nak, az egész kereszténység előtt felszólalunk, hogy nem rajtunk 
mult a béke. Berlini archívum, (dátum nélkül.) 

Í480. jan. 2. Mátyás király a szász herczegeknek. 

A császár a szerződés ellenére, noha ú j ra felszólítottuk, 
nem csak nem fizeti a köteles 100,000 forintot, hanem alattvalói-
nak is eltiltotta, hogy fizessék. Bizonyosan, szokása szerint, már 
panaszkodott és ellenünk, Minderről értesítjük »ob wir etwas 
wider in thun wurden, das wir czu solhen von wegen Unnser 
Gerechtigkeit gedrungen werden.« — Ofen am Sontag nach 
Newjarstag (jan. 2.) 1480. 

1480. febr. 7., — márc. 3. János váradi püspök közbenjár Sche-
werlein és Sauermann, boroszlói polgárok javainak visszaadásaért, 
melyeket lefoglaltak, mert a fuvarosok tilos uton jár tak . »Breslaw 
am Montag nach S. Dorotheen tag« (febr. 7.) 1480. — Ugyanaz 
más kereskedőkért, »Donestag in Vigilia St. Mathie.« 1480. 
(febr. 24.) Felelet. Albrecht hg. igyekezni fog kézre keríteni a 
rablókat, márc. 3. 

1480. márc. 22. Fridrik császár Albrecht lierczeghez. 

Köszöni, hogy beküldte neki Mátyás levelét. A magyar 
király azért harczolt ellene, mert a cseh regal iákat Ulászlónak 
adta. A 100,000 forintból már 50,000 ki van fizetve. Mi és az 
osztrák rendek halasztást kértünk, de azt nem adta meg. Maga 
a király az oka, hogy nem fizethettünk, ő tette tönkre az orszá-
got, Egész télen át országunkban hagyta seregét, mely sok kár t 
okoz. A hűtlen salczburgi érseket védelmébe fogadta. Azon népé-
vel. mely állítólag a török ellen készül, várainkat foglal tat ja el. 
Másként áll tehát a dolog, mintsem a király írta, ő az igazság-
talan. Wienn 22 tag des mouats mart i j 1480. 

1480. márc. 23. Ugyanaz, Albrecht rajnai palotagrófnak m e g -
hagyja, hogy rövid idő alatt, pünkösdig, minél nagyobb lovas és 
gyalogsereget hozzon segélyére a magyar király ellen, ki jogta-
lanul. megtámadta, "Wienn 23 Mart i j Í480. Másolat, 
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1480. márc. 29. Mátyás király megbízó levele Steinhau-ff János 
részére Albrecht, berezegnél. »Ofen an den heiligen Ant las abennt, 
1480. 

1480. apr. 8. Ugyanaz Ernst és Albrecht herczegekhez. 

Megfelel a császár ál tal ujabban ellene intézett vádakra. 
Ofen 8 Apri l 1480. Fordí tás . 

1480. apr. 27. Ernst és Albrecht Mátyás királyhoz. 

Nagyon sajnálják, hogy nem felelhetnek meg kívánságá-
n a k : 400 lovast küldeni J á n o s sagani herczeg ellen, de sa já t 
ügyeikkel vannak elfoglalva. »Dresden Dornstag post Jubilate.« 
1480. 

1480. máj. 17. Mátyás király Ottó bajor herczeghez. 

Hallot tuk, hogy a császár a birodalom fejedelmeihez inté-
zett leveleiben, hűtlenséggel vádol ; mi által méltósága ellen vét. 
Bánfi Miklós pozsonyi ispánnal elküldtük a feleletet. Reméljük, 
mindenütt belát ják ügyünk igazságát. »Totes am Mittwoch vor 
dem heiligen Pfingstag (máj. 17.) 1480. (Másolat.) 

1480. sept. 11. Beatrix Albrecht herezeget tudósítja, hogy fel-
szólítására írt férjének, a szász udvarmester ál tal Lusaciában 
vásárol t falvak ügyében. »Strigonij X I 0 Septembris« 1480. 

1480. sept. 16. Albrecht herczeg Mátyás királyhoz. 

Kérdezi, hogy nála vagy Ulászlónál, kell e hübérül venni 
a Szászországban fekvő cseh hiibéreket, a Mátyás és Ulászló 
közt kötött szerződések értelmében. »Meiszen am Fre i t ag nach 
Exal ta t ion Sancte Crucis« 1480. 

1480. oct. 8. Felelet. 

E tekintetben nincs szükség további értesítésre, mert be-
küldték neki az olmüczi békeokmányt. »Agram am Sambstag 
nach Sand Franciscen tag« 1480. 

1480. dee. 18. Mátyás király Ernst és Albrecht herczegekhez. 

Megfelel a császár ál tal levelek és követek által a biro-
dalomban ellene emelt vádakra. Kér i a herczegeket, ne higyje-
nek a császárnak és ne engedjenek kívánságának, hanem inkább 
igyekezzenek őt békére birvi a kereszténység javára. »Zágrábié 
deeimaoetava die decembris« 1480. 
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1481. febr. 11. Ernst és Albrecht Mátyás királyhoz. 

Szerencsét kivannak a törökök felett a ra to t t győzelméhez, 
melyről irt. Nem ra j tuk mult, hogy a császárral nem állott 
helyre a béke, melyre a nürnbergi országgyűlésen nagyon igye-
keztek, hogy a császár többé el ne vonja őt a szent ügytől. 
»Dressden dominica post Scholastice 1481. 

1481. márc. 3. Fridrik császár Albrecht herczeget meghivja a nü-
renbergi gyűlésre, melyet Reminiscere vasárnapra (apr. 18.) 
hivott össze, hogy a Mátyás király elleni hadjára t ró l intézked-
jek. Wienn am Sambstag vor Es to mihi 1481. 

1481. márc. 9. Albrecht herczeg János esztergomi érsekhez. 

A római császár i ránt való barátságunknál fogva, minden-
ben azon leszünk, hogy a birodalom nagy segélyt adjon a törö-
kök ellen. Drezda 1481. 

1481. apr. 2. Ernst és Albrecht felhatalmazzák Zedtwitz Sit-
ticht, hogy menjen a császár segélyére 100 lovassal és 218 gya-
loggal. Drezda apr. 2. 1481. 

1481. aug. 20. Vilmos eiclistetti püspök a váradi püspökhöz. 

Hiában igyekeztünk, számára úti levelet eszközölni ki a 
gyűlésre. Nurenbergae Die Lunae ante festiim S. Bartholomen 
P. S. A gyűlésen nem határoznak másról, mint a hitetlenek 
elleni háborúról és a római birodalom fenntartásáról . (Másolat.) 

1481. aug. 26. Mar gr ä f f e Albrechts briff den kunig in Hungern belangend. 

Erns t és Albrecht szász herczegekhez. »Ewer schreiben uns 
jezund getan der bewarung und aufnemens halber der eynung 
als mit einem konig von Beheim, die königlichen wirde zu Hun-
gern antreffend haben wir verlesen und vor zukunfft ewers bri-
ves der veh.de halber statlich nach gedacht sovil unser torheit 
begreiffen mag.« Harczra nincs semmi szükség, csak a császári 
levél kihirdetésére. Mindegy János herczeg. vagy más örököl e 
Magyarországban. H a a király nem enged, kötelességünk lesz a 
császárnak segélyt küldeni. H a megtámad minket, meg van en-
gedve a védelem. De őt megtámadni, arról nem felelhetnénk. 
Cadoltzpurg Montag nach Bartholomei 1481. (aug. 26.) — Mi-
nuta Berlinben. 
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1481. sept. 18. Albrecht brandenburgi választó a szász herczegekhez. 

»Alls ir uns geschriben babt des Ratslages balben, in den 
Sachen den kbonig von Ungeren antreffendt, haben wir verno-
men, und solchen Rat slag — aus trewen — gethan.« Köszöni, 
hogy őt és a császárt a szerződésben kivette, és mindig kész lesz 
viszonszolgálatra. »Newenhove Dinstag nach CrucisExaltationis.« 
Minuta, Berlinben. 

1481. okt. 12. A szász berezegek meghagyják Zedwitz Sitticll-
nek, hogy tudósítsa őket a toborzás eredményéről és a császár 
és magyar király közti háborúról. »Dressden am Freitage nacht 
S. Dyonisii.« 1481. 

1481. Okt. 24. Felelet. 355 lovast és 338 gyalogot toborzott 
a császár részére a törökök és a király ellen, Bécs okt. 24. 1481. 

1481. nov. 8. Ugyanaz, ugyanazoknak. 

A császár 3000 zsoldossal ma elindúlt Laxenburgból a 
Duna felé. Az a hír, hogy a császár Mautern t veszi ostrom alá, 
hol Tschernawo Dobusten ur van. A császárnak nincs használ-
ható serege, pénz hián. A király Budán beteg. Zellene Köpcsény 
és Pozsony közt táboroz 2000 emberrel. Hétfőn a ráczokat le-
győztem, 24-et elfogtam, 16 elesett. »Laxenpurg am Donerstag 
neclist vor Sand Mertentag.« 1481. 

Bécsben és Uj helyett nagy a halálozás. 

1481. datura nélkül. Ugyanaz ugyanazoknak. 

A császár nagy bajban van a zsoldosokkal, kiket már rég 
nem fizet. "Wiltsto Watzlaw kibékült a királylyal és 2000 em-
berrel a Morvamezőn táboroz, a császár 40,000 rajnai forinttal 
adósa. Tullennál 3000 ember táboroz, kik szinte nem akarnak 
szolgálni, mig a császár nem fizet. A tartománybeliek sem segí-
tik a császárt, Zellene, vasárnap Szt.-Mihály után (sept. 30.) 
Bécs a la t t j á r t , aztán Ybs és Steyer felé ment pusztítva és hó-
dítva. Most már, hir szerint visszajő ellenállás nélkül. A király 
beteg, csak Zelleni hadinépével rendelkezik. A császár megen-
gedte, hogy a határvárosok meghódolnak. (Datum nélkül.) 

1481. dee. 10. Ugyanaz ugyanazoknak. 

Szombaton Bécsben voltam. Azután a birodalmi csapatok-
kal Sopronon alól Tschappern és Stamenang felé indultam és 
sok helységet elégettem. A király katonasága nem harezol, míg 
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több pénzt nem kap. A király Lichtenstein Jánost a császárhoz 
küldte békealku miatt. A salzburgi érsek kibékült az esztergo-
mival, ki átveszi az érsekséget. A királynak még sok őrsége van 
Ausztriában. Népem karácsony hétfőig van szerződve. Bécs dee. 
10. 1481. 

1481. dee. 16. Sixtus pápa bullája (Albrecht?) örgrófhoz. 

Hallottuk, hogy a nürnbergi gyűlés elhatározta részt venni 
a császár és a magyar és cseh király közt folyó háborúban. Ez 
annál kárhozatosabb, mert a keresztény vérre annyi szükség van 
a hitetlenek ellen. H a létrejönne az egyesség, könnyű volna 
kiűzni a törököt Európából. Er re törekszünk, erre törekedjetek 
ti is. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris 
die 18. decembris 1481. Berlinben. 

A berezegek Einsiedel Henriknek. Datum nélkül. 

Siessen gróf Hanggal megbeszélni a magyar ügyeket. Tu-
dakolja meg, mi történik a nürenbergi gyűlést illetőleg. 

1482. jan. 2. Zedtwitz Sittich jelentései 

A császár ketté osztotta seregünket, egy rész Klosterneu-
burg, a másik Königstetten felé működik. A császár Lichtenstein 
Henriket visszaküldte Budára a királyhoz. Csak Ujhely nem 
békült még ki a magyarokkal. Wien Mittwoch nach Neujahr, 
(jan. 2.) 

1482. jan. 8. Albrecht választó Ernst és Albrecht herczegekhez. 

Mátyás király bizonyos ajánlatokat tett fiunknak Jánosnak. 
Minthogy közösen érdekel az ügy, jó volna, ha tanácsosaink együtt 
vitatnák meg, hogy mily feleletet adjunk. »Onolczpack am Dins-
tag nach dem heiligen Oberstag 1482. Minuta Berlinben. 

P . S. »Uns ist angelangt von Beheim, das der konigliclm 
wirde zu Hungern durch die Crone zu Beheim kein durchzug 
uff die deutschen furstn gestatt werd.« 

1482. jan. 21. Felelet. 

Készek alkalmas helyre küldeni tanácsosaikat. A magyar 
király szinte felszólította őket, hasonlóan mint János őrgrófot. 
»Dresden Montag S. Agnetis 1482. 

A cseh átvonúlást illető hírt hiteles forrásból mi is vettük. 
Berlinben. 
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1482. jan. 22. A herczegelc Zedtwitznek. 

Nem jó, hogy a császár igy megosztja a seregeket. Szíve-
sen halljuk, hogy most béke van a magyar királylyal, mert az 
osztrák háznak legjobb barátságban kellene állani Magyaror-
szággal. Dressden Dinstag S. Yincentii 1481. 

1482. jan. 31. Zedtwitz a herezegeknek. 

Lichtensteint és egy pápai követet várják Bécsben. A ma-
gyar seregek még birják Sz.-Pöltent, Mauternt és Wilhelmsbur-
got. Sok kárt tesznek, nem áll ellen senki. Wien am Phintztag 
vor Lichtmess. 1482. 

1482. febr. 12. János őrgróf a szász herczegekhez. 

A magyar király ügyében Sckleiczban ajánl találkozást. 
Köln an der Sprew Dinstag nach Scolastice virginis 1482. Ber-
lini levéltár. 

1482. febr. 21. Mátyás király közbenjár a herczegeknél Plessi 
Koppricz Neymicz ügyében, kit Kitscher Miklós jogtalanul elfo-
gott. »Ofen am Píincztag vor Invocavit Anno 1482.« 

1482. febr. 23. Zedtwitz: az a liir Bécsben, hogy a király 
Pozsonyba jő. Febr. 23. 1482. 

1482. márcz. 12. Fridrik császár r meiszeni püspökhöz. 

A nürnbergi országgyűlés határozatai értelmében a levél 
vétele után 45 napra állítsa ki a magyar király elleni segélyt. 
»Wyen am 12 tag Martij 1482.« Másolat Drezdában. 

1482. márcz. 13. Zedtwitz jelentése. 

Hétfőn oculi után (mart. 11.) megtámadtuk és megleptük 
az ellenséget Karlaburgnál és 800-at elfogtunk. Pruck am Mit-
tigen vor Mittfasten. 

P . S. Nekünk is nagy volt a veszteségünk. 

1482. márc. 24. A császár felkéri Ernst választót, hasson a 
mainczi és magdeburgi érsekeknél oda, hogy küldjék a megálla-
pított segélyt a magyar király ellen. Bécs márc. 24. 1482. 

1482. apr. 12. Zedtwitz jelentése. 

Kedden Laetare után Gatterndorífnál legyőztük az ellen-
séget. »Der Chunig ist nvch zu Ofen und als man sagt, so be-
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sambt er sieb starckh, wo er sieb hinwenden wirt« Kristóf bajor 
hg, a császárhoz jött. Wienn Fri tag vor dem Suntag Quasi mo-
dogeniti 1482. 

1482. apr. 15. Ernest választó és Albrecht herczeg megparancsolják : 

Dem Rat zu Kemnitz wegen des bevorstehenden Angriffes 
des Königs von Ungarn und Böhmen sich Kriegsbereit zu hal-
ten. Dresden 1482 apr. 15. (Drezd. Regest. 288.) 

1482. apr. 10., apr. 22. Beatrix királyné megbízó levelei János 
esztergomi érseknél. 1. György esztergomi kántor részére. Am 
Slusse zu Ofen am zehenden tage des Monden Április 1482. 2. 
Hessel János frisachi esperes részére. Tathe apr. 22. 1472. (Má-
solatok.) 

1482. apr. 25, Zedtwitz jelentése, 

A magyar király apr. 22-én Győrbe ért, tekintélyes csa-
pattal. Embereim elszélednek. 1482, 

1482. apr. 27. Ugyanaz, 

A király Sz.-Györgyre Pozsonyba ment. Sopronban ezer 
lovasa van. Mi most Merkensteint ostromoljuk. Apr. 27. 

1482. máj. 10. Ugyanaz. 

A császár a birodalmi csapatokat Bécsbe rendelte. Máig 
Merkensteint ostromoltuk. A magyar király nagy sereget gyűj-
tött, maga is ott van, az a hir, hogy felkeres. 1482. 

1481. máj. 18. Ugyanaz. 

Leírja a május 17-iki ütközetet Perchtoldsdorff és Med-
ling körül. A magyarok vereséget szenvedtek. Ennek hírére a 
király mindjárt tábort ütött. A vezér István gróf volt. 

1482. máj. 20. Telelet. János érsektől Beatrixnak. 

Követséget küldött a császárhoz, kieszközölni a békét, a 
kereszténység javára. Salczburg máj. 20. 1482, 

1482. jun. 10. Beatrix Vitzthum Gebhardnak. 

Frisaghban meghagyja, hogy az esztergomi érseknek sza-
bad járás kelést biztosítson, ki az üdvös béke tétrehozása miatt a 
császárhoz igért fáradni. »Presburg am zehenden tage des Brach-
monat.« 1482. 
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1482. jun. 17. Vicztumb Penscher Gebhart Beatrix királynénak, 

A császár beleegyezett az esztergomi érsek közbenjárá-
sába. Beküldi a levelet ez iránt. Bécs junius 17. 1482. 

1482. jun. 19. Ugyanaz ugyanannak. 

G-yörgy pozsonyi prépost elhozta az úti levelet az érsek ré-
szére, melyet a császárnak bemutattam és már el is küldtem. 
Bécs jun. 19. 1482. 

1482, jun. 22. Zedtwitz jelentése» 

»Ein offen wäre rede alhie aufgeth, das yeder man guten 
trost hat, die sacli sullt kurtzlich gerieht werden.« A király Po-
zsonyból Budára ment, de nem sokára visszajő. Bécs junius 
22. 1482. 

1482. aug. 18. Parancs Zedtwitzhez, hogy a császártól vegyen 
bucsut, mert a kitűzött szolgálati idő elmúlt. Dresda augusztus 
18. 1482. 

1482. sept. 20. Schönbergk Gáspár a herczegeknelc Írja, hogy 
mindjárt u tánajár , igaz e azon véleményük, r hogy a magyar ki-
rály meghalt. Yasárnap Sz. Móricz napján. Évszám nélkül. 

1482. okt. 22. Mátyás király János brandenburgi őrgróf hoz. 

Hivatkozik arra, hogy eddig is csak ő és népe tartotta 
vissza a törököt. Ennélfogva a császárnak ellene emelt vádjai 
igaztalanok. »Unnser konigreich Hungern ist allweg frey gewe-
sen und kein gemeinschafft mit dem Komischen Reich gehabt, 
wi wol wir den Kayser der wirdigkeit halben für den obera hal-
ten.« De hatalmától nem fél. A fejedelmek azt irják, hogy a tö-
rök ellen küldenek segélyt, hisz ez az egész királyság óhajtása. 
A salczburgi érsekséget sem akarta elszakítani a birodalomtól, 
csak főellenségét, kit a császár erőszakkal helyezett oda, meg-
büntetni. Legjobb volna birodalmi gyűlést hirdetni, hova a mi 
követeink is elmehetnének, mely ügyünket eldöntse. »Ofen am 
Fritag nach S. Ursuln tag.« 1482. Berlini levéltár. 

1482. A herc&egek Mátyás királyhoz. 

Szerencsét kívánnak a törökök felett kivívott győzelméhez 
és remélik, végre helyre áll a béke közte és a császár közt. (Da-
tum nélkül.) 
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Hessl Jár,os licentiatus követsége az esztergomi érsekhez Salczburgban. 
Az érsek, a saját és a kereszténység érdekében, igyekez-

zék a császár és a király közti egyenetlenségnek, mely csak a 
töröknek válik hasznára, véget vetni. Ez esetben a király ismét 
kegyelmébe fogadná. A királyné Pozsonyba vagy Regedésbe 
is elmenne elébe. Nagy dicsőség volna, ott végezni valamit, hol 
annyi előkelő ember fáradott hiában. »Was sie also bandeln, das 
wurde der konig als stete und unzubrochen halten, dann die ko-
nigin wolt nit handeln, denn was des kunigs ere wer, sie wurde 
auch bewegt sich solches anzunemen, damit der konig den Tur-
cken mereren und statlicheru widerstand mucht than. (Dat. nélkül.) 

1482. apr. 27. A birodalmi rendek segélye a magyar király ellen. 
1112 lovas 1057 gyalog. 
1482. dat. nélkül. Responsio data in Consilio per sacrani Re-

gi am Marestatem Hungaria Bohemie etc. Oratoribus Imperialis 
Celsitudinis et Reverendissimorum ac Illustrissimorum Princi-
pum Maguntinensis, Trevirensis ac Marchionis Brandenburgen-
sis Electorum nec non Illustris ducis Alhrerti de Monaco. 

A király a török háborút személyes fáradsággal is viselte. 
Az osztrák zavarok előidézése sem az ő hibája. A király, mint-
hogy az ágostai gyűlésre meghívták, elő akarja adni a török 
ügyet. Konstantinápoly elfoglalása után, mihelyt királylyá lett, 
oly győztes hadjáratot vitt Mátyás ellenük, hogy a császár is 
megbámulta, de midőn a török uralom belsejébe akart hatolni, a 
császár által előidézett lázadás visszahívta. Azóta is mindig küz-
dött, de osztrák részről elfoglalva nem akadályozhatta, hogy a 
török el ne foglalja Ráczországot, De koronázása előtt még egy-
szer legyőzte a török hatalmat. Etc. Még sem kételkedett volna 
a törököt átüzni a tengeren, ha a császár az eretnekekkel együtt 
nem tartoztatja.»CaesarTurcos ipsos excepit.« A császár tartomá-
nyainak megtámadása más keresztény hatalom által nem érdekli 
a birodalmat. Mégis a király mindig békét akart, a császár iránti 
szeretetből és saját országa javára. A cseh háborúban csak a ki-
rálynak volt köszönhető, hogy Ausztria nem került eretnek kézre. 

Kénytelen volt hívei védelmére betörni Ausztriába és itt a 
legnagyobb veszélynek, háborúban és dögvészben kitenni magát. 

Reméljük, eloszlatjuk kegyelmetek gyanúját. Mégis, ha 
kitalálnak valamit, mi becsületünknek eleget tesz, készek va-
gyunk, nagy kárunk és költségünk daczára méltányos békére 
lépni, de a császár tartsa meg mit igért, 

Responsio secunda. 
A császár is jól tudja, hogy nem ő volt Magyarország jo-

gos örököse, »cum in Regno isto, nullus succedere possit, nisi 
TÖRT. TÁR 1 8 7 8 . 2 8 
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masculus, et qui filius, vel recta linea descendente procreatus 
non autem a latere, etiam quantumcumque propinquus, tum quia 
Regnum istud, deficiente vero et legitimo lierede et masculo, Sem-
per per electionem principimi prelatorum etc. — ab eo tempore, 
quo non exstat incolarum memoria consuevit fieri.« 

A király 6000 embert állított ki Yelencze és a császár vé-
delmére a török ellen, nem 2 ezeret, mint a gróf mondja. A stá-
jerek és osztrákok sokat Ígértek a királynak, lia nem segiti a 
császárt az eretnekek ellen. 

A mi Pawmkirchert illeti, a császár megtörte menedék-le-
velét. A király ekkor megmutatta ragaszkodását a császárhoz. 
A lengyeleket még a 2. országgyűlésen is elébe tette a császár 
követeinek. Regensburgban nem is fogadta Rozgonyi Jánost etc. 
Nagyon hosszú. így a király jó feleletet remélhet. 

Werbung e deren die von den Clin rfar sten und fürsten zu dem konig von 
Hun gar n geschickt werden sollen. 

A császár már Regensburgban is rendelkezett a török elleni 
ügyben, most aug. 15-ére uj gyűlést hirdetett Augsburgba, hol 
legátus is meg fog jelenni. A király maga jöjjön el, vagy küld-
jön követséget. Minthogy hallottuk Augsburgban a pécsi pré-
posttól, hogy a császár és a király közt az osztrák őrségek miatt 
egyenetlenség uralkodik, kérjük a királyt, adja vissza e várakat, 
és ne védje a császár hűtlen alattvalóit. I t t a gyűlésen igyekezni 
fogunk, hogy állandó béke jöjjön létre a kereszténység javára. Mi 
nem hagyhatjuk el a császárt, de barátjai maradunk a királynak. 

H a a király kész visszaadni a várakat, ha a császár napot 
tűz ki, melyen reá ruházza a cseh regaliákat, azt kell felelni, 
hogy a legátusnál vannak az ezen napot meghatározó levelek és 
hogy nem kell elmúlt dolgokra visszatérni. Datum nélkül. 

lnstructio Wyssebach doctor és Schönberg Káspár részére. Boroszlóban. 

Meg voltunk lepetve Felséged azon állításán, hogy Sagan 
és Prebus nem illet joggal minket, mert János berezegnek sincs 
joga az uradalomhoz gonosztettei miatt. 

Nem akartunk e vétel által egyenetlenségbe jönni Felsé-
geddel és hozzátartozóival. Leginkább azért vettük meg az ura-
dalmat, mert Felséged barátságába bíztunk és nem tudtuk, hogy 
János herczeg nem jogosan adta el birtokát. Datum nélkül. 

M city ás király okmánya. 

Levelet kaptunk Nürnbergből, hogy a választók és rendek 
jövő május 1-ére segélyt Ígértek a császárnak a török ellen. Kö-
szönjük e segítséget, de a császár inkább ellenünk, mint a török 
ellen fogja fordítani. Követeinktől megtagadták az útlevelet tehát 
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nem is hallgattak meg. »Solt aber dem Römischen kayser solche 
hulff wider uns zugeschickt werden, bezeugen wir uns yecz hy 
mit das uns Unrecht geschart,« mert nem vétettünk a birodalom 
ellen. A szent széknél, a német és olasz tartományokban és 
Francziaországban vádat emelünk e jogtörés ellen. Datum nélkül. 

\1483. jan. 12. Mátyás lcir. Ernst választóhoz. 
Négy év előtt az eichstedti püspöknek és a többi római 

bir. követnek kijelentettük készségünket békét kötni, kedvetek-
ért akkor lemondtunk a biztos győzelemről. A császár megcsalt, 
Később mégis tudatta nőnkkel, hogy békét szeretne, minek örül-
tünk. Az egész idő alatt a török ellen is folyt a harcz. Egész 
Szerbiát bejárták a mieink és 200,000 embert elhoztak onnan. A 
királyné követeit a császár Lachsenburgnál elfogatta. Mi ellen-
ben ellenségünknek, az esztergomi érseknek sem bántottuk kö-
veteit. A meddig a császár igy sért, mi sem szününk megvédni 
magunkat. Soppronij duodecima die Januar i j 1483. 
1483. apr. 21. Mathias d. gr. R. — Magnifico, Georgio de Lapide Do-

mino in Zcossen locumtenenti nostro in Slesia. 
Kérdezted, mily viszonyban akarunk lenni a szász hercze-

gekkel. Szeretnők, ha mindent elfeledhetnénk és készek vagyunk 
reá, de részükről is barátságot várunk. Legjobb volna, ha a bi-
zonyos ügyben követeket küldenének. Bude 21. Április 1483. 

1483. apr. 25. Mátyás lcir. Stein Györgynek. 
Minthogy a szász herczegek szóbeli tanácskozást akarnak, 

küldjenek követeket. 
Tudósíts mindenről érkeztük előtt. Bude fer. 2. proxima 

post Dominicam palmarum. 1483. 
1483. okt. 21. Keyserlich Schrifft die von Magdeburg. Auch die Hilff wider 
den kunig von Hungern berürend. A császár Emst és Albrecht herczegekhez. 

Azon háború miatt, melyet a magyar király keresztényte-
len módon visel ellenünk, szánakozzatok rajtunk, és tanakodja-
tok segély miatt. Eleinte a király tudatta velünk, hogy békét 
szeretne. De ezalatt mindenkit elpártolásra hí fel, mitől óvakod-
jatok. Gogkeritz Miklós végre irt Budáról, hogy minden törek-
vése füstbe ment. A török követséggel szerződött a király és az 
országai ellen törő török hadat, Stájer és Karintia ellen vezeti. 
Kérjük segélyteket és ne engedjétek, hogy elűzzenek országaim-
ból, melyek a szent birodalom paizsát képezik. »Qracz an der 
11,000 Junck frawen tag« (okt. 21.) 1483. 

1483. nov. 10. Mátyás a herczegekhez. 
Felel a császár által ellene emelt vádakra Prespurg am 

Mitwochen vor Martin 1484. 
30* 
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1483. dee. 6. Ernst választó felelete. 

Minden módon igyekezni fogunk létrehozni a békét kirá-
lyi méltóságod és a császár közt, különösen a kitűzött frankfurti 
gyűlésen. Koburg dee. 6. 1484. 

Ma szerdán Misericord. dom. (apr. 28.) 1 90. jöttek Ivo-
lovrat Albert és Yithumb György a cseh királytól György her-
czeghez ilyen követséggel. Megbízólevél Prága apr. 22. 1490. 

A király azon országokat, melyeket az elhunyt magyar ki-
rály Csehországtól elvett vissza szerezné, mire nézve a herczeg 
segélyét kéri, minthogy atyja Albrecht nincs otthon. 4 hét alatt 
kellő sereggel tartsa készen magát. 

Junius 6-án a cseh király felszólitása érkezett a Táborban 
gyűlő seregnél, mely Sz.-Vid napjára van hirdetve, megjelenni. 
P r ága máj. 30. 1490. 

A herczeg e segélyt megígéri, de nem Sz.-Vid napjára, az 
idő rövidsége miatt, Egyébiránt minden tekintetben a szerződé-
sek szerint fog eljárni. 

1525. TTas Wir hernach benannten nemlich von wegen Kon. 
Mt. in Polen Niclaos Niptschitz von Bartsch, und von wegen 
fürstl. Durchl. von Osterreich Hanus Lamparter von Greiffen-
stain Bi t t e r , Max Beck von Leupolstorff Doctor und Stefí'an 
von Bemflingen. Als oratores — bey der köng. Majestat zu 
Ungern unnd I rer Mt, Bethen, in Sachen Her Jacoben Fugger 
— betreffendt anbracht und gehandelt haben. 

En Niptschitz nov. 19-én, az osztrákok nov. 21-én este ér-
tek Budára. 

Nov. 22-kén összehasonlítottuk instructióinkat. Mindkét 
részről a Fugger ház védelme : »Wie dann von Kay. Mt, Regi-
ment, fürstl. Durchl. Churfürsten, Fürsten und Hauptleiten des 
Punds zu Schwaben irer Mt erzelt und geschrieben, die Fugger 
alwegs zu Friden zu stellen« volt kötelességünkké téve. »Darauf 
wir uns veraint, dass wir Audienz durch den von Gran sollicitiren 
wollten. Unnd wiewol wir vilmals bey dem von Gran angesucht, 
haben wir doch kain audientzbyss auf 23. nov. bekomen mugen.« 

23-án az érsek elfogadta megbízó leveleinket. A nádor 
(Grossgraf) távollétével mentegetődzött, de már küldött érte 
követet és mára vagy holnapra várja. Mindent igért uraink 
kedvére tenni, mi nincs ellenére urának és az országnak. 

Nov. 24-én a király engem Nipsckitztzet fogadott, szivesen 
vette királyom tanácsát , de azt mondta, ha ő Felsége tudná, 
mely okból cselekedett Fugger ellen, nem roszalná. 

Ugyanaz nap , mi osztrák követek a nádornál voltunk, ki 
épen ugy nyilatkozott mint az érsek. 
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Nov. 25-én a király és a királyné a császár követét gróf Eber-
stein Vilmost fogadta és mindnyájunkat kihallgatott. Először a 
császári követ szólalt fel Fugger restituti ója érdekében, aztán én 
(a lengyel) tekintetbe véve a Fugger által Uramnak tett szolgá-
latot. Aztán mi (osztrákok) instructionk szerint. Végre a pápai 
nuncius kelt fel , emlékeztetve a Fuggerek jó viszonyára a szent 
székhez és különösen rokonságukra a Medici házzal. Aztán Jo-
hann Heroldt adta át Lajos palota gróf, Fridrik (szász) választó. 
Vilmos és Lajos bajor berezegek és a sváb szövetség leveleit, 
melyeket jelenlétünkben felolvastak. Szinte Fugger restitutióját 
kivánták, kit meg nem hallgatva Ítéltek el , és kinek szolgáit 
akarata ellenére birták szerződésre. A király nevében az eszter-
gomi válaszólt: hogy Írásban adjuk át kívánságunkat, ő Felsége 
szinte írásban fog felelni. Megbeszélés után vele egyeztünk. Én, 
lengyel követ, nem akartam velük tartani, instructióm miatt. A 
többi nov. 26-án adta át az érseknek a kívánságokat. 

Nov. 28-án hallottuk, hogy a magyarok »der entlichen May-
nung seiyen, Uns mit ainer stumpfen Antwort ab zu fertigen.« 
Azt mondják, hogy Fugger megsértette a királyt, a király jog-
gal jár t el ellene. Más okot nem adtak. E r re 29-én, mi osztrá-
kok a nádorhoz mentünk és közbenjárását kértük, kedvező 
válasz megnyerésére, vagy legalább adják elő a király eljárásá-
nak okát. Megígérte, hogy az érsekkel szól ez iránt, mert e kí-
vánságunk helyes. Azután a királynénál voltunk, ki minden jót 
igért. Az egri érseket is felkértük, ki szinte kedvező választ 
adott. 

December 2-án mi mind a nunciussal az érsekhez mentünk. 
A nuncius előadta, hogy Fugger mandatariusa nevében felvilá-
gositást kérünk. Az érsek azt felelte, hogy Fugger követelése 
»zu hart und unleidentlich sey.« H a okokat kérünk, úgy teszünk 
mintha ő Felsége birái volnánk. Azt feleltük, hogy ezt nem igé-
nyeljük, csak közben akarunk járni a birodalom érdekébén, ha 
tudjuk ő Felsége okait, jobb szerrel téríthetjük el Fugger meg-
bízottját követelésétől. Mi osztrákok ugyanazt mondtuk a nádor-
nak, ki helyeselte. 

December 3-án a nuncius az érsek nevében értesített, hogy 
kívánságunk teljesítése lehetetlen. O Felsége Fuggerrel semmi 
alkuba nem bocsátkozik, »esweredann sach, das die Fugger den 
vertrag so herr Alexey Thurso, Hanns Alver, Contzmayr und 
Jacob Heult gemacht haben, volzugen unnd die bezallung zuvor 
thetten.« 

Ezután beláttuk, hogy még csa mk egyódja van, hogy szé-
gyennel ne kelljen haza mennünk, a császári követtel együtt a 
nuncius által izentük az érseknek, hogy a király nevezzen ki 
valakit, kivel alkudozhassunk a per elintézése végett. 
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Dee. 4-én a nuncius értesített, hogy a király az egri püs-
pököt, Corlatzki Péter t és Serentzki Imrét nevezte ki e czélra. 

Ugyanaznap elmentünk az egri püspök házába és ezen 
czédulát adtuk át : 

Dieweil Ko. Mt. den Fuggera das Berckwerck in Maynung 
gross Nutz davon zu haben, genomen, das dan Ir . Ko. Mt. von 
her Hampo solich Berckwerck zu sich brachte und das Ir . Mt. 
bemelter Fuger wass an Vorrath vorhanth und Im Soll und Im 
Handel Ime genomen ist, widerumb anstelle, und seines gefal-
len verarbeiten lassen. Oder sich mit Ime darumb vergleichen 
wulle. 

Und das man sich mit Fugger vertrug auf ain Kupffer-
kauf, das I r Mt. Ime und sunst nyemands, alle Kupffer verfolgen 
liess. Und das Fugger alweg das halb gelt erleget und das An-
der halb gelt an des Fuggers schuld abgienng. Also wan man 
Fuggern zwen Zentner Kupffer geb, das er ainen zalet das ander 
an der schuld abgieng. 

Dessgleichon das man auch Fuggern ein müliche gewy-
nung für sein und seiner mitverwante gerechtigkeit* des Berck-
wercklis die Zeit so es in von Her Hampo verschriben ist gebe, 
und sich vertryeg.« 

Er re a megbízottak azt felelték, hogy a király nem akar 
elállani Thurzó és a Fugger szolgái szerződésétől. 

Ezen véleménytől semmi módon nem lehetett őket eltérí-
teni. Csak abban egyeztünk meg, hogy ők a királylyal, mi Fug-
gerrel tudatjuk a javaslatokat. H a jobbat tudnak, értesítse-
nek róla. 

Dee. 6-án a megbízottak a nunciusnak azt mondták, hogy 
javaslatunkat csak ugy adhatják át a királynak, ha Fugger em-
bere kellő meghatalmazással ellátva, ratificálja a szerződést. 

Er re Ribisch Henrikkel, Fugger mandatariusával beszél-
tünk, ki azt mondta, hogy csak a restitutio követelésére van ha-
talma. Kész azonban illő javaslatokat ura tudtára hozni. 

A király eztán is véleménye mellett maradt. Uj módot 
ajánlottunk : Hogy a Fuggerek megnézhessék, mily kárt szen-
vedtek a bányákban és ezt fizessék meg idővel. 

Dee. 7-én a megbízottak ezt válaszolták : 
»Non videtur conveniens, ut de fodinis reddendis vel non 

reddendis aliquid tractetur. Interim donec non fuerit a Fuggeris 
de concordia et obligationibus satis factum, si fodinas cupiunt 
forte poterunt inveniri condiciones, quibus eis fodinae concedan-
tur. Quae ipsis non ideo sunt ademptae, quia Fuggeri vocantur, 
sed quia Regi et Regine maximum dammum ex fodinis intulerunt, 
neque nunc cessant illud facere. Quatenus possunt circa illas 
illud certissimum est, et fodinae post hac nec ipsis nec aliis suis 
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publica utilitate concedentur. Quae hucusque per multos annos 
nulla fűit. Sed quid autem de bis omnibus tractare volunt, post-
babitis ambagibus ingeniis proferant in medium ne tempus frus-
tra labatur et non intendent Regem invitimi ad eorum vota tra-
bere, quia non vult cogi.« 

További tanácskozások, felszólitások, királyi levelek 1526. apr. 24-ig. 

1525. jul. 6. Fugger Jakab, György szász lierczeghez. 

A magyar királyné, bamis jelentések után ítélve , már rég 
el akarta venni tőlünk és Thurzótól a rézbányákat, noba biz 
nincs oly nyereségünk, mint hirdették, és királyi szabadalmaink 
és okleveleink biztosítottak. Nem rég levelem jött Budáról, hogy 
szolgámat Alber Jánost az urak magához hivatták és ottani 
házamból mindent elvitettek, noba csak a pápa részére volt ott 
nagyobb pénzösszeg. Félnem kell, hogy bányáimat is megtá-
madták, noba ezt még nem tudom. Idáig is sok veszteségem volt 
ott, ezüstöt küldtem le és rosz pénzt kaptam, a király is 50,000 
magyar forinttal adósam. »Unnd über alle gutbait so Ich dem 
König und dem gantzen Lannd mit meinem merklieben Schaden 
gethan, ist kain auffhorn gewesst. Desshalben Ich mermalen 
selbst der Meinung gewesst bin, die Perckwerkn frey zu lassen, 
Ee Ich alcla mit solcher Wagkniss sorg und Schaden arbai-
ten wolle. 

Ich darff nicht so lauter schreiben, Wann : dem König, 
als ich imich vermut, were not ainer guten Regierung. Es ist 
ain Müntz gemacht worden, Dardurch das land merklich ge-
schätzt ist. Aber wer den genoss hat, das waisst got, der Konig 
ist arm. So Es dann auf dem Backusch möcht disputtirt werden, 
So sucht man villeicht, sich durch annder, so vermaint haben das 
pösft gethan, schon zu machen,« 

Kegyelmed tanácsát kérem , mert ha elveszik is mindene-
met , a király és az ország többet veszt mint nyer , mert a 
rézbányák tönkre mennek és velük a selmeczi s körmöczi ezüst-
és arany-bányák is, mind örökre. 

1525. jul. 20. Ugyanaz ugyanannak. 

Mult levelem óta hallottam, hogy a Rákoson szóba jött a 
rosz pénz is »Darumb die Landschafft unnd nicht unbillig ge-
schrien h a t , man soll sehen wo die Nutzung derselben Muntz 
einkommen sey. — Wann mich hat bedeucht, das der Konig 
und Schatzmaister mancherlay. Freyhaiten geben haben. Also 
das vii Herrn auss Gnaden und andern den der Konig schuldig 
ist gewesst, erlaubt worden, ainem sovil Marckh, dem andern 
sovil auss gnaden und von wegen I rer schulden zu Muntzen, 
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W o auch die gautz Nutzung der Muntz hinkommen mag sein, 
wer rechnung darumb gehalten hat. Das weisst got wol. 

A Rákoson e g j keresztelt zsidó fellépett ellenem, hogj' én 
vagyok oka mindennek ; mindenki most velem takaródzik. 

Házamból 42,000 frtot vittek el , mely mint a király is 
tudja, a pápáé, azonfelül körülbelől 1750 arany-forintot és 159 
márkányi ezüst szereket. Pesten 1000 mázsa rezet, Esztergomon 
800 mázsát foglaltak le s Beszterczebányán is mindent lefoglal-
tak. Embereimet el akarták fogni, de ezt a munkások nem en-
gedték. Azóta a munka megszűnt. Tesenbe, Horvátországba, 
Boroszlóba is küldtek, hogy mindenemet lefoglalják. E l akarják 
venni azt min Turzóval együtt 30 éve munkáltunk és javítottunk. 
Az egész országnak javára szolgált, A királynak többször köl-
csönöztem kamat nélkül, selmeczi s körmöczi bányái munkálását 
is előmozdítottuk, noha mindennap több adót kellett fizetnünk, 
és néhány éven át oly veszteségünk volt, hogy abban akartuk 
hagyni. 

Ferdinand főherczeget és a birodalmi kormányt már se-
gélyre kértem, nem szöktem volna el, ha előbb kihallgatnak is. 
»Sind va gross Sachen das man ainem also das sein nemen soll : 
mit ainem solchen gewalt.« 

Minthogy ezen javaimat bizonyára el fogjuk adni és a bá-
nyákra tán más vállalkozik, oly birodalmi rendeletet akarok ki-
eszközölni, hogy senki ne vásárolhasson azokból. Bizonyára kü-
lömben Fenséged országában volna legtöbb vevő. Mellékelve : 

Vermerlclit das Belcantnis so Serentsch Emerich getlian hat zu Hat• 
vayn im Radiaseli. Lásd a következőt. 

Ain Maine Verantwortung uff Emerich Juden angeben, Laut ains Zetel 
hieneben. 

A mi azon állítást illeti, hogy évenkint 15,600 márka ezüs-
töt vittünk ki az országból. Harmincz év előtt csak 12,000 
mázsa réz került ki a bányákból, most 30,000 mázsa. A magyar 
rezet nem tisztítottuk (»gesaigert«) mert az ezüst előhozása nem 
volt jövedelmező, minthogy egy mázsa csak 5—5* 2 lat ezüstöt 
rejt. E fölött nem lehet vita, Ezt a királylyal tudattuk, ki meg-
engedte a tisztítást. így mindenestől egy mázsából 4 latot nyer-
tünk, (mert l 1 ^ lat a rézben marad.) H a 30,000 mázsát számí-
tunk is, ez csak 7500 márka évenként »das ligt am Tag dass nit 
änderst ist. A mázsa tisztítása pedig 2 forintba kerül, tehát nincs 
nagy nyereség. 

A mi azt illeti, hogy Pál egri püspöknek 50,000 frtot ad-
tunk, azt ő tudja, nem mi. 

Arról sem tudok semmit, hogy 33 év óta évenkint 100,000 
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frt áru aranyat vittünk ki az országból. Ellenkezőleg, kimutatha-
tom, hogy sok éven át a sléziai reichensteini bányából évenkint 
200 márkát vitettünk a körmöczi pénzverőbe. 

Azt állítja, hogy mióta az uj pénzt verik, a Fuggereknek 
800,000 forint jutott osztály részül. »Ist das gellt so wolfaill 
gewesst in Ungern, da weiss ich wahrlich nicht von.« Ha szol-
gáim ezüstömet a pénzverőbe vitték, azért ugy fizettek nekik 
mint másoknak. Ha idegen ezüstöt vitettem az országba, rosz 
pénzt kaptam érte, melyből 2 frtot alig vesznek el 1 frt gya-
nánt. Hitemre, inkább vesztettem mint nyertem rajta. 

Végre ami azt illeti, hogy évenkint 53,600 márka ezüstöt 
és 5000 arany forintot nyertünk, ezt ő álmodta. 

»Das sind die wunderperliche Sachen mit Dem die Ungern 
bedeneken Ire Bechenschaffe wo der Gewin der Muntz Hin Ko-
mén sey.« 

György lierczey Fugger Jakabnak aug. 5. 1525. 

Azt tanácsolja forduljon brandenburgi Györgyhez és a 
magyar és lengyel királyokhoz kérelmével. A tilalmat illetőleg, 
nem tehet eleget. 

Fugger Raimund, Antoni és Jeronimus György lierczeghez 1526. máj. 24. 

Tudatják, hogy sok álok felhozása után a magyarok mi-
kor látták, hogy komolylyá lesz a dolog, egyességre léptek. En-
nélfogva épen ugy szállíthatják a rezet, mint eddig. 

1526. Von der selilaclit so der Tűrck mit königlicher Durclilauchtigkeit in 
Jeliem und Ungern gehalten und was obsieg der Tiirck errungen. 

Die schlacht — ist geschehen ann S. Johannes enthaup-
tung, oder am 28. augusti morgens fru umb 6 angehoben und 
hat gewert bis un drej uf den abent und is auff bejden seithen 
viel volcks todt plibenn. 

I tem: Der Turck hat dem Koni gli in Ungern mehr denn 
80 grosse Buckssen genommen. 

Item : mehr denn 5000 hakenbuckssen. 
Item : zelmtaussent hantbuckssen. 
Item : mehr clan 4000 Wagen. 
Item : auch etlicli hundert kleine schiff auf dem Wasser. 
I tem: funff tausent grosse wolbesclilagen schiffe darinn 

viel volcks gevesen ist. 
Item : eczlicli tausent man inden schiffen die alle erschla-

gen sint. 
Item : der Turck hat über 80 tausent bose Christen bey 

Im, dann die Venediger, der Bapst und die Franzoss haben dem 
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Turcken mehr clenn 4000 kneekt zugeschikt, die ym gebirge 
babén gelegen bey den schwarzen pauren auch der pauren sindt 
viel zu dem Turcken gezogen die bey den knechten waren zu 
Salczburgh. 

Item : die Knechte und pawren die umb Wirczburgk lagen 
sein viel widerumb auff und sein eczlich hundert auff dem Was-
ser Dunaw zu der Turckey gefaren. 

I tem : viel verlaufen Pfaffen und Moncheziehen czu den 
Turckenn. 

Item : der Turck zieht eczlich meylen lang. 
(Később a törökök beveszik Budát, a polgárok megölik az 

őrséget, a török boszúból kiirtja őket és török lakosokat küld oda.) 
Pozsony 1100 szüzet küldött eléje, ezeken erőszakot köve-

tett el, vagy megölte őket. Azután a várost is elfoglalta. 
H a azonban a készülő angolok, németek s francziák mind 

eljönnek, maga a szultán sem állhat majd ellen. 

1527. jun. 11. Jakab boroszlói püspök, Turzó Elek, Harracli Leon-
hart és Doctor Widman levele Károly herczeghez. 

Az eddigi alkudozások János szepesi gróffal nem vezettek 
semmire. Junius hó végéig folytatják a tárgyalást, de remény 
nélkül. Olmütz jun. 11. 1527. 

1527. jun. 19. Nochern Seif ridi Sagani kapitány levele György szász 
herczeghez. 

A münsterbergi herczeghez érkező levelek szerint a háború 
kiütése Magyarországban nem sokára várható. Kérdi, mihez 
tartsa magát. Sagan, szombat, jun. 24. 1527. 

Károly münsterbergi herczeg György herczeghez, a sagani feje-
delemséget állitsa hadi lábra a kitörendő háború miatt, Franck-
stein 1527. jun. 20. 

1530. Was Dietrich von Wertern und Christoff von Karlovitz aus 
bephel Hertzog Georgen zu Sachsen mit Königl. wirde zu Polen gehandelt. 

A király fia, a koronázott király, és Ferdinand király leg-
idősebb leánya közti házasság létrejötte volt főczélunk. A krakói 
püspökkel és Scliidloviczczel tanácskoztunk Krakóban, kik a ba-
rátságot a két király közt szükségesnek tartották, de a dolog 
halasztása mellett voltak a herczeg és a királyleány fiatalsága 
miatt, A békét illetőleg tudniok kell, Ferdinand akarja-e azt 
valóban, ez esetben királyuk irna az ellenpárthoz. Mi csak azt 
mondtuk, hogy ez hosszú ideig tart és azalatt sok baj támadhat, 
azért jó volna a két dolgot egyszerre tárgyalni. Kérdeztük to-
vábbá, a király biztos-e abban, hogy a vajda békét akar és nem 
adta-e magát egészen át a töröknek ? Erről nem tudtak semmit, 
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mert a király a vajdának nem Írhatott, mielőtt Ferdinand békés 
szándékát nem tudta. A királyt kértük, jelölje meg a békéhez 
vezető módokat. A tanácsosok azt felelték, nem tehet a király 
semmit, mert Ferdinand az egész királyságot akarja, a vajda 
tanácsosai pedig azt irták, hogy uruk csak »salvo regno et ho-
nore suo alkudhatik.« Azt feleltük, hogy hallottuk, Ferdinand 
kész a békére, »Wenn der Weiwode sich einen erblichen Guber-
nátor zu Ungern schribe, und Ihr (der Kön. Majestät) einen 
Jehrlichen tribut davon reichete und daneben Mehren und 
Schlesie folgen liesse.« Ezt mondanunk kellett, különben nem hit-
tek volna semmit. Er re azt ajánlottuk, hogy a pártok, a lengyel 
király és Fenséged jövő Sz.-Iván napra küldjék követeiket Borosz-
lóba és egyúttal jöjjön létre fegyverszünet. 

Midőn azt mondtuk, hogy félő hogy a vajda a török miatt 
nem fog alkudozhatni vállvonitva feleltek, hogy ők is félnek 
ettől, de ez az ő dolga. 

Szombaton hallottuk, hogy a király előtte való nap követ-
séget küldött a vajdához, melyben tudósította, hogy egy jó ba-
ráttól (nem Ferdinand királytól) hallotta, hogy Ferdinand nem 
tagadná meg a békét és ezért legyen fegyverszünet. A vajda ta-
nácsosai már mondták, hogy uruk nem egyezhet semmibe a 
török nélkül. Ezért a király Sz. Iván napja után akarja halasz-
tatni az alkudozást. Judica vasárnap 1530. 

1530. Àcta et conclusa inter Seren. D. Regem Poloniae et orato-
res Itimi principis Georgii ducis Saxonie 'ultima die martii 1530 aláírva 
Péter krakói püspök tartalom egyenlő. 

Zsigmond lengyel király György herczeget tudósítja, hogy az 
ellenpárthoz küldött követet a béke ügyében. Czenstochov, 1530. 
apr. 30. 

Ugyanaz, ugyanannak. 

Követünk, kit Magyarországba küldtünk, azon hirt hozta, 
hogy János király kész a békére és örvend az alkalomnak ; kö-
veteket küld, de nem Boroszlóba vagy más Ferdinand párti 
helyre, hanem birodalmunkba bár hova. Csak időt kért hogy a 
török császárt értesíthesse, ezért Sz.-Jakabot kéri kitüzetni. 
Fegyverszünetet most nem fogad el. 

Birja reá Fenséged Ferdinand királyt, hogy küldje Sz.-
Jakabra szinte követeit birodalmunkba bárhova. Krakó , május 
29. 1530. (Megérkezett Agostába, jun. 29.) 

Instructio Karlowitz és Wertern követek részére. 

Nemrég Schönberg Jánost küldtük a királyhoz, megtudni 
véleményét a Magyarországban dúló harcz felől és beláttuk, 
hogy mennyire szeretné ő is ott a békét. Ezért szükségesnek 
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ta r t juk , barátságos viszonyt bozni létre Ferdinand és a lengyel 
király közt, mi iránt szolgálatunkat ajánljuk fel. Most nyilván 
nem jó a viszony, külömben nem segiti vaia annyi lengyel a vaj-
dát. Ezért házasság ajánlandó (erről Ferdinándnak még nem 
szólottunk). 

H a a kancellár azt mondaná, hogy Ferdinand adja nővérét 
nőül Jánoshoz és vele Magyarországot és vegye Morvát és Szilé-
ziát, ki kell emelni, hogy Mária Jánost gyűlöli, mint férje halála 
egyik fő okát, mert ő elhagyta. Dresda, márc. 13. 1530. 

György lierczeg a lengyel királyhoz. 

Ferdinand nem fogadja el a fegyverszünetet, Sz.-Jakabra 
küldene követeit Boroszlóba a béke és barátság ügyében. Yn-
sprug, 1530. máj. 23. 

Felelet. 
A király köszöni a herczeg fáradozását, Nagyon örvendene 

a rokonságnak. Örvendetes a két ellenfél megegyezése Sz.-Jakab 
napját és a fegyverszünet megragadását illetőleg. Helyül Posent 
ajánlja. Krakó, jun. 11. 1530. 

Zsigmond király György herczeghez. 

Birja reá Ferdinandt, hogyne Boroszlóba, hanem Posenbe 
küldje követeit, Nyepolamicze, jul. 16. 1530. 

Felelet. 

Ferdinand király írta, hogy a házasság ügyében kész akár-
hova küldeni követeit. Ez alkalommal a béke is kerülhet szóba, 
akár Boroszlóban, akár Posenben. Ez iránt megteszünk mindent. 
Agosta, 1530. aug. 6. 

Zsigmond király György herczeghez. 

Nem kételkedik, hogy Ferdinand mégis küldi követeit Po-
senbe. »Nam quod ad nos attinet, cum rege Joanne ita constit-
uemus, ne in illius oratorum mandato quid desiderari possit, 
Krakó, 1530. aug. 21. 

Felelet. 

Ferdinand követei bizonyára Sz.-Mihályra Posenbe men-
nek, és igy jó siker várható. Agosta, 1530. sept, 10. 

Zsigmond kir. tudósítója György herczeget, hogy követei 
már Posenben vannak, Jánoséi útban vannak, siettesse az övéit, 
Krakó, sept, 24. 1530. 

György herczeg a meiszeni püspököt küldi Boroszlóba aug. 
15,-ére béketárgyalásra. Agosta, jul. 24. 
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PiMori? szász követ Posenben irja, liogy Ferdinand követei pa-
naszkodnak a vajdapártiak elmaradása miatt. Okt, 6. 

P. S. A vajda megnyerte a török jóakaratát s nem marad 
soká békében. 

Ferdinand György lierczegnek. 
Felhatalmazást adtunk követeinknek Posenben a béke kö-

tésre, de lehetetlen volt elfogadni a vajda feltételeit. Augspurg, 
1530 nov. 20. . 

Ugyanaz. Nogarol grófot küldi György hgheza poseni alku-
dozások ügyében. Ehingen, 1530 nov. 25. 

György herczeg a cseh és magyar királyi tanácsosokhoz Bécsben. (1. 
Katona 20. 658. Más levél ugyanazokhoz, hogy hagyják abban 
a háborút. Nem küldetett el. Dresden, Am tag Dee.) 

Minthogy a vajda a kir. Felség által ajánlott egy évi fegy-
verszünetet elvetette, készüljenek a háborúra. Drezda dee. 5.1530. 

Ferdinand király György herczeghez. 
77 

O és a lengyel király eszközöljenek ki a töröktől utilevelet 
az ő és János követei részére, megjegyzendő, hogy követeit kü-
lön küldi. 

1531. Lasky Jeromos, György berezegnek. 
Januarius 15-én Boggendorffal történt tárgyalások után, a 

király felhatalmazott, hogy békét kössek. Hosszú fegyverszünetet 
nem köthet, mig a török szerződés fennáll. Ha évi fegyverszünet 
jő létre Ferdinand Esztergomot és Visegrádot, János Egert és 
Késmárkot adná át a lengyel királynak — küldjön Fenséged 
követeket apr. 21-ére a lengyel királyhoz, kik ez ügyben egyes-
séget hozzanak létre. Visegrád, 1531 jan. 21. 

Lasky Jeromos Rogendorf hoz. (Más.) 
Felszólítja: működjék a béke érdekében, mig Gritti itt van, 

ki egyedül segíthet gyökeresen. Buda, jan. 1. 1531. 
Ugyanaz. Ugyanannak. 

Kész jan. 15-ére a visegrádi parthoz menni tanácskozni és 
útlevelet kér. Buda, jan. 13. 1531. 

Ugyanaz. 

Nem az ő hibája, hogy királya nem adhatott egy évi fegy-
verszünetet. IJjra kér találkozást, (jan. 15. 17. 18.) 

Articidi Induciarum trium Mensium a die 21. Januaris susceptarum. 

1. Mindkét rész leteszi a fegyvert. 
2. A kereskedés és közlekedés szabad. 
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3. Mindkét párt megfenyíti a rablókat. 
4. H a az egyik fél alattvalója garázdálkodik, a másik fél 

megbüntetheti, mintán a bűnös fejedelmét értesitette. 
5 A két párt mai birtokában marad. 
6. Epen ugy az egyes alattvalók. 
7. Az adókat a 2 párt beszedheti a maga területén. 
8. Az örökösödési és egyébb régi perekben ne hozzanak 

Ítéletet. Az uj pereket, ha a két párt emberei közt vannak 2 a 2 
párthoz tartozó főispán intézze el. 

9. Ha kétes, melyik párthoz tartozik egyik-másik hely adó 
ügyében, a megye küldjön ki 2 vagy 4 embert azt eldönteni. 

10. Egyik párt sem fogadja el az idő alatt a másik párt 
liiveit. — Datum in Curia Vissegradiensi die 21. mens. Januarii 
Anni 1531. 

A fegyverszünetről Rogendorf tudósítja György herczeget. Eszter-
gom, jan. 27. 1531. 

Zsigmond lcirály él'tesiti György lierczeget, hogy JánOS királyt 
újra felszólittatta az évi fegyverszünet elfogadására, de ered-
mény nélkül. 

A királyi tanácsosok tudósitják György herczeget, hogy ez évben 
töiök betörés várható. Bécs, jan. 13. 1531. 

Febr. 11. György hg. levelei a császárhoz és a lengyel királyhoz, 
mi módon lehetne tartós békét létrehozni? Gri t t iLajos ésLasky 
Jeromos »non videntur multum ab apostatarum officio abesse.« 
Dresda, febr. 11. 1531. 

Ferdinand György herczeghez. 

A fegyverszünet értelmében, neki és a lengyel királynak 
adják át a 4 várat (1. főnn.) ha a török hosszabb fegyverszünetbe 
beleegyezik. Lintz 1531. febr. 2. 

György herczeg Zsigmond királynak. 

Örvend, hogy ennyire ért a dolog és tartós béke remélhető 
Gritti Lajos ellenére is. A 4 vár átvételének feltételeit kéri. 
Drezda, febr. 20. 1531. 

Felelet. 

A feleletekről nem tud még semmit. Hajlandó azonban 
elfogadni a sequestert, A Boroszlóba küldendő követségek felől 
János még nem irt, de remélhetőleg nem tart sokáig halasztása. 

Zsigmond király Ferdinándhoz. (Más.) 
Vettük Felséged apr. 27-iki levelét, melyben értesit, hogy 

Laszko tudósítása szerint a török császár is hajlandó a békére, 
és hogy Felséged Bogendorfot, Dietrichsteint, Talberget, Feiset 



A KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. 4 6 3 ' 

és Herbersteint elküldte már alkudozni Laszkóval és társaival. A 
török császár nekünk is megirta beleegyezését az egy évi fegy-
verszünetbe (beküldi a levél forditását.) Krakó 1531. maj. 18. 

Ferdinand király György berezegnek. 

Kiköti magának, liogy mig Esztergom és Visegrád a köz-
benjárók kezében van, mégis erősithesse a várakat és láthassa el 
német és spanyol őrséggel a kereszténység javára. Ez ügyekben 
két hó alatt gyűlést tűz ki. Prága, 1531. maj. 25. 

György herczeg Ferdinándnak. 

Bár mennyire szivén fekszik a béke, a várak megszállását 
nem vállalhatja el a távolság és költség miatt. Drezda, 1531. 
maj. 30. 

Felelet. 

A költséget illetőleg a közbenjárókat ki fogjuk elégiteni. 
Most nem lehet már változtatni a dolgon, mert a török elfogadta 
a fegyverszünetet. Kéri tehát, ne emeljen több nehézséget. Prága, 
jun. 3. 1531. 

Felelet. 

György hg. elfogadja a megszállást. Drezda, 1531. jun. 7. 
Ferdinand felszólitja a herczeget, küldjön jul. 27-ikére köve-

teket Esztergomba, kik egyelőre a többi 3 rész követeivel együtt, 
átvegyék Esztergomot és Visegrádot. Laszkó már is protestált a 
késedelem ellen. Prága, 1531. jun. 29. 

György hg. Zsigmond királyt értesiti, hogy két követet küld 
Esztergomba és felkéri, hogy működjék szinte a béke ügyében. 
Drezda, 1531. jul. 2. 

(Ugyanaz nap megbizó levelet Brandt Gáspár és Schön-
berg Farkas részére.) 

Zsigmond király György herczeget értesiti, hogy vele együtt el-
vállalja a 4 vár átvételét és mindenben ez alkudozást illetőleg 
vele egyetértésben fog eljárni. ISfiepolomice, 1531. jul. 17. 

Maczijevsky, Jasztrozembszky, Brandt és Schenberg kapitányok György 
herczeghez. 

Panaszkodnak, hogy Ferdinand király és biztosai a czikkek 
ellenére mai nap sem tettek semmit a várak őrségének fizetésére. 
A várakhoz tartozó parasztoktól Baksics Pál nem rég 200 ökröt 
vett el. A szebeni polgármestert Váradon elfogták, mi nem jó 
jel. Esztergom, okt. 25. 1531. 

György hg. ez i r á n t p a n a s z k o d i k Ferdinándnál 1531 , nOV. 13, 
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Jávos király Emészt lüneburgi herczeghez (más.) 
Panaszkodik Ferdinand ellen, kit csak hivei hűtlensége tett 

hatalmassá. O, Ferdinand kész békét kötni a törökkel, sőt adót 
igér neki. Más, részt mindig Ígéreteket tesz a magyaroknak, csak 
hogy Konstantinápolyt nem igérte. Speierbe küldtünk követeket, 
ha elfogadják feltételeinket, lesz béke, különben elleneink bukása 
következik be. 

Nem fizetünk a töröknek semmi adót. Sőt kérelmünkre a 
hatalmas császár megígérte, hogy barátja lesz minden bará-
tunknak. 

Ferdinand György berezegnek. 

Az esztergomi és visegrádi őrségek zavarognak, csillapítsa 
őket Fenséged, mi később mindenben kielégítjük. Innsprugh, 
1531. dee. 3. 

Károly császár György herczeget íelllivja, küldjön 1532. jail 
6-ára követeket Passauba a magyar ügyben, Tournay, dee. 8.1531 

Ferdinand Pernsteint, Turzó Eleket, Dietrichsteint, Herber-
steint és Yidmant nevezi ki követeiül Passauba. Insbruk 1532. 
jan. 5. 

György herczeg Kommerstat és Pflugkot küldi. (Dr. 1532. 
jan. 6.) 

A szász követek panaszkodnak, hogy János és a lengyel kö-
vetei még nem jelentek meg. Passau, 1532. jan. 21. 

A kenesei gyűlés a morva rendekhez. (Más.) 
Királyságunk mindig előfala volt a kereszténységnek: 

»Nunc negligentia et impotentia principum nostrorum ferimur«, 
mert annyi idő óta hiába kérünk segélyt a keresztény államok-
tól. Ezért jövő Gergely napra általános diétát hirdetünk Birem-
hidába veszprémmegyében. Küldjenek oda követeket. Kenese in 
festő Epiphaniarum domini (jan. 6. 1532. 

Praelati, Barones, proceres, Nobiles Regnicolae omnium 
ordinum Regni hungariae in Kenese congregati. 

A szász követek Passanban a szász tanácsosokhoz. 

»Dieweil es nun dovor zu halten, so die Hungern mitHulff 
von dem Reich verlassen, das sie sich allenthalben an den Tür-
ken schlagen werden, wie ihnen denn auch ohne rettung und 
hulff sich des Turkh auffzuhalten ganz schwer fallen wollte, Ach-
ten wir aus Unsrem Eynfalt es solle keineswegs zu unterlassen 
sein, die Hungern auf Irem Rakusch zu beschickhen, und Sie 
hulff und Rate zu getrosten, sonderlich von den Stenden des 
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Reiches.« A császár csak később jő az országgyűlésre, ezért az 
egyes kerületek tanácskozzanak ez ügyben. 

György lierczeg tanácsosaihoz. 

A kereszténység érdekében állana , ha mint János , mint 
Ferdinand a lengyel király javára lemondanának a magyar koro-
náról. Ezen indítványt adják elő kellő időben. 1532. febr. 4. 

Ugyanaz ugyanazoknak. 

Adjuk tudtára Ferdinándnak, hogy Minkwitz Miklós aka-
rata ellenére megy a vajda táborába. Febr. 4. 

Ugyanaz ugyanazoknak. 

Ha e levél érkeztéig a vajdától és a lengyel királytól nem 
jó követség, jöjjenek haza. Drezda, febr. 7. 

Laszky Jeromos, Pistorius János szász kanczellárnak. 

Jöjjön el György herczeg a lengyel királyhoz a béke érde-
kében. Lasko 1532. márcz. 1. 

Károly császár Zsigmond királynak. 

Lasky és ura eddig okozhatott minket, hogy halasszuk a 
békét, most Passauba gyűlést hirdettünk, és ime a pápa és ke-
reszténység szégyenére az ellen párt elmarad, pedig semmi jó 
okot nem hozhat fel Passau vagy más német város ellen. IJjra 
hívjuk a követeket, és megígérjük, hogy öcsénk »honestas pacis 
condiciones accepturum.« Szólítsa fel tehát Felséged e gyűlésre 
követség küldésére az ellenpártot. Regensburg, 1532. már-
czius 17-én. 

Schidlovitz lengyel kanczellár Pistorius szász kanczellárnak. 

A király nemsokára követet küld a herczeghez a magyar 
ügyben. 1532. nov. 2. 

János király megbízó levele Schreiber Farkas részére. György 
berezegnél. 1538. apr. 3. Buda. 

1537. Cöln an der Spree 1537. Dinstag nach Cantate , máj. 1. Joakim 
brandenburgi választó levele János királyhoz. 

Funck Fábián berlini prépostot és Schulenburg Ditriket 
küldi hozzá követekül és ajánlja őket. Ugyanazon napról külön, 
Hedvig választó fejedelemnő. 
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1537. máj. 31. Berlinben Ferdinand király levele Joákim választóhoz. 

Megkapta a választó és mainzi érsek levelét a János vaj-
dával fenforgó viszály ügyében. A római császár a lundeni érse-
ket nevezte ki követévé. A vajda pártjával összebeszéltek, bogy 
Magyarországban találkozzanak, mi az egész kereszténységnek 
javára lesz. A lengyel király, a mainzi érsek, a szász berezeg is 
közre akar működni. (Ugyanott.) 

1537. máj. 2. Cöln an der Spree 1537. Mittwoch nach Cantate. Hedvig 
választó fejedelemné levele a váradi püspökhöz (német). 

A béke létrejövése az egész kereszténység hasznára lesz, 
érdekében férjem a lengyel királynál, a mainzi érseknél és 
György szász berezegnél megtett minden lépést. Tegyen meg 
mindent, hogy az egyesség létre jöjjön és fogadja szívesen köve-
teit. Datum nélkül. 

Ablegatio et commissionis Instructió, quam Nos Joachim Marchio Brandem-
burgen ac Sacri Romani Imperii Elector corani Regia Celsitudine Hungarie 

Affine Nostro Nostris Legatis Consilìariìs exponendam mandavimus. 

Mióta rokonságban állunk a magyar királylyal, minden 
tekintetben igyekeztünk előmozdítani javát. A lengyel király-
lyal , a mainzi választóval és György szász herczeggel együtt 
békét törekedtünk létrehozni közte és a kir. Felség (Regia Ma-
jestas-Ferdinand) közt és ezt vele levéllel tudattunk. János ezt 
szívesen vette. Fájdalommal vettük hírét, hogy a császár köz-
benjárása nem vitt czélhoz. János vegye tekintetbe, hogy a há-
ború csak a töröknek használ. Most ugyan úgy tesz, mintha ba-
rátja volna, de mihelyt győzött, ellene fog fordúlni. »Poterant 
Regie suae Celsituditini eius facinoris memóriám, vicinorum 
Bosnorum discordie ac clades ingerere.« Később lehetetlen lesz 
lerázni az igát. Ez ellen csak a béke segíthet, legalább hosszú 
időre fegyverszünetet kell kötni. »Si pax ante Reges erit, exiguo 
Romani imperii auxilio adhibito Turcam facile propulsandum 
et si temerario ausu arruperit profligatum iri.« Ellenkező eset-
ben borzasztó sors vár a kereszténységre. 

»Quapropter summopere cum obsequio Regiam Celsitudi-
nem Yram rogamus — ut in hoc nobis obsecundare velit et una 
Reverendiss. Cardinali Maguntinen. diarissimo patruo nostro 
reliquis nobis adjunctis principibus. Ut in hoc arduo negotio 
arbitros non dedignetur, quod et a Regia Rom. Imp. Majestate 
assecuturos nos confidimus ad quam et legatos nostros in hoc 
misimus obnixe rogantes, Ut sua Mts. ad sta tum rerum agen-
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darum diem riempe Michaelis Posnanie consentire velit.« Ott 
szövetségeseinkkel meg fogunk jelenni, lia nem akadályoz fontos 
ügy. Ez esetben főurainkat és főpapjainkat küldjük oda. (Da-
tum nélkül.) 

Instructio Maltzahn részére. 

H a János azt mondaná , bogy késő a közbenjárás, mind-
bogy ismét folyik a háború, azt kell felelni, hogy a választó mái-
rég akart fellépni, de tudta, hogy a császár alkudozik és minden 
jót várt tőle. Csak néhány nap előtt tudta meg a kedvezőtlen 
eredményt, és azért több választóval és fejedelemmel együtt 
mindjárt felajánlja közbenjárását. 

H a a király a feltételeket kérdezi, felelet, hogy most még 
nincs erre utasítás, de ha János és Ferdinand elfogadták a köz-
benjárást , a választó és szövetségesei minden törekvésüket oda 
fogják irányozni, hogy méltányos, állandó béke jöjjön létre. Da-
tum nélkül. 

Instructio Funck et Schulenburg részére a lengyel királynál. 

A mainzi érsekkel és György szász lierczeggel együtt elha-
tároztuk, közbenjárásunk által véget vetni a keresztény vér on-
tásának Magyarországban. A király is küldjön tanácsosokat J á -
noshoz. A török előnyomúlása Lengyelországot is fenyegeti. 
»Und auch zum Teyl seiner Kön. Mt. geliebten Tochter unser 
Hochligsten freuntlichen Gemahlin Erbgerechtigkeit halber, der 
Ire und unser beiden Erben, nach dem Todfall Ires Herrn und 
Vettern König Johannes zu gewarten hätten.« 

Instructio Maitzahn részére Ferdinándnál. 

Már előbb küldötte Troxl Ádámot és Schulenburg Má-
tyást a maga és a mainzi választó nevében a békét közvetíteni. 
Most a lengyel király és a szász herczeg is hozzájárul. Legjobb 
lenne folytatni a császár által kezdett alkudozásokat. Boroszlót 
vagy Krakót ajánlja helyül, hova János vajda is elmenne. J ó 
volna, ha ő Felsége (Ferdinand) is megjelennék személyesen. 

1538. febr. 20. A lengyel király> Acl ea quae proposita sunt per Uno. Joa' 
chimum Maltzahn, — Mtis Regie nomine in hanc sententiam est responsa. 

1. Ő Felsége elfogadja a választó tanácsát a királyok közti 
fegyverszünet ügyében, mely Jubilate vasárnapig terjedjen. 

2. O Felsége virágvasárnap előtt tudni akarja. 
1) A békefeltételeket, hogy alávetheti-e magát azoknak. 
2) »R. M. Cupit cognoscere, num utraque pars consensura 

29* 
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sit, ut ipsa una cum reliquis Greraianiae principibus ad eam rem 
designatis, in banc se pacificationem interponat ; neque enim 
vellet Mtas R. banc sibi tam arduam provinciám ipsa sumere, 
nisi utriusque Mtis summa cum voluntate sibi delata esset.« Ha 
minden bizonyos már, ő Felsége szeretné tudni, mily reményt 
lebet kötni a béke létrejövésébez. Csak h a j ó k a kilátások, kész 
viselni az alkuval járó költséget. Maga a király szeretne részt 
venni, ha lehetetlen, senatorokat és főurakat fog küldeni teljha-
talommal. A béke helyreállítása legnagyobb örömmel töltené el. 
Petrokaw, 1538. febr. 20. 

Maltzahn jelentése a választóhoz. 

A király nagyon szeretné a béke létrejöttét, az urak jobbára 
Jánoshoz szítanak. 

1538 vége. Joiddm választó cdtal Win tzer Gáspár lovagnak, János kii-
követénéli adott felelet. 

A létrejött béke az egész kereszténység javára lesz. Az, 
bogy János nem hirdeti még ki, nagyon észszerű. A török egész 
erejével megboszulná. Remélhető, hogy a római király ezért 
várni fog még. Ha János addig míg háborúra elkészült, jó vi-
szonyban marad a szultánnal, az csak használhat országának és 
a kereszténységnek. 

Nemsokára a római birodalom rendjeitől nagy segély vár-
ható. A császár nemsokára maga is megérkezik. Mi a római 
császárt és királyt erősíteni fogjuk János iránti jó szándé-
kukban. 

Gry.-Fehérvár 1 5 4 8 . j an . 25. 

Izabella levele Joálrim választóhoz. 

Mindig Fenségedben, rokonunkban volt fő bizalmunk. 
Prágából írta Kanitz Gotfried, Fenséged követe, hogy Sz.-Ber-
talan napjára a császár kívánságára is hozzánk jő , ki azonban 
csak karácsony hetében érkezett meg. »Nuncios autem nostros, 
cum metuerimus, ne interim Comitia dissolverentur, (1547. nov. 
fehérvári gyűlés) ex Consiliariorum meorum Consilio, iam ante 
ejus adventum fere uno mense, hoc est dee. 7. dimiseramus.« 
Ir tunk szülőinknek, hogy követjük csatlakozzék a mienkhez, 
mit meg is Ígértek. Legyen Fenséged kegyelmes követeink és 
ügyünk iránt. Fődolog megtudni, ő Felségeik mit határoztak 
felőlem és fiam felől. 
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1551. aug. 27. Ferdinand császár Joákim választóhoz. 

A múlt évben a budai basa Erdély elfoglalására készült. 
György váradi püspök figyelmeztetett a veszélyre és a német 
birodalmi rendek nagy segélyt ajánlottak fel. Seregünket Er-
délybe küldtük, de Izabellának békét ajánlottunk. Meg is egyez-
tünk. Ezt az erdélyi rendek is helybenhagyták. A török ezt meg-
akarta akadályozni. A beglerbég Becskerekig jött. Félő a hábo-
rúra. Kéri a »Gemeine Pfennig« adó megadását. (Berlin.) 

1552. okt. 15. Nicolo Babola a szász választóhoz (Móricz). (Olasz.) 

Nagyon fontos ügyben jár itt néhány kereskedő. Küldjön 
ide egy olaszúl és latinúl értő embert, mert azok nem tudnak 
németül. Ferrara, okt. 15. 1552. 

1553. jan. 22. Heimlicher Vorschlag, so des Königreichs Ungarn und Sieben-
bürgen halven von den Türken an beide Karfürsten zu Sachsen gelangt. 

Idáig máskép adtam elő a dolgot, mint valóban áll, ne hogy 
leveleim zavart támasszanak. 

1) Fenségednek mindenekelőtt kész vagyok szolgálni. Nem 
tudom az Is ten, vagy a planéták, vagy Fenséged hős tettei 
okozzák. 

2) A császár és a francziák közti háború, mely eddig az 
utóbbiak előnyére folyt, jó alkalom. Olaszországban és Német-
országban a lázadás kiütni készül', a római királynak a törökkel 
nagyon meggyűl baja, mert bátyja most nem segítheti. 

3) Bizonyos, hogy a szent vallás most nagyon el van 
nyomva. 

Jó oka van tehát Fenségednek, megbőszülni magát titkos 
ellenségein : a római császáron és királyon, kik nem fogják elfe-
ledni a tavalyi kudarczot soha. 

Minthogy a töröknek sok okból, különösen pedig »wegen 
der Menge seiner Kinder« nehézre esik oly messze földön viselni 
hadat, szeretne egy tributariust, kinek Magyarországot és E r -
délyt átadhatná. Egész hatalmával segítené őt a császár és hívei 
tönkre tevésében, hogy neki (a töröknek) ne kelljen e részről 
tartania, ha Perzsia ellen visel háborút. 

H a Fenséged beleegyez, hatalmamban áll a törököt reá-
bírni, hogy még ez évben átruházza Erdélyt és Magyarországot 
és Fenségedet Ausztria és Csehország elfoglalásában is segítse. 
A mit a török elfoglalt ott, azt is visszaadná és saját alattvalói 
ellen is mindig védné Fenségedet. Azonkívül a kereszténység 
körűi is nagy érdemet szerez »denn E. F . G. weyss bey eygnem 
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Gewissen, das pemelte vermeinte Christen (kik most ott ural-
kodnak) wol sso im grossen irrthumb sein als wann si unnder 
dem Türeken weren.« Az igaz vallás terjesztését a török nem 
gátolná. 

A mi a jogot illeti, Ferdinándnak is csak annyi van mint 
Fenségednek. 

A mi a törökbe való bizalmat illeti : ennek főérdeke a 
császár megalázása. Továbbá, a magyar várak visszaadása el-
zárja az útját és Pál apostol nem tiltja el szövetséget kötni a 
hitetlenekkel. A franczia király is joggal bízik a törökbe. 

Gondoljon meg mindent jól Fenséged. H a j ó n a k találja e 
tervet, marcziusban küldjön követet a szultánhoz. Ferrara jan, 
22. 1553. 

155-3. febr. 10. .Jobst Bufler Gleytsman, Móricz választóhoz,. 

Tudatja vele, hogy visszajött Ferrarából és kéri, folytat-
tassa az ottani fontos ügyet, de ne őt küldje vissza, febr. 10, 
1553. Eilenburg. 

1553. aug. 5. Babola Buflerhez. 

Bírja reá az új választót, kövesse azon tervet, mely előd-
lének annyira tetszett. (Pridie nonas Angusti.) 

1553. aug. 6. Franciscus de Franchia Ágost választóhoz. 

Folytassa bátyja terveit és küldje hozzá Buflert ismét, 
Ferrara nonas Augusti. (Minden tekintetben klasszikus latínság.) 

Bufler a választóhoz. 

A szükség mégis úgy kívánja, hogy továbbá is én vigyem a 
ferrarai alkudozást. De Fenséged tudom véget akar vetni az 
ügynek, mely csak veszélyt hozhat. Eilenburg aug. 13. 1553. 

(Francisco de Francliis még 6 új levelet intéz a választó-
hoz. 1554. máj. 11-ikéig, de eredmény nélkül.) 

1560. jun. 18. Csáky M. és Hagymási Kristóf levele Joakim választóhoz. 

Preys Kristóf, tudós magyar születésű férfiú kegyelmed 
megbízottja szólott velünk és e levelet azért küldjük, mert tud-
juk, hogy kegyelmed urunknak, Jánosnak rokona. »De quo 
laeta et plausibilia adhuc Deo duce hactenus dinunciare possu-
nius, vivit enim et rectissime valet, cuius studia sunt paci ac 
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conservationi reliquiarum regni Hungáriáé consulere. Non aliter 
quam — Parens eius — satagebat, sed de suceessu nibil bacte-
nus iudicare possumus. Nam bactenus responsum a Caes. M.-te 
non accepimus.« Segítse Kegyelmed az árvát befolyásával a 
császárnál. »Princeps noster-ea est indole vere Regia, et virtuti-
bus amplissimis. ornatus, ut benevolentiam et curam D. Y. 
Illustr. cumulate gratificaturus sit, si vivere Deo duce licebit 
dintius. 

Aláírva. 
Michael Chaky Cancellár. Chroph 
Hagymás, praef. Maromorus seus. 
Consiliarii et Oratores Electae 

Mtis Reg. S. Hungáriáé. 

1560. Joannes Secundus Dei grafia Electas, Rex Hungáriáé, Dalmatìae, 
Croatìae etc. 

Illustrissime Princeps, domine Amice nobis syncere gra-
teque dilecte, salutem et faelitium quorumque optatum succes-
simi. Cum fìdeles nostri Domini Regnicolae execrandum Sacra-
mentariorum dogma, in regnum nostrum irrepsisse, et quottidie 
multorum animos labéfactare cepisse animadvertissent, impetra-
verunt a Nobis, ut purae Religionis professoribus et Sacramen-
tariis Synodus tempestive indiceretur, ubi collata utriusque 
partis assertione quod verum esset palam elucesceret, ac unitati 
et concordiae optatae imprimis consuleretur. Quae quidem 
Synodus licet iam in civitate nra Megyes celebrata sit, et assertio 
utriusque partis proposita et sententiarum collatio facta sit, 
tarnen cum nulla pax, nulla concordia subnasci potuerit, Postu-
l a rmi a Nobis domini Regnicolae assertione utriusque partis ad 
celebres Academias, sub Ducatu D. Yestrae Illustrissime floren-
tes dijudicandamtransmitti, ubi viri, doctrina et pietate celebres, 
censuram suam serio adiicerent, dijudicarent, et quid iuxta sacras 
literas, ac patrum firmám sententiam amplectendum esset, pa-
lam praescriberent et Regnicolis nostris in scripto remitterent. 
Qua in re maturius conficiencla postea quod non ignoremus Auto-
ritatem Ill.-me D. vrae non parum momenti optimo iure obti-
nere Rogamus illam benevole, non gravetur Academiis sub 
potestate sua ilorentibus committere, ut causam hanc Caenae 
Dominicae maturare, et quid super ea sentiant, pertractatum et 
diligentius perpensum utuis remittere debeant. Ut pio et pru-
denti iuditio tantorum virorum Regnicolae quoque nostri confir-
mati in vero et syncero sensu Ecclesiae Catholicae consistere 
possint. Officium D. Yrae Illustrissimae erit Deo gratissimum, 



REGESTÁK 

publicae tranquillitati Regni nostri utillissimum. Nos quoque 
benevolentiae illius erga nos, auspice Cbristo nro, peroccasionem 
amanter recordari studebimus. Quam etiam rectissime et diutis-
sime valere optamus. Datae in civitate nostra Alba Jul ia die 
vigesima Mensis Septembris. Anno Salutis Millesimo Quin-
gentesimo Sexagesimo primo. 

(A választó ezt beküldi a vittenbergi Superintendensnek, 
Torgau nov. 29.) 

(Sajátk.) D. Y. Ill.me Bonus Amicus 
Joannes Electus Rex. ff. 

(Hátul.) Ill.me Principi domino Augusto Dei gratia Duci 
Saxoniae, Sacri Romani Impery Electori, et Arcbimarscbalco, 
Marcbioni Turingiae, Burgravio Magdeburgen etc. Misniae et 
Amico Nobis syncere grateque dilecto. 

Pozsony, 1563. sept. 17. Zasius Ulrich levelei Ágost szász választóhoz. 

Leírja a koronázást és az esküt. »Als ko. Mt, damalls bey 
den Stellen und mit der Zierlicbeit, wie die Beschreibung Nr. 3 
ausweist, den contextum und die formalia des juraments dem 
Ertzbiscbofe von Graan, so dieselben von gelesen, nachsprechen 
sollen, und aber darunter an zwei orten, am Anfang und Be-
schlus — Auch de Beata Yirgine Maria et omnibus Sanctis, 
solche Meldung geschehen, das ermellt jurament zugleich auff 
yetz bestimbte heilligen darzu Im Besclilus äff Ire hilff, Gleich-
wol von alterhers gericht gewesst, da haben I r ko. Mt. allweeg 
und wolmerklichen verstentlich "Wort »Beatam Yirginem Ma-
riam et omnes Sanctos« gantz und gar umbgangen und anstatt 
dess das Wor t Evangelium mit lauter Stimm gesagt.« Midőn az 
érsek e miatt megnézte, a király élesen reá kiáltott »Pergite.« 
min az öreg nagyon megijedt. 

(Melléklet az ünnepélyek bő leírása, és mi sept, 18—30. 
közt történt.) 

Pozsony 1563. nov. 6. Ugyanaz. 

Hosszú itt maradásunk oka: »dass die Ungern vermei-
nen Alle die unziemlichen und unzulässigen Anlangen, so Sy 
bey Zeiten der gantzen konigl. Regierung unsres frommen kai-
sers niemalen erlangen mögen, Yetzo nach der Coronation — 
durch s. ko. Mt. Milde und Eürwendung suchen.« 

Ezek közt sok van, mit ő Felsége nem fogadhat el, sőt 
elleneznie kell. 
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(Mell.) 

Az országgyűlés a sok mellékes clolog miatt nem halad. A 
rendek folyvást panaszkodnak egymás ellen. A fontos dolgok 
elhanyagolása miatt általános a roszalás. Különben az adó tár-
gyában kellő ajánlásokat tettek. 

A császár 3 évre akarta kiterjeszteni a dicat. A két Fel-
ség 2 év alatt uj Rákos tartását ígérte. Azon kívánatba, hogy 
Mátyás főherczeget neveljék Pozsonyban, nem egyeztek belé. 
Sok más oktalan kívánat is okoz késedelmet, különösen az igaz-
ság szolgálat ügyében. 

Idáig a viták már ő Felsége Triplikájáig terjedtek, melyet 
okt. 30-án adtak be. 

Az adók ügyében igazuk volt a magyaroknak, és a császár 
engedett is. 

A végvárak ügyét még nem intézték el, noha a Felségek 
legtöbb súlyt erre helyeznek, különösen, hogy a sok kis végház 
helyett, néhány nagy várat tartsanak jó karban. 

A főnehézség az, hogy a magyarok mind azt követelik, 
hogy csak belföldieket szabadjon magas hivatalokra kinevezni. 
»Welches aber der kay. Mt. zu willigen und einzufiren, nit allein 
bedenklich, sondern auch allerdings unthunlich, hochgefärlich 
und gantz nachtheilig.« Hisz az örökös tartományok egész ere-
jüket Magyarország védelmére fordítják. Ezeket nem lehet ma-
gyar parancs alá tenni. 

A végházak őrségének ügye is sok bajt okoz. »Und dess 
destomehr, weil elise Leuthen in irer groben Unbescheidenheit 
glauben, sich davon nit abweisen zu lassen.« 

A pénzrendszer tárgyalásánál kiderült, hogy ehhez a ma-
gyarok semmit, vagy nagyon keveset értenek. Jövő gyűlésig né-
hány majd valahogy informálja magát. 

Még rosszabb volt azon kívánság, hogy a konfiskatiókkal 
hagyjanak fel. Olyan engedetlen ezen nemzet, hogy a lázadást 
nem is tar t ja már bűnnek. 

A morva-osztrák és lengyel határkérdés is szóba jött. 
Indigenatusok. 

156-1. apr. 4. Ugyanaz. 

Beküldi az ifjabb király levelét az erdélyi vajdához, mely 
mutatja : mily nagy a török veszély. Bécs 1564. apr. 4. 

(Mell.) 

Nem tudjuk jól, mit akar kedveltséged, mert idáig inkább 
zavart támasztott mintsem békét kívánt — kérjük ezért; »ut 
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Comitatibus Beregh, Wgocha, Zathmar, Zabolch et Zolnock 
mediocri ultra dimidiam oblati subsidii partem nihil solvendum 
imponat,« Hogy vezérei betöréseinek vessen véget és ne bírja a 
császári Felség híveit partütésre, hanem a fegyverszünet alatt 
elpártoltakat utasítsa vissza és ne kössön a magyar birodalomra 
nézve káros szerződéseket. Ezen levélre gyors feleletet kérünk. 
Bécs, márcz. 24. 1564, 

1561, márcz. 20, Aus Raab vom Grafen zu Sahn Obrìst. 

Egy kém Budáról azon hírt hozta, hogy ott az őrség rop-
pant zendülést támasztott, mert már 17 hónap óta nem kapott 
zsoldot. Épen úgy Hatvanban és Füleken. Ezért rombolnak 
most mindenfelé a török őrségek, 

1564, jun. 5. Zasius levele. 

A budai basa követet küldött ide, de ő Felsége nem fo-
gadta, mert a törökök újabban ismét nagyon garázdálkodtak a 
bánya-városok körül. Bécs, jun, 5. 1564, 

1564. jun. 22. Ugyanaz. 

A pécsi püspök és Pethő alkudoztak a császár nevében 
Hasszan béggel. Most követség megy Konstantinápolyba. Bécs 
1564. jun. 22. 

1564. sept. 21. Ugyanaz. 

Azon meglepő hír érkezett, hogy Szatmár vára árulás által 
az ifjú vajda kezére került, ki Balassa Menyhértet családostúl fo-
golylyá tette. A gyanú eleinte Balassa ellen volt, ki már régóta 
egy követ fútt az erdélyiekkel és ifjúságától késő vénségeig áll-
hatatlan volt. A várban 500 huszár és 200 német volt. 

11-én új hír jött. Zay kassai kapitány és Balassa, Báthori 
István és Hagymási ellen indultak 1500 emberrel. A lázadók 
meglepték Szatmárt, a huszárok elfutottak, a németek nagy részt 
levágattak. Ez sept, 1. éjjelén történt. Balassa kincsét is elvitték 
és legjobb embereit levágták. Báthori mindjárt követet küldött 
Balassához, hogy adja át Kővárt és Zynirt, ha nejét és gyerme-
két akarja. 1564. sept. 21. (Mell.) 

1564. aug. A tőrük császár Miksa császárhoz. (Ném. ford.) 

Fenn akarja-e tartani atyja barátságos indulatát, békét 
vagy háborút óhajt-e? Augustus első harmada 1564. 
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1564. sept. 25. Zasius levele. 

János vajda egyre unszolja a török császárt háborúra. 
»Mancipium«-ának nevezi magát. A lázadók Rivulj Dominart is 
ostromolják. 

A számos itt levő magyar tanácsos szinte háborút akar. 
H a fejük szerint menne, már rég kész volna a baj. 

A török császárhoz követet küldünk, hogy rabszolgája, az 
erdélyi adja vissza Szatmárt, 

0 Felsége nem akar elhamarkodni : »und sehen, wess sieh 
dieser filius perditionis der Transylvanus mit seinen Zuchtmais-
tern den Hungarischen Rebellen weiter ansteen wolle.« Nem 
akarja hiába kihívni a törököt. Különben készül már a hábg-
rúra. Bécs, september 25. 1564-

1564. okt. 3. Ugyanaz. 

»Die kay. Mt. hat den alten gleichwol von Podagra also 
verschrumppten Hungerischen Grafen, class er sich stattys in 
ain Sessel (wie Antonio de Leyva) tragen lassen muss, Herren 
Bathori Andreasch (so noch von den alten und woledlen Herren 
Stand in Hungern an Reichthumb und Reputation der fürnem-
blichst geblieben) vermöget dass er sich in die Zips und gen 
Kaschaw stracks begibt und des Obristen Kriegs-Kommissarij 
Bevehl auf sich genommen hat. Weil er unter allen Hungern 
der ansehnlichste, auch eines grossen anhangs, darneben ver-
stendig geschickt und Kriegserfaren, und sonderlich alle ^Gele-
genheit mit den Rebellen, und Siebenbürgern aus langen Übung 
wol kundig.« Maga is 2000 parasztot vesztett Szatmár elveszte 
által. Remélhető, hogy basznám; fog »weyl er bei dem Hunge-
rischen Gesindel hochs und niclern stands zuvor den Glauben, 
die Autorität und das Gehör hat.« A császár minden parancs-
nokot a vidéken alája rendelt. Báthori nagyon reményteljesen 
vett búcsút a császártól 400 jó gyalog és némi lovasság és pus-
kások kisérik. Bécs, okt. 3. 1564. 

1564. okt. 11. Ugyanaz. 

Zay Ferencz irja, hogy Rivuü Dominarum őrsége, ha Sz.-
Mihályig nem jő segély, eleség hián megadja magát. Báthori 
még nem volt akkor Kassán, A császár még 200 lovast és 200 
magyar hajdút adott vele. Zernovitz követsége fogja eldönteni, 
béke lesz-e vagy háború. Bécs, okt. 11. 1564, 
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1564. okt. 11. Ugyanaz. 

Rivuli Dominarum elveszett, de az ellenség egy jelenték-
telen homokos vár előtt vereséget szenvedett. Tán vége dicsősé-
gének. Kis-Yárda remélhetőleg erősen védi magát. Ecsed majd-
nem bevehetetlen. 

A császár Svendi Lázárt akarja leküldeni. Bécs okt. 15. 
(Mell.) 

(A császár levele Szuleimanhoz 1564. sept. 25.) 

1564. nov. 2. Ugyanaz. 

Az ifjú vajda maga is elment a háborúba és Báthor várát 
árúlás által bevette. Tatánál a mieink a dúló törököket levág-
ták. Különben rosz hírek jönnek. Remélhetőleg megfordúl nem-
sokára a koczka, de ehhez sok pénz kell, mi most nincs. Bécs, 
1564. nov. 2. 

(Mellék.) 

Zeittungen. 

Serédi István elpártolt, midőn ezt hűbérese Paksy Job 
hallotta, maga lerontotta várát Walkovárt és a császári hadhoz 
menekült 

A vajda okt. 12-én Németi tokaji kapitányt Ecsed ellen 
küldte. Ez később Kis-Yárda ellen ment, a vajda pedig Báthor 
ellen, hol 14-ikén a temesvári basa csatlakozott hozzá. Ké t si-
keretlen roham után bevették a várt. A vajda az őrséget szaba-
don bocsátotta, a törökök mind levágták. 

Kisvárdában, a parancsnok Yárdai István, minden szükség 
nélkül kapitulatiót ajánlott. Maga azt állítja, hogy csak fegyver-
szünetet akart 3 királyig. Losonczi özvegyének kastélya Merten 
is megadta magát, úgy hogy Tiszán túl csak Ecsed áll még. 
Bécs okt. 31. 1564. 

1564. nov. 13. Császári ítélet. 

Gersei Pethő János soproni és komáromi főispán vádló és 
Robles Menyhért vádlott ügyében. Az utóbbi Petőt erőszakosan 
megtámadta. Halál és jószágvesztés (contumacia). 1564. nov. 13. 

1564. decz. 16. Zasius levele. 

A császár Báthori A. mellé Schvendit rendelte ; 4000 né-
met, es nem csekély külön magyar csapat lesz vele, Ecsed alól a 
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Vajda népe elvonúlt. A vajda Szatmáron van, ha kemény lesz a 
tél, tán síkerűi őt elfogni. Bécs, decz. 16. 1564. 

(Mell.) 

Peihö János kéri a választót, hogy a Bobles elleni Ítéletet 
publicáltassa. Bécs, 1564. decz. 5. 

1565. febr. 3. Zasius levele. 

Scbvendi Lázár jan. 26-ikai levele Kassából előadja, mily 
bajos Magyarországban a hadviselés, mennyi ellenállást talál ő 
és Báthori. Tokaj ostromához sok vártörő ágyút hozat, melyek 
megérkezését 3—-4 nap múlva reméli. Az ostrom nem tart soká, 
aztán Szatmár ellen megy. Az őrség Némethi F . és Baranyai 
Ján. alatt, csak néhány 100, de válogatott ember. Az ellenség 
Tokajon felül 2 míl-nyire új várat épített, de ezt is nem sokára 
bevesszük. Szatmár őrsége 1000-nyi volt, Yarkocs még 100 hu-
szárt küldött a várba. Nagyon kevés az éleségük. A vajdának 
alig van hadi népe. A temesvári basától kér segélyt. 

P. S. A tokaji várnagy Erdélybe menekült. Scbvendi na-
gyon jól van ellátva mindennel, Szatmár nagyon fontos és erős, 
mert mindenfelől viz védi. Bécs febr. 3. 1565. 

(Mell.) 

Guidobaldus de Rovere, urbinoi lierezeg alattvalóinak nagy büntetés 
alatt eltiltja az erdélyi vajda szolgálatába állani 1564. decz. 

1565. febr. 16. Zasius levele. 

Scbvendi febr. 1-én G-önezbe ért. 3-án indúlt Szántóba. A 
sereg egy része Tállyába ment, a magyarok Mádba. 4-ikén Bod-
rogkereszturt elhagyta őrsége és Szerencsbe ment. A tokajak-
nak nem sikerűit Keresztúr felgyújtása, sőt nagy veszteséget 
szenvedtek a kísérletnél. Még az éjjel kezdődött a sánczolás a 
Bodrog mellett és 3 vártörőt felállítottak. Másnap több ágyút 
állíttottak már fel. 7-én a Bodrog és Tisza közt elkészült a 
sáncz, 4 ágyúval. A Tiszán túl Balassa Menyhért sánczolta el 
magát, de csak két kis ágyúja van. 

»Es hat auch der Herr Feldobrist das Hungerisch Gesindt 
lieber weitt als nahe beisich, aus Ursachen, wie zu erachten.« 
A hadinép nagyon jó kedvű. 

10-ére rendelte Schwendi a rohamot egy bástyára a Bod-
rog mellett, melyet aláásatott. Az első rohamot visszaverték, a 
második előkészítésénél Némethy alkudozni kezdett, kérve 
Schwendit, küldjön hozzá 2 nemest, ő is kiküld kettőt. Erre 
Schwendi nem állott reá. Némethy fegyverszünetet kért legalább 
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egy napra és egy éjjelre magyar szokás szerint, Sclivendi ezt 
megtagadta, végre csak kis időt engedett. A várbeliek este 4 
órakor háromszor lőttek, erre Scbvendi az előbbi bástyát elfog-
lalta , mire a megmaradtak futásnak indúltak a főtorony felé, 
mely azonban szinte nem soká tarthatja magát élelem hiányában. 
A helységben annyi élelmet találtak, különösen bort, »dass die 
Knecht nach erobertem Sturm sich dermassen überflüssig abge-
trunken, dass der Obrist und die Haubtleuth nicht Knebel, Spiess 
genug bekommen mögen, sy von den Fässern weg zu schleppen.« 
Magyar nem vett részt a rohamban. Bécs, febr. 16. 1565. 

1565. febr. 19. Ugyanaz. 

Még 10-én este agyonlőtték lövészeink Némethyt, midőn 
embereit bátorította a toronyban. Másnap az őrség ezt kiizente 
és az ifjú Serédy és Némethy javaival el akart vonúlni, de csak 
saját elvonulásokat engedték meg. Tán harmadrészük sebesült 
volt. A vár tele volt halottal. Némethy két tisztét Szerencsbe 
küldték, a várt feladásra hívni fel. — A tokaji őrség nagy része 
császári szolgálatba ál l t , jó katonák, csak hívek maradjanak. 
Bécs, febr. 19. 1565. 

1565. febr. 22, Ugyanaz. 

Szerencs kapituláció által megadta magát. Bécs, febr. 22. 

1565. márcz, 1. Ugyanaz. 

A császár erősítéseket küld Schvendihez. Szatmár után 
Munkácsra és Husztra kerül a sor. Perényi Gábor faltörőit 
Szatmár ellen küldték. Szerencsen Yillei János, egy ifjúsága óta 
az országban tartózkodó burgundi maradt magyar hajdúkkal. 0 
Felsége tán lerontja. A szatmári kapitány elhatározta szinte el-
hagyni a vára t , de azt előbb feldúlni. Ezt már meg is tették, 
hanem azért elfoglaljuk a helyet és újra megerősítjük. A sereg 
febr. 22-én Helmeczből Mándokba indúlt , a Tiszán sekély visz 
át. A vajda beteg és egész Erdély a mienk, ha a császár akarja, 
pedig csak 10,000-nyi a tábor. Bécs, márcz. 1. 1565. 

1565. márcz. 13. Ugyanaz. 

Már két hét óta nincs hír Magyarországból, a vizek okoz» 
zák, vagy tán a szolnoki törökök. A budai basa kész és kijelen-
tette, hogy ha a vajdát megtámadják országában, 17,000 ember-
rel segélyére megy. A bégek tiltakoztak, mert nem volt paran-
csa a császártól. Nem is tehetné, nincs annyi embere. A császár 



A KÜLFÖLDI LEVÉLTÁRAKBÓL. 4 7 9 ' 

még is megparancsolta Sclivendinek, ne támadja meg Erdélyt. 
De azalatt Scbvendi már elfoglalta Szatmárt. Bécs, márcz. 13. 

1565. márcz. 14. Ugyanaz. 

Múlt éjjel 4 futár jött a táborból. Konstantinápolyból is 
jött bír jan. 24-kéről, bogy a szultán tán azért késik fogadni a 
császári követeket, bogy tudatlansággal menthesse magát , ha a 
basák a vajdát segítni találnák. Mások szerint haragszik a vaj-
dára, mert ok nélkül kezdte e háborút. Bizonyos, hogy a vajda 
segélyt kért. 

Erdődről , márcz. 2-ról írják : A sereg febr. 26-án vonúlt 
Szatmárba, mely sok helytt még égett. Az ágyukat Báthori Ist-
ván Somlyóba vitte el. Erdődöt 3 nap múlva alkudozás által 
bevettük, mi Báthori András érdeme. Györgyöt majdnem elfog-
tuk, ki azóta már hűséget esküdött a császárnak. Ezáltal Kővár 
is hatalmunkba kerül. 

Báthori István a vajda nevében jő békét kérni. Somlyó 
vára nem tarthatná magát. A vajda már egészséges , Gryaluban 
4000 ember fölött tartott szemlét, mint írják. A szolnoki, hat-
vani és sz.-miklósi törökök félnek és erősítik a várakat. Nem 
tudjuk innen hova fordulunk. Erdőd vára nagyon szép, valódi 
paradicsom: »Darumben destoweniger zu verwundern dass die 
Unngern vor lauter "Wollust und guten leben nit gewüsst, was 
sy solten.« Bécs, márcz. 14. 

1565. márcz. 29. Ugyanaz. 

A török mind jobban fenyeget. Márcz. 5-én Báthori István 
fegyverszünetet kért a vajda nevében, mit Scbvendi megtagadott, 
épen úgy a császárhoz fordulást. Végre 8 napi időt nyert, urától 
elfogadható békefeltételeket hozni. Különben Báthori megnyerte * 
a vezérek jó akaratát. Ugyanaznap Bibuli dominarum városa 
meghódolt, a vár ellen egy csapatot küldtek. A vezérek és Ba-
lassa szeretnének Erdélybe nyomulni, és a vajda már készült 
Lengyelországba. De a császár eltiltotta. A konstantinápolyi 
követek relatiójára, mely az ottani hadikészületekről tudósított, 
már kész volt a felszólalás a zultánhoz és a budai basához, mi-
dőn 24-kén új hír jött a táborból. Rivuli dominarum várát az 
őrség íelgyujtotta, a mieink bevették. Márcz. 14-én Báthori 
István egy lengyel úrral visszajött. A béke nem sokára várható. 
Báthori István meghódolt. 16-kán elutaztak az urak. — Bécs, 
márcz. 29. 1565. 
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1565. apr. 6. Ugyanaz. 

A vajda követei felől még nem hallik semmi. Ellenben a 
török basák kitartásra szólították őt fel és csak a vizek miatt 
nem indultak meg. Svendi erősíti Szatmárt , egy belga erősség 
(Neuhedin) mintája szerint. H a a vajda szószegő lesz, az egyik 
vagy másik császár megbünteti. De mi nem türhetjük a tö-
rököt Erdélyben. Bécs, apr. 6. 

1565. apr. 8. Ugyanaz. 

J ó hír jö t t , a vajda seregét elbocsátotta és a moldvai vaj-
dának izente, hogy ne készüljön segélyére. Báthori Istvánt 
márcz. 31-én a táborba várták. A törökök árulónak nevezik a 
vajdát. Félő, hogy a török most betör Erdélybe. A vajdát alatt-
valói is gyűlölik. A béke elfogadható volna, de a török, ki erő-
sen gyűjti hadá t , nem hagyja soká. He a török megtámadja a 
vajdát, a császár segíti. Remélhető azonban, hogy az erdélyiek 
jó szóval és pénzzel kilábolnak. Bécs, apr. 8. 

1565. apr. 14. Ugyanaz. 

Báthori István apr. 2-án Szatmárba ért, onnan még az este 
elmdúlt. Csak Munkács és Huszt átengedése miatt lesz nehézség. 
A vajda húzta-halasztotta a dolgot, míg Schvendi reá nem ijesz-
tett. — A török csausz levelére a magyar főkanczellár készíti a 
választ. A csausz erdélyi születésü. A temesvári törökök mozog-
nak. Kerecsényi Lászlóval meggyűl a bajuk. Bécs, apr. 14. 

1565. api'. 25. Ugyanaz. 

Svendi apr. 8-án hírét vette, hogy Haszán bég 2000 em-
berrel megszállotta Sz.-Miklóst. A temesvári basát és még más 
segélyt vár, hogy Szatmárt lehessen megtámadni. Mégis azt hi-
szem, háromszor meggondolják, mielőtt megszegik a békét. 
Schvendi gyanakszik Báthori Istvánra, azért mert útjában 5 nap 
egy rosz faluban Tokaj előtt beteg volt. Kénre Kolmann, ki 
9-ikén írt ide, nem találta betegen és tovább utazásra bírta. To-
kajon túl a vajda futárja érte el levelekkel, melyek vétele után 
jobban siet már. A vajda béke után sóvárog és a törököket is 
visszatartja. Ezért a törökök folyton csúfolják. E héten pénzt, 
fegyvereket és ágyukat küldtek Schvendinek. Szatmár jun. 24-re 
elkészül és legerősebb vára lesz az országnak. Bécs, apr. 25-én 
1565. P. S. Bogdán, ki a régi vajdák utódja, 17-én nagy csapat-
tal Moldvába készül, Sándor vajda elűzésére. Sándor való-
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ságos Nero. Bogdán már régi viszonyban áll a császári udvarral. 
Csak magyarul és oláhúl tud. A császár holnap követet küld a 
szultánhoz. Báthori István tegnap este megérkezett, holnap dél-
előtt fogadja a császár. Vigyáznak, hogy ne érintkezzék a török 
csauszszal. (Később nem jól fogadta a nép.) Apr. 26. 

15G5. máj. 7. Ugyanaz. 

Bátliorit Pető vezette a császárhoz, nagy néptömeg várta. 
A császár szívesen fogadta. Bátori saját és ura nevében bocsá-
natot kért. Er re a császár némi szemrehányás után késznek 
nyilatkozott őt meghallgatni. Báthori a lengyel követ részvétét 
is kívánta. Apr. 28-án volt tanács, 30-án a császár személyesen 
felelt kérelmére. A császár nem engedett Huszt és Munkács 
ügyében. így a követ máj. 1-én elutazott. (Schvendit tanítóhoz 
hasonlítja, ki szelídíti az ifjakat.) Scbvendi nagyon jól rendezett 
mindent. A budai basa is mondta: »es wunderte ihn gar nicht 
dass dieser Lazar Nagy sovil glücklicher Volge in seinem Thun 
bette, weyl er ein so steiffe gewaltige justicieu hieltt.« A. török 
csendes. Bécs, máj. 7. 

1565. máj. .9. Ugyanaz. 

Ugy látszik most, hogy a vajda kétszínű és a török szultánt, 
míg velünk alkudozott, ellenünk ingerelte. De ha egy csöpp esze 
van, még belátja, hogy így Erdély török kézre jő és csak a császár 
segíthet. — Egy Bebek három év előtt, árulás által török kézre 
került. Noha az előbbi és mostani császár közbenjártak érte és 
kieszközölték szabadon bocsátását, azóta mindig áskálódott a 
vajdánál ellenünk. Szolgáival együtt török öltönyt visel. A vajda 
oktalan, hogy magához fogadta, mert a vége az lesz, hogy Bebek 
török segélylyel lefejezteti és ura lesz országának. Scbvendi 
május 3-án írta, hogy bizonyos híreket vett a török ellenséges in-
dulata és a közeli háború felől. A temesvári basa Lippa felé in-
dúlt, a görög beglerbeg Sophiánál ütött tábort. A budai basa 
Gyula ellen megy. A vajda nem akarja Husztot és Munkácsot 
átadni, sőt egyre élelmet küld oda. A lengyel király e tekintet-
ben felszólalt a császárnál. Bécs, máj. 9. 1565. 

1565. máj. 13. Ugyanaz. 

Tán még sem oly nagy a veszély. A budai basa barátságos 
levelet írt ide. De a görög beglerbeg erős tábort gyűjtött és így 
a vajda még sem csatlakozik ő Felségéhez, noha ezt egész or-
szága kívánná. A török főczélja Erdély meghódítása. 0 Felsége 
Csehországban már kezdi a hadi készületet. Scbvendi a vajdának 
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egy magyar úr által felajánlotta segélyét szükség esetén. Múlt 
hétfőn a császár Báthori Istvánnak és a lengyel királynak elő-
adta a vajdára háruló veszélyt, ha hűtlen lenne. Tegnap új, biz-
tos hírek érkeztek a temesvári basa szándéka felől. Ez máj. 2-án 
megrohanta Pankotát, a mieink visszaverték. Három napi ostrom 
után elvonúlt, de nagyobb erővel visszatért, Az elfoglalás után 
Jenő és Dessig várak ellen menne, végre Gyulát ostromolná. A 
szolnoki törökök Túrnál táboroznak és Debreczenen át Várad-
nak indáinak vagy a temesváriakkal egyesülnek. — Bécs 
május 13. 1565. 

(Mell.) 

Ex literis domini Ladislai Keretschini — in Gilda de 27. Április 
Anni 1565. 

Arszlán bég 2 béggel Szerémbe érkezik és Budába siet. A 
görög beglerbeg követi. Más kémem azon hírt hozza, hogy a 
temesvári basa Pankota ellen megy. Fé lő , hogy ő Felsége csa-
latkozik, ha a török békébe bízik. Kész ágyukra van szükség. 

Bebek úgy szabadúlt meg, hogy Selim, a török császár fia 
és a vajda jőtállott érte, oly feltétellel, hogy soha sem pártol a 
császárhoz. A vajda utódja lesz, ugyanoly viszonyban a török-
höz, mint ő. 

(Mell.) 

1565. máj. 2. Ugyanaz Svendihes. 

A temesvári basa 5000 emberrel, 2 faltörővel és 8 falko-
nettel átment a Maroson. Arszlán bég 9—10 nap alatt Gyula 
alatt lesz és ott kastélyt épít, míg a beglerbég megjő. 

(Mell.) 

Ex literis Pauli Chiahj 6 May Anni 1565. (Magyarból.) 

A temesvári basát Betlen Gergely vezeti a karán-sebesi és 
lugosi katonákkal. Radnánál van táboruk. A basa Aradon várja 
az oláhokat. Aztán Várad ellen megy. Ez Betlen leveleiből tű-
nik ki. 

A szolnoki Bég Várkony és Verseny közt van 2000 em-
berrel. 

Mihelyt a moldvai sereg megjő, a Vajda, is Váradnak in-
dili. Nagy készületeket tesz. Barkóczi, Artándy és Baranyai 
szinte oda mennek. A vajda Balogh Ferenczet küldte a portá-
hoz. A török sereg Debreczenből a Tisza felé fog menni, hogy 
Szatmárt elvágja. 
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1565. máj. 26. Zasius levele. 

A temesvári basa elfoglalta Pankotát. A vajda mindeddig 
húzta, halasztotta a dolgot és a lengyel követ, Krasniczky Kalisi 
esperes segítette. K á r volt elmulasztani a jó alkalmat, melynek 
megragadását Svendi és az astrologusok ajánlották. Báthori oly 
utasításokat kapott, melyek minden egyességet megdöntenek. A 
vajda a Tiszát akarja határúi, azonkívül Tokajt, A császár va-
sárnap Bátkorit röviden értesítette, hogy egy betűt sem enged, 
het. Másnapra már határozott feleletet követelt. E r re soká be 
szélt velem, mentegetve magát. Szemrehányásokkal feleltem 
mire elhatároztuk, hogy ő Felsége még egyszer fogadja. így 17 
napnyi időt nyer t , hogy urát tudósíthassa. Bécs május 26. 
1565. 

P. S. Svendi Lázár 2000 lovast és 10 dandár zsoldost kér. 
Pénteken és hétfőn jött futár. E tekintetben a császár csak a 17 
nap után fog határozni. 

1565. jun. 2. Ugyanaä. 

A török Tokaj és a többi foglalás visszaadását követeli 
A vajda előadatta, hogy az Erdélylyel kötött béke ellene volna 
irányozva, Arszlán bég előre indúl, a vajda az oláhokat is felza-
varta, így a császár is kénytelen készülni. Csak volna már Szat-
márban a segély, melyet Svendi annyira kér. Zernovitzet újra a 
portához akarták küldeni, de maga sem akart, eredmény seiü 
várható igen. Bécs jun. 2. 1565. 

1565. jun. 6. Ugyanaz. 

Vasárnap megjött a vajda válasza. Báthori előre ellátott 
mindent, hogy mindjárt előadásuk után távozhassék, azonban el-
küldött szolgáit a császár elfogatta. Hétfőn volt az audienczia ; 
a vajda a török unszolására Huszton és Munkácson kívül Tokajt 
is kéri. Ez esetre a törököt elvonúlásra bírná. Báthori mente-
gette magát, hogy nem oka semminek. A császár aztán titkos 
tanácsosaival majd a magyarokkal is tanácskozott és az álnok 
Bátkorit elfogatta. Ugyanaznap Svenditől, porta jött, hogy a tö-
rök és a vajda nyilván együtt működnek. O meg akarja támadni 
a törököt, de a császár nem engedi, hogy ne is lássék békeszegő-
nek. A sereg nagyon kitűnő. 13 dandár zsoldosból, 2500 hajdú-
ból, 1200 német és 200 burgundi lovasból és háromezer huszár-
ból áll, kiknek száma naponkint növekszik. Bécs jun. 6. 

30* 
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(Mell.) 

Klemens erdélyi deák Báthori Miidóshoz. (Máj. 27.) 

A török nincs már Derecskénél, hanem Hevesnél. Nem 
mer a német ellen inclúlni, hanem pusztítani vagy várat emel-
ni fog. 

(Mell.) 

Lipthay György levele Zay Ferenczhez. (Máj. 22.) 

A vajda törököket szállásol Kolosvárott. Népe a Szamos 
két part ján van Szászfenesnél. A vajda Kolosmonostoron tábo-
roz a többi főlázadóval. 

(Mell.) 

Debreczeni titkos} hü jelentés. 

Tegnap a temesvári basa és a szolnoki bég titkon együtt 
voltak. Roppant pusztítást végeznek. Számos szekerük van tele 
lánczczal, a fogoly keresztények számára. 

(Mell.) 

Kém a török táborban máj. 30. 

A basának 7000 embere van, 400 jancsár, a többi rácz és 
török harcziatlan köznép. A szolnoki bég tábora emettől egy 
ágyúlövésnyire van. 

(Mell.) 

Szatmár máj. 28. 

A törökök a legelőkelőbb debreczeni tanácsost lefejeztet-
ték. A debreczeniek és váradiak a töröktől félve, a vajdához föl-
dúltak, ki azt felelte, hogy a császár kedvező felelete esetén nincs 
mit félniök. — Csak azt kívánjuk, hogy a császár engedje meg e 
csapat szétverését. 

Máj. 31. A törökök Létáról Tamáshidára mentek. 

(Mell.) 

Zeit tun g. 

A császár Bebek György neje kérelmére, Szendrő várába 
£00 magyart és egy dandár németet küldött. Ezeket be nem 
eresztették. Svendi, ismerve Bebek hűtlenségét, megparancsolta 
kapitányaiknak, hogy szerezzék meg a várat. Egy lakatos na-
ponkint bement a várba. 
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Junius 4-ikén a német kapitány követte. A Bebek párt iak 
künn voltak, a lakatos bezárta a belső kaput előlük. E r re a kö-
zelben elrejtett lövészek megrohanták a kapukat. Egy ember 
sem veszett el, a vár a mienk. 

1565. jun. 9' Zasius levele, 

A császár megengedte Svendinek, hogy, nagyon kedvező 
alkalommal, megtámadhatja az ellent. Szatmárból 4-ikén írják 
hogy bizonyos, hogy a vajda és török pogányúl megcsalt. Bebek, 
800 lovassal a török táborban van, a vajda nemsokára követi. — 
Május 30-án a tokaji és egri kapitányok nagy török csapatot 
megsemmisítettek. Bécs jun. 9. 

(Mell.) 
Zeittung. 

Május 22-én Haszan bég és gróf Zrínyi Sziget előtt csatát 
rendeztek. Két magán viadal, a másodikban a mienk győz. Zrínyi 
nem engedi a török fejét levágatni. Harmad ízben a mienk esett 
el. A 4-ik eredménytelen. Azután általános kópjatörés. 

1565. jun. 24. Zasius levele. 

Svendi értesít, hogy a vajda (Natterngezicht minden le-
vélben) jun. 17-ikén 20,000 emberrel Váradból Szatmárba in-
dáit, A futár, a több mint 120 mfl-nyi útat, több kerülővel, 2 nap 
és 2 1 j 2 éjjel alatt végezte, jun. 15. estétől jun. 17. éjjelig. A 
vajda már kezdi Svendi magyarjait elcsábítani. A magyar urak 
Svendit nem szeretik, mert a császár teljes bizalmat vet belé. 
Azt vélik : nolumus hunc regnare super nos. 

Magócsi, Kerecsényi és Székely Antal teljesen megbízha-
tók. Szatmár jól el van látva, csak a takarmány kevés, ha nem 
sokára nem mentik fel. Az ellenség tán előbb Erdődö t támadja 
meg. Minthogy Szatmár még nem igen erős, Svendi csatába bí-
zik leginkább. Bécs jun. 24. 1565. 

1565. jun. 25. Ugyanaz. 

A török éget és pusztít mindenütt, a vajda népei még ro-
szabbak. Svendinek bajába kerül az őrséget a kitöréstől vissza-
tartani. Arszlán bég sok kósza néppel Buda előtt táboroz. Stá-
jerben és Krajnban általános felkelést hirdették. Bécs jun. 25, 

(Mell.) 

Svendi levele jul. 1. 

A törökök 8 napja ágyúzzák Erdődöt siker nélkül. Szeret-
nők őket felmenteni, de sokat koczkáztatunk. 10,000 moldvai 
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indúlt meg, a vajda követet küldött a portához még több se-
gélyért. 

(Mell.) 

Gyula jul. 17. 

A gyulai őrség kirohan s a törököket egy hídnál legyőzi. 
Kár , hogy mi és a szatmáriak együtt nem zúzhatjuk őket szét. 

(Mell.) 

Szatmár jul. 19. 

Kétszáz emberünk az ellenen át bejutott Erdődbe. Az el-
lenségnek kevés a munitiója. A beglerbeg útban van ide. Kevés 
az elesége. A vajda emberei szöknek. A mármarosiak a Tiszá-
hoz jönnek a mieink ellen, de nem mennek majd semmire. 

1565. aug. 20. Zasius levele. 

A küldött lovasok e hét folytán Svendihez jútnak. Svendi 
kimenekült Szatmárból. A vár ezért meg fogja védhetni magát. 
A vajda és a török osztoztok az erdődi foglyokban. A császár e 
napokban ismét lekiild ezer lovast, a hó végéig 2000 lovas és 
5000 gyalog áll készen a magyar felkelésen felül. Ezen sereg 
valami dunai vár ellen fog működni. A vajda t i tkárát elfogták. 
Bécs aug. 20. 1565. 

(Mell.) 

Aus Szatmár vom 6. Augusti. 

3-án Erdőd elveszett, tovább semmi esetre nem tarthat ta 
volna magát. A kapituláczió ellenére elfogták őket, a betegeket 
és sebesülteket leölték. Minden hír szerint az ellenség ide jő 
most, várva a beglerbéget és a budai basát. Embereink csaknem 
betegek, mert nem rohanhatnak ki. 

Kísér, aug. 15. 1565. 

Erdőd bevétele után 5 napig tanakodtunk, kiineujünk-e, 
vagy megvárjuk-e az elleut ? Elhatároztuk, hogy a várt jó karba 
helyezzük és kivonuljunk ide, hol hidat vertünk, hogy az ide 
siető segélylyel egyesülhessünk. Svendi beteg, nem vehetett részt. 
Németiben tábort ütöttünk 10-ikéig. Éjjel elvonúltunk, híre jött , 
hogy az ellenség nyílt mezőn meg akar támadni. 

11-én ide értünk nagy bajjal. Sok a beteg, tán a fél tábor. 
I t t tán jobban leszünk. Az ellen Szatmárnál hidat üt a Szamoson. 
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1565. sept. 22. Zasius levele. 

Zernvitz a szultánnal úgy egyezett meg, liogy mindkét se-
reg vonúljon vissza. A törökök azon felől Rivuli dominarumot 
(Nagy-Bánya) és Tokajt követelik, de ez későbbi értekezésre ha-
lasztható. A budai basa hozná ezt az ellenséges sereg tudtára. A 
császár meggondolta, mily bajos a háború folytatása. »Mainem 
konigreich und bei einer Nation, da man sich bei vilen hier 
mehr untrew und widerwertigkeit als waarer Trew und guether-
tzigen beystandt zu ersehen.« 

Azonkívül a birodalmi gyűlést is meg akarja várni, hogy 
új veszély idejére erélyesen határozzon. Egyelőre Svendi hada 
együtt marad. Csak a vajda és a temesvári basa teljes visszavon 
núlása esetére jőne át a Tiszán. Bécs sept, 22. 

(Mell.) 

Hír eh « kíséri táborból sept, 10—15. alkudozások a haséival « visszavonuld 
ügyében. 

(A levelezés a basa részéről magyarúl folyt.) 

Ex Castris Cesar eis in Kisebar sept. 17. 

Kővár kitarthat erős ágyúzást is. Oláhország és Moldva 
határán nagy sereg áll, várva, halad-e a béke alku ? Ettől függ 
közelednek-e vagy sem? 

»Ecce vero quam syncerum praestet se affinem nostris 
Principibus Polonis, ut qui wayvodae tacite auxiliares equi-
tam turmas mittat, atque ipsius partes juvet Sarmata perfidus, 
adulter et libidine Sardanapali diffluens. Sed Deus vindex fla-
gellabit ipsui^.« 

A basa tán csak azért unszol annyira, mert a tábor elha-
gyásakor meg akar támadni. 

Aus Kiscbcir vom 20. September. 

A basa hírűi adta a tábornoknak, bogy elvonúl, ugyan-
azt várva mi tőlünk is. Kővár ostroma még folyik. Ezt és Nagy-
Bányát felmenthetnők. 

Aus dem Kbais. Veldtlayer zu Tywadar. 

A mieink Rivuli dominarum magyar Újvárosát bevették, 
ő Felsége bányászokat küldhetne oda. 
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A vajda éjjel nappal fárad, liogy bírhatná a törököt béke-
kötésre. A temesvári basa 2200 embert, a szolnoki bég 800-at 
vesztett. 

1565. nov. 25. Zasius levele. 

A vajda 100 kocsival a szultánhoz készült. Az országtól, 
mely ellene van minden török barátságnak, 200,000 aranyat 
erőszakolt ki. De betegsége és a török tilalma visszatartották. A 
vajda Bebekkel is rosz lábon állott, néhány jószág miatt. Bebek 
már kész volt átpártolni, de nov. 10-én a vajda elfogatta. Onnan 
vették észre szökési tervét, hogy a nemesektől és székelyektől 
csellel és erővel elragadta a legjobb lovakat, Nem tudják, fejét 
vették e már. — Különben a császár nem bánja, egész családja 
bűnös volt. Javai t a korona fogja nyerni. Más magyarok is hó-
dolni készülnek és ő Felsége kegyesen fogadja őket. Erdődöt és 
a Drágfi jószágokat Szatmár megyéhez csatolták. Bécs, nov. 
25. 1565. 

(Mell.) 

Konstantinopcl vom 6. Januar 1566. 

A török császár legközelebb személyesen megy Magyaror-
szágba nagy sereggel. Mindenünnen gyűjti már a hadakat, (L. 
Sebottendorf jelentéseit.) 

1566. jun. 18. Zasius levele. 

Palotából Turi György egy testvére kitört, Hírűi hozta, 
hogy a török 6—10-ig sok ezer ágyúgolyót lőtt a várba. Egy 
torony is beomlott. De ő utolsó csepp vérig tar t ja magát, csak 
tudni akarja, remélhet e segélyt, A császár Salmnak és Helífen. 
steinnak parancsolta meg a felmentést. De a basa azon hírre 
hogy a császár sereggel megérkezett úgy megijedt, hogy vissza-
ment Fehérvárra. A mieink a 2 parasztházon kívül sok szalma 
kazalt is meggyújtottak, az ellenség ijesztésére. 

így pénteken vége volt az ostromnak, csak 500 emberből 
állott az őrség. Bécs, jun. 18. 1566. 

1566. jun. 25. Ugyanaz. 

A török tán újra Palota ostromához fog. Gyakori a kopja-
törés az őrséggel. A győri tábor Tatát akarja elfoglalni. Török 
Ferencz pápai várnagy 5000 emberrel és Pető János szinte 
Győrré mentek. Tata felé indúltak, de rögtön Fehérvárnak tér-
tek el. A török tábort akarják meglepni. 
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Űgy számítunk, hogy a szultán jul. közepén lesz Belgrá-
don és jul. végén Budán. Bécs, jun. 25. 

1566. jul. 2. Ugyanaz. 

A mieink Palotánál vannak. A budai basa kikerülte a 
csatát és Buda közelében elsánczolta magát. Turi György taná-
csara a grófok (Salm, Schellendorff és a magyar urak) Veszprém 
ellen fordultak ; gyorsan ostromoltak és jun. 30-án rohamot in-
téztek. A törökök oly vitézül védték magukat, hogy a roham 13 
óra hosszat tartott és több mint 300 emberünk veszett el. Este 
8 órakor bevették a várt. Egy fogoly sem volt. Sok ágyút és 
eleséget nyertek. Bécs, jul. 2. 1566. 

1566. jul. 9. Ugyanaz. 

A szultán már Péter-Váradon innen van 150,000 emberrel. 
Tatár és oláh nincs közte. A felső vidék és Erdély ellen fog tar-
tani. Erdélyben vesz téli szállást. A császár Svendihez sok gya-
logot akar küldeni, kinek minden hada a várakban van. A szul-
tán a vajdát nem akarta Belgrádban fogadni. Erdély hatalmat 
ad neki Magyarország és a határvidékek fölött. Bár csak tör-
nék ott ki a nyaka. Bécs, jul. 9. 1566. 

1567. jun. 29. Ugyanaz. 

Perényi Gábor 40 éves korában meghalt. Javai legnagyobb 
részt a császárra szállanak. Minden veszély és kísértés d aczara 
mindig hű maradt, nem hasonlított atyjához. Félholtan ide ho-
zatta magát, hogy mutassa hűségét: »Bara avis in istis terris«. 
Báthori András, az öreg Batthiani és gr. Zrínyi is elhaltak. Né-
hány nap előtt a derék Keglevics is elesett Sziget és Kanizsa 
közt. Az utolsó derék nagy úr, Ország, is halálosan beteg. 

»Also geen die Beliquiae hujus Pegni, nicht nur an Lan-
den und Leutten, sondern auch an den besten Personen inn und 
ausserhalb des Regiments, und den treffenlichen Geschlechtern 
zu aynzig immer zu Grund.« 

A magyar országgyűlés felelt tegnap a propositióra és ele-
get ajánlott fel, de a császár nem elégli. Holnap kapják a repli-
cát. — Roppant panaszokat hallatnak a katonák, különösen a 
fekete lovasok ellen a Felső vidéken. (Zips.) 

A vajda halálos beteg volt, és Svendi és a török már ké-
szültek. A »filius perditionis« mégis oly kőszívű maradt, hogy 
híveit intette, inkább a töröknek mint a németnek hatalmába 
juttassák Erdélyt. 
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A gyulai basa Várad, a temesvári a határ felé indúlt 
Svendinek is kész volt a terve, gyorsan elfoglalni az országot. 
De tegnap híre jött, hogy a gaz vajda jobban van. Holnap megy 
a török követség. Az egri püspökkel 24 magyar nemes van gyö-
nyörű öltözetben. Pozsony, 1567. jun. 29. 

1567. jul. 23. Ugyanaz. 

Követeinket Budán nagyon jól fogadták. 13 naszád kíséri 
őket, a török költségén élnek. Pozsony, jul, 13. 1567. 

(Mell.) 

Gr. Stollberg császári követ jelentése Londonból. 

A királynő nagyon szívesen fogadott és latin beszédében 
késznek nyilatkozott a török ellen erélyesen fellépni, de a dolog 
meggondolást kíván. Az ország szeretné házasságát Károly fő-
herczeggel, és mint sokan mondják, a királynő sincs ellene, külö-
nösen a spanyol követ iránt nyilatkozott így. London, jun. 5.1567. 

Zasius levele. 

A magyar rendek ma megajánlották a pénzt, nagyrészt ő 
Felsége kívánsága szerint. De a mellett sok haszontalan dolgot 
is kívántak, mit ő Felsége egyenesen megtagadott, Pozsony, 
1567. jul. 18. 

1567. aug. 16. Ugyanaz. 

Folytonos^ a hír , hogy az ördögi vajda semmi esetre sem 
éli túl a telet. En azt hiszem, ifjúsága fenntartja. Isten változ-
tassa meg a szívét. Nagy a viszály közte és a rendek közt, a 
köznép pedig nem tud hová lenni. A vajda már Lengyelországba 
küldte kincseit, sőt Békésnek mondta, hogy maga sem marad-
hat már. A török 3 részről készül már betörni. A császár meg-
újítja a beteg sereget, 

A határon folytonos a portyázás. A mieink nem engednek 
a töröknek. Az erdélyiekkel még nagyobb a baj. i i szatmári 
kapitány folyvást karczol Horvát János ellen. De legkiválóbb 
Forgács Simon, ki majd mindennap veri a gyulai törököket. — 
Bécs, aug. 16. 1567. 

1567. sept. 7. Ugyanaz. 

A császár aug. 17-én fogadta a török követet. Csak »com-
plimentos«-okat mondott a basa részéről és panaszokat Forgács 
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ellen. Gróf Salmmal személyesen akarná megbeszélem a fegy-
verszünetet. A császár épen így az ő portyázásuk ellen panasz-
kodott, Ajándékok kicserélése. A vajda a basát folyton tüzeli. 
Kanizsa mellett a minap megrohantak egy várt, de az ifjú Zrínyi 
visszaverte őket. A császár elrendelte, hogy Forgács engedje 
meg a salétrom szállítását. A követ kísérete éjjel-nappal leitta 
magát. Az angolok szintúgy tesznek. A vajda jobban van, tán ez 
előnyösebb ő Felségére nézve, mert különben újra háború van. 
A vajda és hívei minden módon véget akarnak vetni a fegyver-
szünetnek, de ő Felsége megparancsolta Schvendinek és a többi 
vezérnek, hogy egyelőre békén legyenek. Mindenünnen panasz-
kodnak a vajda pártiak ellen. Szüretkor bizonyára lesz össze-
ütközés. Bécs, sept. 7. 

(Mell.) 

A szatmári várnagy jelentése aug. 17. 

Ferencz deák jelenti, hogy a vajda néhány nap előtt szinte 
halott volt, de felüdült. A rendek nagy része Báthori Istvánt 
jelölte ki utódúl, de már hallgatnak vele. 

Ugyanaz aug. 31. 

A vajda emberei Erdélybe viszik az aratás 10-ét. Radák 
hiába menti magát. 2000 lovasa és 1800 gyalogja van. Nem 
használ semmi felszólalás. Ez nem fegyverszünet. A vajda sept, 
8-án gyűlést tart. A békére nem is gondol. 

Relata Georgii Horváth et Ladislai Weres — qui nunc ex Transylvania 
Cassoviam venerunt. (Aug. 5.) 

A vajda halálát mindennap várják. Csak Békést és Gyro-
nicho nevű olaszt bocsátja magához. Mondják , hogy Békést je-
lölte ki utódjául. Oly nagy a zavar, hogy a vajda halála után 
nem lehet megmaradni Erdélyben. A törökök, oláhok és néme-
tek bizonyosan betörnek. H a ez nem is történnék, a főurak köl-
csönösen megölnék egymást. Békés, Hagymási, Bebek és Csáki 
már az egész országot lekenyerezték maguknak. Csak a szászok 
akarják a császárt. A nemesség legjobban Báthori Istvánhoz 
hajlik. Ha a török beütne, a főurak menekülnének, csak a szá-
szok állanának ellen. Három idegen lovas és 2500 gyalog ka-
tona van az országban. Mindenhol beszélik, hogy a török az 
egész nemességet ki fogja irtani. 

A nagy-bányai bíró levele a szatmári kapitányhoz aug. 2 és 3. Biztos 
hírek szerint a vajda legfölebb levélhullásig él. 
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A szatmári kapitány levele aug. 20 és 30. (nélll.) Radacll a vajda 
testőreivel és 1000 lovassal Zsibóba é r t , 4 kis ágyúja is van. 
Bornemisza Udvarhelyen áll 1800 emberrel. Még várok, míg 
támadás történik. Úgy látszik, hódoltatni akarnak. Ezt nem sza-
bad megengedni. 

Zay Ferencz kassai kapitány levele (aug. 18.) 

A vajda és Nisolsky Békést akarták a vajda utódjáúl , a 
lakosok Báthorit. Hagymási Bebek és Békés a maguk részére 
működtek titkon, nyilvánosan Török Bálintot ajánlották. 

Hulgaj Andreis és Salgay Bcilint levele Mager szatmári kapitányhoz. 
Udvarhely, aug. 17. 

Bornemisza hada naponkint növekszik. A tizedet akarják 
beszedni. Mi Zsibóba mentünk a tizedért, de a vajdapártiak nem 
engedték. Végre összeütközés volt, 150-et elfogtunk. Az éjjelre 
Badákot várták s a vajda egész udvarát , Mihály ráczot, Bor-
nemiszát és 200 testőrt. Csécsen várjuk az ellent. 

A fileki bég (Szilián) Schvendihez (aug. 2.) 

A somoskői várnagy megtörte a fegyverszünetet, épen úgy 
a gedőiek és dívényiek. Ezt én tovább nem tűrhetem. 

156 7. sept. 21. Zasius levele. 

A vajda még kevésbbé marad nyugton mint a török. A 
budai basa és vajda most »limitatio metarum«-ot tartanak — 
magyar latinsággal mondva. Leonina partitio lesz belőle. — 
Schvendi a táborban marad, hogy az ellenség szüretkor ne zavar-
hassa Tokajt és a Perényi javakat. A szolnoki bég a hajdani 
Bebek-féle várt Zabakát felépítette magyar és török módon. 
Schvendi meg akarta őt támadni, de cl cs&szcir csak panaszt emelt. 
A gyulai törökök az egri várnagyot, derék öreg magyar urat a 
vadászaton elfogták. Ez Forgácsot és a többit még jobban fel-
ingerelte. 

A gaz Bebek e napokban titkon Schvendihez fordúlt, hogy 
a császár kegyelmét szerezze meg számára. Azért te t te , mert 
nincs már reménye az erdélyi vajdaságra, melyért annyit tett 
koczkára. A császár nem igen hajlandó őt visszafogadni. Bécs, 
sept. 21. 1567. 
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(Mell.) 

Bánffy Bálint levele (Szatmár sept. 1.) 

A váradiak nagyon félnek, mert a törökök már Debreczen-
ben vannak. A vajda Bethlen Gergelyt a budai basához küldte. 
A határ-kérdésnél a vajda azon állapotot akar ja , melyben or-
szága Lengyelországból jövetelekor volt. 

Relata Gaspari Paharnoh} qui nuper Waradino a Christophoro Hagymasy 
redierat (sept. 7.) 

A vajda még életében négy kormányzót akar kineveztetni. 
Békésnek és Nysoczkinak kedvez. A rendek ellene vannak, csak 
halála után akarnak gondoskodni. A török udvarból visszatért 
Balogh Ferencz egy csauszot hozott magával a határok kitűzé-
sére. Az erdélyiek félnek ettől. Különösen 80 helység elszedé-
sétől tartanak. Balogh többé nem megy a portához. A vajda 
halála hírére, elfogták. Bizonyos, hogy ez esetre a török magá-
nak veszi az országot. 

Forgács Simon levele Schvendihez. Eger, sept. 10. 

A vajda Békésnek Fogaras várát adta, hír szerint Báthori 
István lesz váradi kapitány. A törökök az aethiopokkal való 
béke helyreállítására »omnem movent lapidem.« A mi fegyver-
szünetünk is csak addig tart, A. szultán Pet taut akarja elfog-
lalni, a többi pedig Kassát támadná meg. Mindezt Baky Páltól 
és Balogh Ferencztől hallotta egy vitézem, Horváth Gáspár, 
őrizni kell tehát a határt. Ónodon Bethlen Gergelyt megölték. 

1570. Zasius levele. 

Hála isten, a pápa és császár közt ki fog törni nyiltan az 
egyenetlenség , mert a pápa a flórenczi herczeget megkoronázta, 
A császár már előbb számba sem vette a legátust és megtagadta 
1568. nov.-ben kérelmét , az ágostai hitvallást megsemmisíteni. 
Nagy a harag a titkos tanácsosok ellen, különösen ellenem. 

15 66. jun. 11. Sebottendorf Tamás, császári pénztárnok jelentései Ágost szász 
választóhoz a magyar háborúról. 1) 

A birodalom nevében 8000 lovast kell fizetnem. Ezek kö-
zül 1500 Pozsonyon át Balassa vára segélyére megy, melyet a 
budai basa ostromol. Ugyanoda küldik Helffenstain Györgyöt 

x) Említi őt Istvánfíi : História Hungarici Regni 22. könyv . 
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5000 emberrel, bogy Turi Györgyöt, kinek csak 500 embere van 
a várban, felmentse. 

A florenczi berezeg 3000 embert, a pápa 2000-et, a savojai 
herczeg 400 embert küld segélyül. Uetz jun. 11. 1566. 

(Mell.) 

Zeittung. 

A budai basa jun. 15-én futva elvonúlt Balassa vára alól. 
A várnagy Turi György 2 lovast küldött Bécsbe a császárhoz 
felmentés végett és megparancsolta nekik, hogy visszajövet, je-
lül égessenek fel egy házat. Ezt tenni akarták, de a parasztok 
tűzveszély miatt nem engedték, hanem a helyett több boglya 
szalmát gyújtottak fel, mit a törökök tábortűznek vélve, elvonúl-
tak, sátraikat elhagyva. A vár össze volt lőve és nem állh atott 
volna ellen rohamnak. 

1566. jul. 1. Schönaich Fábián a választóhoz. 

A császár Lengyelországba küld, hogy a katonáknak, kik-
nek előbb csak 6 frtot akartak adni, 8—10—12 frtot ígérjek; 
mert nagy a veszély. Fenségedtől is várnak néhány ezer lovast. 
Bécs, 1566. jul. 1. 1 

1566. jun, 28. Schottendorf levele. 

Győr felé eddig 15,000 ember ment. Palotát le akarják 
rontani és az ellenség elé menni. A császár Lengyelországból 
még 4000 könnyű lovast akar. Havonkint 300,000 frt. kiadásra 
kell számítanom. Brünn, 1566. jun. 28. 

(Mell.) 

Grundéi János ungvári deák levele SebotlendorfboZ. 

A török Gyulát fogja ostromolni, hova Kerecseni csak e 
hó elsején érkezett meg. Egyelőre csak a temesvári basa viszi az 
ostromot. A vajda hittagadó jancsár módon öltözött 400 ember-
rel megy eléje a török császárnak. Bebek »pernicies patriae« a 
budai basával Szepes ellen készül. Nem sokára mi is táborba 
szállunk. Unghvár, jun. 8. 1566. 

Literae Imperatoria Turcarum ad dominos Hungaros. 

Ki szereti birtokát, életét és rokonait, csatlakozzék István 
(sic) királyhoz. Datae ex praetio Vruztan Chyrlebe apr. 29. 
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János Zsigm. hasonló levele 1566. máj. 26. Alba Juliae. 

1566. aug. 12. Sebottendorf levele. 

A császár ma iiiclúlt el 3500 emberrel Győr leié. »Got der 
Almechtige gebe, das man nicht aldso wie zuvor mit so stadlichen 
Kriegsvolck ligen bleibe.« Bécs, aug. 12. 

1566. aug. 23. Ugyanaz. 

Még nem tudják a császár Fehérvár vagy Esztergom ellen 
fordúl-e? 10,000 lovasa van az örökös tartományokból, én is fize-
tek 9000-et. A török császár a budai basát felakasztatta. 

Sziget nagyon jól védi magát. A beglerbégnek rohamát 
visszaverte, ki a legjobb katonákat vezette. Mindössze 5600 tö-
rök veszett el. A roham 20 óráig tartott. Bécs, aug. 23. 

1566. aug. 29. Ugyanaz. 

A ferrarai herczeg tegnap megérkezett. 3—4 nap múlva 
2400 katonája jő. 

Sziget már 7 rohamot állott ki, 7000 török és 100 várbeli 
veszett el. A császár még nem mozdúl el Győrből. Az eleség 
nagyon drága, zab alig kapható. 

Svendi a füleki, salánki és szécséni törököket megsemmi-
sítette. Bécs, aug. 29. 

P . S. Fehérvár alatt 29 magyar 70 törököt vágott le. Sok 
török fogoly a császár szolgálatába akar állani. A táborban 
18,000 lovas van. Nem tudják még mikor indulnak. 

1566. sept. 5. Ugyanaz. 

A jancsárok újra megrohanták Szigetet, de lOOO^en eles* 
tek és nagy zászlójukat is elvették. 

A török császár azt mondta, hogy Sziget alól nem megy 
el, még ha Esztergomot és Budát koczkáztatja is. 

A császár sept. 2-áu 2 mfl-nyi útat tett Komárom felé* 
Nem tudom miért nem ostromolják még Esztergomot. A ferrarai 
herczeg 1000 lovassal tegnap a táborba ment. Egész csapatja 
mindenestől sem volt 2500-nyi. Bécs, sept. 5. 1566. 

1566. sept. 18. Ugyanaz. 

A császár a komáromi csapatot, mely egyedül is bevehette 
volna Esztergomot, visszahívatta. It t tábort üt, hogy a török ne 
nyomulhasson előre. Félek, hogy az idén a támadásból nem lesz 
semmi, tán csak télen fogjuk Gyulát és Szigetet vissza foglalni. 
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A budai basa gr. Salm győri kapitánynak elküldte Zrí-
nyi fejét, bogy temettesse el becsületesen, mint ő a testet, A bu-
szárok Komáromból átkozták. »An Sieget ist ein Fürstenthumb 
verloren, und der Turck bat Freien Pass nacb Steier und Kärn-
ten.« Mint Szigeten, mint Gyulán magyarok voltak, a gyulai bá-
rom kapitányt ismertem. »Gereczschin ist kurcz vor der Bela-
gerung gestorben.« Győr, sept. 18. 

1566. sept. 30. Ugyanaz. 

Fehérvár alatt csatát lehetett várni a törökkel, de nem 
lett semmi. »Und obwol der Dur Georg mit seinen Hussern bis 
vor Weisenburg geruckt, di andern im Hinderhalt bleiben las-
sen, und die Turcken mit Inen Copi zu brechen herausgefordert, 
hat sich doch nicht ein einziger Tiirck aus dem Vorteil bege-
ben wollen.« Nagy hideg uralkodik. Győr, sept. 30. 

1566. old. 5. Ugyanaz. 

Még nem hiszik a török császár halálát. Azt mondta, hogy 
csak Győr és Komárom átadása, a foglyok elbocsátása és évi 
adó megadása esetén fogad el békét, Győr, okt. 5. 

P. S. A törökök Sopron felől Stájerba akartak törni. A 
szorosok meg vannak védve. Azt mondják, a török császár 
80.000 embert akar hagyni Budán, Esztergomban és Feliérvá-
rott. H a meghalt, vagy visszament, várható csak valami vállalat 
Sziget ellen. De úgy látszik, itt maradunk végig. Dur György és 
Dur Ferencz sept. 28-án Kanizsa körül 300 törököt lekaszabolt, 
másnap ismét 500-at egy mocsárban. 

Schvendi népe, Krasznahorkát, Bebek várát bevette. A 
magyarok fegyveresen elvonulhattak. 

Október elsején Győr városa majdnem egészen elégett, 
csak tán 40 ház maradt meg a váron kívül. 

Némelyek a török kémeket, mások az olaszokat okozzák 
A táborban is meggyuladtak a huszárok sátrai szikrák által. 

1566. oct. 11. Ugyanaz. 

A vajda Tokajt 2000 tatárral, 5000 törökkel és saját népével 
ostromolja, Aztán Szatmárra kerül a sor, mely nem igen fogja 
tarthatni magát. Tokaj elveszte az egész Felsővidéket koczkáz-
ta tná , a vajda egész Morvát és Sziléziát pusztíthatná, a lengye-
lek nem fognák akadályozni, sőt mint barátjai segélyezni. 
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Schvendi 2000 lovast kért Tokaj felmentésére. A most Sziléziá-
ból jövő csapatokat egyenesen oda kellene rendelni. Tán okto-
ber utolsó napján feloszlik már a tábor. Győr, okt. 11. 

(Mell.) 

— A birodalmi hadseregnek a birodalom okt, utolsó nap-
jáig 625,649 frt 25 kr.-jával lesz adósa. A táborban 31,409 ló, 
azonfelül 33,000 gyalog és lovas van, köztük 4000 huszár, 3000 
cseh. Lasky Schvendi segélyére 4000 lengyelt hozott. Gyalog 
van 23,200, azonfelül 1500 hajdú és 3000 sánczoló. Mindössze a 
sereg 92,104 emberből áll, a hajósokon kívül. 

1566. oct. 23. Ugyanaz. 

Fehérvárott tán 60,000 török van. A sereg nagy részét 
elbocsátják. »Schadet dem Reich über 100,000 Thaler , das die 
Zalung nicht in Hungern geschieht, dan an jedem Taler 7 kreu-
zer gewonnen werden.« A katonák közül igen sokan elhaltak. A 
császár holnap jő Ovárra, onnan 3—4 nap múlva Bécsbe. — 
Ovár, okt, 23. 

P. S. »Den 14. okt. 66, haben die Khay. Mt. als Ich auf-
gewartet nach der Malzeit, mich zu sich erfordert und gesagt : 
Sebottendorf es ist grosse Schelmerey bey den Knechthaubtleu» 
ten. Ich glaub , dass Sy wol den dritten teil der Pesoldung ge-
stolen haben. És sind vii Knecht umkhomben, noch sind die 
musterregister vol. Und wolen darum ni t , wann man Sy brau-
chen will, fortzihen. Sie haben lugist bey 7 Wochen zu Komorn 
sich des Sturmsoldts halver, gegen Tottes und Vesprim ausser-
halten und nit fortzihen wollen. 

»Weil dis mein Erst ist , muss Ich etwas durch die Ein-
ger sehn.« 

Schwendi Kassára vonúlt vissza, katonaság hiányában, ha 
küldtek volna neki, bevehette volna Gyulát. Az a hí r , hogy a 
török Magyarországban marad télen át, 

1566. nov. 10. Ugyanaz. 

Még folyton sok baj van a Zsoldosok kifizetésével. A törö« 
kök téli szállásba széledtek, mi nagyon rosz reánk nézve. A csá= 
szár halála után lázonganak. 

Turi György a Balaton körűi nagy zsákmányt nyert. 
Ráró, 1566. nov. 10. 

TÖRT. TÁR. 1 8 7 8 . 3 1 
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(Mell.) 

A császár ScJuoarzburgi Günteruek megparancsolja, hogy minden 
katonaságát Győrbe vonja össze, melyet a törökök megtámad-
hatnak. Bécs, okt. 31. 

1566. nov. 29. A császár felszólítja a szász választót, hogy a Drez-
dában összegyűlt birodalmi segélypénzt küldje el minél előbb 
Bécs, nov. 29. 
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X L V i l i . 

1 5 4 2. o c t, 6. N a g y v á r a d . 

Fráter György Ferdinándhoz. — Tudatja, hogg az előrenyomuló török 
hadak már Pélerváradnál hidat vertek, hogy egyidejűleg Péter a moldvai 
vajda is indul s pedig titkos szándékokkal. Mind ez okok miatt segélyt sür-
get ; annál inkább, mert ha Péter a székelyek közé megyt ezekre, sem lehet 

többé számítani. 

Serenissime princeps et domine domine mihi clementissime. 
Humillimam servitutis stb. commendationem. Scripseram M n V . 
a porta imperatoris Turcarum Murath chauz ad me venisse, 
quem ego per occasionem ad heglerbegum fido homine meo illi 
adiuncto demiseram, ille hodie reversus retulit ad Peterwaragya 
pontem navalem absolutum esse, super quem et ipse reversus 
transivit. Memhet beg iam citra Danubium ad partes Colociae 
versatur, Beglerbeg adhuc trans Danubium est, Quapropter M t a s 

V. de statu exercitus et conservatione huius terrae mature pro-
spicere dignetur. Vereor enim magnopere ut Memhet beg inox 
in Zegedinum condescendet et si beglerbeg transierit, cum haec 
terra nunc sine regimine liuctuet ; incipient munitiones finitimas, 
ut sunt Beclie, Bechkereke, Mako, Chanad et aliae quam pluri-
mae statini occupare, quas si occupaverint, timeo quod omnino 
hic incipient hyemare et alioquin difficillimum erit M d V. eos 
illinc expellere. Sin autem munitiones in M t is V. manibus erunt, 
etiam si terram liane depopulabimtur, nihilominus munitiones et 
terra ipsa Mtis V. erunt. Deus optimus ex sua benignitate digne-
tur M tem V. foelicissimam conservare. Datum Varadini 6. octo-
bris anno 1542. 

Eiusdem Maiestatis Vestrae serenissimae 
fidelis 

Fra te r Georgius 
episcopus Varadiensis etc. 

Külön "papírszeleteken : 
1. [Äaczjkewienses (?) quotquot sunt, quod ego pro certo 

rescivi, Turcis explorant, M tas itaque V. provideat et castra ab 
illis custodiantur. 

2. M u V. supplico ut cum novi quicquam scribo, ne constet 
praesertim aemulis meis Hungaris per me scriptum esse, timeo 
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enim non tam mihi quam huic terrae, quod per eos ipsos apud 
Turcam trador, liancque terram citius sperato depopulabuntur 
et homines, quos inter ipsos habeo mox interficient. 

3. Scriptis iam litteris venerunt litterae a iudice Brasso-
viensi in quibus scribit Petrum vaivodam Moldavum in armis 
esse, expectasseque eum Turcas et viam quae in Transsylvaniam 
per Oytoz ducit iam purgatam fuisse, indicia exitus illius dicit 
ad Brassoviam vel Cibinium vel autem Fogaras tendere, itinere 
unius diei e Moldavia faciliter in medium Siculorum descendere 
poterit, qui sine dubio ad eum deficient, per quem prius occupa-
buntur. Caesarem Adrianopolim venisse scribit, Petrus autem 
Moldavus sub eo praetextu intendi! in Transsylvaniam tanquam 
ad beglerbegum conferendi subsidii causa Budae festina! ; sub 
hoc tamen praetextu opinor eum longo aliud moliri. Itaque Mtas 

V. ob arnorem dei provi dere dignetur, ne haec terra et reguum 
Transsylvaniae a Mtis V. ditione et a Christiana republica pereat. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferd inando stb. stb. 

Eredeti3 titkos jegyekkel írva, 

X L I X . 

1 5 42. oc t , 7. V á r a d . 

Frater György Seredy Gáspárnak. — Tudatja Péter moldvai vajda készü-
lődését s azt, hogy többen csudédkoznak azon, mért nem hagyja el Ferdi-

nándot s mért nem szegődik a lengyel király párthíveihez. 

Magnitice domine amice et frater observandissime. Servi-
tutis meae commendationem. Nova haec sunt. Pons ad Pether-
waragya iam perfectus est et homo meus per eum trausiit. Petrus 
vaivoda Moldavus cum suis omnibus gentibus in armis paratus 
sub montibus est, iarnque viam per Oytoz purgare fecit, expectat 
tíintummodo Turcarum adventum. Ego hic desideo, cum enim 
istinc nihil intelligam, ignoro quid faciam, Dominatio nanque 
Vestra neque venire neque certi quicquam mihi significare vult. 
Caeterum (?) quidem specialis homo cuius nunc nomen ex indu-
stria subticeo, ad me miserat, qui mihi nunctiaverat, negocium 
magnifici Petri Pereny per . . . chybalybek, quem pro fratre 
adoptivo habet, apud caesarem Turcarum ordinatimi esse, cuius 
iudicium brevi appareret ; praeterea nunctiavit se vehementer 
demirari ego quitnam agerem, quod videlicet in eo loco spem 
collocarem ubi me neque audire neque acceptare vellent, illuc 
autem non declinarem videlicet ad regem Poloniae ubi me gra-
tissimo animo et acceptarent et audirent. Haec ideo volui latine 
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perscribere, ut sola D t io V. intelligeret, liominem vero ubi eleo 
dante convenerimus, D u i Y. significabo. Rem perscribere volui ut 
ea intellecta si opus fuerit eam cum M t e regia D t i 0 Y. communi-
care possit. Sin autem non erit necesse rem baue cum eius M t e 

communicare, transeat. D n e m Y. foèlicissimam valere exopto. 
Datum Yaradini 7. die mensis octobris anno domini 1542. 

F ra t e r Georgius episcopus Yaradiensis etc. 

Külczím : Magnifico domino Caspari Seredy partium superiorum serenis-
simi regis Komanoriun etc. capitaneo generali domino et f ratr i nobis 

observandissimo. 

Eredeti. 

L . 

1 5 4 2. o c t. 12 . B é c s. 

Ferdinand Fì-ater Györgynek, — Dicséri intézkedéseit s kegyelméről újólag 
biztosítja, 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Redditae sunt nobis lit terae Devotio-

nis Tuae, ex quibus atque etiam ex relatione bominum qui ad 
nos venerimi, omnia quae D ü 0 Tua tam de Turcae adventu quam 
de rebus Transsylvaniae ad nos perferri curavit, abunde intelle-
ximus. E t sane in hoc rerum regni et christianitatis discrimine 
ad quod avertendum et propulsandum nihil curae laboris et dili-
gentia© praetermissuri sumus, nobis Dn i s Tuae cogitationes stu-
dia et voluntas magnani voluptatem at tulerunt ; itaque illam ea 
de re atque cura syncere amamus, plurimeque facimus dabimus-
que operam ut eam nunquam instituti et propositi sui poeniteat, 
neve laborem liunc frustra sumpsisse dolere possit. Remisimus 
autem iam Dn ì s Tuae nuncios, brevi etiam eos, qui ex Transsyl-
vania adsunt et magnificimi Casparem Seredy expediemus, a 
quibus D t ì 0 Tua res et negocia omnia diffuse cognoscet, Reliquum 
est ut eadem persuasimi habeat et se et res suos omnes nobis 
magnae curae esse ac Semper fore. Datum A^iennae die 12. octo-
bris 1542. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 
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LI . 

1 5 4 2 . o c t . 12. N a g y - V á r a d . 

Frater György Ferclinandnak. — Tudatja, hogy az érkezett liirek szerint} 

hacsak maga a szultán nem jön, nem kell sokat tartani a török haderőtől. 
Tanácsolja továbbá, hogy ö felsége hadi készülődéseit oly módon intézze, 

nehogy az emberek azokba helyezett reménye és bizalma lehűtessék. 

Sacra regia Maiestas domine mihi clementissime. Humil-
limam servitutis meae stb. commendationem. 

Saepius iam M u V. scripsi ut quicquid intelligerem novi 
ita pure sicut ad me affertur, M u V. significare curarem. Hodie 
itaque a iudice Brassoviensi litterae supervenerunt, quas in specie 
praesentibus adiunctas M ü V. misi ; ea enim scripsit, quae ab 
Andrea Magochi nunc primum a porta imperatoris Turcarum 
reverso intellexit ; cum eodem ipso habui et ego hominem meum 
fidum, qui ubi primum ad me pervenerit, si certius aliquid prae-
ter haec, quae in litteris iudicis Brassoviensis referuntur, attule-
rit, e vestigio ad M tem V. perscribam. Sin autem haec ipsa tan-
tummodo narraverit, nolo eadem apud M tem V. frustra repetere. 
Caeterum hominem meum qui nuper a beglerbeg redierat ut ea 
quae viderat, M u V. corani referret, ad V. miseram Mtem, et is 
qui retulerat pontem navalem absolutum esse, id quod ego Mu 

V. perscripseram; pari modo referebat, Turcas hoc tempore non 
habere tantas vires, praesertim si imperátor Turcarum in per-
sona non adveniret, quae bis Mtis V. viribus Deo eas coadiuvante, 
nocere vel saltem eas tentare praesumeret, Nuper cum egregius 
Balthasar Bornemissa a me ad M tem V. profìcisceretur, cum de 
hac tum vero aliis de rebus perarduis MH V. et domino illustris-
simo capitaneo generali perinde atque M u V. prout mihi videba-
tur, abunde nunciaveram, quae cum non dubitem per Bornemis-
sam M u V. relata esse, nolo eadem iterum repetere et quamvis 
ego facile animadvertam non esse conveniens, ut ego ad statum 
rerum Mtis V. sententiam meam proferam, compertum enim habeo 
apud M tem V. omnia Consilio prudentissimo tractari, cum tamen 
ego M ü V. perpetua fidelitate obstrictus esse velim, si quid etiam 
minus consulte obtulero, M tas V. aequi bonique consulere digne-
tur. Habita ergo matura et prudenti deliberatione meo iudicio 
huius belli status eo Consilio eaque ratiociuatione esset dirigen-
dus, ne quo pacto existimatio et opinio hominum ex apparatu 
huius M , ls V. exercitus concepta frigefìeret. Caeterum litteras 
comitatuum Mu V. misi, ex quibus quid mihi scribant, M tas V. 
intelligat. Deus optimus stb. dignetur Maiestatem Vestram stb. 
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conservare. Datum Varadini 12. die mensis octobris anno do-
mini 1542. 

Eiusdem Maiestatis Vestrae serenissimae 
fidelis 

Fra te r Georgius episcopus Varadiensis etc' 
Külczím : Serenissimo principi domino domino Ferdinando stb. stb. 

Eredeti, titkos jegyekkel írva. 

L H . 

1 5 4 2. o c t . 13. B r a s s ó . 

A brassói biro Frater Györgynek. — Tudatja a moldvai vajda ellenséges 
szándokait, terveit s az okot, a mért a vajda Fr. Györgyre haragszik ; 
értesíti Radid vajda mozdulatairól ; végre kéri, hogy Fr. György úgy a 

maga személyére, mint az ország ügyeire vigyázzon. 

Reverendissime domine domine gratiosissime observandis-
sime. Post servitiorum stb. diligentem commendationem. Octo dies 
sunt elapsi quod Petrus vaivoda Moldaviensis et litteris et nun-
cio nos rogavit ut unum nostrum barbitonsorem ad se mittere-
mus, haberet enim eo opus ; ego itaque lactus tantam Opportuni-
täten! ad ipsum mittendi mihi esse oblatam, non diuturna mora 
interiecta, tonsorem ordinavi ut illuc iret, adiuncto ei bomine 
nostro et fido et Petro vaivodae ab aliquot annis optime noto, qui 
illum suae Magnificentiae commendaret ac ea quae ex me in 
commissis babuit per omnem opportunitatem efficere posset. Il le 
homo noster besterno vesperi ad nos reversus, baec subscripta 
mibi retulit, quae sub iuramento taciturnitatis a suo optimo 
amico babuit, nemini praeter quam mibi uni referencia. Primo 
itaque dixit imperátor em Turcarum no vem nuncios unum post 
alium ad Petrum vaivodam ut se bue emoveret misisse. Estque 
Petri vaivodae mens ut civitatem Megyes accipiat. Ex Megyes 
vero velit arcem Kekylewar expugnare inque suam potestatem 
redigere et Fogaras quoque bello infestare, totamque illam ter-
ram Fogaras in cineres ac favillas redigere. Secunclo vellet totani 
Transsylvaniam secundum suam voluntatem dicare seu taxare. 
Tertio interrogasset Petrus vaivoda, an tbesaurarius, inquiens 
(V. revmam Dn e m putans) ullum exercitum haberet; non enim (dixit 
ille homo) diliget ipsum, propterea quod V. revm;l D t i0 accusasset 
ipsum penes imperatorem Turcarum quod multas desolationes hic 
fecisset ; ideoque imperátor ipsi sub capitis sui periculo commisis-
set ut nullam domum in hac Transsylvania debeat ausus esse suc-
cendere. Quarto retulit quod Petrus vaivoda quosdam occultos 
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tractatus habeat cum Baltasarc Bamfy et cum Christoplioro 
Kawai. Quinto dixit unum legatimi esse ibi penes Petrum vaivo-
dam a rege Ferdinando illuc missum, quem etiam secum bue 
educit. Haec sunt gratiosissime domine quae ex nobis benevolenti 
bomine babui, quae Y. revmac D n i scibere necessarium duxi ut 
eadem ex bis etsimilibus rumoribus quod in bonum omnium nos-
trum cedere debeat, eo conimodius elicere possit. Nuneiavit insu-
per mihi Petrus vaivoda ut ad Fogaras mitterem quo captivi 
emitteretur. Sed ego illud non faciam. 

Badul vaivoda ad Zlatyna clescendit ad Eussawa iturus, 
quod versus Zöryn tendit. Unde confido quod nulluni impedimen-
tum ab eo hoc anno babebimus.De hac quoque re mihi avisatio facta 
est ut caveremus nobis ac nullis iuramentis aut promissis fìdere-
mus, nam quod anno proximo superiori factum fuisset, id etiam 
hoc anno simili specie forent attentaturi, perfidiam domino May-
latho exbibitam innuendo (?). Proinde domine reverendissime 
observandissimeque quum tot undique mala non solimi buie 
patriae nostrae Transsylvaniae in communi sed etiam personae 
propriae Y. gratiosissimae Dn i s privatum immineantur, rogo quam 
diligentissime ut quod fieri potest diligentem curam adhibere 
diguetur ut neque personae Y. revluae Du i s nec etiam buie regno 
deinde aliqua nociva molestia accidat. Deus servet Y. revmam Dn e m 

stb. Ex Brassovia feria sexta proxima ante festuni beati Galli 
confessoris anno domini 1542. 

Eiusdem vestrae reverendissimae dominationis 
deditissimus 

Joannes Fux iudex Brassoviensis 
Külczim : Reverendissimo domino domino Georgio cccle&iae Waradiensi 

episeopo stb. stb. 

Eredeti. 

L U I . 

1 5 42 . o c t . 1 5—1 7. B é c s . 

a) 
Ferdinand utasítása Frater Györgyhöz, Báthory Endréhez és Bajoni Ben-
czéhez küldött biztosai : Révay Ferencz és Bornemisza Fái számára az 
erdélyi helytartóság, az erdélyiek által kivont hadisegély stb. tárgyában; 
továbbá, hogy a barát s Báthory Éneire megnyugtassanak Perényi Péter 

elfogatása felől. 
Ferdinandus etc. 
Instructio de iis rebus quas res magnificus Franciscus de 

Bewa personalis praesentiae nostrae in iudiciis in regno nostro 
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Hungár iáé locumtenens ot consiliarius noster nec non egregius 
Paulus Bornemissa secretarmi et oratores nostri íideles nobis 
dilecti tum apud reverendum devotum F r a t r e m Georgiani episco-
pum Yaradiensem etc. tum apud magnificimi Andreám de Bá-
thor, íideles nobis dilectos nostro nomine coniunctim vei divisim 
agere et t ractare debent. 

I n primis recta se ad ipsum Andreám Báthory ubi-ubi 
fuerit conferant, exbibitisque litteris nostris credentitiis illi gra-
tiam nostrani regiam et omne bonum exponant. 

Deinde vero referant nos de illius virtute, animi nobilitate, 
bonitate, fortitudine et ingenii dexteritate magnani iamdudum 
spem et fiduciam concepisse valdeque in eum animatos et pro-
pensos esse ad ornandum et amplificandum illuni tum ofíiciis 
tum omnibus aliis honoribus, non dubitantes quin in eo bonum 
et utilem servitorem sinius experturi, quandoquideni compertum 
habentes quam bene et fideliter nobis et regno nostro maiores 
sui viri praeclari et magnanimi servierint, ideo facile addiictos 
esse nos ut credamus illuni quoque suoriim maiorum vestigia 
imitaturum, praesertim cum luculentis testimoniis etiam nunc 
edocti simus, quam egregie et fideliter in ista expeditione nostra 
contra Turcas sese gesserit, adeo ut de eiusmodi sui strenuitate 
et probitate nobis quasi omnia audacter polliceri posse existi-
memus. 

I taque nos tum ob iani dictas causas tum quod personam 
illius prae aliis elegissemus, cuius fide et opera in rebus maximis 
uteremur, icl consilii cepisse ut ex quo praefatum reverendum 
Fra t r em Georgiuni episcopum Yaradiensem in locumtenentem 
nostrum in regno nostro Transsylvaniae constituere in animo 
babemus, liunc ipsum Andreám Báthory ceii alterimi collegam 
et locumtenentem adiungerenius. 

Quocirca praefati oratores nostri illuni verbis nostris etiam 
atque etiam vehementer adhortar i debent ut suscepta istiusmodi 
provincia ad episcopum Yaradiensem se conferre, unaque cum 
ipso in Transsylvaniam pro curandis et disponendis iis rebus, 
quas ad conservationem et defensionem istius regni pro praesenti 
statu temporis utiles et necessarias fore ambo cognoscent, ocius 
proficisci velit, assumptis secuiii quingentis equitibus et totidem 
peditibus, si modo tantum numerimi ad manuni et in promptu 
habere poterit, Qiiandoqiiidein ipsum Báthory non minorem 
gentium numerimi quam fratrem Georgium illius nimirum colle-
gam futurum ad eiusmodi officium conducere et levare optemus 
et id sane eundem Andreám Báthory commode facere posse nihil 
dubitemus. 

Unde vero dictis gentibus ita levandis et conducendis sti-
pendia curari debeant, hoc part im ex dicis, partim eo modo ut 
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infra sequitur vtfiusque industria tam Fra t r ia Greorgii quam 
Andreae Báthory recte effeetum reddi posse uos indubitato 
credere. 

His autem apud memoratimi Andreám de Bathor ex animi 
nostri sententia confectis et conclusis praefati oratores nostri 
inde ad reverendum episcopum Varadiensem iter suum accelerent, 
cui post redditas l i t teras nostras credentiales similiter grat iam 
nostram et omne bonum referant. 

Deinde vero exponant, nos intellecta sinceritate atque fide 
qua ipsum ad servitia et obedientiam nostram accessisse firmiter 
credimus et cognoscentes denique praesentem necessitatem regni 
nostri Transsylvaniae optantis scilicet a nobis certuni gentium 
numerum quo illis opem et auxilium feramus, neminem ex om-
nibus magis idoneum et aptum ad haue rem fore iudicasse, quam 
suam Devotionem, cui hoc muneris nomine nostro obeundum 
demandaremus. Quare ipsum omni studio requirendum duxisse-
mus ut veluti locumtenens noster dictum reguum intrare ibi que 
ea omnia et singula quae ad ipsius regni et universorum regni-
colarum commodum et salutem nec non defensionem eliberatio-
nemque eorundem pertinere videbit, diligenter proque virili sua 
et ea singulari prudentia qua praeditus est, gerendarumque 
rerum dexteritate agere et procurare velit, ex omni scilicet parte 
praeeavendo ut ne vaivodae illud regnimi hostiliter invadunt, 
neve seditio aliqua in eo excitetur, quin potius illi qui iussis et 
mandatis ipsius contraire et repugnare conabuntur. omnibus me-
lioribus viis et rationibus quibus fieri queat per eum ad obedien-
tiam reducantur et in debito quique officio contineatur ; confir-
mando illi, quod hoc tempore non possit nobis magis gratum 
servitium impendere, quam si istam provinciám subeundo nobis 
in iam dictis rebus operam studiumque suum accommodet ; quod 
ut ipsum facturum nobis pro certo persuadeamus, i ta etiam sin-
gulari grat ia et beneficenza nostra per omnem occasionem erga 
illum tale servitium recognoscere band praetermissuri sumus. 

E t quia compertum habeamus magnificum fidelem sincere 
nobis dilectum Andreám de Bathor illi esse valde gratum, dilec-
tum et aeeeptum, ut quem loco filii et vicissim ipse suam Devo-
tionem loco patris habere soleat, ideo non abs re nos facturos 
existimasse, quod dictum Andreám tum propter maiorum suorum 
merita et servitia fidelissima, tum etiam ob suam ipsius virtutem, 
probitatem et praeclaras animi dotes, quarum multa documenta 
vel in praesenti expeditione nostra dedit, uti alterum collegam 
et locumtenentem nostrum in Transsylvania Devotioni suae 
adiungeremus, 11011 dubitantes quin bene inter se concordabunt, 
illudque munus, coniunctis animis atque studiis fideliter gereut. 

Caeterum postquam a regnicolis Transsylvaniae numerus 
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gentium acl minus circiter mille peclites et mille equites pro 
nunc petitus sit per nos in Transsylvaniam mittendus ; idcirco 
dicti oratores nostri cum ipso episcopo Yaradiensi nomine nostro 
diligenter agere et t rac ta re debent ut sine omni mora quinque 
centum equites, tot idem pedites sub stipendiis nostris assumere 
et conducere curet, prout etiam magnifico Anclreae Bá thory 
imposuissemus ut is quoque tan tundem equitum et peditum alla-
turus dictisque gentibus ipsius episcopi Yaradiensis associaturus 
cum iis simul congregatis secum quamprimum Transsylvaniam 
ingrederetur. Si vero magnificus Andreas Báthory non posset 
habere eum numerum gentium praeser t im peditum, tunc id quod 
deerit ad completionem mille peditum et mille equitum ipsi 
episcopo Yaradiensi a t t r ibuendum erit et conducat. P r o con-
ductione autem eiusmodi gentium, solvendisque st ipendiis , qui-
bus sus t ineantur , donec in regno futuris al i ter ipsis de cer ta 
solutione provideri queat et pac ta ex taxis et proventibus in-
troitibus que regni (sic), cogitavimus interim parandae pecuniae 
eum modum ad mamira esse posse ut de capitulo Yaradiensi 
quanta haberi queat summa, necnon a magnifico Benedicto 
Bayoni similiter de pecunia illa quam peues se habet, recipiatur, 
reliquum vero quod opus erit ad levationem et conductionem 
dictarum gentium vei ex dicis in comitatibus u l t ra Tibiscum 
imponendis et exigendis vel alio quocunque modo, prout ipsi 
episcopo Yaradiensi et Andreae Báthory melius et consultius 
videbitur, colligatur. Quocirca dicti oratores nostri communicato 
super hoc Consilio nostro tarn cum episcopo Yaradiensi quam 
cum Andrea de Bathor diligenter cum ambobus agere et t rac ta re 
debent, ut t an tum pecuniam pro levandis et intertenendis iam 
dictis gentibus praescripto modo pa ra re et adventum ingressum-
que suum in Transsylvaniam cum praefato gentium numero 
quantocius matura re curent. 

Por ro cum circa redditus et proventus nostros regios in 
Transsylvania ut potè de salibus, de vigesimis, quinquagesimis, 
cemento, taxa Saxonum, subsidio nobilium, adustione boum idque 
genus aliis valde operae pret ium fore existimemus aliquem 
bonum ordinem colligendi exigendique illos instituere, cumque 
ad eam rem non nisi persona matura, g ra ta populo et idonea 
requi ra tur et ideo magnificimi Benedictum Bayony in receptorem 
et administratorem istiusmodi proventuum et reddi tuum nostro-
rum in ipso regno Transsylvaniae eligendum et deputandum ini-
que1 hoc ipsum officium propter suam fidem, probi tatem et virtù-
tem de qua nobis valde commendatus est, committere et conce-
dere decreverimus ; quare iidem oratores nostri liac de re illi 
voluntatem et deliberationem nostrani patefacere nostroque 
nomine a se petere debent, ut assumpto hoc officio, illud diligen-
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ter et ficleliter gerere et administrare studeat, requirendo semper 
si opus fuerit, in administratione et colleetione eorundem pro-
ventuum nostrorum auxilium, opem, consilium et assistentiam 
dietorum loeumtenentium nostrorum et praesertim respectum 
et reeursum suum in iis ipsis rebus ad F r a t r e m Georgium babeat . 

P rae te rea debent praefati oratores nostri cum dicto episcopo 
Yaradiensi nomine nostro agere, uti nobis dicas sive taxas pro 
exercitus nostri intertentione dari solitas debitis et opportunis 
modis pronunc procurare laborét, 

E t liaec sunt quae praefatos oratores nostros vel commu-
niter vel separatim apud dictos f ra t rem Georgium et Andreám 
Báthory summa diligentia quaque possunt solertia agere et 
t rac tare oportet, Nostram in praemissis expressam et omnimo-
dam exequuturi voluntatem. Datum Yiennae 15. octobris 1542. 

Postscripta. Cum intellexerimus illuni ipsum Andreám de 
Bathor et nonnullos alios ex eo, quod Pe t rum Perenny et capi et 
in custodia teneri iussimus, ex castris nostris quasi metu quodam 
impulsos proximis diebus discessisse ; debent dicti oratores nostri 
hoc sibi nomine nostro confidenter declarare, quod licet dictum 
Pet rum Perenny et arres tar i et captivari fecerimus, idque prop-
terea quod confoederationem quandam tum contra nos uti legi-
timum regem Hungár iáé tum in perniciem ipsius regni et conse-
quenter totius christianitatis inire et multa alia manifesta cri-
mina contra officium suum et debitum fidelitatis suae, prout fitle-
digna relatione accepimus, perpetrare et machinare ausus sit ; 
tamen nunquam in animo habuisse et ne cogitasse quidem prae-
ter hunc solum aliquem alium ob eam causam captivari facere. 
E t quamvis ipsum quoque Andreám Báthory de istiusmodi con-
foederatione intelligentiam aliquam habuisse perlatum sit ad 
nos ; tarnen hoc e diverso nobis exploratissimum esse, quod non 
nisi invitus et illibenti prorsus animo ei se conspirationi immisceri 
passus sit atque adeo desiderasse ut illuni per l i t teras nostras 
ab hac confoederatione revocaremus, in quam non nisi sub falso 
quodam praetextu boni publici et commodi nostri per dictum 
Pe t rum Pereny inductus fuerat . I t aque 11011 esse cur vel tantu-
lum eo nomine timeat, quin potius hoc de nobis sibi persuasissi-
mum babeat, nos ut supra dictum est cupere opera et fide sua in 
maximis rebus uti et tantum abesse ut nos de eins persona indig-
nationem aut inclementiam aliquam suscepisse vereri debeat ut 
ipsum vel tunc etiam cum iam de iam dieta liga aures nostrae 
perstrepuissent, ad hoc officium deputare omnino decreveramus 
et quo magis magisque sciat nostram illi grat iam cumulate expo-
sitam et confirmatam esse, bine pro maiori securitate personae 
suae adiunetas l i t teras expediri mandasse, quas iidem oratores 
nostri, postquam ipse Andreas praefatus locumtenentis munus 
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sibi per nos gratiose oblati se assumere et cum praefatis gentibus 
in Transsylvaniam mox proficisci velie polliciturus fuerit, ad 
manus illius dare et consignare debebunt. 

Ubi autem venerint ad episcopum Yaradiensem, tunc illi 
quoque confidenter verbis nostris ostendant causam illam, quam-
obrem Pe t rum Pereny et capiendum et in custodia tenendum 
curaverimus, ut ne suspicetur nos immerito ad hoc factum con-
descendisse, ad quod nos ipsa atrocitas rei et plurima illius Pereny 
facinora perpulissent. 

Datum Yiennae 17. octobris 1542. 
Fogalmazvány. 

b) 
Ferdinand megbízó levele Fr. Györgyhöz Réoay F. és Bornemisza Pál 

számára. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Commisinius magnifico Francisco de 

Rewa personalis praesentiae nostrae in iudiciis locumtenenti et 
consiliario nostro nec non egregio Paulo Bornemissa secretano 
et oratoribus nostris fidelilms nobis dilectis nonnulla Devotioni 
Tnae verbis nostris exponenda, sicuti ab eis vei altero eorum 
intelliget. Quae cum de mera voluntatc menteque nostra proce-
dant, D n e m Tuam gratiose requirimus ut eis coniunctim vei divi-
sim in Iiis quae ita nomine nostro referent, plenam et indubita-
tam fidem adliibeat, sequo supérinde sie pro communi salute 
regnique istius conservatione gerat et exhibeat, uti eam facturam 
esse indubitato confidimus. Id quod singulari gratia ad quamvis 
occasionem erga Du e m Tuam recognoscemus. Datum Yiennae 
17. Octobris 1542. 

In simili mutatis mutandis ad Andreám de Bathor, item 
ad magnificimi Benedictum Bayony íideles nobis dilectos. 

Az irat élén : Credentiales ad F ra t r em Georgium. 
Fogalmazvány. 

LIY. 
a) 

1 5 4 2. o c t . 16. S z e g e d . 
A szegedi bíró Fráter Györgynek. — Tudósítja a törököknek Szeged körül 
V(dó mozdulatairól s mivel parancsra a beglerbéghez kell mennie, az esetre 

ha baj érné, ajánlja családját a barát kegyelmébe. 

Reverendissime domine domine mihi gratiose. Post fidelium 
servitiorum stb. commendationem. 



5 1 2 FRÁTER GYÖRGY 

1). 

Caeterum ergo et antea in omnibus rebus, quae ad conser-
vationem huius miserr imae civitatis spectaverunt, Consilio a tque 
doctrina revm a e D'1'9 V. Semper usus sum et imposterum idem 
facturus sum, quia prae ter deum optimum maximum neminem 
habeo ad quem confugere possem, nisi revm a m Dn e r a Y. Nos enim 
hic sumus in extremo periculo et t anquam predae expositi. omni-
que ope et auxilio humano destituti, quorum collo et cervicibus 
trucnlentissimus bostis pene imminet. Ipse enim beglerbek et 
Membe tb bek una cum ipso Mibal bek castra mela t i sunt in 
Sarkecz prope Bayam, quorum copiae, quantum liomo noster 
captu sui iugenii assequi potuit, sunt t r ig in ta duo millia, qui 
tarnen dicuntur recta B u d a m ascendere. Germani autem audiun-
tu r castra sua Str igonium versus movisse. Sed quo Consilio hoc 
fecerint, nondum intelleximus. Nos tarnen credimus eos lioc ad 
nost rum commodum fecisse, de quorum Consilio siquid revm a 

D t i o Y. intellexit, eandem quam diligentissime rogo ut me de 
omnibus edoceat, quo possim kanc miserr imam plebem salvam 
conservare. Reverendissimam D t i o n e m Y. foeliciter valere cupio. 
Zegedini feria secunda ante festuin Lucae evangelistae. 1542. 

Eiusdem rev. D t i o n i s Y r a e . 
Servitor 

Stephanus Zakan, Zegedinus etc. 

Cum has ad rev. D n e m V. curarem mittere l i t teras, uuus 
vaivoda ipsius Miha l bek interim supervenit cum t r ig in ta duobus 
equitibus, quo mediante ipse biglerbeg una cum ipso Memheth 
bek iusserunt me ad se venire cum aliquot civibus ; nunc igitur 
cogor etiam invitus ad eos proficisci, sed quid illic de nobis sta-
t uan t incertum est. Quare si quid adversi ibi mihi contigerit 
rev lnae D n i Y. meos liberos et totani familiam unice commendo 
et sub patrocinium eiusdem trado, quam i terum foelicissime 
valere cupio. 

Külczím : Reverendissimo domino domino fratri Georgio episcopo Eecle-
siae Waradiensis ac thesaurario et locumtenenti de. 

Eredeti. 

A 8;egedi tanács Frate,r Györgyhöz. — Tanácsot kérnek tùie, mit tegyenek 

a török elten. 

Pos t fidelium servitiorum nostrorum commendatíoneni, 
Reverendissime domine uobis gratiose. E a s novitates quas habui-

A levél eleje privát érdekű ; levételről szól, 
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mus hucusque etiam V. revmae D n i fideliter rescripsimus. Nunc 
vero talibus novitatibus utimur, ut feria quinta proxime praete-
rita ipse bassa beglerbek cum omnibus gentibus suis super pon-
tem ante Warad inum Pet r i ad istam par tém Danubii venit et 
nunc simulcum Membetbek sunt prope Baya penes Danubium et 
nunciavit nobis ut ad Pestk ire conatur et nunc misimus victualia 
super aliquot currus. 

Scimus autem Y. revmam D n e m intellexisse ut Germani de 
obsidione civitatis Pestbiensis versus Strigonium ascenderunt, 
nescimus autem causam discessus illorum et nos iam eo magis 
astuciam Turcarum formidamus. 

Dixit autem idem beglerbek bomini nostro ut vaivoda 
etiam Moldaviensis bic prope nos in Kanisa vult Tisciam traii-
cere et nunciavit nobis ut eo tunc naves istius civitatis ad Kani -
sam dimittemus. 

I taque eidem Y. revmae D n i praesentibus supplicamus quati-
nus det nobis Y. revma D t i o informationem, quid nobis iam facien-
dam sit. Quia post deum omnipotentem in Y. revma D n e specia-
lem babemus coníidentiam. E x Zegedino, feria secunda proxima 
ante festum beati Lucae evangelistae anno 1542. 

Eiusdem Y. revmae Dllis. 
clientuli 

Judex et iurati cives civitatis 
Zegediensis. 

Külczim í Reverendissimo domino domino F ra t r i Georgio episcopo eccle-
siae Varadiensi stb. domini nobis gratioso. 

Eredeti. 

LY. 

a) 

1 5 4 2. o c t . 16 . H e l y n é l k ü l . 

Andrássy Márton Frater Györgynek. — Számot ad a moldvai vajdához 
való követségéről s tudósítja a havasalföldi vajda mozdulatairól. 

Nagyságos és énnekem kegyelmes uram, szolgálatomat 
ajánlom te nagyságodnak, miképen kegyelmes uramnak. 

Ez elmúlt napokban választattunk vaia ez országtól több 
ur[a]immal egyetemben moldvai vajdához. 

Mikor az vajdával szembe lőnk és az kevetséget neki meg-
mondok, az kevetség csak könyergés vaia hogy ez országba ne 

T Ö H T . T Á K . 3 2 
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jőne, ne pusztottatnék ez ország ő nagysága miatt, mert ez elmúit 
esztendőben es sok pusztaság esék ez országban, inkább ótal-
mazná ez országot ő nagysága. Ezféle kevetségünk vaia etc. 

Mikor választ tőn, revid szókkal mondá azt bogy el kell jőni 
mert az császár parancsolat ja az ; de nem akar senkit bántani : 
ba szabat akaraton volna, sok arany forintért ki nem jőne, de 
nem szabad akaraton vagyon; de azt kévánja bogy valami éléssel 
megsegédtsük. Továbá liogy Fogarasba ez ország keveteket 
válaszszon és az bojérékért törekedjenek szabodolásokért etc. 
Továbbá az kijövését igen nyilván mondja azon óton, kin ez elmúlt 
esztendőben kijött vaia. 

Az ország népet községet nem indított vaia az koron, de ő 
in aga badakozóképen Román vásártt vaia udvarháznépével. 

Az ki álgyúi vannak, azok valának Tathos városban, hólon-
na t egy napon Kézdi földében lehet mind hadakozóképpen. Élést 
sokat t akar ta to t t lisztet oda az városba. 

Továbbá az havasői vajdához keveteket bocsátott vaia ez 
ország ezen kevetséggel. Azok es hagyták vajdát útban, ez elmúlt 
cseterteken kültezett ál tal az Oltón, Ka la thnán ; mondják az keve-
tek hogy sok néppel ment el ; de igen hitvány lovok volt, jóllehet 
az ország népének az szine-jova volt : de igen hitvány szerrel 
voltak. 

Ezeket írhatom te nagyságodnak. Minket igen biztat az 
moldvai vajda, hogy nem bánt senkit, hanem inkább oltalmazni 
akar ha mi azt müveljük az ő akarat já t . De inkább azt értem 
minden embertűi hogy őt senki jó akara t ta l meg nem várná, az 
kinek marhá ja vagyon, az hova lehet, örömest el takarit jok előtte, 
ezeket írhatom te nagyságodnak. Továbbá miben tudok szol-
gálni te nagyságodnak, kész vagyok mindenben. Az úristen tar tsa 
meg te nagyságodat. Ez levél költ Szent Gál napján 1542. 

Andrassy Marthon 
te nagyságod szolgája. 

Külczím 7tincs. 

b) Pótlék az elébbi levélhez. 

Kegyelmes uram. Továbbá mikor választ adott volna ez 
ország dolgáról moldvai vajda hivata engemet hozzá, sok szóval 
szóla az te nagyságod dolga felől és az ő várai felől és az te 
nagyságoddal való egyesség felől etc. Kegyelmes uram, higyjen 
te kegyelmed, hogy az mit tudék szólni te kegyelmed felől jobbat, 
ki az te nagyságod méltóságához illendő volt, eleget szóltam néki 
minden dologról, kit meg nem írhatok mostan te kegyelmednek. 
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ívére emgemet azon liogy én te nagyságoddal szembeü 
lennék és te nagyságodnak szólnék az várak felől és az te nagy-
ságoddal való egyessék felől kit akarna és kivánna te nagyságod-
dal lenni. Minden hittel fogadással az mivel te nagyságod akarná, 
az ő várai meglevén, kész mindenre te nagyságodval egyet érteni 
minden dologban és olyan hitet tenni, kivel te nagyságoddal egyet 
érthetne és tar thatna, etc. 

Áznak okáért, kegyelmes uram, bizony az, hogyha te nagy-
ságod itt Erdélyben voltát tudhatom vaia, minden késedelem 
nélkül te nagyságodhoz megyek vaia, de miért az te nagyságod 
messze volta lőn, költségem annyira nem lőn és egészségem. 

Továbbá kegyelmes uram te nagyságodnak könyergek 
mind ezekből, hogy mit kelljen énnekem tennem, te nagyságod 
adjon énnekem tanúságot minden dologból, mert az miben tudok 
szolgálni te nagyságodnak, arra mindenbe kész vagyok etc. Azt 
es értem hogy az ország es te nagyságodhoz bocsátott ezen dolo-
gért, Kwacz (t. i. Kovács) László[ér]t és az Fogarasban ki 
foglyok vadnak az szabadúlásáért könyereknék (sic). Ezeket adha-
tom és írhatom te nagyságodnak tudtára lenni. Az úristen tar tsa 
te nagyságodat minden jóval. Ez levél kült szent Gál napján 
ezer V száz 42, 

Andrassy Marthon 
te nagyságod szolgája. 

Külczim : Reverendissimo domino et domino Fratr i Georgio episcopo Varä-
diensi stb. domino nobis semper clementissimo. 

Mind a ket darab eredeti. 

C) 

1 5 2 4. o c t . 16 . C s i k s z é k . 

Sándor Mihály Frater Györgynek. — Andràssy Márton levele alapján 
sürgetve hívja a barátot Erdélybe s tudatja., hogy a, székelyek átalános fel-

kelést rendeltek el. 

Nagyságos kegyelmes uram, szolgálatom ajánlásának utána 
etc. ezt írhatom te nagyságodnak, mikoron Kolosváratt te nagy-
ságod engem elbocsáta, hagyá te nagyságod, hogy Andrási Már-
ton bemenne Moldvába te nagyságod nevébe ; az te nagyságod 
credentiáját nekem ott adák, sem azután nem hozták ; de mind 
országúi ez székelység küldtük vaia be moldvai vajdához kit nyil-
ván megért te nagyságod az ő leveléből ; moldovai vajda ő maga 
emlékezik az te nagyságodval való egyenesűlésről, — hogy kész 

32* 
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volna te nagyságoclval megegyenesűlni és minden hitvel magát 
te nagyságodnak kötelezni. Kér i volt ezen Andrási Mártont, liogy 
te nagyságodval szembe lenne és te nagyságodot megértené az 
egyenesség dolgából ; de nekünk nem tetszék semmiképpen, mig-
nem te nagyságodtól akaránk tanolni, mi legyen az nagyságod 
akarat ja. 

Továbbá az vajda kijüvése mennyiben vagyon, nagyságod 
megérti ez Andrási Márton leveléből ; könyergünk te nagyságod-
nak, ez istenért bogy te nagyságod jöjjön be, mert ba te nagysá-
god közinkbe nem jő, nekünk csak veszedelem minden dolgunk. 

Toábbá ezt írbatom te nagyságodnak hogy meghagytuk 
nagy erőséggel, minél nagyobbval tudtuk, hogy mindjárást fel-
keljünk ; ha egy házban X ember volna es, mind felkeljenek fejek 
vesztesége alatt. Toábbá te nagyságodat tar tsa meg az isten nagy 
jó egészséggel. [Költ] ez levél Csikba Szent-Mihályon, szent Gál 
napján 1542. 

Eiusdem V. revmae Dnis. 
Servitor Michael Sándor. 

Külön lapon ugyancsak Sándor M. kezével : Továbbá te 
nagyságod mind ennyi sok háború időben ne feledkezzék rólunk 
te nagyságod; adjon tanóságot, értelmet, mihez tudjuk magunkat 
tar tanunk ; mert mindenben te nagyságodtól akarunk tanólui és 
te nagyságod tanósága szerént akarjuk magunkat tartani, 

Toábbá érdemijük ezt te nagyságodtól szolgálatunkért, 
minemű sok rendbéli híreket hoznak közinkbe, te nagyságod bizo-
ny osítson meg kiknek hinnünk kelljen hogy mü es tudjunk te 
nagyságodnak szolgálni. 

Eredeti . 

L V I . 

1 5 4 2 . o c t . 16. T o r d a . 

Mikola László Fráter Györgynek. — Úgy érti, hogy a székelyek Fr. Gy. 
jelenléte nélkül nem akarnak a többi erdélyiekkel tartani, hanem Péter 

moldvai vajda mellett kelnek föl. 

Reverendissime domine domine mihi gratiosissime. Post 
perpetuorum meorum servitiorum commendationem. Nuncciavit 
mihi D t l0 V. revma per dominum praepositum [Ilmiri ut eandem 
certis rumoribus tenere deberem. Hucusque quotquod liuius (?) 
D n i V. 

rev luae et nunciavimus et rescripsimus. Nunc autem bis 
servitor Brassoviensis quitquid attulit, eidem quoque Dn i V. revmae 
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eandem (sic.) portare spero. Igi tur supplico D n i Y. revmae velit 
curam omnium nostrum pro amore dei habere, nani intelligo ab 
uno fratre meo ut Siculi sine praesentia Dn i s Y. revmae nihil nobis-
cum movere vel intelligere volunt ; timendum, nisi subsidium 
j)ms y revmae videant, penes Pet rum vaivodam insurgunt. Omnes 
suotquod sumus, saltem omnem spem nostram in D u e m Y. revm a m 

qosuimus. Altissimus eandem stb. conservare dignetur, et nobis 
omnibus succurrere eadem dignetur. E x oppido Thordensi feria 
oecunda ante Lucae evangelistae. Anno domini 1542. 

Eiusdem Y. revmae Dnis. 
servitor 

Ladislaus Mykola 
manu sua. 

Külczim : Reverendissimo domino domino F r a t r i Georgio episcopo Vara 
diensi stb. domino mihi granosissimo. 

Eredeti, 

L Y I I . 

1 5 4 2. o c t . 1 7. B é c s . 

Ferdinánd meghagyja Frater Györgynek, hogy Szeben városa aranyhitelesi-
tési jogát ne korlátolja. 

Ferdinandus etc. 
Beverende devote stb. Yisimi est nobis ex rationabilibus 

causis ad hoc adductis auri caementum civitati nostrae Cibiniensi 
ex quo tantopere a nobis eo nomine institerunt, restituere, ut ibi 
iuxta antiquam consvetudinem servetur. Quia vero caementum 
illud in manibus Devotionis Tuae iam nunc positum esse atque 
id quoque intelligimus eamdem Dn e m Tuam quasi sua sponte 
cogitasse caementi usum in dictam civitatem nostram Cibinien-
sem reducere ; D n e m Tuam gratiose requirimus et hortamur, ut 
quod in liac re tam benemeritae civitati nostrae non quidem de 
novo sed pro veteri more concessimus, id Tuae quo quae Dn i s 

favore et adiumento cum effectu gaudere possint. Nostram in eo 
benegratam exequutora voluntatem. Datum Yiennae 17. octo-
bris 1542. 

4z irat élén : Fratr i Georgio. 

Fogalmazvány, 
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L Y I I I . 

1 5 4 2. o ct. 17. B o IL y b a. 

Betlen Farkas Fráter Györgynek. — Tudósítja a moldvai vajda nyilatko-
zatairól és bíztatásairól s kéri, hoyy jöjjön közibük, mert ók nem tudnak 

megegyezni abban, mit kelljen tenniök. 

Reverendissime domine et tamquam pater nobis observan-
dissime. Praemissa stb. eommendatione. E x quo hactemis V. revraae 

D n i non scripsimus baec fuit causa una : quod ex quo audivimus 
Y. revmam D a e m aliis continue (scribere ?) nobis vero nicbil, opinati 
fuimus in eo, quod nos apud V. revuiam D l i em pro niellilo reputa-
rem (így); tarnen besterra die egregius Nicolaus de Harangláb 
adduxit nobis l i t teras Y. revmae Dn i s t r i tas et destructas cum suo 
sigillo, quas rursum Y. revmae D n i remisimus in specie ea causa 
ut eadem, quam turpiter et quam tarde deferuntur cum destruc-
tis sigillis, cognoscat, quia litteras Y. revmae Du i s bonorificentius 
et celerius deberent öftere. Alia causa fuit : quod bomo noster de 
Moldiva nondum redierat ; iam rediit et litteras per dominum 
vaidam Moldaviensem nobis missas in specie Y. revmae Dn i misi-
mus. Nunt ia t nobis sua D l i 0 quod aliud nequaquam potest facere 
sed cogitur ad boc regnum exire, licet sponte non veniret et etiam 
boyarones sui valde obstarent, ut ne veniret. Dicit etiam servitor 
noster quod in alpibus magnus lutus est et via maxime mala ; 
tarnen adbuc ne que Tur ci neque Tar ta r i fuerunt secum et dicit 
quod cum Turcis et cum vaivoda Transalpinensi prope Brassó 
confoederabunt et uniuntur et nunt iant quod nos in boc regno 
contra eos ne insurgamus, sed dum ipsi ad medium istius regni 
pervenerint, t u re nos cum specialioi'ibus nobilibus dominis buius 
regni coram ipsos accedamus et de unanimi voluntate diaetam 
cum ipsis facianius et singulariter de negocio liuius regni unani-
miter concludamus. Nunt iant etiam quod si nos vinum et avenam 
mitteremus sibi sub alpes,tunc bona nostra depraedare non permit-
tent. Bonum esset igitur si revma T t i 0 Y. ad baue congregationem 
in Megies die dominico nunc affuturo fiendam intraret et de prae-
missis omnibus concludere. Nam si intelligerent nos quoque bic 
paratos fore, speramus quod non intrarent ; sunt etiam aliqui in 
boc regno, qui pulveres sibi apromptuant (?), sunt etiam alii qui 

ab eo requirunt. Bonum esset Y. revmae D u i talia 
intelligere, si enim Siculos ipsi prius perveniunt, timendum est 
ne et ipsi prope eos stareat. I tem dicit etiam oratorem regis Fer - J 
dinandi apud ipsum fore et libenter cuperet de ebristianis ali- > 
quod verum et bonum rumorem audire. Sed tarnen non est nobis 
tutum sibi credere, quia fraudulenter agit nobiscum. ^ 

' j P 
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Quare rogamus atque iterum rogamus V. revlliam D u e m quod 
veuiat quam citissime ad hoc regnum, quia sine praesentia V. 
revmae Du i s nihil honi scimus facere, quia unus quisque secundum 
suam intelligentiam trahit . Caeterum in eo quam maxime rogo 
V. revmam D n e m ut has praesentes meas litteras nemini communi-
cet ; quoniam si ad aures ipsius vaivodae pervenerit, quod nos 
talia scribimus Y. revmae D n i non erit amplius nobis via, quali-
ter ab eo aliquid mtelligamus. V. revmam D n e m deus stb. conser-
vet. E x Bohnya (Bonyha in crastino festi beati Galli confessoris 
anno domino 1542. 

Wolffangus de Bethlen etc. 

Külczim : Reverendissimo domino Fra t r i Georgio episcopo Waradiensi 
stb, domino et tanquam patr i nobis observaridissiioo, 

FredetJ, 

L I X . 
1 5 4 2 . o c t , 18 . B é c s . 

Ferdinánd yatensdevele Frater Gy. és Seredy G. számára Izabella király-
nénak Szepesvárába való kísérése tárgyában. 

Ferdinandus etc. 
Fidelibus nostris universis et singulis, reverendis, venera-

bilibus, spectabilibus, magnificis, egregiis, nobilibus, archiepisco-
pis, praelatis, locumtenentibus dominis, baronibus, comitibus, 
vicecomitibus, castellanis, praefectis, magistratibus, consulibus, 
iudicibus, iuratis, caeterisque civibus, officialibus personis et 
hominibus nobis subditis, cuiuscunque dignitatis, status gradus, 
oi'dinis et conditionis fuerint, per regnum nostrum Hungár iáé 
et alias ubilibet constitutis, quibus praesentes nostrae li t terae 
praesentabuntur, salutem et gratiam nostram regiam et onme 
bonum. Quoniam deputavimus in mandatarios et commissarios 
nostros reverendum in Christo patrem Fra t r em Georgium epi-
scopum Yaradiensem etc. ac magnificimi Casparem Seredy 
part ium superiorum regni nostri Hungár iáé capitaneum nostrum 
fideles nobis dilectos traducendi scilicet serenissimam reginam 
Isabellam viduam iuxta contractum concordiae proximis mensi-
bus inter nos et ipsam serenissimam reginam initum ex part ibus 
regni Transsylvaniae ad arcem Scepusiensem ; ideo vobis omni-
bus et singulis et vestrum cuiuslibet fidelitati tenore praesentium 
firmissime praecipientes mandamus ut quotiescuiique a praefatis 
F r a t r e Georgio et Caspare Seredy simul vel separatim nomine 
nostro de quovis auxilii genere seu ope atque opera praestenda 
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acl liuiusmodi p rae fa tae serenissimae reginae Isabel lae traductio-
íiem necessaria requisit i et in terpel la t i fueritis, eisdem in Iiis 
ipsorum iussis et requisit ionibus diligenter obtemperare, vosque 
in omnibus pro unius cuiusque fidelitate erga nos debita promp-
tos et pa ra tos sine aliqua diffìcultate et contradictione p raes ta re 
et exhibere debeatis et secus sub obtentu grat iae nostrae facere 
non praesumatis . H a r u m testimonio l i t t e ra rum sigilli nostri 
impressione muni t a rum mediante. D a t u m Viennae die 18. octo-
bris 1542. 

Az irat élén : Patentes pro Fra t re Georgio et Caspare Seredy 
super eductione reginae. 

Fogalmazvány. 

L X . 

1 5 4 2. o k t , 19 . B é c s . 

Ferdinánd Fr. Györgynek. — Tudatja; vele, hogy a tiszántúli részek védel-
mére Batthyáni Orbánt és Bornemissza Boldizsárt, magához a baráthoz pe-

dig Bornemissza Pált küldte, kiket holnap Serédy fog követni. 

Ferd inandus etc. 
Reverende devote stb. Accepimus ru r sus alias l i t teras 

Devotionis Tuae, quibus nos de re rum Turcicarum occurentiis 
dil igenter admonet et subinde bor ta tur ut ma tu re de conserva-
t o n e istius t e r rae prospiciamus. U t rumque nobis g ra tum est, et 
diligentia D m s Tuae in admonendo de iis, quae nostra interest 
scire et fides seduli tasque eiusdem in adhortando. Quare non 
possimus non summopere laudare et commendare istiusmodi 
D m s Tuae Studium, quo erga rempublicam cbrist ianam et regni 
istius salutem afficitur. E t quamvis nihil opus esse videamus cur-
rentem quod aiunt incitare, a t tamen D n e m T u a m bor tamur ut 
boc scribendi ad nos officium, quemadmodum coepit, continuare 
velit. I n quo rem nobis fac tura est magnopere g ra tam et ad 
praesentem re rum statum providendum valde utilem. Nolumus 
autem eandem D u e m ignorare, quod ad defensionem et tuitionem 
is tarum par t ium Urbanum Bat thyani et Ba l tbasarem Borne-
missa superioribus diebus expedivimus ; liodie vero egregium 
Pau lum tBornemissa secretarium nostrum ad D n e m T u a m cum 
instructione emandavimus ; cras autem et maguificus Caspar 
Seredy bine a nobis de omnibus rebus instructus discedet ; quem 
citius dimit tere vix potuimus. In te r im petimus ut D t i o Tua pro 
nostra in se fiducia curam hebeat istius pa t r iae et maxime 
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Transsylvaniae ; nos enim non deerimus pro virili suecurrere et 
nunc quidem nihil aliud agimus, quam ut de eliberauclo unienclo-
que afflicto isto regno dies noctesque cogitemus, sperantes deum 
optimum maximum cogitationes et actiones nostras aliquando 
tandem prosperaturum. Datum Yiennae 19. octobris 1542. 

Az irat élén: F ra t r i Georgio etc. 

Fogalmazvány. 

L X I . 
1 5 4 2. o k t ó b e r 2 0 . B r a s s ó . 

A brassai biró Fr. Györgynek. — Közli vele a bozzá Moldvából és Havas-
alföldéről beérkezett híreket, különösen Péter moldvai vajdánede, Erdély ellen 

való titkos szándékait illetőleg. 

Reverendissime domine, domine gratiosissime stb. Li t teras 
Y. gratiosissimae Dn i s proxime ad me datas die beati Lucae 
evangelistae accepi, agoque diligentissimas grat ias Y. rev. D n i ob 
novitates mihi seriptas. Ubi vero eadem de eensu imperatoris 
Turcarum mittendo (scribit), quicquid in nostram partém venit 
solvendum, nullus defectus penes me erit et cuicunque Y. grano-
sissima D t i 0 eam pecuniam deputaverit levandam, ei eam dabo. 

Fe r i a quinta postridie festi divi Lucae evangelistae venit 
quidam nuncius ad me et iuratos cives cum litteris Pe t r i vaivodae, 
in quibus nos rogavit ut cum suo nuncio nostrum hominem mit-
teremus in Transalpinam ad Radul vajvodam, ut et ille cum suis 
gentibus huc in te r ram Barcha veniret, Sed vaivoda Transalpi-
nensis fluvio (valacho) Olth transito, versus Russava profectus 
est, Contidimus ergo in deo quod nos non impediet. 

Deinde noverit Y. rev. Df 0 quod Pet rus vajvoda feria se-
cunda ante festum beati Lucae evangelistae una cum suis genti-
bus in oppidum Tat thrus venit et liac hodierna feria sexta tam 
bombardas quam et ceterum apparatimi bellicum cum curribus 
ac commeatu (quem copiosum habere fertur) hac emovebit, ipse 
vero in propria sua persona cum omni suo populo ac etiam pe-
ditibus ad dominicam iam aifuturam subsequetur i ta ut ad 
quartam feriam proxime venturam hic in te r ra Barcha constitui 
vult ; quod suo proprio ore nobis nunciavit per suum famulum, 
non habet secum Thurcos ultra sedecini ; cuius propositum haud 
aliud esse intelligere possimi, quam (ut etiam antehac Y. rev. 
D m significavi) quam quod Megyes capiendum at tentare vult et 
demum totam liane Transsylvaniam artare. Ceterum est quod ex 
eo nuncio Pet r i vaivodae intellexi. quod sacra regia Maiestas et 
dominus dominus Ferdinandus rex etc. unum suum legatura ad 
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P e t r u m vaivodam misisset quem oratorem Pe t rus vaivoda de-
disset in manus T h u r c a r u m in oppido Romamvasar dieto. 

Gentes ac ianicberi quos imperátor antehac Adrionopolim 
misera t per Sophia profecti ad beglerbegb vadunt Budae ac 
Pest ì i subventuri. Impe ra to r Constantinopoli est facitque ubique 
in suis terr is proclamare ut unusquisque sese pare t u t ad veris 
ingressum promptus sit. Yeni tque mibi bodierna die nuncius a 
Drez tor civitate Turciae, qui praesens stetit dum baec in Drez-
tor proclamarentur . Quod si et iam decem essent in una domo, 
tarnen omnes deberent insurgere cum mandatum imperator is 
foret venturum. 

E x tal ibus P e t r i vaivodae operibus et actis possim intelli-
gere ipsum non esse boni propositi ; rogo i taque V. gratiosissi-
m a m D n e m ab amorem dei u t dignam nostri et huius regni curara 
(prout e t iam bactenus fecit) gerat . Nos enim post deum ipsum 
omnem fiduciam nostrani in V. rev. D n e collocavimus. Quam idem 
deus stb. conservet stb. D a t u m Brassoviae xx die mensis octobris 
anno 1542. 

Eit lem Y. rev. D n i s . 
obsequentissimus 

Joannes F u x iudex Brassoviensis. 

Külczím ; Reverendissimo domino Fra t r i Georgio episcopo Waradiensi stb. 

Eredeti . 

L X I I . 

1 5 4 2. o k t, 2 2. B é c s. 

Ferdinand Fr. Györgynek. — Tudtára adja, mi módon intézkedett Erdély 
védelméről s hogy a többi között Serédyt 600 lovassal már Erdélynek indítá ; 
továbbá reményét fejezi ki, hogy a török ellen való, siker nélkül föloszlott 

expeditiót a jövő tavaszszal nagyobb készülettel lehetend folytatni. 

Ferd inandus etc. 
Reverende devote stb. J a n i rursus al ias a Devotione T u a 

accepimus l i t teras de 12. buius ad nos una cum iudicis Brasso-
viensis seriptis datas. Quae quidem l i t terae cum summám D n ' s 

Tuae dil igentiam minimeque fucatam in nos fidem arguant , 
non immerito ea ipsa seduli tate et continuatione qua D t i 0 T u a 
in seribendo ad nos uti tur, delectari debemus et certe i ta est, 
perplacet nobis eiusmodi Studium illius et a se non nisi gra to 
animo suscepimus. Ceterum quod de vaivodae Moldavensis co-
nat ibus scribitur, optaremus quidem meliora nobis afferri sed 
tarnen eam fiduciam spemque singularem in Dn i s Tuae prudent ia 
et Consilio collocatali! babemus ut credamus illam omnes vias 
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rationesque iiiituram esse quibus dicti vaivodae proposita infringi 
debilitarique possint, Etenim sicuti beri scripsimus, committere 
voluimus quin secretarium nostrum egregium Paulum Borne-
missa ad D n e m Tuam cum mandatis nostris expediremus, quem 
prope diem apud D n e m Tuam futurum speramus. A b eo facile 
intelliget D t i o Tua, quantum ei tribuendum putaverimus. Hodie 
consequutus est magniíicus íidelis nobis dilectus Caspar Seredy, 
qui cum sexingentis ad minus equis Transsylvaniam petet, cuius 
quidem et suorum equitum praesentiam ad res fortius atque 
foelicitius gerendás magnimi quoque adiumentum afferre posse 
existimamus. Accedit ad lioc quod baud negleximus tum magni-
ficis Pe t ro Petrowyth et Dragffy nec non egregiis Micbaeli Bydi 
et Cbristopboro Kawassy fidelibus nobis dilectis per l i t teras 
nostras iniungere uti urgente necessitate quam possunt validis-
sime gentibus suis praesto sint, omnemque opem ad defensionem 
istarum partium impendant. Sperantes procul dubio illos ipsos 
pro sua in nos fidelitate mandatis nostris accurate obtemperatu-
rus fore. 

Porro postquam ita praeter spem et expectationem tam 
nostram quam multorum aliorum evenerit, uti Bomani imperii 
duces atque milites re infecta obsidionem Pestbiensem deserue-
rint et inde retrocesserint, nibil certe prius nobis babendum 
duximus, quam de eo iam nunc agere et t rac tare ut maiori excer-
citus nostri par te in bibernis deducta et collocata, potiora sub-
inde loca necessariis undiquaque praesidiis firmemus et munia-
mus ; daturi praeterea operam ut tum apud sanctissimum domi-
num nostrum et sacram caesaream Maiestatem fra t rem et domi-
num nostrum charissimum, tum apud reliquos principes et poten-
tatus christianos ac praesertim imperii status coeptae huius 
expeditionis perpetuo cursu continuandae tam necessarium ac 
pium opus promoveamus ; i ta sane ut opitulante deo optimo ma-
xi mo id quod hoc praesenti anno vel cessatimi vel neglectum est, 
sub proximum ver multo auctioribus quam unquam antea viribus 
resarciatur et restauretur. E t in eo sane prudens Dn i s Tuae con-
silium non possimus non vehementer approbare. Quocirca ean-
dem hortamur ut quid sibi circa expeditionem illam nostram in 
omnem par tem faciendum esse videatur, ad nos simul cum omni-
bus rerum occiirrentiis crebro indesin enter que perscibere velit; 
(luo nihil nobis acceptius erit et id quoque erga se singulari 
grat ia recognoscere studebimus. Da tum Viennae 22. octobris 
15 42 . 

Az irat élén : Frat r i Georgio. 

Fogalmazvány, 
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L X I I I . 
1 5 4 2 . o k t ó b . 2 3 . N a g y - V á r a d . 

Fráter György Serédy Gáspárnak. — Sürgetve kéri, liogy vagy maga is 
jöjjön, vagy csak seregeit küldje Fr. Gy. után Erdélybe, segítségül a moldvai 

vajda ellen, a ki Ferdinánd küldöttét is a török kezéhez szolgáltcitá. 

Magnifice domine amice et f rá ter observanciissime. Salu-
tem stb. I n adventu suo D t i 0 V. tantam moram fecit et eousque 
venit ut regnum boc mox perdemus. Pe t rus vaivoda Moldavus 
iam in Transsylvaniam advenit. E t quamvis quid mibi esset 
faciendum a M t e regia informationem expectabam, cum tarnen 
extremum iam pene periculum impendeat, secus fieri non po ta i t ; 
nisi ut quatenus dei optimi benignitas faverit, rebus regni pro-
spiciamus. Opportet i taque ut ego cum meis gentibus mox in 
Transsylvaniam ingrediar et licet sciam per M t e m regiam D m V. 
mandatum non esse. nibilominus D n e m Y. magnopere rogo, velit 
gentes suas mihi et post me in subsidium mittere ; aut si ipsa-
met venire poterit, adducat secum etiam dominum Balassa Si-
mone! (sic) ut unanimiter M u regiae et regno buie inserviamus. 
Ceterum quantum ego intelligo et prout mibi a iudice Brasso-
viensi intelligi datür, Pe t rus vai vocia Tbomam Kamara i nunctium 
M t i s regiae ad manuo Tkurcarum dedit. Quare si quid subsidii 
D t i o Y. mit tere voluerit, ne tardet eadem, sed mit tat quampri-
mum obsecro. D n e m Y. foelicissime valere exopto. Da tum AVara-
elini in festo beatorum Simonis et J u d a e apostolorum 1542. 

F r á t e r Georgius opiscopus "Waradiensis etc. 

Külczím : Magnifico domino Caspari Seredy partium superiorum capi-
t:meo etc. domino amico et fratr i observandissimo. 

Eredeti. 

L X I Y . 

1542. o k t ó b . 29. — N a g y v á r a d . 

Fráter György Ferdinándnak. — Festi Erdély veszélyes helyzetét s azt hogy 
má-srészröl a törökök közt a német birodalmi hadak expeclitiója, melynek föl-
oszlása még ismeretlen előttük, mily zavart okozott. Tudatja továbbá, hogy az 
oláh vajdát mikkel biztatá, s hogy Perényi elfogatása nagy elkeseredést szült 

mindenfelé. — 

Serenissime princeps et domine mibi clementissime. Hu-
millimam servitutis stb. subiectionem. 
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Quaecimque nova hactenus intell igere potui, M t ! Y . sin-
gula quam recitissime significare curavi ; ego vero vel ex li t teris 
M t i s V. ad me datis vel ex hominibus meis qui a M t e Y. reversi 
sunt bucusque certum aliquod documentum nondum accepi, unde 
quid mihi esset faciendum intellexissem, sicut et antea M t l Y . 
scripseram. Impraesen t ia rum in regnum Transsylvaniae quale 
periculum supervenerit M t a s Y . ex li t teris iudicis Brassoviensis ') 
et regnicolarum quas praesentibus adiunxi intelligere poter i t . 
Quamvis autem mea facultas ad defensionem regni buius t amque 
validum hostem propulsandum perquam exigua imo nulla sit ; 
ne tamen videar me in tam arduo casu a M t i s Y. Servitute r e t r a -
here, quantulascunque tandem potero vires coliigere, licet quales 
sint üli, in quorum medium profecturus sum, M l i Y. et antea 
signifìcaveram et ex praesentibus lit teris aper te patea t . Cum bis 
in Transsylvaniam sum ingressurus, equidem illic eatenus pos-
sum M u Y. servire quatenus divina favebit et annuere dignabi-
tur dement ia . Sed quemadmodum alias saepe numero, i ta et 
nunc M u Y. ut i domino meo clementissimo humillime supplico, 
dignetur de regno Transsylvaniae deque hac t e r r a prospicere, ne 
a M t e Y. et Christiana republica pereant ; baec enim calami [tati]s 
principia sunt ; periculorum quis exitus sequatur , solus deus 
novit. Ego M t i s V. fideles subditos in bis par t ibus existentes per 
l i t teras et bomines meos requisivi ; videbo cleo volente si quis ad 
instantia M t i s Y. servitia venire non recusabit et prout quisque 
magis strenue egerit, si deus volet, M u Y. id quoque significa-
turus sum ad extremum. M " Y r a e humillime supplico,dignetur ho-
minem meum prae te r moram remit tere ; res enim ista moram 
minime pat i tur . Deus benignissimus dignetur M t e m Y. stb. con-
servare. D a t u m Yarad in i 29. die mensis octobris anno domini 
1542. 

Eiusdem M t i s Y. serenissimae 
fidelis 

F r a t e r Geor[gius episcoptis 
Varadiensis.] 

Postscr ipta . A por ta imperatoris Turca rum specialis ho-
mo meus rediit, qui refer t totani Turciam a facie expeditionis 
M t i s Y. vehementer conterr i tam fuisse eamque ob rem imperátor 
a par t ibus t ransmari t imis validum t raduxera t exercitum, qui 
iam tum, dum is exiret, Andrinopolim at t igerat , cui Huzreph 
bassa inter alios quatuor bassas infimus praefectus fue ra t ; non-
dum pervenerat eo fama expeditionem M t i s Y. di lapsam esse, ac 
proinde incertum est adhuc, u t rum is exercitus recta exeat vel 
autem ad propria dimit ta tur . Si r eve r t e tu r , bene quidem et 

x) Ez valószínűleg a brassai biró októb. 20-diki levele. L X I . sz. 
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nobis salus; sin minus, nos in soli us dei clementissimi manu eri-
mus. I s mibi bassa, tametsi antea in omnibus meis negotiis admo-
dum et contrarius et iniurius fuerit, blandis et adulatoriis verbis 
nunciavit, se et suam amicitiam etiam atque etiam offerens atque 
ubi primum adveniret mecum libenter se velie convenire meque 
omni genere oíficiosae fraterni ta t is prosequi ; sed tamen vereor 
imo et scio magnopere ut sub bis blanditiis virus et dolus insig-
nis latet. Habeo adbuc illic fidum bominem meum, mittam mox 
et a l terum atque interea donec animadvertent me de facto ipsis 
bostem esse, M ü Y. paratus sum ex animo inservire. 

Ulterius vaivoda Transalpinus quoniam a por ta continuo 
ut exeat sollicitatur, adeo ut unum chauz alter subsequatur, per 
occasionem misit ad me unum boieronem suum, nam ipsemet cum 
exercitu in regno suo vestigia celaturus, nolens exire, oberrat, 
consultat a me quid sibi faciendum censeam et an aliqua spes 
adbuc supersit ; ipse enim ad quaevis paratus esset, dummodo 
cuius respectu sciret quid facere. Ego illuni prout melius scivi, 
magnopere animavi, M t i s Y. expeditionem ineunte statim vere 
triplo auctiorem fore ; cumque per catkolicam caesaream M t e m 

rex Galliae tribus iam vicibus profligatus sit, nullo impedimento 
illius quoque M t e m caesaream remorari, ideoque personaliter ad 
fu turam expeditionem adventuram deinque clementissimo auxilio 
ebristianam libertatem iam tandem a barbar is l iberatum iri. 
His et similibus adbortationibus boieronem dimisi speroque on-
nino nulluni illinc nocumentum nobis hoc anno inferri. Moldavus 
autem bactenus u t intelligo in Transsylvania nullám depopula-
tionem neque combustionem facit ; dicit se ad Fogaras pro eli-
berandis obsidibus i turum atque inde ad beglerbegum. J a m ego 
sicut promisi intrabo et sicut deus optimus me iuvare dignabi-
tur M u Y. servire enitar. 

Postremo superioribus diebus beglerbeg iudicem Zegedien-
sem cum aliquot civibus ad se accersiverat ; quos ego non spera-
barn ullo unquam tempore redituros. Judex tamen multis mune-
ribus et promissionibus etfecit ut remitterentur. Haben t liberta-
tem ad tres menses ut interea temporis Turcae Zegedinum non 
condescendent. I s est nunc status Zeged. Bat t iani cum Borne-
myza nomine M t i s Y. Zegedinum profecturi diverterant ad me, 
quibus ex pecuniis liuius comitatus pecuniam ad unum mensem 
dari curavi sicque abierunt. — Castra Turcarum etiam nunc ad 
Baya sunt. 

Meminit, ut opinor, M t a s Y. cum foelicis memoriae Maie-
stas domini mei clementissimi Artandinos iuxta demerita ipsorum 
poena capitis mulctaverat ea punitione omnium dominorum 
animi quantopere ab eius M t a t e abalienati fuerant, vix omni ad-
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liibita industria mitigari potuerant, quilibet enim idem pericu-
lum in caput suum expectabat. Nunc ob captivitatem Petr i Pe-
renny simile quiddam accidisse video, et nescio quid coeperunt 
inter se mussitare ; incidit et haec vox : aliter, inquiunt, facere 
non possumus, nisi ut Turcae fiamus. I taque salvo M t i s V. pru-
denti Consilio, forsitan bonum esset ad complacandos istos mo-
tus aliquem veluti interpositam personam adbibere. M t a s Y. mibi 
ignoscere dignetur si quid inconsultius scripsero ; nam licet 
sciam inconveniens esse ut ego ad statura rerum MtLs Y. senten-
tiam meam feram, cum istic omnia prudentissimo Consilio ad-
ministrentur ; sed tamen, domine clementissime, quamdiu M t a s Y. 
dei dementia superstes erit, sive boni sive mali erimus, necesse 
erit ut nobiscum perseveret ac e diverso nos cum M t e Y. Certus 
sum M t em Y. ex suo prudentissimo Consilio facillime modum in 
ea re excogitaturam, sed fortassis non erit ab re, si quo modo 
possibile foret Franciscum Dobo1) ex captivitate praesenti elibe-
rare ; eius fratres et affines venerant ad me, qui semet ad omnem 
fidelitatem et servitutem M t is Y. obnixe commendant ; meque ro-
garunt ut pro illius eliberatione apud M tem Y. supplicarem et 
laborarem ; profecti sunt iam illi ad M t em Y. quorum desiderium si 
istic M t a s Y. ad finem non remi serit et si M tas Y. ex sua de-
mentia permittere dignaretur, ego bic cum eis ne forte iuxta 
M t l s Y. informationem, bono modo possem concludere ; baec 
fortassis ratio, salvo ut praemisi M t is Y. prudenti Consilio non 
aliena esset ab boc instituto. 

Domine clementissime, ob amorem dei supplico ut si quid 
scripsero, quo M t a s Y. offenderetur, mibi ignoscere dignetur ; 
studiose enim nibil scribo penitus quod M t is Y. erga me clemen-
tiam refrigeret. Sed tamen mei offìcii esse puto ea quae ad com-
modum rerum M t is Y. spectare animadverto, M t l Y. proponere ; 
erit autem in arbitrio M t i s Y. num quid ex meis scriptis admit-
tendum et acceptandum sit. 

Három külön papírszeleten (a legnagyobb valószínűséggel 
e levélhez tartozókon) a következők vannak : 

1) Scriptis iam et obsignatis litteris iterum alius servitor 
iudicis Brassoviensis supervenit, qui nunciat Pe t rum vaivodam 
ad Brassoviam in castris fuisse iamque illinc ad viscera regni 
penetrasse. M t í itaque Y. pro certo possum scribere eum intra 
regnimi Transsylvaűiae esse, mibi armigeris ducentis vel ad 
summum trecentis summopere necessarium esset, quos si M t a s Y. 
mittere dignebitur, dei auxilio ausim promittere ut ego custodiam. 

2) Mandaverit mibi M tas Y. ut bic generalem condicerem 
congregationem proque subsidio praestando laborarem ; ad do-

x) (így és nem Botló.) 
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minicam igitur instantem, quae est quinta novembris congrega-
tionem inclixi ; videbo si qui comparebunt et in quibuscunque 
potero, M h V. ex animo obsequar ; nunc tamen omnium animi 
in confusione et perturbatione sunt. 

3) Quemadmodum intelligo dominus Nadasdy commisit 
ut si Turci vel Yalachi ad pertinentias castri Fogaras irent, 
obsides illieo decapitarentur ; quod si fiet, opiuor ut in regno 
Transsylvaniae interim donec ingredientur, insigne inferretur 
damnum. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando stb. stb. 

Eredeti, egészen titkos jegyekkel írva. 

LXV. 

1 5 4 2. n o v , 2 1. P o z s o n y . 

Ferdinánd Frater Györgynek. —• Fölszólítja, bogy Pempblinger Jánosnak, 
ki érdemén kívül fosztatott meg javaitól, azok visszaszerzésében segélyére 

legyen. 

Ferdinandus etc. 
Reverende devote stb. Supplicatum est nobis pro parte fide-

lis nostri Joannis Pempblinger quemadmodum Devotio Tua ab 
bis incluso supplici libello intelliget. Cum itaque illius petitio-
nem tum iustam tum omni aequitati consonam esse videamus, et 
alioqui nostra sponte nec non propter parentis quondam sui 
diuturna fideliaque servitia, quae nobis et sacrae coronae Hun-
gáriáé multifariam praestitit, admodum gratiose propensi simus 
ei de oportuno remedio providere, quo ad paternorum bonorum 
suorum, quibus praeter meritum exutus est, primo quoque tem-
pore pervenire possit; D u e m Tuam singulari studio bortamur 
ut in ea re omnem operam et authori tatem suam adbibere, om-
nesque denique vias et rationes inire, sieque dicti Joannis Pem-
pblinger conquassatas fortunas commendatas habere velit, ut si 
ullo modo fieri queat, is D , l i s Tuae ope et auxilio adiutus pa-
ternorum et aliorum bonorum suorum, quibus immerito pri-
vatus est, celerem atque iustam restitutionem possessionemque 
consequatur et ab omnibus violentis occupatoribus defendatur. 
Fac tu ra est in hoc D l i 0 Tua rem tum piani tum nobis apprime 
gratam, quandoquidem magnopere cupimus et volumus ut prae-
fatus Joannes Pempblinger has l i t teras sibi apud D n e m Tuam in 
recuperandis bonis suis paternis non nisi plurimum profuisse sen-
tiet ; eoque magis quod D t io Tua non ignoret, quantum divis et 



LEVELEZÉSE. 5 2 9 

huinanis legibus oppressoruni orpbanorum miseriae et calamita-
tes sublevari et adiuvari debeant. Da tum in aree Posoniensi 21; 
novembris 1542. 

Az irat élén : Fra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

LXVI . 

1 5 4 2. n o v e m b. 2,4. B é c s , 

Ferdinánd Fr. Györgynek. — Okát adja, hogy mért halasztó, válaszát d 
barát leveleire. 

Ferdinandus etc. 
Beverende devote stb. Reddi tae sunt nobis paucis ante 

diebus unae l i t terae a D n ' Tua 17. septembris proxime elapsi 
ex Varadino scriptae, a qua et antea aliquot lit teras accepimus, 
ex quibus pergratum nobis fűit cognoscere, quantam diligentiam 
D t i 0 Tua [in] explorandis significandisque nobis iis rebus quas 
nos praesertim de Turcarum propositis et conatibus boc tempore 
vel maxime scire oportet : pro sua in nos fide adbibere soleat. 
Quare non possumus non vehementer eiusmodi illius stádium 
probare. Ceterum quod hactenus ad plures eiusdem Dn i s Tuae 
li t teras respondere distulimus nulla alia de causa intermissum 
fűit, quam quod cum eins internuncius egregius Greorgius Hor-
wath ad nos venisset, illuni iamdudum cum certa et gratiosa 
relatione ad D n e m Tuam remittere et expedire sicque ad li t teras 
quoque eiusdem D n l s Tuae rescribere in animo habueramus ; 
quemadmodum nunc tandem fecimus. Intell iget autem D t í 0 T u a 
ex ipso internuncio suo rerum praesentium statum apud nos et 
conditiones satis superque. Quod superest, D n e m Tuam omni 
studio clementerque requirimus et adhortamur ut istic circa 
omnia quae necessitas et regni salus requirunt nobis sua cura 
diligentia servitiis et officiis denique sedulo et fideliter praesto 
esse et de Turcarum conatibus caeptas explorationes continuare 
et ad nos primo quoque tempore perscribere velit. Quod omni 
gratia erga Dn o m Tuam recognoscemus idque eam peraccurate 
facturam esse minime dubitamus. Da tum Yiennae 24. novembris 
1542. 

Az irat élén : 24. novembris. 42 . Fra t r i Georgio episcopo Vara-
diensi. 

Fogalmazvány. 
T Ö R T . T Á R . 1 8 7 8 . 32 
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L X V I I . 

1 5 4 2. n o v . 3 0. B e s z t e r c z e m e l l e t t i t á b o r . 

Fráter György Ferdinándnak. — Tudósítja, hogy Péter moldvai vajdát 
Erdélyből kiűzte s mivel az a hire, hogy a vajda némely erdélyiek behívására 

tört be, a három nemzetnek országgyűlést hirdetett. 

Serenissime princeps et domine domine mibi clementis-
sime. Humillimam servitutis meae commendationem. De negotio 
Pet r i vaivodae Moldaviensis antea aliquoties ad V. M tem scripsi, 
qui adiunctis secum Turcis et Tar tar is in regnum boc bostiliter 
ingressus erat. Quod ubi intellexi, pro meis viribus statini in boc 
regnum ingressus sum eumque usque ad alpes insequutus sum 
ac e regno expuli, quem tamen assequi non potui. Nibilominus 
currus omnes, excepto uno, et bubalos resque nonnullas adeptus 
sum. Bombardas intelligo defossas in alpibus sed locum investi-
gare nondum potui. Y. M u quantum in me fuit in bac quoque re 
libenter inservivi et in aliis similiter paratus sum omni fidelitate 
inservire. Rumor est fuisse quosdam bic in regno, qui istiusmodi 
pollicitationibus ipsum invitassent, ut si saltem aliquem muni-
tiorem locum sibi acquirere posset, totum regnum in suam veni-
ret potestatem ; ideoque iam Castrum Kewkewllew adductis 
secum octo bombardis obsederat ; sed ubi nostrum adventum in-
tellexit, viminibus succensis ac combustis, collecto exercitu cele-
ri ter ante nos dies noctesque abiit. Magna itaque inter tres na-
tiones de ea re nunc est controversia ; quamobrem indiximus 
eis conventuni quem celebraturi erimus ante decimum diem 
nativitatis domini, ubi animum singulorum diligentius cogno-
scere et perspicere studebimus. Quamvis autem concluseramus 
cum egregiis dominis nobilibus comitatuum regni Hungáriáé, 
nos ad festum beatae Luciae in congregatione adfuturos ; tamen 
rogabimus eos ut eam congregationem ad diem epipbaniarum 
domini differre velint. A d fìdeles vero M t s Y. scripseramus ut in 
auxilium regni aliquod subsidium mitterent ; nemo tamen misit. 
Magnificus dominus Caspar Seredy nondum etiam intravit ; no-
bis ita videtur, ut negotium boc etiam nunc longius dilatimi sit, 
quam oportabat ; itaque M t a s Y. dignetur banc rem iam tandem 
finire. Miseramus ad Y. M t em egregium Georgium Horwatb, 
cuius medio Y. M u de omnibus rebus nunciaveramus. M t ì itaque 
Y. bumilime supplicamus, quatenus M t a s Y. dignetur ipsum cum 
benigna et clementi relatione quamprimum remittere. Reliqua 

M t a s ex praesentium exbibitare egregio Jacobo Pokay, fami-
liare nostro intelliget, cuius verbis M t a s Y. fidem creditivam ad-
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hibere dignetur. Datis ex castris prope Byztricium in festő beati 
Andreae apostoli, anno domini MDXLII . 

Eiusdem Yestrae Maiestatis 
fidelis perpetuus 
Frater Georgius 

episcopus Waradiensis etc. 

Külczim : »Serenissimo principi . . . . Ferdinando stb. 

Eredeti. 

L X V I I I . 

1 5 4 2. d e c z e m b . 7. B é c s . 

a) 

Ferdinand megbizó levele a Fr. Györgyhöz küldött Bornemissza Fed részire. 

Credentiales ad Fratrem Georgium 
Ferdinandus etc. Magnifice fidelis dilecte (sic). Commisi-

mus egregio Paulo Bornemyssa secretano consiliario et inter-
nuntio nostro fideli nobis dilecto nonnulla Devotioni Tuae no-
mine nostro referenda ; prout ab eo coram intelliget. Bequiren-
tes ob id D n e m Tuam omni studio, ut ei plenum et indubitatum 
fidem in bis, quae verbis nostris exposuerit adhibere velit, prout 
in eam clementer confidimus stb. Viennae 7. decembris 1542. 

Insimili mutatis mutandis : j 
A d Casparem Seredy ' M o- 'fi 
A d Bal tbasarem Bornemyssa \ fidelis 
Ad Benedictum Bayony / ^üecte 
A d Andreám de Batbor alterimi locum- 1 
tenentem nostrum in regno Transsylvaniae. ] 

Fogalmazvány. 
*>) 

Ferdinánd instructiója a Fr. Györgyhöz küldött Bornemissza Pál számára 
Bajoni Benedek perceptorsága, Bcitbory Endre helytartósága s a tiszántúli 

részek részleges országgyűlése tárgyában. 

Ferdinandus etc. 
Instructio de iis, quae egregius Paulus Bornemyssa secre-

tafius, consiliarius et internuncius noster, fidelis nobis dilectus 
apud reverendum devotum Fratrem Georgium, episcopum Va» 

3 4 * 
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radiensem ac regni nostri Hungár iáé thesaurarium etc. fideie 
sincere nobis dilectum nomine nostro agere et t ractare debet. 

Inprimis post exbibitas lit teras nostras credentiales ei sa-
lutem grat iam nostram regiam et omne bonum exponat. 

Deinde vero dicat nos ex relatione ipsius Paul i Borne-
myssa inter alia abunde intellexisse id quod etiam antea ex plu-
ribus Dn i s suae litteris didicimus, quam tota accensa et animata 
sit nobis et regno illi nostro, omni fide, studio et labore inser-
viendi, summamque adeo fidelitatem suam nobis in utraque for-
tuna declarandi. Quae quidem eius propensissima et obedientiae 
tam piena voluntas nobis non solum accepta et per gra ta verum 
etiam iucundissima existat, adeo ut de nobis pro certo sibi boc 
persuadere possit et debeat, quod nos eiusmodi obsequentem 
illius animum et flagrantissima sinceraque servitia, quae nobis 
ab eo tempore, quo ad fidelitatem nostram sese contulit, bacte-
nus praestitit , et in fu turum ut non dubitamus praest i tura est, 
omni liberalitatis et beneficiorum genere prosequi et recognoscere 
velimus. 

Caeterum quod idem reverendus episcopus Varadiensis 
ordinem illum quem in negociis regni Transsylvaniae instituere 
decreveramus laudavit quidem et approbavit, ostendendo tamen, 
quod nunc in tanto discurbio non possit habere locum talis ordi-
natio ; ad hoc dictus internuntius noster D n i suae aptis et con-
gruentibus verbis demonstrare debet, nempe quod quantum ad 
thesaurariatus officium proventusque regias recipiendos attinet 
nunquam saue mens et intentio nostra fueri t a D n e sua munus 
illud auferre.; sed quia ab eius internuntio, quem superioribus 
mensibus ad nos miserai, intellexeramus D n e m suam cupere sese 
ultro ab thesaurariatus officio abdicare et permittere nobis ut 
de eo pro voluntate et arbitrio nostro statueremiis, et insuper 
cogitaremus eandem D l u m suam postquam scilicet locumtenentis 
provinciám susciperet, cum eo ipso munere tantum agere habitu-
ram ut simul recipiendorum proventuum curam gerere ei onero-
sum et difficile forsan foret ; igitur bis nos de causis adductos 
fuisse quod existimaverimus interim aliquem veluti receptorem 
proventuum constituendum, qui nimirum D u e m suam onere et 
cura ista sublevaret ut tanto liberiori et magis vacuo animo ad 
negotia regni uti locumtenens noster at tendere et invigilare pos-
set et inde etiam factum sit, quod ei magnificimi Andreám Bá-
thory veluti collegam adiungendum putaverimus, quo omnia 
utriusque consociato Consilio operaque eo rectius in negotiis 
regni istius nostri dirigerentur, dedisse autem expressam com-
missionem ad magnificimi Benedictum Bayoni ut acceptando 
ad petitionem et requisitionem nostram receptoris proventuum 
officium, illud plane ex voluntate et Consilio Dn!s suae gereret et 
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in omnibus circa buiusmodi administrat ionem ad D u e m suam re-
spectum et recursum haberet , t anquam ad tbesaurar ium cuius sub 
manu et potestate quodammodo fu turus esset. Quod si vero D t i 0  

sua pro qual i ta te et conditione re rum praesent ium banc ipsam 
ordinationem nos t ram non valde expedire aut idoneum esse cen-
seat, nos non difficulter illius Consilio et opinioni acquiescere et 
sive velit dictum magnificum Benedictum Bayoni esse t anquam 
receptorem proventuum et quar i adiuvam, sive per se solam una-
cum locumtenentiae officio proventuum curam gerere, nobis 
u t rumque piacere idem Internuntius noster D n i suae asseveran-
ter affirmet ; quandoquidem non dubitemus, quin t am in boc 
quam in aliis rebus omnibus commodum tum nost rum tum regni 
istius concernantibus, sincera prorsus fide et fidelitate sit cura-
turus et in universum util i tati nostrae prospecturus. 

Quo vero ad id quod magnificum A n d r e á m de Ba tbo r 
existimavimus D n i suae t anquam collegam adhibendum, dicat 
praefatus internunt ius noster nos sperare et confidere, quod D t i o  

sua facile possit pro sua prudent ia animadvertere, quod boc 
ipsum haud alio Consilio fieri decrevimus, quam ut tan to maior 
gentium numerus per u t rumque confiari et conduci posset, quibus 
regni Transsilvaniensis statimi negotiaque ibidem nostra ad bonum 
et optatum finem queant perducere ; tum etiam quorumcunque lios-
t ium tam externorum quam in ternorum insultus violentosque co-
natus arcere possent. Quamobrem nos denuo D n e m suam gratiose 
requirere et bor tar i u t ne gravetur dictum A n d r e á m Batl iory in 
concollegam suum et alterimi locumtenentem regni nostri Trans-
sylvaniae assummere et simul cum ipso ita per omnia convenire 
concordare et t ransigere ut facta mutua iiitelligentia, consona-
tisque tum animis tum viribus eorum pro praesent ium rerum 
exigentia in regno isto nostro, ambo simul vel separat im quibus-
cunque in locis opus fuerit , omnem curam, studium operám et se-
dulitatem adhibeant . Td quod D n e m suam cognita bac voluntate 
et deliberatione nostra non nisi alacri ter fac turam esse nihil am-
bigamus. 

Por ro ex quo D t i 0 sua propter certas causas ut nobis scrip-
sit diaetam proxime iussu nostro indictam ad festum beatae Lu-
ciáé propediem fu turum prorogavit, petere nos a D n e sua etiam 
atque etiam vehementer ut in futuro conventu omnia bono modo 
iuxta conclusionem diaetae Posoniensis nuper babi tae t ransigere 
laborét, i ta ut competens pecuniarum subsidium a comitatibus et 
caeteris regnicolis obtineatur ; nos enim daturos operám ut in 
casu necessitatis circiter trecentos vel quadringentos equites 
gravis a rmaturae ex istius modi contributione alendos et interte-
nendos istuc expediamus. E t in bis D n i suae verbis nostris di-
sertis et competenti modo exponendis dictus internuntius noster 
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expressam nostrani exeqiiuturiis est voluntatem. D a t u m Viennae 
7. decembris 1542. 

Az írat élén : Instructio ad Fra t rem Georgium pro Paulo Borne-
missa. 

Fogalmazvány. 

L X I X . 

1 5 4 2 . d e c z . 2 3. B é c s . 

Ferdinánd Fr. Györgynek. — Üdvözli a moldvai vajda elleni sikeres 
hadjáratért s biztosítja, bogy míg egyrészről a már elküldött Serédy által 
Izabella királyné ügyét minél hamarább tisztázni fogja, másrészről saját 
maga Nürnbergbe siet, hogy a német rendektől jövő tavaszra a török ellen 

segélyt eszközöljön ki. 

Ferd inandus etc. 
Beverende in Christo pater , devote stb. E t egregium Jaco-

bum Pokay famil iarem Devotionis Tuae perl ibenter audivimus 
in iis quae nobis eiusdem nomine verbisque exposuit et l i t teras 
ipsius, quas ille nobis reddidit , non nisi gra tas et iucundas habui-
mus, tum propter foelicem successimi expeditionis suae contra 
Moldavum pro defensione istius regni susceptae, tum quia ex iis 
clare cognovimus D n c m T u a m omni se pa r t e laborare ut suam 
nobis íidem operam diligentiam assiduitatemque in dies magis 
magisque probat iorem et i l lustr iorem redda t nos t ramque de se 
jiraeclare quidem conceptam opinionem suisque servitiis egregie 
hactenus exci tatam fiduciam quodammodo superet. Quamobrem 
cum illam de eiusmodi vigilantia et afflicti regni nostri necessi-
ta t ibus et Consilio et opere inserviendi succurrendique prompti-
tudine sua non possumus non vehementer laudare, tum etiam 
memoriae nostrae uti benignus rex et dominus arctius imprimen-
dum putamus ut et pr iora D™8 Tuae servitia quae non nobis so-
limi sed et istius regni afflictis rebus erigendis stabiliendisque 
praest i t i t et fu tu ra quoque obsequia quae ab ea expectamus 
nobisque perclementer pollicemur, omni grat ia beneficiorumque 
genere , quamcunque nacti occasionem rependamus ; perga t 
modo, quemadmodum cepit D t i 0 T u a in omnem pa r t em elaborare 
deque communi regni istius nostri salute incolumnitateque conser-
vanda pro singulari sua prudent ia gerendarumque re rum dexte-
r i ta te sedulo dies noctesque cogitare. I d quod D n e m T u a m alacri 
prorsus animo fac turam confidimus minimeque dubitamus. 

Ceterum quod D 1 0 T u a diligentius nos admonet ut de 
negotio reginalis Maiestat is curam al iquam habere dignemur ; 
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iam antea eadem D t i o Tua mtellexit nos in hoc magnificum Cas-
parem Seredy cum sufficienti et necessaria instructione istuc ad 
serenissimam reginam et D n e m Tuam iamdudum expedivisse, 
neque aliter cogitare aut sperare possumus quam quod nunc eo 
pervenerit, istique rei perficiendae et ad debitum finem perdu-
cendae pro eo atque a nobis in mandatis accepit, at tendere coe-
perit ; quemadmodum se id facturum esse aliquot ante diebus 
ad nos scripsit. Por ro quae nobis egregius Georgius Horvatl i 
Du i s Tuae nomine superioribus diebus exposuit, non nisi benignis 
auribus intelleximus, a quo simul et ab egregio Paulo Borne-
myssa secretario et consiliario nostro quem rursus ad D n e m Tuam 
remittendum duximus, tum omnem mentem et deliberationem 
nostrani, tum quo in statu borimi part ium negotia versantur, 
abunde percipiet, Quod reliquum est D l i e m Tuam latere nolumus, 
nos intra octo aut decem ad summum dies bine recta ad comitia 
imperialia Nurembergam properare constituisse, ubi quod tum 
in rem praesentem erit, tum ad defensionem istius regni nostri 
adversus communem liostem pertinere videbitur, totis viribus 
agere procurareque haud negligemus, praesertim uti generalin 
expeditio primo quoque tempore progressum smini habeat. Inte-
rim vero loca et fortalitia potiora in Hungaria , quae quidem in 
manibus et potestate nostra sunt, ita et praesidiis et rebus neces-
sariis quottidie munire curamus ut speremus illa satis ab lios-
tium insultu tuta et provisa fore, quoad in ver proximum maiori-
bus copiarum militumque supplementis illis ipsis prospicere 
possimus. E t cum baec ita sint, D n e m Tuam dementer requiri-
mus ut diligentiam illam suam tam in scribendo quam in aliis 
rebus quae provisione curaque aliqua pro temporis liuius neces-
sitate indigent, porro continuare velit ; quod omni grafia erga se 
recognoscemus. Datum Yiennae 23. decembris 1542. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio episcopo Yaradiensi. 

Fogalmazvány. 

L X X . 

a) 

G y a l u , 1 5 4 2 . d e c z. 2 7 . 

Fráter Gy. Feledy Lestárnak. Kéri, liogy bizonyos nagy fontosságú ügy meg-
értése végett Nagy-Váradra jöjjön. 

Egregie domine et f rá ter nobis diarissime. Salutem et 
nostri commendationem. Rogamus V. D n e m veluti f ra t rem nobis 
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charissimum ut velit ad nos in congregationem ad festum epi-
phaniarum domini venire Yaradinum. Es t grave et a rduum no-
bis cum D n e Y. negocium quod neque litteris nec nuncio credere 
possumus. Quare D t i o Y. ne gravetur hoc onus itineris pro 
nostra amicitia subire, quod eandem facturam non dubitamus. 
Eandem in reliquo valere foelicissimum optamus. Da tum ex 
Gyalw in festo beati Joannis apostoli anno 1542. 

F r a t e r Georgius episcopus Waradiensis 

ac thesaurarius etc. 

Külczim: Egregio domino Eustachio Feledy etc. amico et fratr i nobis 
diarissimo. 

Eredeti, 

b) 
N a g y - Y á r a d, 1 5 4 2 . d e c z . 3 1 . 

Fr. György Feledy Lestárnak. A fönebb i bér èst sürgetően ismétli. 

Egregie domine amice nobis honorande. Salutem stb. 
Scripseramus D l ü Y. prius quoque litteras ex Transsylvania, in 
quibus rogaveramus eandem ut ad festum epiphaniarum domini 
proxime venturum eadem huc Yaradinum ad nos veniret ; quare 
i terum atque iterimi rogamus D n e m Y. eadem posthabitis omnibus 
aliis negociis ad ipsum festum epiphaniarum domini aut si ad 
eum non poterit, etiam post eum huc ad nos veniat ; nam ean-
dem non tantum causa congregationis ipsius vocamus, sed habe-
nus cum D n e Y. etiam alia negocia, tam ardua quae cum nullo 
possumus communicare, nisi cum sola D n o Y , igitur eandem 
magnopere rogamus ut secus non faciat. Eandem bene valere 
cupimus. Da tum Yaradini die dominico ante festum circumcisio-
nis domini anno 1542. 

F r a t e r Georgius episcopus Yaradiensis 
ac thesaurarius etc. 

Külczim : mint a) a lat t . 

Eredeti. 
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Lxxr. 
( N a g y v á r a d ) 1 5 4 2. ( o k t ó b e r ? ) 

Töredék *) 
Frater György a kalocsai érsekhez. — Kén, hogy Ferdinándnál a török 
elleni nagy expeditió ügyében szorgalmatosan működjék ; mert ha az expedi-
tió csakugyan eredmény nélkül oszlik el, továbbá ha Ferdinánd Izabellával 
tisztába nem bozza ügyét, félő bogy Erdély Magyarországtól elválva Moldva 

és Havasaifölde példájára a töröknek hódol. 

Ulterius intelligo praesentem expeditionem magnam et 
praecipuam esse eamque M ü regiae multis discurcionibus (sic) 
infinitisque sumptibus constare. Quoniam vero certuni est bellum 
fama et exploratione constare (? /) D n e m V. ob amorem dei rogo 
proponat et suggerat eius M4i ut diligenti ac prudente praebabita 
deliberatione, buius praesentis expeditionis status ita gubernetur, 
ne hominum existimatio bine concepta frigescere incipiat. Ar -
bitror omnino iam dudum D' i e m y . intelligere, ad Pest quid ac-
ciderit. I d cuius vicio sit factum, mihi nondurn constai. Praesta-
ret meo iudicio in publica huiusmodi expeditione tales conatus 
qui commode ad effectum deduci per insufficientiam non pos-
sunt, per dissimulationem differri et non facere, quam ubi auspi-
ceretur re infecta illinc discedere. Sed quemadmodum ego di-
vino, in nobis Hung.aris insita illa pristina na tura etiam nunc 
insidet ; aut enim nullius prorsus volumus impérium subire aut 
vero universi perire volumus ; quae duo, si salvi permanere veli-
mus, omnino extirpanda essent. Ego D n e m V. iterum atque ite-
rimi rogo, laborét apud M t e m regiam ut negocium M t is regina-
lis deducatur ad finem, liabeatque locum, quo liinc emigret, ut 
M t a s regia integrum reguum et munitiones universas tam Trans-
silvaniae quam harum part ium pure in manus suas accipere 
queat, quae ubi prae manibus babuerit, eius M t a s postea faciliter 
poterit liomines idoneos designare qui eius administrationis cu-
ram liabeant. H a c vero in re non deberet longa procrastinatio 
fieri ; nam D t i o Y. rev. optime seit universas Transsilvanos in-
constantes latrones esse et ex omnibus illis ne unicum quidem 
esse probum. Seit D t i o Y. rever. iam ab antiquo Transsilvanos in 
ea fuisse intentione ut ab hoc regno Hungár iáé segregati instar 
Moldáviáé ac Trausalpinae se Turcae subderent ; quod si itaque 

*)Ez, egyes jellemző mondásaiért igen érdekes irat, eddiggelédechif-
rirozatlan, eredetiben lett bekiildve a kalocsai érsek által s ta lán egészen, 
elejével együtt ; most azonban e levéltárban csak e töredék található, 
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animadverterint praesentem expeditionem retrocessisse, timeo 
vehementer ne conentur statini sese Tureae subicere. Ego et 
hactenus ut M ü regiae et regno huic inservirem, cum maximis 
impensis et fatigiis meis ideo tenui eos nomine caesaris Turca-
rum ut interea donec Mtas regia regnum illud in manus accipe-
ret, facilius in officio continerentur. Nunc quoque quoad eius 
fieri poterit atque ab eius M te informabor iti dem facere volo. 
Praeterea de hac quoque terra ut M tas regia curam habere dig-
netur D t i0 V. rever. efficiat, rogo ; nam Michael Siomliaii (sic) 
prius quam ascenderet, satis stulte quosdam haidones convoca-
rat, quibus decem aut amplius florenos dederat eosque anima-
verat contra Turcas ; imo publice praedicarat tempus accepta-
bile advenisse, in quo iugum Turcae abiciendum esset ! illi itaque 
pauperculi ad quinquaginta vel circiter convenerant et aliquos 
Turcas mercatores interceperant ; Turcae vero eos adorti ad 
unum usque enecarunt capitaneumque vinctum abduxerunt ; nunc 
autem toti huic terrae depopulationem comminantur. Cumque 
dominus Petrouuith apud M tem reginaleni sit, opinor enim cum 
ex industria illic desidere, nemo est ad quem haec terra respec-
tum habeat. Me quoque Transsilvanenses saepius iam ut intra-
rem rogarunt et necesse est ut ingrediar ; expecto tantummodo 
reditum legatorum. Quamobrem Dnem Y. rever. pro amore com-
munis patriae haec omnia ex suo prudenti Consilio Mü regiae 
suggerere velit, atque inprimis ut eius M tas negocium reginalis 
Mtis absolvat ; alioquin procerto M tas sua integro regno Trans-
silvaniae nullo modo potietur. Huius praeterea terrae dignetur 
eius M tas curam habere, ne pereat. 

Külön papírszeleten nem titk. jegyekkel : Haec ideo scripsi 
in ciffris ne quispiam alius praeter Dnem V. rever. intelligat ; 
exemplum autem ciffrarum apud Mtem regiam est, unte D t io Yres. 
petere potest. 

Hátirat vagy (külczím) : Domino reverendissimo Coloeensi. 

Eredeti, t i tkos jegyekkel, dechiffrirozatlau. 

Jegyzet: A levél valószínűleg Nagy-Váradról kelt. V. ö. Fr . Gy. 
1 5 4 2 . oct, 12-kén kelt levelével. 

L X X I I . 
a) 

1 5 4 2. 
Kötelező levél formulája, melyben Fráter György Ferdinándnak örökös hű-
séget igér s fogadja, hogy egyedül Ferdinándot ismeri Magyarország termé-

szetes uráúl s törvényes királyául. 
Ego Fráter G eorgius etc. fateor et recognosco per praesen-

tes litteras meas quod ego omnem sinistram dubitationem et 
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suspicionem de me, persona factisque meis apud serenissimum 
principem et dominum, dominum Ferdinandum regem Romano-
rum, Hungáriáé, Boliemiae etc. semper augustum vel aemulorum 
vel inuidorum meorum calumniis et delationibus vel aliquocun-
que modo et quibuscunque de causis excitatam penitus removere 
cupiens, de novo sub obligatione fidei honoris et liumanitatis 
meae sancte promisi et recepì, imo permitto et recipio quod ego 
vita mea comite posthac in omnium rerum et temporum eventu 
praefatum dominum dominum Ferdinandum regem pro vero et 
naturali domino et principe meo regeque Hungáriáé legitimo 
et coronato tenebo et observabo, ac tam contra hostem commu-
nem quam alias adversarios, aemulos et rebelles suae Mtls inter-
nos et externos omnibus viribus meis meorumque penes M tem suam 
assistam, ac eius Mtem perpetua et constanti fidelitate et obedien-
tia recognoscam, illique in omnem casum praetermissa omni al-
legatione occasione et praetextu qualicunque perpetuo fideliter-
que cum meis omnibus quibus praesum seruire volo et debeo ac 
omnia denique quae in rem et utilitatem M tis suae et regni Hun-
gáriáé fore cognovero, pro virili meo uti verum et honestum fi-
delem et subditum decet, praestare curabo. Omni dolo et fraude 
cessantibus et penitus postpositis. Harum mearum litterarum si-
gillo manusque meae subscriptione munitarum vigore et testimo-
nio mediante. Datum etc. 

Fogalmazvány, mely Ferdinánd cancellar iájában készült. 

Ferdinánd igéri Frater Györgynek, hogy miután Fr. Gy. örökös hűséget fo-
gadott, ö Ferdinand is a barát minden eddigi nem annyira ellenséges indulat-
ból, mint inkább emberi hibából származott tettét nemcsak elfeledi s megbo-
csátja, de bárki gyanúsítására is a barátot sem el nem fogatja, sem irányában 

a hazai törvények ellenére nem jár el. 

Nos Ferdinandus etc. Fatemur et recognoscimus tenore 
praesentium, quod cum reverendus devo tus fidelis ac sincere no-
bis dilectus Frater Georgius episcopus Varadiensis, regni nostri 
Hungáriáé thesaurarius ac partium eiusdem Transsylvanarum 
locumtenens noster veritus quodammodo, ne quorundam malevo-
lorum et invidorum hominum calumniis et delationibus apud nos 
accusatus sit, perinde quasi ab eo tempore quo se ad fidelitatem 
et obedientiam nostram iampridem contulit, secus quam vel opor-
teat vel eius officio convenire potuerit, egerit, sese proinde de 
novo per speciales litteras suas obtulerit et obstrinxerit quod a 
modo in futurum in omnem casum et eventum se nobis fidelem 
praestaturus nec non praetermissa omni allegatione, occasione 
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et praetextu qualicimque perpetuo fideliterque M1i nostrae cum 
suis omnibus quibus praeest serviturus sit ; nos itaque illuni ab 
omni sinistra malaque suspicione, in quam se forsan propter 
actiones suas tam veteres quam recentes quacunque ratione apud 
nos incidisse et a nonnullis indigne et immerito notatimi esse 
timet, liberare atque adeo de nostra in se dementia et gratia 
ultra priores litteras amplissimae assecurationis nostrae sibi 
datas, ut beneficimi et dementem decet principerà, magis magis-
que tutum et securum reddere volentes, cuncta ea quae antehac 
per ipsum Fratrem Georgium, fide sua serenissimo Joanni 
quondam regi praestita sic cogente, perpetrata essent, quae no-
bis quoquomodo molesta, damnosa aut iniuriosa fuissent, quaeve 
post obitum dicti regis Joannis in bodiernum usque diem adver-
sum nos a dicto Fratre Georgio eiusque adbaerentibus universis 
bumano protius errore quam zelo malo seu qualitercunque acta 
sint, promittimus et spondemus in verbo ac fide nostra regia e 
memoria nostra perpetuo evulsa aeternae oblivioni tradere et 
cum effectu ipsi Fratr i Georgio suisque omnibus ut praefertur 
condonare, eique erratorum et excessuum in nos subditosque 
nostros, regna item et dominia nostra, quacunque ratione com-
missorum culpam remittimus, nec vindictam ullam de anteactis 
rebus et factis vel suis vel ipsius subditorum aliquo modo, via, 
colore, rerum eventibus casibusque quovis modo occurrentibus 
iure vel iniuria, directe vel indirecte, verbis aut factis nostris, per 
nos aut per alios, in rebus aut persona sua suorumque unquam 
sumere tentabimus aut exigemus. Malevolorum autem suorum 
onmes conatus qui verbis, factis, alioque modo quocunque contra 
honorem commodum et successum suum progredì temere cona-
rentur, omni nostro posse, authoritate regia et si opus fuerit 
viribus etiam nostris contundemus et eum defendemus, quin 
imo ad nullius hominis in mundo suggestionem ipsum captivari 
faciemus aut aliqua alia oppressione opprimemus ; quod si casu 
aliquo contingeret ipsum Fratrem Georgium ob adhaerentiam 
nobis factam aut quacunque alia de causa per aliquos principes 
aut alios quoscunque insimulari seu quovis colore aut quibus 
cunque practicis apud nos accusari, nos nullo modo contra iura 
et processus legum regni nostri Hungáriáé id attentare pollice-
mur, neque ullo modo extra hoc primaria auctoritate contra 
eum procedemus. Haec omnia ita nos observaturos ut promisi-
mus ita rursum promittimus. Harum nostrarum litterarum et 
manus nostrae subscriptione sigillique nostri munimine mediante. 
Datum etc. 

Az irat élén : Assecuratio. 

Fogalmazvány. 
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L X X I I I . 

N a g y v á r a d , 1 5 4 3. j a n . 18 . 

Fráter György Ferdinándhoz Feledy Lestárt küldi erdélyi ügyekben. 

Serenissime princeps stb. Humill imam servitutis stb. com-
mendationem. 

Misi ad M t e m V. seremissimam hunc egregium Eustachium 
Feledy, medio cuius de omni statu rerum Transsylvanoram atque 
harum partium M u Y. serenissimae copiose nunctiavi. Dignetur 
itaque M t a s Y. serenissima commemorato Eustachio Feledy gra-
tiosam audientiam dare eiusque dictis et relatibus benigne fidem 
facere atque eundem clementi relatione remittere. Deus benig-
nissimus M t em Y. stb. dignetur conservare. Datum Yaradini 18. 
die mensis ianuarii anno domini 1543. 

Eiusdem M t i s Y. serenissimae 
fidelis 

F r á t e r Georgius episcopus Yaradiensis. 

Külczím : Serenissimo principi et domino domino Ferd inando stb. 

Hátirat: Credentiales F r a t r i s Georgii. 18. ianuari i 1 5 4 3 . 

Eredet i . 

L X X I V . 

N a g y - V á r a d , 1 5 4 3. f e b r . 9. 

Fráter György Ferdinándnak. —- Kéri, hogy fivérét (?) Gáspárt a Tomori 

Lajos halála folytán üresedésbe jött fejérvári főesperességre s kanonokságra 
nevezze ki. 

Serenissime princeps et domine domine mihi clemen-
tissime. 

Fidelium servitiorum stb. commendationem. Nisi singula-
rem fiduciam in dement ia M t i s V. serenissimae mihi collocassem, 
non auderem M t em V. maximis curis reipublicae christianae 
occupatissimam toties importunitate mearum l i t terarum offeD-
dere ; fretus tamen grafia M t i s V. serenissimae quam erga me 
non mediocrem exhibuit, non veritus sum etiam hac vice M t l V. 
in ea supplicare, quam me ex liberalitate M t is V. adepturum 
confiderem. Hactenus igitur cum aliorum causam apud M t e m V. 
egissem, nunc etiam meorum partes corani M t e V. tuendas 
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suscepi. Habeo hic mecum unum fratrem meum Casparem litte-
ratum, bonuni virum et quantum ad litteras attinet satis erudi-
timi. Qui cum nunc quoque bic M t ì Y. fideliter serviat, non dif-
fido quin deinceps magis etiam utilem servitorum bunc esse 
M tas Y. comperiat. Supplico itaque Mtis Y. serenissimae tan quam 
domino et principi meo clementissimo, ut arcbidiaconatum Al-
bensem cum canonicatu nunc in ecclesia Albensi Transsilvaniae 
per mortem et decessimi egregii et venerabilis quondam Ludo-
vici de Thomor legitime vacantem M tas Y. serenissima ipsi fratri 
meo conferre dignetur. Quicquid autem boni M tas Y. bac in re 
cum ipso fratre meo feeerit, mihi id totum factum esse reputabo. 
Deus optimus maximus M tem Y. stb. conservet. Datum Yaradini 
nona die februarii anno domini M D X L I I I . 

Eiusdem Mtis Y. serenissimae 
fidelis seruitor 

Frater Georgius. 

('Oldalt a referens kezével: Supplicat ut uni fratri suo 
Caspari litterato arcbidiaconatus Albensis concedatur. — Jam 
antea alteri promisit [í. i. ö fölsége].) 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando stb. stb 

Eredeti. 

L X X Y . 

N a g y v á r a d . — 1 5 4 3. f e b r . 1 4. 

Frater György Ferdinándnak, — Tudatja, bogy a legutóbbi nagyváradh 
orszLtggyülésen megajánlott, de a megyék által behajtatni nem engedett taJcsá -
ügyében Gyulán a környékbeli előkelőkkel értekezett, még ivedig a nagyszám-
ban ott tartózkodó török kereskedők s ráczok tekintetéből nem Ferdinand, bai 
nem a török császár nevében. — Továbbá a török által tönkretett testvérei 
részére némi jószágadományt, az elpusztult Nagybánya érdekében a taksa el-

engedését kéri — s végre tudatja a török szándékát Eger ellen. 

Serenissime princeps, domine domine mibi clementissime. 
Servitiorum meorum stb. commendationem. De omnibus quae hic 
agerentur per egregium Eustachium Feledy feci Mtem Y. certio-
rem et dominus quoque Paulus Bornemyssa secretarius Mtis Y. 
multa de statu huius terrae M t í Y. et ex se et mea quoque in-
formatione referre potest. Negocium vero taxae pro qua ordi-
nanda huc Yaradinum comitia proxime indicta erant, ut animus 
divinabat, quod a plerisque multa impedimenta illa habitura es-
set, ita accidit, nani excepto isto comitati! Bihariensi ubi omnia 
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meo arbitratu acta sunt, in coeteris comitatibus ne hominem 
quidem ad censendam illam mittere voluerunt ; ut igitur ista dis-
paritas animorum in unionem reduci possit, contuleram me bis 
diebus Giulam ad dominum Eranciscum Patocbi, convocatisque 
certis ex praecipuis nobilibus egi coram Ulis causam banc, non 
nomine M te V. cum id tum propter mercatores turcicos, qui in 
vicinis civitatibus et oppidis istius terrae sunt, tum vero propter 
Rascianos minime tutum erat ; sed sub persona imperatoris Tur-
carum ; quibus iniurias oppressionesque et alias violentias quae 
et inter nobiles et miseram plebem fierent recensui ; mutuam 
itaque fidem inter se dederunt, quibus et ego sacramento obstric-
tus sum, deinceps non passuros ut pro suo quilibet arbitratu ad 
proventus regni se inmittat aut quod eas oppressiones perferant 
quas bactenus iniustissimas accepissent ; apud quos perfeci hoc 
quoque ut ad meam requisitionem vel unius vel plurium comita-
tum voluero parati erunt una cum colonis insurgere pro tuendis 
proventibus regni. Dabo autem operam ut Rascianos similiter 
adiungam qui alieni quodammodo esse videntur ; licet id sine 
sumptibus et assecuratione quae nomine Mtis V. illis facienda 
erit, fieri non possit ; in qua re cupio a M te V. edoceri, quid 
mihi agendum praecipiat. Unde cum Yaradinum rediissem alla-
tae sunt eo die litterae ex Transsylvania et diversis locis ex qui-
bus illic quoque per absentiam immutata esse accepi omnia, 
Saepius autem antea quoque Mtem Y. hortatus sum, ut de Trans-
sylvania M tas Y. cogitaret ; quisque enim ut ingenium Mtas Y. 
novit rebus novis studet et bonis alienis ita inhiat ut quilibet 
rem tantummodo suam et praeterea nihil agit : quibus per litte-
ras ut particularibus comitiis in Gialu ad dominicam Reminis-
cere interessent [iniungebam.] Eo igitur statini me pro compo-
nendis eiusmodi rebus conferam, faciamque omnia quantum in 
me erit, quae ad quietum statimi regni bonamque hominum in-
ter se diversissimorum concordiam pertinebunt. Haec sunt de 
quibus Mtem Y. in praesentia certam reddere volui. Deinceps 
quoque quicquid erit, curabo diligentissime ut hoc quoque ex me 
primum Mtas Y. intelligat. 

Praeterea supplicaverani M ü Y. serenissimae per Geor-
gium Horvát de bonis egregii quondam Ioannis Jaxith de Nag-
lak quae trecentos fere colonos complectuntur ; quae tamen ego 
maiora esse putaveram. Tamen Georgius Horvát accepta rela-
tione iam a Mte Y. discesserat cum litterae meae ei reclditae 
fuerant ; pro quibus nunc quoque M u Y. supplico tanquam do-
mino et principi meo denientissimo ut universa bona et quaelibet 
iura possessionaria ipsius quondam Joannis Jaxith per defectum 
seminis eiusdem M tas V. ex sua singulari dementia mihi donare 
dignetur ut illis fratres meos miseros qui domo per Turcam 
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pulsi, bonisque omnibus exuti bic mecum sunt, eiusmodi M t i s V. 
munificentia iuvare possem, quam grat iam M t i s Y. serenissimae 
non in illis tantum quantum bona illa essent, sed in multo 
maioribus M t í Y. omni fide et obedientia servire studebo. 

Prae te rea Rivuli Dominarum semper civitas libera fuit, 
neque eensum aut aliquam taxam bactenus solvit. Dicatores vero 
qui bic nomine M t i s Y. nunc censum exigunt, depraedationem 
civibus inferre conantur, qui cum nunc primum ex ultima pauper-
tate emergere et aedifìcationi civitatis incumbere incipiant, est 
enim admodum deserta, supplico M t í Y. serenissimae dignetur 
M t a s Y. miseris civibus litteras dare ut eos et dicatores et alii 
in antiquis eorum libertatibus conservare debeant. Deus optimus 
maximus M t e m Y. ad foelices quosque successus eonservet diutis-
sime. Da tum Yaradini decima quarta februarii anno domini mil-
lesimo quingentesimo quadragesimo tertio. Eiusdem M t is Y. 
serenissimae fidelis servitor 

F r . Georgius. 
Külön papír szel et ehm : 

1) Scriptis iam litteris a fido liomine Buda mihi nunciatum 
est Turcos eius esse animi ut cum primum glacies in Danubio 
dissoluta fuerit, praesidiumque quod expectant ad eos venerit, 
neque portimi ingressuri forent, sed statini Agr iam essent peti-
turi. Agr ia vero valde inordinate relieta est, tum munitione tum 
aliis rebus. Bonuin igitur esset ut in tempore M t a s Y. de Agr ia 
cogitaret. Idem autem homo, qui ista mibi nunciavit, hoc quoque 
mihi rèferr i iussit, magnam copiam lignorum undique Budam 
importari, quibus in monte S. Georgii castellimi essent erecturi. 
Tempestive igitur gentes in Hungár iám M t a s Y. mitteret ; ne 
eiusmodi confidenza bostes omnia oportuna loca munitionibus 
occuparent. 

2) Quod vero reginalis M l a s bactenus M u Y. non scripsit 
M t a s Y. ignoseere dignetur. Nulla enim negligentia boc accidit 
sed temporis conditione, qua cogimur eiusniodu praetextu uti. 

3) Quibus vero verbis nobiles iuramentum inter se praesti-
terint, modum liuiusmodi iuramenti una cum articulis M ü Y. misi. 

4) Promitto fide et liumanitate mea, quod quicquid in ar-
ticulis constitutum est quod in bonum, conservationem et liber-
tatem regni est et quod contra principem non fuerit, me serva-
turum. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando stb. 

Hátirat egykorú kéztől: F ra te r Georgius 14. Februari i 1543 . 

Eredeti. Egészen, még a külczim is, t i tkos Írással. 
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L X X Y I . 

N ü r n b e r g , 1 5 4 3. a p r. 3. 

Ferdinánd tudatja Fr. Györgygyei, hogy őt a tiszáninneni megyék kértére a 
Pozsonyban tartandó személyes-jelenléti törvényüléshez a nevezett kerület ré-

szére biróvá nevezte ki. 

Ferdinandus ete. 
Reverende fidelis stb. Supplicavi! novis universitas nobilium 

comitatuum citra Tibiscura ut circa administrationem iuris per 
personalem praesentiam nostram Posonii fiendam Devotionem 
Tuam in iudicem eligere dignaremur, qui inter eos causas ad per-
sonalem praesentiam nostram vel prorogandas vel de facto defe-
rendas illic cognosceret et diiudicaret. I d quod nos tum ob eos 
rationés, quas ipsi exposuerunt nobis, tum etiam propter singn-
larem fidem, industriam dexteritatem, prudentiam animique in-
tegri tatem et vigilantiam eiusdem Dn i s Tuae, de qua praecipuam 
fiduciam gerimus, non nisi clementer annuimus. Quare D n e m Tuam 
gratiose requirimus et liortamur ut provinciám illám administrandi 
istic iuris ex aequo et bono pro boc tempore nomine nostro sus-
cipiat et prout necessitas exegerit, rerumque status postulaverit, 
i ta exercendis iudiciis convenientem modum adhibere studeat. 
Nost ram in eo bene gra tam exequutura voluntatem. Datum Nu-
rembergae tert ia április 1543. 

F r a t r i Greorgio. 
F i a t copia. 

Fogalmazvány. 

LXXVII. 
a) 

N ü r n b e r g , 1 5 4 3 . a p r . 4. 
Ferdinand Fráter Györgynek. — Tudatja, bogy Aranyos bányát 4000 

magyar forint erejéig Toroczkói Antal részére inscribáltatá. 

Ferdinandus etc. 
Reverende fidelis stb. Quamdiu et quam fideliter nobis 

servierit egregius Antbonius de Thoroczko fidelis nobis dilectus, 
Devotioni Tuae probe constare non dubitamus. Huic itaque in 
recompensam aliquam et refusionem damnorum suorum in ser-
vitiis nostris accessorum adipsius bumiles preces oppidum Of-
fonbanya cum tribus suis possessionibus pro summa quatuor mil-
lium florenorum hungaricalium gratiose pronunc inscribendum 
duximus, ita ut illud tamdiu in manibus suis inscriptionis titulo 

TÖRT, TÁR. 1 8 7 8 . 34 
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tenere debeat, doneeidem oppidum a se vel paratis peeuniis vel 
aliquibus bonis possessionariis redimere et eliberare possimus. 
E t quoniam accepimus dictum Antonium de Thoroczko propter 
suam virtutem et probitatem D n i Tuae valde gratum et cha-
rum esse ; idcirco eidem D n i Tuae per has nostras commit-
tendum putavimus ut si qua occasio sese obtulerit, qua putet a 
nobis ipsi Antonio de Thoroczko de aliquibus bonis vel parat is 
pecuniis pro redemptione antenominati oppidi provideri posse, 
nos de eo admonere et memoratum Antonium cum omnibus re-
bus et negociis suis hor ta tu nostro egregie promotiun adiutum et 
commendatimi habere velit. Nostrani in eo benegratam exequu-
tura voluntatem. Da tum Nurembergae quarta április 1543. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

b) 
N ü r n b e r g . 1 5 4 3 . a p r. 4. 

Ferdinand megbizza Fr. Györgyöt, hogy a Vas István nagyváradi és Sisak 
János pesti lakos kereskedők között fenforgó egyenetlenséget igazítsa el. 

Ferdinandus etc. 
Reverende fidelis stb. A d humilem supplicationem fidelis 

nostri providi Stephani W a s civis Pesthiensis nunc autem iuha-
bitatoris Waradiensis et praesertim propter causas et rationes 
quas nobis exponi fecit, visum est nobis controversiam et diffe-
rent iam illám suam, quam adversus Joannem Sysak Pesthiensem 
ratione indebitae cuiusdam arestationis sibi in rebus suis in op-
pido Saag factae habere praetendit, maxime ex eo quod dictum 
Joannem Sysak ob male corani nobis expositam causam suam 
certas l i t teras contra se impetrasse asserìt, D n l Tuae tanquam 
iudici per nos in hac parte constituto committere ; mandantes 
proinde et praecipientes eidem D n i Tuae uti dictam controver-
siam inter praefatos duos negociatores ad se legitime et compe-
tenti Sermino citandos, visisque et auditis utriusque eorum ratio-
nibus et allegationibus, imprimis amicabiliter componere et con-
cordare studeat ; si vero tenta ta concordia apud al terutrüm nul-
luni prorsus locum habere possit, tunc iure mediante eorundem 
differentiam secundum iiistitiae aequitatem inter praefatos duos 
negociatores cognoscere, indicare et determinare quamprimum 
curet. Nostram in eo omnimodam exequutura voluntatem. Da-
tum Norimbergae 4-ta április 1543. 

Az irat élén : Fra t r i Georgio. 

F o g a l m a z v á n y . 
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L X X V I I I . 
N ü r n b e r g , 1 5 4 3 . a p r . 4. 

Ferdinand megbízza Fr. Györgyöt, bogy a kassai kapitány és Lőcse, Bártfa, 
Eperjes és Szeben városok, továbbá Sós Ferencz és Eperjes vetrosa, úgyszin-
tén az említett kassai kapitány és a kir. adószedők közt fönforgó ügyet 

egyenlítse hi. 

Ferdinandus ete. 
Reverende fidelis stb. Conquesti sunt nobis fideles nostri iu-

dices iurati ac universi cives civitatum nostrarum Leucba, Bart-
pba, Eperyes et Zebyn proprio in boc ad nos nuncio misso, quem-
admodum Capitaneus Cassoviensis Cassoviae et Yaranoviae 
iniustam tricesimam a civibus dictarum civitatum exigi facérét 
contra antiquos earundem libertates in appressionem et desola-
tionem civitatum nostrarum ; praeterea quod sese in negocium 
bonorum ad Castrum Sowar pertinentium pro Francisco Soos 
contra civitatem Eperyes potenter ingereret et eundem Francis-
cum Sos in illis bonis contra voluntatem nostram tueri et defen-
dere niteretur necnon ad levissimi cuiusvis hominis vanas que-
relas et instantiam permitteret statim homines innoxios detineri 
et indignis módis vexari ; denique quod quavis de causa ubilibet 
soleat civitatibus inimicitias denuntiare et omni hostilitatis ge-
nere minitari ; supplicando ob haec nobis perquam humiliter uti 
eis super istiusmodi gravaminibus eorum de convenienti et opor-
tuno remedio clementer providere dignaremur. Quapropter ad 
Devotionem Tuam illa ipsa gravamina deferenda putavimus, 
ab ea firmiter petentes ut capitaneo Cassoviensi serio committat 
quo ab illa iniusta tricesimarum in dictis locis exactione cives 
civitatum nostrarum liberos et exemptos liabeat iuxta antiquos 
eorum libertates neque deinceps ad aliquam iniquam solutionem 
compellat ; deinde ut idem capitaneus se in negotium bonorum 
Francisci Sos praeter voluntatem nostram nullo pacto ingerat, 
sed ab illis prorsus abstineat, neque cives de Eperyes ullo modo 
in illis turbare audeat atque ut per omnia bonam vicinitatem 
cum dictis civitatibus observare curet, ita ut non habeant dein-
ceps de talibus iniuriis ipsius capitanei Cassoviensis apud nos 
ulterius conquerendi causam ; faciet in hoc Dti0 Tua rem omni 
aequitati consonam et sua in nos fidelitate dign ssimam ; neque 
adeo dubitamus quin in hac re eadem Dti0 Tua tum ad publicam 
tranquillitatem conservandam tum ad commodum nostrum debi-
tum!respeetum habitura sit ; idque ut faciat a se quidem vehe-
menter postulamus et requirimus. 

Insuper quoniam alias Dni Tuae scripsimus uti captae 
per fraudem arcis Lypolcz et interfecti in ea castellani authores 

34* 
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iuxta meri tum tant i facinoris puniendos, bonaque per vim adempta 
una cum arce iis quibus debentur restituenda curaret, D u e m Tuam 
rursus petimus ut si nondum factum est, quantocius voluntati 
nostrae pro rei nimirum aequitate circa boc satisfacere velit. 

P r ae t e r ea intelleximus etiam praefatum capitaneum Cas-
soviensem probibuisse dicatores nostros dicam in comitati! Aba-
wywariensi exigere, atque se illis opponere ausum fuisse, tum 
etiam Cassovienses non solimi in Abawywariensi sed et in Saros 
et Zemplyn comitatibus bonam dicae partém sibi usurpare in 
maximum autbori tat is nostrae derogamen. Hor tamur itaque 
D n e m Tuam ut omnibus modis provideat ne talibus innovationi-
bus et insolitis gravaminibus publica turbetur pax et tranquill i-
tas, nostrani in eo bene gra tam exequutura voluntatem. Da tum 
Nurembergae quar ta április 1543. 

Az irat élén : Fra t r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

L X X I X . 

N ü r n b e r g , 1 5 4 3. a p r. 4. 

Ferdinand Fráter Györgynek. Tudatja vele, hogy a birodalmi gyűlésen a 
török ellen ldeszközlendő segély ügyében erősen munkálkodik s reméli, hogy 
addig, mig e segély megérkezik, Fr. Gy. gondoskodni fog, mert tud gondos-
kodni, a rábízott országrész megőrzéséről. A Komáromba rendelt dunai naszá-

dosok fizetését s rácz lovas és gyalog csapatok szegődtetését szivére köti. 

Ferdinandus etc. 
Reverende fidelis etc. Intelleximus ea omnia quae Devotio 

Tua tum per peculiarem nuncium suum fidelem nostrum egre-
gium Eustacbium Feledy iamdudum, tum per litteras et scripta 
sua non solum per eundem Feledy veruni etiam per aliuni quen-
dani familiarem et ministrimi suum nobis exliibita, tum postea 
etiam per egregium Paulum Bornemyssa secretarium et consi-
liarium nostrum qui paucis ante diebus ad nos reversus est, tam 
de publicis quam de privatis rebus plurimis non minus prudenter 
et fideliter quam libere et ingenue nobis significavi ; quae sane 
cuncta et diligenter consideravimus et a D n e Tua clementi pror-
sus animo suscepimus. Videtur enim nobis D t i 0 Tua pro praesen-
tium rerum statu et conditione non nisi sapienter consulere et in 
omnibus actionibus suis tam periculosi et difficillimi temporis 
buius rationem ita babuisse ut cuncta bonis ac tutis modis ad 
salutem et conservationem regni ac nostrani denique utilitatem 
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dirigerei ; id quod uobis nou potest non probari. Caeterum diu 
multumque expectavimus dicti secretarii nostri reditum et ob 
eam causam Dnis Tuae nuncios antedictos apud nos rétin ere vo-
luimus tantisper donec ipse Paulus Bornemyssa ad nos venire! 
ut tanto maturius et exactius super omnibus, intellectis etiam iis 
quae ipse Paulus Bornemyssa ad nos a Dlie Tua afferret, deli-
berare et concludere possemus. 

E t quia iudicio quidem nostro res illae de quibus scribit 
et consulit Dti0 Tua magni sunt momenti et summae considera-
tionis, praememoratus autem Paulus aliquanto tardius ad nos, 
et sub id prorsus tempus venit, quo si unquam alias nunc vel 
maxime occupati et distenti sumus tum magnis tum arduis gravi-
busque negociis huius diaetae, non potuimus aliter facere, nisi 
deliberationem et responsum nostrum ad singulos articulos lit-
terarum et nunciatorum Dnis Tuae impraesentiarum differre, 
quoad nobis de iis consultandi et decernendi commodius tempo-
ris spatium detur, quod tamen quamprimum fieri potest cupide 
arripiemus. Et interim visum fuit nobis nuncios Dnis Tuae cum 
bisce litteris nostris ad se remittere, eidem etiam atque etiam 
contìrmantes quod post finitam diaetam banc, quam quidem ad 
bonum et optatum exitum propediem perductum iri speramus 
et maxime post absoluta negocia in conventi! regnicolarum nos-
trorum Bohemiae, cui personaliter interesse statuimus habitosque 
tractatus cum provincialibus et subditis patriarum nostrarum 
baereditariarum tum bona informatione ad omnia Dni Tuae res-
pondere volumus et nos tali prorsus modo resolvemus uti D t i oTua 
merito de eiusmodi resolutione et deliberatione nostra contenta 
et satisfacta esse possit, Nuncvero nihil prius aut antiquius ha-
bemus, quam ut omni studio generalem expeditionem tum apud 
omnes sacri imperii Status atque Ordines, tum etiam apud ex-
ternos principes et potentatus maxime vero apud summum ponti-
ficem ac caesaream Mtem, quae quidem ante imeni maii proxime 
futuri eleo favente personaliter in Grermania aderit, contra ad-
ventantis Turcarum imperatoris potentiam promoveamus et in 
hoc sane dies noctesque laboramus ut contrahendis regnorum et 
dominiorimi nostrorum omnium viribus, obtentisque dictorum 
principum atque imperii auxiliis et ad exercitus nostros adiunctis 
copiis elicti christiani nominis hostis conatus non retardemus solum, 
verum etiam prohibeamus atque adeo irritos deo authore facia-
mus ; interim et hoc sedulo omnique studio et solicitudine eni-
tentes uti arces et civitates nostrae in Hungaria undiquaque 
necessariis muniantur firmanturque praesidiis. Nam hoc Dni 

Tuae persuasissimum de nobis esse volumus, nos omnes nostras 
cogitationes, omnia studia, omnes labores vigiliasque huc con-
vertisse, uti regno isti in tantis periculis succurramus pro omni 
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sane possibilitate viribusque nostris. Hortantes proinde Dnpm 

Tuam etiam atque etiam vehementer ut pro sua in nos constan-
tia fideique indubitatae sinceritate proque communi regni istius 
salute et defensione ea in istis rerum discriminibus agat, ea me-
ditetur, provideat et constituat, quae ipsa pro sua prudentia siim-
maque adeo experientia in istis partibus agenda providencia et 
constituenda esse iudicaverit, Scimus enim Dném Tuam id ipsum 
non solum velie sed posse etiam facere et non nisi summa cura 
labore et integritate animi facturam esse ; nec est quod Dnis Tuae 
consilium improbemus, quantum quidem ad eductionem serenis-
simae reginae Isabellae attinet, praestolantes tamen a dieta re-
gina certam resolutionem et responsum ad ea quae praefatus 
secretarius et consiliarius noster Paulus Bornemissa Se ren i t a t i 
suae verbis nostris proposuerat ad quam quidem legationem Se-
renitas sua se cum omnibus dominis et consiliariis suis delibe-
raturam et per proprium nuntium responsum nobis missuram 
esse dixit ; prout idem Paulus Bornemissa ex sermone illius no-
bis retulit. Coniidimus autem et speramus firmiter in Dne Tua, 
quod istarum partium rem publicam et negocia interea temporis 
ita gubernabit pro praesenti rerum statu et sic denique Trans-
sylvaniae defendendae et conservandae curam quam diligentissi-
mam habebit ut possit istud regnum sine magno discrimine tum 
sacri imperii auxilia tum nostras quoque copias expectare, quas 
ut supra diximus quanta maxima possumus celeritate niatu-
rabimus. 

Praeterea eandem Dnem Tuam perquam gratiose requi-
rimus et petimus ut quia omnino decrevimus classem nostrani in 
Danubio ut citius ac melius possumus instructam reddere, velit 
circiter mille et quingentos vel ad minimum mille nazadystas 
strenuos et idoneos in istis partibus quamprimum ad stipendia 
et servitia nostra meliori quo fieri potest modo atque via con-
duci facere eosque ad Comarium una cum aliquibus capitaneis 
adducendos curare ita ut ad finem buius mensis április in dicto 
loco adesse possint, Interim autem singulis stipendium unius 
mensis quo ad deputatum locum sine omni mora pervenire queant, 
ordinari et ex dica istorum comitatuum vel regnicolarum sub-
sidio et contributione, sive alio meliori fieri potest modo nomine 
nostro persolvi faciat. Quod ei vero ex dica comitatuum vel reg-
nicolarum subsidio non esset modus providendi de unius saltem 
mensis stipendio, tunc D4 0 Tua pro sua in nos fide tantum mutuo 
vel det ipsa vel aliunde accipiat, quo in boc desiderio nostro certo 
satis faciat ; et nos de eo, quod mutuo dabit vel accipiet in solutio-
nem clictis nasadistis pro stipendio unius mensis fiendam non nisi 
gratiose contentandam Duem Tuam curabimus. Ubi vero dictus 
numerus ad praefatum terminimi Comarium pervenerit, illieo 
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orclinem dahinaus, ut certam solutionem stipendiorum suorum 
siugulo quoque tempore habeant, Caeterum D t i 0 Tua statim no-
bis reseribat, quo tempore et in quanto numero illos ipsos naza-
distas ad Comarium mittere possit, uti navalium copiar um nos-
t rarum rationes tanto melius dirigere et constituere queamus. 

Insuper eandem D u e m Tuam etiam atque etiam kortamur 
ut per se interim quantum maximum potest numerimi gentium 
ex omni genere praesertim Rascianorum tam equitum quam 
peditum et aliorum quoruncunque in omnem eventum ad ser-
vitia nostra assecurare et conducere nec non cum iis sese appa-
rare velit ita ut perducto exercitu nostro in Hungár iám una 
nobis cum insurgere et vires suas quascunque potest cum copiis 
nostris, cum primum de boc a nobis admonita fuerit, eoniungere 
queat ; faciemus autem D n e m Tuam singulo quoque tempore de 
animo et Consilio nostro in administranda expeditione ista contra 
tam validum et potentem bostem certiorem ut mente niniirum et 
voluntate nostra cognita et ipsa quoque prout sese omni dexteri-
ta te industria et fidelitate facturam esse pollicetur et ofiert, 
quid ratio temporis, quid rerum gerendarum occasio quid regni 
denique status suadere videbuntur, ad boc se pro communi regni 
de tensione eliberationeque accommodare sciat, 

Extremum illud est ut D t i 0 Tua de omnibus occurrentiis et 
explorationibus rerum turcicarum suam ad nos scribendi dili-
gentiam nec non coeptam obsequiorum et studiorum suorum 
sedulitatem ad promovenda scilicet negocia nostra prosequi et 
continuare, simul et quid sibi circa praesentem expeditionem in 
omnem partem faciendum esse videatur, crebro indesinenterque 
nobis significare velit, quandoquidem magnam fìdutiam in Dn i s 

Tuae prudentia et Consilio iam diiduin collocavimus. Idque erga 
se omni liberalitate et beneficentia nostra cum effectu recogno-
scemus. Datum Nurenbergae die quarta mensis április 1543. 

Az irat élén : Frat r i Georgio. 

Fogalmazvány. 

L X X X 

a) 

G y u l a - F e j é r v á r , 1 5 4 3. m á j . 8. 

Frater György Ferdinándnak. Tudatja, hogy a török császár csauza járt 
nála adót és hadi népet sürgetvén ; tancícsot kér, mitévő legyen, annyival in-
kább, mert a konstantinápolyi franczia követ izenete szeiint ő ismét gyanúban 

van a török előtt. 

Serenissime princeps et domine domine mihi clementis-
sime, fidelium servitiorum stb. commendationem. Quinque iam 



5Ì4 
FRÁTER GYÖRGY 

fere menses sunt quod Eustacbium Feledi ad Mtem Y. misi cuius 
reditum cum propter cognitionem earum rerum quae a Mte Y. 
scire cupiebam avidissime expectarem, secunda die maii aderat 
iuvenis novissime ad Mtem Y. missus qui licet adventum ipsius 
Eustacbii brevi mibi futurum promitteret, diceretque nomine 
Mtis Y. me omnia ab ipso Feledi cogniturum, tamen cum eius 
banc moram ferre non possem, continere non potui, quin bas 
litteras ad Mtem Y. darem maxime cum viderem adesse iam tem-
pus illud, quo scire deberem quid M1as Y. apud se fieri statuisset. 
Imperator enim iam se movit apparati! certe satis magno bocque 
ita esse Mtas Y. certo sibi persuadeat ; et si qui aliter rem banc 
Mü Y. retulerint, mibi potius quam aliis Mtas Y. credat, qui cer-
tius ista ex verissima meorum relatione novi ; licet transmari-
nas copias nondum traduxerat et quantum coniicere possum 
neque est traducturus ; verum cum plures ex meis nunc in expec-
tatione sint, faciam brevi Mtem Y. certiorem. Praeterea cbauz 
unus quarta die maii ab imperatore Turcarum ad nos venit, cen-
sum a nobis et gentes ad expeditionem ac victualia postulans, a 
quoquo modo liberi esse possimus. Deus ipse novit;.qui solus 
nos pro sua misericordia servare potest et quamvis res perneces-
sariae fuissent, de quibus dudum Mtem Y. per litteras convenire 
debuissem, nonnulli tamen ex meis ad Mtem Y. profecturi aut 
intercepti sunt aut in carcerem detrusi vel alio aliquo impedi-
mento affecti, quemadmodum Micbaeli Yeseni bomini nobili et 
nomine regni ad Mtem Y. in legatione dimisso Posonii contigit ut 
libertás nunciorum etiam contra iura gentium in ipso cum 
summa contumelia violaretiir ; imo ne mercatoribus quidem Ya-
radiensibus tutum iter in ditione Mtis Y. serenissimae patet, qui 
ter iam omnium rerum iacturam a praedonibus acciperunt, qui 
cum bostium insidias salvi evasissent ibi a praedonibus sunt cir-
cumventi ubi se maxime tutos esse fuissent arbitrati ; quae im-
pedimenta si non toties obstitissent, nulla babita ratione expen-
sarum saepius Mtem Y. fecissem de omnibus certiorem. Nuncius 
oratoris regis Franciae reierebat liic aliis me apud imperatorem 
Turcarum propter Mtem Y. valde esse suspectum, tamen cum 
semel statuerim me ne latum quidem unguem a cbristianis prin-
cipibus discedere, facile possum eiusmodi de me sermones con-
temnere : et licet anno quoque praeterito per egregium Balthasa-
ren! Bornemizza quid ipse de modo expeditionis sentirem, Mu V. 
significaveram, non quod me in dando Mü Y. Consilio dignum 
iudicarem, sum enim ad banc rem piane non idoneus, tamen ut 
integritatem animi mei erga Mtem Y. declararem, illa eadem 
apud Mtem Y. nunci terum me repetere non pignit supplicoque 
Mtí Y. ut mihi quoque in bac re fidem habere dignetur, qui et 
Mtem Y. aeque ut alii diligo et reipublicae christianae ita faveo 
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ut vitám mihi illa chariorem esse non iudicem. Deus optimus 
Mtem V. stb. conservet, Datis Albae Juliae octava die mensis 
maii, anno domini M D X L I I I . 

Közbeszúrva : M tas Y. huic nuncio fidem habere dignetur. 
Eiusdem V. serenissimae Mtis 

fidelis servitor 
Fr . Georgius. 

Külczím : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando stb. 

Eredeti , t i tkos jegyekkel irva. 

b ) 

Az előbbeni levélben említett nuncius jelentése Ferdinánd előtt a török készü-
lődéséről s arról, hogy Fr. Gy. tanácsa szerint, mi mádon állhat leghatható-

sabban a töröknek ellent Ferdinánd. 

Serenissime princeps, domine clementissime. 
Dominus mens thesaurarius nunciat Mu y . fidelissima ser-

vitia sua, uti domino suo clementissimo. 
E t dicit quintum iam mensem esse, quod expediverit erga 

Mtem y . Ewstachium Feledy qui ab eo tempore non sit reversus, 
tametsi vehementer expectatus, nec scire se in quam partém in-
terpraetari debeat tarn diuturnam cessationem nuncii de cuius 
mora fuerit satis anxius. Optasset enim ex ilio cognoscere volun-
tatem Mtis y . et magnopere veretur, si diutius cunctetur nuncius, 
ne tum maxime servire Mü y . nequeat, cum vellet eo modo in-
servire, quo est M u y . sacrae obstrictus. 

Causa tantae sollicitudinis haec est, quod Turcarum caesar 
iam procul dubio se movit apparati! bellico ingenti, quo maiore 
raro se instruxit, quanquam vires et copias transmarinas hoc est 
Natoliae nondum secum habeat, necdum dominus meus exacte 
intelligit, an et illas copias secum Turca ducere intendat vel 
non. Nec dicitur autem Turca recta yiennam petiturus. Sed 
iuxta opinionem suam arbitratur dominus meus quod imprimis 
Quinqueeclesias hostis obsidebit, deinde Albam Regalem et 
Strigonium. Sed etiamsi Quinqueecclesiis ille potiatur, credit 
Albam Regalem et Strigonium non obtenturum, modo M tas y . 
dignetur bene provideri locis illis et numero militum et com-
meatu. Quod si tamen contingeret Turcam illa quoque loca bene 
munita impetere et eis quod deus avertat potiri, tantum proficiet 
et proderit ea optime munita esse ut in eorum locorum expugna-
tione magnam partém aestatis absumat ; interim autem Mtas Y. 
poterit bonas rationes ferendi auxilii excogitare. 

Nuncius autem caesaris et modo apud dominum meiim est, 
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qui petit instanter commeatum milites et tributum. E t deus no-
vit quomodo immúnis esse possit omnis ea regio, cuius incolae 
vehementer sunt exterriti . Adeo ut nisi domini mei praesentia 
illos continuisset, iam pridem sese illi hosti submisissent, tantum 
momentum est apud eos terror hostilis. In ter im autem nisi soli-
das vires M t i s V. in eorum defensionem paratas videant, movere 
provinciales nullo modo sese audent. 

Propterea supplicat dominus meus M ü V. uti domino suo 
clementissimo, dignetur M t a s Y. illi consilium et informationem 
[dare] eam, cui se possit accommodare. Id vero cito, plurimum enim 
veretur, ne id quod hucusque placidis verbis et persuasione ef-
ficere potuisset, deinde si res diutius extrahatur : magna pecunia 
quoque vix praestare queat, 

Hédiit sub meam huc profectionem certus servitor domini 
mei ex Constantinopoli. I s pro certe affìrmat, copias illas caesa-
ris Turcarum in defensionem et subsidium regis Gallorum pro-
missas nondum movisse. 

Resti t i t ad reliquam rerum cognitionem Constantinopoli 
alter servitor domini mei, quo redeunte, curabit dominus meus 
M t e m V. de reliquis quoque recidere certiorem. 

E a vero quae circa negocia praesentia domino meo visa 
sunt, descripsit M u Y. Dignetur ea pro suo sapienti iudicio cog-
noscere et decernere, quae sibi probantur, nam ea et non alia 
domino meo quoque probabuntur. 

Domine clementissime, supplicat M t l V. dominus meus, ut 
quantocius fieri potest, gratioso et celeri responso me remittat , 
u t cognita mente M t i s V. posset dominus meus servitiis ac rebus 
M t i s V. sese accommodare. 

Eredeti. 

L X X X I . 

G y u 1 a f e j é r v á r , 1 5 4 3. m á j . 2 5 . 

Frater György Ferdinand nah. Rácz csapatokat a török közelyése miatt már 
nem szegődtethet ; ezt márcziusban kellett volna ő f lgéneh parancsolnia. Kéri, 
bogy Izabellával való ügyét egyenlítse lei ; mert ha a nélkül tcivoznéh az öz-
vegy királyné, félő hogy az egész országrész a töröknek hódol, mint ezt Fr. 
Gy. előtt több előkelő ki is jelenté, — s az esetre Erdélyben is csah a szá-
szokban bizhat Ferdinánd. — Vácz és Pécsvárad ügyében is sürgetve kér in-
tézkedést s Magyarországot, mint oly állást, a melyből egyedül lehet a török-

kel bimi, ismételve Ferd. gondjaiba ajánlja. 

Serenissime princeps et domine domine mihi clementissime. 
Fidelium servitiorum . . . stb. . . commendationem. E a quae scitu 
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digna erant per Stephamim Yas et scripsi et mmciavi omnia 
M ü Y. diligenter, volili tamen de illis quoque rebus quae post 
illius diseessum contigerunt Mtem V. facere certiorem. Imperator 
Turcarum in festo Sancti Georgii Adrinopoli se movit Sophiam-
que venit, ibi omnes copias suas coacturus ; naves vero commeatu 
et bombardis onustas infinitas ex Danubio praemisit ; ex quibus 
colligere licet, subito aliquid illuni facere velie statuisse. Qua-
propter supplico Mtí V. ut mature Strigonium et Albani Rega-
lem quibus potissimum ille locis intentus est, firmioribus quibus 
potest praesidiis et commeatibus Mtas Y. munire dignetur, cum 
beglerbey in eum finem imperátor praemisit ut et a praesidio et 
a commeatu civitates illas probibeat. Quid autem ipse de modo 
istius belli sentiam, hoc quoque Mü Y. per Stephanum Yas per-
scripsi. Mandaverat praeterea mihi Mtas Y. ut gentes ex Rascia-
nis ad usuni navalis belli conducerem qui ad finem mensis április 
ad Comarum esse deberent, Paruissem certe mandatis Mtis Y. 
et deinceps quoque omnem curam et diligentiam adhibebo ut vo-
luntati Mtis Y. satisfiat, sed iam impossibile esse puto propter 
adventum imperatoris quem omnes iam se movisse sciunt, bue 
delectum militum fieri posse, cum nemo iam domimi uxoremque 
et liberos relinquat, sed saluti suorum quisque quantum potest 
prospicere studet. In martio vero commodius res ista agi potii-
isset. Feledy autem vigesima secunda maii ad me venit. Mentem 
itaque Mtis Y. tum ipso Feledy tum ex litterit eiusdem 
Mtis Y. intellexi ad eaque me conferam, quae Mtem Y. velie 
cognovero. De conducendis vero aliis gentibus curam ha-
bebo diligentem ut ad aliud mandatimi Mtis Y. paratus esse pos-
sim ; sed quemadmodum in omnibus fere litteris Mu Y. serenis-
simae de constituenda honesta reginalis Mtis eiusque serenissimi 
filii conditione supplicavi ita nunc quoque eo quo possum humi-
lius supplico ut singularem curam Mtas Y. de istis Maiestatibus 
habeat, quo et ego liberius M u Y. servire possim. Turca quidem 
bona verba dat, fides tamen nulla est ei aclhibenda, propterea 
quod eiusmodi splendidis verbis multa iam regna in exitium 
pertraxit. In manifesto itaque periculo reginaleni Mtem relinquere 
non possum, sed necesse est ut bine ad tutum aliquem locum 
conferam. Si vero reginalis Mtas negocio cum Mte Y. nondum 
bene concluso ex hoc regno discesserit, timeo vehementer ne to-
tum hoc regnum statim ad Turcam deficiat. Hoc autem ita fu-
turum soli nobiles qui heri ad me convenerant aperte coram tes-
tati sunt, quod post diseessum reginae statim ad imperatorem 
Turcarum pro petendo eis aliquo principe nuncium essent dimis-
suri ; propterea Mtas Y. nihil, neque regno, neque rebus suis, con-
sultius cj[uidquam agere potest, quam si de conditione istarum 
Mtum cito, cito prospexerit ut post deductionem reginalis Mtis to* 



5Ì4 
FRÁTER GYÖRGY 

tum hoc regnimi M tas V. per eum quem huic rei praefìcere volet 
in potestatem- suam una cum arcibus recipere possit, sine quibus 
regnicolas istos Mtas V. in officio tenere non potest. De fidelitate 
quidem Saxonum quibuscum mihi intelligentia est promittere 
possum, aliis tamen duabus nationibus fidere non licet, Si vero 
moram aliquam in hac re Mtas Y. fecerit, aliud in tanta rerum 
necessitate facere non possum, quam ut reginaleni Mtem, si alius 
refugii locus non erit, Cassoviam unacum eius filio deducam. In 
hoc igitur M tas Y. summum consilium totamque deliberationem 
conservandi huius patriae sitam esse sibi persuadeat. Hominem 
quidem in Turcia habeo, priusquam tamen ille rediisset, rumore 
ad nos hodie aliata sunt, civitates Nandoralbam, Sarno, Zalon-
kemen et aliam in Bozna Novum Montem quam vocant conflag-
ratas esse. 

Quemadmodum autem vita nihil neque charius neque iu-
cundius esse potest, ita certe nihil libentius in vita mihi contin-
gere optarem quam ut Mtem Y. convenire coranique de rebus ad 
conservatlonem regni pertinentibus colloqui possem, inprimis 
propter negocia Mtis Y. quae sive ignoratione rerum nostrarum 
sive defectu alterius rei, video tamen ire omnia sine ordine, quod 
causa Mtis Y. quam totani in salute reipublicae christianae ver-
sari conspicio, quantopere doleam, litteris consequi non possum. 
De mea autem ad Mtem Y. veniendi securitate ea M tas Y. mihi et 
scripsit et nunciavit ut nihil unquam tam persuasimi habeam, 
quamuis multi aliter de me hoc apud Mtem Y. interpretati sint, 
quam illam singularem Mtis Y. erga me clementiam in quam 
totius vitae meae et quietem et solacium collocavi ; nec unquam 
quidque mihi in mentem venit, quod me a gratia Mtis Y. in di-
versum bactenus ducere potuisset ; modum- tamen veniendi non 
video cum propter infinitas curas quibus in conservatione huius 
terrae distineor, de una arce in aliam ire mihi non licet ; iinmo 
vero si Turca me ad Mtem Y. profectum esse animadverteret, 
quod certe celari nunquam posset, nulla maior occasio invadendi 
regni illi posset offerri. Caeterum si M tas Y. pro sua prudentia 
modum aliquem reperiret quo sine iactura regni id fieri posse 
cognoverit, id faciam quod Mtas Y. regno utile et in rem suam 
esse iudicabit. 

Quamuis autem prius quoque Mu Y. supplicavi de arce 
Yaciensi et Pechwaradiensi ut illas Mtas Y. ad manus suas reci-
peret, nunc itaque iterum Mu Y. supplico ut Pechvaradinum 
vel Emerico Yerbecy vel episcopo Quinqueecclesiensi, antequam 
Turca illam eripiat, reddere iubeat, pro cuius restitutione cum 
iam litteris quoque imperatoris monitus essem, unica hac ratione 
illos repuli, me adventum imperatoris expectare, arcemque illam 
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ad manus solius imperatoris me dare constituisse. Illám enim 
quae a me longissime distat et ad quam per medias Turcas itur, 
mihi tueri et difficile et impossibile est, quae si a Turcis fuerit 
occupata, Quinqueecclesiae diu durare non possunt et Vacia 
quoque ingentem cladem superioribus partibus regni Hungáriáé 
in eo casu adferret procul dubio. Tarn de Yaciensi igitur quam 
Pecbvaradiensi quas bactenus meis sumpLbus servavi, curet ob-
secro Mtas Y. ne turcica manus illas occupet. Scripsi autem ad 
sacratissimam quoque et catbolicam caes. Mtem de modo belli, 
quem Mü Y. perscripseram. Per misericordiam igitur dei, per 
salutem totius reipublicae christianae, per lacbrimas innocentium 
et viduarum. per alta suspiria senum, per trepidationem miseri 
vulgi Mu Y. supplico, dignetur sacr. caes. Mtem bortari, ne reg-
num boc multo sanguine maiorum nostrorum conservatum et pro 
propugnaculo totius reipublicae christianae omnium opinione ha-
bitum ad manus perfidissimorum hostium cum summa christia-
norum iactura venire patiatur ; nunc enim ea defendendi regni 
huius occasio Mtibus Y. oblata est, qua nulla nec maior nec uti-
lior esse potest ; tanta autem ratio liuius regni apud Mtes Y. 
esse debet, ut ea occasione neglecta, hostis ex solo hoc regno fa-
cile impérium totius reipublicae christianae sibi vendicare potest. 
Contra si tempestive salus huius regni Mtibus Y. curae fuerit, 
promittere possum, dei auxilio infra spatium quatuor annorum 
continui belli exagitatione et Constantinopolim et maiorem par-
tém Turciae penes Mtes Y. futuram. 

Cum vero quottidie deinceps eiusmodi res emergant, quas 
statini scire Mtem Y. necesse erit ; supplico Mü Y. ut homines 
meos quumprimum expedire dignetur ut et Mü Y. ad eius prae-
scriptum inservire sciam et me rebus necessariis Mtem Y. facere 
certiorem. Deus optimus maximus Mtem Y . . . . stb . . . . conser-
vet. Datis Albae Juliae vigesima quinta die maii, anno domini 
MDXLII I . 

Quidquid vero iste Michael literátus Mü Y. meo nomine 
dixerit, fidem Mtas Y. eius dictis adhibere dignetur. 

Eiusdem Mtis serenissimae 

fidelis servitor 
Er. Georgius. 

Külczim : Serenissimo principi et domino domino Ferdinando . . . . stb. stb. 

Eredeti, titkos jegyekkel írva. 
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Frater György üzenete Ferdinándhoz a török elleni intézkedések, erdélyi dol-
gok, Izabella királyné ügye, Vcícz és Pécsváradja tárgyában — névtelen kül-

döttje által Ferdinánd udvaréiban előadva. 

Fratris G-eorgii legationes de rebus Ungariae ad regiam 
Maiestatem, dominum nostrum clemeutissimum. 

Ut sua Mtas certo sciat imperatorem Turcarum prima die 
mensis buius iunii cum omni sua vi ac potestate bellica ex terra 
Sopbiarum venire cepisse. 

Ut sua M las certo intelligat conatum et voluntatem Turca-
rum imperatoris esse beglerbekum praemittere ut Strigonium 
et Albam Regiam statini obsideat : ne praesidiarios milites et 
victualia sua Maiestas intromittere possit, 

Imperatorum Turcarum validissimo exercitu venire, quali 
antea nunquam in Ungariam venit : omnesque bombardas quas 
ab initio cepit in Ungaria, nunc in Alba Gracca ad currus ordi-
nasse : et adventum beglerbekii expectare, qui simul et venerit, 
illas omnes bombardas ad expugnandas arces munitiores Unga-
riae mittere. Ideo : 

Supplicat suae Mu Frater Georgius ut sua Mtas babeat 
vigilem rerum curam, fortificet et communiat arces commeati-
bus, victualibus ac praesidiis, antequam liostis veniat, 

Imperatoris Turcarum nuncios apud Fratrem Georgium 
esse, per quos iubet tributimi Ungariae administrari et ipse 
Frater Georgius tributum iam propter pacis praetextum ac si-
mulationeni illi administrativ fecit. 

Per eosdem nuncios optat et iubet imporator Turcarum 
ut quam maximo exercitu potest, se ad bollimi Frater Georgius 
paret et visis primis litteris ad Danubium illi obviam eat,. Pro 
bac autem re misit Frater Georgius nuncios ad ipsum imperato-
reni cum tali informatione, ut aliquantisper factionibus ac siniu-
lationibus ipsum remorentur et teneant, quousque Mu regiae 
rursum vel litteras vel nuucium mittere possit. 

Oratoria regis Franciae ad imperatorem Turcarum servus 
unus venerat in Transsylvaniam, ut rumores famanique illic 
venaretur et discordiam etiam ac defectionem a sua Mte susci-
tare!. Quem Frater Georgius ita excepit, ita cum eo tractavit, 
ita demum a se dimisit, ut nulluni ex eo sit periculum, nec suam 
Mtem bac causa solicitam esse debere. 

Nobiles existentes in Transsylvania et Siculos etiam ita 
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esse inconstantes ut nisi Fráter Georgius cum reginale Mte in-
ter eos habitarent, iamdudum vaivodae de Moldova adbaesis-
sent. Propterea suae M4i Frater Georgius supplicat ut sua 
Mtas provideat ne si ad Mtis suae mandata Frater Georgius 
illinc fuerit egressus, illi a Mte sua deficiant. 

Supplicat suae Mu Frater Georgius ut M tas sua babeat 
curam reginalis Mt s , nam audiens adventum imperatoris Turca-
rum adeo territa est, ut nusquam ab eo remanere audeat, ob 
eamque ipsum Fratrem Georgium in servitiis suae Mtis multum 
impediri. Quare sua Mtas ad eam scribat et locum aliquem mu-
nitimi assignet, ubi audeat remanere, Nam si ipse Frater Geor-
gius ad mandata suae Mtis venire cogetur, velit nolit, si non in 
alio loco, saltelli Cassoviae eam oportet relinquere. 

Sua Mtas per egregium Lestar de Feled nunciaverat ut 
Frater Georgius ad nazados gentes conduceret, ipse vero quam-
vis diligentissimam dederit operám, conducere non potuit. Nani 
adventu imperatoris Turcarum ita omnes esse perterritos ut 
solum curent : ubi et quo se cum liberis, uxoribus, ac rebus de-
fendant. Nibilominus statini ad mandata suae Mtis vaivodas 
nazadorum vocari fecit omniumque eorum pro fidelitate suae 
M t is ivramentum accepit, commisitque ut ubicunque invenientur, 
sex, decem, viginti, triginta secreto conducerentur et ad servitia 
suae Mtis in Danubium mitterentur. 

Certos et fidedignos viros cum litteris ad dominom nostrum 
clementissimum Carolimi imperatorem Frater Georgius misit, 
supplicans ut regnum adflictum adiuvet. Illos vero bomines 
propterea per suam Mtem non misisse, ne se sua Mtas suspicionem 
sinistrani conciperet ; sed sua Mtas certo credat, nibil aliud nun-
ciasse, nisi pro auxilio implorando. 

Frater Georgius tam a rege Franciae quam etiam ab aliis 
multis per litteras kactenus est solicitatus ac ad defectionem a 
sua Mte adkortatus : supplicat tamen suae Mli ut nullam de eo 
dubitationem babeat; ; a m ab eo temporo quo se suae Mn com-
mendavit, Semper omni fidelitate fuisse et nunc se in tota vita 
suae Mh cum sanguinis effusione promittit serviturum. 

Frater Georgius multoties ab imperatore Turcarum est 
solicitatus : ut Yaciam et Pecb Waradclia det in manus eius ; 
ipse tamen spe inani ipsum bactenus fovit et tractavit. Et ipse 
Frater Georgius scripsit aliquoties domine reverendissimo Stri-
goniensi ut Yaciam nilitibus muniat, scripsit etiam domino reve-
rendissimo Quinqueecclesiensi ut et ipse muniat Pecb Waraddia, 
sed abistis in bunc diem nullum accepit responsum. Nunc suae 
M'1 suplicat : babeat eurani istorimi locorum, nani iam Turca-
rum imperatore adveniente, se nescire quo praetextu, qua simu-
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latione tenere possit, si imperátor a se rogare ceperit. In utris-
que tamen locis servos ivramento adegit, ne usquam ad morteni 
in manus Tureieas arces dent, si etiam ipsémét Fra te r Georgius 
mille litteras ad ipsos scriberet 

In provinciis Chamad et Themeswar sicut sea Mtas iusse-
rat, taxani Fra te r Georgius pronunciaverat et omnium nobilium 
ivramentum pro fidelitate scae M t is acceperat. Verum postquam 
seroum oratoris Franciae regis in Transilvaniam venisse intel-
lexisset, illis provinciis relictis, statim in Transsylvaniam ire est 
coactus. Sicque illi in bunc usque diem taxam solvere neglexe-
runt. Haec etiam voluit ne sua M tas ignoraret. 

E g y k o r ú írat. 
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Bernárdf fy követségéről Kr imiában tör ténet í rásunk igen 
keveset tud. Istvánffy s a Trausck-féle krónika, valamint Sza-
raosközy is csak néhány szóval tesznek róla említést, s körülbelül 
nem mQndanak többet, m i n t h o g y 1598 elején küldte ki Bá thory 
Zsigmond fejedelem Kr imiába , bogy a t a t á r chámot a törökök-
től elvonja, s ezt el is érte ; de mikor már visszatért, Zsigmond 
nem volt fejedelem, országát á t ad t a Rudolfnak, s az ez ál ta l E r -
délybe küldött biztosok folytat ták a megkezdett a lkut a Ber -
nardffyékkal jö t t t a t á r követekkel. Ennyi az mindössze, a mit 
tör ténet í rásunk ezen követ járásról tud. Az a lább következendő 
kilencz levél Bernárdf fy krimi út jához s egész követjárásához 
igen érdekes adalékot szolgáltat . 

Ami magá t Bernárdf fy t illeti, egyike volt a Báthoryak ál-
r 

tal keleti követségekre használt diplomatáknak. Ováryval, Tor-
mával, Budayval, stb. azon kor ismertebb és ügyesebb diploma-
tái közé tar tozott . Rácz György, követtársa, Mihály va jda em-
bere volt, különben magyar diplomata, milyenekkel a Mihály 
udvara telve volt, 

I . 

1 5 9 8. a p r. 3, 

Il lustrissime princeps, domine gratiosissime, seruit iorum 
meorum humíll imorum stb. commendationem. 

Nagyságodnak ezt akarók értésére adni, hogy istennek ke-
gyelmességéből mi az t a tá r chámmal ő nagyságával szembe vol-
tunk és minden jó válaszunk vagyon tőle, légyen hála az úristen-
nek, immár szinte eddig jö t tünk vaia Takuchig, de Je remias vaj-
dához ő nagyságához kelletett ismét innen mennünk, hiszszük, 
hogy ő nagysága is ott sokáig nem tar tózta t bennünket, mint 
hogy siető az dolog. Az t a tá r chám főemberét küldötte velünk 
nagyságodhoz és urunkhoz, kik velőnk vannak. Hazon agát, Der -
vis béget, és A m h a t aga is az cham vezére egy főszolgáját kül-
dötte nagyságodhoz. Hogy pedig ennyi smkaualo t t unk, az oka 
ez, hogy az tengeren mindjárás t gályát nm ta lá l tunk az ki Ta-
tárországra ment volna, minthogy tud ja nagyságod, hogy az ten-
geren télbe nem já r az hajó, hanem háromszáz ta l lé ré r t fogad-

35* 
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tunk volt egy gályát Kvll iénél s azon mentünk volt ál tal az ten-
geren, igen nagy szerencsén voltunk, nagy szélvész támadot t az 
tengeren és egyszer ismét visszavert bennünket szinte oda a hon-
nan elindultunk volt. Mi igen akarnók ugyan, hogy az jó választ 
mind Erdélybe s mind nagyságodnak megvihetnők. Nagyságodat 
kérjük, nagyságod is küldjön postán mindjárás t Jeremias vajdá-
hoz, hogy ne késleljen bennünket, A d j a hírré nagyságod siet-
séggel Erdélybe is. E x Takuch 3. die április. Anno 1598. 

Nagyságod szegény szolgái 
Bernardfy János és R ácz 

György, az követek. 
Külczim: Illustrissimo principi domino domino Michaeli dei grat ia vai-

vodae, domino vero et perpetuo haeredi regni Transalpinensis stb. 

Eredeti. 

I I . 
1 5 9 8. m á j . 7. 

Illustris et magnifice domine amice observandissime. Sa-
lutem et nostri benevolam commendationem. 

Istentől nagyságodnak kévánok sok jókat és jó egészséget 
megadatni. Ez t akarám nagyságodnak értésére adnom, hogy ma 
hozák énnekem Bernárdffy János erdélyi követ és Rácz György 
mi szolgánk levelét, kiket ez elmúlt napokban az ta tár chámhoz 
követségbe küldtünk volt, jünek, békével jár tak, az chámnak fő-
emberi vannak velek, Moldovába vannak most Jeremiás vajdánál, 
bizonyos emberemet küldöttem oda eleikbe, mihelyen emberem 
megjű tülök és mi válaszszal jár , sietséggel értésére adom nagy-
ságtoknak. Az mely levelet penig énnekem lcüldtenek, azt is im 
elküldtem s abból nagyságod voltaképen megérti. Istennek le-
gyen hála, semmi gonosz híreink nincsenek, mindenfelé emberim 
vannak, ha mi olyas hírt hoznak, kit szükségesnek Ítélem nagy-
ságodnak megírnom, ottan én megírom. Tar tsa meg isten nagy-
ságodat. Datum in oppido nostro Tergovista, 7. maii, anno do-
mini 1598. 

Il lustris ac magnificae dominationis vestrae 
amicus 

Michael vajvoda regni 
Transalpini mpr. 

Joannes Bácz secretarius mpr. 
Külczim: Illustri ac magnifico domino Bartholomaeo Pezzen sacr. caes. 
reg. Maiestatis consiliario etc. et legato eiusdem in Transsylvaniam 

misso. etc. domino amico observandissimo. 

Eredeti. 
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I I I . 

1 5 98 . a p r . 2 1. 

Illustrissime domine, domine mihi gratiose, servitia mea 
humillima dominazioni vestrae magnifieae etc. lubens defero. Is-
tentűi nagyságodnak asszonyommal ő nagyságával és nagysá-
godhoz tartozókkal egyetemben jó egészséget stb. kévánok. 

Nagyságos és énnekem jóakaró u r a m , tudom nagysá-
god is csudálkozott talám és gondolkodott felőle, mi legyen az 
oka ennyi ideig való mulatságunknak ; de mi azt csudáljuk in-
kább, bogy a mint mostan az idő forog, békével visszajűkettünk 
Tatárországból. Azért legyen bála az úristennek az ta tár chám 
minket urunk ű felsége tekéntetéért jó szemmel szeretettel lá-
tott, fogadott és nagy becsületbe tar tot t és jó válaszszal is bocsá-
tott el bennünket, ki az keresztyénségnek, kiváltképen pedig az 
megromlott Magyarországnak. Erdélynek és Havasalföldének 
javára és hasznára lenne, ha valami summa pénzt küldhetnének 
mostan az ta tár chámnak : mi mindenképen azon voltunk, hogy 
ükét az török mellől elvonjuk és az keresztyénekhez kapcsoljuk, 
s a mint látom attól nem idegenek volnának, ha sok pénzünk 
volna, mert űk is megunták immár az török barátságot és igen 
szegények. Az ta tá r chámnak fű követi vannak velünk, kik Mold-
vába hallván az urunk ű felsége elmenetelit igen megháborodta-
nak ra j ta és ugyan onnan vissza akar tak térni mindjárást , de mi 
mindaddig szóltunk nekiek és biztattuk, hogy nagy nehezen ide 
Mihály vajdához hozhattuk el űket. Immár innen nem tudom 
ha sziikséges-e oda Erdélybe menniek vagy nem : de azt mond-
ják. hogy addig semmiképen oda nem mernek menni nagyság-
tokhoz, míg Mihály vajda űket nem biztatja. Azért nagyságtok 
lássa, adja eleibe asszonyunknak ű felségének hogy ha oda kell 
az ta tárokat vinnünk, tahát irjon ű felsége Mihály vajdának 
felőle, hogy ne idegenítse űket, vagy ha csak Mihály vajdának ű 
magának kellessék-e expediálni ésr micsoda válaszszal az köve-
teket, azt is í r ja meg nagyságtok. Énnekem nagyságos uram bi-
zony elég költségemben esék az ide való farsangolás ; az urunk 
ű felsége nevéért és becsületeért az ta tár chám udvarában való 
fű embereknek én magamtul kinek paripát, kinek órát s kinek 
egyéb szerszámot, szép vaskesztyűket, mit adtam. Immár nem 
tudom, nagyságos uram, ki fizeti meg énnekem azokat, és kitűl 
várjam ju ta lmát az én jámbor hív szolgálatomnak, volt bizodal-
mam az mi kegyelmes urunk ű felsége kegyelmességébe, hogy 
régi szolgálatomra valami tekéntet leszen, ajánlotta is vaia ma-
gát ü felsége hogy valami jószágocska nélkül nem hagv, de im-
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már nem tudom, énnekem isten után minden bizodalmam csak 
nagyságtokban vagyon ; im lát ja nagyságod, hogy én magamat 
nem kémélettem ű felsége szolgálatjába és az keresztyénségnek 
javáér t nagy szerencséken, sok veszedelmes helyeken forgódtunk. 
Erdélybe sok ember vagyon, a ki mind egész Erdélyér t sem 
próbálta volna azt meg a kit mostan én. Nagyságodnak azért 
könyörgök mint jóakaró uramnak, hogy nagyságod legyen min-
den jó akara t ta l hozzám mind asszonyunk ű felsége előtt s mind 
egyebütt a hol illik, kiért én is teljes életembe szolgálok nagy-
ságodnak. Tar t sa meg isten nagyságodat stb. Köl t Görgiczén 21. 
die maii anni 1598. 

I m m á r Moldvába jüt tünkbe értet tük, hogy az török csá-
szár az ckámságot elvette az mostani t a t á r chámtúl és másnak 
ígérte : ki ha úgy leszen, annál inkább megvetik az ta tá rok az 
török bará tságát és bosszúságába valamit próbál az mostani ta tár 
chám az török ellen, bizon dolog, hogy urunkhoz ü felségéhez 
igen jó szívvel és jó akara t ta l volna az chám és ugyan örökös 
atyafiúságot, szövetséget és barátságot akar vaia vele vetni, kire 
nagy erősen megeskiitt mi előttünk és hitlevelet is küldött, ki 
i t t az ű maga emberinél Hazon agánál vagyon. 

Nagyságod szegin szolgája 
Jo . Bernardfí'y mpr. 

Külczim, : Illustrìssimo domino Caspari Kornis de Kuszka sacr. caes. reg. 
Maiestatis consiliario stb. 

Eredeti. 

Jegyzet: Egykorú kéz az eredeti margójára német nyelven kivo-
natot irt. 

IV. 

1 5 98 . m á j . 1 9. 

Reverende ac magnifici domini, amici observandi. Salutem 
et servitii commendationem. 

Bernárdffy János mind pedig az ta tár chám főkövetekkel 
(sic) immáron országomban beérkezének. azért miben álljon az 
dolog, ő felségének asszonyunknak bőségesen megírtam és az 
követek levelét is, kit énnekem köldettenek, oda köldettem, azért 
mind abból az levélből mind penig az ő felsége leveléből, nagy-
ságtok az dolgot megérti : ez mi szolgánk által penig nagyság-
toknak szóval izentönk bőségesen ; valamit azért mi szónkkal 
mond, nagyságtok szavát meghigyje és mindenekről engemet 
hamarsággal tegyen bizonyossá. Tar t sa meg isten jó egészség-
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ben nagvságtokat. Datum ex oppiclo nostro Tergovista 19. Maji. 
1598 . 

Rev. ac magli, doni. vestrae 
amicus paratissimus 

Michael vaivoda regni 
Transalpinaes impr. 

Külczím: Keverendő ac magnificis duininis Stephano Szuliay stb. Nicolao 
Istvánffi stb. doininis amicis observaudis. 

Eredeti. 

V . 

1 5 9 8. m á j . 2 1. 

Reverendissime atque illustrissimi domini, domini mihi 
granosissimi, servitiorum stb. ablationem. 

I m m á r im hat holnapja leszen, hogy engemet az én kegyel-
mes uram az Mihály vajda szolgájával Rácz György urammal 
Tatárországba az ta tár chámhoz küldött vaia követségbe, bizo-
nyos és fű dolgok végett, Mikoron azért post Ulysseos errores et 
discrimina multa az chánilioz jutot tunk volna, tisztességgel fo-
gadott, jó szemmel látott és jó válaszszal is bocsátott el bennün-
ket, sőt ű maga is fű követit bocsátta velünk urunkhoz ű felségé-
hez. De az ta tár követek értvén urunknak elmenetelit igen meg-
háborodtanak ra j t a és ugyan az útból vissza akarnak vaia térni : 
mindazonáltal mi sok biztatással és persuasiókkal a r ra vittük 
őket. hogyha szinte Erdélybe nem akarnak jünni is, ottan csak 
Mihály vajdához jűj jenek először. Mostan azért immár ide Ha-
vasalföldébe az vajdához érkeztünk velek Görgiczére ; itt ismét 
nem tágítottuk az dolgot hanem minden úton azon voltunk, hogy 
nagyságtokhoz vihessük iiket, de azt mondják, hogy senimiképeu 
a mi szónkra el nem mernek velünk jünni, hanem ha Mihály 
vajda assecurálja űket, hogy Erdélybe semmi hántások és tar-
tóztatások nem leszen. Azért értvén azt, hogy császár ű felsége 
a mi kegyelmes urunk nagyságtokat delegálta oda Erdélybe 
helytartónak és commissariusoknak asszonyunk ű felsége mellé 
bizonyos ideig, nagyságtoknak kelleték írnom felőle ; azonképen 
asszonyunknak is írtunk. Nagyságtokat kérem, nagyságtok adja 
eleibe ü felségének az dolgot és az ű felsége akara t j á t értvén, 
annak felette egyebekkel is a kikkel illik communicálván, men-
tül hamarébb lehet, írjon ű felsége és nagyságtok is Mihály vaj-
dának. hogy ne idegenítse űket, hanem jó szót adván nekiek, 
legyen azon. jűj jenek el velünk Erdé lybe ; vagy ba nem szüksé-
ges ottlétek, hanem csak Mihály vajda expediálja ugyan innen 
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üket, és minemű válaszszal bocsássa, azt is írja meg nagyságtok, 
engemet pedig sokáig itt ne tartóztasson, mert volnának oly dol-
gok, kiket oretenus kellene ü felségének és nagyságtoknak refe-
rálnom, sőt az t a tá r chám ű maga azt mondá, megmondjuk 
urunknak ti felségének, bogy az császárhoz ű felségéhez is mind-
járás t emberit bocsássa P r á g á b a és ű felségének is értésére adja 
az~dolgot, miérthogy az egész kereszt vénségnek javát nézi. P lu ra 
ckartis committere non licet, vereor enim ne litterae a malevolis 
quibusdam intercipiantur. Tar tsa meg isten nagyságtokat stb. 
Datum ex oppido Grörgicze Transalpinensi. 21. die maii. anno 
1598 . 

" H a ű felségének és nagyságtoknak az leszen akara t ja , hogy 
az ta tárok Erdélybe jűjjenek velünk, t ahá t nagyságtokat kérjük, 
nagyságtok szerezzen úti levelet és küldje előnkbe Brassóba, 
bogy mindenütt gazdálkodjanak, mert nekünk urunk ű felsége 
tekintetiért minden tisztességgel voltak. 

Nagyságtok szegin szolgája 
Jo . Bernárdffy alias secreta-

rius serenissimi principis mpr. 

Post scripta. 
Immár mind asszonyunknak ü felségének s mind pedig 

nagyságtoknak írtam vaia levelet és készen tar tot tam : azonba 
érkezék oportune az brassai bíró embere az nagyságtok levelé-
vel, kiben a mit nagyságtok ír, megértettem és ha szinte nagy-
ságtok semmit nem írt volna is, minden szándékom, igyekezetem 
az volt, hogy ide Mihály vajdához jutván azon órában levéllel 
értessem mind asszonyunkat ű felségét, s mind nagyságtokat, 
csakhogy semmi oly bizonyos embert nem kaphattam. A mi ez 
mostani erdélyi változást és állapatot nézi, értettük vaia Jere-
miás vajdátúl is Moldvába : kit hiszünk, hogy nem egyébtül ha-
nem istentűi vagyon, mert ü kezébe vannak minden birodalmok 
és ű szentsége szokta rendelni és igazgatni az fejedelmeket, a 
mint ű szentségének kedves kellemetes akarat ja , mindennek úgy 
kell lenni. En miképen hogy ennek előtte az én kegyelmes uram 
után császárhoz ű felségéhez és az ű felsége atyjafiaihoz hívség-
gel voltam és az én erőm szerint örömest és jó kedvvel igyekez-
tem per occasiones szolgálni, ezután is ahoz tar tom magamat, 
hiszem azt hogy ű felségeknek az én régi jámbor hív szolgála-
tomra illendő tekéntetek lészen : holott csak ez mostani peri cu -
losa legatiót is, a kibe engemet az én kegyelmes uram elbocsá-
tot t volt, nem sok ember vette volna fel ugyan nagy sok ado-
mányért is: nem tudom, leszen-e valami jutalmam érette, noha 
ez az én szolgálatom mind az egész keresztvénségnek használt. 
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Jóllehet vagyon bizodalmam isten után nagyságtokban is, tudom 
hogy ha az én kegyelmes uramat honn érhettem volna, nem lőtt 
volna héába az én szolgálatom, fáradságom és költségem ; mind-
azonáltal nagyságtoknak könyörgök, nagyságtok ne feledkezzék 
el rólam, hanem commendáljon nagyságtok mind császárnak ű 
felségének s mind Maximilian urunknak és egyebeknek is, kit 
teljes életemben szolgálhassak meg nagyságtoknak ; az isten is 
minden jót ad nagyságtoknak érette. 

Az tatárok felől nagyságtoknak azt írhatom hogy az én ke-
gyelmes uram engemet az Mihály vajda szolgájával egyetembe 
két dologért bocsátott vaia az tatár chámhoz. Egyik az volt 
hogy az török császárnál így törekedjék a hám az békesség felől, 
hogy Temesvárat és Gyulát Erdélyhez engedje és az két folyó-
víz a Duna és Tisza legyen az erdélyi birodalomnak határa a 
mint szultán Szulimán megígérte volt János király fiának ; 
melyre az tatár chám kész lűn és azt mondá, hogy azon leszen, 
hogy valamint szultán Szulimán császár idejében volt, most is 
ugy legyen. Másik és fű dolog és minden követségünknek sco-
pusa ez volt, hogy az tatár chám és az mi kegyelmes urunk kö-
zött uniót, szövetséget és kötelességet szerezzünk az török ellen ; 
kiről sokat és nagy diligenter tractáltunk és beszélgettünk tit-
kon csak ű magával és semmit hátra nem hagytunk benne, vala-
mit az keresztyénségnek javára Ítéltünk lenni. S a mint eszünkbe 
vettük minden jó akarattal vagyon az tatár chám és mind az 
több tatárok is az keresztyénséghez, csakhogy az kévántatnék 
hozzá hogy valami summa pénzt küldenének mostan neki, mert 
az bizony dolog hogy ők is nem szeretik az törököt és megunták 
barátságokat ; ezeket mostan könnyen elvonhatnák az török mel-
lől. hogyha az • keresztyén fejedelmek nem fösvénykednének. 
Kiről én nagyságtoknak aztán szóval bővebben szólok, ha isten 
Erdélybe viszen. Immár ezek az tatár követek azért jüttek volt 
velünk urunkhoz ű felségéhez és Mihály vajdához, hogy az uniót 
és az szövetséget tractálják és módjával véghez is vigyék ; az fű 
követnél vagyon mind,urunknak s mind Mihály vajdának szóló 
hitlevele az chámnak. És hogy az békesség felől is értekezzenek 
mind urunktul s mind Mihály vajdátul, hogy ha akarják-e vagy 
csak szóval tartják az törököt. Ezek így lévén, minthogy urun-
kat ű felségét az isten más állapotra vitte, egyéb módját nem lá-
tom a dolognak, hanem mind császárnak s mind Maximilián 
urunknak ű felségeknek Mihály vajdára kellene azt bízni, hogy 
az tatárokkal tractálna, mert ű jól érti s tudja az dolognak kezde-
tit, fundamentomát és mind töröknek tatárnak módját, állapat-
ját. U felségek küldenének valami kevés pénzt az ű magok em-
bere gondviselése alatt Mihály vajdához, kit az tatár chámnak 
küldene és kedvet találna vele. Mert ű maga az chám nekem 
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nagy bizonynyal mondá, nem lehet egyéb benne, úgymond, ha-
nem most még ez egyszer meg kell indulnom harmadfélszázezer 
tatárral az török császár sok kérésére és ígéretire , de azért úgy-
mond sem Moldvára, sem Havaselföldére, sem Erdélyre nem 
megyek, nem is igyekezem, hanem minden hadammal az török 
birodalmára Toborcsára tartok és ott leszek táborba. De ha azt 
megérti, hogy urunk elment, elhigyje nagyságtok hogy megbúsul 
rajta egy először, azt gondolja, hogy megjátszodtattak és ki tudja 
mit gondol : hanem Mihály vajdának volna abban jó módja, a 
mint ű maga is mondja és kész is hozzá, hogy complacálná üket, 
csakhogy küldenének valami pénzt kezébe, kit császár és Maxi-
milian urunk ű felségek nevével az chámnak küldene hogy elől 
találnák véle. Mert nem adom tanácsul hogy mostan immár az ü 
felségek követe oda az ckámhoz menjen, hanemha ezután más 
időben. Ezeket az tatár követeket] hanem ha Mihály vajda biz-
tatja, vagy pediglen megkötözik üket s úgy viszik el, de külöm-
ben el nem vihetjük Erdélybe. De igen szükséges volna éskéván-
tatnék hogy ű felségével asszonyunkkal és nagy ságtokkal orete-
nus beszélgetnénk, mert volnának oly dolgok, kit az mi kegyel-
mes urunknak ű felségének is császárnak mindjárást értésére 
kellene adni. 

Nagyságtok szegin szolgája 
Jo. Bernárdffy mpr. 

Cancellarius uramnak ü nagyságának is örömest irok vaia, 
de nekem azt mondák hogy Váraddá ment ű nagysága. 

Külczim : Reverendissimo atque illustrissimis dominis Stephano Szu-
hay episcopo Waciensi, praefecto camerae huugaricae, ac Nicolao Ist-
vánffy offieii palatinalis locumtenenti stb. stb. dominis mihi gratiosissimis. 

(Eredeti, melynek egykorú nemet fordítása is meg van. 

VI. 
15 9 8. m á j . 2 2. 

Illustrissime domine, domine mihi gratiose, post servitio-
rum meorum in favorem Serenitatis vestrae Immillimam com-
mendationem. Istentől nagyságodnak stb. hosszú ideiglen való 
életet kévánok. 

Nagyságos, és énnekem jóakaró kegyelmes uram, bizony 
mi elíg nagy szerencséken és sok költséggel, fáradsággal jártunk 
Tatárországba : legyen hála az úristennek, hogy onnan kijiihe-
t é n k ; m e r t h a az urunk ű felsége elmenetelinek aki re ott ért 
volna bennünket, nem vélem, hogy soha egyik is közülünk Er-
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délyt látta volna. Mindazonáltal istennek neve dicsírtessék, jó 
válaszszal jártunk. Az tatár kámnak is fűköveti vannak velünk, 
kiket urunkhoz ű felségéhez küldött volt, de mikor Moldvába 
jutottunk volna velek, megértvén az ű felsége országából kimoz-
dulását, igen megháborodtak rajta és ugyan onnan mindjárást 
vissza akarnak vaia térni, de mi sok szép szókkal és sok bizta-
tással ide hoztuk őket Mihály vajdához nehezen. Innen immár 
semmiképen Erdélybe nem akarnak menni, hanem ha Mihály 
vajda leszen kezes érettek. Azért nagyságtok lássa, adja eleibe 
nagyságtok asszonyunknak ő felségének és nagyságtok minket 
mentül hamarébb lehet informáljon felőle, mihez tartsuk magun-
kat ; azonképen Mihály vajdának is irjon ű felsége felőle, mert 
ezeket sokáig itt nem jó volna tartóztatni. Nagyságodnak pedig 
bizonynyal Írhatom, hogy az tatár chám igen jó akarattal volna 
az keresztyénségliez, ha az keresztyének is nem fösvénkednének, 
sőt ugyan mostan is csak valami kevés pénzt vihetünk vaia neki 
is semmiképen helyéből ki nem mozdulna, noha az török császár 
igen sollicitálja és nógatja, de ű a mint eszünkbe vettük, avval 
keveset gondolna, csak táplálhatnék pénzzel űket. Tartsa meg 
isten nagyságodat stb. Datum ex Grörgicze 22. die maii Anno 
1 5 9 8 . 

Im látja nagyságod, hogy én magamat nem kémélhettem, 
és nem szántam sem költségemet, sem fáradságomat az keresz-
tyénségért és az én kegyelmes uram szolgálatjába, sőt egyne-
hányszor az halálhoz is közel voltam : tudom bizony, hogy Er-
délybe nem sok ember vette volna fel ezt az követséget : immár 
nem tudom, nagyságos uram, mi leszen jutalmam érette, énne-
kem minden bizodalmam csak nagyságtokban nagyon. Nagysá-
godnak könyörgök, nagyságod legyen jó akarattal hozzám és 
commendáljon nagyságod mind asszonyunk ű felsége előtt s 
mind egyebütt a hol illik : énnekem az én kegyelmes uram min-
den kegyelmességgel ajánlotta vaia magát, hogy jószág nélkül 
nem hágy; hiszen azt, hogy ha nagyságtok akarja, mind császár-
nak és mind Maximilian urunknak ű felségeknek tekéntetek le-
szen az én régi jámbor szolgálatomra. 

Nagyságod szegín alázatos szolgája 
Jo. Bernardtfy mpr. 

Külczím: Illustrissimo Domino domino Stephano Bocskay de Kis-Marja 
Sacr. caes. regiaeque Maiestatis summo consiliarie. Domino mihi gra-

tiosissimo. 

(Eredeti melynek margójára egykorú kéz német kivonatot tett.) 
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VII. 
1 5 9 8 . m á j . 23. 

Szolgálatom ajánlásának utána isten nagyságodat hozzá-
tartozókkal egyetemben éltesse jó egészségben kedves bódog 
életben. 

Tekucsról Moldvából izentem vaia nagyságodnak egy bras-
sai embertűi, nem tudom ha volt-e nagyságoddal szembe vagy 
nem ; akkor el nem bocsátának bennünket egyenesen Havasel-
földére, hanem az moldvai vajda Szucsavára vitetett vaia, de 
praeter opinionem jó szemmel láta bennünket és harmadnapnál 
tovább ott nem tartóztatott, hanem embereket adván mellénk 
elkésértetett és gazdálkodtatott, Az tatár követek kik velünk 
vannak és az urunk elmenetelit értvén, meg akarnak vaia térni 
Szu csavar ól, azokat biztatta a vajda, hogy eljöjjenek velünk, 
nagy nehezen, sok biztatással hozhattuk ide Mihály vajdához 
üket, innen immár nem Ítélem, hogy Erdélybe híhassuk, hanem 
ha megkötözzük s úgy visszük el. Mindazáltal ha Mihály vajda 
ű nagysága biztatná üket, elj Imiiének és ha nagy ságtok ott so-
káig nem tartóztatná, hanem megajándékozván visszabocsátanák 
hamar, nem ártanánk hanem igen használnánk vele. Mert az ta-
tár chám megértvén az urunk elmenetelit, igen megbúsul rajta 
és ki tudja mit gondol : noha mi arra vettük vaia, hogy az ke-
resztyénségnek romlására azután ne igyekezzék ; hanem minden 
jó akarattal leszen hozzánk, csak pénzzel étethetnők. ,Mihály 
vajdára ű nagyságára kellene bizni az vele való tractálást holott 
ű neki nagyon jó módja benne. Azért nagyságtok lássa, ezt nem 
kellene tréfára venni, mert nem lehet egyébb benne, az tatár 
chámnak minden ereivel meg kell indulni az török császár sok 
sollicitálására, kérésére és ígéretire. 

Immár nagyságodnak az én magam dolgáról kell írnom ; 
elíg nagy szerencséken jártunk, az volt híre, hogy urunk az tatár 
chámnak huszonöt ezer arany forintot küldött tőlünk, az tenge-
ren való tolvajoknak, gyalog kozákoknak kirével lött és két szá-
zan lestek bennünket ott az torokba a hol a Duna a tengerbe 
szakad, de legyen hála az úristennek reánk nem találtak, hanem 
valami törökökre találtak s azokat vitték el mind hajóstúl. Visz-
szajövet is az Neszt er vizénél vártak bennünket és akkor is más 
gályát vertek fel az mienknek állítván. Az tengeren is oly nagy 
háború és szélvész talált vaia bennünket, hogy immár mindnyá-
jan elajánlottuk volt magunkat és a mit két nap s két éjjel az 
tengeren mentünk volt, azt ismét egynehány óráig mind vissza-
jüttük és az szél szinte oda vert ismét bennünket a honnan elin-
dultunk volt. lm mostan is ha az urunk elmenetelinek a híre ott 
ért volna bennünket Tatárországba vagy az török birodalomba, 
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soha egyink is onnan ki nem jütt volna ; de legyen hála az úris-
tennek hogy kiszaladhatánk közülök : ha az félszememet és fél-
kezemet ott hagytam volna is, én uram bizony érte nem mennék. 

Továbbá nagyságos és énnekem bizodalmas jó akaró uram, 
immár irn fél egész esztendeje vagyon, hogy otthon nem voltam, 
a mi kevés aprólékom vagyon, nem tudom, mint s hogy legyen : 
tudja nagyságod azt is minemű dolog vagyon előttem, kiben nagysá-
god volt jó szerző, isten nagyságodat éltesse s adja isten hogy meg-
szolgálhassam nagyságodnak, nagyságodnak könyörgök mint bizo-
dalmas jóakaró uramnak, nagyságod szóljon asszonyunknak és az 
eommissarius uraknak, írjanak Mihály vajdának, hogy engemet 
itt ne tartóztasson (immár egy hete vagyon hogy itt Györgyi-
czén várakozom), hanem mindjárást bocsátana nagyságtokhoz: 
mert volnának oly dolgok, kiket szóval kellene megmondanom 
és ű felségének, császárnak is hirré kellene adni. Más az hogy 
énnekem is gondot kellene viselnem dolgaimra, értvén ez mos-
tani ott való változásokat. Jóllehet a mi kegyelmes urunk ű fel-
sége elmeneteli után ugyancsak olyan királyt és fejedelmet kel-
lett volna nekünk istentől kévánnunk, mint Maximilian urunk ű 
felsége, mert a mint szent Dávid mondja : melius est incidere 
in manus dei quam in manus hominum. Tartsa meg isten nagy-
ságodat stb. Datum in Görgicze 23. die maii anno 1598. 

Kowacsóczy uramnak irtani egy levelecskét, nagyságodat 
kérem, nagyságod iktassa neki, megszolgálom nagyságodnak. 

Cancellarius uramnak is irtani volna, de azt mondák hogy 
ü nagysága Váraddá ment. 

Nagyságod szegin szolgája 
Jo. Bernardtfy mpr. 

Külhzim : Illustrissimo et magnifico domino Pancratio Senniey magistro 
curiae, et consiliario sacr. caes. Maiestatis in Transsylvania, corniti co-
mitatus de Kikellő, capitaneo arcis Várhegy ac judici regio sedium 
Siculicalium Sepsy, Kézdi, Orbai, etc. Domino mihi semper observan-

dissimo. 

Jeyyzet. Az eredeti levél margójára egykorú kéz német kivonatot írt. 

Eredeti . 

VIII . 

1 598 . m á j . 2 3. 

Reverendissime atque illustrissimi domini domini nobis 
gratiosL Post servitiorum nostrorum humillimam commendatio-
nem. Éltesse isten nagyságtokat kedves bódog életben és jó 
egészségben. 
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Nagyságtok parancsolta vaia levelébe, hogy én magam 
emberét küldeném nagyságtokhoz, azért Jósika Istvánnak egy 
jámbor ifjú legény szolgája volt velünk, ki látásnak hallásnak 
okáért kéredzett volt el Tatárországba : azt bocsátjuk vissza oda 
Fejérvárra az asszonyunk levelével, kitől nagyságtoknak szóval 
is izentünk : nagyságtoknak könyörgünk, nagyságtok légyen jó 
akarattal hozzá, mert jó ifjú legény és az útban is jól viselte ma-
gát, Bihari Gáspár neve. Mivel penig hogy az mint halljuk, az 
Jósika István szolgáinak mindeniknek az urok pénzéből meg-
adák hópénzeket, nagyságtoknak könyörgünk, nagyságtok adassa 
meg az ura pénzéből az mi hátra vagyon szolgálatjában, mert 
ilyen helyen lévén velünk együtt, ha az többinek megfizettek, ő 
annál inkább megérdemli, jámbor szolgálatjára tekéntet legyen 
és az mivel neki tartoznak, megadják. Mi is nagyságtoknak meg-
szolgáljuk György urammal egyetemben, az mi jót vele cselek-
szik nagy ságtok. Tartsa meg isten nagyságtokat jó egészségben. 
Datum ex oppido Gergicze 23. die Maij Anno domini 1598. 

Nagyságtoknak alázatos szegény szolgái 
Bernárdffy János és mpr. 

Rácz György Zalonkeményi mpr. 
Külczim : Reverendissimo atque illustrissimis dominis Stephano Zuhay 
episcopo Vaciensi praefecto camere hungarice ac Nicolao Istwanfty ofli-

cii palatinalis in Hungaria locumtenenti stb. 
Eredeti. 

IX . 

1 5 9 8. j u n . 1. 

Reverendissime atque illustrissimi domini, domini gratiosi, 
humillima mea servitia stb. 

Kakuchy Illyés az Mihály vajda ü nagysága postája, ki 
Fejérváratt nagyságtoknál volt, akkor még az vajdához vissza 
nem jütt vaia Görgiczére, mikor immár ü nagysága onnan en-
gemet elbocsátott vaia nagyságtokhoz, és ide Tergovistyére jüt-
tem vaia, azonba érkezék az nagy ságtok levele hogy nagyságtok 
ide be akarna jünni ű nagyságához, s úgy tartóztata meg ismét, 
hogy itt várjam meg nagyságtokat. Vagyon immár hatod napja 
hogy itt várakozom, költségem is teljességgel elfogyott, A mely 
levelet nagyságtok mostan útólszor ismét az brassai szolgátul 
küldött: Görgiczére az vajdához ment volt vele, azt tudta hogy 
én is ott vagyok és negyednapig várakozott ott. mert az én le-
velemet is az vajda kezébe adta volt: hanem ez mai nap, úgy-
mint 1. die junii adá meg énnekem az nagyságtok levelét, mint-
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egy 8 óra tájba. Megértettem amit nagyságtok parancsol : azért 
ezekről kellett volna nagyságtoknál szólanom, bogy mikor az 
tatár liánnal privatim beszíllettem, a többi között azt is mondá : 
megmondjad, úgymond, az erdélyi fejedelemnek az én atyám-
fiának, bogy az római császárhoz is mindjárást emberét bocsássa 
és intse a békességre, mert nagy készülettel és haddal akar 
menni az török Esztergom alá : énnekem is pedig, úgymond, 
minden hadammal meg kell most indulnom, egyéb nem lehet 
benne, holott nagy kétség vagyon hozzám, hogy az keresztyé-
nekkel szövetséget szerzettem, de azért úgymond Havasaifölde 
határán nem viszem hadamat, hanem az török földére szállítom 
táborba az Dunán túl Drestor váránál, és ott várom meg mi-
csoda válaszszal bocsátjátok, úgymond, vissza az én követimet. 
Azt is megbeszéljed, úgymond, hogy engemet hazugságba ne 
hagyjanak, hanem ugvan megizenjék egyáltaljába ha akarnak-e 
békéileni vagy nem, hogy én is tudhassam mihez magamat 
szabni. Ezen is kérjed, úgymond, űket mind az erdélyi fejedel-
met s mind Mihály vajdát sőt az római császárt is, hogy énne-
kem valami pénzbeli segétséggel legyenek, mert tudjátok hogy 
énnekem kénesem nincsen. Az török pedig énnekem sem igen 
barátom és reájok is kell vigyáznom. Ezeket egy először mondá. 
de aztán én is elébb-elébb menvén az dologban és sok ratiókkal 
számlálván eleibe az töröknek az ű állhatatlan barátságát és 
hogy semmiképen nekiek nem kell hinni, végre ű is megmondá 
a mi szivébe vaia : akar csak, úgymond, két vagy három eszten-
deig szerezhetnénk valami frigyet az törökkel, hogy én is itt az 
én országomba valami erősséget épejtlietuék ez alatt, bátor bíz-
vást hadakoznám oztán az török ellen. Yégre az szablyára tötte 
az jobb kezét és nagy erős hittel mind az egy élő istenre s mind 
az szentekre megesküvék. hogy az erdélyi fejedelemnek, Mihály 
vajdának és az keresztyénségnek igaz atyjafia akar lenni, kiről 
az minemő titok levelet írt az fejedelemnek, azt az Mihály vajda 
törökül tudó deákjával [megfordíttatá] l) 
és itt vagyon | értsd : itt vagyon a tatár követek kezében. | Ezek 
után íí maga is az törököt kezdé gyalázni és szidalmazni. Mondá 
azt is, hogy mennyit szolgált ű is az török császároknak : mind-
azáltal avval nem gondoltak, hanem az ű országát is másnak 
ígérték volt ; de ezután ű sem hihet nekiek, hanem ű is atyafiat 
és barátot szerez magának, a kikkel együtt az töröknek ellene 

1) Az ívrétű levél második oldala alól a »deákjával« szón vég-
ződik, a harmadik oldal e szókkal kezdődik : »és itt vagyon.« Tehát 
vagy csak a zárjelbe tet t egy szó lón kihagyva , vagy pedig egy egész 
lap hiányzik. Mivel az elbeszélés menete akadálytalanul folyik, az előbbi 
hypothesis elfogadható. 
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állhasson. In summa én csak ezt írhatom nagyságtoknak hogy 
a mint az ű maga szava járásából és az több fű tatárok beszédé-
ből és magok viseléséből értettem, ezek mienk volnának, ha sok 
pénzünk volna, kit nagyságtok megért az tatár követektűi is 
ű magoktúl, kiket üres kézzel nem kellene visszaboesátani, ha-
nem nám Brassóban találtatnak mindenkor kupák és egyél) 
ezüst miv. valami középszerű kupát kellene adui az fű követnek 
és a többinek aprószerűt, mert hárman vannak ; valami kevés 
úti költséget is kellene nekiek adni. Nagyságtok soha nem hinni 
minemű nagy szeretettel fogadtak mindnyájan bennünket és 
mint akarnák ha véghez mehetne az keresztyénekkel való szö-
vetségek. Mostan is ha egynehány ezer forintot vittünk volna a 
hámnak, a mint értettem, megmaraszthattuk volna űket, hogy 
ki nem jűttek volna : mert mihelyen oda jutottunk az ű birodal-
mába, mindjárást megtudakoztatta, ha vittünk-e valami pénzt 
neki. Azért nagyságtok lássa, sietséggel értésére kellene minde-
neket adni ű felségének császárnak, hogy ilyen nagy és fű do-
logra lenne illendű gondviselése ü felségének. Mert tegnap jűt-
tek valami török posták ide, az vajdához, azt mondják, hogy 
immár az tatár chám négyszázezer emberrel megindúlt, az török 
is Bodonnál gyülekezik táborba és Erdélyre akarnak jűnni. II 
nagyságának is Mihály vajdának írtak hogy ű is készen legyen 
velek együtt. De azért az török nem tudja azt hogy az isten az 
tatár chám szivét hozzánk fordította, gondolom hogy az remén-
ség meg kezdi űket csalni, csakhogy hamarsággal tehetuénk 
valami pénznek szerit. Tartsa meg isten nagyságtokat. Ex Ter-
govistya 1. die iunii 9 órakor anno 1598. 

Beverend. ac illustriss. dominationum vestrarum 
Servitor humillimus ad omnia paratus 

Jo. Bernárdffy mpr. 

Külczim : Reverendissimo a tque illustrissimis dominis Stephano Szuhay 
stb. ac Nicolao Is tvánffy stb. 

Eredeti. 
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xc. 
1 606 . o k t ob. 2. 

Stepbanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Megírtuk vaia kegyelmednek ez előttünk való leveliinkben, 

hogy az hajdúságnak valami részét oda felbocsátjuk kegyelmed-
hez, minthogy semmi bizonyost nem hallhatunk vaia az németek-
kel való békesség felől. Adák értésünkre, hogy sok panasz vagyon 
reájok, az szegénységet nyomorgatnák. ír tam nekik, hogy semmi-
képen azt ne cselekednék, hanem kéj>es szerint adjanak élést 
nekiek. És kinek az mássát mi kegyelmednek megküldöttük, 
kegyelmed is parancsolja meg nekik, hogy ehhez tartsák mago-
kat, és az mellik megérdemli, meg is büntesse kegyelmed. Meg-
értöttiik azt is, hogy az úristen immár az németekkel való békes-
ségnek jó végét adta, kiért hála legyen az úristennek ; szükség 
azért, hogy immár az törökkel is kegyelmetek elvégezze az békes-
séget hazánknak jovára, nám azok is készek a békességnek. Ez 
hajdúságot le köll szállítani, s az végházakban köll azokat ren-
delni, kik arra valók lesznek benne, az mint kegyelmednek ezelőtt 
való levelünkben is bőségesen írtunk erről az dologról ; az pénzt 
s az posztót, az kit adott az német fejedelem az hajdúk fizetésére 
kegyelmed mennél hamarébb lehet, küldje Kassára alá, itt mi 
többet is szörzünk hozzá, és közikbe osztjuk, Értessen minket 
kegyelmed gyakorta való írásával. Isten tartsa meg kegyelmedet. 
Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 2. Octobris 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae. 
benevolentissimus. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Ille'sliázy. 

XCI. 
1 6 0 6. o k t o b. 2. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Czobor Mihály uramnak ő kegyelmének megtekintvén az 

vezér mellett való forgolódását, szolgálatját és maga költségét, 
36* 
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a felett jószágának elpusztulását és fogyatkozott állapatját, Baráti 
István uram által rendeltünk ő kegyelmének az feliül megírt 
dolgokban tött költségeért bárom száz forintot, két száz vetni 
való kassai köböl búzát és az komjáti f. kéri processusoknak ez 
idei bor dézmáját. Intjük azért kegyelmedet szeretettel, bogy 
kegyelmed az feliül megírt bárom száz forintot, két száz köböl 
búzát és az megnevezett processusokbeli ez idei bor dézmát Czobor 
uramnak Barátival fogyatkozás nélkül adassa meg. Bene valeat. 
Datum ez libera civitate nostra Cassoviensi die 2, Octobris anno 
domini 1606. 

Spect. ac magn. dom. v. 
Stephanus mp. benevolentissimus 

Simon Péchi mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésházy de Illésliáza stb. 

XCII . 

1 6 0 6. o k t ó b e r 9. 

Stephanus dei grafia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Noha az atyáknak intés és késés nélkül is gondj oknak kel-

lene lenni természet szer ént az fióknak állapatjára, de sok gond-
jai között félvén, hogy kegyelmed rólunk vagy feletközik, vagy 
halasztja reánk való gondviselését, az szükség kényszerít tudá-
sára adnunk kegyelmednek, hogy az kegyelmed fiának most költ-
ségből fölötte nagy szüksége vagyon, ki miatt kénszeríttetik 
emléköztetni arra kegyelmedet, hogy fogyatkozására való gond-
viselését eszében juttassa, kiről mü kegyelmednek szóval Hoffman 
György uramtúl izenvén, szeretettel kérjük, hogy kegyelmed az 
ő kegyelme szavának mindenben adjon hitelt, 

Yannak oda föl való sziikségös és elmúlhatatlan vásárlá-
sink, kiről bizony tudjuk, hogy nem kegyelmedet kellene megta-
lálnunk, sem afféle dolgokkal terhelnüuk, de hogy ugyan meg-
gyónjuk, nekünk más oda felé mostan nincsen, kit arról megta-
lálhassunk. Azért kegyelmedet kérjük, mint édes apánk urunkat 
szeretettel, ha kicsin dolog is, ne neheztelje ebben való gond-
viselését éröttünk fölvenni. 

Vétessen kegyelmed minékünk Bécsben két vég öreg virágú 
veres kamukát, mind színe és virága, ha lehet, egyszínű és egy-
formáju legyen. 

Ismét sárga kamukát is két véget, öreg és hasonló szabású 
virágút az vereshez. 
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Azonképeii kék kamukat is két véget, öreg és hasonló sza-
bású virágút az vereshez és az sárgához. 

Vörös bársont is jót két véget. Lám ez esztendei mind 
clézraa, adó és egyéb jövedelem oda vagyon kegyelmetek kezé-
ben és az kegyelmed alatt való tisztviselőknél, módot talál 
kegyelmed benne, hogy ugyan ott fön azoknak az árát megadatja, 
és bizonyos embertűi münékünk megküldheti, hogy evvel kell 
kegyelmedet bántanunk, csak bocsánatot kérünk rólla, mert más 
által szintén most nincsen, hogy véghöz viliessiik. Bene valere 
cupientes. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 9. 
Octobris 1606. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 

P. S. Ha kegyelmednek jó tetszése, talám jobb volna Hoff-
man uramat ő magát az diplomának jobb módjával való elkészí-
tésiért és ha valami jó ratiókkal való persuasio is kevántatnék 
az dologhoz, Bécsben az herczeghöz ő magát fölküldeni, kire az 
ott való alkalmatosság tanítja meg kegyelmedet és mü azt hagy-
juk az kegyelmed jó itíletére. 

mp. Simon Péchy mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stepbano Uliésházy stb. 

XCIII . 

1 6 0 6. o k t ó b e r 11. 

Spectabilis ac magnifice domine et amice nobis observan-
dissime ; salute et officii nostri commendatione praemissa. 

Elvettük az kegyelmed levelét, és hogy Nyáry Pál és Czo-
bor Mihály uramék az vezér pasától inegjöttenek legyen, megér-
tettük, de ott mit végeztenek, kegyelmed nem adta tudtunkra. 
Holott kegyelmed egyet közőlönk, avagy valami oly meghitt em-
bert oda kiván. Mi azt ítéltük gyümölcsösebbnek és hasznosbnak 
lenni s kérjük is kegyelmedet, minthogy az dolog ily nagy és 
akárkire, avagy ugyan senkire inkább nem bízhatjuk, hogy az 
bécsi végezés szerint kegyelmed maga idejönne, itt minden dol-
gokról egymással bőségesen beszélgetni. Azon is kérjük kegyelme-
det, hogy Nyáry Pál és Czobor Mihály uramékat hozza ide, vele 
hadd érthessük tőlök szemben az dolognak minden állapotját. 
Im az törökök ismég újonnan ide kőitek, és erősen sollicitálják az 
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együvé való jövetelt, de mi kegyelmed nékűl, minthogy egyek 
vagyunk, semmit nem cselekeszönk, hanem csak Caesar Gál 
által, minthogy ő neki írtak, adatunk választ nekik. Kegyelmedet 
azért mentül hamarébb ide várjuk, és ím emberönket is küldöt-
tük, ki által jöveteléről és egyről-másról nekönk írhat, hogy az 
mikor kegyelmed akar indulni, küldliessönk sajkákat kegyelmed 
eleiben. Az mi Caesar Gált illeti, ő az mi hírünk nékül semmit 
az törököknek nem ír, és az mit ír is, elhigyje kegyelmed, hogy 
csak az ő levelekre teszen választ. Isten éltessen kegyelmedet. 
Datum Comarony 11. Octobris anno 1606. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
servitores-et amici 
Joannes a Molart 

Comes Georgius Tliurzó de Arva nip. 
N. Isthvánffy 

S. a Kolonitsch 
Christopherus Erdeődy comes mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésházy stb. domino 
et amico observandissiino. 

Cito, citissimo. Ujvárium. 

XCIV. 

1 6 0 6. o k t ó b e r 12. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabiles ac magnifici stb. Salutem stb. 
Szintén induló félben vaia az pasa, hogy értésünkre lőn, 

hogy kegyelmetök most ott fön Bécsben in fine finali olyan vége-
zést tött volna, hogyha valamiképen az törökkel való békesség 
ártalmas kevánságok miatt véghöz nem mehetne, tehát mi is 
magyarok fölbontván az velők való frigyünket [reája támadjunk, 
melyre minthogy azoknak, kik mi tőlünk és az országtúl oda 
Bécsben küldettenek, semmi instructiój ok arról nem volt; ingyen 
csak kérdést sem köllött volna arról tenni, nem hogy conclu-
clálni. Mü akaratunkból nyilván azt az végzést nem tötték és 
hírünkkel sem levén nem consentiálhatunk neki. Mert mü a 
kinek egyszer oltalma alá adtuk magunkat és isten után ilyen 
ügyünkben gyámolunk volt arczúl arra semmiképen nem támad-
hatunk, támadni sem akarunk. 

Azért akarók kegyelmeteknek egyenlőképen egyszersmind 
értésére adni, hogy az mostani békességről való végezésben, úgy 
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viselje kegyelmetek magát, és az némöt commissáriusoknak is 
eleikben adja, bogy arra az mostan Bécsben lött conclusiora való 
biztokban az törökkel semmi képtelen módon ne tractáljanak és 
eszét az jó békességnek ne veszessék, mert mü abban velők nem 
consentiálunk és az törökkel való frigyünk mellől el nem állunk, 
holott eddig is minden gyűlésön az ország consensusa azon egye-
zett, hogy semmiképen az török mellől el ne szakadjunk. Maga 
is azért kegyelmetek viselje úgy magát liozzájok és az commis-
sarius urakat is arra intse, keménségöt arra való biztokban ne 
mutassanak, mert mü abban egyet velők nem akarunk érteni és 
úgy tarthatunk jó békességet ő fölségökkel, ha az törökkel ő föl-
ségök megbékélnek ; melyben mü tiszta szűből való fáradságun-
kat és munkálkodásunkat nem szánjuk, és ha valami tűrhetetlen 
akadálya lenne is, kit nem reménlünk, annak leszállításában is 
szeretettel munkálkodunk, mind addig, mig jó végre vihetjük. 
Sziikségös volna-e vagy nem ez az mü írásunk az alkalmatosság 
ott mutatja meg kegyelmetöknek, de mü, hogy hallók az dolgot, 
nem tűrhetők, hogy az mü tetszésünket meg ne írnók kegyelme-
töknek. És ha kevántatik történet szerént : szükség, hogy kegyel-
metek ez mi akaratunkhoz és írásunkhoz tartsa ebből magát, 
Secus non facturus. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi 
die 12. Octobris 1606. 

Stephanus mp. Simon Pechi mp. 

Külczim : Spectabilibus ac magnificis dominis Stepbano Illie'sházi, Paulo 
Nyári intimis, Michaeli Czobor et Georgio Hoffman consiliariis ad t rac-
tationem Turcicam legatis et commissariis nostris etc. nobis honorandis. 

XCY. 

1 60 6. ok tó . 12. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. 
Hoffman uramtúl ő magátúl és ugyan akkor írt levelünk-

ből hisszük, hogy kegyelmed eddig minden akaratunkat megér-
tette. Mi immár csak abból (v)árunk kevánságunk szerint való 
resolutiot, mert az törökkel azt hisszük, hogy kegyelmetek köny-
nyen és jó módjával véghez viheti a békességet, 

Akarók most kegyelmedet Czobor Mihály uram állapatja 
felől megtalálni. Jól tudja kegyelmed ez változásban mennyi kár-
vallásban esett az öcscse miatt, szeretettel kérjük kegyelmedet, 
hogy az mü tekéntetimkért, mind az berezegnél való törekedé-
sével, ha kívántatik s mind egyéb gondviselésével segítse hozzá, 
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hogy kárvallási forduljanak meg holott mi nekünk és hazánknak 
nem keveset, és hasznosat is szolgált. 

Az szegíny Bocatiusnak is megszabadítása felől ne felet-
kezzék kegyelmed, írtunk mi is az berezegnek felőle, kegyelme-
det is kérjük, hogy szorgalmaztassa, ne kellessék más gondvise-
lésünknek lenni megszabadulására, mert magátúl kegyelmed 
ugyan megírhatja az berezegnek, hogy mi is addig innét Mica-
tius püspökét el nem bocsáthatjuk, míg onnét Bocatiust meg nem 
szabadítják. 

Csúthy Gáspár talált meg minket könyörgése által, Séllyén 
inscribáltunk volt ez mi nap egy házat neki öt száz forintba, most 
mint hogy kegyelmed Séllyét magának foglalja, fél azon, hogy 
kegyelmed az egy házba megháborítaná, kegyelmed annál is az mi 
tekintetünkért cselekedjék minden jót, és az mi adományunkban 
tartsa meg, tudom azt maga is megtudja kegyelmednek szolgálni 
és mi is jó néven veszszük. Bene valere cupientes. Datum ex libera 
civitate nostra Cassoviensi die 12. Octobris anno 1606. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Kívül : Spectabilis ac magnifico domino Stephano Illye'sházy, de Illyésház. 

XCYL 

1 6 0 6. o k t . 15. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Buczy Benedek által írt volt Érsekújvárból kegyelmed egy 

néhány dolgokról levelet mü nekünk, melyeket megértvén igen 
akarjuk, örülnénk is néki, hogy kegyelmed az oda fel való álla-
patokat és az embereknek szándékokat elméjeket bőségesen mü 
nekünk is tudásunkra adja. Az török állapatját, hogy oly veszett-
nek tartják, semmi egyéb nagyobb csuda nem lehet olyan főmo-
narcha mint az római császár tanácsiban, hogy ők afféle olasz 
híreken olyan igen kapnak, mert ha olyan igen veszettül vagyon 
az töröknek állapatja, az mint nekik az olaszok persuadeálj ik, 
miért kell ő nekik is félniek tehát az török ereitől és miért nehez-
ük az mi vélek való békességünket ? De ők ámbár legeltessék 
magokat efféle hírekkel, nacta occasione kegyelmed, visszahitesse 
azt vélek és nézzünk csak az feltött czélra, az békességnek vég-
hez vitelére, mert az mi hazánknak és nemzetségünknek megma-
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radása csak abban vagyon, bogy most ennyi romlásból és bosszú 
ideig való hadakozásból pihenhessék meg és vehessen valami 
épületet magának, hiszem az következendő üdők is magokra gon-
dot fognak viselni. 

Az imperiumi gyűlésben, hogy császár ő maga személye 
szerint felmenjen, azt mi is azokkal tartjuk, az kik nem hiszik, 
hogy megcselekedje, hogy ennek életében más császárról gondol-
kodnának az electorok, azok is nem fogják azt cselekedni, mert 
abból sok zűrzavar és háborúság következnék az keresztyénségre, 
az embereknek élete s mind az birodalmoknak osztogatása isten 
kezében vagyon, annak és akkor adja a kinek és az mikor akarja. 
Ha mit ért kegyelmed ez után is oda felé való állapatokról, 
kedvesen vesszük, ha nekünk is tudtunkra adja. 

Az lengyelek is mégis veszekedésben vannak az királyok-
kal, most hasonlás esett azok közt, kik ez előtt király ellen az 
respublica pártját tartották; az krakkai vajda Hadzivillal együtt 
belehagyták Stadniczkit, némelyek azt mondják, hogy tractálás-
nak okáért, zálogúl mentek volna az királyhoz, ki nem igen 
hihető, de az bizonyos dolog, hogy mind az kettő királynál volt 
és most is ott fognak lenni. Stadniczky házához ment Lanczutra 
az mi magyar hadaink kijöttenek onnan, az respublicat még is 
azt mondják némelyek, hogy gyülekezik, minthogy ad 12. Octobris 
volt convocatiójok, nem tudjuk, hacsak ebben hagyják ezután 
dolgokat, avagy újitnak valamit; mi úgy viseljük hozzáj ok magun-
kat, hogy az jó szomszédságnak felháborodására semmi okot nem 
is adunk és az kik az respublica javára jó akarattal megtaláltat-
nak bennünket, el nem taszítjuk, sem idegenítjiik tőlünk. 

Az hajdúságnak oda felmeneteli felől, egy néhány rendbeli 
panaszolkodását láttuk kegyelmednek ; mind azokra, mit írjunk, 
magunk sem gondolhatjuk, Isten látja semminek okai nem 
vagyunk, mert ha lehetne az egész hajdúságot csak az magunk 
kebelében vagy markunkban szorítanunk, hogy senkinek terhére 
ne volnának, de ilyen változás közönségesen soha kár nélkül 
nem lehet ; ha oly jó szél találkozott volna valahonnan, az ki 
hírünk nélkül az német császár erejét kifútta volna Magyaror-
szágból, talám úgy kár nélkül helyére tudtuk volna hütünknek 
és nemzetségünknek szabadságát állatni, de hogy haddal kellett 
azokat innen kivernünk, az kik minket rontottanak, kárral kellett 
annak meglenni, kit az következendő jóért el kell mindnyájan 
szenvednünk. Eddig ha módunk lehetett volna ezeknek leszállításá-
ban és nemzetségünknek állapatja az két hatalmas császár ereje 
között ilyen bizonytalanúl nem lött volna az leszállításokban is, 
vagy könnyen vagy nehezen gondunknak kellett volna reája lenni. 
De ha szintén módunk lött volna az leszállításokban is, bizontalan 
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áll apatunkhoz képest, nem mondhattuk volna bátorságosnak, mert 
amazoknak mindkettőnek kész hada és ereje fenlé vén és alkalma-
tossága adatván reá, az két tar közül, ki tudja melyik kapott 
volna üstökében az magyar nemzetségnek. De ugyan az leszállí-
tásban is jól tudja kegyelmed, hogy eddig semmi módunk nem 
volt, mert az fizetésre és hópénzelmek adására elégtelenek vol-
tunk. Számok ő nékik ez alatt fölötte megsokasodott : hogy vér-
rel és harczczal szállítottuk volna le őket az sem bátorságos, 
sem az körül való nemzetségekért tisztességes nem lött volna : 
ők is penig valameddig azt látták, hogy kívül ellenségünk vagyon, 
és szolgálatjok nélkül nem lehetünk, mint efféle szabad bátorsá-
goson gyülekezett, gazság szokott természetiben semmit hátra 
nem hagyott, nekünk sem volt módunk benne, hogy az zabolát 
szájakban megránthassuk. 

Következett tehát, hogy ez jövendő jókért, ezt mindnyá-
junknak csak elkellett tűrnünk ; most vagyon immár előttünk, az 
békesség véghez menvén, minden elménket arra fordítjuk, hogy 
ezeket szép csendesen és jó módjával leszállítsuk, öszve való bíz-
tatással sem az községet, sem az hajdúságot nem jó bíztatni, sem 
boszontani, mert annak isten tudja mi lehetne az vége, akar 
melyik fél nyerne vagy vesztene, mindenik kárára lenne nemzet-
ségünknek és ha eddig az sokat eltűrtük, kicsin tűrhetetlensé-
gtinkkel ne veszetsük eszét eddig való jó ügyekezetünknek és 
mostan helyére állott jó hírünknek, nevünknek. 

Irtunk mü mostan is oda fel kemény fenyítékkel, minden 
kapitánoknak, hogy az alattok valókat megfenyítsék és zabolán 
hordozzák. Azonképen az vármegyéknek is, hogy ez egy néhány 
napig való éles adásokat, míg kegyelmetektől bizonyos válasz 
jöhet az békesség felől, ne nehezelljék, mihelt az békességnek jó 
végét érthetjük kegyelmetekkel egyenlő értelemből, mingyárást 
azon legyünk, hogy ezekben az javát ki szolgálatra való leszen, 
az végvárakban és egyéb tisztességes állapatra rendeljük. Az 
kik penig nem arra valók lésznek azokat is leszállítsuk. Most 
immár csak minden órában kegyelmetektől várunk, mit írjon az 
békességnek véghez vitele felől, kiről istentől kívánjuk, hogy 
hallhassunk kívánságunk szerént való jó híreket kegyelmetek 
által. Bene valere cupientes. Datum ex libera civitate nostra Cas-
soviensi die 15. Octobris anno domini 1606. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchy. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illiesháza stb. 
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XCVII . 

1 6 0 6. o k t , 15. 

Stephanus elei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice domine, fidelis nobis honorande. 

Salutem et benevolentiae nostrae commendationem. 
Zekely (Székely) Jakab mellett az kegyelmed törekedő leve-

lét elvöttiik, és felőle való kegyes intését is megértöttük, hogy mü 
az árvának gonosz akarói nem vagyunk, avval is megbizonyítottuk, 
hogy az levelek mását az szükség korán meg nem tartottuk, az 
originalokat penig most is azon jó gondviselés és őrözet alatt tar-
tatjuk, mikor annak az üdeje lészen azokat is épen kezében adjuk. 
Ez jószágnak peniglen épen kezében való bocsátásában, még az 
békességnek véghez menetelit és jó végét nem látjuk, módunk 
abban addig nem lehet, kiváltképen úgy az mint kegyelmed írja ; 
immár az német mostoha atyja Colonicz akarna rajta kapdosni 
és magának Patakon részt foglalni ; mikor abban jó módunkat 
ismerhetjük és mind ezeknek isten jó végét adja látnunk, megmu-
tatjuk azt, hogy mü az árvának nem gonosz, hanem jó akarói 
vagyunk és leszünk. Bene valere cupientes. Datum ex libera civi-
tate nostra Cassoviensi die 15. Octobris anno domini 1606. 

Spect. ac magm doni. v. 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchy mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de Illiésháza stb. 

XCVII I . 

1 6 0 6. o k t o b e r. 1 6. 

Spectabiles ac magnifici domini et amici nobis observan-
dissimi, salutem et servitiorum nostroruni paratissimum commen-
dationem. 

Kegyelmeteknek jelenteni akarjuk, hogy Pogránji uram 
megjővén, az minemő követséggel bocsáttatott, nekünk megbe-
szélé, mi is azért ismég ugyan ő kegyelme által akarván választ 
adni, mi viszontag oda bocsátattuk kegyelmetekhez, kérvén 
kegyelmeteket, hogy kegyelmeteknek legyen oly gondja ő kegyel-
mére, hogy útjában valakiktől meg ne káborgattassék, hanem ő 
kegyelme minden bántás nélkül végezhesse el útját, kit mi kegyel-
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meteknek megszolgálunk. Isten éltesse kegyelmeteket sokáig jó 
egésségben. Datum Comáromi 16-mo Octobris anno 1606. 

servitores et amici 
Joannes a Molart 

Aclolpb ab Altban L. B. mp. 
Comes Georgius Thurzó mp. 

X. Istbvánffy 
S. a. Kolonitscli mp. 

Franciscus de Battbány mp. 
Christophorus de Erdőd comes mp. 

Külczím : Spectabilibus ac magnificis clominis Stephano de Illesháza et 
Paulo Nyáry de Bedegh, nec non Michaeli Czobor de Czobor-Szent-
Mihály sacrissimae caesareae regiae majestatis consiliariis etc. dominis 

et amicis nobis observandissimis. 
A boriték az aláírók pecsétjével lepecsételve. 

XCIX. 
1 6 0 6. o k t ó b e r 16. 

Spectabiles ac magnifici domini stb. 
Tudjuk azt bizonyosan, bogy eddig kegyelmeteknek különb-

különb hamis híreket vittenek az tegnapi zűrzavar felől, az mely 
itt némely személyektől történt, részeg korokban. Abban azért 
bizonyos legyen kegyelmetek, hogy minekönk sem hírünk, sem 
tanácsunk nem volt az cselekedetben, kit azzal bizonyítjuk meg, 
hogy nem gondolván azoknak személyekkel, az kik perpetrálták 
az dolgot, arrestáltuk őket és Mátyás herczeg urunkat ő fölségét 
minden semmire kellő cselekedetek felől informáltuk ; bizonyos 
is legyen kegyelmetek benne, hogy ő fölsége büntetés nékűl nem 
hagyja őket, minthogy ő fölségök mindenekből az végezésekhez 
tartván magokat nem akarják, hogy az ő fölségök alattok valói 
is azok ellen cselekedjenek. Kiről és egyebekről is kegyelmetek-
nek bővebben izentünk Pograni Benedek urunktól, kinek hogy 
szavát meghigyje kegyelmetek, kérjük kegyelmeteket. Isten tartsa 
meg kegyelmeteket jó egészségben. Datum Comaromi 16. die 
Octobris anno 1606. 

Spect. ac magn. dom. vestrarum 
servitores et amici 

Joannes a Molart 
Adolph ab Althan L. B. 

Comes Georgius Thurzó de Arva 
N. Istbvánffy 

S. a Kolonitsch 
Franciscus de Battbány manu pp. 

Erdődy Christóff mp. 
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Kívül: Spectabilibus ac maguificis dominis Stephano Illésházy Paulo 
Nyáry et Michaeli Czobor. 

Ujvárxum. 
A boríték az aláírók pecsétjével lepecsételve. 

c. 
1 6 0 6. o k t ó b e r 17. 

Spectabiles ac magnifici domini stb. Salutem stb. 
Megértettük az kegyelmetek levelét, kit Pográni uramtól 

kegyelmetek írt nekünk. És az mi Kam uram és Puehon dolgát 
illeti, mi sem dicsírhetjük dolgát, mert nem kellett volna lenni, 
de az mint immár kegyelmetek megérthette Pogránji uramtól, 
tartóztatásra vadnak és ő felségének megírtuk az dolgot és az 5 
felsége akaratjára és arbitriumjára hattuk és kiszszük, bogy ő 
felsége semmiképen el nem hallgatja. Mi a jó barátság és békes-
ség kedvéért cselekedtük ezt is és ezért is, hogy megbizonyítanók, 
hogy nem mi hírünkkel lött, hanem csak az két ember insolen-
tiájából. De ha mindent előszámlálnánk, tudja kegyelmetek, mi 
jött onnat kegyelmetek felől a frigy ellen. Buczi Benedek Csarló-
közre szállott, Hagymásy penig Egerszeget és Kapuvárat loppa 
meg akarta venni és sok egyéb ellenkező dolgok estenek, de 
annak mi most békét hagyunk, mert nem kell az publikumot 
valami particularis dolgokkal elegyíteni és megbontani. Ez alatt 
kozzájojk levelet írt ez itt való polgároknak és szolgáló népnek 
onnat Újvárból Bédei uram és az több hadnagyok, kinek mását 
küldöttük kegyelmeteknek, kiben fenyegetnek fegyverrel bennün-
ket, kit nem vártunk volna tőllök, nem is tudjuk, volt-e kegyel-
meteknek hírével vagy nem. Ez barátsághoz és frigyhez nem 
illik és nem is tudjuk mire vélni. Azért szükség, hogy kegyel-
metek minket bizonyossá tegyen, ha barátink-e és kellett-e tőlök 
tartanunk vagy nem. Mert mi nem tudunk ilyen dologban mit 
vélni, ha kegyelmetek felől ellenkezés támad, kiről kegyelmetek-
től választ várunk és megérteni akarjuk, ha felel-e kegyelmetek 
az hajdúság felől, hogy ez tractatus állván csendességben ma-
radnak. Az kegyelmetek emberével mi is elküldünk Budára az 
hitlevélért. Isten tartsa meg kegyelmeteket. Komáromban 17. 
Octobris anno 1606. 

Spect. ac magn. dom. v. servitores et amici 
Joannes a Molart 

Comes Georgius Thurzó mp. 
N. Isthvánífy 

S. a Kolonitsch mp. 
Franciscus de Bathyán manu pp. 

Christophorus Erdő di 
comes. 
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Külczím : Spectabilibus ac magnificis dominis domiuo Stephauo Illye's-
liázy corniti comitatuum Trincsiniensis et Liptoviensis, Paulo Nyár i et 

Michaeli Czobor stb. 
Cito. Ujvárium. 

A boriték az aláírók pecsétjével lepecsételve. 

CL 

1 6 0 6. o k t ó b e r 17. 

Stephanus dei gratia Hungáriáé Transylvaniaeque prin-
ceps et Siculorum comes etc. 

Spectabilis ac magnifice domine fidelis sincere nobis liono-
rande. Salutem et benevolentiam nostrani. Az Bacliy Benedek 
kapitánysága alatt való vitézink találának meg minket, könyö-
rögvén azon, bogy hópénzekköl őket megelégítenők, azért mivel-
hogy országunknak fogyatkozott és az üdőnek mostani állapatjá-
hoz képest ez ideig egy hópénzt sem adhattunk nekik. Intjük 
szeretettel kegyelmedet, hogy mikor az németektől az })énzt 
exigálkatja, legyen ezekre is oly gondja kegyelmednek, hogy az 
neköl ne maradjanak, hanem adjon egy hópénzt nekik. Et bene 
valeat. Datum in libera civitate nostra Cassoviensi die 17. 
Octobris anno 1606. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchy mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephauo Illie'sházy, intimo con-
siliario ac inferioris regni Hungáriáé gubernatori, et comitatuum Liptó 

ac Trincsin corniti etc. Nobis honorando. 

CU. 
1 6 0 6. o k t o b e r . 18. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnificae domine, stb. Salutem stb. 
Az minemű írással és követséggel most az passák hozzánk 

küldöttek volt, kinek mását az közönségesen írt levélben includál-
tuk kegyelmeteknek, noha abban semmit úgy lenni nem remén-
lünk, de az mi hivatalunk és az üdőnek állapatja azt kevánta, 
hogy kegyelmetöknek értésére adjuk. Az mellett az hajdúság-
nak állapatja felől is, akaránk írni kegyelmednek, minthogy még 
minden dolog ilyen kétségesen és üszögében vagyon, magunk neve 
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és keze alól ilyen hirtelen azokat el nem szakaszthatjuk, ki sem 
bocsáthatjuk az birodalmat kezünkből, hogy azokat némöt csá-
szár számára az végekben hagyjuk szállítani, mig mind az magunk 
s mind az ország dolgának jobb módjával való véghöz menetelit 
nem láthatjuk. Lám csak minap ugyan kegyelmetök is azt írá 
onnat feljül, hogy az végezés úgy lött volna, hogy elébb az ő 
fölségök részéről legyenek meg minden executiók, valamelyek az 
békességköz valók. Annak utána legyen mü tőlünk az remittá-
lás, mely minthogy igen bátorságos mind magunknak s mind 
nemzetségünknek, mü is igen javallottuk és ahoz is akarjuk tar-
tani magunkat. Most azért üdő előtt nem hogy afféle rendelésre 
és végekben az német császár számára való oszlatásra mingyá-
rást szabadságot engedhessünk : sőt inkább intjük kegyelmedet 
szeretettel, ha szintén onnat feljül az megigírt summa pénzt és 
posztót kegyelmed kiveheti és szerözketi is senkinek mí hírünk 
nélkül osztani ne kezdje, hanem elsőben kiket hova akar ren-
delni és íratni az hadakban mü nekünk regestrom szerént leír-
ván adja tudásunkra, és minthogy ebben az pénz szörzésben mi 
is munkálkodtunk kegyelmed által, reájok való gondviselésünket 
hogy megtapasztalhassák, lehessen bizonyos emberünk és com-
missariusunk jelen az pénzek kiosztásában, tudhassuk azt is ott 
fönn kiknek és micsoda állapatokat fognak rendelni. Kévánjuk 
azért érteni az pénznek megadása felől mikorra vagyon vége-
zése kegyelmednek és ha aláhozzák adja értésünkre kegyelmed, 
lehessen az ki osztására magunknak is illendő vigyázásunk. 

Adják azt is értésünkre, hogy immár az commisariusok 
készen és jövő útban volnának, kik mint Kassáról kibeszélvén 
bennünket, az mi erdélyi birodalmunkban belé mutatnának, de 
a mint oda föl is írók, az itt kim való executiókat elébb meg 
kell várnunk és néznünk, mint mennek jól véghöz az ő fölségök igí-
reti. Más az, hogy ez végezésök felől az erdélyieknek és mi 
kezünkhöz szakadó Magyarországnak egy gyűlésöcskét is kellene 
ez üdő alatt hirdettetnünk: látnók azoknak elméjök is, mint 
nyugszik meg ezen az mostani végezésökön. Harmad, hogy min-
denkor azt mondotta kegyelmed, hogy az koronás király magá-
túl olyan részét az országnak el nem adhatja, sem szakaszthatja, 
hanem az ország gyűlésében kell azt coníirmálni, mely gyűlést 
tehát mi nekünk bizonyos okokért és annak exitusát kételen meg-
kell várnunk. Azért ha eljönnek is ilyen idején az jó commissa-
rius urak, de meg fognik examinálni micsoda okokkal indítaná-
nak meg most minket mingyárást Kassáról míg ezeknek jó és 
kévánságunk szerint való végét nem láthatjuk ; kiknek szükség, 
kogy kegyelmed eleikben adja gondolkodjanak vagy az dolog 
felől, hogy az mi állapatunknak módja járhasson elől és jó rend-
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del bátorságosan menjünk elő minden dologban, mert mü semmi 
kétséges dologra nem örömest mennénk. 

Vagyon ez is benne, bogy ennyi szolgálatunkért hiszem 
még ez országnak is lészen valami emléközeti felőlünk hitök és 
törvényök szabadságának helyire állatásakat és iga alól való meg-
szabadulásokat, nem csak szóval, hanem ugyan ajándékkal is 
megköszönik ; bizony édes apám uram ugyan paraszt dolognak 
látszanék ilyen nemös országtúl, ha ennyi szolgálatunkra valami 
méltó és illendő tekintet nem lenne. Az kegyelmed hozzánk való 
apai szeretetihöz sem illendő, hogy ilyen állapatból, csak olyan 
könnyen mutasson útat az fiának, de mindezek, hogy szép rend-
del és móddal lehessenek, az kegyelmed jó gondviselésére támaszt-
juk nagyobb részét, tudjuk hogy onnat feljűl, mind az ő fölségök 
akaratját és egyéb emberek szándékát is szüntelen ideje korán 
mi nékünk értésünkre adja. Tartsa meg isten kegyelmedet. Datum 
ex libera civitate nostra Cassoviensi die 18. ostobris 1606. 

Ejusdem spect. ac magn. dom. vestrae 
Stephanus mp. 

benevolentissimus 
Simon Péchi mp. 

K'tviil : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illyésházy stb. 

cin. 
1 6 0 6. o k t o b e r. 18. 

Stephanus dei grafia stb. 
Spectabiles ac magnifici stb. Salutem stb. 
Nagy hirtelen érkeztek tegnap az vezértől Amhát aga, 

mind az maga s mind az budai Ali pasa levelével. Mit írt 
legyen magyarul az budai pasa, az mását kegyelmeteknek inclu-
dáltuk, és oda küldöttük, hogy nyilvábban érthesse az dolgot, 
lehet-e ebben az ő vélekedésekben valami, és kell-e csalárd-
ságtúl tartanunk, kegyelmetek ott közelebb levén, nagy dolog 
volna, ha igazán nem értené, és minekünk is tudtunkra nem 
adná. Mü azt hiszsziik. hogy eddig kegyelmetek az törökkel 
való tractatushoz is hozzá fogott, és minden dolog reménységünk 
szerént és rendben viseltetik : De ha történnek, hogy mégis csak 
az lidőt akarnák tölteni és vontatni az törökkel, jól látja kegyel-
metek, mit írjanak az pasák, mii okai semminek nem leszünk, de 
módunk abban nincsen, sőt azt senki meg se gondolja, hogy mü 
az török hűsége mellől elszakadnánk, és aval nemzetségünknek 
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utolsó romlására okot adnánk, lia most az német nemzetséget az 
törökkel való megbékélléstől az olaszországi hazug hírekkel eli-
degenítenék, kit semmiképen nem reménlünk, sem hiszünk, mi 
egyátaljában megírtuk igen nyilván az pasáknak is, hogy mü az 
hatalmas császár hűsége mellől el nem állunk, hanem inkább, 
mint eddig, ezután is ellenségeknek ellenségi, barátjoknak ba-
rátjok leszünk. Az török állapatjának mü is végére mentünk, az 
század részére sincsen úgy, az mint szörnyítik, sőt sokkal kü-
lönben és jobban vagyon. De ha szinte valami szerencsétlenség 
forgana rajtok is, nem egy napra, sem kettőre való olyan hatal-
mas monarcba birodalmának elfordúlása ; az mü hazánknak penig-
len és nemzetségünknek megmaradását, úgy az törökkel való 
békességünkben ismerjük, mert ha többször őket megjátszódtat-
ják, soha az magyar nemzetnek semmi hitele ő nálok nem lenne. 
Azért, ha az szükség mutatja és kívántatik, kegyelmetek ismer-
heti azt ott meg, minthogy most innét az állapatot szinte által 
nem láthatjuk. í ra that kegyelmetek serio az herczegnek ez dolog 
felöl, sőt az pasa levelének mását is, ha kelletik, felküldketi. Az 
szerdár is törökül még anuál is keményebben és sokkal nyilváb-
ban írt, hogy tovább semmit nem várakozik, az csalárdságért 
maga életét félti ; az igen bizonyos, hogy ha liadakozniok kelle-
tik, megparancsolta császár maga kezeírásával nekik, hogy csak 
egy is az egész hadból feje vesztése alatt se lovag, se gyalog vissza 
ne térjen, az szerdár is személy szer ént itt fön telel, minket erő-
sen int, hogy mindjárást hadainkat indítsuk ; ha ő felségeknek az 
jó szent békességhez kedvek s akaratjok vagyon ne mulassák el 
az jó alkalmatosságot, lám mű rajtunk semmi el nem múlt, az 
töröknél is mindenben örömest interponáljnk magunkat, és vég-
hez ügyekezzük vinni az békességet ; ha penig ő felségeknek ehhez 
akaratjok nem lészen, ne mondhassák annak utána, hogy mü 
leszünk okai az keresztyén vérontásnak, és az szomszéd orszá-
gok romlásának, mü ebből várjuk csak az kegyelmetek ott fön 
való vigyázását és jó gondviselését, és hogy valamely felé for-
duljon az állapat, mü nekünk is idején korán adja értésünkre. 
Secus non facturi. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi 
die 18. Octobris anno 1606. 

Stephanus mp. 

Mellékelve Ali basának levele Bocskayhoi. 
Laus Deo semper et ab omnibus laudetur. 
Fölséges király nekem bizony böcsületes uram, barátom 

és szerelmes atyámfia, isten az felséged jó szerencséjét napon-
ként nevelje, és minden jóra való igyekezetiben elővigye. 

Azelőtt küldött leveleiben felséged mindenkoron azt írta, 
hogy ti az németekhez közelebb vagytok, úgy mond, és hogy min-

TÖRT. TÁR. 1 8 7 8 . 3 7 
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(len híreket szépen megérthettek, úgy mond, s valamit érthettök, 
hallhattok, úgy mond, de mindazokat minekünk tudásunkra adjá-
tok, úgy mond. Ennek előtte az frigy dolgában az nímetekkel vala-
mit beszélgettünk, de mindeneket tudtára adtunk tignek, kogy azok-
ban az tíz napokban, és az nímetekkel tíz napot rendeltünk vaia, 
azelőtt az békességhez tartozó dolgokat felséged és az mi részenk-
ről véghez vi vén megeskettük vaia nagy ezzel ( sic erős helyett) hit-
tel fogadván, hogy ők ezt mind szépen véghez viszik. De még az 
időbe nem telvén, s annak utána is mindenszer, az mikor felsé-
gedtől levelek jővén, Bécsben küldöttem úgy mond Illésházyt, 
és több urakot is, azoktól levelek jővén, mind az két részre való 
békességre néző ajándék, és az követek és egyebek is mind ennyiek 
készen levén semmi kétség ne legyen, úgy mond, immár. És hogy 
ha az hagyott nap után egy néhány nap telik is benne, semmi 
nemű gonoszra való dolgot ne indíttassunk, hanem az hadat igen 
szépen megtartóztassuk, Nímetországnak és várainak semmi 
gonoszt ne tegyünk, hogy az békesség mindenestől meg lőttnek 
láttatván és véghezmehetése bizonyos levén, az hadat meg nem 
tartóztatván, az Nímetországnak kártétel nélkül az békesség-
nek elbontására okok ne legyetek, úgy mond. Ilyen erősen való 
írásával felségednek mi is az mi hadainkat igen megtartóztattuk. 
Amaz elrendeltetett nap után, egy kolnapja lött, hogy az had 
megtartóztatás nélkül is az mi nagyságos, kegyelmes szerdárunk 
az török haddal Buda alatt levén, az tatár hadat s mind pedig 
egyéb hadakot csendességgel levén, sok költséggel és adomány-
nyal vagyunk, és az nímetek részéről az csaták naponként az 
utakra kijővén, sok károkat töttenek lévén, elhallgattuk az felsé-
ged szavára és írásra való képest, hogy az békességnek elbomlá-
sára mi okot ne adjunk. Egy felé is még nem indúltunk s moz-
dúltunk. 

Mostani üdőben immár, hogy az hagyott nap eltölt, har-
mincz napjánál több vagyon, mindenkor az nímet commissariusok-
tól küldött levelekben Illésházy úr ő nagysága barátommal men-
tögették magokat, hogy penig immár Illésházy úr barátunk Új-
várba jött, 15 napjánál, annak is több napja vagyon. És az 
nímet commissarius urak is, hogy alájöttek, ki Győrré s ki Komá-
romban, annak is vagyon immár tíz napja s több is. 

És az felséged főfő emberi közzül is, úgy mint Nyáry Pál 
és Czobor Mihály úr barátim hozzám jővén és velünk szemben 
lévén az nagyságos szerdárunk előtt, az felséged részére, az egész 
magyar nemzetségnek jovára szükséges leendő békességnek dol-
gát kérdezkedésünkben. 

Kévánságunk szerént hát országnak kezességén, menedék 
levelekre vöttünk, úgy mond, és az nímet királynak erős hittel, 
fogadással tött liit-menedék leveleit vévén és Eperjesből, Várad-
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ból, Murányból az nímeteket kivinni, emberek menjen, minden 
mi akaratunk szerint az békesség véghez menne. 

Hanem ez mostani üdőben az kévántatik, hogy az Hímetek-
kel az ti békességtek meglevén, ismét minden dolgainkot előtte-
tek ismét erőssen megerősítvén, és veletek az nímetek között az 
adandó és veendő hitlevelekben az mi dolgaink erősen megírat-
ván és megköttetvén, arra maradhat ; és az nímetek részéről csak 
két napra sem haladna, hanem mihozzánk emberi jönnének követi, 
és hogy ti kegyelmeteket felhíjlak, úgy mond, három vagy négy 
napig mind az három részről együvé jővén, az istennek segétsé-
géből minden dolgok, hogy egy felé lesznek az(t) mondották vaia. 

Azokkal az barátinkkal együvé jővén, miólta az tractálá-
sunk volt, 10 napjánál több múlt el, miólta semmi hír nem jővén, 
az mi emberünköt Omer vajdát Komáromban küldvén, és ott az 
commissariusokkal szemben levén, és velek beszélgetvén, levelet 
is hozott tőlök. 

Az levelekben és nyelvvel való hírekben, ennél egyéb semmi 
nincsen, az magyar nemzetséggel esmét az előbbi mód szerént 
egygyé lévén, minden békességet elvégeztek az mondattak. És 
hogy némely urak vadnak, úgy mond, alá jövendők, s azok eljő-
vén, veletek is az együvé való jövésért levelét küldünk, úgy mond. 
Egy igaz választ nem írván, csak ez hírünk ; az mi értelmünk és 
tudásunk szerint, az mulat ássál az időt akarják eltölteni és 
annak^utána még indúlnak. 

És az táborokba is meghitt bizott emberinket küldöttük 
volt, oda menvén és látván egynehányszor igaz hírt hoztak Olasz-
országból és az római pápától nagy népe jővén Óvár mellé, és 
az győri szigetbe két helybe levén táborba elődeden zsoldjokat 
megadván, több emberekre írtak erős hadakozásra és harczolásra 
és várvételre álgyúkat és egyéb szükséges dolgokért, keményen 
készülnek. 

És csatájolc az utakat járván és károkat tevén, s 10 helyen 
most is országunkban vadnak. Felséges királyi atyámfi cij clZ kik 
jót s békességet kévannak, miért, hogy csendességgel nem marad-
nak ? Olyan harczra való szükséges dolgokat miért készítenek ? 
és hadra miért igyekeznek ? kérem flgedet, hogy ez dologra igen 
vigyázzon és ennek utána felségednek mint leszen készületi, és 
ezeknek mesterségekre tekintvén vesztegetösségbe maradjunk? 

És az felséged végbeli kapitányinak vagyon hitelünk ? és az 
mi hallottunk hírekbe felségednek vagyon híre és felségednek mi 
gondolatja s mire vagyon készületi szép renddel ide hamarság-
gal megírván, mi is ahoz képest készen találtatván, az hatalmas 
győzhetetlen császárnak parancsolatja szerint lássunk dolgunkhoz. 

Ennek utána azok hazugságának hinni nem illik, hanem 
egy akaratból s egy tanácsból valamely felé az megindulást mél-

39* 
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tóbÍrnak s jobbnak látja iigd, egy tanácsból az istennek segít-
ségéből megindúljunk. Az felségednek menendő kénes is Lan-
dor-Fejérvárra érkezett, liirünk jött felőle, abból felséged semmit 
ne vélekedjék, mert felérkezvén, oda küldetik. 

Az oda ment emberünknek tött szó parancsoltatván meg, 
s azokat igen szépen megkérdezze tőle felséged azonért, mert 
ezek az hírek ugyan igen igazán együnnet jöttek, hanem azon 
felette igen igen kérem felségedet, hogy az oda ment emberünköt 
minden bizonyos, jó és igaz egy általjában való hírrel szívesség-
gel ide küldje felséged. Mert ezután állani szavunkat megtartóz-
tatni semmi képen sem lehetséges. Az hatalmas császárunknak 
parancsolatja szerint nem levén, azután mi is fejünket féltjük. 

Én édes szerelmes flgs atyámfia ez is nyilván vagyon kegyel-
mednél, hogy ez esztendőben az hatalmas czsászárnak akár az 
Kazulj basára, akár az tengerre, s akár az Duna mellyékire és az 
ide kellemetes leendő hadak, minden felé való menetelek nyil-
ván volt. 

Mostan az nagyságos kegyelmes szerdárunknak, az hatal-
mas császárunknak parancsolati jöttek az ő hatalmassága kezé-
től irott Haddihumaihuma pecséti alatt úgy, hogy ha az békes-
ség meg nem leszen, hát sohul senkit, se pasákat, se bégeket, se 
lovast, se gyalogat alá ne bocsássunk hanem, hogy mind az végek-
ben teleljenek igen erősen megparancsolja ő hatalmassága. 

Szerelmes és felséges atyámfia, hogyha ezek az békességbe 
ilyen módon való dolgokat követnek, hát felséged is immár ennek 
utánna semmit egy cseppet is ne mulasson meginduljon; hiszem 
istent, hogy igaz elég hadunk vagyon, csak egész télen választig 
hadakozzunk. 

Az mi nagyságos szerdárunk ő nagysága immár csak azt 
várja, hogy az mikorra valóba megírja felséged az indulást, azon-
nal megindul ő nagysága is; igazán csak megírja felséged. 

Amhat agát penig 3 óránál tovább esmeg ne késlelje fel-
séged, felette igen kérjük édes atyám fia. Isten tartsa jó egésség-
ben felségedet. Datum Budae die 3. Octobris anno 1606. 

Ali pasa az hatalmas császárnak fő helytartója és gondvi-
selője Budán. 

Felséged jó akaró atyafia. 

Kívül : Spectabilibus ac magnificis Stephauo de Illésháza, Paulo Nyáry 
de Bereg, intimis et Michaeli Czobor et Georgio Hoffmann consiliariis et 
iuter Romanorum Tnrcarumque imperatores pacem concludendi legatis 

et commissariis et íidelibus nobis honorandis. 
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CIV. 

1 6 0 6. o c t. 18. 

Serenissime princeps domine domine mihi clementissime. 
Post fidelium seruitorum, meorum commendat. 
Az úristentől fölségednek egésséget és minden jót kívánok, 

Hoffman uram megadá énnékeni az fölséged leveleit ; ír fölséged, 
egyikben az diploma levél reformatiójáról és mintha engem bün-
tetne fölséged, hogy vétek volna benne, ha szüntén vétek volna is 
benne (kit én nem vallok) én vétkem nem volna, mert fölséged 
én reám absolute et libere, soha egyik följüvetelembe is Bécsben, 
semmi dolgát nem hitte, hanem mindenkor sub stricta limitatione ; 
írva atta és batta. Az utolsó följüvésemkor is mind instructiót 
adott fölséged, s mind penig írva atta fölséged az diploma és 
Erdélyről, az több vármegyékről is micsodás levelet szőrözzünk 
fölségednek. Lássa meg fölséged az instructióba, kit pecsét alatt 
adott nekem, mikor Bécsben bocsátott, tertium et quintum arti-
culum. Lássa meg fölséged az mássát az diplomának is én kezem-
ben subscriptió alatt adott minemő legyen, hogy jobban hoztam 
alá, hogy nem fölséged írva atta énnékem, de liami vétek volna 
benne is (az ki nincs), én bűnem nem volna, ad impossibilia nemo 
obligatur. Az úristen kigyelmessége tartá meg, hogy életemvel 
nem fizetem meg ez nagy kemény és nehéz dolognak terhe hor-
dozását. Olvassa meg fölséged az Magyarország decretomát az 
tripartitomba parte i. titillo 5 és egyéb részeiben is, de bonis per 
se inuentis quilibet libere disponit, et de latenti jure regio in 
bonis universorum baronum et nobilium, megtalálni ott, hogyha 
énnékem az király jószágot ad perennali jure, ha maradékom nem 
lészen, és ha éltemben liberum et perennale illud jus meum sen-
kinek el nem adnám, tehát az én holtom után az koronára szál-
lana, de ha éltemben eladom az kinek adom, annak ha gyermeki 
lesznek, vagy másnak eladja tanquam bona ipse inventa, szabad 
vele, de azért mindenek jószágával vele jár az jus regiuni, mint az 
halál az emberekkel, valakin deficiálaz jószág arról immediate az 
koronára száll. 

De én nem győzek ölöget rajta csudálkozni, hogy fölséged 
most ilyen betegségében, ezféle nem szükséges dolgokkal bántja 
és terheli magát, csak az úristen megtartsa fölségedet. Azt is 
megszörözhetem isten segítségével, hogy szép leányt is adnak 
fölségednek, és minden esztendőben száz ezer forintot, hogy föl-
séged onnan Magyarországot megoltalmazza, ne legyen fölséged 
kicsin hűtő, hagyjon fölséged az úristenre is benne : tugyja az 
úristen mi végre indította fül fölségedet. Csak várna csendes és 
alázatos szűvel fölséged az istentől, hidje fölséged, ez f javára 
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és üdvességére vagyon fölségednek, kogy inast az lábára békót 
vetett fölségednek, mert eddig nyilván valamelyfelé ellépett volna 
fölséged. Szállítsa le fölséged ez hajdúságot, ne kiáltsanak az 
istenre az szegény kösség, azután szépen meggyógyól fölséged, 
kit engedjen meg az mindenható úristen. Ezt az fölséged diplo-
máját szépen aranynyal írassuk, sub duplici sigillo azkor oda 
írathatjuk az igíket is, kiket fölséged kiván, de bizon supervaca-
neum, csak az úristen gyógyítsa meg fölségedet és adjon bíkes-
séget, minden jó leszen. 

Az németek megbízták magokat, az persiai királynak követe 
jü, Prágában igen öremest módot keresnének benne, hogy föl-
bontanák az békességet, vagyon alkalmas hadok, mind fegyveres 
s mind gyalog. Ma bocsátjuk innen el az törek követeket, Mem-
het tihaját, ők kétségesek voltak hozzánk, hogy mi is reájok 
támadunk, ugyan azkor Pogrányi Benedek is érkezék az német 
commissariusoktól, ott két itju német vagyon, Molar és Altham, 
az többi magyarok Batianj, Turzo, Istvánfi, Erdődv, egyebek is 
commissariusok, immár azért együtt végeztünk mind az 3 rész-
ről, ez jüvő szombaton egy helyt hattunk, az hol egyben gyűlünk, 
és az úristen segétségével azon leszünk, hogy elvégezzük az bíkes-
séget, mert immár bizonyosan végére mentünk annak, hogy vagy 
békéllünk meg mi vagy nem, de bizon dolog az, hogy az törek 
megbékéllik. Az hajdúknak iszonyú utálatos sok gonoszságok, az 
szegény népnek keserű kenyhullotások, szöpögések. bizony átal-
hatották az egeket, és el nem szenvedi az isten, az után valakin 
esik meg, de halmar megleszen immár : fölséged csak azt sem 
batta meg nekik, hogyha nem én hozzám, mégis valakihez hall-
gattak volna fölséged után. mindazáltal traktáltam velek, itt 
fenn marad jó része, azokat az várakba fogjuk elosztani, vissza 
akarnak menni Balay Pál és Kevy Miklós. Az többit azon leszek, 
hogy itt az végekben elosztom és fizetések leszen ; mast ideje, 
hogy fölséged ott is leszállítsa azokat és eloszlassa, dupla, tripla 
hópénzeket vötték meg az országon ; az erdélyi hadat is bocsássa 
vissza fölséged, ne terhelje velek az szegíny országot, nem jó, 
csak annyit hadjon fölséged ez hajdúkban mellette, az mennyi 
szükséges; az békességnek meg köll lönni,kidje fölséged, kogy az 
törek nem sok itt, és bizony nálunk nékül is megbékélnek, csak 
az németek akarják, az két tar között el is veszhetünk mi haja-
sok. Kapitány Somogyi Györgynek fölséged egy parancsolatot 
adott, hogy én egy hópénzt adjak az ő népének, én örömest meg-
adnám, ha volna honnan, de az vármegyék az ravást lehetetlen, 
hogy megadhassák, most is látja isten az magamét költeni, kit 
fölséged meglát az én számadásomból, az én jóságomra szállott 
Somogyi és nem akar onnan kimenni, míg az egy liópénzt meg 
nem adom neki, immár minden jószágom puszta, kogy szolgálám 
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fölségedet, itílje az igaz isten meg, lia én ezt érdemlem fölségedtől, 
nám soha nem voltam terhes fölségednek kérésimvel ; sokszor meg-
mondtam fölségednek, hogy tavaly az had ide elpusztította az föl-
det, mast immár ugyan semmivé lesznek miattok, távoztassa el az 
úristen, hogy ezeknek istentelensége az úristent haragra ne indít-
sák fölséged ellen. Könyergek azért fölségednek, hogy paran-
csolja meg Somogyinak, ne erőltesse hópénzéirt az én jószágo-
mat, várjon arra, mikor az többinek adnak, nám immár ő neki 
adtak egy hópénzt, az ide valóknak egyet sem attak ; elhidje föl-
séged, hogy az ide való föld teljességgel elromlott és nem adhat 
semmit; most ezek az hajdúk azon vadnak, hogy alámenet ugyan 
megrabolják ezt az földet, nem szabadság ez, hanem veszedelem 
és nagy romlás, Liptóban is minden jószágom puszta immár, azon 
ezeren vagyon Fizi István kopcsia hada. 

Belovári mit ír az bányák elromlása és pusztulása felől, 
ím oda küldtem fölségednek ; az üstöt elküldte fölségednek. 
Parancsol fölséged, hogy Bécsben vásárlassak fölségednek kamo-
kákot: az mint megírtam oda följebb fölségednek, hogy ravast 
sem az bányákról én kezemben semmi nem jühet, mindazáltal 
meghozatom Bécsből, gondom leszen reá, és megküldöm fölsé-
gednek. Az úristen az ő nagy jóvoltából gyógyítsa meg fölsége-
det, és tartsa meg minnyájunk szerencsiére. Datum Ujvarban 
18. Octobr. 1606.' 

Im fölségednek küldtem egy skatula czitromot. Az kristaly-
ivegeket is megvetettem, azt is megküldöm Nyári uramtól ; az 
kamokát is, az én számadásomat is megküldöm, magam is alá-
megyek fölségedhez, ha az úristen annyi erőt ad, és ez iszonyú 
istentelenségét az hajdúkat leszállíthatjuk, kihez fölöttébb szük-
ség, hogy fölséged az hajdú kapitányokra egy general parancso-
latot külgyen mingyárást, hogy megfogadják szómat. 

Fölséged alázatos szolgája 
Iliesházi István mp. 

6 

Külczím: Serenissimo principi ac domino domino Stephano dei gratia 
regnorum Hungáriáé Tranniaeque principi et siculorum corniti, domino 

mihi clementissimo. 

Emich Gusztáv úr gyűjteményéből, XYII-ik századi másolatról. 

cv. 
1 6 06. o e t ob e r 19. 

Spectabilis ac magnifice domine amice et compater 
observande, salute praemissa servitiorum meorum addictissimam 
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commendationem. Minthogy fölötte igen szükséges, hogy te kegyel-
meddel mindenben egymást értsük, akarám ezt te kegyelmednek 
tudására adni. O fölségének Mátyás herczeg urunknak érkezék 
levele, melyet im in specie kegyelmednek küldöttem, mind az 
commissarius urak akaratjából, megérti kegyelmed az ö fölsége 
leveléből, hogy az törökkel való békességnek meglétét minemő 
okokkal és móddal kivánja és akarja; megolvasván, és abból meg-
értvén mindeneket, ahhoz képest kegyelmed is tudja magát mihez 
alkalmaztatni, mert méltó, hogy az dolognak jó véghez viteléért 
dolgainkot egymással közöljük és egymás tetszését meg is értsük; 
mely ő fölsége levelét megolvasván, ismég küldjön vissza kegyel-
med, kérem kegyelmedet. Ezt is akarám te kegyelmednek meg-
írnya, az budai Ali pasától hoztanak mostan Altban uramnak, 
ki most itthonn nincsen, hanem az táborban ment, levelet, mi 
mindazáltal megolvastatván, írja az budai pasa, hogy ő ma Esz-
tergámban leszen, azért kivánja Altban uramtól, hogy az előbbi 
közöttök való tractálás szerént, melyet Altkan uram Bécsben 
halasztott volt, hogy az ő fölsége akaratját szólván ott fön, írva 
alá hozzá, neki megküldené, hogy ő is értené az ő fölsége szán-
dékát ; mi azért Ali pasának megírtuk, hogy Altban uram Bécs-
ben ő fölségénél semmit nem végezett, azért semmi írást nem is 
hozott, holott ő fölsége minket commissariusokot azért bocsátott, 
hogy az békességről tractáljunk, s ő fölsége nekünk mindenről 
tanoságot is adott ; azért Altban uramtól semmi felől való írást 
ne várjon, hanem az hagyott napra, az rendölt helyre jöjjenek el, 
akkor megérthet mindeneket, és jó conditiókkal az békességről 
végezhet is velünk. Mindazonáltal, hogyha az budai pasához Esz-
tergámban alá kölletik bocsátani, kegyelmednek tudtára adjuk, 
bocsásson kegyelmed is embert, és vele mi is, hogy együtt legye-
nek, és egymás akaratjából cselekedjenek mindent. Most ezeket 
akarám kegyelmednek megjelenteni, hogy ezeket értvén, tudja 
kegyelmed is mindenkez magát jobban rendelni. Isten éltesse 
kegyelmedet, Datum Komaroni 19. Octobris 1606. 

Spect. ac magn. d. vrae. 
Servitor et compater deditissimus 

Comes Georgius Thurzó mp. 
Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésháza stb. 

CVI. 
1 60 6. o k t ob er . 2 1. 

Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
í r t vaia nekünk levelében te kegyelmed, hogy az tízezer 

hajdúnak fizetések felől ő fölségét sollicitálnánk. Emlékezhetik 
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kegyelmed reá, hogy Bécsben ő fölsége hatezer hajdút végezett 
volt, hogy fogadjanak, s azoknak egy hóra való fizetéseket pén-
zűi és posztóúl ö fölsége meg is rendelte volt, mert ö fölsége 
annál az hatezernél többet nem akar fogadni; az többi oszoljanak 
el helyekre ; hanem ha az rendelt pénz és posztó nem volna elég 
az hatezernek egy hóra való fizetésekre. Kegyelmedet azért kér-
jük, adja tudtunkra kegyelmed, hogy az hatezernek rendelt egy 
hóra való pénz és posztó mennyi lieával volna, és mennyi kíván-
tatnék hozzá. Isten éltesse kegyelmedet. Datum Comáromi 21. 
Octobris 1606. 

Dominationis vest. spect. ac magn. 
Servitores et amici 

(Thurzó kezével). Postscripta : Felnemő, kit Budára kiltönk 
volt, mast juta meg. Azon mi kegyelmedhez kildettük Illyés Já-
nost, kegyelmed hidje meg szavát, és megszolgáljuk kegyelmed-
nek, legyen jó akarattal, tanácscsal. 

Joannes a Mol art 
Adolph ab Althan L. B. mp. 
Comes Georgius Thurzó mp. 

N. Istvánffy 
S. a Kollonitsch mp. 

Franciscus de Batthyány manu pp. 
Christophorus Erdődy comes mp. 

Kívül : Spettabili ac magnifico domino Stephano de Illésháza stb. 

Az aláírók pecsétjével lepecsételve. 

OVII. 

1 60 6. o k t ó b . 2 1. 

Stephanus dei grafia stb. 
Magnifice domine stb. Salutem stb. 
Bereg, Szatmár és Bihar vármegyékben levő hadaink mind 

az mi bordézmánlmak, mind peniglen azokban levő nemességnek, 
mely nagy fogyatkozására legyenek főképen most az szüretnek 
idején, kegyelmed maga is meggondolhatja, holott az szegénység 
a honnan el nem futott, ugyan nem akarja szőllőit megszedni azt 
gondolván, jobb hogy inkább az tövén elveszszen, hogysem mint 
az hordójában torka verve, nagy boszuságára igyák megkezébűl. 
Kihez képest Fekete Péternek, Szilasy Jánosnak és Török István-
nak megparancsoltuk, hogy az felől megmondott vármegyékből 
halogatás nélkül az kegyelmedtűi rendelt helekre hadastól kimen-
nének és egy ideig ott is éllenek, (így) hogy inkább az szegény-
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ség szollőit beszedhesse ; el is hisszük, hogy abban különben csele-
kedni nem mernek, hanem megindulnak. Hagyjuk azért kegyel-
mednek, hogy ez levelönk látván, mentől hamarébb belet ren-
deljen nekik, ha szintén magok nem akarnák is, de vigye őket az 
megnevezett helyekből másuvá s mivel kogy Blénesi (így) vidé-
ken szintén olyan káros lehet az had, mint akor kol másutt 
Bihar vármegyében. Az Török István hadát kegyelmed másuva 
rendelje ugyanott Bihar vármegyébe, az Erdőhátságra Sarkad felé 
szállítsa alá, hogy vigyázhassanak az tatárokra, mert ha ott 
maradnak, a hol vadnak, egy csöpp bor sem kezd maradni s ez 
mostani Várad állapatjának is és tractálására többet kezd ártani, 
hogy sem mint használni közel való lételek. Secus non facturus. 
Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 21. Octobris anno 
domini 1606. 

Stephanus mp. 0 . , . 
Simon Bechi mp. 

Kívül: Magnifico domino Ludovico Rákóczy de Felső-Vadász universita-
tis militum nostrorum campestrium generali capitaneo etc. fideli nobis 

honorando. 
Eredeti je a Magyar Tud. Akadémia birtokában. 

CVIII. 
1 6 0 6. o c t ó b . 21. 

Stephanus dei gratia stb. 
Magnifice domine. Salutem stb. 
Úgy vagyon, hogy hívattuk vaia kegyelmedet ennek előtte 

bizonyos elmúlhatatlan nagy dolgoknak értéséért, de azután az 
kegyelmed levele érkezvén, hasznosbbnak ítélük kegyelmedet az 
hajdúság közé küldenünk és az mely hadak felől immár írtunk 
kegyelmednek, azokat más helyekben rendelje. Azért ím Keme-
czey Ferenczet mi udvari szolgánkat kegyelmed mellé küldöttük, 
kegyelmed valamit mi szónkkal mond szavát elhívén, az cselekedő 
legyen. Az hadakat penig úgy rendelje, hegy valamint s valahogy 
lehet de Belényes vidékére ne érjenek, mert Váradhoz annál több 
jószág, tudja kegyelmed, immár nincsen, mindenütt puszta: ha az is 
elpusztúl, ugyan semmi nem marad azután az váradi házhoz, de azt 
az kegyelmed jó industriájára hattuk, semmit ne késsék, hanem 
utából megtérvén, ha immár felindúlt volna is, siessen közikben, 
mert az panasz szüntelen ér bennünket. Bene valeat. Datum ex 
libera civitate nostra Cassoviensi die 21. Octobris anno 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Kívül : Magnifico domino Ludovico Rákóczy de Felső-Vadász stb. 

Eredeti je ugyanot t . 
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CIX. 

1 6 0 6. o k t o b e r 2 3. 

Stepbanus elei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Hoffman uramtúl megértvén kegyelmed az diplomában 

való difficultásokat, minemű választ írt legyen rá, megértöttük. 
Az kegyelmed tetszése és Ítéleti szerént, noba azok superfluum-
nak látszanak, de mü minthogy sok experientiaból ismerjük és 
tudjuk az oda föl való állapatot, bogy az tiszta úton is akadályt 
keresnek, mentől inkább, a hol mód és alkalmatosság adatik, kivel 
adversariusán kapdoshasson, olyanon főképen, a kit most torka 
verve vesznek el tőle, ki persuadealhatná azt én nekem, hogy 
nem csak magyarázattal, ha csak azon állana, hanem különben 
is el nem ügyeköznek venni. Azért édes apám uram az mi igaz 
ratiónkat erről az közönségesen írt levélből megérti, ki mellől 
semmiképen el sem állhatunk, sem senki azt mi nekünk vissza nem 
persvadeálhatja, mert ismerjük őket ; hanem ha ezt most az mi 
kévánságunk szerént, ki csak nyilván való igazság, és egyszer 
immár megadták, nem akarják reformálni, tudjuk, hogy az többi-
höz sem leszen akaratjok, és mi is haszontalannak tartanok min-
den transactiónkat. 

Hogy maga kegyelmed ennek végliözvitelére jó akarattal 
igéri, nagy szeretettel veszszük kegyelmedtől, de kegyelmednek 
is mentségösb leszen üdővel, és tudjuk, azoknak is minden aka-
ratjok, szándékok nem lehet szintén mind kegyelmed kezében, és 
több sok okokért is jobb, hogy most ott az commissarius urakat 
reá feleltesse az reformáltatásra. 

/ 

Irtunk az előtt is kegyelmednek az hajdúk felől, hogy ked-
vünk ellen vagyon ennyi sok kóborlások, és oda föl is nem mü 
rendelésünkből mentenek, kiváltképen az kegyelmed jószágára, 
mert ha lehetne, az markunkban tartanok és szorítanók őket ; de 
mit tehetünk róla, ezt az üdő így hozta volt magával és egyéb 
sem lehetött benne. — l m azért írattunk s el is küldöttük minden 
kapitányságra az leveleket, hogy kegyelmetöktől, kik oda az 
békesség tractálására rendeltetett követünk, hallgassanak ezután, 
és valamit kegyelmetek eleiben ad, ahhoz tartsák magokat. Csak 
hogy szeretettel intjük kegyelmedet, az onnatfeljül adandó pénzt 
és posztót úgy ügyeközzék osztani, hogy mind azokra, kik ott főn 
maradnak, s mind az ide alá valókra jusson egyaránt, szállíthas-
suk egyszersmind le őket. — Az török állapatja felől látjuk 
mégis micsoda hütben legyen kegyelmetek, itt mü nálunk külön-
ben bíztatják magokat, mint ezelőtt, az budai pasa levele másá-
ból kegyelmed megérthette, hírt is sokkal külömbet hirdetnek 
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magok felől oda bévalót, de az ám járjon, mü nézzünk csak az 
békességre, bazánk és nemzetünk közönségös megmaradására. 

Czobor Mihály uramnak ennyi sok fáradságát, költségét és 
fogyatkozott állapatját megtekintvén, deputáltunk vaia ott fön 
neki vetni való búzát, bordézsmát és pénzt is, eddig, a mint ért-
jük, meg nem adták. Szeretettel intjük kegyelmedet és kérjük 
fölötte igen, az mi deputatiónk szerént ne hagyassa, hanem adas-
son meg mindeneket ő kegyelmének, duplával megszolgálta s 
megszolgálja ezután is hazánknak és nemzetségünknek. 

Magunk gyógyulását, legyen istennek hála, naponként érez-
zük, az békó is ódozódik lábunkról, kévánjuk csak, hogy ott fön 
kegyelmetek minden dologban jó véget érvén, egésségben és 
örömmel láthatnók kegyelmeteket. Ez üdő alatt szeretettel int-
vén, hogy az hazának belső állapatjára. és az végezés szerént való 
executiókra vigyázzon, úgy használhasson közönségesen egész nem-
zetünknek. Az mi szolgálatunkról is háladóképen való gondolko-
dásra okot adni az embereknek, tudjuk, el nem felejti kegyelmed. 
Bene valere cupientes. Datum ex libera civitate nostra Cassovi-
ensi die 23. Octobris anno d. 1606. Ejusdem spectabilis ac mag-
nificae dominationis vestrae 

Stephanus mp. benevolentissimus 
Simon Péchi mp. 

Melléklet. 
P. S. Uram a mely leánt sok pénzzel együtt emlöget kegyel-

med mü nekünk, nem érthetjük, azért annak nyilvábban való 
magyarázatját kévánjuk kegyelmedtől ; hogy penig abból is jó 
akaratját hozzánk megtartván, rólunk el nem feletközött, fölötte 
kedvesen és háladó néven vöttük kegyelmedtől. 

Ide felé uram annyira savanyú borok teremnek, hogy az 
egész fő bortermő hegyeket mindenütt bejártatván, sohul édes 
borokat nem találhatnak, most Bihar vármegyében küldöttünk, 
ha onnat hozhatnának ; szeretettel kérjük azért kegyelmedet, ha 
találhatnának Bécsben, nem úgy mint mü számunkra, hanem 
mint csak maga számára kegyelmed, kozatna két tonna piniót és 
két tonnácska rampholt, kit kegyelmedtől, mint jó akaró apánk-
tól ilyen állapatunkban vehetnénk kedvesen. Az mely vásárlások-
ról penig ennek előtte is írtunk volt kegyelmednek, hogy azokra 
gondja vagyon, igen jó néven veszszük kegyelmedtől, bocsánatot 
is kérünk róla, hogy mind kicsiny és nagy dologgal így kell 
kegyelmedet terhelnünk ; most oda föl való emberünk senki oly 
nincsen, ki által efféléket véghöz vihetnénk, ez okon kell minde-
nekért kegyelmedet bántanunk és busítanuuk. kikről, mi is iidővel 
háladóképen meg ügyeközünk emléközni és felelni kegyelmednek. 

Kiéül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illiesháza. 
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ex. 
1 6 0 6. o k t o b e r. 2 3. 

Stepbanus elei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice. stb. Salutem stb. 
Érsek-Ujvárból 18. Octobris, az mely választ írt kegyelme-

tek, az Hoffman uram által való kévánságunkra külön-külön, miért 
hogy most kegyelmetöket mind négyen együtt fogják találni, az 
levelünkkel együtt akaránk választ is írni. Az diplomában talált 
difficultasokat látjuk, hogy superfluumnak tartja Illésházy uram, 
ki ha oly casus volna, hogy ennek utána is decretumból igazod-
hatnék el, és mindenkor mindenben csak ezen egy koronának 
törvényétől igazgattatnék, mint egy nemes embernek maga szol-
gálatával talált jószága : mégis valamennyire tűrhető lehetne ; 
noha affélének is az ki singularis és defectui proximans persona 
volna, vallása és dispositiója király consensusa nélkül ugyan 
szűkölködnék, és így is szabadok lennének vele, ha confirmálnak 
afféle hagyományokat. 

De minthogy ez más és sokkal különb dolog, ki frigykötés-
ben jár és az két császár között egy országos fejedelemségnek 
most vettetik föl fundamentoma, nem kellene oly czikkelyt hadni 
az végezés között, ki miatt ennek utána is az török az némöttel 
összvekaphatnának. Mert az török nem értvén az decretumkoz, az 
kit most végezésből Erdélyliöz szakasztnak, ha valaha az némöt 
azon rajta kapdos, ismét fölbomol az szép békesség közöttök. Ez 
okon kivántuk az előtt is, de csak elő sem adatott ott fön az az 
kévanságunk, hogy az az rész, kit most oda engedtek, épen sza-
kadjon örökben az erdélyi fejedelemség alá. Es most is, a mi 
akkor elmúlt, ez okon adtuk instructiójában Nyáry Pál uramnak, 
hogy, ha lehet az török auctoritása által most véghöz vigye, hogy 
mi okai semmiképen ne legyünk az következendő ártalmaknak, 
ha penig most immár késő azt véghöz vinni, úgyis másra, nem 
mi reánk, háromlik annak ok adása ; sőt hogy abban az Nyáry 
uramnak adott instructiónkban most is mindnyáján munkálkod-
jék kegyelmetek, szeretettel intjük kegyelmeteket, mely, ha vég-
höz mehetne, úgy volna sokkal jobb. 

Ha penig az nem lehet, lám most semmi új dolgot ő fölsé-
göktől nem kévánunk, hanem csak a mit egyszer ide adtanak, 
hogy annak olyan formán való ide adását, a mint mind ő magok 
értik, és mi is úgy tudjuk, nyilván való igíkkel magyarázzák meg, 
kiről annak utána is véleködés és visszavonás ne lehessen. Mert 
a mint mostan vagyon, az koronának successorium jussát nyil-
ván vagyon, hogy benne hagyták . És noha névvel absolutus prin-
cepsnek mondanak abban az részben, de az titulusban csak domi-
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mis earum partium hadtanak, és mostani állapatunkban singula-
ris persona lévén, szabad volna annak utána ezeket mint magya-
rázná, kiváltképen bolott az jus perennale csak az magunk fiára 
nízzen ; az jus fisci penig ex corona az kit kévánunk, bogy ő föl-
ségök az üdő alatt teljességgel mi reánk transfundálják, az az 
absolutus principatusságboz való, mely bogy expresse mienk 
legyen, csak ez az kévánságunk. 

Nem tagadjuk penig, bogy immár ez dologról az szerdar-
nak is írattunk, mert semmiképen ezt szenvedhető fogyatkozás-
nak nem ismerjük, kelyén sem hagyhatjuk, holott sok experienti-
ából magunk ismerjük az ő fölségök dolgait, és tanácsit, efféle 
homályos szókban, ha csak mi is akadályokat találunk, mentül 
inkább üdővel azok ezt kedvünk ellen magyaráznák. És ha ezt 
most ő fölségök nem reformálják az mi kévánságunk szerént, 
abból tetszik meg, kogy az több végezésökhöz is igen kedvetle-
nek, és mi is minden eddig való transactiónkat kéába valónak és 
erőtlennek tartjuk. 

Azért noha írásában és kegyelmetek előtt is Illésházy uram 
magára vállalja az diplomának kévánságunk szerént való refor-
málását, de mintkogy ő kegyelme inkább mi pártunk, ez dolog-
ban, jó igazsággal kévánjuk (ha szintén ugy nem reformáltatnak 
is, az mint Nyári uramnak instructiojában adtuk), hogy ad ulti-
mum reá feleltesse kegyelmetek az ő fölségök részéről való com-
missarius urakat ugyan ott az az pasák előtt, hogy annyi részé-
ből, a mint most kévántuk, az diplomát reformáltatják, hogy az 
korona és fiscus igazságát teljességgel mi reánk transfundálják, 
és valamit azokban eldonálnánk, az állandó legyen örökben, mint 
absolutus princeps donátiója, melyet egy általában ugyan bizo-
nyosan megvárunk kegyelmetektől. 

Az hajdúság állapatjáról megírtuk ennek előtte is, hogy mi 
okai nem vagyunk ennyi prédálásoknak, oda föl is, hogy fel kelle-
tött őket bocsátani, az mostani állapat kévánta, ha lehetne, mind 
magunk kebelében tartanok őket. De immár ám megírtuk nekik, 
hogy kegyelmetöktől hallgassanak mindenben, csak bogy mikor 
arra kezel jutni kegyelmetek, hogy rendelni és szállítani kezdené 
őket, az előtt mi nekünk is adja tudásunkra, kit hová akar igazí-
tani, és az onnat följűl adandó pénzt, posztót ne csak azoknak 
osztassa kegyelmetek, kik ott fön maradnak, hanem azokra is 
egyaránt jusson, az kik ide alá lesznek, szállíthassuk egyszersmind 
jobb módjával le őket. Secus non facturus. Bene valere cupientes. 
Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 23. octobris anno 
domini 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 
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Kívül : Spectabilibus ac magniticis dominis Stephano de Ille'sháza, Paulo 
Nyári de Bedeg intimis, Michaeli Czobor et Georgio Hoffmau consiliariis, 
et ad pacem concludendarn inter Romanoruin et Turcarum imperatorem 

legatis et commissariis nostris etc. íidelibus nobis honorandis. 

CXI. 

1 6 0 6. o k t o b e r 23 . 

Spectabiles ac magnifici stb. Salutem stb. 
Megértettük az kegyelmetek levelét, és az budai pasa leve-

lét is, kinek mását küldette kegyelmetek. Im látja nyilván kegyel-
metek, bogy miképen fortélyoz ez az Ali pasa, és ugyan kijelenti, 
bogy noba bitlevelet kildett nekünk, mind ő s mind az szerdár 
és az mi hitlevelünket is elvette, de mindazáltal az tractátusra 
sem jött, és inkább azt írja, hogy kegyelmetek is indítsa hadát, 
és mielje azt, az mit kell mielniök, ki mind arra néz, hogy hitit 
nem tartja meg. Mi, az mint írtuk volt mind neki. s mind kegyel-
meteknek, mai nap oda az Zsitva Torokra mentünk volt, és készek 
voltunk úgy szólván minden j ó t végezni, de ők nem jövének el, és 
az dolog ő rajtok mulékel. És Turzó György uram intésére, kéré-
sére ott hattnk az sátrinkat, és német gyalogot, de látván az tere-
kek tökéletlenségét, az gyalogot hátra hívattuk, hogy valami kárt 
ne valljunk, és ugyan nincs szándékunk, hogy az terek után jár-
junk ; mindazáltal ha tudnók, hogy nem czigánykodnának, és 
kegyelmetek bíztatna, még ott hadnók az sátrakat, és ha ők is 
reá jönnének, nem restellenők még hónap után oda az helyre 
mennünk, és valami jót végezni. Isten tartsa meg kegyelmeteket. 
Comarony 23. Octobris 1606. 

Spect. ac magn. dominationis vestrae 
servitores et amici 
Joannes a Molart 

Adolph ab Althan L. B. 
Comes Georgius Thurzó mp. 

N. Istbvánffy 
S. a. Kolonitsch mp. 

Franciscus de Batthyány manu pp. 
Christophorus Erdödy com.es mp. 

Kívül : Spectabilibus ac magnificis dominis Stephano Illesházy, Paulo 
Nyáry, Michaeli Czobor et Georgio Hoffmann stb. 

Az aláírók pecsétjével lepecsételve. 
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CXII . 

1 6 0 6. o k t ó b e r . 2 3. 

Stephanus, dei gratia stb. 
Magnifice domine stb. Salutem stb. 
Tudhatja kegyelmed is azt, hogy Ugocsa vármegyében, mely 

kicsin vármegye is, az mely hadainkat rendeltük vaia, az felett az 
székely tábor is felette szorosan rajta vagyon. Mostan pedig itt 
Tokaj körül való falukon, az mint értjük, az mely Csomaközy kapi-
tánsága alatt levő rész hadunk volt, azokból az falukból felkel-
vén Ugocsa vármegyében, nemcsak az paraszt emberekre, hanem 
az fű emberek házára is, egyaránt reá oszlottanak volna, kik 
miatt felette sok méltó panaszokkal naponként bántódunk. Nem 
akarván azért az kis vármegyét szinte ennyi hadunkkal megter-
helni, intjük kegyelmedet szeretettel, hogy kegyelmed mindjárást, 
ez rész hadunkat előbbi helireUgocsából kiindítván, szállítsa vissza, 
az többire is penig legyen oly gondja kegyelmednek, az nemes 
emberek házáról szálljanak el s ne dúljanak, mert átalán fogva 
ennyi méltó panaszokat immár tovább el nem szenvedhetjük, 
hanem valakik lesznek az prédálók, kedvezés nélkül megbüntet-
jük. Secus non facturus. Datuni ex libera civitate nostra Casso-
viensi die 23. mensis Octobris anno 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Kívül : Magnifico domino Ludovico Rákóczi de Felső-Vadász stb. 

Eredetije a M. T. Akadémia birtokában. 

CXIII . 

1 6 06. o k t ó b e r . 2 4. 

Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Ma harmad napja mentenek vaia fűért túl az Dunán az 

Sitva-felé császár urunk ő fölsége csallóközi katonái, kiket az 
mastani üdőnek szükséges voltáért, ide hívattunk és midőn az 
hídhoz érkeztenek volna az fűvel, találták elől őket kegyelmetek-
hez tartozó hajdúk, kik innen ez várasbúl mentenek ki és ugyan 
ez az híd előtt az csallóközi katonákot igen megverték és lovakat 
elvitték ; tegnapi napon ismég az nímet vitézeknek quartiromá-
búl szolga rendek szekereken általmentenek ugyanazon kídon 
fűért, és azokra is rá vettének ; az szolgákat igen megvertik és 
tizennégy lovakat vitték el, azok között Petinger uramnak is négy 
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szekeres lovakat vitték el ; efféle hatalmasságokat, nem tudjuk 
mire vélni, holott kegyelmed nekünk arra felelt, hogy az oda való 
hajdúktúl senkinek semmi hántása nem lészen. Kérjük annak 
okáért kegyelmedet, hogy vegye ennek eleit kegyelmed és azokot 
az elvett lovakot kerestesse ki közűlök kegyelmed és adassa visz-
SZ£lj ELZ latrokat penig, kik ilyen nagy gonoszságot cselekedtenek, 
egyebeknek példájára bűntettesse meg, hogy efféle gonosz emberek 
vitkek miatt nagyobb dolog ne történjík, mert ha mi az kegyelmed 
bíztatásához nem tartottuk volna magunkat, ezektűi meg is ol-
talmazták volna az ő fölsége szolgái ma(go)kat és lovokat. Isten 
éltesse kegyelmedet jó egészségben. Cornaronji 24. Octobris 1606. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
servitores et amici 

Joannes a Molart 
Adolph ab Althan L. B. 

Comes Georgius Thurzó mp. 
N. Istbvánffy 

S. a. Kolonitsch. 
Kívül : Spectabiii ac magnifico domino Stephano Il lésházy stb. 

CXIY. 

1 6 0 6, o k t ó b e r . 2 5. 

Stephanus dei grafia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Immár az mostani derék végezés felől az üdőnek rövid vol-

tához képöst semmi új informátiót nem írhatunk ; tegnap előtt min-
deneket bőségösen megírtunk kegyelmednek, tudjuk is, hogy 
kegyelmed ahhoz ügyeközik magát tartani, és szöme előtt viseli 
azt, hogy nem mindennap adatik ilyen nagy dologban való alkal-
matosság eleiben, kiben jó hírrel-névvel való emléközetit hagy-
hassa kegyelmed az posteritásnak. Intjük is nagy szeretettel 
kegyelmedet, ügyeközzék úgy végezni, hogy ne csak egy részének, 
hanem bokrosán legyen jovára egész nemzetségünknek, és nem 
csak ideig napokig, hanem örökösen mondhassanak jót utánunk 
az következendő emberek etc. 

Az mi nyavalyás állapatunk szüntelen sokképen változódik, 
magunk felől kegyelmeteket nem bíztathatjuk isten tudja, med-
dig határozta életünket, kegyelmeddel minden órában igen örö-
mest beszélhetnénk, talám az mostani állapatnak elrendelésének 
és az hadak leszállításának is jobb és könnyebb módját találhat-
nók egyenlő értelemből. Szeretettel kérjük azért kegyelmedet, 

TÖRT. TÁR 1 8 7 8 . 38 
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hogy ott fön jó móddal és renddel helyben hagyván minden álla-
patot, mennél hamarébb ügyeközzék alájönni kegyelmed hoz-
zánk. Az nagyszombati vagy pozsonyi doktort is, kiről ott fön 
emléközött kegyelmetek, ügyeközzék aláküldeni, vagy esztendőre 
kévánja szegődségét, avagy különben, mü úgy megelégítjük, jám-
bor szolgálatjáról, hogy nem bánja meg mellettünk való állapat-
ját, de ugyan örökösen kévánnók, hogy adná magát az mi szolgá-
latunkra a doktorsággal ; ka maga kegyelmed késni fogna is vala-
mennyit azt küldje alá, lehessen és szolgálhasson mellettünk. 

Minémő nagy fogyatkozásban jutott legyen Czobor Mihály 
uram az közönséges szolgálat mellett, maga is kegyelmed jól érti. 
Innen egynehányszor írtunk kegyelmednek felőlle, nem adatott 
még meg néki az minapi, segétségére rendelt deputatiónk, mégis 
szeretettel intjük kegyelmedet, hagyja meg Baráti Istvánnak, hogy 
mind az pénzt, az bor dézsmát és a búzát a mi commissiónk sze-
rént adassa meg Czobor uramnak. 

Ide alá hogy mind igen savanyú borok lőttek mind az 
tokaji és tarcali hegyen, írók az előtt is kegyelmednek, most is 
szeretettel kérjük,onnat feljül ne hagyasson kegyelmed valami édes 
italok nélkül, ramphol és pinio nélkül, de ne úgy hozassa kegyel-
med, mint mi számunkra, hanem mint csak maga számára, az 
kegyelmed fiára való atyai jó gondviselése eszünkbe jut, vala-
mennyiszer iszunk benne. Bene valere cupientes. Datum ex libera 
civitate nostra Cassoviensi die 25. Octobris anno domini 1606. 
Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 

benevolentissimus 
Stephanus mp. 

Simon Péchi mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésháza intimo stb. 

cxv. 
1 6 0 6. o k t ób e r. 2 7. 

Spectabiles ac magnifici stb. Salutem stb. 
Megértettük az kegyelmetek levelét, az mi az öszvegyűlést 

illeti, higyje kegyelmetek, hogy mi rajtunk eddig sem múlt el, 
mert ez elmúlt hetfén is az hagyott helyen voltunk, de látván, 
hogy senki ott nincs, úgy tértünk meg. Mast sem múlék mi raj-
tunk, mert isten segítségével hónap idején azon az kelen leszönk ; 
kegyelmeteket is kérjük, kogy ugyanazon legyen kegyelmetek is, 
hogy hozzánk jöjjenek az terekek, miért sok oka vagyon, kiért 
úgy kell lenni, kit megért kegyelmetek tőlönk, ha isten akaratja-
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ból szembe lehetünk. Kegyelmetek is tudja, hogy az mi resolu-
tiónkat nem jó volna megváltoztatni. Az mi az élés dolgát illeti, 
meghagytuk Altban uramnak, hogy kegyelmeteknek küldjön, de 
itt sem igen hévesek vagyunk vele, miért hogy nem tudtuk, hogy 
ennyi ideig kellessék itt késnünk, az áros embereknek is meghat-
tuk. hogy vigyenek mindent alá. 

Isten tartsa meg kegyelmeteket. Comarony 27. Octobris 
1606. 

Servitores et amici 
Joannes a Molart 

Adolph ab Althan L. B. mp. 
Comes Georgius Thurzó mp. 

N. Isthvánffy 
S. a. Kolonitsch mp. 

Franciscus de Batthyán manu pp. 
Christopherus Erdödi comes mp. 

Kívül: Spectabilibus miignificis dominis Stephauo Il lyésházy, Paulo 
Nyáry, Michaeli Czobor et Georgio Hoffmau. 

CXVI. 
1 6 0 6. o c t. 28. 

Illustris et magnifice domine mihi Semper confidentissime ; 
seruitiorum meorum paratissimam oblationem. Minden javát 
egészséges életét kévánom az úr istentűi nagyságodnak. 

Fölötte kemény írása és levele érközék nagyságodnak teg-
nap ide ö fölségéhöz, kit én soha nem reménylhettem, sem gondol-
hattam volna, nem is látom micsoda okok vitték arra nagyságo-
dat, hogy az ő fölsége szerencséjének gyalázatos felfordulásával 
és országának s jámbor fő híveinek reá támadásával fenyegetőd-
j ék. melyet ő fölsége az én itéletöm szerént sem nagyságodtúl 
sem országátúl nem érdemel. 

Nagyságodtúl azért nem : mert ha szalmája szénája elkél 
is ideig az nagyságod jobbágyinak, ugyan jobb azért mégis, hogy 
nagyságod Magyarországban lakhatik, és parancsol immár most 
nemcsak maga jobbágyinak, hanem ő fölsége után sok fővebb ren-
deknek is. 

Az országtúl azért nem : mert minden marhánál, szénánál 
drágábbnak tartatott minden nemzetségeknek életönknek törvé-
nyeknek szabadsága, ezelőtt magok életét nem szánják vaia letenni 
érötte, most immár csak kicsinyt is nem akarnak szenvedni, a 
kit ezen két nap igen szépön leszállíthat nagyságtok. 

39* 
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Ha abususra ment az hajdúság szabadsága, gyilkosság, 
paráznaság esik-é miattok imitt-amott ? hanem ha históriát nem 
olvasott volna nagyságod, hol lehetett valaha valamely had annél-
kűl, kiváltképen victor exercitus ; hogy penig egy általjában ő 
fölségének ascribálja ezennek insolentiáját. ha nagyságodat az úr 
isten olyan kegyes indulattal szerette, ne véljen most is olyan 
igen lelkiismeret nélkül valóknak, hogy ilyen kegyetlenségökre 
körösztyén ember, a ki az Krisztus széki eleiben akar állani az 
itílet napjára, hogy erre okot adna. De hazánk javára szólván, 
hogy lehetött volna módja eddig ezeknek leszállításának, holott 
mindenféle ellenség, némöt és török talpokon állanak hazánk-
ban, hanem ha mind az kettőnek prédájává töttük volna magun-
kat, úgy köllött volna kebelünkben dugni az kezünköt. Nagysá-
god ha idejében véghöz viheti vaia az békességöt könynyebben 
meglehetött volna, mit tehetünk róla, hogy ennyire haladott ; ha 
penig ezelőtt el nem végezhette, most bizony csak el kell tűrni 
és egy ártatlan embert is nem illik ok nélkül érötte gyalázni, 
szidalmazni ; kiváltképen a ki annélkűl is istennek fogságában 
levén ennyi nyavalyákkal, gondokkal terheltetik naponként. Az 
én kicsin tetszésem szerént fölötte eszesen és kegyesen cselekö-
dének az tanácsurak, hogy evvel az búsulással ő fölségét nem 
terhelék, lám nagyságod is mindenkor arra intött minket is, hogy 
oltalmazzuk busulástúl ő fölségét, más az hogy immár az békes-
ségnek is isten jó végét megadván, minden órában leszállíthatni 
ezeket, ha eddig ez nagyját eltűrték, egy kicsiny ideig nagy dolog 
ha el nem tűrhetik. Az ország pedig ha olyan háládatossággal 
fizetné meg ő fölsége velők való tettét és szolgálatját, a mivel 
nagyságod fenyögeti, bizony az sem isten sem ez világ előtt jó 
látat nem volna, nem is vélöm, hogy consentiálnának abból az 
ide felé való emberek, és csak az magyar nemzetségöt akarná az 
az ember öszvevitatni, a ki arról gondolkodnék, s nem is tudom 
micsodás vége lehetne annak az dolognak egyéb n a g y rút gyalá-
zatnál, akármelyik fél nyerné ; mely oly iszonyú dolog, hogy csak 
az gondolatjáért is kétség nélkül megbünteti az isten az embert, 
nem hogy az cseleködetit szenvedné el. 

Nagyságodat inkább én böcsülettel és szeretettel kérőm, a 
mivel lehet ügyeközzék az ő fölsége gondját könnyebbíteni, lám 
az hajdúk dolgát is negyen (?) bízta ő fölsége nagyságtokra, min-
denek igen jó módjával eligazodhatnak, hamarébb penig sokkal, 
ha nagyságod ide ő fölsége mellé jővén egyenlő értelemből igaz-
gat mindeneket, az emberek sem veszthetik eszeket olyan köny-
nyen az jó végezésnek. Az orvos doctornak ide alá való küldésé-
ben is munkálkodjék nagyságod, mennél hamarébb jöhet annál 
jobb, és örökösen ő felsége doktora lehet böcsűletes állapattal, 
mert az zsidó doktort elbocsátja ő fölsége, nem tartóztatja itt. 
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Egyéb új bíriink nincsen, az moldvai követ vagyon itt és az tatár 
hámtűi is vagyon levele követségre, igen ajánlja magát, bogy lia 
kelletik ezen télen is valamennyi tatárt kiván ő fölsége szintén 
annyit küld. Azok az tavali prédának az szagára most is igen 
örömest rá tartanának, minthogy az lengyellel megcsendesedtek ; 
nem nyugodnának otthon sokáig. Higyje nagyságod, hogy a 
micsoda sensussal ír, talám hívatlan kedvünk ellen is ki fognak 
jönni, mű csak jó hírt várnánk az békesség felöl. Tartsa meg az 
úr isten nagyságodat jó egészségben. 

Cassouiae die 28. Octobris 1606. 
Illustris ac magnificae Dominationis Yestrae 

seruitor addictissimus 
Simon Péchy mp. 

P. S. Uram az istenért nagyságod ügyeközzék szép csende-
sen ezután is forgatni ilyen nagy dolgokat, ha eddig eszesen és 
dicsíretesen viselte, ezután is legyen olyan és feleljen meg az vége 
is mind közepinek s mind kezdetinek, mert ha tűréssel és csende-
sen nem cseleköszik, meglátja nagyságod, hogy mikor mindennek 
jó végét látjuk is, mégis sok bajlódás lészen az hajdúságnak 
leszállításával, nem hogy eddig az bizonytalan állapatokban lehe-
tött volna jó módja. 

Külczim : I l lustr i ac magnifico domino Stephano de Illieshaza etc. 

CXVII . 

1 6 06. oc t , 3 0. 

Serenissime princeps domine domine benignissime, humi-
lium servitiorum stb. 

Kívánunk az úr istentől felségednek stb. 
Hogy ritkán írunk felségednek, véteknek minekünk felséged 

ne tulajdonítsa, hanem annak kogy az dolognak mind ez ideig 
semmi oly progressusa nem lehetett, kit méltó lett volna felsé-
gednek megírnunk. Az mig Újváratt voltunk is, csak arrúl volt 
inkább az két császár követi közt az vetekedés, hogy mikor és 
micsoda helyen gyűljenek öszve. írásunk és követünk által nagy 
nehezen arra bírtuk őket, hogy az passa Esztergomon felül három 
mérföldön jüjön és túl szálljon az Dunán, az német urak mint-
hogy alább nem akartak jűni, Komáromom alúl egy mérfölddel 
jűjjenek, mi közben legyünk az Dunán innendt. Ez volt az Újvár-
ban levő dolgoknak summája. Immár egy hete, hogy mi ide szál-
lottunk helyünkre, itt az mezőn vagyunk sátor alatt nagy hideg-
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ben. Az bassa vagyon ötöd napja, bogy helyére feljíitt, az 
németek harmad napja, hogy ők is kijüttek, vagyon csak egy 
kis mértföld kőztek. I t t az Duna parton és táborban létünk-
ben csak az volt még eddig dolgunk, hogy egyben hozzuk őket, 
magunk is jártuk őket, az német urakat soha reá nem vehet-
tük, hogy az passához jűjenek, forgatták főképen az reputatiót, 
és hogy egyébha is efféle dolgokban ő hozzájok ment az török. 
Az passa sem akart feiljebb jűni, mondván azt, hogy az vezirtűl 
nem volt tanúsága, hogy felljebb jüjön Újfalunál, ki két mérföld-
del vagyon Esztergámon felül, de ő annál is felljebb jütt egy 
mérfölddel, ha ő három mérföldig feljütt, méltó, úgy mond. hogy 
az német urak is két mérfölddel alább j(íjjenek hozzá, Külte 
vaia utólljára igen fő követit az németekhez Habil effendit, az ki 
társa ebben az commissio dolgában és Amhat tihaiat több fő 
törekekkel együtt, közölünk is Nyári uram velek együtt elment 
vaia, ott ő kegyelmek az passa szavával és Nyári uram az 
mienkkel igen voltak rajta, kogy persuadeállják nekik, hogy az 
két mérfölddel alább és az passához jűjenek, De soha reá nem 
vehették őket, hanem azon török követek visszajüvén és hozzánk 
betérvén, mondák azt, hogy ha mi hárman hitünkre arra fele-
lünk, hogy az passának hántása nem leszen az németektűi. hogy 
ők reá veszik az passát, hogy ő az hatalmas császár reputatiójá-
val nem gondolván, feljűjön, az német urakhoz. Mi tudván, hogy 
az németektűi semmi csalárdság rajtok nem leszen, hitünkre 
feleltünk, hogy békességes jüvése járása leszen, így birta reá 
magát az passa, hogy feljűjön hozzájok, az német urakhoz. 

Azért tegnap hadát elhagyván 23 sajkával jütt fel sok fő 
török urakkal együtt, előbb mi hozzánk tért, ebédet nálunk ött, 
kiknek az mint lehetett, szeretettel gazdálkottunk. Ebéd után egy 
sajkában bele ülvén, mi is elmentünk velek együtt az német urak-
hoz. Az partot sok nép fogta volt el, azon kivül az Duna partjá-
tul fogván az urak sátoráig két felül gyalog és fegyveres németek 
sűrűn állottak rendet, Az Dunáig kettőt az úrfiak közzül több fő 
népekkel kültek eleiben, Erdődi Kristófot és Dóczi Andrást, az 
német urak közzül is Teuffelt, az kit az portára követnek rendel-
tek, ő magok az sátoron kivűl jüttek eleiben. Az sátorban leülvén 
az két német úr Molard, Altham és az magyar urak Thurzó 
György uram, Istvánfi uram, Golonicz uram, Bottiani Ferencz 
uram és Erdődi Kristóf uram, másfélül az bassa, Habil effendivel 
és háta megett több fő törökökkel, mi is azon renden az passával. 

Kivánák azt először az törökök, hogy legelőszer is azokat 
olvassák el az articulosokat, az kirül ezelőtt volt immár az vége-
zés, tudni illik : hogy mindenik fél az ő földén ha akar erősséget 
csinálhasson : török császár az német császárt apjának, és ez amazt 
fiának fogadja. Az császári titulust az német császárnak, mint-
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hogy az, megadja. Esztendőnkint egymásnak tisztességes aján-
dékokat külgyenek. Csaták és várak vételi egyfelől se legyenek. 
Ha az kereskedésnek lenni kell, az áros népek uti levelekkel jár-
janak, ha mi egyenetlenség esik vagy egyfelől vagy másfelől, 
legyen egy egy bizonyos úr mindkét felől rendeltetvén, az ki megért-
vén az dolgot, az igasság szerint eligazítsák kőztök. Az békesség-
ben az német császárnak és hozzá valóknak birtokai befoglaltassa-
nak, az török császár részérűl is az tatárok. Kivánák az törökök, 
hogy az hispániai királ is beirattassék, arra azt monták az német 
urak, hogy ezelőtt nem volt emlékezetben, más az, az magán való 
királ és hatalmas fejedelem, őtet az német császár nem kénsze-
ritheti, szabad magával. 

Ezek igy lévén, fogának azokhoz az dolgokhoz, az kik ezelőtt 
való tractátusban csügőben marattak volt, és legelőszer is az 
ajándék dolgában kívánták azt az törökök, hogy most beküldvén 
az kétszázezer forintot, három esztendeig bár semmit ne adjanak, 
hanem eltelvén az három esztendő, akkor végezzenek róla, min-
den esztendőben menüit adjanak. Akarák állatni azt, hogy immár 
ez is Altham által és Caesar Gall által meg volt volna igírve. 
De ezek bizonyos ratiókkal megmutatták, hogy arrúl nem volt 
semmi végezés, hogy eltelvén az három esztendő, tartozzék az 
császár minden esztendőben summát küldeni, azt találák, hogy 
errűl kell most egyrűl szólni és az esztendőkrűl. Kívánta azt az 
passa, hogy eltelvén az három esztendő, minden esztendőben a 
szerint legyen az piuz és ajándék-küldés, az mint azelőtt való 
üdőkben volt. Erre az német commissárius urak semmiképen nem 
mentek, mondván azt. hogy heában hadakozott volna 14. eszten-
dőiül fogván az császár, hogy ha ugyan annak kellene lenni, más 
az, méltatlannak is mondák az kívánságot, hogy az német császár 
köteles legyen az esztendőnkint való adásra, az török császár 
pedig ne; hanem azt vitatták, ha az n é m e t császár nevezet szerint 
ad esztendőnkint, köteles legyen az török császár arra, hogy ő is 
szintén annit adjon. Ha pedig azt nem akarják, hogy az török 
császár köteles legyen reá, tehát ne kivánuják azt, hogy az német 
császár is köteles legyen, hanem mindkét felől az két császárnak 
legyen szabadsága arra egymásnak ki mit küld. Kire az törökök 
nem akarának állani, az németek is külömben nem akarák. És 
igy csak az egy dolgon is megakadván, tegnap úgy váltak vaia el 
egymástúl, hogy minden tractátusnak békét hadgyanak, protes-
tálván mind egyik, mind másik fél mind isten előtt, mind ez világ 
előtt, hogy következendő vérontásnak okai nem akarnak lenni. 
Tegnap úgy váltak el egymástúl. 

Mi ezt látván, hogy így semmi békességre nem megyen az 
dolog, azon sajkán azpassával vissza jüvén, interponáltuk magun-
kat az passánál, hogy az tractátustúl mégis ne fusson, hanem ma 
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ismég feljűjön. Az német űraknak is megírták, liogy az tractá-
tusra reá jüjenek, immár ma megválik ismég mit efficiálkatimk 
kőztek. 

Továbbá im értjük az felséged levelébűl mind az kit közen-
ségesen minnyájunknak, mind az kiket ktilömb-külömb írt, az 
diplomának megjobbítása felül in ea parte, bogy de libera dispo-
sinone nilván szólljon, azokban is az részekben, az kik jövendé-
ben per defectum seminis (kit isten ne adgyon) az koronára vissza 
6zállandók volnának. Mely dolog felől ezelőtt való levelünkben 
bőségesen írtunk felségednek, kire azután is nagy gondunk volt, 
de még ekkoráig nem volt módunk benne, bogy az német urak-
kal tractálhattunk volna felőle, távol egymástúl lévén, hanem 
immár közelebb jüvén egymáshoz és az tractátushoz kezdvén, 
minden tehetségünkkel azon törekesziink nálok, hogy reá felel-
tessünk velek az levélnek megjobbítására De im látja felséged, 
az legnagyobb dolgokon is mely keményen viselik magokat. 

Azt igen vészük eszünkben, hogy az németek nagy bizako-
dásban vadnak, az töröknek oda be való állapattját, az pápának, 
olaszoknak és egyéb keresztyéneknek az hadnak continuálására 
kétanni segítségnek mind egyébha volt igíretit és egyéb afféle 
több dolgokat, kikkel magokat biztattják, magok közt igen for-
gattják. Az tractatusnak helyén négy vagy ötezer ember vagyon 
velek fegyveres és gyalog. Az derék tábor Győrnél vagyon, azt is 
ki többnek, ki kevesebbnek mondja. Mi v e l ü n k talám vagyon ezer 
ember. Az németek azt is beszéllik, ha az törökkel az békesség 
véghez nem megyen, tehát azt az pínzt, kit az töröknek rendel-
tek volt, az hajdúságnak adják és hitegeték is alattomban, ezek-
hez igen mi nem bízhatunk. Tartsa meg isten felségedet sok esz-
tendeig jó egésségben. Datum in castris in ripa Danubii ad Sitva 
positis, die 30. Octobris anno 1606. 

Serenitatis Vestrae 
íideles et humiles servitores 

Stephanus Iliesházy 
Paulus Niary 

Michael Czobor 
Georgius Hoffmau 

Kívül : Serenissimo domino domino Stephano, dei gratia Hungáriáé, 
Transsylvaniaeque principi ac siculorum corniti etc. Domino nobis 

benignissimo. Cassoviae. 

Cito. Citissime. 

Eredetije Ipolyi Ai-nold püspök úr családi levéltárában. 
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CXVIII . 

1 6 3 0. o c t . 30. 

A dominum Simonem Peez (Pécsi) et Castris apud Sytwatorok positis. 
Az vármegyék semmit sem adhatnak , és ha magamnak nem volna 

pénzem, eddig másképen volna az dolog ; költök, fáradok, végét érvén az 
dolognak, akkor mindeneket írva adok ő fölsíginek, akkor megesmeri ő 
fölsíge, hogy szolgáltam neki ; én nem érdemlettem ezt, az mit velem 
cselekszik, minden jószágomat elpusztéttat ta, egy felől levelet adott 
énnékem, hogy ott valék, reá ne száll janak az én jószágomra, más felől 
levelet adott az ha jdúknak sine exceptione, úgy osztotta az vármegyé-
ket nekiek, justo judicio dei et hominum, bizony nem azt érdemlöttem 
volna ő fölségetül, hanem inkább remuneratiót, de az közönséges jóért, 
békével kell szenvednem, tudja az isten, minemű nehezen ülök itt az 
déren az sátor alatt ilyen beteges ál lapattal . Az ha jdúknak iszonyú 
istentelen sok panaszát hallanom, kirül nem tehetek, elszenvedhesse ezt, 
abominationein desolutionis. 

Emich Gr. úr Medullae czímű gyűjteményéből. 

CXIX. 

1 6 0 6. n o v e m b. 1. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Az mostani üdőnek állapatjához képöst és az mely dolgok 

onnat Erdélyből is adatnak értésünkre, egynehány dolgokról kel-
leték írnunk kegyelmednek. 

Mondják, hogy az drágasághoz képöst az tolvajok és latrok 
fölötte igen megsokasodtanak volna az országban és ha eleit nem 
vennők igen hamar annál is inkább megsokasodnának, csak már 
is zászlóval seregestül is kezdöttenek volna járni imitt amott. 

Tetszett azért, hogy kegyelmed az tanácsurakkal, kik ott 
közelebb találtatnak, szólván végezzen egy bizonyos napot, a 
melyre írjon és parancsoljon erősen minden vármegyékre, hogy 
semmi úton el ne mulassák, kanem egyszersmind az egész ország-
ban minden vármegyéken kergessék az latrokat és tolvajokat, és 
egymást értsék az ispánok, hogy ha egyik vármegyéből a másik-
ban szaladna, ott is mindjárást rajtok legyenek és kedvezés nél-
kül nem bírsággal, hanem a ki megérdömli s nyilván való tolvaj 
halállal, törvénye szerént az országnak, megbüntettessék, mert 
ha ki kedvezni találtatik és az ő tiszti alatt marad meg az tolvaj 
tudva, nem szenvedjük el néki. 
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Azonképen szükség, kogy ugyan akkor és egy üdőben ker-
gessék mind az székelységen és szászságon valahol afféle latrokat 
érthetnek. Pettky János uramnak mi is írtunk felőle, kegyelmed 
is adja eleiben, tiszti szerint legyen gondja reá valóban, hogy 
minden székükön a királybírák kergessék büntessék őket, mert 
ha valaki tiszti alatt efféle hallattatik ezután, mü annak el nem 
szenvedjük. 

Ertünk penig ott Udvarhely székön nevezet szerént főne-
mes embereket, kik az latrokat hátok mögött tartván, oltalmaz-
zák őket és részt is vesznek magoknak az prédában, melyre eddig 
is vigyázásnak kellett volna lenni, kiknek cseleködetöket, hogy 
nyilvábban tudhassuk, kegyelmed bizonyos meghitt főnemes 
embert, ki ide külljebb lakván azokhoz se atyafiságos, sem 
barátságos ne lehessen, bocsásson oda bé Udvarhelyszékre, val-
lasson felőllök személy válogatás nélkül minden rendeket neme-
seket, lófej eket, papokat és szabad székelyeket, nem csak ezekről 
penig, hanem ha ezeknek több társokat, akár kit érthetnének is 
ne gondoljanak véle. Münekünk ezeket nevezik : András Gerébet, 
Benedekfi János, Ugrón Pált, Bálás Istvánt, és jelentik, hogy 
ezeknek több társok is volna. Az kérdözés azért úgy legyen, hogy 
ezeket kérdjék és ka ezeken kivül többeket tudnának hasonló cse-
leködetben. Az ki czirkálja őket, az is küt szerint járjon el az 
dologban és az vallatásnak mását mü nekünk is kiküldvén, 
annak utána ha oly módon végére mehetünk bűnöknek, törvény-
re kell őket czitáltatnunk, ne lehessen hátok mögök maradása az 
latroknak. 

Látván penig mind belől az országban egynehány várakban 
s mind kívül az végházakban fölöttéb való nagy fogyatkozást és 
fizetetlenségöt gondolkodunk vaia közönséges gyűléséről is az 
országnak, melyről akartuk elsőben az kegyelmed jó tetszését is 
venni ; a mennyiben immár az állapat vagyon, akár békességre s 
akár hadakozásra menjen az dolog, nem sokára elválik és nyil-
ván lészen annak ideje mikorra és helye is hol kellene lenni ; és 
hogy az előttünk álló jövendő állapatról való végezésünk jobb 
módjával lehetne, ennek az Tiszáig és Beregvármegyéig való 
földnek, kogy Erdélylyel egyszersmind s egy helyen lehetne gyű-
lése, gondolkodnék kegyelmed róla és szóllana az ott ben való 
tanácsurakkal is. Az üdő alatt elválnék itt künn is bizonyosan, 
ha békességre vagy hadra kelletik menni az dolognak ; és valame-
lyik lenne, ahhoz képöst mindenik állapatról igen nyilván végez-
hetnénk ; lesznek is nem kicsin dolgok, kiről végezniök kellene ő 
kegyelmeknek. Melyekről mi az kegyelmed jó tetszését mennél 
hamarébb látni kívánjuk és az ott fön megíratott dolgokra is 
hasznos gondviselését ; irtassanak ki hazánkból az latrok és az 
utak minden rendeknek lehessenek bátorságosak. Bene valere 
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cupieiites. Datura ex libera civitate nostra Cassoviensi die 1. 
mensis Novembris anno domini 1606. 

Ejusdem spect. ac magn. dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchy mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Sigismundo Rákóczy consiliario 
nostro intimo et per regnum Transylvaniae locumtenenti ac gubernatori, 

nec non corniti comitatus Borsodiensis etc. fideli nobis honorando. 

Eredeti je a M. T. Akad. birtokában. 

cxx. 
1 6 0 6. n o v e m b e r . 5. 

Stephanus dei gratia stb. 
Magnifice domine stb. Salutem stb. 
Mivel hogy immár istennek kegyelmességéből az váradi 

németekkel való tractátusunk, hogy Váradból ennek az hónak 
22-ik napján kijüjjenek, elvégeződött, a magok kívánságok szerint 
nagyobb bátorságnak okáért kegyelmedet rendeltük egyik késé-
rőnek commissariusúl melléjök, hogy ez országból kikésérje őket. 
Az Tiszáig azért Bánfty Dienes uram öcsénk. Imreffy János és 
Segnyey Miklós úram lesznek mellettek kegyelmeddel. Innen 
pedig az Tiszán viszontag más rendbeli urakat adunk kegyel-
med mellé. Intjük azért kegyelmedet szeretettel, hogy minden 
órában kegyelmed oly készen legyen, hogy a megnevezett napon 
a váradi németeket, a fellj ül megmondott comissariusinkkal, 
mentől jobb módjával lehet megindíthassa. 

Az alatta való ötszáz gyalog székely kegyelmeddel leszen 
mind addeg, valameddeg az szükség kívánja és kimehetnek, száz 
kék gyalog puskást is küldünk kegyelmed mellé. Azok küzül is 
ugyanott kegyelmed valamentől több emberségesb vitéz embere-
ket, nem hajdúkat (kik borittas korokban, vagy egyéb üdőben is 
szállás avagy egyéb dolgok végett zűrzavart indítanak) vehet mel-
léje, mert minthogy vitéz emberek ezek és mi is zálogúl hitünket 
nekik attuk, ha lehetne, akarnók, hogy oly békével mehetnének, 
hogy még csak liajok szálok is el ne esnék az mieink miatt ; 
kegyelmednek felette igen illik, fő gondviselésének lenni reájok, 
hogy valami részében az mi nekik adott hitünk meg ne bántód-
hassék. Bene valeat. Datum ex libera civitae nostra Cassoviensis 
die 5 mensis Novembris anno domini 1606. 

Stephanus mp. Simon Péchi mp. 
Kívül: Magnifico domino Ludovico Rákóczy Felső-Vadász. 

Eredetije a M. T. Akadémia birtokában. 
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CXXI. 

1 6 0 6. nov . 6. 

Stephanus dei gratia stb. 
Magnifice domine stb. Saluterà stb. 
Az miképen ennek előtte is meghattuk volt kegyelmednek, 

hogy az Fekete Péter hadát nem egyébbövé, hanem előbbi helyére, 
az honnan Beregvármegyébe feljöttek volt, visszaszállítaná, értet-
tük, hogy mostan nem hogy oda mentenek volna, az hun az szol-
gálatuknak helye lehetne, hanem felfelé Krasznavármegyére, 
bátorságos helyre, a Imi se tatártól se egyébféle nemzetségtől 
tartások nem lehet, felszállottanak, s mivel hogy az Dely Kozma 
hada az egész esztendőben, mint olyan gyülevész nemzetség, 
Krasznavármegyében az szegénységnek felette nagy romlásaival 
élt, megakarván egy ideig őköt az hadaktúl kémélleni, nem 
azért hoztuk el onnan nagy nehezen Dely Kozmát, hogy Fekete 
Péter mindjárást helyébe szálljon. Intjük azért kegyelmedet felette 
szeretettel, hogy kegyelmed mindjárást ez levelünk látván, tovább 
Fekete Pétert Kraszna vármegyében ne szenvedje, hanem előbbi 
helyére, az hová parancsoltuk volt visszaszállítsa; megírtuk ő 
magának is, hogy ahhoz tartsa magát és onnan mindjárást ki 
menjen. Mert ha különben cselekedik, és az mi parancsolatunk-
hoz magát nem akarja tartani, ennyi szófogadatlanságát el nem 
szenvedjük, hanem méltó büntetésünknek kell reá lenni érette. 
Bene valeat. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 6. 
Novembris anno domini 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Péchy mp. 

Kívül : Magnifico domino Ludovico Rákóczy de Fel só'-Vadász. 

Eredetije a M. T. Akadémia birtokában. 

C X X I I . 

1 6 0 6. n o v e m b. 8. 

Stephanus dei gratia stb. 
Magnifice domine stb. Salutem stb. 
Az miképen ennek előtte is megírtuk volt kegyelmednek, 

hogy Váradnak megadását 22. napjára ennek ez hónak istennek 
kegyelmességéből a nímetekkel elvigezvén kezünkben adják, 
kegyelmed az körül való hajdúságot útjokból valahova elszállí-
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taná. Ez szép végházunknak kézhez vételének mostani jó alkal-
matosságát nem akarván valamiképen elmulatni. ug)Tan hitünket 
is zálogul nekik adtuk, hogy üket békével elbocsátván az ország-
ból kikisirtetjük és az útjoklian levő hajdúságot is elszállíttatjuk 
s mintkogy addég az várból semmiképen ki nem akarnának jöni, 
ha szinte egynehány rendbeli számos hadunkat adnók melléjek 
is, mig Biharvármegyében érzik az hajdúságot : megírtuk Zilasy-
nak, Fekete Péternek és Török Istvánnak, hogy se órát, se napot 
nem várván, sem semmi okot abba nem vetvín, hitünket valami 
részben meg nem háborítván, az kegyelmedtűi rendelt helyekre 
Bihar vármegyéből kiszállván mentest elmenjenek. Kegyelmedet 
azért szeretettel intjük s hagyjuk is, hogy kegyelmed hazánknak 
javát, megmaradását és ilyen szép végházunk kézbe vitelére 
való alkalmatosságat és az mi hitünknek is illendő becsületit 
szeme előtt viselvín, ne szánja semmi fáradságát, hanem éjjel nap-
pal munkálkodjék abban, hogy ezeket az hadakat Bihar várme-
gyéből valahova szállítsa el, hogy a hagyott napon az nímetek 
minden okvetetlen a várból kijöhetnének ; ebbe kíssedelem, mint-
kogy az üdő rövid, nem lehet, hanem mentül hamarébb azon legyen 
kegyelmed, hogy elszállítsa ; most kegyelmed kázajának haszno-
son s nekünk is felette kedvesen szolgálhat. Bene valeat. Datum 
ex libera civitate nostra Cassoviensi die 8. mensis Novembris 
anno 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Kívül : Magnifico domino Ludovico Rákóczy de Vadász stb. 

Eredetije a M. T. Akadémia birtokában. 

C X X I I I . 

1 6 0 6 . N O V E M B E R 9 . 

Stephanus dei gratia stb. 
Magnifice domine stb. Salutem stb. 
Az minemű dolog Várad felől mostan előttünk legyen, 

elhittük kegyelmednek küldött levelünkből eddeg megértette, 
Commissariusinkat immár elbocsátottuk s útban vannak. Mivel 
hogy az dolog semmiképen késedelmet nem szenvedhet, intjük 
kegyelmedet szeretettel, hagyjuk is kegyelmednek, hogy mindjá-
rást menten menjen Várad felé az mi commissáriusink után, még 
Váradig megérheti kegyelmed őket. Az mit mi szónkkal kegyel-
med eleiben adnak, mind kegyelmed s mind pedig Török István 
tartsa ahhoz magát. Az ott való dolog istennek kegyelmességé-
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l)ől elvégeződvén, mind az kegyelmed kevánságira, s mind az 
Török Istvánéra illendő gondviselésünk leszen. Secus non 
facturus. Datum in libera civitate nostra Cassoviensi die 9. men-
sis Novembris anno 1606. 

Stepbanus mp. 
Simon Péclii mp. 

Kívül : Magnifico domino Ludovico Rákóczy de Felső-Vadász stb. 
Eredeti je a M. T. Akadémia birtokában. 

CNXIY. 
1 6 0 6. n o v e m b . 11. 

Spectabiles ac magnifici stb. Salutem stb. 
Az minemő dolgok és articulusok felől írt nekönk ma, meg-

értöttük. Minekünk úgy tetszik, bogy ezek, az kikről kegyelme-
tek ír, oly dolgok, bogy nehéz levéllel róla végezni, hanem szik-
ség, hogy szembe legyönk. Áznak okáért kérjök ésintjök kegyel-
meteket. hogy hónap estvére jönne ide hozzánk és azokról vala-
mit végezzönk. Az levelekkel való végezés ugyan helyen maradhat 
ezek nékűl is. Isten tartsa meg kegyelmeteket. Datum Comaro-
nii 11. Novembris 1606. 

Spectabilium ac magnificarum dominationum vestrarum 
amici et servitores 

Johannes a Molart 
Adolf ab Althan L. B. mp. 

Comes Georgius Thurzó mp. 
N. Istvánffy 

S. a. Kolonitsch mp. 
Franciscus de Batthyán manu pp 
Christopherus Erdődy comes mp. 

Kívül : Spectabilibus ac magnificis dominis Stephano Illye'sházy, Paulo 
Nyáry , Michaeli Czobor et Georgio Hoffmau commissariis ac dominis et 

amicis nobis observandissimis. 

Az aláírók pecsétjével lepecsételve. 

cxxv. 
1 6 0 6. n o v e m b e r 13. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Meghozván Vathay István az kegyelmetök leveleit, az trac-

tatus állapatját megértöttük az közönségösen írt levélből. Azon-
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kívül privatim egynéhány szükségös dolgokról az kegyelmed 
persuasióit. Az tractatus dolgában a több czikkelyek mind tűr-
hetőképen viseltettenek, de hogy az Tiszán innét való részét 
Magyarországnak és az magyar nemzetségnek olyan nyilvánvaló 
elszakadását mondották az török oltalma alól, münékünk az 
semmiképen nem tetszik, egyért, hogy az ország végezésével mind 
Korponán s mind Kassán, azután az kegyelmed Bécsben ment 
követségivei. és az mostani mitőlünk adatott instructiónkkal tel-
jességgel ellenközik ; másikért, kogy ilyen állapatjában, a mily 
úton most az magyar nemzetség hütinek és törvényének szabad-
ságát az török patrociniumjával kereste, ha meg akar abban, a 
mit immár isten kegyelmességéből megtalált, maradni, nem tart-
juk bátorságosnak, ha elrázza magáról az török patrociniumát, 
holott nem küsebb gond azt megoltalmazni, a mit talált, mint 
szintén az keresése volt, melynek minthogy az keresésére magá-
túl elégtelen volt, az megtartására is elégtelen leszen. Csak most 
is látjuk s értjük is mü immár, mind bűtökben, s mind szabad-
ságokban és szömélvekben mennyire kezdötték ottfönn, ahol 
módját ejthetik, megháborítani az embereket és az mi nemzetsé-
günkből valókat. Az penig természeti az némötnek, kit soha el 
sem hagy, akármely hosszú iidőre el sem felejt, hogy az boszú-
állásra való alkalmatosságát el nem mulasztja, melyben hogyha 
ő neki zabolát nem vetnek az szájában és útát meg nem gátol-
ják, bizony szabadosan jár el sokkal az ő természetiben. Leráz-
ván penig az török patrociniumját, ki enyett most az törvénte-
lenségből megszabadúltunk volt, annyit tészen, mintha az előbbi 
törvéntelenségre nyitottunk volna kaput az némötnek, és ismét 
ugyanazon inség, rabság és elviselhetetlen iga alá adtuk volna 
nemzetségünk nyakát, a mely alól ezelőtt sok vérrel, kárral, 
gonddal és munkával kikiszabadítottuk vaia, melyből bizony mű 
kevés jót remélhetünk ; adja isten mindnyájunknak megmaradá-
sára kévánságunk szer ént való jó végét, hogy az utánunk való 
emberek is jót mondván áldhassák koporsónkat is holtunk után. 
— Az végvárakat, hogy üdő előtt, míg az ő fölségökkel lött con-
venti ónknak executióit nem látjuk, hogy kezünkből kibocsáthas-
suk, arra semmiképen nem mehetünk. Lám kegyelmed is arra 
tanácslott ennekelőtte bennünket, kogy semmit is addig kezünk-
ből ki ne bocsássunk, mígnem az ő fölségeik részéről is az meg-
ígért executiókat meglátjuk. Más az, bogy kötelesek vagyunk 
arra az országnak is, hogy hírek nélkül ilyen állapatj okban 
mindaddig is el nem hagyjuk, míg mindeneknek jó végét nem 
látjuk. Besignálni penig az végházakat annyit tenne, mint ha az 
birodalmat ország híre nélkül eresztenők ki kezünkből, kiről 
egynehány felől in contrarium obtestáltanak is immár bennün-
ket, hogy üdő előtt ne cselekedjük. Harmadszor jól tudja azt 
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kegyelmed, hogy az végházakbéli tisztüket, is az ország gyűlésé-
ben kelletik elosztani; ez okon i.-; addig módunk nem lelietne az 
resignálásban, hogy promoveáItassanak egyaránt mindnyájan, 
az kik hazánknak szolgáltának mü mellettünk is. Fizetetten álla-
patjokat úgy vagyon mi is jól tudjuk az végbelieknek, de az 
magyar szolgáló rendnek némöt idejében csak felényi állapatja 
és fizetése sem volt, mint mostan vagyon ; mü nekünk is vagyon 
vigyázásunk reájok, legyen istennek hála, most oly szívvel és 
oly állapattal ismerjük őket, úgy tetszik, nem lehet tartásunk 
attúl, hogy az nékünk adott köteles hívségek ellen, most üdő előtt 
sem töröknek, sem németnek adnák kezeikben az mi akaratunk 
ellen az házakat. 

Hogy az hajdúság rablással akarnának alájönni onnan 
feljűl, nem tudjuk, micsoda költött hír lehet, csaknem mindennap 
vadnak onnat feljűlről mind az vármegyékből, hajdúságból köve-
tök előttünk, nem ismernők egyik félnek arra való szándékát, 
csak véletlenül ok ne adassék arra nekik. Bizony az nemes ország-
túl és nemes vármegyéktűi nem érdemeljük s nem is reméljük 
semmi úton, hogy cselekedjék maguk hírének, nevének gyalázat-
jával, hogy szénájokért, szalmáj okért és egynehány tehenökért, 
hűtőkért és törvények szabadságaért vivó hadakra arczúl támad-
janak, mely nem az igaz háladatosságnak neme volna. 

Mü mindazonáltal most is írattunk minden kapitányoknak, 
hogy az alattok valókat fenyítékben tartván, mind nemesség-
gel, községgel jól alkudjanak, és minthogy kegyelmetök egymás-
túl megoszol, kegyelmed az hév vízben, Nyári uramnak penig 
alá kelletik hozzánk jőni, Rhédey Ferencz uramtúl hagytuk, 
hogy hallgassanak ez üdő alatt minden oda föl való hadaink ; 
most, hogy onnat alájöhessenek, ugyan az fölül megírt okokért 
sem lehet, de ide is az föld mind puszta és rakva hadakkal, az 
kegyelmed jószága felül penig különben írunk Somogyi György-
nek és az több rajta levő kapitányoknak. Odaföl való tisztit és 
gondviselését, hogy kegyelmed mostan resignálja, mikor még 
szintén az közepén vagyunk az dolognak és semminek végét nem 
látjuk, semmiképen nem lehet. Más az, hogy ország consensusá-
ból választatott kegyelmed arra az állapatra, magunktúl nem 
resolválhatjuk magunkat róla. És minthogy ez békességszerzés-
ben fő intercessor kegyelmed volt, minden executiókat és Ígére-
teket kegyelmed ért, és kegyelmed által töttenek, egész nemze-
tünknek nagy kárára, sőt minden eddig való végezésünknek (ki 
tudja) fölfordúlására lehetne, ha most kegyelmed ebből magát 
kivonná, sőt az örök emléközetre megmaradandó hírnevének sem 
használna, ha ez jó és szent ügyeközetöt félben hagyván, a mint 
kezdötte, olyan dicséretesen véghez nem vinné kegyelmed, Nyári 
uramat penig, amint írók, oda föl nem hagyhatjuk, ilyen beteges 
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állapatunkban mellettünk kell lenni ő kegyelmének. Az nagy-
szombati doktort, bogy kegyelmed az mi szolgálatunkra rábírta, 
akarjuk; isten kegyelméből reméljük, bogy nem kell azelőtt való 
doktorok negligentiájátúl tartani, meggyógyúlunk ez nyavalyánk-
ból ; annyival inkább ne késsék, talám az lábra való bocsátásunk-
ban ő is segíthetne valamit, mert az zsidó doktort immár haza-
bocsátottuk. 

Az kamukákat és bársonyokat, azonképen az olasz borokat 
a mikorra meghozzák Bécsben, maga igéreti szerént ne felejtse 
el kegyelmed őket, mert másnak nincsen kinek írnunk felőllük. 
Bene valere cupientes. Datum ex libera civitate nostra die 13. 
mensis Novembris 1606. Eiusdem spectabilis ac magnificae domi-
nationis vestrae 

benevolentissimus 
Stephanus mp. 

Simon Pechi mp. 
Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de Illésháza stb. 

C X X Y I . 
1 6 0 6. n o v e m b. 22. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Adák értésünkre, hogy az mi kijővetelünk (kimaradt : 

után) Erdélyből Csanád nevű falut , ki az monorai jószág-
hoz tartozott Szentpály Jánosné asszonyomnak kegyelmed 
kezében bocsátotta volna, ilyen okon, hogy az asszony ke-
gyelmedhez egy supplicatiót vitt volna, melyre az volt volna 
írva , hogy az jószág ő néki vissza adassék, de az supplica-
ti ója mellett magunk commissioja és missilis levelünk nem lött 
volna. Mü penig tudván annak az jószágnak állapatját, nem 
volt szándékunk, sem akaratunk annak visszabocsátása felől, sőt 
az asszonynak immár válasza is olyan volt műtőiünk. Ugy ért-
jük mindazonáltal, hogy kegyelmed azt a supplicatiót, kire nízve 
megadta az asszonynak a falut, megfogta tartani maga mentsé-
gére és kegyelmednél vagyon. Intjük azért szeretettel kegyelme-
det, hogy azt az supplicatiót fölkerestetvén, bizonyos ember által 
maga pöcséti alatt mü kezünkben küldje ki, szükségünk oly vagyon 
reá, hogy nem csak Csanádban jár, hanem nagyobban annál. Ne 
is halaszsza penig kegyelmed annak kiküldését. 

Magunk állapatja felől írhatjuk kegyelmednek, még ágy-
ban fekvő beteg emberek vagyunk és igen erőtlenséggel is, de jó 
reménységünk vagyon istenünkben, hogy ez nyavalyákból napról 
napra meggyógyítván, megadja egészségünket ; nem tagadhatjuk 
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bizony úram, elég sok lator ember forgódott körülünk, kik életün-
ket el akarták fogyatni és isten reánk bocsátotta volt őket, kiknek 
alattomban való cseleködetek napról napra az nap fényére kinyi-
latkozik és az egész világnál nyilván kell lenni. 

Az kegyelmed állapatja felől is nem vagyunk feledékeny-
ségben, arra nagy gondunk vagyon, de sem Illyésbázy uram, sem 
senki is az commissarius urak közül még alá nem jöttenek, bogy 
minden állapatokról voltaképen való rendelést tebetnénk ; nem 
késnek immár sokat semmi úton és kegyelmednek minden dolgo-
kat tudtára adván azt kövessük mindenekben, valamit az alkolma-
tosság legjobbnak, illendőbbnek és dicsiretesebbnek előnkben 
mutat. Ezalatt szeretettel kérjük kegyelmedet, ez kicsin üdőt 
várja és tűrje kegyelmed csendesen. Bene valere cupientes. Datum 
ex libera civitate nostra Cassoviensi die 22. mensis Novembris 
anno domini 1606. 

Ejusdem spect. ac magn. dom. vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Sigismuudo Rákóczy. 

Eredetije a M. T. Akadémia birtokában. 

CXXVII . 
1 6 0 6. n o v e m b . 2 5. 

a) 
Paria literarum ad capitaneos sonantium. 

Stephanus dei gratia stb. 
Generosi egregii et nobiles fideles sincere nobis dilecti. 

Salutem et gratiam nostrani. Emlékezhetik jól reá kegyelmetek, ez 
elmúlt tavaszi itt Kassán való gyűlésünkben, országúi mit végezett 
légyen az békességnek véghezvitele felől, kire való tekintetiben, 
kétszeri vagy háromszori replicatiónk után, Bécsben mind or-
szág szabadságinak helyére állatása felől ; s mind az magunk 
személyének contentálásárúl ; mit végeztenek légyen, annakutána 
ennyi hadakozások után, az két császár között való békességnek 
véghezvitelében is interponálván magunkat, minthogy mind az 
két félnek alkuvása minekünk hazánkban, bőrünkben és megma-
radásunkban jár, fölötte szükségesnek ismerjük most mindezek-
nek végét látván és követünk mind egy felől, s mind más felől 
megérkezvén, hogy az miképen ekkédig ktek az országnak és 

') Ez a szó hiányzik a Muzeum példányában. 
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nemességnek tagja lévén, minden traetatusinkat értett és tudott : 
ez mostani utolsó traetatusunknak végét és egyéb dolgokat is 
voltaképen érthesse és tudja. r) Tetszett azért, bogy ide Kassára 
egy rövid gyűlést hirdetnénk, melynek napját az üdőnek rövid 
voltához képest hadtuk ez jövendő szent Lucza asszony napját, 
azaz deezembernek tizenharmadik napját. Hagyjuk és parancsol-
juk, annak okáért,hogy az levelűnk látván egy bizonyos meghitt 
főhadnagyát serege eleibe rendelvén, ki az hadat az íídő alatt 
fenyitékbe és félelembe tartsa, azonkívül egy avagy két hadna-
gyát és főlegényit melléje vévén az megnevezett napra és helyre 
oly teljes tanúsággal jöjjön, hogy az gyűlés ugyanakkor mind-
járást elkezdődhessék és mentől hamarább végezvén az állapot-
ról, késedelem nélkül viszont serege közé megtérhessen. 2) Secus 
sub poena decreti non facturi. Datum ex libera civitate nostra 
Cassoviensi die 25. Novembris anno 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

A Múzeum példányán az aláírások hiányoznak. 

b) 
Paria litterarum ad magnificimi dominum Nicolaum Thurzó 

scriptarum. 

Stephanus dei gratia et Magnifice domine fidelis nobis hono-
rande. Salutem et gratiam nostram. Emlékezhetik jól rá kegyel-
med, ez elmúlt tavaszi itt Kassán való gyűlésünkben mit végez-
tünk legyen az békességnek véghez vitele felől, kire való tekin-
tetben kétszer vagy háromszori replicatiónk után Bécsben mind 
az ország szabadságinak helyre állatása felől s mind a magunk 
személyének contentálásáról, mit végeztenek legyen ; annak utána 
ennyi hadakozások után az két császár között való békességnek 
véghez vitelében interponálván magunkot, minthogy mind az két 
félnek alkuvása mi nekünk hazánkban, bőrünkben és megmara-
dásunkban járt, felette szükségesnek esmerjük, most mind ezek-
nek végét látván, és követünk mind egyfelől s mind másfelől 
megérkezvén, hogy régi jó szokásunk és rendtartásunk szerint, 
immár kegyelmednek minden dolgokat voltaképen értésére adhas-
suk és az követektől követség járások szerint mindeneket érthes-

1) Ezen pont helyett a vármegyékhez írott példányban ugyanazon 
pont van, mely alább a b) alatt következő pontban olvasható. 

2) A vármegyékhez írott meghívóban ezen pont úgy hangzik, mint 
a b) alatt közlött levélben, csakhogy »kegyelmed« helyett ez áil : »az ke-
gyelmetek vármegyéjébűl bizonyos atyjuk fiait teljes tanúsággal.« 

39* 
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sen, hogy annak utána mind az lött végezéseknek executiójáról s 
mind azután következendő országos gyűlésben lejendő végezé-
sekről (minthogy nagy részének az végezéseknek ott kell eliga-
zodni és confirmáltatni) jobb fundamentummal gondolkodbassék, 
tetsze, hogy ezelőtt közönségesen egymás értelmének megvéte-
liért ide Kassára egy rövid gyűlést hirdetnénk, melynek napját 
az üdőnek rövid voltához képest kattuk az jövendő Szent-Lucza 
asszony napját azaz deczembernek 13-ik napját. Hagyjuk azért 
kegyelmednek, hogy kegyelmed az megnevezett napra és helyre 
minden okvetlen jelen legyen, hogy az gyűlés ugyanakkor elkez-
dethessék és mentől hamarébb végezvén az állapatról, késedelem 
nélkül viszont házához kegyelmed megtérhessen. Secus sub poena 
decreti non facturus. Datum in libera civitate nostra Cassoviensi 
die 25. Novembris anno 1606. 

Stephanus mp. Simon Péchi mp. 
Spectabilis ac magnifice comes, domine et frater mihi carissi-

me observandissimeque ; salutis precatione praemissa, servitiorum 
meorum devinctissimam Semper commendationem. Ezen órában 
hozának egynehány rendbeli parancsolatokat Kassáról, kiket mind-
járt hová illendők voltanak expediáltam páriáját, kit az hajdúk 
kapitányoknak és én nekem írt ő fölsége, ugyanezen félárkus papi-
rosra leíratván, kegyelmednek megküldöttem. Si deus non provi-
debit, roszúl leszen dolgunk. Ezzel ajánlván magamat és szolgá-
latomat kegyelmednek. Isten tartsa meg kegyelmedet sok esz-
tendeig jó egészségben. Raptim Bajmóczio 3. Decembris 1606. 5. 
hora vespertina. 

P. S. Trencsinvármegyének szóló levelet Dubnicsára kül-
döttem. 
Külczím : Spettabili ac magnifico corniti Georgio Thurzó perpetuo de 
Árva, sacrae caesareae regiaque majestatis consiliario ac dapiferorum 

regalium magistro domino et f ra t r i diarissimo ac observandissimo. 

Jegyzet. Ezen egykorú másolatok levélalakba összehajtva, selyemmel 
keresztül kötve s czímezve küldettek el. Az a) alattinak megvan egy egykorú 
másolata az Akadémiában. A b) alattinak Thurzó Szaniszlóhoz intézett ere-
deti példánya meg van az Országos ltban »Acta Publica.« 

Egykorú példány a Nemzeti Muzeum birtokában. 

CXXVII I . 
1 6 0 6. n o v e m b e r 27. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Két rendbeli levelét is vöttük egymás után kegyelmednek, 

ugyanazon egy dologról iratottakat, egyiket Nyári uramtúl Újvár-
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bòi 16., másikat Nagyszombatból 20. Novembris adottakat. Az mi 
nézi az resignatio dolgát és az végeknek ő fölségek számára 
visszaadását, mi szándékunk abból, az berezegnek ő fölségének 
íratott leveliink páriájából, melyet ide includáltunk, kegyelmed 
nyilván megértheti. Mü minden ő fölségökkel való végezésüknek 
idején korán eleget akarunk tenni és az mostani állapat szerént, 
mig palatínus nem választatik, minthogy ország számára kelle-
tik az végházakat kézben bocsátanunk,úgymint kinek gubernálásá-
ból most császár minden közit kivötte. Azért a mi részünkről mind 
túl az Dunán s mind innét mü deputátusokat rendeltünk, kik 
ország nevével kezökköz vegyék és igazgassák az üdő alatt az 
végek állapatját. 0 fölségöktűl is hasonlóképen várjuk, hogy nevez-
zenek igaz magyarokat haza fiait és a conclusio szerént nem 
adoptivus vagy adsciticius magyarokat mind túl az Dunán s 
mind innét. Az Fátrán innét magunk resignáljuk ő fölségének 
ezeket az ide való helyeket minden kétölködés nélkül. Mikéit, penig 
azt megérthetjük bizonyosan kik lésznek az ő fölségök részéről való 
deputatusok, a mieinket mindjárást kibocsátjuk az resignatióra, 

Csak hogy ez üdő alatt szükségesképen kell ű fölségöket 
megtalálnunk s kegyelmedet is kérjük, hogy szorgalmaztassa a 
mi még hátra vagyon az ő fölségök részéről való praestálásokban, 
ne halogassák mint az diplomának reformálását, annak fölötte 
Tarczalnak és Keresztúrnak kiváltását, a mi részünkről meglát-
ják ő fölségök sőt az egész világ, hogy semmi fogyatkozás nem 
lészen az dologban és instáltunk ő fölségeknél, ne halogassák se 
késleljék ezeknek véghezvitelét sok egyéb okokért és az mi beteges 
állapatunkért is. 

Az hajdúság leszállítása felől itt is sokat gondolkodtunk, 
vagy lehet annak módja, vagy nem, hogy mind az végházakban 
szállítassanak, mégis mindazonáltal minthogy kélt kevánnak 
mutatni, hova szállhassanak, mü sem találjuk más helyét hanem 
az végházakat, szállnak-é oda vagy nem és maradnak-é ott meg 
vagy arra nem szükséges gondunknak lenni, csak oszolnának meg 
most. Abban azért módot ilyent látunk, az kiket kegyelmed az 
oda föl való végházakban rendelt azokat kezdje el szállítani, az 
kik ide alá valók lésznek ne siesse egy kévéssé most ránk bocsá-
tani, mi is elküldünk az Tiszán túl valókhoz. De az némötöktűl 
szerzött pénzt kegyelmed most oszsza két felé mind az posztóval 
együtt. Az újvári fizetés szerént ha több jut mi reánk azokba,u 
ide alá a kiknek egy kópénzt, kell adnunk, azután megintéz-
vén az residuumját is megküldheti. I t t alatt Szylasy, Chyoma-
közy, Szénásy, Fekete Pétör, Ckyatáry János, Kovács Albert hada 
vagyon, olyak, kik az registrumban föl vadnak írva. Fizetetlen 
had, kinek eddig semmit nem adtunk az Török Istváné és Deli 
Kozmáé lészen, kit most alá hívatunk. Az több fizetett kapitán-
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ságokat jól tudja kegyelmed, kik vadnak oda föl, azoknak ott fön 
kellé megadni liópénzeket posztójokat, vagy itt alatt, kegyelmed 
tetszését örömest halljuk felőle, de mindenütt azt kevánjuk, hogy 
ez az egy hópénz mü nevünkkel osztassék az hajdúságnak. Es ha 
azoknak mint Kévi Miklós, Palai Pál, Somogyi György, Fűzi 
István, Nagy Mátyás, Hajdú Gergely etc. több afféléknek itt 
alatt kell fizetni, az kegyelmed kezénél való pénzt és posztót ahhoz 
képöst kell aláküldeni, a mint az Újvári Regestrom tartja de evvel 
nem kellene késni, akár csak az ezer forint készpénzt és még 
annyi érő posztót küldene most elöljáróban kegyelmed, melylyel 
az Tiszántúl valókat leszállíthatnék ; azután bátorságosban vár-
hatnók az többit ide alá, a kinek hova kellene helt mutatnunk és 
rendelnünk, egy-egy seregenként oda menne és azt cseleködné 
valamit parancsolnánk. Ezekről mi várjuk minden órában az 
kegyelmed resoluti óját, magát penig a mint az regálissal hivat-
tuk az gyűlésre ide alá minden bizonynyal, hogy az következő 
generalis gyűlés állapatjáról végeznének ugyan itt bizonyos fun-
damentommal, mert ha jó idején egymást nem értik és úgy men-
nek föl arra, nem reménlhetjük olyan jó exitusát eddig való vége-
zésinknek. Nagy és igen szükségös hasznos dologok is vadnak bátra 
megmaradásunkra valók, melyeket azon az gyűlésön kellene az 
nap fényére előhozni és végezni felölök, kinek hogyha előbb itt 
meg nem kötik az végét, nem várhatjuk jó előmenetelit is. 

Mit irtanak az doctorok nyavalyánk felől in genere, most föl-
viszik kegyelmednek, lássa ha valamit concludáltathat Bécsben 
felőle és azután hasznos orvosságokkal alájöhet, legyen azon 
kegyelmed, ne vonja meg magát az mi szolgálatunktól és ne fél-
jen úgy nyavalyánktól, nem olyan veszödelmes közel is, az mi 
körnülliink való forgolódása a mint elaltattak némely emberek. 

Az bécsi vásárlásokat, olasz borokat, prima occasione, ha 
meghozathatja kegyelmed, kedvesen vesszük. De az szeléndeke-
ket mindjárást haladék nélkül akarnók, hogy az portára külden-
dő követünk, kit nem sokára el kell indítanunk, ne menne el azok 
nélkül, felette kérjük kegyelmedet azokat siesse megküldeni. Bene 
valere cupientes. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 
27. Novembris anno domini 1606. 

Ejusdem spect. ac magn. dom. vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchy mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de Illyésháza stb. 
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CXXIX. 

1 6 0 6. n o v e m b e r . 29. 

Stepbanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Saluterà stb. 
Az tataik találták volt meg Rhédey Ferencz uramat levelek 

által fogyatkozott állapatjok felől, mely levelet Rhédey uram mi 
nekünk in specie alá küldötte. Az mi comissariusink úgy adják 
előnkbe, hogy ott fen létében kegyelmed kétszáz mércze búzát 
rendelt volt táplálásokra, de nem emlékeznek arra, hogy kegyel-
med Komáromba akarta volna azt, hogy nekik megadják ; s mivel 
annak utána kegyelmed Komáromba igazította őköt, ahol nekik 
semmit is nem adtanak, intjük kegyelmedet szeretettel, minthogy 
mostan kezdjük resigDálni az végházakat, kegyelmed ezeket el 
ne mulassa, hanem az kétszáz mércz búzát Baráti István újvári 
udvarbiránk által adassa meg kegyelmed nekik, ne fogyatkozza-
nak el ennél is inkább. Bene valeat. Datum ex libera civitate 
nostra Cassoviensi die 29. Novembris anno domini 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésháza stb. 

c x x x . 
1 6 0 6. d e c z e m b e r. 2. 

Spectabilis ac magnifice stb. Servitiorum nostrorum stb. 
/ 

Ertjük mit végezett légyen kegyelmed Nyáry Pál uram-
mal, hogy az oda fel való hadaknak jobb részének leszállítását 
magára felvállalta, melyet igenis jovallunk, ide alá mi is hozzá 
kezdettünk és immár három kapitánságot le is szállítottunk, az 
többit is azon leszünk, hogy istennek kegyelmességéből napról 
napra leszállíthassuk. Csakhogy még ide alá Kovács Albert, Szé-
nássy Mátyás, Szilassy János, Fekete Péter, Csatáry János és 
Csomaközy András kapitánsága alatt való hadak fenn vannak ; 
az pénzből igen ki fogytunk, semmiképen szerit nem tehetjük, az 
mely adóknak restantiáit arra rendeltük volt, ebből is immár 
kifogytunk, ő fölségének csak annyi is nem maradt, mivel táplál-
hatná naponként magát. Kérjük azért kegyelmedet felette szere-
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tettel, kegyelmed annak a pénznek és a posztónak is felét, melyet 
a hadaknak leszállítására adott a nímet, a mint ő fölsége is meg-
írta volt kegyelmednek, az ide alá való hadaknak fizetésére kül-
dené alá. Aranyúl könnyebben és kisebb helyen is elhozhatnák s 
meg ide alá az arany két forintba mind elkelne. Az mely ide alá 
való kapitányságok ott fen vadnak, ha lehet azokat szállítsa ott 
le kegyelmed, ne bocsássa alá, ha hul pedig még nem szállíthatná, 
kegyelmed az oda föl való hadaknak, kiket ott oszt el széllel, fize-
téseket egy ideig halasztaná és az ott fenn felvetett adónak res-
tantiáit rendelné azoknak, holott mi is az ide alá való hadaknak 
mind az Korpunán és itt a kassai felvetett adóknak restanciái-
ból fizettünk, ezek mnthogy nyakasbak is most az készpénzzel és 
posztóval ezeket kellene elsőbe leszállítani, Kevi Miklós, Palai 
Pál, Farkas Mihály, Nagy Mátyás és talán többen is ott fön meg 
nem maradnak, kiknek leszállításokra való fizetéseket, ka ott fenn 
adhatná meg kegyelmed, mi igen akarnók, ha penig itt alatt kell 
minekünk azoknak is megfizetnünk, megintézvén azok számára 
való pénzt is úgy kegyelmednek felénél többet kelletik aláküldeni 
az készpénzben és posztóban, szállíthassuk ezeket le először is, az 
kik így dúlással, pusztítással zászlóstól alá-és feljárnak az ország-
ban. Az Rédey és Dunántúl való hadaknak, kiknek eddig semmit 
nem adtak, minthogyazok otthon helyekbe maradnak, és leszállítá-
sok sokkal könnyebb, azokkal még vártathatná kegyelmed az con-
tributiónak kiszedését, Mihelt az ide alá való hadaktól megszaba-
dúlnának a vármegyék, mingyárást könnyen kiszedhetné kegyel-
med rajtok az adólés azután megfizethetné az ott fennmaradó 
hadaknak. De elsőbe kegyelmed az pénzt és az posztót igyekezzék 
aláküldeni (ha az megnevezett ott fenn levő hadaknak kegyelmed 
ugyan még nem akar fizetni), azok számára való pénzt és posz-
tót is és kilön az itt alatt való hadak számára valót is, a mint az 
újvári registiom szerint felvadnak írva, Ez késedelmet csak egy 
óráig is nem szenved, halogatása minden órában káros az ország-
nak, ha most itt volna az pénz és az posztó a kevántatnék, min-
den órában szabadítanék az országot az hadak Ínségétől. Kegyel-
med meg éjjel nappal valamit ide rendel, siesse aláküldeni, szállít-
hassuk mennél hamarébb le őket, ott fen is pedig minden órában 
szállítsa kegyelmed az kiket kova szállíthat. írjon is minekünk 
bizonyost minden akaratja felől. Tartsa meg isten kegyelme-
det jó egészségben. Datum ex Cassoviae die 2. mensis Decembris 
anno 1606. 
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Eiusdem spect. ac magn, dorn, vestrae 
servitores et amici benevolentissimi. 

Comes Yalentinus Druget de Homonna 
Cap. mp. 

Paulus Nyáry mp. 
Sebastianus Teököli mp. 

Michael Czobor mp. 
Thomas Nádasdy mp. 

Georgius Hoffmau mp. 
Nicolaus Orlé mp. 

Petrus Horváth Mladosevics. 
P. S. Mi itt Kovács János hadát, Deseoffi János ezerét, 

Török István ezerét szállítottuk le, lovagnak négy-négy forintot 
adattunk és gyalognak hármat, az többire is óránként gondunk 
vagyon, csak az pénzt ne késleltesse kegyelmed. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Uye'sházy stb. 

Az aláírók pecsétjével lepecsételve. 

C X X X I . 
1 6 0 6. d e c z . 3. 

Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Az úristen kegyelmedet stb. 
Az hajdúság leszállítása felől csak szintén tegnap írtunk 

kegyelmednek közönségesen egy levelet, melyből minden állapa-
tokat büségesen megérthet. Kérjük mégis kegyelmedet felette 
igen. ha az ide alá való, most ott fenn levő hadaknak kegyelmed 
meg nem fizet, mind pénznek, posztónak többit felénél, a mennyi 
mind az mostan itt alattvalókra s mind az alátérítőkre elégséges 
lehet, mentől hamarébb küldje alá. A mint istennek kegyelmes-
ségéből immár elkezdettük óránként szállíthatnék az hadakat. 

Az ott fenn követközendő országos gyűlés, hogy jobb fu-
ndamentommal végeződhetnék és az hadakat is jobb módjával 
szállíthatnók, ő fölségével egyenlő akaratból rendeltünk azok-
nak az atyafiaknak, kik ő fölségével eleitől fogván egyet ér-
tettünk ez jövendő Szent-Lucza asszony napjára az az de-
czembernek 13-ik napjára egy rövid gyűlést ide Kassára, a 
mely nap és helyen, hogy minden dolgot jó módjával kez-
dethetnénk és hazánknak javára, jövendőbeli megmaradására 
alkalmatosan végeződhetnének, az kegyelmed köztünk való jelen-
léte felette igen kevántatik, annyival inkább, hogy ű felsége 
beteges állapatja és nyavalyája is, hol újúl, hol könnyebbedik. 
Igen szükséges felette mindnyájunknak megmaradására együtt 
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levén az közönséges állapatról egyenlő értelemből végeznünk. 
Kérjük azért mindnyájan kegyelmedet felette szeretettel, ez kevés 
fáradságtól magát meg nem vonván, ka lehetséges még az gyű-
lésnek napja előtt jöjjön alá, hogy istennek kegyelmességébűl 
hazánknak közönséges javára minden jót végezvén, annak utána 
tarthatnók ahhoz magunkat. Mégis felette szeretettel kérjük 
kegyelmedet ebben egyebet ne cselekedjék, hanem mennél hama-
rébb jöjjön közinkben. Bene valeat, Datum Cassoviae die 3. 
Decembris anno 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
servitores et amici benevolentissimi 
Yalentinus Drugett de Homonna 

comes mp. 
Paulus Niary manu p. 

Sebastianus Tököly mp. 
Thomas Nádasdy mpria 

Georgius Hoffman mp. 
Petrus Horváth Mladosevith mp. 

Michael Kellemesy mp. 
Barczay János mp. 
Nicolaus Orllé mp. 

(Homonnai kezével.) P. S. Uram az levelet immár meg-
írtuk vaia, hogy érkezék az kegyelmed levele, melyet írt 
kegyelmed Pestyénbe 28. Novembris mind urunknak ő föl-
ségének és énnekem Nyáry Pálnak, kibűl kegyelmednek 
ennihán rendbeli panaszolkodását megértette ő fölsége, azon-
képen mi is. Ezelőtt való napokban mindenekrűl bősége-
sen írt ű felsége kegyelmednek, főképen az hajdúknak le-
szállításárúi és az végházaknak kézhez való adatásárúl, min-
denekben kész ű felsége az végezéshez magát tartani, amint-
hogy az commissariusokat is elrendelé ű felsége és Mátyás ber-
ezeg urunknak megírta, kívánván azt, hogy ű felsége elrendelje 
azokat, az kik kézhez vegyék és ide megírja ű felsége, így immár 
innend semmi fogyatkozás nem leszen az házaknak megereszté-
sébe és egyéb dolgokban is. 

A mi az egyéb dolgokat illeti, a kik felől kegyelmed ír, ű 
felsége és mi is ezt akkorra halasztjuk, a mikor kegyelmedet 
isten ide hozza az gyűlésre, akkor mindenekrűl beszélgethetünk 
egymással, kegyelmedet mégis kérjük az ide való jövést ne ka-
laszsza kegyelmed ; azonképen az pénzküldést is az liajdúkra, 
mert mi itt immár kozzákezdtünk az szállításhoz és kívántatik 
csak az pénznek jelenléte és az posztónak. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illye'sházy stb. 
Az aláírók pecsétjével lepecsételve. 
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C X X X I I . 

E x a r c e T r i n c z i n 9. d i e D e c e m b . 1 6 0 6. 

Magyarországban az palatínus soha sem volt király, hanem az 
ki rá lynak szolgája volt, fő tisztei ezek voltak, az mint az decretomba 
be vadnak írva ; mikor az király Magyarországban jelen nem volt, hát 
ő király képében vol t , mindenféle törvényeknek appellatiói ő előtte 
végezőttenek el, ha penig az király az országba volt etc. Vide in Dee. 

Ir t fölsiged a rmi is, hogy az mi há t ra volna az végezésben, hogy 
az császár beteljesítené, úgy mint az diplomát és Toka j t reformálná, 
Tarczal t és Keresztúri kiváltaná ; énnékem igazat kell mondanom fölsé-
gednek, mert azzal tartozom. Megemlékezhetik fölséged róla, hogy sok-
szor szóllott fölséged énvélem ezekrül, de az mostani időnek á l lapat já t 
megtekintvén, Rudolphus császárnak maradékja nem lévén, mind az 
császárság, mind az csehországi királyság, s mind az magyarországi 
királyság libera electio alat t levén : soha nem tetszett énnékem és most 
sem tetszik, hogy ez megmaradóit darab országot két felé szakasszuk 
két birodalom alá, és azzal ennél is erőtlenebbé tegyük az mint mast 
vagyon, mert az királyok meghalnak, de megmarad az ország ; ha Ma-
gyarországba két libera electio marad, Erdély hozzá való tartományival 
egy királyt válasszon, az ide való része meg mást, akkor vész el Ma-
gyarország ennél is jobban ; ki nem lá tha t ja azt, hogy Rudolphus csá-
szár immár sokat nem élhet, és csak az aj tó előtt vagyon az változás, 
nem kellene azért így megszaggatnunk hazánkot . Most is azt mondom, 
hogy az magyarországi koronának és az posteri tásnak semmit ártalmasb-
bat nem cselekedhetik fölsiged, mind ezt, hogy két felé szakaszt ja az 
országot, meszebbre is és jövendőre is nézzen fölsiged ne csak az előt-
tünk való kicsin haszonra. 

Emich Gusztáv úr gyűjteményéből. 

C X X X I I I . 

1 6 0 6. d e c z e m b e r 11. 

Stepbanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Megadta Székely Jakab münekünk az kegyelmed levelét, 

melynek minden részét megértöttük. Maga dolgát ami illeti, az 
állapatoknak minden circumstantiáját kegyelmed jól érti, a (mint) 
ennekelötte is megmondottuk, mindenekben azt akarjuk követni, 
valamit az közönséges igazság és az egymás között való atyafiúi 
szeretet keván. 



6 3 6 BOCSKAY eS ILLÉSHÁZY 

Az szelénclekek megszerzésére, kogy kegyelmednek gondja 
volt és az bársonyok, kamnkák meghozatására, gondja viselé-
sét igíri, jó neven és szeretettel vöttük kegyelmedtől, ugyanis 
most édes apámuram senki oda föl nekünk oly emberünk nincsen, 
ki által efféle dolgainkat véghözvihessék, mert megtudnók gon-
dolni, hogy nagyobb gondjai között ilyen aprólék dolgokkal nem 
kellene kegyelmedet terhelnünk, viszontag mi is idefelé való 
dolgaiban sem kicsinben, sem nagyban nem fogyatkozunk meg 
kegyelmednek. 

Az hajdúságot azon volnánk minden órában, hogy leszállí-
tanék, de az pénz nélkül jól tudja kegyelmed, hogy nem lehet, 
immár itt minden restantiákból kifottanak, csak az három kapi-
tánságra is elébb kellett volna az pénznek és posztónak itt alatt 
lenni, ilyen beteges állapatunkban mégis kevesebb gonddal fér-
tünk volna az leszállításához : immár ha eddig haladott, most 
minden óra az egész országnak megmondhatatlan káros ; szere-
tettel kérjük kegyelmedet fölötte igen, ne késleltesse mind az 
pénzt s mind az posztót aláküldeni. Minthogy penig egészen az 
újvári registrom szerént fizetendő hadakat épen mind ide alá-
küldötte kegyelmed, immár az pénzt és posztót mindenestül alá 
kell küldeni kegyelmednek. Az mi penig az ott fönn való fizetet-
len hadakat nézi, kiknek az igíret szerént egy hópénzt kell adni, 
eljővén az hadak az vármegyékről az ott fönn való adókból és 
restancziákból, és egyéb jövedelmekből is igen könnyen kidepu-
tálhatja azokat és megelégítheti, hogy mind ott fönn s mind itt 
alatt essék egyenlő terehviselés az országon, mert ezek is hasonló-
képen tartottanak minden hadakat, de az fölvetött adót ugyan 
megadták : kegyelmed azért az pénznek és posztónak aláküldését 
semmiképen ne késlelje, mert az egész hazának lészen nagy kára 
annak halasztása miatt. 

Postscriptában a mit kegyelmed írt az (czéd)ulában 
szeretettel vesszük édes apámuram kegyelmedtől, (hogy) az mi 
szegény atyánkfiainak javára való gondolkodását nem szánja, 
ebből ismérjük, hogy az apaságnak tisztit épen követi kegyelmed. 
Azért mi ugyanezen levelünkkel Basody Lászlót, régi meghitt 
szolgánkat küldöttük kegyelmedhez, valamit szóval akar kegyel-
med izenni, tőle bízvást izenhet, mert ugyan megesküdtettük, 
hogy ezt az követségöt igazán hordozza ; ha penig valamit olyat 
meg nem merne neki jelenteni, írja meg, ő általa az levél bátor-
ságosan hozzánk jő, fejedelmi szónkra assecuráljuk kegyelmedet, 
hogy ha úgy kévánja kegyelmed mitőlünk, ugyanazon írást viszon-
tag in specie meghitt emberünk által és bátorságosan visszaküld-
jük kegyelmednek. Azért ebből minden jó akaratját várjuk ke-
gyelmednek, jól lehet ha egészsége szenvedi, mint ilyen országos 
nagy dologban erre az gyűlésre is magát alávárjuk kegyelmedet. 
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Bene valere cupientes. Datum ex libera civitate nostra Casso-
viensi die 11. mensis Decembris anno domini 1606. 

Ejusdem spect. ac magn. doni, vestrae 
benevolentissimus 

Stephanus mp. 
Simon Péchy mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de llliésháza stb. 

C X X X I Y . 
1 6 0 6. d e c z e m b e r 13. 

Stephanus dei gratia stb. 
Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Irtunk volt azelőtt is kegyelmednek, hogy az hadaknak 

oda fel megfizetvén, abból az pénzből, melyet Bécsben az vitézlő 
rendnek leszállítására rendeltenek, mind az itt alatt levő ka-
pitányságoknak, s mind, pedig, kik onnan feljűl fizetetten alá-
jönnek, fizetésekre pénzt küldene alá kegyelmed. Azért mint-
hogy sem meg nem fizetett kegyelmed az hadaknak, sem pe-
dig pénzt alá nem külde, hanem a fizetetten hadat igyenest alá 
reánk bocsátotta, az ide való szegénységnek, kik ez néhány üdőkbe 
az hadaktól semmit nem nyughattanak, felette nehéz és káros is 
a hadaknak rajtok létek. Intjük azért mégis kegyelmedet szere-
tettel, kegyelmed ne késlelje az pénzt se az posztót, hanem men-
től hamarabb lehet küldje alá, a mint elkezdtük, szállíthassuk a 
hadakot. Az hul pedig kegyelmed írja, hogy az Pédey uram 
kapitánsága alatt való vitézinknek hópénzekre is kellene, ha 
mi pénz volna ; tudja kegyelmed a Fátrán túl való vármegyék-
nek restantiái mind hátra vadnak, a hadak, mikéit rólok alá-
jönnek, azon kegyelmed mindjárást felszedheti a restantiákat, és 
meg is fizethet abból, hamarébb is felveheti rajtok, csak hogy 
deputálja a hadaknak a restanti át, holott inkább megfizetnék, 
hogysem mint a hadakot tartsák ; mi ide alá azt cselekedtük, de 
abból is immár kifogytunk, kegyelmed is azt cselekedje, holott az 
közönséges jóért az országnak minden részeinek egyenlő terhet 
kell viselni. Ezen dolog felől szóval Bornemisza Miklós uramtól 
tanácsunktól bővebben izentünk kegyelmednek, valamit azért mi 
szónkkal mond, kegyelmed szavát elhívén, az cselekedő legyen. 
Bene valeat. Datum ex libera civitate nostra Cassoviensi die 13. 
mensis Decembris 1606. 

Ejusdem spectabilis ac magnifice dominationis vestrae 
benevolentissimus. 

Stephanus mp. 
Simon Péchi mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésházy. 
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. C X X X Y . 

1 6 0 6. d e c z. 2 7. 

Stephanus dei gratia Hungáriáé Transsylvaniaeque prin-
ceps et SiculoruHL comes etc. 

Spectabilis ac magnifice domine etc. Mi hívünknek Po-
toczky Kristófnak megtekintvén érdemes szolgálatják, és ez vál-
tozásban való sok kárvallását, rendeltünk kegyelmed által három-
száz forintot táplálására. Szeretettel intjük azért kegyelmedet, 
ez levelünk látván, ez megnevezett Potoczky Kristófnak, az tői 
lünk neki rendeltetett háromszáz forintot adgya meg. Bene valeat. 
Praesentibus pro sui expeditione reseruatis. Datnm ex libera civi-
tate nostra Cassoviensi. 27. Decembris 1606. 

Eiusdem s. ac magcae dominationis vestrae 

beneuolmus 
Ad mandatum suae 

serenitatis proprium. 
Paul Niary mp. 

Simon Péchy mp. 

Kívül : Spectabili et magnifico Stephano Illj ;eshaza de llliéshaza intimo 
consiliario etc. 

Illésházy kezével : Potoczkyncik deputáltak f . 300. 

Jegyzet. Ehez van mellékelve Potocky Kristófnak folyamodása, mely-
ben sok kárvallásáért 500 fr tot kér. Kívül Nyáry kezével Fiat mp. 27. 
deczemb. 

C X X X Y I . 

1 6 0 6. d e c z , 30. 

Spectabilis ac magnifice domine etc. Minthogy az várak 
resignálásának mindenestül is meg kelletik lenni, Érsek-Újvárnak 
kegyelmed kezében való bocsátását ím mü az ő fölsége neve s 
pöcséti alatt megírattuk, több dolgokról is minnyájan oly mód-
dal irtanak Rhédey uramnak felőlle, hogy nem leszen fogyatko-
zás a dologban, kegyelmednek kezében adgyák a várat, csakhogy 
mind isten, s mind ez világ előtt hazánknak közönséges javáért, 
ugyan ő fölsége a mi kegyelmes urunk nevével obtestáljuk és kén-
szerítjük kegyelmedet, ebben viselje úgy magát, írjon serio mind 
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az berezegnek ő fölségének, s mind császárnak, ka szükségös, bogy 
ilyen conditióval nem különben bocsátják kegyelmed kezében azt 
az erősségöt, kanem azt kévánjuk, bogy bazája szerető igaz 
magyarnak olynak adassék az ott való kapitánság, a ki ebben az 
ügyében nemzetségünknek ide az mi kegyelmes urunk részére 
való volt. Többi között kegyelmednek commendáljuk Czobor 
Mihály uramat vagy Turzó Szaniszló uramat. Ebben kegyelmed 
mutassa meg hazájához való igaz szereteti! és igaz magyar voltát, 
ne vethessen üdővel is az ország ebből kegyelmedre ; ő fölségének 
persvadeálja mutassák evvel meg, hogy jó szűvel vadnak az 
magyar nemzetséghez, és minden gyűlölségöt letöttenek. Azért 
immár kegyelmed isten áldomásával járjon el az dologban. Az 
több resignálások is consequenter meglesznek, csak az ide felé 
való egy időcskéig haladjon bizonyos okokért. Az pénznek és posz-
tónak aláküldését ne halaszsza kegyelmed Bornemisza Miklós 
uram által, mert fölötte káros az országnak és valami romlás a 
miatt vagyon, mind kegyelmedre vetnek érötte. 

Utolszor szüvünk szerént kivántuk volna, ha az mi kegyel-
mes urunk fejedelmünk felől kegyelmednek más hírt írhattunk 
volna, de fölötte kérjük kegyedet, legyen a mig illik, csak magá-
nál titokban. Tegnap péntekre viradólag öt órakor vötte ki az 
úristen, ő fölségét ez világból. Testamentamot, mindenekről igen 
szépön tött, mint bölcs fejedelem successori hagyott utánna és min-
deneket jó módjával hagyott. Temetését Erdélyben Gryula-Fejér-
váratt rendelte ki, kogy tisztességesen lehessen, nekünk arra gon-
dunk leszen. És minthogy minden rendelése ő fölségének niz csak 
az közönségös jóra szép egyes megmaradásra, kérnők] kegyelme-
det felette szeretettel, legyen ebben minekünk onnat feljül is 
mindenképpen promotorunk és a miben kévántatik, nemzetünk 
javaért segítsen hozzá. Mü innét szüntelen minden állapatokat 
értésére adunk kegyelmednek, kegyelmed is írjon szüntelen és 
éltessen jó tanácsival bennünket, az oda föl való állapatokról, és 
ügyeközzék az embereknek szüvét csendességben tartani, mert mü 
az egyszer elvégezett dolgok ellen semmiben is cseleködni nem 
ügyeközünk. Éltesse isten kegyelmedet sokáig jó egészségben. 
Datum Cassouie die 30. Decembris 1606. 

Eiusdem spect. ac magn. dnis. vrae 

Drugeth de Homonna mp. servitores et amici 
Comes Yalentinus mp. Paul Niary mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stepliano Illieshazy intimo S. P. 
consiliario etc. 

A két aláíró pecsétjével lepecsételve. 
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C X X X V I I . 

1 606. j a n . 2. 

Splis ac magce domine et compater observandissime etc. 
Ez új esztendőben kívánok k., mind komám asszonnyal egyetem-
ben egésséget és minden jó szerencsét. 

Én még is nem állhatok az lábomra és semmire köllőül 
vagyok nem annyira az közvény miatt, mint az bécsi betegség 
miatt, ki ismég felújúlt bennem. 

Az kassai tanácsnak teljességgel eszek veszött, maga Bocs-
kai uram halálos betegségben vagyon, most esmerik meg, hogy 
nagyot vétöttek abba, hogy az én tanácsomat meg nem fogadák ; 
tavaly aprilisben végeztük el az békességet, minden ok nélkül egy-
nehány vak bolondnak disputálására és opiniójára, én velem mind-
addig disputálának, vetekedének ott Kassán, hat egész hétig 
ültettek ott, végre is azért ugyan meg kellett állani az igazsá-
gon, mert hütlevelek volt nálam, mind az országé s mind Bocs-
kai uramé, azután fő uraktól hütleveleket felküldék, az császá-
rét aláhozok. Ez üdő alatt száma nélkül mind írtam, mind mon-
dottam feddöttem is velek, ha nem az többit, tehát az Tiszántúl való 
hadakot leszállítsák, főképen, hogy látták, hogy az török felöttebb 
is solicitálja az békességet; de ők ezt nem fogadák minden okosság 
kivől megvakulván, az lengyel királyságot várván-e, kiről sokszor 
megfeddöttem Bocskai uramot, mert Lengyelországnak koronás 
királya volt, nem illett az ellen támadni, de ő az hízelködőknek 
fogadván inkább szovokat, mind főn tartá az Tiszántúl az hada-
kot, sői az erdéli hadat is kihozatta oda, kivel azt a földet is 
elpusztíttatta, most immár látván az hajdúk, hogy halálas beteg-
ségben vagyon, noha egy részének megfizetött, leszállította őköt, 
de másfelől ismég összeütötték magokat az hajdúk, többen hat-
ezernél. És az Tiszántúl szállottak ezek, innen az kik Elek János, 
Kövi Miklós, és az többi az kik innen elmentek, azok Gömör-vár-
megyében vadnak, írt nekik Bocskay uram, hogy ide vissza jűje-
nek, és én hópinzt adjak nekik, de ők azzal nem gondolnak, úgy 
értőm, hogy ezek is oda akarnak menni, az minthogy ahoz vagyon 
közelb, ha holta történik. Ezek ismég új háborúságot indétnak, 
és az ő sok fertelmes gonosságokért az úristen egyiket az másik-
kal vágatja le. Az Tündérország is. Erdély mindgyárást új feje-
delmet választ. 

Ez hajdúkat le kell szállítanunk, de fegyverrel, ha lehetne, 
nem köllene meglenni, ne csudálnának az szegény magyar nem-
ziten az szomszéd országok ; immár utoljára fél hópinzzel mind 
leszálléthanók őket, és az ő felsége hűségére fogadhatnók ökőt, 
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csak felét adnák meg az posztónak, s az pénznek, az kit igírtek, 
nem várnék én abból Bocskay uramtól, le tudnám őköt szállétani. 
Az végbázakot is kézben adnám, im most felkültem, bogy adnák 
meg, jó volua, bogy kegyelmed is írna, bogy mívelnék meg, kérem 
kegyelmedet, kogy k. viceispán uramnak s az én emberimnek, 
legyen k. segétséggel. Magam pinzéből kiiltem ezt is oda, mert, 
ez egész nyáron az vármegyék semmit nem adhattak, ha adhattak 
volna is, elkölt volna Bécsben az követségekre. Lykovai jószágo« 
mot teljessséggel elpusztították az hajdúk, azonképen az turóczi 
jószágomat is. Hodolint penig még meg nem attak, csak az egy 
trinchini joszágomból köll élnem és költenem minfelé. Hanem 
maradt volna régi keresményemből, eddig jószágomban küldett 
volna zálogban vetnöm. Isten tartsa meg kegyelmedet. Datum 
in arce Trinchin. 2. Januarii. 1607. 

Splis ac mag. do. vrae. 

Stor et compater deditissimus 
Stephanus Ilieshazy mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Sigismundo Forgacz de Gymes 
corniti comitatus Nogradiensis sacrae caes. Mattis consiliario et pince-
rnarum regalium in Hungária magistro etc. dno et compatri obseruan-

dissimo. 

C X X X V I I I . 

1 6 0 7. j a n . 3. 

Spectabilis ac magnifice domine amice/ nobis observande, 
servitiorum paratissimam commendationem. Áldja meg a szent 
isten kegyelmedet ez új esztendőben és mind az követközendők-
ben kévánsága szerént való sok jókkal. 

Szívünk szerint kévántuk volna az mindenható úristentől, 
hogy kegyelmeteknek az mi kegyelmes urunk fejedelmünk felől 
örvendetesb hírt írhattunk volna. De mit tehetünk, mi mindnyá-
jan az halálnak igája alá lévén vettetvén, ű felsége is abból isten-
től rendeltetett határát, óráját által nem hághatta: ez elmúlt pén-
tekre virradólag öt órakor, azaz 29. decz. ez árnyék világból kivi-
tetett s mivel hogy ő fölsége még éltében maga nyelvével is 
nekünk szemtől szemben meghagyta, azonképen testamentomá-
ban is megíratta, hogy az ű felsége becsületes testének takarta-
tása Erdélyben kedves hazájában az régi üdvözült fejedelmek szo-
kások szerént székes-helyében Gyula-E ej érváratt legyen. Tetszett 
azért nékünk, hogy ez mikor reá készülhetünk az ő fölsége becsü-

T Ö R T . T Á R . 1 8 7 8 . 4 0 



642 BOCSKAY ÉS ILLÉSHÁZY LEVELEZÉSE 1605 —1606 

letes testével innen Kassáról az jövendő februáriusnak első nap-
ján megindúlnánk. Azért megtekintve mindazt, bogy ő fölsége 
nekünk választott fejedelmünk volt s mind penig az ő fölsége 
hazánk és nemzetünk mellett való sok hasznos szolgálatját, int-
jük kegyelmedet szeretettel s kérjük is, hogy az mint kegyelme-
tek ő fölségének éltében jó igyekezeteiben mindenkor jelen volt, 
azonképen mostan utolsó tisztességében meg ne fogyatkozzék, 
hanem maga személyében az ő felsége temetésén jelen legyen, 
vagy ha mi elmúlhatatlan dolgai és betegsége miatt el nem érkez-
hetnék készítse bizonyos emberit, kit ennek az hónak, úgy mint 
januariusnak utolsó napjára bocsásson ide Kassára oly állapat-
tal, hogy innen az ő fölsége testével prima februarii velünk 
együtt megindúlván, egész Fejérvárig kisérhesse, a honnan az ő 
felsége tisztességes temetése után isten áldomásából kegyelmed-
hez innét megtérhessen. Bene valeat. Datum Cassoviae die 3. 
Januar ij anno dni 1606(hibásan 1607 helyett). 

Ejusdem spectabilis ac magnificae dominationis. vestrae 
servitores et amici 

Paulus Nyáry mp. 
Georgius Széchy mp. 

Kívül : Spectabíli ac magnifico domino Stephano Il lyésházy stb. 

Melléklet. 
/ 

P. S. Er t jük immár azt, hogy ű felsége bizonyos commis-
sariusokat rendelt az végházaknak kézhezvételére, kit mi is igen 
akarunk resignálni, az mint meg is írtuk kegyelmednek. Azért 
istennek szent áldomásával kezdjen hozzá és resignálja az oda 
fel való házakat, miért hogy az casus így esett, rendelje kegyel-
med az commissariusoknál úgy, hogy ad primum februarii érkez-
zenek ide, hogy mi is addig az urunk holt testét becsületesen 
elkészéthessük és innét elindíthassuk, mert ugyan nem is lehetne 
az resignálás úgy, hogy az holt test is itt lenne, hanem ezt el kell 
innét előszer indítanunk. 



FÜGGELÉK 

i . 

1 60 5. f e b r . 2. 

Stephanus Bochkay de Kys-Maria divina miseratione 
Transylvaniae princeps, partium regni Hungáriáé dominus et 
Siculorum comes etc. 

Egregij, nobiles ac strenui fideles stb. Hogy értjük kegyel-
meteknek, szegény nemzetünkbez, bazánkboz és mi bozzánk is 
ilyen jó indulatját, bogy annak régi szép szabadságának és el-
temetődött jó hírének, nevének megkeresésire és belyére álla-
tására velünk egy értelemből jó szűvel akar szolgálni, azt szű-
vünk szerént örüljük, kévánván istenünktől, bogy velünk egye-
temben ez elkezdett jó szándékban adjon kévánságunk szerént 
való előmenetelt. Meglátja azt kegyelmetek, bogy ba isten éle-
tünket az kegyelmetek jó szerencséjére hosszabbítja: feledéke-
nyek az kegyelmetek mostani szolgálatjáról és bozzánk mutatott 
jó akaratjáról báladatlanok nem leszünk, intvén kegyelmeteket, 
bogy immár ott az belyben úgy viselje magát, a mint illik nem-
zete és hazája szerető vitéz emberekhez. Mostan pedig Rákolczy 
Lajos uramat, kegyelmetek kapitányát hozzánk felhívatván mind-
annak az helynek állapatjáról, s mind az kegyelmetek szükségi-
ről beszélvén és végezvén ő kegyelmével ismét nem késleljük, 
hanem mindgyárást visszabocsátjuk kegyelmetek köziben, az 
üdő alatt pedig legyen oly vigyázásban kegyelmetek, hogy az 
ott való állapatban fogyatkozás ne legyen. Secus non facturi. 

x) Az itt közlött I I — I V . levelet Ipolyi Arnold püspök úr szíves-
ségéből közöljük, a köpcsényi levéltárban levő eredetiekről általa vett 
másolat után. Az I. számú, a m. k. államlevéltár kincstári osztályából 
került elő. Az Y. és VI. számú okmány a levelekben említett tények 
felvilágosítására szolgál. 

40* 
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Datum ex arce ura Sárospatak, die 2. mensis Februarij Anno 
domini 1605. 

Stephanus Bochkay mp. 
St. Kátkay mp. 
Cancellarius. 

Külczim : Egregy s nobilibus ac strenuis vniuersitati militum praesidia-
riorum in arce nostra Lyppensi constitutorum, fidelibus syncere nobis 

dilectis. 
(Eredetije pecséttel, az orsz. levéltár kincstári osztályában.) 

II. 
1 6 05. j u n . 2 8. 

Stephanus dei gratia Hungáriáé, Transsylvaniaeque prin-
ceps et Siculorum comes. etc. 

Spectabilis et magnifice domine, amice nobis honorandis-
sime. Post salutem et fauoris nostri incrementum. Minden írásá-
ban és levelében tapasztalhatóképen érezteti mi velünk kegyel-
med, kogy kegyelmed az mi szerencsénknek örülője és nemzetsé-
gének szeretője, s kogy kegyelmed az mi jövendőben való szeren-
csénknek elővitelére és állapatunknak nevelésére is minden jó 
értelmét és hiv tanácsát fáradságos Írásával sem nehezli mi 
előnkbbe adni, barátságos szívvel vészszük és fogadjuk ezt az di-
csíretes nemzetségéhez viselt jó kedvét kegyelmednek. Adja az 
úristen, hogy az mi jó reménységünkből váró jövendőbeli jó ál-
lapotunk örvendeztethesse kegyelmedet s jusson bő része is bol-
dogságából kegyelmednek. Szívünk szerint akarjuk peniglen azt 
is, hogy nemcsak az mi Írásunkban előszámlált okok, de az maga 
jó ítéleti is megtartóztatta te kegyelmedet az Bécsben való me-
néstől, mert minthogy esmérjük jól az németeket s értjük régul-
tától való practicájokat is, az mi szivünk méltán rettegtette ve-
lünk az kegyelmed felmenő szándékát, kár is volna igen ez mos-
tani szükségében priváltatni az kegyelmed hazájának attól az 
tanácsbeli haszontól, a kit az kegyelmed elméjéből és okosságá-
ból mint egy jó forrásból meríthet magának. ím szintén ez mái 
napon indítjuk el oda be Lengyelországba Káthay uramot az mi 
követünket, kérvén kegyelmedet, kegyelmed szemben levén ő ke-
gyelmével Krakkóba az egymással való beszélgetés által minden 
állapatunk felől vegyen derék értelmet kegyelmed, a mint meg-
kadtuk ő kegyelmének is, hogy mindeneket te kegyelmeddel ért-
sen, s igazgassa tanácsával úgy is az ottbenn való dolgainkba te 
kegyelmed, hogy mehessen jó véghez is az ott való dolgunk. An-
nak utána valamikor kegyelmednek kedves akaratja jőjjen ki is 
közinkbe kegyelmed, hogy itt minden dolgok értelméből jövendő 
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megmaradásunkra s igyünket jól forgatásra gyakrabb tanácsot 
tarthassunk. Szentiván y Jánost is ez mai nap bocsátottuk haza tő-
lünk. tanúságot adván csak magának bévséges szónkkal is arról, 
hogy mindenben az kegyelmed akaratjához tartsa és szabja magát. 
Az úristennek az neve dicsértessék, még ez ideiglen az ellenség 
ellen, mindenütt győzedelmesen viselte az mi hadunk magát. Né-
methi Gergely, a ki az Dunán általment volt Sopron felé, nem 
szintén három ezeren, annyira meggyülekezett oda által, s annyi 
úr s fő ember is állott az egy Bottianytól megválva hivségünkre, 
hogy egész Geréczig és Németujhelyen belől négy mélyföldig 
ming^egholdúltatta, s a hol szükséges volt, el is rablatta az föl-
det. írja, hogy immár az fejérvári, koppányi, szigeti bék is véle 
vagyon, s várja melléje minden órában az kanizsai basát is, kit tiz 
ezeren ír hogy vagyon, és hogy azokkal mindent próbál, a m i t 
oda által az német nemzetségen próbálni kell ; küldött követeket 
Stiriába, Carinthiaba és Carniolába, hogy megholduljanak, ha 
nem, azokra akar menni. Mint ostromlotta légyen meg az sop-
roni hóstádot is, ott sok fegyveres s gyalog németeket is vágat-
ván le, Káthay uram minden egyéb hírekkel megbeszélheti ke-
gyelmednek. Azon kell uram lennünk, hogy az hadnak az abususit 
is reformáljuk, hogy az isten ne ingereitessék haragra általok, 
mely dologról im mostan is adunk tanúságot Bosnyák Tamás és 
Fánchy Ferencz uramék által (kik mind egy nap találkoztak ide 
jönni hozzánk) az oda fel való hadnagyoknak, míg Homonnay 
uram fel kezd, az szegény megholt asszonyom háza népe temet-
sége után menni, kinek ez jövendő vasárnapon leszen temetése. 
Akarjuk, hogy kegyelmed az ott fenn való értett dolgokot is tu-
dásunkra adta, megértsük ha elmondják az követséget, micsoda 
fondamentoma leszen mind ajánlásoknak s mind kívánságoknak, 
mi semmit gondolatlan az közönséges jónak ellene nagyobb rom-
lásunkkal tőlök el nem veszünk és fogadunk ; mert megesmér-
tették még mikor híven szolgáltunk is nekik, micsoda szívet vi-
selnek hozzánk, s mint tartották is meg az ő plenipotentiájok 
mellett tett fogadásokot is nekünk, s ki hihetne most, mód nél-
kül megbántattak levén tőlök, nekik, a kik mostan sem hihetik, 
hogy fájhatott az mi ő tőlök adatott sok fájdalmunk nekünk ; de 
ezekről coram pluribus, mikor az úristen szemtől szembe való 
beszélgetésre juttat bennünket, kit adjon ő szent istensége rövid 
napokban kívánságunk szerint megérhetnünk egészségbe. Datae ex 
libera civitate nostra Cassouiensi, X X V I I I . Juny. Anno 1605. 

Kegyelmed jó akarója 
Stephanus mp. 

Külczím, : Spectabili et magnifico domino Stephano de Illiésházacomitatuum 
Trinchíniensis et Liptouiensis corniti etc. amico nobis honorandissimo. 

Az egész levél Rimay írása. 
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III. 
1 6 0 5. j il 1. 10. 

Stepkamis elei gratia Hungáriáé Transsylvaniaeque prin-
ceps, et Siculorum comes etc. 

Spectabiiis et magnifice domine, fidelis nobis honorandis-
sime. Post salutein et favoris nostri incrementimi. Az minemő 
sok rendbeli nagy dolgok állónak előttünk, kihez tökéletes és 
okos tanácscsal kellene hazánk megmaradására és minnyájunk-
nak javára igazgatnunk és köztünk forgatnunk, kivántatnék igen 
az kegyelmed személyének közöttünk való létele. Miért hogy 
penig Erdélybe is kell okvetetlen sok okokért mennünk, kegyel-
medet kérjük, ne várja kegyelmed cancellarius uramnak indu-
latját, kiváltképpen ha várakozni kelletik ott ő kegyelmének, ha-
nem mennél hamarb lehet, jőjjen ki hozzánk kegyelmed, hadd 
vehessünk kegyelmedtől is értelmet az előttünk álló szükséges 
dolgunkban. Trinchént az úristen kézbe adta, s egyéb egyni-
hány helyeket is Tatával egyetemben, miolta bement cancellá-
rius uram, úgy igyekezzék azért kegyelmed kijönni hozzánk, 
hogy itt érhessen bennünket, a vagy ha szintén megindul-
nánk is, két vagy három napi járó földön elérhessen kegyelmed 
bennünket, mert az kegyelmeddel való beszélgetésünkre nagy 
szükségünk vagyon. Tartsa meg az Isten, s hozza hozzánk is jó 
egészségbe hamar napon kegyelmedet. Datae ex civitate nostra 
libera Cassoniensi, 10. die July. Anno 1605. Holnaptól egy 
hétre az az 18. Julij minden okvetetlen megindulunk. 

Kegyelmed jó akarója1) 
Stephanus mp. 

Külczím : Spectabili et Magnifico Domino Stephano de Illie'sháza, corniti co-
mitatuum Trinchiniensis et Liptouiensis etc. Fideli nobis syneere dilecto. 

ito 
ito 
itoque 
itius 

Az egész levél Rimay János irása. 

IV. 

1 6 0 5. o c t. 2 4. 

Stephanus dei gratia Hungáriáé, Transsylvaniaeque prin-
ceps et Siculorum comes etc. 

1) E szavak a fejedelem írása. 
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Spectabilis et magnifice domine, amice nobis bonorande, 
Salutem et favoris nostri incrementum. Az úristentől kegyel-
mednek jó egészséget, és bosszú ideiglen való szerencsés életet 
kívánunk. Tegnap eresztők el tőlünk az vezérnek fő titkos deák-
ját és igen megbitt emberét, mely embere által az török császár-
nak derék atbnem levelét is megküldé minekünk fölötte való 
szorgalmaztatásával kéretvén bennünket az felmenetelre, és az 
magával való szembe lételünkre. Azért bizonyosan el vagyon ná-
lunk végezve és tökélve, bogy hadainknak sem várván minden 
felől való egybe érkezését, menten menjek magam személyiben 
fel, és meg is indulok az isten segétségével holnap. Kérem azért 
kegyelmedet, hogy kegyelmed írjon mindenfelé, s adja tudására 
azon az földön lakó főnépeknek, hogy minden felől mellénk 
siessenek s kegyelmed maga is valahol arány ózhatja hogy ha-
rnarban lehet velünk szembe, keressen alkalmatos módot az 
hozzánk való jövésre, hogy minden dolgokról beszélgethessek 
bőséggel kegyelmeddel, a kik szükségesek lesznek igyünknek s 
állapotunknak elővitelére. Az vármegyéknek külön-külön írat-
tam magam is az én felmenetelemről, és hogy mellém is jöjjenek; 
kegyelmetek az leveleket iktassa meg nékik, de kegyelmed idején 
előmbe siessen, hogy minek előtte az vezérrel szembe lennék, 
mindenekről beszélhessek kegyelmeddel. 

Az vezér csodálatos a mint mindennel ajánlja magát s az 
minemő szívvel várja és kívánja az magával való szembe léte-
lemet. Mivel penig az egész nemzetünknek javára néz, bogy 
szembe kell vele lennem, jó szívvel rá megyek, mert illik is, hogy 
beszéljek kívánsága szerint véle. De minek előtte az a beszélge-
tés lenne, értvén Homonnay urammal egymást kegyelmetek adja 
értésére oda fel a kiknek illik, hogy én keresztyén ember va-
gyok, s keresztyénnek akarnám ez után is az keresztyén orszá-
gokkal mind magamat, mind peniglen nemzetemet esmertetnem. 
Lássa azért ő felségek, mint akarnak velem az ő javokra s hasz-
nokra, s megmaradásokra is az török nemzet előtt szolgáltatni, 
s mi jóval is akar ő felségek az magyar nemzetnek és nekem is 
lenni. Mert e bizony dolog, a mint ez mostani fő követétől is ne-
kem üzente az vezér, hogy ha én akarom és ha közönségesen az 
magyar nemzetnek vagy az magyar urak tanácsának is úgy tet-
szik hasznosbnak, avagy hogy ha abban függ az magyar nemzet-
nek megmaradása s előmenetele : kész leszen az német nemzet-
séggel való békességre. De hogyha én nem akarom s nem akarja 
velem egyetemben az magyar tanács is, hát ő nem békéilik. Sőt 
hogy kegyelmetek értse, ugyan tanácsol is engemet az vezér, 
hogy ne legyen meg még az németekkel való békéllésünk. Azért 
most az ideje ha ő felségek meghiszen rajta, s oly bizonyos módot 
mutat az magyar nemzet eleibe, a kin velem egyetemben az én 
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nemzetségem megnyughatik, megmutatom, kogy mint keresztyén 
ember, keresztyénül is szolgálok az keresztyénségnek, csak kogy 
ő felségek simpliciter, nyilván és egy általjába tractáljon s vé-
gezzen velünk, megjelentvén rövideden egy általjába való aka-
ratját, mind az magyar nemzetséghez, mind peniglen az én sze-
mélyemhez s adja ő felségek azt is értésemre, minek előtte szembe 
lennék az vezérrel, micsoda okkal s móddal kezdjek az békesség 
tractájákoz az török nemzettel, mert nem elég az hozzá, hogy 
csak elkezdjem az békesség-tractálást, de akaratjokot ne értsem 
és kivánságokot, mint menjen véghez az dolog, és minemő fon-
damentomon épitsek ; így és ez formára í rváu kegyelmetek míg 
én felérkezem, és míg az vezérrel is szembe lehetek, talán vá-
laszt vehet olyat tőlök kegyelmetek, kiből értelmet vehetünk, 
mihez kelljen jövendőben magunkat tartanunk ; mert egy által-
jába írom kegyelmednek, hogy engemet ők csak szóval tartsanak 
s karón mutassanak varjat, kiből nemzetségemnek fogyatkozást 
hozzak, semmi occasiomot hátra nem hagyom és el nem mula-
tom, kiből ha mi ellenek való dolog követközik, isten és embe-
rek előtt ők adj ónak számot róla. Újvárat az úristen hogy ke-
zünkbe adta, dicsírtessék szent neve érette, a mely várra és helyre 
kérem kegyelmedet, legyen szorgalmatos gondviselése kegyel-
mednek, takartassa mindenféle éléssel úgy meg kegyelmetek, 
mintha holnap megakarnáják szállani. Mi azt az dolgot az ke-
gyelmed kiváltképen való providentiájára bizzuk isten után, 
hogy valami szükségét arányozhatja, industriájával helyére ál-
lassa kegyelmed. Az jó isten tartsa kedves egészségbe sokáig 
meg kegyelmedet. Datae ex arce nostra Sarospatak. 24. Octobris 
Anno 1605. 

Stephanus mp. 
Felette igen szorgalmatoson kérem kegyelmedet, hogy ke-

gyelmed jöjjön idején előmbe, megszolgálom kegyelmednek. 

A levél Rimay irása, az utóirat a fejedélem sajátkezű irása. 

írva Illésházyhoz. 

V. 

1 606 . j u l . 3. 

Nos Matthias dei gratia archidux Austriae et dux 
Burgundiáé, Styriae, Carinthiae, Carniolae et "Würtember-
gae, comes Habspurgi et Tyrolis etc. Becognoscinras et fa-
temur per praesentes has literas nostras, quod quia magn. Ste-
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phanus Illiesliázy ablegatus et nuncius in negotio pacificationis 
per spect. ac, magn. dominum Stephanum Bochkay ad nos 
missus metuendum censet, ne forte de decimis Agriensibus et 
redemptione duorum oppidorum Tarczal et Keörestur vocato-
rum conclusioni illi in articulis pacificationum expressae, ipse 
d. Bochkay consentire non posset, ob hasque difficultates, prae-
dictos articulos quoquomodo confìrmare vellet : ob commune ita-
que bonum reipublicae christianae et vigore plenipotentiae hac 
in parte nobis a sua caes. regiaque matte attributae, ipsi Ste-
phano Illieshazy, ad partem concedimus, ut si illa pars decima-
rum Agriensium, quae ultra Tybiscum sunt, mediani partem 
decimarum Agriensium non attingat, ex tunc ex decimis intra 
Tybiscum existentibus, supleat et studeat, ut si commode fieri 
poterit, ut superaddicio haec fiat, in dicione illa, quae iam intra 
Tybiscum d. Bochkay cessa est, ut dicio suae caes. regiaeque 
matti integra maneat. Quod si etiam summam redempcionis 
praedictorum duorum oppidorum totalem in se recipere nollet ; 
extunc nos uigore plenipotentiae nostrae tertiam partem re-
dempfionis summae huius in suam caes. mattem recipimus 
duas tercias ipse dominus Bochkay et regnicolae exsoluant, 
Quae omnia suae mattis nomine nos rata, grata et firma sumus 
habituri. In cuius rei firmitatem has nostras literas manu nostra 
subscripsimus et sigilli nostri impressione muniuimus. Datae in 
civitate Vienna, die tertia mensis Julij, Anno Millesimo sex-
centesimo sexto. 

Matthias mp. 

(Mátyás nagy pecsétje.) 

Kívül : Illésházy írásával : nem at tam Bochkay eleiben ezt. Pr ivata 
concessio. 

VI. 

1 6 0 6. j u n. 2 3. 

Nos Matthias dei gratia archidux Austriae, dux Burgun-
diáé, Styriae, Carinthiae, Carniolae et Wierttembergae etc. Co-
mes Tyrolis Habspurgi et Goritiae etc. F atemur et recognoscimus, 
quod S. C. Hque Maiestas, dominus et frater noster obseruan-
dissimus, tum ex paterno amore, quo erga regnum suum Hun-
gáriáé afficitur, tum vero ad intercessionem nostram ad tumultus 
illos, qui superioribus annis in hoc regno Hungáriáé exorti fue-
rant, omni mode sopiendos, nobis sufficientem plenipotentiam 
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concesseli! Et quoniam propter lios tumultus reguum ipsum 
Hungáriáé in maximam vastitatem sit deuolutum, confinia quo-
que regni quasi penitus exliausta et deuastata. Yolentes itaque 
nos liac quoque in parte bono et conservationi regni Hungáriáé 
providere et consulere, promittimus, quod statim postquam doni. 
Bocbkay conclusos articulos pacificationis obsignaverit, et tam 
suo, quam regnicolarum nomine confirmauerit, in manus mag-
nifici Stepkani Illieskazy de Illieskaza, comitatuum Trenchi-
niensis et Lyptouiensis comitis, quinquaginta quinque millia 
tallerorum, daturi sumus : ita nimirum, ut in panno bono triginta 
quinque millia, eo valore, quo a mercatoribus euismodi pannus 
leuabitur : in paratis vero pecunijs vigiliti millia tallerorum nu-
merabuntur. In cuius rei fìrmitatem liasce literas nostras manus 
subscriptione sigillique impressione, memorato Stepbano Illies-
bazy dandas duximus et concedendas. Actum Viennae Aus-
triae die vigesima tertia mensis Junij. Anno domini millesimo 
sexcentesimo sextio. 

Matthias mp. 
P. Nag'miliály mp. 

V I I . 

Egykorú levél Bocskay temetéséről . 
Közli : IPOLYI A R N O L D . 

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint jó akaró uram-
nak, istentől kévánok kegyelmednek minden kévánsága szerént 
való jó szerencsés egészséget megadatni kegyelmednek mindenkor 
jó akaróival. 

Kegyelmedet csak ezért kölleték megtalálnom irásomval, 
bogy az szegény megholt fejedelmünknek testét Fejérváratt elte-
mettük, és onnan indultam el ma 15. napja; hireket mostan 
kegyelmednek egyebet kegyelmednek nem írhatok, hanem az 
fejedelem testével Goroszlónál megszállánk, és Bákóczi Zsigmond 
uram sok levelében bíztatta Homonnay uramat, hogy bemenjen 
és Erdélyt kezében adja, azon közben regvei érközének az erdé-
lyi követek, Kamoti Farkas úgymint hatod magával és az követ-
ség ez lött, hogy ha Homonnay uram az testvei úgy megyön be, 
az mint testvei szoktanak bemenni, tehát azt jó néven veszik, de 
ha úgy megyön, hogy hadval megyön, azt nem veszik jó néven, 
mert ő nekik vagyon választott fejedelmek. Homonnay uram 
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ezen igen megbúsula, és az urakval tanácsot tarta, és azt mondá 
nekik, hogy menjetek el és vigyétek be, mert én nem megyek oda 
be, nem akarok úgy járni, mint Maximilián jár a Lengyelországban, 
banem ba megyek, úgy megyek.bogy nem félek Rákóczi Zsigmond-
tűi ;azér az fej edelemnek mindenit visszahozta,koronát, társzekerét, 
70 lovait és kincsit ; mi onnan elindulván Karikára menénk hálni ; 
Homonnay uram bízta vaia pedeg Nyári Pál uramra az dolgot, 
és Nyári Pál uram is regvei felkele és Magyarország felé mene ; 
mi onnan elindúlánk Erdélyre, és az ország hada, mintegy 3. 
ezer gyalog és lovas jött előnkben Kolosvárig, és attúl fogva 
mind késértettenek bennünket, és másutt is az hadak mind készen 
voltanak. Kolosvárra beérénk az fejedelem testével s az templom-
ba bevivén az fejedelem testét, és ott volt Rákóczi Zsigmond is, 
kit annak előtte harmad nappal megesküdtettenek az erdélyiek, 
és volt harmadnapig az templomban, kit mind az harmadnapig 
oráltanak az feje fölött, miképen követte meg Magyarországot és 
Erdélyországot. Annak fölötte az egész várasi nép mind véne és 
iíja, mind az harmadnapig siratták és megszabadító fejedelmek-
nek siratták onnan kiindúlván az testvei, 3. egész hold 
hosszan az egész várasi nép siratván kisértették, és mind meg-
szabadító fejedelmeknek siratták ; onnan mentőnk Tordára és 
onnan is előnkbe kijüttenek és ott is azon módon siratták meg-
szabadító fejedelmeknek ; onnan mentünk Enyedre, és ott is meg-
háltunk vele, és ott is azon szerént megváltó fejedelmeknek sirat-
ták. Az erdélyiek választott fejedelme Rákóczi Zsigmond minde-
nütt az test előtt járt szekerével. 

Fej érvárra hogy bevittük, az fejedelem palotájában vittük 
és ott csináltak helyt neki s harmadnapig ott állott, onnan az 
templomban negyednapjára vittük és ott eltemettük János király 
fia mellé. 

Havasalföldi és moldvai követek is voltanak, és császár 
csaussi is voltanak az temetésen ; onnan Szécsi György felkelvén 
dobot üttetett, és az fejedelem hada ki volt, és ifjai voltanak, azok 
is mind kijüttenek Szécsi Györgyvei Homonnay uram után 
Husztban ; tartóztatta Rákóczi Zsigmond is az hadat, de csak 
száz sem maradott ott bennek, az közönséges nép mostan is mind 
Homonnay uramat kiáltja, mert csak valami 3. avagy 4. úr 
választotta Rákóczit az fejedelemségre. Azonközben érközék az 
császár kapuczi basája Temesvár felől, kik Homonnay uramnak 
hoztanak volna ajándékot az császártúl, de nem találták Homon-
nay uramat Erdélyben, hanem az erdélyi urak mondották az 
kapuczi basának, hogy ők Rákóczi Zsigmondot választották 
fejedelmeknek; hozott volt pedig ajándékot úgymint egy zászlót, 
botot és pallost, széket és lovat, kit adott az urak beszéde által 
Rákóczi Zsigmondnak, mely dolgon az kapuczi basának nagy 
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félelme vagyon az császártúl ; Rákóczi Zsigmond adott ajándé-
kot ezer aranyat az kapuczi basának, és égynebány szép aranyas 
kupákat és pohárokat, az temetésről mi megtérvén jüttünk Szent 
Jolira az úrval ő nagyságával, és bagytam Szent Jobbon ő nagy-
ságát jó egészségben. Várad felől pedeg kegyelmednek ezt írha-
tom, bogy sem Magyarországhoz, sem Erdélyországhoz az pozso-
nyi gyűlésig nem esküszik. Annak fölötte Szakmárban be nem 
bocsátták az commissariusokat, azok is az pozsonyi gyűlésre halasz-
tottanak. Huszt pedig Homonnay uram szániára vagyon. Az erdé-
lyiek fölötte igen félnek Homonnay uramtól, hogy bemegyen 
reájok, de bizonyosan nem tudom, ha megyön-e, avagy nem. Az 
fejedelem derék testamentomát föl nem hagyták szakasztani. 
Több hírt ennél mostan kegyelmednek nem írhatok. Ezzel isten 
éltesse kegyelmedet jó egészségben. Datum Arce Xitria, 17. 
marty. 

Kegyelmednek jó akaratból szolgál 

Marcus István mp. 

Külczím : Adassék ez levél az nemes és vitézlő főembernek Basniák 
Tamásnak, fileki főkapitánynak, nekem mindenben jó akaró uramnak 

kezében. 

Surányban. 
Eredetije a gr. Batthyányi-féle köpcsényi ltárhan. Lad. 1. fase. 14. 
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XI. 

I l l é s M z y Mátyás végrendele te . 
In nomine domini amen. Anno nativitatis eiusdem mille-

simo quingentesimo nono, vigesimo nono mensis Junii, indieione 
duodecima, pontificatus sanctissimi siquidem domini et domini 
Julii divina providencia pape secundi, anno eius sexto. In mei 
notarii publice et testium infrascriptorum presencia. Reveren-
dus dominus Mathias Ilyes de Ilyeshaza archidiaconus de Oztli 
in ecclesia catedrali sancti Michaelis archangeli in Alba Grywla 
Transilvanensi olim praepositus in lecto egritudinis in domo sua 
nobilitari in villa Ilyeshaza recumbens, corpore quamvis eger, ut 
divine placuit voluntati, mente tamen per omnia sanus, tale fecit 
testamentum. Imprimis animam suam commendavit deo altis-
simo suo creatori eiusque genitricis (így) Marie virgini inteme-
rate, deinde ex rebus temporalibus a deo altissimo sibi gratiose 
collatis banc testamentariam fecit disposicionem. 

Item in ecclesia parochiali sancti Petri elegit sibi ipsi sepul-
turam coram cancello, ubi divinum sevatur corpus, commisitque 
de suis bonis, executoribus suis, ex lateribus constuere seu fun-
dare unum sepulcrum et desuper fieri ac fabricari unum lapidem 
marmorensem et placuit eidem testatori ut sepulcrum suum tam 
ab intra quam ab extra in vulgo fekethe bakachynnal involvere 
seu cooperire sui executores de suis bonis faciant. 

Item pro una casula emenda ad eandem ecclesiam sancti 
Petri testavit XXY. fior, ungaricales. Si quod illi floreni XXY. 
non suffìcerent, extunc executores de suis rebus suppleant 
defectum. 

Item idem dominus testans ad ecclesiam parochialem sancte 
crucis in villa Magiar fundatam pro una cruce fienda aut pro 
monstranciis fiendis testavit duas marcas argenti, prout autem 
executoribus videbitur melius et salubrius eo modo disponere 
faciant, commisitque idem testator ut talis monsrancia debeat 
deaurari et pulcre fabricari ex bonis eiusdem testantis per suos 
executores ubi opus fuerit, sicut eisdem executoribus videbitur 
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Item ad ecelesiam parocliialem sancii Johannis baptizte in 
villa Ilka fundatam, pro fabrica eiusdem testavit duos florenos 
vngaricales. 

Item pro fabrica ecclesie sancte crucis in villa Magyar 
fundate testavit similiter idem dominus testans duos florenos. 

Item plebano parochialis ecclesie in villa Leopoldi pro tri-
cesimis duabus idem dominus qui supra testavit duos florenos. 

Idem dominus testans, plebano parochiali sancte crucis 
in villa Magyar testavit pro tricesima una unum florenum. 

Item plebano ecclesie parochialis sancii Petri idem testa-
vit pro tricesima florenum unum. 

Item plebano ecclesie similiter parochialis sancti Johannis 
baptizte in villa Ilka testavit unum floremum pro tricesima. 

Item pro fabrica ecclesie sancti Andree in villa Eghazfalwa 
testavit florenum unum. 

Item domine Elizabet sue materne consorti condam nobi-
lis Benedict! Zakal testavit XXY. fior, ungaricales, sex coclea-
ria de argento et unum [crjaterum argenteum. 

Item eidem domine Elizabet testavit unam subam mardu-
rinam cum hernacz nigro subductam. 

Item tribus feliabus eiusdem domine Elizabet videlicet 
(H)elene, Margarethe et Anne testavit pro tunica emenda octo 
florenos. 

Item pro filia maiori prefate domine Elizabet videlicet 
puelle Elene testavit unam tunicam propriam, coloris brunatici 
pro veste superiori. 

Item puelle Elene filie condam Pauli Chyorba pro mari-
tacione eiusdem octo florenos testavit. 

Item domine Barbare reliete condam Pauli Chiorba testa-
vit VI. florenos. 

Item ad hospitale in oppido Pewzingh idem dominus tet-
tans legavit duos florenos. 

Item ad hospitale sancti regis Ladislai in suburbio civita-
tis Posoniensis fundato testavit duos florenos. 

Item ad hospitale saucti Anthoni similiter in suburbis 
Posoniensi fundato testavit duos florenos. 

Item nobilis Johannes Ivonde de Pókatelcke eidem domino 
testatori impignoraveret unam cuppam argenteam pro X X flore-
nis, quam cuppam posteaquam idem Johannes redimere voluerit, 
illos viginti florenos idem testator testavit nobili Benedicto Zazy. 

Item idem dominus testaus commisit fratri suo carnali 
nobili Georgio Ilyes, quod si familiares sui venirent, qui debitum 
aliquod eiusdem testatoris peterent. extunc id Georgius iusticia 
requirendus teneatur unicuique satisfacere. Item reliqua bona 
dixit habere aput nobilem Georgium Ilyes fratrem suum uteri-
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mum tam pecimias quam etiam vestes et alias res, de quibus, 
quamdiu vixerit, commisit eidem ne animam eiusdem obliviscatur. 

Item, idem dominus testans suos executores elegit et nomi-
navit nobiles Georgium Ilyes de Ilyeshaza et Petrum Tbedy de 
Ilka vigore et testimonia barum literarum mediante. Item, idem 
dominus testans omnia debita si que beberet ac alia omnia et 
singula testavit et commisit praefato fratri suo carnali Georgio 
Ilyes exigere et pro refrigerio anime sue exponere. Acta sunt 
bac et facta anno indicione die mense loco et pontificatu quibus 
supra, praesentibus ibidem nobilibus Benedicto de Zaz, Tbome 
(iqy) de Teed, Petro Tedi ac dominabus Elizabet et Agatba 
consorte nobilis Georgii Zywlew, Emerico Hegi, Benedicto de 
Cbenke, Jobanne Korlatb et alvs quampluribus ad praemissa 
vocatis et requisitis. 

E t ego Petrus Zylasi sacris papali ac imperiali auctori-
tatibus nótárius publicus quia predicte testamentarie disposi-
cioni praesens interfui eaque omnia et singula dum sic ut prae-
mittitur fierent et agerentur, praesens interfui eaquae omnia et 
singula sic fieri et vidi et audivi, ideo me subscripsi. 

Hátirat: Testamentum reverendi domini Mattbye Ilyes 
olim praepositi in ecclesia catedrali sancti Michaelis archaugeli 
in Alba Gyula. 

A lcöpcsényi levéltárból. Lad. l.fanc. 1. nro. 5. 

Közli: K. A. 

X I I . 

Ukkon pohara , 
Kevéssel az után, hogy érdemes tudósunk Hunfalvy Pál 

az »ugor-magyar-finn mythologia köréből« nagy érdekű felolva-
sásait befejezte, jelent meg az »Ellenőr« múlt évi 89-ik számá-
ban egy igen sok figyelemre méltó rövid kis czikk Révész Imré-
től, mely jóformán kétségessé teszi a Hegyallyán, szőllők adás-
vevésekor a XYII- ik században még divatozott Ukkon pohará-
nak mythologiai értékét, midőn annak egészen concret értelmet 
tulajdonítva, benne nem a finn Ukko istent, hanem a latin »pocu-
lurn usncapionis«, összerántva »ucconis« kifejezést keresi. A kis 
czikk nagy tudományú írója azonban korántsem akarja ezzel a 
kérdést eldönteni, elmés és tagadhatatlanúl találó fejtegetései-
vel még csak támadást sem indít a Hunfalvy felfogása ellen, csu-
pán figyelmeztetni kívánja szaktudósainkat arra, hogy az Ukkonpo* 

T Ö R T . T Á K . 1 8 7 8 4 1 
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liara felmutatásának jogi jelentőségét is tüzetes vizsgálat alávetve, 
igyekezzenek e valóban nagyfontosságú tárgyat tisztába hozni. 

Nagyfontosságú e tárgy, mert egy felől arról van szó, 
hogy elveszett nemzeti mythologiánknak egy érdekes töredékét 
bírhassuk, más felől meg arról, hogy az igazság rovására magun-
kat csalódásban ne ringassuk, s az olvasó közönség méltán cso-
dálkozhatnék rajta, hogy a mióta Révész Imre a kérdésben — 
immár esztendeje múlt — utoljára felszólalt, azóta mélyen hall-
gat a tudomány. E hallgatás azonban teljesen érthető lesz azok 
előtt, a kik tudják, hogy 1596-tól 1660-ig mindössze öt oly ok-
iratot bírunk, melyben az Ukkon poharáról emlékezet vagyon. x) 
Ot csekély adat, a mely egy talán igen messze időkbe vissza-
nyúló kérdésre nézve ily késő korban, majdnem kizárólag ugyan-
azon az egy kelyen, mindég kasonló ügyben, hasonló körülmé-
nyek közt és hasonló alakban jelenik meg, nem nyújthat ele-
gendő alapot oly részletes, beható és sok oldalú vizsgálódásnak, 
a minőt a tárgy fontossága kíváu és megérdemel. A kérdés al-
kalmasint még sokáig eldöntetlen marad, s egyelőre alig teke-
tünk egyebet, mint hogy híven számba veszünk minden talált 
emléket, mely Ukkon poharáról szól, szorgalmasan följegyezzük 
a legcsekélyebb adatot is, mely bármely oldalról a kérdés tisz-
tázásához hozzáj árúihat. 

Egy fölötte érdekes ítéletre akadtam a kincstári levéltár 
lymbusában 1581-ből, melyet bizonyos körtvélyesi szőllő eladása 
miatt támadt perben Kelemen Imre udvarnoki lakos ellen Ba-
lázs György kraszna-korkai lakos javára a szepesi kamara ho-
zott. Az ítélet latin nyelven szól ugyan, de a pörös felek elő-
adása s a kihallgatott tanuk vallomása magyarúl van bele föl-
véve. Az egyik tanú, Dia Bálint, hiti után ezt vallotta : »az 
áldomás ital lött Körtvélest az bírák és polgárok előtt, ott volt 
mind az két fél, Kelemen Imre és Balázs Miklós, és Kelemen 
Imre kérésére én mutattam föl az Vrkon pohárt és letötte Kele-
men Imre az 84 frtot, és másnap föl vette Miklós az pénzt ; én 
nem hallottam, hogy senki ellenzette volna.« 

Különösen három oknál fogva érdekes ez az adat az Ukkon 
poharára vonatkozólag : először, megtudjuk belőle, hogy nem 

*) L á s d : Hunfalvy, Magyarország Etlmographiája, 2 4 3 — 244.11, 
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csak a Hegyallyáu, hanem Gömör- és Torna vármegyében is szo-
kás volt szőllők adás-vevésekor, áldomás ital után, az Ukkon 
poharát felmutatni ; másodszor, az a körülmény, hogy a kihall-
gatáskor a fölpörös tanúja rá hivatkozik, arra látszik mutatni, 
hogy a pohár felmutatása nem pusztán csak szokás volt, hanem 
annak jogi következményei is lehettek ; harmadszor, kiváló ér-
dekűnek s főképen nyelvészeink figyelmére méltó dolognak tar-
tom azt, hogy az Ukkon nevet itt Urkon-nafc találjuk írva, a mi 
bizonyára nem tollhiba, hanem hű leírása a szó kiejtésének. 

Az előre bocsátottak után nincs egyéb hátra, mint magát 
a becses okiratot egész terjedelmében — csupán a kevésbbé ér-
dekes latin szöveget rövidítve meg itt ott, — bemutatnom ; so-
rakozzék hatodiknak ahhoz az öthöz, melyet mint megannyi 
nemzeti ereklyét őriz a m. t. Akadémia könyvtára. 

»Johannes Paczot Praefectus et Ceteri Consiliary Came-
rae Scepusiensis damus pro memoria quod cum — — 
—• controversiam inter providum Emericum Kelemen de Wdwar-
nok colonum Mgfci Dni Casparis Magoczy — - e t prouidum 
Nicolaum Balash de Hozzureth colonum suae Mttis ad Krazna-
borka pertinentem ratione vineae cuiusdam in promontorio 
Körthwelessiensi exntis habitae — motam haec 
Camera jure reuidere teneretur — 
partes in Camera comparuissent -—- Laurencius Morycz in persona 

Emerici Kelemen tanquam actoris ita proposuit : 
»Balázs Miklós atta el szőlőjét Kelemen Imrének, árru sze-

rint Szent János napba ez el mu.lt 1580. esztendőbe, az körtvé-
lössi hegyön, 124 frton, melly szőlőt mingyárást kézbe adott, áldo-
mást itt Kelemen Imrével, Kelemen Imre az szőlőt bírta, meg ka-
rózta, meg kötözte, meg szűrte, borait pinczébe rakta azután lőrét 
csinált, azon pinczébe rakta az lőréket. Ennek utánna AndrássyPé-
tör uram akarattyából drabantok rejá mentek Krasznahorkából, 
borait föl rakatá Andrássy Pétör uram, ez penig az Balázs bíró lő-
réit horta el hatalmasúl ; mely el adást és áldomás italt köztök let-
tet most sem tagaggya az Balázs bíró, consentiál neki, azért mi az 
mi szőlőnket, borunkat, lőréinket vissza kiványnyuk, si juris est ; az 
hatalomrúl is törvént várunk, hogy penig ez így legyen, meg 
bizonyéttyuk. 

»Ad quam actoris propositionem prouidus Osvaldus Baclio 
de Hozzureth nomine et in persona pueri Georgy Balash fratris 
carnalis supradicti Nicolai Balash, tanquam in causam attracti 

ita respondit : 
»En úgy mint vér, ellent tartottam ez előtt is, most is el-

41* 
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lent tartok az szőlő el adásba, nem is akarok el állani mellőle, 
kit ez előtt is tiltottam, kirűl bizonságom vagyon. 

»Facta bac propositione et responsione partium, testes — 
exauditi sunt — 
»Az fölpöresnek első tanuja: Beke Gergel körtvélessi, 

Szádvárához tartozó, biti szerint ezt vallya, így vagyon az dolog : 
Eleitűi fogva én voltam közbejáró köztük, Kelemen Imre kí-
vánta az szőlőt meg venni Balázs Miklóstúl ; Balázs Miklós elő-
ször az apja az után az annya akarattyábúl és felesége bírével, 
árossá tötte Imrének, végre alkottak meg 124 frtba, Szent Ja-
kab nap után való szombaton lött az áru közöttök Hosszúréten ; 
az felesége hírével volt az eladás, és egyebet nem mondott, ha-
nem azt, hogy ím az gyermek Balázs György sem haggya el anni 
az szőlőt, tiltya ; mond az gyermek : én nem tiltom, bár eddig is 
el attátok volna ; mongya azt is az asszony, noha az szőlőt el 
aggyátok, de kurvannyok, el nem borgya belőle az körtvélt. Az 
után az áldomás italra rejá mentek Körtvélessé, ott meg lött az 
áldomás ital, és senki nem ellenzötte, sem tiltotta ; az szőlő árrá-
nak is részét, ugy mint 84 fr t ját föl vötte Miklós, és az Miklós 
az szőlőnek birodalmát kezébe atta Kelemen Imrének ; Imre ka-
rózta, kötözte, azután meg szedette az szőlőt, és az borát hordóba 
töltötte, és lőréket is csinált. Egykor hát meg hozták az pínzt az 
körtvélössi bíráknak, de űk nem akarták az pínzt fölvenni, azt mon-
ták, kogy űnekik nincs semmi kőzik hozzá, hanem az szádvári kapi-
tánnak atták, szüretig ott állott ; szüret után krasznahorkai dra-
bantok rejá jüttek az pinczére, mely ugyan ott vagyon az szőlőnél, 
és erővel hatalomúl el vitték az bort, mely négy hordóval, és egy 
átalaggal volt ; Miklós is el vitette az lőréket ; énnekem nincs 
tu ttomra, kogy valaki tiltotta volna; az bornak el vitele penig az 
pínz letétele előtt lött egy nappal. — Második tanú, Dia Bálint 
kiti után ezt vallotta ; az áldomás ital lött Körtvélest az bírák 
és polgárok előtt, ott volt mind az két fél, Kelemen Imre és 
Balázs Miklós, és Kelemen Imre kérésére én mutattam föl az Vr-
kon pohárt, és le tötte Kelemen Imre az 84 frtot, és másnap föl 
vette Miklós az pínzt, én nem hallottam, hogy senki ellenzette 
volna. — Antal Ambros harmadik és Szabó Albert negyedik 
tanú, Udvarnokon lakozók, hitök után ezt vallották, hogy űk az 
áldomás italba ott nem voltanak, de tuggyák azért kogy meg 
lött az áldomás ital, az ellenzésbe sem tudnak semmit, ha lött-e 
avagy nem lött az áldomás italkor, de az törvémbe űk is ott 
voltanak Körtvélest, mikor az szőlőt mind hasznostúl az vérnek, 
Balázs Miklós attyaíiának meg ítéltük illen okkal, hogy az de-
rék pínzt, az 84 frtot le tegye és 10 frtot aggyon az vér azon nap 
Imrének az szőlőre való költségejért és fáradságajért ; ugyan 
azon nap estve rejá jüttek krasznahorkai drabantok az pinczére 
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és erővel liatalomval el vitték az bort az pinczéből mindenestül, 
egy nappal az előtt, bogy az pinzt le kellett volna tenni. — 
Koysza Benedek 5-ik tanú, körtvélessi, hiti után ezt vallya az mit 
az legelső tanu. — Az alpörös penig illyen tanukat állatott elő. 
Első tanu, Dia Lőrincz körtvélessi, hiti után ezt vallya, hogy 
tudom, hogy Andrássy Pétörné asszonyom az áldomás italkor 
énnekem akkorbeli ̂ bírónak meg izente, hogy ű mind az ű maga, 
az ura, és az vérnek képébe tiltotta ; én meg mondám Mátyás 
deáknak az dézsmásnak, űmeg izente Balog János által az áldo-
más ivóknak, és ű ellenzötte az vérnek képébe és Rueber uram 
ü Nga képébe, az áldomás italkor, mert én Mátyás deáknak gaz-
dálkottam és mi ott nem voltunk az áldomás italba. — Második 
tanu Simon Jakab , körtvélessi bíró, hiti után ezt vallya, hogy 
hallotta, hogy Andrássy Pétörné tiltotta az ű előtte való bíró 
előtt az szőlőt az ű maga, és ura nevével és az vér képébe, de az 
áldomáskor ű nem tuggya, hogy senki tiltotta volna, hanem az-
után jó üdővel az asszony meg hozta az 84 frtot, kit Balázs Mik-
lós az szőlő árába föl vött Kelemen Imrétűl, és 10 frtot az sző-
lőre való kölcségejért le tegyön az vér Kelemen Imrének és az 
szőlő hasznostúl az véré legyön. —- Harmadik tanu Bernalt Já-
nos, körtvéllesi, hiti után ezt vallya, hogy az áldomás italkor nem 
ellenzötték hanem az előtt és az után, és hogy Kelemen Imrének 
monták, hogy nem haggyák benne az szőlőbe ; azt monta, hogy ű 
az utánn is föl veszi az ű pínzét ha meg nem haggyák az szőlőbe. 

»Nos igitur auditis ambarum partium propositionibus re-
sponsionibus ac testimonys tale fecimusju-
dicium, quod vinea Georgio Balash restituì et 
fructuum quoque siue prouentuum eius vineae medie-
tas eiclem Georgio Balash et altera medietas saepefato Eine-
rico Kelemen cedere debeat, ita tamen stb. Ac-
tum Cassouiae die vigesima octaua Juny. Anno dni Mmo Quin-
gentesimo octuagesimo primo. Joannes Paczoth.« (p. h.) 
Eredetijét az országos levéltár kincstári osztálya őrzi : Lymbus, 1 5 8 1 . 

Közli: N A G Y G Y U L A . 

X I I I . 

Ingóságok 1549-ből. 
Feledi Eustachius és a felesége, Losonczi Antalt és a feleségét bizonyos ingó ja-
vak felöl, melyek egykor a Móré Györgyéi voltak, nyugtatják. 1549. mart. 30-án. 

N o m i n a R e r u m : 
Puta quatuor patere, wlgo kwjppa, simulami coperterys, in 

quarum prima marce quinque et pisete novem, in altera marce 
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sex et pisete duodecim, in tereia maree quatuor et pisete due, in 
quarta marce octo cum media minus pisetis sex continentur. Vnus 
nodulus wlgo gomb cum vno cocleari, in quibus marca media et pi-
sete due continentur, item vna antena cum aculeo argenteo non men-
surato, aculeus wlgo dicitur liorogh ; similiter vnus pugio wlgo By-
chak cuius manubrium ex cristallo vagina vero ex argenteo artifi-
ciose facta, qui mensuratus vnacum ferro et cristallo ac vagina 
ponderat marcas quatuor et pisetas decem octo, item vnum  
wlgo papion ex purpura rubea deaurata factum, circumdatum 
cum daffota veneciaca coloris . . . . vnum tapete magnimi, vnum 
chapragh ex purpura rubea factum cum y do gli argenteo deaurato 
fulcitum seu decoratimi, aliud similiter chapragh ex nigra pur-
purei deaurata factum, tercium similiter ebapragh serico ornatimi 
quasi olah givba . . . (több nincs). 

(Töredék. Orsz. Ltár , kinest. oszt. Lymbus.) 

Közli : N. GY. 

X I V . 

Eztist mi ívek 1558-ból. 
Regestum Argenteorum Dominici Dobo cum annotacione defectuum eo-

rumdem. 

1558. Az ewczern Dobo Domonkos ladaiat kewldettem 
wgian az kor Viglesbe kybe enny ezewsth mywet tbalaltam, kyt 
az en fogsagomba Zelemiri Laszlo nitot wolt fel : 

Egy wiragos kwppa 
Masodyk wiragos kwppa 
Egi fedeles kwppa 
Masyk fedeles kwppa 
Harmadyk fedeles kwppa 
Egi meren *) araniazot ewregb pobar. 
Egi aranias kanna 
Ewtb scbleit2) pobar (szélről megjegyezve : beet pobar 

woltb.) 
Egi ewreg nyakba wewe 3) mind gombostwl (kynek egi kya 

wagion.) 

*) Merőn. 
2) Schlecht, selejtes. 
3) Vevő, mint veto. 



ADATOK. 6 6 3 

Egi ezewsth ükre walo kewtet lancz gombostwl (eztb sem 
talaltwk megk). 

Egi aranias romlot medencze. 
Egi rákot korszo Matias kiral czimere raita, kyt en Dobo 

Istwan teAvttem ezek felette. 
Ezeknek az massat en Dobo Istwan nalam battam. Datum 

in Castro Zerednye 7-a mensis may. 

(Orsz. ltár, kincst. oszt. Lymbus.) 

Közli : GY. GY. 

XV. 

Szinyér Tára l e l t á r a 1559-ből. 
Az Szijner waraban walo Marhanak Szama. 1559. 

Az zab wagion weka VI. 
Lenczie wagion weka I I I . 
Lyzt wagion weka V. 
Szakalos wagion \ 1-
Egy tele tonna por 
Egy kor so por. 
Egy fazék Salyetrom. 
Egy koetesben kVvnkeo (kénkő). 
Egy darab ón. 
Szalonna I U I . 
Soldor wagion X \ II . 
Hay wagion H l . 
Egy boldban walo Borso. 
Két was Nyas. 
Egy Serpenyw. 
Keet altalagb Myllie. 
Egy bordoban mynt egy barmad resze wolna, 

Anny kapozta. 
Hordo Bor wagion mind Aprostol . . . X X . 
Egy fel Altalagb teolteleknek walo. 
Hold Bwza . . . VII. 
Gbergbel deák Bora . . . . . . . . I I . 
Az eggyket batta az warosnak az Szeoleo 

Araban. 
Egy fel bordo Bor wagion gbergbel deake, 

aszt Abrakban azzak (oszszák). 
Egy Noszolya. 
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Egy Aztal. 
Keet hoszszw was Bwd. 
Egy Aytora walo keet eoregh was Sarok. 
Apro dryb darab was  
Három Aytora walo pleh. 
Egy fel Ist. 
Keolies wagion weka 
Parlagky Byronal vagion keolies weka . 

XXVII. 

V I I I I . 
I I I . 

Az Gherghel Deák Marhayanak Szama. 1559. 
Egy feyer Ladaban wagion egy Szelenceben egy Aran 

wrw. 
Egy prwsszyay garas. 
Neegy oo pynz. 
Es wagy tyz Slogh. 
Egy ezwst pohár, melynek feneke, keozepy es Ayaka Aranyas. 
Egy Bogláros Beor Iweczke. 
Keet kyczyn on talaczka. 
Egy Aran)'as gallér. 
Ismét egy Aranyas Slogos gallér. 
Keet parazt eleo keoteo. 
Gherghel deaknak egy gyolcz Ingke. 
Az Aszonnak Ismét eggy Ingbe. 
Három apro Aranyas feodél. 
Az Aszonnak egy Sarya. 
Egy keomv Lanthoz walo. 
Egy Bibilia kyt az Szent egyhazenak mondanak. 
Egy Syteo tekeneo. 
Keet kys tekeneo. 
Egy kys fél kez fyryzeczke. 
Egy Szyta kenyer Syteo. 
Ismét egy Cypo Syteo Szyta. 
Egy kayas feowalj. 
Negy hayatlan feowalj. 
Egy derekai hayatlan. 
Egy hyttwan giergiatarto. 
Eott fa taal. 
Három kyczyn fwro. 
Egy Nyeles kapa. 
Mas Nyelnekwl walo. 
Keet hyttwan kengiel was. 
Egy hyttwan Lampasoczka. 
Egy koppya was. 
Keet keozepszerw ón kanna. 
Koczynak walo három marok was. 
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Eggy pays. 
Egy weka. 
Egy Beolczeo. 
Egy szappanoszo tekeneo. 
Tyz falka fonal. 
Egy Swba Istannet weres, Mallal Beleott. 
Keet Serpenyw, eggyket Baxanak attam az házhoz. 
Egy Nyeregh Mynden szerszamawal Czyak hog' hewedere 

Nynez, Mely Szekel Mihal'nal wagion zalagban. 
Egy szwnyegh, melly az Aztalon wagion. 
Egy hyttvan ladaczka, Melyben valamy hyttwan lewelek 

wannak. 
Egy lant tokostol. 

Egy íekeo Szekrynbe. 
Egy weres szoknya pwrgannal, kyn barom Bokor kapocz 

Aranyas wagion ezwst 
Lepedeo VI. 
Abrosz V. 
Keszkeneo II . 
Derekai' bay I. 

Egy weegh waszon, kyek fonallal szwtt, parna haynak 
walo, Mellyben wagion eoly XI . 

Keet darab waszon Abrosznak walo, Meliek-
ben wagion tyz eoly. 

Egy ablakra walo was Rostely. 
Egy wasas wyder. 
Egy weres tarka pokroc,mely az ágion vagion, 
Egy hát Suba zeold Istannet. 
Sysak hegies , . . I I 
Pays . . . . I 
Paplan I 
Lo I I I 
Nieregh . . I I 
Boryas tehen I I I I 
Szablya I 
Zab weka VI 

Eredetije az erd. Muzeum kézirattárában (Eötvös Ágoston hagyatékából.) 
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XVI . 

A boros-jeuei várőrségbe l i lovasság liópénze 1599. 
j u n i u s és j u l i u s h a v á r a . 

Az Jeneij Kantoros szolgáknak Hoo szamra kezdetett fizetesek az Komornik 
Vram irosa szerent a prima die Junij anni 1509. facta. 

G. D. C. Michaeli Veer, Eq. 25. ad personam 
fl. 50 dando facit . a • • • • fl. 137/50 

Michaeli Cliiokasy Eq. 10. ad personam 
fl. 16/60 dando 11 51/66 

Demetrio Zeody Eq. 6. ad personam 
fl. 10 dando fl 31/— 

Stephano Karoly Eq. 6. ad personam 
fl. 8/33 dando . , a , , fl. 29/33 

Ladislao Harsy Eq. 6. ad personam 
fl. 6/25. dando fl 27/25 

Georgio Szentandrasi Eq. 6. ad personam 
fl. 6/25. dando 

Eq. personam 
ti 27/25 

Michaeli Moreh Eq. 6. ad personam 
fl. 5. dando . • • • • • • fl. 2 6 / -

Valentino Kesereő Eq. 6. ad personam 
fl. 5. dando . 

personam 
fl. 2 6 / -

Volphango Vaida Eq. 5. ad personam 
20/83 fl. 3/33. dando , fl 20/83 

Benedicto Erpaly Eq. 4. ad personam 
fl. 1/66. dando . fl. 15 66 

Tota Summa Solutionis Equitum nouuullorum Jeueieu-
sium pro prima die Junij fact§ efficit florenos Nro . fl. 392/48 

Solutio Dominorum praescriptorum in Arce Jenen existentium 
pro prima die Jidij anni 1599. facta. 

D. C.Michaeli Veer, Eq. 25. ad personam 
fl. 50 dando dati fl. 137/50 

Michaeli Chiokasi Eq. 16. ad personam 
fl. 16/66 dando fl. 72/66 

(Oldalt írva : Kapitan Vram hagiasabol kellett tizenhat 
lóra fizettny.) 

Demetrio Zeody Eq. 6. ad personam 
fl. 10/— dando dati fl. 31 — 

Stephano Karoly Eq. 6. ad personam 
fl. 8/33 dando fl. 29/33 
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Ladislao Harsy Ep. 6. ad personam 
fi. 6/25 dando . . , , , • • • • fl. 27/25 

Georgio Zentandrasi Eq. 6. ad personam 
fl. 6/25 dando . , , . . . . fi. 27 25 / 

Michaeli Moreh Eq. 6. ad personam 
27 25 / 

fi. 5/— dando . 
Eq. 

, , 
personam 

fl. 26/-
Valentino Kesereo Eq. 6. ad personam 

26/-

fl. 5/— dando . 
Eq. personam 

fl. 26/ 
Yolphango Vaida Eq. 5. ad personam 

fl. (3/33) dando . fi 20/83 
Benedicto Erpali Eq. 4. ad personam 

il. 1 66 dando il. 15/661) 
Tota Summa Solutionis Equitum prescriptorum 
Jeneiensium pro prima die Julij anni 1599 facto 
eff(icit) ! fl. 413/48 
Ytraque Summa Solutionis Equitum nonnullorum 
in Jeneö existentium proprima die Junij et Julij 
videlicet duorum Mensium anni 1599 facte efficit il. 805/96. 

Ebben fizetett megh Zlatary Matias deak 
Ar am es Istuan deak Yram Kapitan Yramnak eő 
kegjelmenek , il. 170/— 

Kesereö Balinttnak Coloswaratt Komornik 
Yram eő kegjelme fizetett megb in paratis . . il. 10/— 

Ezen kiweől az . . . . radott penzbeol ez feleol 
megb irt Yraim fizetesekre ment egi summaban . il. 625/96 
Eredetije egy ív papíron az erd. Muzeum kézirattárában (Dr Eötvös 

Ágoston hagyatékából.) 
Közli : SZABÓ KÁROLY. 

XVII . 
Adalékok a szepesi bányásza t tö r téne téhez a XYH-ik 

század elején. 
A szepességi kamara Kassáról 1611 évi deczember 24-én 

kelt s II. Mátyás királyhoz czímezett jelentésével egy bizottság-
nakjegyzőkönyvét terjesztette fel, mely a nádor meghagyása kö-
vetkeztében a szepességi bányák és az ércztermelés megvizs-
gálására kiküldve volt. 

Egyszersmind jelenti a kamara, hogy tudomására ju-
tott, hogy Roll Antal, a szepességi bányák jelen bérlője, vala-
mint az előbbeni bérlők a bányáktól sok oly hasznot és nyeresé-
get élveztek, mely nem magán egyéneket, hanem inkább ő felsé-

*) E számadás szerint egy lovas hópénze 3 f r t 50 dénárt tett. 
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gét a királyt és az országot illette volna meg továbbá, hogy a bi-
zottságnak meghagyatott, hogy a forgalomban lévő hamis pén-
zek dolgára is terjeszszen fel véleményt, hogy ő felsége és az ország 
javára intézkedni lehessen. 

Az jegyzőkönyvnek tartalma következő : 

Geölnicz. 

Freitags András hegymester, két társával egy bányát müvei vulgo 
auf der Zeig, mely rezet, de a ranyat és ezüstöt nem tartalmaz. 

Az előbbi években 1 8 0 — 2 0 0 mázsa rezet lehetett olvasztani 
(destiIlari), a múlt évben alig 100 mázsát. 

A fekete réz Holl Anta lnak szolgáltatik ki. 
Vannak itt más ezüstbányák is, de azok 12 év óta nem műveltet-

nek, azokból hetenkint 2 5 — 3 0 gira (Marca) arany nyeretett . 
Sierer Márton egy bányát müvei, inely rézérczet tartalmaz. 
A múlt években körülbelől 200 mázsa rezet lehetett termelni, ez 

évben pedig csak 70-et, 
Starekh Gáspár rézbányát müvei, melyből a múlt évben 10, a 

közel múltban 9 mázsa rezet olvasztott. 
Suchvender András bányát müvei, mely eziistérczet tartalmaz. 
Nem olvaszt, az érczet Rollnak szolgáltatja ki, mennyit kapha t 

onnét, azt nem tudja. 
Sax János Melczer Valentian társával 2 bányát müvei. 
A múlt évben 24, a megelőző évben 18 mázsa rezet készített, s 

Rollnak adta át. 
Starek János ú j bányát müvei s abból érczet még nem nyert . 

11 év előtt más bányá t müveit, melyből évenkint vagy 60 mázsa 
rezet nyerhetet t s melyben az ezüst külön fordúlt elő, minden mázsa réz-
ből kerülbelül 6, 7, 8 vagy 9 uncia ezüstöt nyert . 

Láng Gáspár ú j bányát müveit , s abból még semmiféle érczet nem 
olvasztott , de az érez ezüstöt tartalmaz. 

Három év előtt bányát müvei, melyből évenkint 30 mázsa rezet 
és 3 vagy 4 gira ezüstöt nyerhetett, és Rollnak kiszolgáltatta. 

Göllnitzbányán mint bánya vám (Urbura) a 13-ik rész adatik, s a 
réz, részben Lőcsére (Leuchovia), részben Palochára és onnét Roll által 
Lengyelországba szokott szállíttatni. 

A rezet mázsánkint 10 í r t jáva l fehér lengyel pénzben fizette, 
Roll hasonlókép valamennyi bányásznak hetenkint ju ta lmakat (stipen-
dia) fizet. 

SzomolnoJc. 

Schirger Frigyes, Zettenpfennigs András, Schmidt Dániel Roll Antal 
bányagondnokai. 
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Roll Antal e helyt 6 bányát bír, melyekben ez időben re'zércz 
vájatik. 

Az érez ezüstöt tar ta lmaz és az mielőtt beolvasztatnék, elkülö-
níttetik. 

Elkerüllietlen, hogy az ezüstből a rézben valami ne maradjon. 
Az az érez pedig, mely kevés ezüstöt tar ta lmaz, másféle érezczel : (vulgo 
kysz) rézkovanddal vegyítve olvasztatik. 

Mennyi ezüst és réz termeltetik, nem tudja . 
Az előbbeni évben ezüst nem olvasztatott . 
A Roll Antal ál tal müveit bányákból hetenkint körülbelül 10 

szekér rézércz szállíttatik, a melyből ugyanannyi mázsa réz készíthető. 
Walter András, az olvasztómü gondnoka. 
Az egész éven át az ezüst a réztől nem választatott el, de min-

den rézércz, mely úgy Roll Antal saját bányáiból, mint másokébői ter-
meltetett, az ezüsttel együtt olvasztatik, kovácsoltatik és Lengyelországba 
szállíttatik. 

A megelőző években, midőn az ezüst a réztől elkülöuíttetett, 
minden mázsa rézből körülbelül 5 — 6 uncia ezüst nyeretett . 

Kivétetik az a réz, mely vasból vagyis rézejtés (Cementatio) által 
termeltetik, mert ez ezüstöt nem tar talmaz. Léteznek t. i. oly bányák, 
melyekből külön géppel oly víz emeltetik, mely a vasat rézzé átváltoz-
ta t j a . Ez évben abba körülbelül 4 0 0 0 mázsa vas tétetet t be, a negyedik 
része elveszett, három része pedig rézzé lett átváltoztatva. 

Gáli Márton, rézmester. 
A rezet, műhelyébe már olvasztva kapja , hetenkint körülbelül 

30 mázsa kovácsoltatik. 
Minden mázsa réz kovácsolásáért — fr t 15 dénár fizettetik, a 

mélyítésért 9 0 dénár. 
Roll Antal a kovácsolt réznek mázsájá t 23 írt tal , a mélyítettnek 

mázsáját 25 ír t tal adja el. 
(Egy magyar forint 100 dénárra osztatott). 
Kessul Mihály, Szomolnok városának hegymestere, két társával 

bányát müvei vulgo auf den Berg, melynek ércze ezüstöt tartalmaz, 
évenkint körülbelül 26 mázsa rezet termel és azt elválasztlanúl Roll 
Antalnak szolgáltatja át. 

Vannak még más külön arany- és ezüstbányák, melyek ez időben 
műveletlenül hevernek. 

A réz elválasztlanúl Lengyelországba szállíttatik. Neki Roll ú j 
lengyel pénzzel fizet. Bányavámra a 12-ik részt engedi. Azelőtt i t t gálicz 
is főzetett s annak font já t 6 dénárral lehetett eladni. Re'zkovand 
(metalli kisz) bányát , egyedül Roll müveit. Egy mértékért vulgo Baar 
fizet a bányászoknak 10 dénárt. 

Schlosser Tamás népképviselő (Tribunus plebis) négy társával ú j 
bányát müvei, eddig érez et még nem nyert . Máshelyt ezüstbányát is 
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müvei, a honnan a múlt évben 1 j 2 girát termelt, de azt pénzszűke miatt 
tovább űzni nem képes. 

Vannak aranybányák is, melyek azonban haszonual nem művel-
hetek és ezüstbányák, a honnan ha jdan annyi ezüst termeltetett, hogy 
az pénzverésre is elegendő volt. Régi időben a 16-ik rész adatott bánya-
vámkint, most a 12-ik rész. 

Azelőtt itt prefectus nem volt, hanem a polgárok és tanácsosok 
(jurat i) tetszésük s kedvük szerint müveitek rézbányákat és a rezet 
szabadságukban állott akárkinek is eladhatni. 

Az ezüstbányák ő felsége tulajdonául tekintettek. 
Schmied Márton esküdt, Raab János, Schmied Miklós, ezek együtt 

két bányát müveinek, vulgo auf den Berg, az e'rcz ezüstöt tartalmaz és 
egy év a la t t körülbelül 40 mázsa rezet termelnek. A bányamüvelők az 
érczet a rézolvasztó műhelynek gondnoka és írnoka ál tal kémleltetik, 
mert ők az érczet kémlelni nem tudják, azok minden mázsa réz után 
8 uncia ezüst tar talmat számítanak. 

A tiszta rezet, melyet »Spieisskupfer«-nek neveznek, 10 magyar 
forint jával fizeti Roll. 

A t isztátalan vagy fekete rezet pedig, melyet »Stoleukupfer«-nek 
hínak és ezüsttel van vegyítve, 9 f r t t a l és kevesebbel, mert több költ-
séggel és munkával jár , mig a réz az ezüsttől elválasztatik. 

Tribely hajdantól egész mostanáig a kémletartaloni szerint fizette 
a bányaművelőknek a rézben foglalt ezüstöt külön, most elkülöníttetlenül 
veszi át és egyenlő árban fizettetik, még pedig az egész, ú j fehér 
lengyel garasokban, melyek nagyobb részt hamisak. 

Piaver János, Wasserbauch Mihály és Kreissel Mátyás, ezek 
együtt egy bányát müveinek s abból évente 5 mázsa rezet termelnek. 

Landsmann János, bányát művel auf Rottenburg, ércze ezüst-
tel vegyített s évenkint körülbelül 1 2 mázsa rezet termel. 

Crettenpfennigs András, Crettenpfennigs Mátyás, ezek együtt két 
bányát müveinek vulgo auf den Berg, de érczet mostanáig nem termel-
tek. Más bányát müveinek vulgo die alte Striben, melyből érez nyeretik. 

Ezt a bányát azelőtt ketten tar tot ták, a mélységben hosszú ezüstér 
fordul elő, melyet ott Roll Antal fedezett föl, midőn a bányát bejár ta . 
Roll az ezüstöt egyedül sajá t részére nyeri, ők pedig csak a rezet tar-
tották meg. 

E bányából körülbelül 14 mázsa rezet nyernek, Roll pedig az 
előbbeni években hetenkint 20 — 25 mérőt, vulgo Baaren eziistérczet 
kapott , most pedig 7—8-a t , mely mázsánkint az elválasztás után 10, 
12 vagy 15 uncia ezüstöt tartalmazott . 

Haster Benjamiu, bányát haj t vulgo auf den Berg, az érez ezüstöt 
tar talmaz és minden szekér érczből 1 mázsa réz olvasztatik, egy év 
alatt körülbelül 10 mázsa rezet termel. 

Hecker J akab egy bányát művel vulgo auf der Biuger, melynek 
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ércze aranynyal gyéren van vegyítve, egy év alat t körülbelül 10 mázsa 
rezet készít. 

Krausz Lajos, Wasserbauch Miliály és János, ezek együtt egy 
rézbányát művelnek vulgo auf Ibescher Schacht, hetenkint termelnek 
9 — 1 2 — 1 5 - n é l több vagy kevesebb mérő vulgo Baaren érczet, az érczet 
olvasztatlanúl és elválasztatlanúl Rollnak adják el, mérőnkint 3 8 dénárért, 
melyből bányavám fejében 3 dénárt levon. N. B. 15 mérő vulgo Baaren 
teszen egy szekeret vulgo Hüllen, egy szekérből készül 3 /4 mázsa réz. 

Hack Boldizsár négy társával egy bányá t művel, vulgo auf den 
Haydelberg, kevés ezüstöt tar ta lmaz, hetenkint termel körülbelül 16 
mérő vulgo Baaren érczet, az olvasztatlan érczet Rollnak adja el má-
zsánkint 30 dénárért. 

Haster János bányát művel vulgo bei Kriecheln, a bányában 
hosszú ezüst ér van, hetenkint körülbelül 3 mérő érczet ád el. 

Az elválasztatlan és olvasztatlan érczet Roll veszi meg, mérőjét 
44 dénárral, melyből mint bányavámot 3 ^ 2 dénárt levon. 

Remelhe. 

Schláffer György, bíró, három társával két év óta egy bányát 
haj t , auf dem Bleigang, melynek ércze ezüstöt is tartalmaz, ez évben 
termelt két mázsa rezen kívül többet nem olvasztottak. 

Az ezüstöt a réztől ők választ ják el, mai napig semmi sem lett 
kiolvasztva (?) Az olvasztottat csakis Rollnak adha t ják el. 

Létezik már 6 év óta elhagyott aranybánya is, vulgo in Schwel-
lenseiffer. 

Rosnyóbánya. 

Unger Mihály Roll Antal bányagondnoka ; Roll Antal itt egy 
bányát művel vulgo in PfaíFenstollen, ezüstöt nem termel, hetenkint 
körülbelül 19 cubutus érczet kiváj. N . B . 8 cubutus teszen egy szekeret, 
egy szekér érczből 1 j2 mázsa réz termeltetik. 

Mívelt itt 2 év előtt ezüstbányát is vulgo die Kunst, melynek 
művelésére Roll 1 5 0 0 fr tnál többet fordított, de a víznek elárasztatása 
miatt i t t eredményre nem juthatván, annak a mivelését jelenleg abban-
hagyta . 

Németh János, bí ró; vaunak itt reményteljes ezüstbányák, melyek-
ből hetenkint 40 vagy 50 gira aranyat lehet készíteni. Ez időben azon-
ban egy sem műveltetik, mert az ólom igen megdrágulván, az érczet 
olvasztani nem lehet. 

(N. B.) A Századok 187 7. évi füzeteiben közölt rosnyai régi 
városi könyvnek vázlataiból kivehető, hogy a bányászat Rosnyón a 
XVI-ik század elején még igen virágzó állapotban lehetett, de már a 
XVI-ik század első harmadának vége felé rohamos hanyat lásnak indult, 
s a bányászattal foglalkozó családok sorra tönkre mentek s íme a 
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XVII- ik század elején máris csak az idegen Roll Antal müvei Rosnvón 
bányát. 

A városi tanács adományozta akkor a város területén a bányákat , 
ügyelt a bányaművelésre, a bányák értékét megbecsülte s a bányák örö-
kösödési jogát odaítélte. 

Másod folyamodású bíróság volt a 7 szepességi bányaváros 
tanácsa. 

A városi könyvben következő bányák soroltatnak elő : 
1521-ben. Uber der Stadt bei der Hüt te auf dem neuen Gang. A 

védfal. Szent-Anna-, Szt.- Jánostárna. 
1523-ban. A városontúli telken fekvő »Drecker« telérén volt az 

»öreg bánya« a következő t á rnákka l : az isten nevében, az öregtárna, 
a magas tárna. 

Említ tet ik továbbá az Orlbergbánya a badi-, Dániel- és irigy-
tárnával . 

1525-ben. A Zuczern felül fekvő »Pfaffenbánya,« az isten nevé-
ben, Szt.-Anna-, Szt.-Katalin-tárnával. 

A Dananay bánya, Singer-, Langeslied- és Springer-tárnával. 
A pénzverők (Münzer) új- és adjon isten mit akar- tárnákkal . 
1534-ben Nyrescher Stollwand. 
1540-ben. A felső Nyresch mellett az Alsó- említtetik. 
Másféle, mint ezüstércz-termelésről említés nem tétetik. 
A bányaművelésben a város legelőkelőbb családjai vettek részt. 

Mint bányabirtokos neveztetik : 
1521-ben Hermann G-yörgy, biró, társával Ulrich Mihály, Seedt 

Tamás és Monhard Benedek tanács urak. 
1523-ban Csákán Ambrus tanácsúi", Péter, rosnyai lelkész, 

Perseli Pá l tanács úr s Thebes (Tóbiás) Hutmann társaival. 
1525-ben Hermann György, Panha lm Farkas , Thebes és Sloszer 

János tanács urakkal . 
Gál Gergely tanácsos úr társaival, Czakán Ambrus és Perzselt 

Pá l tanács urakkal . 
1540-ben a tanács két egymásba szakadt bánya ügyében Seet 

Tamás biró és táisai Schlosser János és Lobsgern J a k a b tanácsos úr 
egy felől, és más felől Wolf Lénár t és társa Ulrich János közt támadott 
viszályt egyenlíti ki. 

1525-ben Kuckneprech Mihály kassai bíró nyer bányát . 
A bányamüvelés nemcsak sa já t bányákban, hanem béreltekben is 

űzetett . 1534-ben Heinrich Adorján Ganda Lénárdtól 8 évre bérel egy 
bányát . 

Schicedler. 

Miklós Gáspár bíró, Lamator Jakabbal , a Pater noster nevű bá-
nyát műveli, a nyers érez : ezüstöt tartalmaz. A múlt évben 2 0 0 mázsa 
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rezet készí tet tek, ez e'vben ké the tenkin t körülbelől 9 vagy 10 mázsá t . 
Az ezüst az olvasztás előtt a réztől elválasztat ik. E g y szekér rézérczből 
egy mázsa réz, egy szekér ezüstérczből 2 gira ezüst kerül . 

Az előbbeni években ezüs tbányák is müvei te t tek s azokból egy 
év a la t t 100 szekér érez vá ja to t t és szekerenkint 6 gira ezüst olvasz-
ta to t t . 

18 év előtt a r anybányák is művel te t tek s azokból hetenkint 1 l j 2 

uncia, a rany nyere te t t . 
Valamennyi itteni bányából a réz elválasztat lanúl Roll A n t a l n a k 

szolgál ta t ta tot t át, ki azt ú j lengyel pénzzel fizette. Mint bányavám it t a 
12-ik rész fizettetik. 

János J ános hegymester , Cracher Jánossal , Miller Léná rdda l és 
Kraclier Józseffel egy bányá t művel, der Malis-Schacht am Stulpen, 
melyből he tenkin t egy szekér vulgo Hiilen erezet termel és Rollnak 4 
f r tnyi á rban ad j a el, Roll abból 1 2 dénár bányavámot von le. Egy sze-
kérből készülhet s j á mázsa (réz) és egy márka ezüst. 

Más bányát művel három tá r sáva l vulgo auf Wasche Pabel , onnan 
k ivá jnak hetenkint három mérő vulgo Baaren érczet, és annak mind-
egyikét Rollnak egy forintnyi á rban ad ják el. 

A bányának van hosszú ezüst ere, melynek érczét a rézzel vegyítve 
szolgál ta t ja át. 

H a j d a n még más bányá t vulgo die Kuns t művelt, melyből éven-
kint körülbelül 3 0 0 mázsa rezet és 600 gira ezüstöt nyer t . A múlt 
évben ismét 4 gira ezüstje volt, ez idén körülbelül 20 szekérrel ezüst-
és rézérczet vegyesen adot t el Rollnak, a melyekből az körülbelől 8 
mázsa rezet és ugyananny i gira ezüstöt készí thetet t . 

Krupiczer Gáspár egy bányá t művel s abból a múlt évben 2, a 
jelen évben 1 mázsa rézérczet n y e r t s az t Rol lnak ad ta el. 

Az előbbeni években más bányá t művelt, melyből 2 he tenkin t egy 
szekér érczet nyerhete t t . Most az a bánya e lhagyva hever. 

Ketscher Urbán és Wolf J a k a b , együt t egy bányá t művelnek 
vulgo zum T h u m , az érez ezüstöt tar ta lmaz, ké t hetenkint körülbelől 
2 1 / 2 vagy 3 mázsa rezet készítenek. 

Az ezüst a rézből, az éreznek olvasztat lan á l lapotában választa t ik 
el, két szekér érczből 2 1 j 2 — 3 mázsa réz készíthető. Egy szekér ezüst-
érczből körülbelül 2 gira. Az ezüsté.cz most nem olvasztatik, ;;z ólom-
nak magas á ra miatt készletben van azonban nála ezen érczből körül-
belül 4 szekérrel. 

Julip Mátyás Fleischer Jánossal együtt egy bányá t művel vulgo 
zum Spielen, kevés ezüstöt tartalmaz, ez idén 2 mázsa rezet készí tet t 
és az t elválasztlanúl Rol lnak szolgáltat ta át . 

Bader Valentin egy bányá t művel vulgo zum Spielen, az érez 
ezüstöt tar talmaz, az egész éven á t 2 mázsa rezet készítet t és az t Roll-
nak elválasztlanúl ad ta e l ; az előbbeni években körülbelül 36 mázsa 
rezet és 7 gira ezüstöt adot t el. 

TÖRT. TÁR 1 8 7 8 . 4 2 



6 7 4 MŰVELŐDÉSTÖRT ÉX ETI 

Schirmer Mihály egy rézbányá t müvei vulgo zum Pfa lm, évenkint 
két mázsa rezet készít és azt Rollnak kiszolgál ta t ja . 

Czelder Pé te r egy év óta bányá t müvei vulgo auf Bar t t , hosszú 
ezüst ere is van s két he tenk in t egy szekér vulgo Hülen érczet nyer, 
mely majdnem félig ezüsttel telt (?), melyet Rollnak ád el, szekerenkint 
3 f r t 8 0 dénárér t . Egy szekérből egy mázsa réz és egy 3 gira ezüst 
készül. 

Lőcse. 

Langh Kristóf, Roll Anta l a Lőcsén lévő r ak t á rba gyéren szál-
l í t j a a rezet, gyakran Pa locka vagy Stropko felé küldi. Bár Lőcsén nem 
mázsál ta t ik , a harminczadot mégis ott fizeti. 

Létez ik bizonyos N. József , h a j d a n Lőcsén orgonás, ki néhány 
év óta aranyozot t ezüst serlegeket és másféle ezüstöt összevásárol és 
azokat Lengyelországba szokta szállítani. 

Pintér J a k a b , mérőmester ; Roll Anta l rezet gyéren küld Lőcsére 
és ha érkezik is, az nem mázsál tat ik , ha csak vásár lásra lengyelek nem 
érkeznek. 

Fiékler Mihály, lőcsei p o l g á r , Guttschmittel Zacharias késmárki 
biró és Sebestyén testvére Lengyelországba bort és eleséget száll í tanak 
bizonyos Ivromorofszky nevü egyénhez, ki hamis pénzt és hamis ú j 
garasokat veret s azok az árúk fejében olyan pénzt az országba szándé-
kosan hoznak. 

Sontags Lajos , iglói polgár, ugyanavval a Komorofszkyval szerző-
désre lépett, melynélfogva köteles Lengyelországba rezet mázsánkint 40 
f r t é r t szállítani, melyért Komorofszkytól kapot t 4 0 0 f r t hamis pénzt. 

Pladék János , lőcsei polgár, midőn Polamisky Menyhért , Pabs t 
Fr igyes lőcsei polgár szolgájával Szileziába u taz tunk , s u tunk Komo-
rofszky úr bir tokára és lakhelyére Scubusszra vezetett , a hol említett 
Menyhér tnek Komorofszkyval értekezése volt pénzfelváltás iránt , és bár 
Menyhér t jó pénzt ( jus tae ligae) hozott magával , mégis minden 100 
f r t é r t 15 f r t felÖlfizete'st kapo t t s 3 0 0 0 fr to t váltott fel oly módon. 

Menyhér t ezt a pénzt az országba nem hozta be, hanem Morva-
országba vit te posztóvásárlásra . 

Holczozschuh Márton rozsnyóbányai jegyző. 
Az 1611- ik évben a Ferenczre következő 4-ik ünnepnapon iste-

nének tartozó hűségére hivatkozván vallot t : 
E héten Eperjesre menvén Gut t schmidt Zacharias ot tani polgár és 

esküttliez tér t , hogy az eperjesi vásárt megtartsa, jelenlévő R o t t János t 
megkérvén , hogy mikor küldi Stenczel J a k a b szolgájá t Komorofszkyhoz 
Lengyelországba pénzfelvál tás végett és igérte, hogy oly pénzzel bor-
bevásárlás véget t elindúl, a mint Stenczel J a k a b megérkezett , intet te 
őt, hogy az t ne tegye, és oly hamis pénzt ne hozzon be. Erre felelt, 
hogy ő mégis megteszi, s hogy Ivomorofszky minden 100 f r t igaz pénzre 



ADATOK. 6 7 5 

15 fr t ú j pénzt felőlfizetéskép ad. Egyszersmind dicsekedett , hogy mai-
sok haszna volt az eféle pénzből. 

Tischler Lőrincz, késmárki polgár , Schreiher Gergely és Sink 
Ádám Komorofszkynak rezet szállí tottak, s annak á ra ú j lengyel gara-
sokban lett nekik kifizetve, ezek többeket rábeszél tek, hogy bár miféle 
á rú t , u. m. rezet, eleséget vagy bor t szál l í tsanak, mert jó haszonnal fog-
nak visszatérni . Ennek folytán Pultsmittel Zacharias Sebestyén testvé-
rével eleséget és bor t szállított Ivomorofszkyhoz. — Van ugyan Komo-
rofszkynak bizonyos Rot t Gáspár nevű késmárki szolgája, ki miná lunk 
többekkel kereskedik és a hamisí tot t pénzt i t t az országban ter jeszt i , 

Aláír ták a jegyzőkönyvet Melcher János, T h u r i I s tván , Pi rner Pá l . 

Bár a jegyzőkönyvből nyert felvilágosítások nem mindég 
kielégítők, a válaszok nem eléggé szabatosak, s a termelésre 
vonatkozó adatok sem látszanak tökéletesen megbízhatóknak, 
mert feltehető, hogy a bányatulajdonosok a bizottság ellen gyanú-
pörrel élvén, a termelést a valónál csekélyebbnek igyekeztek 
kimutatni, a jegyzőkönyv maga még is élénk világot vet a szepes-
ségi bányászatra, s a mint reménylem annak közlését szaktár-
saim érdekkel olvasták. 

A mennyire a jegyzőkönyv adatai nyomán ítélni lehet, a 
szepességi bányászat a XVII-ik századelején szomorú állapotban 
volt, a réz-ércz termelés csökkent, sok bánya felhagyva, az' ezüst 
termelés az ólomnak megdrágulása folytán majdnem egészen 
megszűnt annyira, hogy már az sem olvasztott ezüst érczet, a 
kinek abból már is a bányából kiszállított készlete volt. 

Az igazgatósági irattárnak adatai szerint került Krakóról 
Beszterczebányára szállítva egy mázsa ólom 

1583-ban 3 frtra magyar pénzben. 
1603 » 2 frt 90 den. magyar pénzben. 
1610-ben 6 frt 25 » » » 

és 6 frt 50 » » » 
Legtöbb bányát bírt a szepességben Roll Antal, kinek 

Szonrolnokon olvasztója és rézpörölydéje volt s több tisztviselőt 
tartott s a vassal való rézejtést nagyban és igen jó eredmény-
nyel űzte. 

Ez vásárolta össze a többi bányaművelőktől az érczet vagy 
fekete rezet és az ezüstöt, s a mint feltehető, a lehető lecsigázott 
áron, a bánya művelőktől ő szedte a bányavámot, s a termelőknek 
beváltott érezek és fémek árát hamisított lengyel pénzzel 
fizette. 

Roll a nyert fémeket Lengyelországba szállította , és való-
színű, hogy a kincstárnak a liarminczadot és a bányászoktól 
beszedett vámokat nem fizette. 

A szepesi kamara által felterjesztett jelentés az ahhoz csa-
tolt jegyzőkönyvvel az alsó ausztriai kamara által Blauenstein 

42* 
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Mátyás selmeczbányai fő kamara-grófnak adatott ki véleményes 
jelentés végett. 

Ennek 1612. évi márczius 14. Beszterezebányán kelt jelen-
téséből kiderül, kogy ő nem tartja kimerítőnek a bizottság jelen-
tését, mert az egyebet nem tett, mint bogy a tulajdonosokat a 
bányák állapotára., az érez minőségére és a bányaüzem miben-
állására nézve kikérdezte, s miután elősorolja, kogy a bizottság-
nak mire kellett volna mindenre ügyelnie, kijelenti, kogy az ked-
vezőbb eredményre nem is juthatott, mert kebelében a bányászat-
ban, kohászatban és a számvitelben jártas szakférfiak közre nem 
működtek. 

Az ő nézete szerint, miután a bányák minden irányban 
megvizsgáltattak. Boll Antal könyvei lettek volna bekövetelen-
dők s azok a felek vallomásaival összeegyeztetendők s meg kellett 
volna állapítani, bogy egy bizonyos idő óta mi volt a termelés. 

Tekintettel, hogy ő felsége, az ország és a lakosság javára 
szolgálna, ha a bányászat ismét felvirágoznék, ajánlja, kogy egy 
terjedelmes utasítással és kellő felhatalmazással ellátott szakértő 
bizottság küldessék ki újból. 

A hamis lengyel két krajczárosok (zwei Kreuzer) terjesz-
tői bezárandók és a törvény egész szigorával büntetendők lenné-
nek annál inkább, mert az országban már is hamisított magyar 
fillérek kerültek forgalomba. Blauenstein a szepesi bányászatra 
vonatkozó marczius 14. én kelt jelentésére Selmeezbányáról e 
tárgyban 1612. aprii 18-án ismét tett jelentést, melyből látszik, 
hogy a bécsi kamara az aranynak és ezüstnek Lengyelországba 
való szállítását, melyet Boll Antal és más bányapolgárok 
(Waldburger) bevallanak és termelnek betiltotta, rendelvén, hogy 
az arany és ezüst a körmöczi kamaránál váltassék be, továbbá, 
hogy a termelt réz után a harmiczad megkétszereztessék vagy liá-
romszoroztassék. 

Ezen meghagyás következtében Blauenstein egy szakférfiak-
ból álló bizottságnak kiküldetését újból sürgetvén jelenti, hogy a 
szepességi kamara által felvetett azon kérdésre nézve : váljon a 
bányatulajdonosok kötelesek-e az aranyat és ezüstöt a pénzver-
déhez szállítani vagy nem, a kiküldendő szakférfiak fognak véle-
ményt mondani. 0 abban a nézetben van, hogy a termelt arany 
és ezüst Körmöczön, vagy mert Kassán is van pénzverde, ott vál-
tassék be, és az elszállítás Lengyelországba betiltassék. 

A liarminczad emelésére nézve is az a véleménye, hogy 
eziránt is előbb a szakférfiak jelentése kallgattassék meg. 

Az 1612. junius 23. án kelt jelentésében Blauenstein főka-
mara gróf a bécsi kamarának megnevezi a szepesi bányákat 
újból vizsgálandó bizottsági tagok neveit. 
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A bécsi kamara 1612. évi július 22-én erre kelt válaszá-
ban figyelmeztette a bánya-grófot, bogy tekintve azt , bogy 
előre nem látbató minő eredménnyel fog eljárni a kikül-
dendő bizottság, és mert az út bosszú és a tárgyalás sok időt fog 
igényelni, nem tanácsos az ajánlatba hozott sok személyből álló 
bizottságot kiküldeni, s elegendő, hogy ha a szepesi kamara részé-
ről Hofmann György tanácsos, továbbá a főbányagróf mint biz-
tos küldetik ki s melléjük rendeltetik a bécsi kamarától Lielcher 
Lőrincz azután Be^er Miklós körmöczi bányagondnok és a sel-
meczi kamarától két számvevő (Uberreiter) u. m. Tailler Bol-
dizsár és Vichster Pál, az úrvölgyi bányától egy altiszt, kik mind-
nyájan a kellő utasitással ellátandók. 

Az úti költség, tekintettel, hogy valamennyi kiküldött 
kincstári szolgálatban áll, a körmöczi kamara által fedezendő és 
kellően elszámolandó. 

Blauenstein e tárgyra vonatkozólag Bécsből 1612. julius 
6-án ismételve tesz jelentést, melyben a bizottságnak fontosságát 
újból kiemelvén, ajánlja, hogy úti költség fejében egy tanácsos 
havonkint 200 frtot kapjon, hogy a körmöczi kamaragróf, kivel 
eziránt beszélt, alig fogja beérni 125 forinttal havonkint, mert 
saját kocsiját és hátas lovát kénytelen magával vinni, hogy a 
szepességi uraknak adassék havonkint 100 frt, a többiek pedig 
számítsák fel a költséget, Hoífmann pedig a szepesi kamara által 
fizettesse meg költségeit. Végre, hogy a bizottság nemcsak a kellő 
szerszámokkal, hanem egy cs. kir. nyilt parancscsal is láttassék el, 
hogy azzal a nemes emberek, Eoli Antal, a bánya polgárok vagy 
mások által támasztandó akadályokat legyőzhessék. 

Az ausztriai udvari kamara 1612. september 20-án kelt 
rendeletében felszólitja Blauenstein főbányagrófot, hogy a bizott-
ságnak kiadandó utasítást szakférfiak által készíttesse el, és azt a 
kamarának saját véleményével terjessze fel. A sok tárgyalás után 
már is reményleni lehetne, hogy a bizottság végre megalakúlt és 
szerencsésen útnak is indúlt. 

Azonban egy új akadály merült fel, mely abból állott, hogy 
ezen bizottságnak működését egy más bizottság működésével, mely 
egészen idegen természetű dolgok kiegyenlítésével volt megbízva, 
egybekapcsolni törekedtek. 

Egy Bécsből 1612. september 27. kelt jelentéskői kiderül 
t. i. hogy a murányi és lipcsei uradalom zálog birtokosok és a 
breznyóbányai város között már 50—60 év óta határ-villongások 
folynak, s hogy azok a határos erdőket a beszterczebányai bányá-
szat legnagyobb kárára pusztítják, melyek megszüntetésére bizott-
ság kiküldetése javasoltatott, még pedig a bécsi kamara részéről 
Leinthal Miklós és Unterlxolczer János, a magyar kamara részé-
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ről Báró Bévay Péter, és Huszár Péter thuróczi alispán, megje-
gyezvén, liogy Benitzky Márton erre nem való, mertőrészrehaj-
lónak és sokban gyanúsnak bizonyúlt. 

Minthogy ezen bizottságnak feladata összeesik a szepességi 
bányadalom állapotát megvizsgálandó bizottság működésével 
ajánltatott, kogy ez a két bizottság egyesítessék és akhoz még 
Teibl Gáspár a lipcsei uradalomnak zálogbirtokosa és uuoka-
öcscse Teibl György rendeltessék, mert Teibl Gáspár évek előtt 
Boll Antal gondnoka volt s e szerint sokról van tudomása. 

Váljon ezen bizottság nem akadna-e akadályokra, a szom-
szédos urak és nemesek, nevezetesen pedig Thurzó szepesi örö-
kös gróf részéről, ezt előre meg kellene tudni, s szükséges, kogy 
e végre az udvar részéről Tkurzólioz levél intéztessék, annál is 
inkább, mert a szepességi városok, a bánya-polgárok és a sze-
pességi kamara állitják, kogy az ottani bányászok a termelt ara-
nyat, ezüstöt és rezet Lengyelországba vagy máshova külön 
kir. privilégium folytán szabadon eladni jogosítva vannak, s e 
részben őket a bányatörvény nem kötelezi. 

Tekintettel, hogy a rosz idő nem sokára beáll, ajánltatik 
végre, kogy a két bizottságnak kiküldése a jövő tavaszig kalasz-
tassék el, a meddig a szükséges előintézkedéseket meg leket 
tenni. 

Ezzel a kérdéses ügynek megoldása szerencsésen elodázta-
tott s váljon megkezdette-e a bizottság működését egy áltálján s 
minő sikerrel végezte azt, annak az itteni bánya igazgatósági irat-
tárban nyomára jutni nem lehet, s az egészből csak azt a tanúsá-
got merítjük, hogy harmadfélszáz év előti is oly nehezen lehetett 
valamely megkezdett dolognak végére járni, mint jelenleg. 

DIVALD JÓZSEF. 

X V I I I . 

Bethlen Gábor po r t a i a j á n d é k r a szán t vásá r l á sa i 
1620-ból. 

í . 
Memoriale rerum pro muneribus Pragae compar andar um ad 

portavi Ottomanicam. 
1. Száz kupát külön-különféle formájút, némelyik legyen 6 

girás, némelyik 5, némelyik 7 etc. x). De úgy, hogy minde-

]) A fejedelem sajátkezű oldaljegyzése : némelyik 8, némelyik tíz 
girás is. 
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iiik mentől tettetésb leket, úgy legyen csinálva. Az giraszám 
extendáltassék ISTo 600 girára. 

2. Hatvan kupát, azok is modo praemisso, killön-különféle 
formájúk legyenek, summa gira No 250. 

3. Tizennégy kupát giraszám Nr. 50. 
4. Gyümölcsnek 24 csészét, egyformán valókat, mentől tette-

tesbeket kaphatni. 
5. Két mosdó-medencze 20-húsz girás, in summa gira No 40. 

NB. Igen reá kell vigyázni, bogy szép formájú, új inve-
ntió, úgymint gálya, ember, vad, balformán való kupák 
legyenek No 20. 

Gabriel mp. 
A gr. Batthyányi-féle köpcsónyi ltárban. 

Jegyzet. Ugyanennek német jegyzéke is megvan következő aláírással ; 
Hans Warnberger silberhandler hat sich erbotten dieses silber zu lifern. 

2. 

Eeyn tobei (?) becher wicht M. 29 lodt 5— 
Eeyn tobei becher wicht M. 3 lodt 102/3 
Eeyn becher wicht . . M. 12 lot 3— 
Eeyn becher wicht . . M. 8 lot 141/2 

M. 54 lot 1 
Marcam imam R. 23 in toto summa R. 1242 facit. 

Comes Emericus Thurzó mp. 
Thurzó Imre írása. Eredetije a gr. Batthyányi-féle köpcsényi ltárban. 

Közli: EEHÉRPATAKY LÁSZLÓ. 

X I X . 

Haller János följegyzései 1685—1687-ről. 
A háromszéki Cserey-muzeum birtokában van a München-

ben 4-rét nyomtatott Calendarium Tyrnaviense ad A. Christi 
M.DC.LXXXVI. egy példánya, osztrák czímerrel díszített fede-
lére nyomtatott ezen fölirattal : »Schreib Kalender Auff das Jahr 
1686.«, mely Haller János erdélyi főúr, a »Hármas História« 
irója, tulajdona volt, kit Apafi Mihály 1685 végén Inczéd 
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Mikálylyal, Pernyeszi Zsigmonddal és Miles Mátyással Bécsbe 
küldött az I. Leopolddal kötendő egyesség ügyében. Ezen naptár 
telve van Hallernek nagy részben saját kezével írt, kissebb rész-
ben írnoka által íratott följegyzéseivel, melyek az 1685-diki 
deczember havára, az egész 1686-dik évre s 1687. évi január 
havára terjednek. 

Haller János ezen jegyzetei leginkább az általa bécsi idő-
zése alatt tett vásárlásokra, Bécsben és vidékén szerzett tapasz-
talataira, s fiának, az iskolát csak akkor végzett s atyjával Bécs-
ben tartózkodott Józsefnek ügyére vonatkoznak, ki mint meg-
gondolatlan könnyelmű fiatal ember, azt híresztelte, hogy az 
erdélyi követek a császár tanácsosainak és minisztereinek meg-
vesztegetésére bizonyos összeg aranyat hoztak Bécsbe, Hermann 
bádeni őrgróf ellen pedig becsületét sértő nyilatkozatokat ter-
jesztett, melyeket állítása szerint a császár, ki őt valósággal 
kikallgatásra méltatta, előtte tett volna. Az ifjú Haliért ennek 
következtében 1686. julius 5-én i . Leopold elzáratta s az akkor-
tájban Erdélybe visszatérni készülő atyja s követtársai károm 
rendbeli folyamodására sem bocsátotta szabadon. Hogy azonban 
az ifjú, — ki később Tököly Imrével kibújdosott, de ennek élete 
ellen is ármánykodván, Tököly parancsára Tergovisten 1691-ben 
főbe lövetett — már 1686-ban visszanyerte szabadságát,bizonyos 
atyja följegyzéseiből, melyek szerint őt 1686-ban Nürnbergbe 
küldte, s számára ekkor s később 1687 elején is, pénzt, paripá-
kat, nyeregszerszámokat s posztót küldött. 

Haller ezen naptárában vannak még némi följegyzések, 
mint egy tudós doktor tanácsa az véneknek, néhány betegség 
ellen való orvosság, eczetkészítést, borkezelést illető jegyzetek, 
az akkori osztrák miniszterek, tanácsosok, úgy osztrák mint 
magyar egyházi s világi főméltóságok, és katonai főparancsnokok 
latin czímzései, valamint Erdély 6 vármegyéjében fekvő birtokai-
nak rövid összeírása, melyeket azonban mint kevésbbé érdekese-
ket mellőzendőknek tartottam. 

Vásárlásról való. 

A négy öreg ezüsttálban vagyon 27 gira, hét lott és közel 
egy fertály lót ezüst. Gir áj át vettem tizennyolczadfél forinton 
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Bécsben. Igy megyen az négy ezüsttál 480 forintra s egynéhány 
krajczárra, német forintra, magyar forintot teszen 11. 576. 

Vettem 20 ímum angliai óntálat is, tizenkettőnek tizen-
három garason vettem fontját, nyolcz kissebbnek tizennégy gara-
son ; mindenestől fogvást az húsz tál nyom tángyérostól fontot 
Nro 66 és teszen fi. 44 d. 35. Mindenik tángyér egyegy fontot 
nyom. Az húsz tál 54 fontot. 

Vettem 12 finum angliai óntángyért is, annak is fontját 
13 garason, és teszen fl. 9 cl. 36, mert 12 font vagyon bennek az 
bécsi font szerint. 

Az magam számára való aranyas cséjszét vettem il. R, 16. 
Két ezüst gyertyatartócskát fl. Ren. 25. 
Egy tokban járó aranyas kalánt, késestől villástól, sótartó-

val, kiben más kicsid kalán is, tali. 11. 
Egy asztalra való tisztességes órát, négy szegeletüt, 33 

talléron s egy felen, az ki 40 tallért megérne. 
Más kis nyakban hordozó mutató órácskát 15 talléron. 
Egy bársonynyal borított magyar katonanyerget készíttet-

tem Bécsben, és készült 19 magyar forintban, pénzben d. 65. 
Valami kárpitokat írattam vászonra ugyan Bécsben, kinek 

rétit fél talléron írták vízfestékkel. 
Ismég két ezüst gyertyatartócskát vettem csak simákat 

Ren. for. 23. 
Az ezüst markának lotj át, ha aranyas, 27 császár garassán, 

ha csak fejér, kinek 18 garason, kinek 22, kinek 25. 
Az arany fonalnak fontját vettem 30 magyar forinton, az 

ezüst fonalnak fontját 27 forinton d. 60. 
Egy kis ezüst sótartót, kiben három lot vagyon, lotj át 25 

császár garassán ; egy nehezék híján vagyon három lot benne. 
Az angliai ónnak fontját 9 császár garassán, darabjában 

vettem 20 fontot. 
Egy egész bagaria bőrt, kiben hat font volt, vettem magyar 

pinzre tudván fl. 4 d. 20. 
A fogasban való rézszegnek tuccinját, kiben 12 vagyon, 1 

forinton 20 pinzen. 
Két réz trombitát fi. ung. 9 d. 60. 
Strucztollakat Nr. 12 fl. 15. 
Egy edény lemonét, kiben száz sós czitromnak kell lenni, 

egy talléron és 3 garason. 
Egy hegedűt fl. 5 d. 20 ung. 
A selyem galonnak végit egy német forinton, vettem 3 

véget, zöldet, veresei, kéket. 
A norimbergai szőnyegnek, melyek szép tarkák, 6 magyar 

forinton. De.ez barátságosan esett. 
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Képiró aranyat egy könyvvel magyar forinton kármán és 
karmincz pinzen. Ezüstöt egy forinton. 

Egy üvegtáblát, mintegy fél árkusnyi kosszat és szélest, 
10 póturán. 

Az veres skárlátnak réfit 10 Benes forinton. 
Két bojtos bársony és egy töltött materia stieget vettem il. 4. 
Szürke strucztollat kalapos süveg körül valót M. 11. 3 cl. 30. 

Kalapot karmacifél talléron. 
Két virágszálon álló sótartót, kikben vagyon tizennegyedfél 

lot ezüst, vettem 25 magyar forintokon, lotját 28 császár garas-
sán, az aranyat negyedfél forintban vévén el tollem. 

Egy ezüst koppantót vettem, kiben 4 lot és 2 nehezék ezüst 
vagyon, fl. Ben. 5 d. 75. 

Egy hévért négy német forinton. 
Egy materiával czifrázott füsütokot másfél talléron. 
Két süeg nádmézet magyar pinzen fl. 3 cl. 60. 
Egy legyezőnek való fekete strucztollakat 3 német forinton. 
A sáfránnak fontját 27 Renes forinton vettem 2 fontot, a 

jóféle szerecsendió-virágnak fontját R. fl. 6, a székfűnek fontját 
B. fl. 3 d. 50. 

1685. karácsonhavának 14. napján vette ki isten e világból 
szeginy édes leányomat Haller Kristinát, Bécsben létemben. 

1686. Bódogasszony havának 6. napján vette ki isten e 
világból szeginy jó vömet, Petki Jánost ; ilyen hamar költöztek 
el egymás után az más világra, 26 nap alatt történvén mindenik-
nek reménségem szerint boldog halálok sz.-páli házomnál ; ugyan-
ott is temettettek el mindketten egy sírban, kiknek adjon isten 
boldog feltámodást. 

Csillagnéző Alfonsus spanyor király szokta volt mondani, 
kogyha jelen lött volna az világ teremptésekor, az istennek taná-
csot adott volna. 

Eraknó várában láttam egy hordót, igen jó borral teli, 
kinek a magossága 15 orosz volt, az koszsza 17 orosz, 16 károm 
újnyi vashevederrel lévén megabroncsolva. Azon pinczében volt 
egy hordó, kiben volt 

Vettem a császártól Leopoldustól ő felségétől tizenegy 
ízben Bécsben kocsikámra és lovaim tartására imperialis tallé-
rokat Nro 1330. 

Ezenkívül szállásomért is ő felsége fizetett. 
Ismég talk Nr. 120. Is. talk 240. Is. talk 120. Is. talk 100. 

Ismég talk Nr. 360. Teszen talk 2270. 
1686. pünkösdhónak 1. voltam Claustrum Neoburgumban, 

ott az nevezett klastromban Augustanus reguláris kanonikusok 
laknak, fejér köntösben járnak klastromjokban, azonfeljül gyolcs 
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öltözetek vagyon ; lia kimennek klastromjokból, feketében öltöz-
nek. Azoknak templomjokban láthatni sok ereklyéket. Szent 
Leopold több szentekkel együtt ott feküsznek. Ott vagyon az 
arany korona, melylyel Ausztriának fényes berezegi koronáztat-
nak. Grifmadárnak körme is vagyon ott, melynek Rosszasága 
másfél orosz, sz. Lukács evangyelistának kezkenöje, Udvezitőnk-
nek tövises koronájából való két tövis, az vesszőknek is, kikkel 
vesszőzték Christus urunkat, egy kis kiesett darabja. 

Ez a városocska két mély föld Bécstől. 
Pünkösdhónak 10-én voltam Bécsben az kapuczinusok 

barátok klastromában, az holott egy botban sok szépséget láttam, 
régi szentek és martirok tetemit, fejeket, az apró szentek közzűl 
való gyermekeknek, kinek egész testét, kinek lábát, szent Atana-
sius kezét,^keresztelő sz. János fejének egy darabját ; de az mi 
nagyobb, Üdvezitőnknek keresztiből való darabocska fát, koro-
nájából való tövisét és vérit egy kis edénykében. 

Bátyám Haller Pál uram számára egy mosdó medenczét, 
sáhosan aranyozottat, és két öreg ezüstpalaczkot vettem csak 
cserében, azon az ezüstön, a kit ő kigyelme kezemben adott, és az 
egyben járó belől aranyozott 12 vagy 13 pohárokat; de azokat 
toldanom kellett ; 12 ezüst cséjszéket is vettem ő kigyelme szá-
mára, azok mellé kellett adnom száz negyvenkilencz aranyakat. 
A toldás az bátyámuram aranyából tölt ki ; egyik arany, aki 
kettősnek láttatott, csak másfél aranyat nyomott, három tallért 
ért. Nyom az egybenjáró pohár 14 girát, 4 nehezéket, a 12 cséj-
sze 10 girát, 6 nehezéket. Két gyertyatartót is vettem és 4 kalánt 
22 aranyon s egy talléron ; vagyon a két gyertyatartóban gira 3 
és 10 nehezék. 

Szegény Petki uram ezüstin is csináltattam egyben járó 
pohárokat, belől aranyasokat; adnom kellett a mellé 136 tallé-
rokat. Szegény feleségének lévén 5 aranya nállam, hármát oda 
kellett adnom, mert 130 faliéra volt Petki uramnak nállam. 
Nyomnak azok a pohárok 20 girát, 3 nehezéket. 

Az imperialis tallérokat 35 garasban vették el, az keresz-
teseket 33-ban. 

Ismég vettem bátyám uram számára egy koppantót ezüst-
ből, azon az aranyon, az ki másfél aranyat nyomott, és tizenöt 
garast töttem hozzá ; így az bátyámuram pínzében nem maradott 
több meg egy rosz tallérnál és három ezüst pínznél, kikben lehet 
1 forint 25 pénz. 

Vettem egy darab ezüst vékony lánczot, kiben nem sok 
híja két tallér nincsen, két singnél kevéssel nagyobb lehet, Pen. 
for. 3 és 8 garason, császár garassán. Magamé. 

Vettem egy jóféle gyöngyös nyakravalót, aranyban fog-
lalva, Ren. for. 135. Magamé. 
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Hat ezüst szaglócskát, egyiket egy egy forinton, üresen. 
Töltötték meg szaglóval egyet d. 50. 

Adtam el az vércse paripámat Rénes forintokon Nro 150. 
Vettem jóféle materiából való kalapos süveget batodfél 

talléron. Magamé. 
Vettem 6 ezüst, kivűl-belől aranyas czápa pokárokat ti. 

Ren. 73 és 12 garason; 4 gira vagyon bennek, lotja esett 23 csá-
szár garassán. Magamé. 

Vettem két darab aranyban foglalt gyöngyös nyakravalót, 
kikben 36 jóféle gyöngy vagyon, Ren. for. 40. Magamé. 

Vettem egy kabosan varrott színes selyemszőnyeget, öreg 
asztalra valót. Ren. for. 36. 

Az igen keskeny aranyas vagy ezüstös pántlikának végit 5 
császár garassán. Vettem 40 véggel színes pántlikát. 

Vettem a császár és császárné képit Ren. ti. 8., vászonra 
írattak ; pappiros képet színest batodfél garason ; a bécsi viadalt 
kinyomtatva egy Ren. forinton. 

Vettem egy pár gyöngyös és smaragdusos fülben valót, és 
ugyan gyöngyös nyakravalót is, kiben vagyon jóféle gyöngy 49. 
Az kettőt vettem 225 Renes forinton, egyaráriyú lévén az árrok. 
Ez is magamé. 

Egy könyvet készíttettem el, melyet liínak Mausoleum 
Regum Hungáriáé, Révay Péter istoriájával együtt 6 magyar 
forintban. 

A zöld nyakravaló tafotának rétit d. 75. Vettem 3 réfet. 
Az fejér viaszgyertyának fontját 10 garason. 
Vettem egy új forma compastrumot 12 Renes forinton. 
Egy kalapot egész kásztort Ren. ti. 15. 
Az csont edénykében két forint érő szagló vagyon, gutta-

ütés ellen kasznál. 
Hirem nélkül vett fel kölcsön pínzt Jósef Bécsben magyar 

for, 115 d. 20., melyet megfizettem. Szilágyi Mihály tói az bejá-
rótól 7 egész tallérokat. Horencki uramtól fl. 3 d. 60, ismég fl. 
1 d. 20., ismég fl. 4 d. 20. 

1686. Pünkösd kónak 16. jártam el az Római császár ő 
felsége tárházát Bécsben, az hol sok drága markákat láttam, de 
mindenek felett egy vas szeget, lehetett egy orosznyi, melylyel 
az kereszt fához, szegezték volt az úr Jézus Christust, és ugyan-
azon mi édes Üdvezitőnknek egy csép vérit, koronájából való 
tövisset. Ezeken kivül elé nem számlálható sok szép kincseket, 
elefánt csontból kimetszett nagy öreg pokárokat igen nagy mes-
terséggel ; kit egyik császár, kit másik készített ki maga kezével 
esztergárból, vagy császárnék. Nagy gyémántokkal rakott arany 
koronákat, és egy császári botot, mely kétszáz ezer tallért ért 
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volna. Nagy gyémántokat is láttam, kinek egyike negyven ezer 
tallért ért. Olyan aranyat is, kit ezen mostani császárnak Ignatius 
Leopoldusnak első felesége ada, a spanyor királynak leánya, 
melyben 22 font arany volt. Egy igen nagy tábla aranyat is lát-
tam, kiu volt mit emelni egy embernek, melyet ezüstből változ-
tatott volt aranynyá egyik császár kimika mesterséggel. Unikor-
nisok szarvait, kinek 22 orosz volt az hossza, rinoceros szarvat, 
fogat ; drága termés követ, mint egy nagy medencze. kin betűk 
is termettek volt. az mindenek felett becsűllették. 

A. 1686. die 6. July. Yiennae apud aureum cervum. 
Heri attonitus intellexi vesperi. qualem calamitatemi tibi 

ipsi acquisiuisti propter iüordinatos gestus tuos, propter quos non 
tantum in tua persona meritas sustines poenas, verumetiam meam 
senectutem inhonorasti et tristissimam effecisti. 

Sed iam si haec per te tam male peracta sunt, meo Consilio 
quam citius justissime revelabis, quis te incitauit aut persvasit 
tibi, ut contra Celsissimum Principem Badensem nomine Augus-
tissimi Imperatoris ea proferres, quae protulisti, sicut testantur 
tua scripta. Secundo, Unde accepisti, quod Legati Transylvanici 
certum numerum aureorum tulissent bue. ad corrumpendos Con-
siliarios Suae Maiestatis aut quosdam Ministros ? utpote Domi-
num Badensem, Dominum Sapanara, vel quoscunque alios. Si 
haec genuine fateberis secundum Christianam fidem tuam sive 
mendaciter a te prolata, sive ab aliquo instigante dieta, spero, 
imo certus sum, quod Caesarea Sua Maiestas pro sua dementia 
omne delictum tibi condonabit et libertatem concedet. Deus 
etiam, quod summurn est, ita benedicet. etc. 

Supplicatici ad Suam Maiestatem 1). 

Tristis intellexi, quod per mei fily Josephi gestus inordiua-
tos et imprudentes Sacr. Caesarea Sua Maiestas nimium laesa 
sit, licet indignae meae personae etiam habuit respectum. pro-
pterea benignam ordinavit ei detentionem ; verum tamen. cum 
delictum ipsius hoc postulavit, ut impunitus ne abeat penitus, 
propterea custodiae est traditus. Cujus ego facta excusare non 
praesumo. Quando quidem Deum testor. quod me inscio et abs-
que meo Consilio immiseuit se istis facinoribus. Sed clementiae 
Suae Maiestatis firmiter adbaereo, ut et ipsius culpam dignetur 
condonare, et meae senectuti misereri, ne familiam meam obruat 
tanta contumelia. Siquidem quaecumque in suis scriptis, ad puram 
conscientiam juro, quod ista sine fundamento et ratione produ-

') Ezen, valamint a két következő folyamodás, nem Haller János 
hanem írnoka egykorú írása. 
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xit puerili modo, qui nuuc primum eductus e scholae limitibus 
qua ratioue induetus sit ad talia, penitus ignoro, et si in suspi-
cione versabor ante aliquos, quod puer a parente suo bauserit illa 
documenta vel materiam talem, Deus sit mihi testis. 

Rogo itaque submisissime Caesaream suam Maiestatem. 
mibi imputare nolit istos excessus, quia non boc fine agressus sum 
Aulam suae Maiestatis, ut repussam merear propter ingratitu-
dinem, sed ut secundum meum posse inserviendo gratiam Suae 
Maiestatis recipiam. 

Supplicatio Secundaria. 

Augustissime imperátor domine domine mibi clementissime ! 
Extrema senectutis meae tristitia urgente ad Thronum 

Maiestatis Vestrae Sacratissimae omni dementia plenum bu-
millimus coniugio ; siquidem ex magna malitia puerilique 
suo ingenio maledice prolata inprudentia filius meus tam 
sacratissimam suam maiestatem, quam Iuclytam et Splen-
didam Suam Aulam offenderit, meque et totani meam fa-
miliam in abyssum luctus et tristitiae ignominiose depresse-
rit. Suplex tamen et bumilis per Deum omnipotentem, per 
vulnera Jesu Christi, per Deiparam Yirginem et per omnes 
Sanctos Dei oro et obsecro Suam Maiestatem Sacratissimam. 
erga delictos suos subditos solita et innata Sua dementia, senec-
tuti meae decrepitae, familiaeque meae misereri. delictaque illius 
in consulti ac dementis pueri benigne per immensam suam cle-
mentiam condonare et remittere dignetur. Possit ex singulari 
Suae Maiestatis benignitate eliberari, ac nobiscum in patriam 
nostram jam a longo tempore desideratam suum iter assumere, 
ne sine ilio debeam cum ineffabili animi tristià remeando meum 
iter continuare, pro qua Maiestatis Vestrae dementia toto vitae 
meae tempore maneo. 

Humillimus et perpetuus Servus et Cliens 
Joannes Haller Legátus Trausylv. 

Suplicatio 3-ci. 

Magna cum animi tristia detrimentoque honoris fatemur 
Sacratissima Maiestas, falsitatem illius pueri in Augustissima 
Suae Maiestatis Aula,, et etiam corani Sua Maiestate, ex 
animi sui simplicitate ac imprudentia nefarie motam et pa-
tratam, quo facto tam Deum Omnipotentem quam Sacra-
tissimam Suam Maiestatem laesit, et Illustrissimam ejus fa-
miliam Hallerianam offendit, optimique genitoris sui senectu-
tem usque ad sepulcrum tristissimam effecit, nos etiam universos 
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in publico bono occupatos suis mendaciis ditfamavit et obscura,-
vit. Nihilominus tamen, cum nihil hic habeat notitiam, nullam-
que familiam jure naturae genitorem eiüs monente a nobis etiam 
christianitatem et charitatem postulante, requirente et exigente, 

Suplices et humiles suam Maiestatem sacratissimam per 
Deum misericordem et saugvinem Jesu Christi submisse oramus, 
cum hominum, eo magis puerorum sit errare, ex ea benigna Sua 
dementia, qua delictis suis subditis veniam impertiri solet, emi-
neat etiam hac in parte benigna Vestrae Maiestatis dementia, et 
suppuret delieta illius dementis pueri inconsulta patrata, digne-
turque Vestra Maiestas Sacratissima sua dementia nimquam 
moritura illius facinora benigne condonare, ut liber nobiscum in 
patriam nostrani redire possit. Pro qua Maiestatis Suae demen-
tia manenius. 

Servi humillimi ac perpetui clientes 
Legati Transylv. 

M. I. x) ő az valóságos követ, árnyékok a többi, ő tudja 
csak mit bíztak rája. Azpinztis, kit tréfában mondott P. Dnak 2) 

Litterae ad filium Joseyhum. z) 

Fiam, én búsúlásim között sok irásra nem érkezhetem, de 
ha sokat írnék is, jobb tanácsot nem adhatnék benne, mint azt 
hogy: istenedet féljed, töle ne távozzál semminemű állapatodbau 
Ha most megestél is, felemel még ő szent felsége, csak légy igaz 
és tökéletes ő benne. 

A te régi eleidnek, nemzetednek az isten jó voltából olyan 
természetet adott volt, hogy azok soha az igazság mellől el nem 
távoztak ; a nagyatyádtól értettem, hogy soha az édes atyja tré-
fából sem hazudott, annak az atyja felől is azt értette. Noha 
némelyek előtt ez az igazságnak és tökélletességnek ajándékja 
nem sokat fontol, de én nagy jóságos cselekedetnek tartom. Te 
magad penig másoknak is példája lehetsz, ki nagyot vesztettél, 
mivel az igazságtól távoztál, és azon hazug léleknek adtál szi-
vedben szállást s avval társalkodtál. Valaki azért ebben a nya-
valyában kerített, nem tartozol titokban tartani, ha ugyau hittel 
kötelezett is tégedet : mert valamint a rosz fundamentomon nem 
állhat meg az épület, úgy az isten ellen való szövetséget nem tar-
tozik senki megtartani. 

Mód nélkül rabságodon ne törődjél, mert ebből megszaba-
dulsz, hanem békeséges tűréssel enyhítsed nyavalyádat. Gondold 

Az az : Michael Inczédi. 
2) Az az : Pater Dunodnak. — 
3) Haller írnokának írása. 

E két sor Haller János keze írása. 
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meg, isten mei}* irgalmason cselekedett ebben is veled, jó idején 
zabolát vetvén indúlatidnak, kogy a gonoszságban elé ne mehess. 

Kérlek az istenért, az kölcsön pénz kérésnek hagyj békét, 
mert ka azt elköveted, mint eddig is cselekedtél, magadnak szer-
zesz veszedelmet vele, és ka a császár ő felsége elbocsátana is, 
megtartoztatnak az adósid ; most 132 forintot fizettem azoknak 
az adósidnak, kiktől pénzt kértél fel hírem nélkül ; bár mostani 
szükségedre hagyhattam volna azt a pénzt. 

Emlékezzél rája, mint intettelek én tégedet, liogy viseljed 
magadat, midőn megértettem, kogy a császárnak is ismeretségé-
ben vagy, hogy elsőben is istennek adj hálákat érette, gyónások-
kal és szent communióval élvén, mert ezer közzül sem adatik 
egynek : de az én intésemet könnyen mulattad. 

Költségemben megfogyatkozván nem is hagyhatok pénzt 
szükségedre, hanem Popratiz Ferencz uramot kérem, mikor elbo-
csátanak, adjon útra való költséget, kivel béjöhess hazádban. 

Az mi níhány zsebbeli pénzt hagytam, azt se költsed haszon-
talanságra, hanem végy papirossal, pemiát, tentát, és istenes 
mulatságokkal töltsed idődet ; mert én is afféle dolgokkal töltöt-
tem időmöt, mikor kasonló állapotban voltam. Az inged is lerot-
had rólad, ha nem mosogatnak rád, az olyanra tartóztasd kevés 
költségedet. 

En tégedet a te édes mennyei atyádnak godviselése alá 
ajánlottalak, mert nekem már el kelletik mennem innét. Ha 
pedig itt mulatnék is, neked semmi hasznodra nem lehetnék ; 
hanem azon lészek, hogy Erdélyből is segíthessem szabaduláso-
dat. Bizzál istenben, nem hágy el. 

1686. Norimbergában küldvén Jósef fiamat, 186 tallért 
költöttem csak utazására. Mikor lejött Bécsből, adtam 60 tallért 
és 206 zlotot. Kölcsön az bécsi kalmároktól vett fel és más embe-
rektől másfélszáz forintot, melyet én megfizettem. 

Küldöttem Szebeni Jánostól 12 x) kész pinzt fi. 1-16, úti 
költséggel együtt, károm jó paripát, két lovász paripát nyereggel, 
és egyéb illendő szerszámmal küldöttem az nyergeket, egy gyer-
mek lovat. Az kugom is adott fi. 41. Jósefnek, melyet én az 
bátyám Haller Pál uramnak megadtam. 

1687. Boldog Asszony kavában kiküldvén Jósef után Sze-
beni Jánost, akkor vettem Palugyai Mihálytól egy paripát fi. 
110, Szebeni Jánostól mást vettem fi. 55. Ugyan akkor Szebeni 
Jánostól küldöttem fi. 40. Posztót is küldöttem, melyet vet-
tem fi. 60 

Anno 1686, Erdélyből mikor az római császárhoz mentem 
volna követségben, akkor az fő generalisságot a török ellen a 

It.t hihetőleg a hónap neve maradi ki. 
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Bavarus és Lotliaringus berezegek viselték, kiknek isten győze-
delmet is adott, mert Budát csudálatosképpen kezekbe adta a 
keresztyéneknek, és több erősségeket is. Az tractán való confe-
rentiarius császár ő felsége ministeri Petristian fejedelem udvari 
hopmester, és Badensis fejedelem, a ki praeses consilii bellici 
volt, és Strakman Theodoras volt, az ki udvari cancellariusa volt 
a császárnak. A praeses camerae Rosonberg és Rabatta grófok 
voltak, azok viseltek gondot a német hadak élésére. Az német 
hadak előtt fő generálisok Magyarországban Kaprára és Carafa 
uramék voltanak. Az magyarországi érsek Széchéni György, pala-
tínus Eszterházi Pál voltanak, érsek mellett való secretarius 
Moholáni János, posoni kamarás Szalai Jakab volt 1). 

Marchisio fő strásamester magyarországi római császár 
német táborán másodszor is jött követségben Erdélyben. 

Gyulai Ferencz uram követségében rendeltettek Bécsben 
a császártól conferentiás urak Marchio Badensis, Detristian 
Rosumberk, Strakman udvari cancellarius, Keniszeg csehországi 
cancellarius, Storumber, Rabbata, Dors. 

Egy emberséges norinburgai kereskedő embert hinak Zaka 
rias Ivrajnernek, kinek nagy emberségével éltem Bécsben, botjá-
ban kereskedő szolgája Kornelius. 

A császár fia a kis herczeg gondviselője a Salmensis 
fejedelem. 

Erdélyi vásárlások. 

Egy nadrágra való 20 bokor kapcsot készíttettem finum 
ezüstből, 3 gréczi tallér vagyon benne, az ötvesnek adtam mun-
kájától fl. 2. 

A saja posztónak akár micsoda színűnek singit fl. 7 vagy 
nyolczadfél. 

Az angliainak singit fl. ötödfél. 
Fejér abának végit fl. 3 d. 11. 
Egy karmasint, akar sárgát, akar vereset, fl. 3 d. 30. 
Egy portai kardot zománezoson készíttettem pro fl. 26. 

Vagyon ezüst benne két gira, harmadfél nehézék, aranyozásán 
három egyes arany, készült fél finum eziistin kívül és sinórán 

Hat lóra való hámot vereseket, illendő nyomtatással, kik-
nek farmatringjai is megvagynak, vettem fl. 35. 

Magam nyergében való kétszeres tőccőt (tűzött) ónós csatú 
farmatringot egyet-egyet d. 40 

A fekete remeknek singit fl. 2 

Haller írnoka kézírása. 

TÖRT* TÁR 1 8 7 8 . 43 
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A köz perpetának singit d. 70 
Egy öreg gyéként d. 48 
A timsónak fontját d. 24 
Gáliczkőnek fontját d. 66 
Miniumnak fontját d. 44 
A szalamiának fontját vettem zsidótúl d. 83 
Az gáliczkőnek fontját d. 48 
Fekete halomból hozattam négy abronyos lapos fa-palacz-

kokat, a szájokat megónozva, kiknek egyike ejteles, hárma hat-
hét ejtelesek, az négyért adtam il. 1 d. 80. 

Közli : Sz. K Á R O L Y . 
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Erdély ítélöinesterei. 
1 3 6 5 — 1 8 4 8 . 

XI. század. Chygula Pál (czeglédi) vajdai itélőmcster. Elejei már 
e században a tordai batár-igazító oklevélben. XIV. század. Benedek 
1 3 6 5 év. kútfő: A gróf Lázár család lap 10. XV. zzázad. 1. Felpestesi 
Mihály 1 4 3 4 . februárius 13-án kelt beigtatási jelentése szerént, Drági 
László, Jakab, Zsigmond és Osváld — úgy Zsombory Gergely, Tamás, 
a Zs. János fiai, a galponyai és kendermezei egész falvak birtokába ál-
tala beigtatódtak. 2. Bodó Gáspár 1 4 6 2 . XVI. század. 1. Czirjék Mi-
hály 1 5 0 0 körül: Regni nótárius 2. Verböczy István 1 5 1 4 , 15. — 
Kútfő : Antonii Szereday : Notitia veteris et novi capituli Albensis in 
Transsylv. pag 1 3 0 . »A. D. 1 5 1 4 . Lecta, correcta per ine Magistrum 
Verböczy.« — 1 5 1 5 . aperta per me Magistrum Stephanum Yerbőczy 
Protonotarium Transsylvan. 3. Földváry Bálint 1 5 5 8 — 1 5 6 8 . 4. 
Micskey László 1 5 6 0 . — Articulo in Kolozsvár Anno 1 5 6 0 lato: Ma-
gister Ladislaus Micskey protonotarius. 5. Vessclényi Miklós 1 5 6 4 — 
1 5 8 4 . 6. Szigethi Pál 1 5 6 8 . 7. Keresztúri Dobay István 1579 . már-
czius 31 . Kútfő: Nos Cristopliorus Báthori de Somlyó vajvoda Trans-
sylvania et Siculorum comes etc. Memoria coumicndamus tenore prese-
ntium significantes quibus expedit universis : quod egregius M a-
g i s t e r S t e p h a n u s D o b a y d e K e r e s z t ú r P r o t h o n ó t á -
r i u s h u j u s r e g n i T r a n s y l v a n i a e pro se personaliter, pro ge-
nerosis Doininabus Magdalena Joanne Romocsaházi de Mihályfalva, 
Anna Petri Zénás de Bályog-k egregiorum consortibus, ac Sophia primo 
Joannis Dobai alias Banga de Ilosva, nunc vero Stephani Horváth 
Lisinczky de eadem Ilosva egregiorum quondam relieta sororibus vidcli-
cet carnalibus etc. — Datum Albae Julyae feria sexta proxima Dominica 
Oculi A. D. 15 79 (L. S.) Lecta et extrad. per Mag. Nicolaum de Ves-
seléuyi protonotar. 8. Borsoló János 1 5 8 1 — 1 5 9 9 között. 9. Zsom-
bory László 157 5. 10., Angyalosy János de Egrestő. — 1 5 8 1 — 1 6 1 0 
ben szept. 6-án, 1599-ben márczius 29-kén. 1 6 2 1 . május 16-án, 11 . 
Márton Deák (Literátus) 12. Kapy István. 13. Bortakúti Miklós 
1599-cn: Principális Tabulae Magister. — XVII. század. 1. Fráter 
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István 1 6 1 2 . április 20-án — 1629- ig 2. Kovassóczy István 1628 . 3. 
Cseffey László 1 6 3 4 — 1 6 5 6 . 4. Kiss Ambró 1649 . 5. Veres Ambró 
1 6 4 9 . octob. 29-én. 6. Alvinczi Péter 1 6 8 1 — 1701-ig . 7. Mikes Kele-
men 1 6 8 2 — 1 6 8 6 . január 20-ig. Zabolai Mikes Kelemen itélőmester 
kezeibe fizette le Adámovics Pál jezsuita, kolozs-monostori plébános a 
3 3 , 0 0 0 magyar forintot Kolozs-Monostorért 1 6 8 2 . évben. 8. Sárpataki 
Márton 1 6 6 0 — 1 6 7 7 . 9. Sárosy János 1 6 9 1 — 1 6 9 6 . 10. Gencsy László 
1 6 3 8 . 11. Toldalagi János (nagyiklódi) 1 6 3 8 . 12. Kassay István 1 6 1 9 
— 1635- ig . Kútfő: Magyarország családai VI. 1. 114. 13. Kassay Fe-
rencz (?) 1 6 3 0 . 14. Apor Lázár 1 6 8 2 . Kineveztetett; de nem bírta. 15. 
Lázár György (szárhegyi) 1 6 4 3 ' — 1 6 6 0 - i g . 16. Lugosy Ferencz 1680 . 
május 28-án az igeni Biró-család armalisában mint »secretarius« ír alá. 
I 7. Nadányi Mihály, 1658-bau Fogarason feje vétetett. XVIII. század. 1. 
Herter Ferencz 1700-ban január 15-én avattatott fel a fejérvári or-
szággyűlésen. 2. Bartha András. 11-dik Rákóczi Ferencz ítélőmestere 
1707. 3. Sándor Gergely 1 7 1 3 — 1 7 1 7 . 4. Olasz Mihály 1 7 1 7 . 5. Kun 
Zsigmond (csapói) 1 7 3 7 — 1 7 4 2 . 6. Inczédi József 1 7 3 7 — 1 7 4 4 - e n 
jun. 3 0-án mint itélőmester a monostori uradalom iránt a szebeni or-
szággyűléshez beadott kérvényére az adouiányos jezsuitáknak, aláirta 
a kedvező választ. 7. Domokos Antal 1 7 6 3 — 1 77 1-ig. 1763-ban 
Aranylábu Tusonból (a hol birtoka volt) adott ki egy idéző parancsola-
tot (Compulsorium mandatimi.) 8. Székely Dávid 1 7 4 4 — 1 7 7 7 . 9. 
Szombatfalvy László 1 7 6 2 — 1771 . 10 . Gróf Nemes Á d i m 17 62. előtt. 
11. Endes Miklós 1 7 4 4 . előtt. 12. Báró Henter Dávid 1737 . 13. Cse-
rey Mihály 1 7 7 1 — 1 7 8 0 . 14. 15. Türy László. Első 177 1. 1 7 8 3 — 
főkormányszéki titoknok, l'<90 — 1 7 9 1 - b e n itélő mester második. 16. 
Zeyk Dániel 1 7 6 8 — 1 7 7 1 . 17. Csernátoni Ferencz 1 7 8 0 — 1 7 9 6 . 
1785-ben a Csernátoni Ferencz itélőmester cancelláriáján következő 
hitelt jegyzők voltak : pávai Vajna Antal itélőmesteri protocollista 
1 7 8 4 . év május 1-jéről. Ekkor 2 4 éves korú. — Anyanyelvén kívül bírta 
a latin, német, franpzia, olasz, és oláh nyelveket. Nőtlen. Katholicus. — 
Nagy Miklós a cancellaria rendes igazgatója. Papp András aligazgató. 
Szász Pál a cancellaria jegyzője. — Katonay József, Pálfy Elek, Fe-
renczy István, Trincséni Sámuel, Kelemen József, Rancz József, Meua-
sági János, Stolcz Péter, Biró József, Helvigli Sámuel, Balogh György, 
Csipkés János, Taar Sándor, Balogh Ferencz, Demiény Gábor, Csongvay 
Pál, Bene Antal, Csegezy János, Nagy Zsigmond, Barabás Sándor, To-
roczkay Ferencz, Debreczeni Mihály, Szentiványi György, Séra László, 
Lukácsffy Elek, Balázs Miklós, Stsnczel Zsigmond, Tompa András. 
Eredeti kútfő, u. m. Conspectus status et qualitatum ecribar. ac 
Jurator. Tab , Real in Trannia Judriae n o t a r i o r u m ad latus Magri 
Protonot. Franc. Csernátoni de. A-Csernáton, constitutor. pro ao 1 7 8 5 . 
18. Kőszeghy Antal 1 7 8 5 . 19. Cserey János 1 7 9 0 — 1 7 9 6 . 20 . Sala 
Mihály 1 7 9 6 — 1 8 1 0 . 21. Szentpály Elek 1 7 9 6 — 1 8 1 0 . 22. Br. Szent-
kereszti András. 1 7 1 2 . 23 . Klasz Mihály 1713 . — XIX. század 1. 
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Cserey Farkas 1 8 0 2 — 1 8 1 8 . 2. Pávai Vajna Elek 1 8 1 0 — 1 8 2 8 . 3 . 
Székely Mihály 1 8 1 7 . 4 . Gál Tamás (kövendi) 1 8 2 0 . - 5. Gál 
László (hilibi) 1 8 2 7 . 6. Barcsay János 1 8 3 1 . 7. Auguszt inovics 
Pál, 1 8 2 9 — 1 8 3 2 . 8. Szőcs Albert 1 8 3 1 . 9. Sala Sámuel 1 8 3 4 — 1 8 3 5 . 
1 0 . Báró Apor Lázár 1 8 2 3 — 1 8 2 4 . 11. Horváth Ferencz 1 8 3 3 — 1 8 3 5 . 
12 . Földváry Farkas 1 8 3 4 — 1 8 4 3 . 13 . Donáth Sándor 1 8 3 7 — 1 8 4 3 . 
1 4 . Gálfalvy Imre 1 8 4 3 — 1 8 4 8 . 15 . Henter János 1 8 4 6 — 1 8 4 8 . 1 6 . 
Kabós Dánie l 1 8 4 6 — 1 8 4 8 . 

Közli : HODOR KÁROLY. 

Ugocsa vármegye alispánjai. 

Az 1 8 7 4 . évi »Századok« deczember havi füzetében, »Ugocsa 

vármegye főispáujai«-t közöltem, most annak mintegy kiegészíté-

séül az alispánokat teszem közzé, jóllehet e megye főispánjaira már 

a XIII- ik század elején találunk, — s í gy feltehető, hogy ezekkel 

egyidejűleg alispánok is voltak már, de o ly okiratok, melyek alapján 

ezeket személyenként ki tudnók mutatni, egyátaljában nem állanak ren-

delkezésünkre, sőt évről évre szakadatlan sorban a feltüntetett alispá-

nok névsorát sem bírjuk, minek egyedül i okát az okleveleknek még 

mindég lappangásában kell keresnünk. 

Azonban reméljük, hogy mentül közlékenyebbek lesznek csalá-

daink, — s ez úton mentül több okmány jön nyilvánosságra, annál 

teljesebbé lesz e sorozat idővel. 

1 3 3 7 . Sándor Mester, Edelényi László fia. 
1 3 4 9 . Vas Tamás. 
1 3 5 1 . Tamás mester, (bizonyosan az előbbi). 
1 4 0 1 . Fancsikai János. 
1 4 1 3 . Asguthi István, Borsai Mihály. 
1 4 1 6 . Sásvári Illés, Hetényi Mihály. 
1 4 1 7 . Mátyfalvi Illés. 
1 4 1 9 . Fancsikai Domokos. 
1 4 2 3 . Fancsikai Lázár. 
1 4 2 8 . Bökényi Benedek. 
1 4 2 9 . Fancsikai János. 
1 4 4 2 . Sásvári Lengye l Jakab, N a g y Lász ló . 
1 4 4 5 . Kölesei Bornemisza János. 
1 4 4 7 . Eőri Dachó László, Csornai Mátyás. 
1 4 5 9 . Sásvári Panaszi Balázs. 
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1 4 6 2 . Tobolya János, Nagy Pál. 
» Csepefalvi Miklós, N agy Gergely. 

1 4 7 8 . Hatvani N a g y Mihály mester. 
1 4 8 6 . Chernavodai Egyed. 
1 4 8 7 . Fancsikai Bernát, Nagy Benedek. 
1 4 9 4 . Péterfalvi Kalós Péter. 
1 4 9 5 . Fancsikai Lázár. 
1 5 0 5 . Szirmai Szirmay Bernát, Fancsikai Bernát. 
1 5 0 6 . Újhelyi János, Eöszödfalvi Geöde Pál. 
1 5 0 9 . Tivadarfalvi Veres György. 
1 5 1 0 — 2 0 . Péterfalvi N agy Albert, mint nem nemes embert 

tette alispánná Perényi Gábor főispán, a miért a me-
gye nemessége panasszal járult a királyhoz. A király 
úgy intézte el ez ügyet, hogy Nagy Albertnek ne-
mességet adott. Ennek szépunokája volt a híres ka-
landor N a g y Geczi, a ki a XVII. század végén, mint 
ál Károlyi István szerepelt. 

1 5 2 4 . Hetényi Fejes László és Nagy Albert. 
1 5 2 6 . Szirmai Dénes, Fejes László. 
1 5 2 9 . Fejes László. 
1 5 4 1 . Újhelyi János. 
1 5 4 3 — 5 0. Csepei Zoltán Miklós. 
1 5 5 2 . Zoltán Miklós. Újhelyi János. 
1 5 7 0 . Forgolányi Turgulan Demeter. 
1 5 7 2 . Újhelyi János (idősb), Eöszödfalvi Göde Pál. 
1 5 7 6 . Göde Pál, Salgai Bálint. 
1 5 8 1 — 8 6 . Göde Pál, Újhelyi János (idősb). 
1 5 9 0 . Göde Pál. 
1 5 9 1 . Csepei Ákos János, Göde Pál. 
1 5 9 7 . Fancsikai Biki Ferencz, Almási Nagy János. 
1 5 9 9 . Mátyfalvi Zoárdffy László, Sásvári Jánoá. 
1 6 0 1 . Csepei Zoltán László, Fancsikai Ferencz. 
1 6 0 2 . T.-Ujhelyi Újhelyi Ferencz. 
1 6 0 3 — 4 . Zoltán Pál , Fancsikai Lázár Lázár. 
1 6 0 7 . Zoltán Máté. 
1 6 0 8 . Zoltán Pál, Lázár Lázár. 
1 6 1 4 . Zoltán Pál, Újhelyi András. 
1 6 1 5 . Zoltán Pál, Nagy János. 
1 6 1 9 . Zoltán László, Fancsikai Nagy János. 
1 6 2 4 . Fancsikai Lázár Tamás ifj. 
1 6 2 9 — 3 4 . Újhelyi János, Csamai János. 
1 6 3 6 — 4 1 . Fancsikai Lázár Tamás, Almási Zohou Péter. 
1 6 4 4 . Egressi István. 
1 6 4 8 . Eöszödfalvi Geöde László. 
1 6 4 9 — 50 . Újhelyi Ferencz, Göde Péter. 
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1 6 5 1 . Újhelyi Ferencz, Böke'nyi Tetei Boldizsár. 
1 6 5 2 — -53. Újhelyi János, Tetei Boldizsár. 
1 6 5 5 . Fancsikai Zsigmond, Gúlácsi Hartyányi János. 
1 6 5 7 . Petri Gáspár, Fancsikai Ferencz. 
1 6 6 0 — 64. Vasmegyeri Megyeri Ferencz, idősb Lázár Tamás. 
1 6 6 5 . Hartyányi János, Ilosvai Bosvai István. 
1 6 6 7 — 69. Fancsikai Zsigmond, Hartyányi János. 
1 6 7 0 . Hartyányi János. 
1 6 7 1 . Ilosvai István. 
1 6 7 5 . Hartyányi János. 
1 6 7 8 — •83. Hartyányi János, Bicskei István. 
1 6 8 5 — 88. Bicskei István, Fancsikai Lázár Tamás. 
1 6 9 0 . Lázár Tamás. 
1 6 9 1 . Lázár Tamás, Bicskei István. 
1 6 9 3 — 96. Bicskei István, Lázár György. 
1 6 9 7 . Megyeri Jáuos, Fügéi Csató Gáspár. 
1 6 9 8 . Megyeri János, 
1 6 9 9 . Sárközujlaki Ujlaky István. 
1 7 0 0 . Gyulay Mihály. 
1 7 0 1 . Megyeri János, Ujlaky István. 
1 7 0 5 . Ujlaky István, de ez idő közben lemondván lett, he-

lyette Megyeri János. 
1 7 0 6 . Újhelyi Sándor, Újhelyi László. 
1 7 0 7 . Ujlaky István, Csató Gáspár. 
1 7 0 8 . Ujlaky István, ez idő közben elhalván, helyette lett 

Ilosvay György, Csató Gáspár. 
1 7 0 9 . Ugyanazok. 
1 7 1 2 . Ráthy György, Gyulai János. 
1 7 1 4 — 15. Gyulay János, Bölcsei Buday Zsigmond. 
1 7 1 6 — -17. Ilosvay György, Újhelyi Sándor. 
1 7 1 8 . Újhelyi Sándor. 
1 7 1 9 — -22. Újhelyi Sanyi János. 
1 7 2 6 . Újhelyi Sándor, Pelsűczy György. 
1 7 2 8 . Pelsőczy György. 
1 7 3 3 . Buday Zsigmond, Bogárdy György. 
1 7 3 6 . Újhelyi László, Bogárdy György. 
1 7 4 1 — -43 . Bogárdy György. 
1 7 4 8 . Sötc'r Josef. 
1 7 5 0 . Hagara Pál, Bogárdy György. 
1756 . Hagara Pál. 
1 7 6 1 . Komjáthy Elek Zsigmond. 
1 7 6 4 . Hagara Pál kir. tanácsos, a ki országgyűlési követté 

választatván, helyében Morvay András tétetett. 
1 7 6 7 . Komjáthy E. Zsigmond. 
1 7 7 0 - - 7 7 . Bélafalvi Gál Ferencz. 
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1 7 8 3 . Vasmegyeri Megyery László. 
17 8 6 — 9 0 - i g Beregmegyéve l egyesíttetvén Ugocsa, cz idö alatt 

1 7 8 6 — 8 8 - i g Megyery László, 1 7 8 8 — 9 0 - i g Hein-
brucher Károly. 

17 90 . Báró Perényi István, Draskóczi Morvay József, 
1 7 9 3 . » Perényi István. 
1 8 0 0 - — 5 . Morvay József, Magosligeti Hagara Pál . 
1 8 0 5 — 1 0 . Hagara Pál, Csebi P o g á n y János. 
1 8 1 0 — 2 3 . P o g á n y János, Bessenyei Bessenyei Lajos. 
1 8 2 3 — 2 8 . Szirmai Kalós Bertalan, Bessenyei Lajos. 
1 8 2 8 — 3 2 . Báró Perényi Gábor, Újhelyi Sándor. 
1 8 3 2 — - 4 1 . Újhelyi Sándor, Nagyenyedi Egry János. 
1 8 4 1— 4 9 . Egry János a reform eszmék barátja, az 1 8 4 8 — 49-ki 

forradalom tevékeny részese és Cselei Ferenczy 
Ignácz. 
Május elején Egry János elhalván, az első alispáni 
hivatal Ferenczy Ignáczra bízatott, a ki azt a forra-

dalom bukásáig vezette. 
A z alkotmány visszaáll í tásával megválasztattak 
Lator Gábor és báró Perényi Károly. 

1 8 6 2 — 6 3 . Újhelyi József, Újhelyi László. 
1 8 6 3 — 6 6 . Újhelyi László, Kom Ferencz. 
1 8 6 6 — 7 0 . Egri Károly, Újhelyi János. 
187 0 . A kir. törvényszékek felállításával a 2-od alispáni 

hivatal megszűnvén, az óta az alispáni széken Egry 
Károly ül. 

Közli : DOBY ANTAL. 

1 8 4 9 . 

1861. 

Katzianer megöletésének történetéhez. 
Katziancr megöletésének történetére vonatkozó adatokat összeál-

l ítá Salamon Ferencz az Első Zrínyiek I. k. 2 8 8 . s köv. 11. Igen érdekes 

adalék az alább következő leirat, mely az ő fe l fogásának ad igazat. 

Ferdinandus divina favente dement ia Römauorum rex semper au-
gu8tus ac Germaniae Hungáriáé stb. rex. stb. stb. Recognovimus et notuin 
facimus tenore praesentium universis, quod cum magnificus Nicolaus co-
mes de Zrinio fidelis nobis dilectus humiliter nobis exposuerit, ad aures 
et notitiam suam pervenisse plerosque esse qui de ipso ob mortem quon-
dam Joannis Catzianer causam facti fortasse ignorantes male et sentiaut 
et loquantur, a nobisque subiectissime petierit ut sibi de oportuno secu-
ritatis suae remedio providere dignaremur, nos autem non semel sed 
pluries a diversis fidedignis et probatis personis intellexerimus, quemad-
modum dictus quondam Joannes Catzianer posteaquam in indignationem 
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nostram inciderai in animum suum omnino induxisset sese simul et arces 
Zomzed ac Sthwbycza quas ex mera gratia et liberalitate nostra possi-
debat, arcem denique et civitatem Koztbanijcza regni nostri Croatiae 
finitimam, quam cum iam in indignationem nostram regiam ipse Kaczia-
ner inciderai, utcunque acquisiverat, christiani nominis et fidei hosti 
perpetuo Turcae ob hanc causam dedere velie ut contra nos, regna, do-
miuia, provincias ac subditos et fideles nostros omne possibile consilium 
et auxilium illi praestaret, et ad huius pessimae et abominandae volun-
tatis suae executionem sese et vestitu turcico et aliis rebus plane iam 
paratura et accinctum reddidisset, prout id tum praefato corniti Nicoiao 
sicuti nobis exposuit, tunc ipsius fratri germano tam in scriptis quam 
oretenus palam fecisset, sollicitando et conando comitem Nicolaum indu-
cere ut tanti sceleris socius esset et unacum ipso in Turciam ad tyran-
num illum proficisceretur, quod cum comes Nicolaus facere detrectavis-
set, occasioncm dictus Ivaczianer quaesierit ducendi cum captivum ad 
ipsum Turcarum tyrannum ; quibus omnibus ab eodem comite Nicoiao 
cognitis, eum permotum et impulsum fuisse non ullo odio, invidia, am-
bitione, malevolenza aut inimicitia sed solo zelo et amore fidei et reli-
gionis christianae et in conservationem patriae suae ac regnorum et do-
miniorum nostrorum proque beneficio totius chris ti ani tatis dictum Catzia-
ner e medio tollere, pro ut sustulerit et interfecerit, quoniam si ipse Catzia-
ner propositum suum ad effectum perduxisset, procul dubio regnis, domi-
niis, subditis et fidelibus nostris, totique christianitati gravissima et 
innumera mala afferre potuisset. Cum itaque ex supramemoratis clare 
constet, dictum comitem non solura nihil contra honorem, famam et no-
raen boni viri propterea admisisse, sed potius nobis tanquam regi, prin-
cipi et domino suo clementissimo et toti christianitati gratum simul et 
utile servitium praestitisse ; adeo ut nos dictum ipsius comitis factum 
non tantum improbare non possimus verum omni gratia et dementia 
nostra prosequi debeamus ; id circo non errore ducti aut mala informa-
tione circumventi sed animo bene deliberato et ex certa nostra scientia 
deque regia potestatis nostrae plenitudine eundem Nicolaum comitem 
de Zrinio firmiter assecuravimus et sub alas protectionis nostrae assum-
psimus, prout praesentium per tenorem assecuramus et assumimus ac 
pro sufficienter assecurato et in protectionem nostram assumpto et posito 
haberi volumus. Itaque nemo hominum cuiuscunque dignitatis, status, 
gradus, ordinis aut conditionis fuerit praefato corniti aut personis et ho-
minibus suis facti praedicti auxiliatoribus id quoquomodo improbare aut 
in obrobrium (sic) obiicere aut verbis dictis vel factis quicquam prop-
terea contra eum vel eos attentare audeat vel praesumat, sed perpetuo 
assecuratum et in protectionem nostram assumptum permittere omnino 
debeat. Decernimus enim et firmissime statuimus, tenore praesentium 
deliberatione scientia et auctoritate praedictis praefatum Nicolaum co-
mitem hoc facto suo nihil tale commisisse, quod famam honorem et 110-
men boni viri denigrare aut laedere quoquo modo possit vel debeat ; 
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mandantes proinde expressc serisque iniungentes universis et singulis 
principibus tam ecclesiastieis quam secularibus, archiepiseopis, episcopis, 
ducibus, marchionibus, comitibus, barouibus, militibus, clientibus, capi-
taneis, vicedominis, praefeetis civium magistris, iudicibus magistratibus, 
communitatibus et denique omnibus nostris et sacri Romani imperii ac 
quorumcunque regnorum, dominiorum et provinciarum nostrarum subdi-
tis et fidelibus dilectis nemine prorsus exeepto, ut praefatam assecura-
tionem et in protectionem nostram susceptionem praefati Nicolai comitis 
de Zrinio atque non laesi honoris et bonae famae suae decretum nos-
trum plane et inviolabiliter observent et ab aliis observari curent et fa-
ciant et nullatenus infringi permittant, in quantum gravissimam indigna-
tionis nostrae poenam evitare voluerint. Harum testimonio litterarum 
sigilli nostri impressione et manus nostrae subscriptione munitarum me-
diante. Datum in civitate nostra Vienna die octava mensis Septembris 
anno domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo, regnorum 
nostrorum romani duodecimo aliorum vero decimo sexto. 

Ad mandatum sacr. regiae Maiestatis proprium 

Jo. Jordanus mpr. 

(A királyi aláírás és pecsét hiányozván, valószínűleg más példány 
lön kiállítva s ez fogalmazvány helyett, 

a cancellariában visszatartva.) 
Köz l i—d. 

Az 1604-iki országgyűlés óvása. 
Az 1604- iki pozsonyi országgyűlés Rudolfra nézve végzetessé 

lett. Mint tudva van, az ez évben hozott 21 törvényezikkhez csatolta ő 

a XXII-iket, de már 3 héttel azután, hogy a rendek eloszlottak. A val-

lásos sérelmeket ezen országgyűlés sem orvosolta ; az cvangelicus ren-

dek hasztalan várták a király válaszát ez ügyben hozzá beadott folya-

modásukra. Mielőtt tehát szétoszlottak, aprii 8-án Istvánffy Miklós ná-

dori helytartónál óvást adtak be, melyről ez következő bizonyítványt 

adott ki : 

Nicolaus Istwanffy de Kysazzonfalva, locumtenens oíficii palati-
nalis regni Hungáriáé ac sacratissimi principis et domini domini Rudolphi 
secundi, Dei gratia, clecti Románomul imperatoris seinper augusti, ac 
Germaniae, Hungáriáé, Boheiniae etc. regis, archiducis Austriae, ducis 
Burgundiáé etc. ianitorum regalium inagister et consi'iarius. Memoriae 
commendamus tenore praesentium significautes quibus expedit vniuersis. 
Quod postquam praefata sacra caesarea regiaque Maiestas, dominus nos-
ter clementissimus, vniuersis statibus et ordinibus regni Hungáriáé ad 
tertium diem mensis februarii proximi euoluti gcncralem dietam Poso-
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niúm indixisset et publicasset, ad quam peragendam iuxta coutiuentiam 
mandati vniuersi status nunctios seu legatos suos legitimos cum piena 
instructione praesertim de statu religionis tractans expediuerunt, ijdem 
itaque legati seu pars potior buius regni Hungáriáé solenni protesta-
tione, contradictione et inbibitione praehabita, nostri in praesentiam 
uenerunt, significarunt et detegerunt nobis in hunc modum. Quod licet 
ipsi in suis instructionibus a fratribus principalibus suis domi relictis 
hoc expresse in commissis et instructionibus habuissent, ut in hac prae-
senti diaeta primum et antea omnia causam religionis quam hacteuus 
quiete et pacifice exercuissent, proponerent, efficerentque, ut priusquam 
ad alia progressum esset, sufficiens assecuratio nomine praefatae sacrae 
caesareae regiaeque Maiestatis sibi ac vniuersis statibus et ordinibus 
huius regni fieret, quod nemo in exercitio religionis quouis modo vel 
praetextu, siue in bonis siue in persona tam pro se, quam pro suis con-
cionatoribus exministris etiam quo ad ecclesias et prouentus ad easdem 
pertinentes turbari vel molestari deberet, innouationesque penitus nullae 
hac in parte attentareniur, sed pax et tranquilitas regni publica prouti 
antea ita etiam in posterum conseruaretur. Ideoque ita per maiorem et 
potiorem regni partem, collectis suffragiis statutum et conclusum fuis-
set. Tamen ad suae Serenitatis dementem requisitionem cum protesta-
ti one ad tractatum propositionum sese aceinxissent., eoque testatimi fuis-
sent, se nihil aliud quam pacem et tranquilitatem publicam salutemque 
patriae affilictae querere, neque velie, ut hostis immanissimus circum 
circa in omnes occasiones intentissimus viam aliquam reperirei, euertendi 
ha î reliquias regni Hungáriáé. Nihilominus duplici scripto illud ipsum 
suae Serenitati humillime exposuissent, ut eadem suas interponeret par-
tes, et ad suam Maiestatem supplicationes suas transmitteret. Verum 
hactenus eiusmodi ipsorum humiles supplicationes et peticiones obaudi-
tae fuissent. Et quia vererentur et formidarent, ne deinceps usque ad 
in futurum promulgandam et celebrandam publicam dietam, aut postea 
per quempìam tentata innouatione aliqua in statu religionis, intestina 
dissidia et pericula excitarentur. Ob hoc iidem protestantes, suo ac quo-
rum supra nominibus facta super praemissis solenni protestacione, omni-
bus quocunque modo et praetextu inchoandis innouationibus circa bac-
tenus consuetam religionis exercitium, molestationibusque quibusuis, tam 
personarum quam rerum scriptis verbisque iniurioris affectionibus inva-
sionibusque templorum, detentionibus proventuum, necnon qualibuscun-
que ea propter in statutis citationibus fulminationibus excommunicatio-
nibus, sententiisque coram nobis, qui sese ex annuentia dictae sacrae 
caesareae regiaeque Maiestatis in iudiciis officio palatinali plenaria fun-
gimur auctoritate, penitus et in toto contradixissent et reclamassent, 
asseruissentque, si quid contrarium siue per mandata quabtercunque 
impetrata, siue alio quouismodo, per quoscunque attentatum fuerit, sese 
iuribus suis uti et deifendere velie, et quicquid periculi inde in defensa 
eorum emersurun esset, id omne in nouatoribus, illis dissidia et intes* 
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tina odia serentibus et querentibus, non autem protestantibus tranquili-
tatem et pacem unice optantibus imputandum esse. Unde facta per 
praefatam certam partem statuum et ordinum regni Huugariae super 
praemissis omnibus solenni protestatione, contradictioneque et inhibi-
tione, spectabilis et magnificus dominus Georgius Tburzó de Betthlem-
falva, comes comitatus Aruensis, partium dicti regni Hungariac Cisda-
nubianarum generalis capitanus, dapiferorum regalium magister et con-
siliarius praefatae sacrae caesareae et regiae Maiestatis super praemissa 
sua ac dieta e certae partis statuum et ordinum regni huius Hungáriáé 
protestatione, contradictioneque et inhibitione, sibi literas nostras testi-
moniales per nos authentice extradari postulauit. Quas nos eidem do-
mino Georgio Thurzó ad legitimam eius peticionem et requisitionem pro 
futura iurium suorum cautela extra dari duximus et concedendas. Com-
muni suadente iustitia. Datum in praedicta ciuitate regni Posoniensi 
feria quinta proxima post dominicam Judica. Anno domini millesimo, 
sexcentesimo quarto. 

N. Isthuanffy 
manu propria. L. S. 

Eredetije gróf Batthyány József köpcsényi levéltárában. 

Közli : Sz. S. 

Egy levél Balassa Andrástól. 
1 6 4 2. a p r . 2 4. 

Illustrissimi ac Reverendissimi, Spectabiles et Magnifici, Generosi 
atque Egregij domini, Fautores et Amici mihi confidentissimi. Servitio-
rum meorum addictissimam commendationem. 

Mely nagy injuriám estenek legyen ennekem egynehány eszten-
dőktől fogvást az incestuosus Balassa Ferencztől, kétség ne'lköl elhittem, 
hogy nélván vagyon nagyságtoknál és ti kegyelmeteknél ; kiért mind 
személem szerint s mind panaszolkodó leveleim és követeim által sok-
szor requiraltam palatinus uramot ő nagyságát, kérvén azon, hogy oly 
hallhatatlan istentelen cselekedetéért megbüntettetett volna. Noha aján-
lotta is ő nagysága magát, mindazonáltal ennyire miért halasztotta nem 
tudhatom, interea justus patitur. Azon halasztással penig oly bátorságot 
vett, hogy az előbbi latorságának nyilván czígérét is kitette, midőn azon 
megholt Bakos Máriának fiát Bálintot, ki nyilván tudta s talán látta is 
anyjával való latorságos közösölését, magához kapcsolván, éjjeli ödőn 
(időn) Kékkő várunkból az bástyámon kieresztette in absentia mea és 
magához hasonló lator szolgái által éjjel lovau elküldette, maga is titá-
nok menvén, látván hogy nem kezd jól lenni az dolog, elámította az 
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rosz Bálintot, vitte Nagyszombatba, jesuiták közi adván. Minden haladék 
ne'lköl, hogy értettem ez esetet, requiráltam egynehány izben palatínus 
uram ö nagyságát s esztergomi érsek uram ő nagyságát is, de hogy az 
latrokat böntetés alá nem vették, miért azt nem tudhatom; sőt most is 
azon incestuosus által cum intolerabilibus violentijs persequaltatom 
stribuláltatom, contra manifestissimam libertatem nobilitarem. Jószágo-
mat mind hatalmasul foglalják, jobbágyimot mint nyilván való törökö-
ket fogtatják, ispányomat vasazták, minden marhájokat akar mi neven 
nevezendőket elveszik és hsjtatják, magam jövedelmimet elvitetik s ki 
nagyobb, az rosz Bálint és incestuosus Balassa Ferencz, magistratusunk 
nevével, per judicem nobilium comitatus Nogradiensis azt merték özenni, 
hogy meg vagyon parancsolva, hogy magamot is megfogják s megkö-
tözzík és úgy vegyenek fel ő nagyságához s még ha megölnek is, ma-
gamnak adscribáljam. Engem penig ö nagysága sem divisioval még nem 
compellált volt, sem penig citáltattam sem certificáltattam, s mégis de 
simplici mindjárt ellenem, tanquam contra sententiatam personam és 
oppositorem libertatis nobilitaris, protectiót is mind végbeli kapitányokra 
mind penig fö és viceispánokra s vármegyékre adott. Ebből mit kell 
reménleni s mit várni nagyságtok és kegyelmetek feltalálhatja. Certe 
agitur de communi libertate. Nagyságtokat és kegyelmeteket alázatosan 
kérem, méltóztassék nagyságtok és kegyelmetek instructióba adni az kö-
veteinek (mivel ő fölsége országgyűlését promulgáltatni méltóztatott) 
hogy midőn az nemes országnak de injuria mihi illata panaszt teszek, 
legyenek ez igaz igyemben oltalmazóim s minden jó akaratjokat nagy* 
ságtok és kegyelmetek és szabadságunkban defensiót nyújtani nekem ne 
praetermittáljanak, nam si hodie mihi, cras alteri accidere potest. Mely 
hozzám való jóakaratért s igazságomban való oltalomért az úristen meg 
fogja áldani nagyságtokat és kegyelmeteket s én is teljes életemben 
igyekezem nagyságtokat és kegyelmeteket alázatosan szolgálni. Jó és 
kegyes választ várván s szolgálatimat recommendálom nagyságtoknak 
és kegyelmeteknek s az úristennek szent oltalma alá ajánlván nagyság-
tokat és kegyelmeteket. Dabam Precziny die 24. április anno 1G42. 

Illustrissimarum ac Reverendissimarum Spectabilium et Magni-
ficarum Generosarum atque Egregiarilm Dominationum Vestrarum. 

Servitor addictissimus 
Andreás Balassa mpr. 

Külczim : Illustrissimis sii. Dominis supremo ac vicecomiti nec non 
Universitati Magnatum et nobilium Comitatus GömörienSis etc. Dominis 

fáutoribus et amicis mihi confidentissimis. 

(Gömör-vármegye levéltárában levő eredetiről.) 

Közli : K . Á . 
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A czigányok szeiTezete történetéhez 1661. 
Az alább közlött kiváltság-levél tanúsága szerint az Ung-várme-

gyei czigányok György vajda alatt külön, saját vajdájuk által kormány-

zott szervezettel bírtak. Igazságot a vajda szolgáltatott, s fölöttük bi-

zonyos fennhatósági jogokat gyakorolt. Jellemző, bogy e faj ismert eré-

nyei ellen a második pont azt az óvintézkedést tartalmazza, »lopásra és 

kártételre« — vajdájok — »őket ne bocsássa.« A kiváltság levelet Ho. 

monnai Drugeth György gróf adta ki 1(361. deczember 7-én. Szolgáljon 

ez azon becses közléseknek pótlékául, melyek újabban a czigány-kérdés 

tisztázására napvilágot láttak. (»Századok« 1 8 7 7 . 4 5 4 . 1. Csontod J. és 

Tipray Tivadar. Magyar könyvszemle 1 8 7 7 . 3 7 2 — 3 8 5 . 1.) 

Mi gróf Drugeth Homonnay György, Ungnak örökös ura, és azon 
vármegyének örökös és főispánja etc. Adgyuk tudtára mindeneknek, az 
kiknek illik ez levelünk rendében, hogy mi tekéntve'n ungvári jószá-
gunkban lévő György vajdai ak, jó emlékezetű urunk atyánktól adatott 
igazságát, és az ő rendek s módjok szerént való jámbor szolgálatját és 
tisztében való serény magaviselését. Erre nézve unghvári jószágunkban 
lévő czigányoknak, kik az Márton vajdaságán kívül valók, azoknak vaj-
daságát neki attuk, és conferáltuk ilyen okon: Elsőben az ö vajdasága 
alatt levő czigányokat törvényekben és szokásokban megtartsa, ha va-
lakik ez ideig alóla elidegenettek és elmentek, azokat visszahozza. Má-
sodszor, Lopásra és kártételre őket ne bocsássa, semmi mód nélkül való 
dolgot, boszút, háborúságot és kártételt közöttök ne indítson, hogy ebez 
képest meg ne kevesedjenek, hanem szaporodjanak és sokasúljanak, az 
alatta levő czigányok penig mindenekben hozzája cngedelmessek legye-
nek s tüle fügjenek. alóla más vajdaság alá ne menjenek. Mivel azért ez 
a nemzetség életit mestersége által keresi és ez végre szillel fáradozuiok 
szüntelen kelletik, hogy mint elébb mehessenek dolgokban és mestersé-
geket gyakorolhassák, kérünk ez okáéi t barátságosan minden rendbeli 
embereket, hogy mindakkor, midőn vajdájokkal együtt, avagy penig ez 
kívül mikor valahova szakasztón mennek, minden háborgatás, tartózta-
tás nélkül bocsássák és bocsáttassák őket békével, ha kinek mi kárt 
tennének, vagy vétenének akármi módon, az káros ember keresse meg az 
vajdát, elsőben szokás szerint igasságát neki megadván, úgymint egy 
pint bort, ő is azontúl tartozzék igazát az káros embernek szolgáltatni, 
történet szerint penig, ha az kár annyira való volna, kirül megnevezett 
György vajda igazat nem tehetne, az káros fél azontúl az magyar fő-
vajdákat találja meg felőle, az kik tartozzanak mindenekben törvény 
szerint igazat az káros félnek szolgáltatni. Ennek nagyobb erősségére 
adtuk ez kezünk írásával megerősített pecsétes levelünket. Datum in 
Arce nostra Unghváriensi, die septima mensis Decembris, Anno domini 
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millesimo sexcentesimo sexagesimo primo. Comes Georgius Dru-
geth mp. 

Eredetije papíron, rányomott ostya-pecséttel, a mk. országos levéltár 
kincstári osztályának diversái között. 

Közli : TH. L . 

A szathmári csizmadia-czék régi jegyzőkönyvéből. 
Ezerhatszáz ötvenhétben folyván, Otvenhétben Irák (sic) ez ver-

sekben, bogy emlékezetben Maradjon fel ebben : írok ilyen rendben. 

1 6 6 0 . 25. aprii. Tofeus uram (Dobos Mihály, később erdélyi ref. 

püspök stb) elbúcsúzott tőlünk. 

1 6 5 8 . II. Eákúczy György erdélyi fejedelem a török ellen indul-

ván, akkor a Tiszáninnen levő kerület püspöke Tornai által maj. 22 . 

napján szerdára ünnepet hirdetett, hogy háromszor lenne könyörgés 

minden szerdán. 

1 6 5 8 . 13. sept. A tatárok kijővén Erdély felöl a Szilágyságot, az 
t 

Ermellyékét mind elrablották és elégették és mind Kállúig benyargal-

ták, számtalan rabot elvittenek, és sok embert, apró gyermeket levág-

tanak és útfélen hánytanak, a rabnak számát senki meg nem tudja 

mondani. 

1 6 6 0 . 6. jun. hólt meg délben 12 és 1 óraközt urunk II. Rákócz 

György stb. 
1. Magyarok ezt látván 

Csak elálmélkodván, 
Táborba szállának 
Rendelek hadokat, 
Kiszíték magokat 
Véllek viaskodni. 

2. Csalárd mesterségű 
Tatár kliám követi 
Erkezék táborra ; 
Esküsznek Alláhra 
Diihős árulói. 

3. Az urakat kérék, 
Alkuvásra vitték 
Békesség színével. 
Békével bocsátják 
Hazájokba, — mondják 
Kajáni lélekkel. 

TÖRT. TÁR 1 8 7 8 , 

4. Az fü generálist 
Ama vitéz Ivornist 
Táborba kicsalák. 
Tatár khám hivatta 
Békesség traktára, — 
Erősen állatja. 

5. Tatárok táborán, 
Hordozzák sok számán 
Alá s fel azokat ; 
Ámításba csábítják, 
Hazugsággal tartják 
A kicsalt urakat. 

6. Tatár khám sátorát 
Elérék hajlékát, 
Hát csak az hiilt helye, 
Mint álnok kigyónak, 
Csalárd viperának, 
Olyan neki szive. 

44 
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7. Magyarok táborát, 
Már vágatja hadát 
Szörnyű ordítással ; 

9. A seregek ura, 
ítélő királya 
Fordítsa rá orczádra 
Ruháinak allját, Kit fogdosnak ölnek, 

Űznek es kergetnek Minden undokságát 
Tagaidra hányja. 

n 
Nagy bő vérontással. 

8. Nincsen vigasztalód. 
f 

10. Oh irgalmasságnak 
Es vigasztalásnak Szomorú ügyedben ; 

Ellenséged hallja, Istene és atyja ! 
Nem bánkódik rajta Szomorú hadaknak 

Nem latorságunknak 
Légy vigasztalója ! 

Te veszedelmeden. 

Ezen Kemény János és hadai veszedelmére vonatkozó s egykorú 
éneket a fenntebbiekkel együtt Sarkadi Nagy Mihály, — egykor szath-
mári polgármester jegyezte ki a szatmári czizmadia czéli jegyzökönyvé-
ből, s azt a debreczeni ref. főiskolai könyvtárban levő több, nagy kötetet 
képező »Sarkadi Nagy Mihály féle gyűjteményből«, a hol »különböző 
korbóli egycelgek« czim alatt áll, 

Tudva van, hogy I. Apafi Mihály alatt a reformátió az oláhok 

között is tért foglalt, s hogy a fejedelem épen ennek terjesztése czéljából 

az oláh liturgiát igyekezett behozni az oláh egyházba (Lásd Történelmi 

Tár I. 2 0 4 . 1.) Az erélyes görög püspökök részéről azonban nem egy-

szer élénk ellenállásra találtak intézkedései. Az alább közölt levél is 

ily sérelmi felirata a református oláhoknak, melybeu a görög püspök ellen 

tesznek panaszt. A levél kelet nélküli, azonban minden körülmény arra 

mutat, hogy az 1 6 8 0 — 86-iki időszakból való, a mikor is legkitartób-

ban folyt a harez a konok Szára Demeter, s Apafi terítési igyekezetei 

között. A typographiára s a scholára tett vonatkozások is figye'met ér-

demelnek e levélben. 

Az erdélyi oláh ecclésiáknak esperesti/lek és papjainak közönségesen 
alázatos törekedések az Nagyságod, méltóságos személye előtt, bölcs tanács úr 
híveivel együtt. 

Kegyelmes urunk sok siralmas keserves Nagyságodhoz való folya-
modásunk után, Nagyságod tekintvén siralmas nyomorúlt ügye-fogyott 
állapotunkat, ennek orvoslására rendelt volt Personalisát, úgy mint 
Hencz { raefectus uramat és T. Tophens Mihály, méltóságos püspök urat 

Közli : Kiss K Á L M Á N . 

Az oláh-reformátió történetéhez. 
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több bccsülletes, igaz, ahoz értő törvénytudókkal, kiknek eleiben terjeszt-
vén nyavalyánkat, ö kegyelmek igaz jó lelkik isméretek szerént deli-
beráltanak, maga az görög püspök is látván az ő dolgát, elbúcsúzott, 
püspökségét is letötte ő kegyelmek előtt és mi előttünk. Nagyságodnak 
is hírével volt, úgy tudjuk, már mi okokra nézve, minket ujobban kény-
szerít és conturbál, s püspökségét sollicitálja s maga authoritásából 
oláh deákokat ordinál generálisunk híre nélkül s másutt penig titkon, 
holott vallásunk continentiája szerént itt az Monesteriaban generalis 
consensusából kellene ordinálni, Kolosvár mellett contra jura regni 
görög templomot is szentelvén fel, nagyságod és az ország híre nélkül, 
mely eddig nem volt. 

Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak alázatosan könyör-
günk, mivelhogy nagyságod parancsolatjából az typographiát elkezdet-
tük, scholát is akarunk erigálni, tehetsígiink szerént minden jóra igye-
kezvén, vegyen nagyságod bennünket kegyelmes védő száimyai alá, 
hogy az idegen nemzet ne háborgasson jó igyekezetünkben, tartsa ma-
gát deliberatiójához, ne legyen métely közöttünk s konkoly, hadd épül-
hessen a reformatio közöttünk, melyért az Isten megáldja nagyságodat, 
nagyságod kegyelmes igéreti is azt tárván. Isten édes hazájában meg-
hozván, nagyságod eligazítja vélle való dolgunkat, addig legyünk csen-
dességben. Istenért reménykedünk nagyságodnak, atyai szemeivel te-
kintve nyavalyánkat és református híveivel, annyi istenes igazításban 
dolgunkat, kiért isten méltóságos házával éltesse nagyságodat. 

II. K. V. V. 

(Eredetije — papír, a görgényi víznyomattal —- a feloszlatott erd. 
Főkormányszék levéltárában, az Apafi-collectióban.) 

Közli : THALLÓCZY LAJOS. 

Sándor Gáspár leveleiből, 

i. 

Edcs feleségem, szívem Örzsicském ! 

Markez Doria alkalmatosságával örömmel értettem egísségedet, 
de jobban vigasztalódtam volna meg, ha egy kis levelccskédet is olvas-
hattam volna. Én is ez óráig élek friss egisségben, kívánván továbbá is 
kis fiammal együtt istentül, édes szivecském nektek is friss egísséget. 
Elhiszem az méltóságos fejedelemasszony, az mi nagy jó kegyelmes asz-
szonyunk maga kegyelmességében meg nem fogyatkoztat . . . . udva-
rold ő nagyságát és alkalmaztasd magadat mindenekben az ő nagysága 
kegyelmes parancsolatihoz. Kérlek édes Örzsicském, légy jó reme'nség-
ben, isten maholnap megvigasztal, csak kövessed jó kegyelmes asszo-

44 
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nyunkat. Az Imriskót neveljed kemínyen és isteni félelemben, elhiszem 
az nímet szót gyakoroltatod véle. Istenre is kérlek, édes szívecskím, ne 
kínyeztesd és szabad akaratján ne neveljed. Rendelt isten oly atyát 
neki, ha szintén bujdosóban vagyon is, az kinek gondja vagyon reája és 
isten kegyelmességibül s rendelésibül jó kegyelmes ura alkalmatosságá-
val s kegyelmességível többet szerez s hágy nekie, mintsem nekünk ke-
restek az mi atyáink, édes Orzsicskím, ez neked is vigasztalásodra lehet. 
Ezzel ajánlván magamat az te megismért liívségedben és szeretetedben, 
marad holta napjáig tégedet igazán szerető. 

Konstantinápoly, 15. Decembris 1690 . 
tiéd 

Sándor Gáspár m. k. 

Külczím ; Az én kedves feleségemnek Ivézsmárki Thököli Orzsíbetnek 
szeretettel adassék. 

Eredetije a bécsi állami levéltárban. 

IT. 

Méltóságos fejedelem — 
nagy jó kegyelmes asszonyom. 

Nogyságod éltit értvén, egíszen megvigasztalódtam, tudván az-
tat Munkács várában vett kegyelmes ajánlása szerint, nyavalyás fele-
ségemtül meg nem vonta szokott anyai nagy kegyelmességit nagyságod. 
Az mint továbbá is ragaszkodván nagyságod kegyelmességihez, aján-
lom mindenekben az én árva Orzsicskímet az nagyságod nagy kegyel-
mességiben és szárnyai alá. Az mint az szolga jó kegyelmes urát, elhi-
szem az szolgáló is cl nem fogja mulatni követni jó kegyelmes asszo-
nyát. Ezzel istennek oltalma alá ajánlván nagyságodat, magamat penig 
megcsalhatatlan nagy kegyelmességiben, mint nagy jó kegyelmes asszo-
nyomnak, maradok 

Nagyságodnak 
Konstantinápolyban 15. Dee. 1 6 9 0 . 

alázatos szolgája 
SÁNDOR GÁSPÁR m. k. 

Külczím: Méltóságos fejedelem Zrini Ilona nagy jó kegyelmes asszonyom-
nak ő nagyságának alázatosan ir,ím. 

Eredetije a bécsi cs. áll. levéltárban. 

A püspök-ladányi Rákóczy-liarang. 
P.-Ladány helv. hitvallású lakói büszkén emlegetik egyik szép 

hangú harangjokat, mint egykori földes uroktól I. Rákóczy Györgytől 
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nyert s a mai napig hiven megőrzött történelmi nevezetességű örökséget, 

Mindszenti György p.-ladányi prédikátor ( 1 7 4 9 — 1 7 6 2 ) . hátrahagyott 

kézirata annak történetét következőleg adja ; 

»A nagyobbik harang mintegy 5. mázsás, a melynek felső részén 
találtatnak némely régi és nehéz olvasású öntött betűk, melyeknek való-
ságos és igaz értelme ez : S. MATHEUS. S. JOANNES. S. LUCAS. S. 
MARCUS, ezenkiviil semmi irás vagy esztendő szám nincsen. 

Ezen harangnak fátumi : 
Öreg Rácz András 92. esztendős ember, Nádházi István 79. esz-

tendős jó lelki esmérettel vallják : még ifjú korokban számtalanul hallot-
ták az akkori öreg emberektől, hogy ezen nagy harangot ezen helység-
nek akkori Földesura néhai fejedelem Rákóczy György eő felséghe, 
midőn ezen határban gulyát kezdett szerezni, adta ezen P.-Ladányi 
reformata szent ekklesia számára öszveválogatott egyszőrű és termetű 
30 szemök tehenekért. — E harangot a nagy rácz háborúban félvén a 
lakosok, levették a haranglábból, a nagy érben (mely a nagy szárazság 
miatt egészen kiszáradott) a nagy sűrű korába eldugták, de ott is az 
ellenség reá találván Nagy Jánosnak a mostani Nagy Mihály nagyatyjá-
nak szekerére tette s ugyan annak 6 ökrén elvitte a Körösig. Minthogy 
pedig a szekér igen nagy vasas és nehéz volt (melyet 70 forintokon 
készíttetett) azt azért a Körösben hagyván, a harangot tette a maga 
szekerére (az ellenség), de az ökröket elhajtotta Aradra. Abban az időben 
n. Bárányi úréknak nagy esmeretségök lévén tekintetes nemzetes vi-
tézlő Komáromi György urnái, ki nemes szabad királyi Debreczen váro-
sának Főbírója, és tekintetes nemes Bihar vármegyének Vice-Ispánja volt, 
ezen titulált ur Bárányi István urnák instántiájára nagy méltóságú gróf 
és commandirozó Generalis Páálfy János ur eő excellentiájától paran-
csolatot vett a harangnak kiadatása felől Thökölyi Generálishoz Debre-
czenben , hol azon télen quártélyját tartotta eő excellentiája. Azon 
parancsolattal mentek el Nagy András, ki esküdt ember volt és Csák 
János, ki a rácz nyelvet jól értette Thökölyi Generálishoz Aradra, de 
akkor öszvekáromolván embereinket üresen bocsátotta. Újra ismét erős 
parancsolatot adva Generalis eő excellentiája Tökölyiliez melylyel 
együtt sárga csizmákat, karmasint csujtárt vittenek ajándékban : de 
Tökölyi azokat is embereinknek fejekhez verte, és addig a harangot eldug-
ták a dudva közé egy jégverembe, és valamely rácz legényke súgta meg, 
hogy a harang ott légyen. A parancsolatot penig el nem hallgathatván, 
kínálták embereinket más kisebb harangokkal, úgymint az asszonyszál-
lásival mely zálogban volt P.-Ladányiaknál ezen háború előtt, haszná-
val is élt P.-Ladány, sőt a Harmadik tanú harangozott véle. A másik 
harangocska szentai volt, a harmadik árpádi lehetett: de a mi nagy 
harangunkat kívánták és el is hozták ezúttal Aradról. 

Azon háborúban égétték fel templomunkat is a ráczok.« 

Közli : KISZELÁK SÁNDOR. 
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Kálnai Bornemisza György. 
Nagy Iván Magyarorsz. családai Il-ik kötetében 1 7 6 — 1 7 7 . 1. a 

Dobó István fővezérsége alatt, Eger hősi védelmében kitűnt Bornemisza 

Gergely Deák, később egri főkapitányról írván, mondja : 

»Ha Lehoczkynak (Stemmatographia, II. 04.) hitelt adhatunk, Bor-

nemisza Gergelynek György fia is volt, ki Bartoson temettetett el.« 

Mire nézve megjegyezzük, hogy Lehoczky jelen állítását — 

csakugyan igazolni lehet, mint a valóságnak megfelelőt. 

Ugyanis e Kálnai Bornemisza Györgynek Eperjest, 1 6 0 2 . szep-

tember 28-kán kelt végrendelete megvan a Bernáthfalvi .Be)7?á</í-család 

Ungh vármegyei, tarnóczi levéltárában, egykorú másolatban s így 

kezdődik : 

»En Bornemisza György, Kálnai, az néhai Gergely Deák fia, lei egri 

kapitány volt, és Ferdinánd király idejében esett volt Egernél a kapi-

tányságból török rabságban, és Konstantinápolyban vitetett és ott öle-

tett meg az fejedelem és hazája hűsége mellett 1 5 5 4 . esztendőben« stb. 

íme, ezen sorok tökéletesen igazat adnak Lehoczkynak, valamint 

a család »Kálnai« előnevo iránt sem hagynak fönn kétséget. 

Közl i : VALENTINUS BUJDOSÓ. 

Pótlék és igazítás, 
i. 

A Történelmi Tár első füzete 190-ik lapján azon gyanításomat 
ejezém ki, hogy az ott általam közlött 1555-iki konstantinápolyi ma-
gyar tudósítás talán Zay Ferencz tollából eredt? Utólag jöttem reá egy 
körülményből, melyre egy felvidéki történetbúvár barátom figyelmezte-
tett, hogy gyanításom annyira alapos vaia, miszerint az érintett nagy-
érdekü tudósitás irójáúl Zaj; Ferencz bátran tekinthető. Ugyanis a 189-ik 
lapon, a galatai árvíz leírásánál, összehasonlításképen az „Erwysthefj " 
patak említtetik: már pedig Eörvistye egyike a Zay-család legrégiebb fel-
vidéki jószágainak. Ezen adat tehát nyilván, a tudósitás keltekor Kon-
stantinápolyban követségben járt Zay Ferencz kassai főkapitányra vall. 

Alkalmilag megjegyzem még, hogy ugyanazon füzet 143-ik lap-
ján, az Illyésházy Györgyféle drágasági leltár egyik kifejezését, annak 
közlője, Károlyi Árpád úr, bibásan magyarázza. A kérdéses sor így 
hangzik : 

»Item egy skatulában duna-arany, 13 darabban.« D u n a - a r a n y = 
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dünn-arany, lemez arany, teszi hozzá Károlyi úr, fölötte hibásan ; mert 
biz az nem egyéb, mint Duna-arany, vagyis a Dunából mosott arany. 
Köztudomású dolog ugyanis, hogy a Duna ott, hol leglassabban folyik, 
t. i. a Csallóköznek épen az Illyésházy birtokokat képezett partjain, a 
zátonyok homoktorlataiban aranyszemeket is rakogat le, melyeket még 
ma is kimosnak az »aranymosók« (legtöbbnyire czigányok.) Ma már 
ez iparág nem igen jövedelmes, azért elhanyagolt, hanem hajdan jobban 
virágzott, s tán innét származik Aranyos csallóközi helység neve is. Te-
hát nem dünnarany, hanem magyarán : Duna-arany, a hogy a jó Illyés-
házy írta ! 

II. 

A Történelmi Tár Il-ik füzete 3 6 1 - = - 3 6 3 . lapjain „Egy hajdani 
jelmezes társaság" ezím alatt nagyérdekü tái-sadftlmi és családi képet 
tár elénk b. Mednyánszky Dénes, gr. Forgách Ádám országbíró és kör-
nyezete életéből. Legyen szabad e becses közleményhez némely fölvilá-
gosító megjegyzésekkel járulnom. 

A mi az időkort illeti: a leírt »fai'sangos lakodalom« véleményem 
szerint 1 6 7 8 — 1 6 8 0 . között é sped ig minden valószínűséghez képest 
Pozsonyban tartatott. 1680- t azért említem határévül, mert a 8 0 éves 
országbíró már a következő 1681- ik esztendőben meghalt; 1 6 7 8 - a t 
viszont azért, mert Forgách leánya D ó r a ( 1 6 8 4 - b e n férjezett gr. Gvadá-
nyi Sándorné) a programmban már mint felnőttes kisasszony szerepel, 
a ki pedig 1 6 7 5 . előtt még igen gyermek vaia, születvén 1 6 6 7 , legfő* 
lebb 1666-ban. A »menyasszony«-t u. 1. Dórának nénje Forgách ^4««« 
k. a. személyesíté, a „Sand." (?) név tehát roszúl olvastatott. 

A helyszínre nézve azért vagyunk kénytelenek a t. közlő vélemé-
nyének ellent mondani, hogy a Forgách ok nógrádi várai : Sze'csény, 
Hollókő, sőt Gács is koránt sem valának még akkoriban — Buda visz-
szavétele előtt — annyira biztosított helyek az örökösen portyázó tö-
rököktől, hogy ott ily nagy és előkelő társaság oly bátorsággal farsan-
golhasson. Hanem mivel gr. Forgách Ádám országbíró a mondott évek-
ben leginkább Pozsonyban tartózkodott, kivált télen át és ugyan e 
városba szokott volt egybegyűlni a farsang mulatságaira a magyar 
aristccratia, — nagyon valószínű, hogy a kérdéses jelmezes-farsangi 
ábrázolat is Forgáchók pozsonyi palotájában mene végbe. 

Még csak egy más helyszín volna föltehető ; az országbírónak 
Nyitra-megyei Galgócz vára, mely nem is fekszik messze, s képes is oly 
számos vendég befogadására. De, ha a mulatság itt tartatik vaia : ak-
kor az országbírónak a szomszéd Nagy-Szombatban tanúló növendék-
fiai : Adám és Simon, továbbá ugyanott tanúló unokatestvérük i f j . gr. 
Bercsényi Miklós is bizonyára hazahozattak volna a fényes családi rnú-
latságra, s valami ifjoncz vagy gyermek-szerep nekik is fogott volna 
jutni, — a minek azonban nincs semmi nyoma» 
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A „gazda"-i személyes í tő „Generális uram ö Nga" szerintünk 
nem lehetett más, mint az országbíró sógora : id. gr. Bercsényi Miklós, 
bányavidéki tábornok ; mert, ha a háziúrhoz nem ily közeli rokonságban 
s barátságban álló, hanem valami más tábornok lett volna a »gazda« : 
neve bizonynyal kitétetik. Míg így, a Forgáchék körében egyszerűen, 
név nélkül csak „generalis uram"-nak nevezett egyén alatt alig gondol-
ható más, mint a sógor-tábornok. Különben is az egész ünnepély, mint 
a szereplök nevéből látszik, szorosan rokoni és baráti jel legű vaia. Innét 
odakövetkeztetünk, hogy a »hajdúk« között kipontozott nevü »uram ő 
N g a « is, ha az eredeti kéziratot megtekinthetnők, az talán a Forgá-
chékkal a Révayak révén rokon s barát b. Jakussith nevét fogná mu-
tatni ? Azonban, ez csak l iozzávetés. 

Helyesen fejti ki a t. k ö z l ő : mily viszony csatolá Orbán Pál t az 
Országbíróhoz, melynek fo ly tán Orbánnak neje is Forgáchék fényes tár-
saságában helyét leié. E magyarázatot mi kiterjesztjük az egyik nyo-
szolyóleányt személyesítő, nem „Hölgy", hanem Heölgy (azaz Hölgyi ) 
Klára kisasszonyra is, a ki Heölgy Gáspár lcir. személynöknek volt leá-
nya , s mint ilyen, természetes, hogy otthonos lehetett az országbíró ter-
meiben. 

A két Koháry-testvérről a 3 6 2 - i k lapon a t. közlő által elkép-
zelt regényes epizód körülményeire nézve megjegyezzük, hogy a sze-
gény 1 7 0 4 - b e n bujdosás közben elhalt, s maga után sok apró gyerme-
ket hátrahagyott Koháry Farkas nem volt se „híres", se „birtoktartó," 
mert mind e két tulajdonságot a család dísze, a legidösb tes tvér: István 
úr öröklé ; a kitől Farkas és többi öcscsei valódi meghunyászkodó en-
gedelmességgel függöttek. Szegény „Farkaskó" jó, szelid, jámbor gyer-
mek és i fjú v o l t ; nem daliás, nem vitéz, nem eszes, nem híres , a har-
ezos István úrnak a birtokokban csak mintegy kezelő gazdája, s meg-
házasodván, egy csomó gyermeknek jámbor apja, mely magzatokat az-
után István úr vevé pártfogása alá. Farkashoz tehát regényes motívu-
mok nem igen f émek , ha István volna, — ahhoz akármennyi ! 

Végre a 3 6 2 - i k lap utolsó sorában kipontozott nevü »S . . . . 
Gáspár«-ról kérnők a t. közlő urat, ha az eredeti kéziratot még egyszer 
megnézni szíves volua : váljon az nem Sándor Gáspár-e? a később bá-
róvá lett szlavniczai nemes ? avagy gr. Szúnyogli Gáspár? a budatíni, 
ekkor épen ifjú dalia, teliét alkalmas „kérő." Igy aztán az egész személy-
zetet összeáll íthatnánk. 

TIIALY KÁLMÁN. 
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TÖRT. TÁK. 1 8 7 8 . 
45 





Hazánk tizenhatodik századbeli történetében, eltekintve a 
mohácsi vésztől, tán a legfontosb politikai esemény az 1538. év 
kora tavaszán létrejött nagyváradi béke, mely által a két ellen-
király I . Ferdinánd és János kiengesztelődve békejobbot nyújtá-
nak egymásnak. E nevezetes actus, mely a Habsburgokat János 
lemondása által az ország birtokában vetélytárs nélkül valókká 
tevé, még nincs a maga fejlődésében kellőkép ismerve. — Bucli-
lioltz »Geschichte der Regierung Ferdinand des Ersten« czímű 
művének utolsó, okleveles kötete, Lanz »Correspondenz des Kai-
sers Kar l V.« czímű becses gyűjteménye s Hatvani (Horváth) 
Mihály szerfölött értékes Brüssel! Okmánytára, illetőleg az 
ezekben fölhalmozott iratkincsek összevéve a diplomácziai alku-
dozásokat csak azon időpontig kisérik figyelemmel, midőn a köz-
benjáró császári követ Yeeze János lundi érsek az 1536. évi 
sikeretlen nagyváradi tárgyalások után János udvarát a mondott 
év őszén odahagyja. Ez időtől kezdve a béke megkötéséig, tehát 
másfél éven keresztül, teljes homályban van előttünk minden ez 
ügybe vágó mozgalom. Nem tudjuk: tartattak-e újabb tárgyalá-
sok (mert az a jegyzet, melyet Horváth Mihály Frater György 
életiratában s Magyarország Történelmében — legújabb kiad. 
IV. kötet — Ferdinánd egy leveléből erre vonatkozólag közöl, 
gyanításnál és sejtelemnél nem egyéb), s ha tartattak : hány íz-
ben, hol, mikor, kik által s micsoda körülmények közt, mért sza-
kadtak félbe, vagy mért újíttattak meg stb. ? S miután e rövid 
idő története, Katzianer 1537. őszi nagy vereségét kivéve, szin-
tén nincs eléggé megvilágítva : azt hiszem, közlése által a kö-
vetkező leveleknek, melyek a fölvetett kérdések mindegyikére 
válaszolnak, a mennyire előmozdítom történelmi tudásunkat, 
annyira hasznos dolgot cselekszem mindazoknak, kik akár ha-

45* 
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zánkban, akár a monarchia másik feléhen, sőt azontúl is ez idő-
szakból tanulmányokat tesznek. Ez utóbbi tekintetben elég, ha a 
gyűjteményben közlött franczia nyelvű levelekre, V. Károly és 
I . Ferdinánd kiadatlan levelezésének töredékeire mutatok ; éke-
sen szóló tanúi ezek amaz átalános európai érdeknek, mely a 
váradi béke tárgyalásához fűződött. 

A gyűjteménybe fölvett iratok eddigelé teljesen ismeretle-
nek. Egy darabot közülök — a spanyol nyelvűt — a simancasi 
spanyol államlevéltárban lévő eredetiről a M. T. Akadémia ál-
tal vétetett másolat után közlök. A francziák a bécsi cs. és kir. 
titkos államlevéltár úgynevezett »Belgisches Archiv« osztályából 
valók, mig a többiek eredetijét ugyané levéltár Hungaricái 
rejtik magokban. 

Kedves kötelességet vélek teljesíteni, midőn a levéltár 
igazgatóságának, az iratok közölketése körűi irányomban tanúsí-
tott eljárásukért hálás köszönetemet nyilvánítom. 

Bécs, 1878. szeptember hó. 
/ 

KÁROLYI Á R P Á D . 



I . 
1536. d e cz e m b e r 15 — 16. 

Egykorú lcivonat I. Ferdinándnak V. Károlyhoz intézett leveléből, melyben a 
király Kassa elestéről, János elleni terveiről, különösen Erdély ellen szándé-
kolt támadásáról tudósítja bátyját, az ő hozzá szító Jánospárti magyar urak 

részére biztosító levelet kér s a lundi érsek jövetelét sürgeti. 

Reláción de las cartas del rey de Romanos de XV. di-
ciembre 1536. 

Que V. Md kaura entendido los negocios de Yngria y los 
terminos que ha usado el vayvoda, que despues llego el argo-
bispo de Lunden que escrive a V. Md largo. 

Que despues de hauer largamente debatido el negocio en 
su consejo, balla que en caso que el Turco descienda, el senor 
rey sera costrenido de hazer de dos cosas, la una es a saber o 
echar al vayvoda ele todo lo que el tiene en Yngria, o hazer con 
el un concierto muy clanoso por el qual no solamente perderia 
el dicho senor rey lo que le pertenesce, mas daria occasion a 
los que tienen su parte en Yngria para que le fecessen contra-
rio«, lo qual se deve pesar juntamente con los gastos que ya ha 
lieclio y haura de hazer. 

Que el verdadero medio para resistir al Turco y celebrar 
al concilio seria poderse peruenir a la paz. 

Que ha hauido nuevas que el vayvoda por un su capitan 
ha hecho tornar a trayeion la ciudad de Cassovia, que es la prin-
cipal que el dicho rey tenia en Ungria y ha hecho rrequirir las 
otras quatro ciudades para que se le den ; por donde puede Y. 
Md ver, corno guarda las treguas hechas ultimamente con el 
arcobispo de Lunden ; por la qual el dicho senor rey sera tor-
nado de hazer lo mejor que podra, y ha hallado ser lo mas con-
viniente hazer su empresa contra el reyno de Transsylvania y 
por medio de dos personas, es a saber el baron Emeric Balle-
sir y un otro llamado Mucliiel Frosserete ; 2 ) los quales y 
otros del dicho reyno querrian assistirle con tanto que Y. Md 

embie sus letras patentes, por las quales prometa que el dicho 

*) és 2) Balassa Imre és Serédy Gáspár vagy Keserű Mihály ; ez 
utolsó a valószínűbb. 
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seííor rey les perdonara las offensas que le kan antes de agora 
kecho y que V. Md y el dicko seííor rey los ternan a ellos y a 
sus liyos en buena reeomendaeion ; seria tambien necessario 
que por otras letras Y. Md prometiesse a todos los barones y 
nobles del dicbo reyno que viniendo a quel a la subjection del 
dicko seííor rey que vos y el los defenderiades contra el Turco y 
los conservariades en suas antiguos privilegios. 

Que las dicbas personas y nobles de Transylvania para 
etfectuar està empresa dessean mucbo, que el arcobispo de Lun-
den se juntasse con ellos, y paresce al dicko seííor rey, que con 
buena color Y. Md puede embiar al dicko de Lunden mayor-
mente que todos saben que a instancia del dicbo vayvoda Y. 
Md condescendio de embiarlo a el, que no lia guardado nada a 
Y. M d antes ka contravenido a las treguas que prometio al di-
cbo de Lunden, suplicando a Y. Md que escriua al dicbo arco-
bispo que se empiee en esto y en otras cosas agora, sea para 
tractar con los nobles o de otra nianera. 

Que procediendo desta nianera el dicbo vayvoda mudara 
proposito y entendera en algunas bonestas condiciones a las 
quales no verna jamas syno forgado, lo qual sus commissarios 
bau otres vezes confessado al dicbo senor rey. 

Que la presencia del dicbo de Lunden seria muy propicia 
para yntervenir en caso de tractado por parte de V. Md en lo 
qual el dicko se fior rey se metera en tudó buen dever syempre 
que pudiere tornar alguna seguridad, y està deliberado entender 
en esto antes del verauo. 

A borítékon: Lo que escribe el senor rey de Romanos a 
XY., X V I . de deziembre 1536. 

(A simancasi spanyol államlevéltárból. Estado Alemania. I.eg0 637 , f. 
23 . — Másolat a Magy. Tud. Akadémia kézirattárában.J 

I I . 

1537. f e b r . 15. Y a l 1 a d o 1 i d. 

V. Károly Ferdinándnak. — Igen kéri, hogy úgy a saját maga, mint a cséi-

szár helyzetét tekintetbe véve, fogadja el Zápolya föltételeit, békéljen meg 

azzal, mert a conditiók tűrhetők s hagyjon fel az Erdély ellen intézendő had-
járat tervével. Tudatja végre, bogy a Ferdinánd által kért, a magyar urakat 

érdeklő peUenslevelet hiállitá. *) 

Tudván hogy a török fenyegetései miatt Ferdinánd nagy 
veszélyben van . . . . et tant plus ayant regard aux termes ou 

*) Fogalmazványát lásd a luudi érsekhez czíinezve u. e. dátum 
alatt III. sz. 
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vous retrouuez auec le vayvoda . . . il me deplait grandement de 
vous venir en ce traueil et dangier et que je ne vous y puis ayder 
et assister pour estre tant empeche a pourveoir ou couste dudict 
Naples es Secille, comme pouez bien penser auec les termes ou 
je nie retreuue auec ledict roy1) . . . . 

E t actendu et pese tout ce que dessus en y contoignant les 
termes ou vous retreuuez auec ledict vayvoda et ce qu'en escript 
l'arcliesuesque de Lunden et comme il a vse jusques a oyres et 
aussi les propoz que ledict vayvoda luy a temi sur son partement 
et les ouuertures moyens etasseurances qui i a mis enauantpour 
final traicte d'entre vous deux ; plus je pense en ceste votre ne-
cessite et termes ou vous retrouuez et disposition de mes affaires, 
plus il me semble quii vous empourte et conviendrait d'austant 
ou d'auentaige que jamais d'entendre dudit appoinctement, pour 
lequel en fin aprez auoir le tout debattu examine et consulte : 
semble que lesdictes conditions et moyens de traicte (si vous 
n'auez autres raisons et considerations que je ne scay de si long) 
sont apparement tollerables et les asseurances, qu'il öftre, bonnes, 
auec lesquelles le royaulme dudict Hongrie seroit certain pour 
vous et les vostres par son deces et cepandant vous mectriez a 
repoz et descliarge des grans et insupportables fraiz que sans 
prouffict auez desia longuement Supporte pour ledict royaulme 
et que tousjours de ternps a au tre y auez plustost erre que 
gaigne ; aussi que par aduenture ce pourroit estre moyen d'em-
pecher la venne dudict Ture, selon mesmes que dict ledict vay-
voda et y a apparance et en tous advenemens seriez moings em-
peche du couste dudict Hongrie. E t vous prie austant affectueu-
seinent que je puis d'y vouloir auoir bou regard et considerant 
que quant nous partismes ensemble de Yyenne, vous condescen-
diez a plus legieres conditions. E t je ne voys qu'il empourte 
moings maintenant, mais plutot d'auentaige. 

E t touchant de l'armee que vous auez delibere faire pour 
aller occuper la Transilvanie, certes je doubte grandement que 
l'emprinse soit tres difficile et que comme les autres emprinses 
passees ont succede peu prosperement, que ceste ne suyve de 
mesmes, actendu la reputation et faueur que ledict vayvoda aura 
acquis par la prinse de la Cassovie. E t que comme denotent vos-
dictes lettres, les Turcz s'enclinent de son couste et d'auentaige 
qu'il a gaigne aueuns des principaulx de vostre party et qu'il y a 
peu de fiance es gens dudict royaulme. E t vous eschauffant la 
guerre vous estant empeche la, sera baille tant plus d'occasion 
audict Ture d'occuper et retenir pour toujours ledict royaulme 

x) Ferencz franezia királyt érti. 
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enthierement. E t combién que vous estant plus prés et sur le lieu, 
pouuez mieulx scauoir et entendre le tout et mesmes l'eftect que 
pourra faire votre dict armée ; dout en fin je me remectz a ce 
qu'il vous en semblera le mieulx, toutesfois ne puis je delaisser 
de, auec les raisons et considerations susdict vouloir bien et 
meurement considerer ce que vous plus conviendra. 

E t en somme si vous determinez de faire ladicte emprinse, 
je suis bien content que ledict arcbevesque y assiste et entencle 
a l'appoinctement et toutes les fois et selon que le nioyen se 
pourra adonner et escriptz les lettres fauorables que desirez pour 
asseurer ceulx qui se vouldront rendre de vostre party que oblie-
rez tout le passe. E t aussi de les fauoriser contre le Ture, cornine 
verrez. Mais d'en remectre expressement de les deífendre contre 
le Ture, ce seroit cliose doubteuse de complir. 

A levél elején jegyzet : Receu le 7. auril a0 37., rdu le 12. 

(Egykorú másoló-könyvböl, mely V. Károlynak I. Ferdinándhoz intézett 
levelei másolatát tartalmazza ; fol. 128 b s 1 2 9 a Bécsi titkos levéltár, 

belga állomány (nem belgica.) 

I I I . 

1 5 3 7. f e b r . 15 . V a l l a d o l i d. 

V. Károly patenslevele János hindi érsekhez, melyben ezt fölhatalmazza, hogy 

a Ferdinánd hűségére áttérni akarókat Magyarországban, úgy a császár mint 
a császár nevében Ferdinánd kegyelméről biztosítsa s minden jót ígérjen. 

Carolus etc. Venerabili devoto nobis dilecto Joanni electo 
archiepiscopo Luiidensi et Roscliildensi episcopo, consiliario et 
oratori nostro. Gratiam nostram caesaream et omiie bonum. Ve-
nerabilis devote dilecte. Cum intellexerimus in regno Hungáriáé 
esse complures tam ecclesiastici quam saecularis status, qui ad 
serenissimi principis domini Ferdinandi Romanorum, Hungáriáé 
et Boliemiae regis etc. fratris nostri diarissimi devotionem, fidem 
et obedientiam reverti cupiant, si modo praeteritaruni rerum 
gratiam et impunitatem possent consequi et de nostra voluntate 
certi essent ; nos considerantes quantum ea res ad ipsius regni 
pacem et tranquillitatem (cuius promovendae imprimis sumus 
studiosi) conducere possit, praesertim lioc tempore, quo maxime 
convenit reguum istud pacatimi et unitimi esse propter pericula 
ab kostibus fidei nostrae imminentia, cum sciamus praefatuin se-
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renissimum fratrem nostrum ea humanitate praeditum ut merito 
omnia clementis principis officia de sua Serenitate promittere 
non dubitemus. Idcirco iniungimus Devotioni Tuae, ut nostro 
nomine praedictis regni Hungáriáé subditis tam ecclesiasticis 
quam saecularibus in quacunque dignitate constitutis tam prae-
latis, proceribus, maguatibus et nobilibus, quam universitatibus, 
comitatibus et particularibus personis quibuscunque, qui ad prae-
fati serenissimi fratris nostri Romanorum, Hungáriáé et Boke-
miae etc. regis, eorum domini devotionem, fidein et obedientiam 
redire voluerint, tam generaliter quam particulariter nostrani 
voluntatem signitìces ac proponas et promittas, quod nos nedum 
apud eundem serenissimum fratrem nostrum procurabimus cum 
effectu ut sua Serenitas ipsis et eorum cuilibet omnes et quascun-
que inobedientiae, rebellionis etaliarum rerum, quas contra suam 
Serenitatem bactenus commisere causas et poenas, quas ea occa-
sione incurrissent, gratiose remittet ipsosque in gratiam suam 
recipiet ac more aliorum fìdelium subditorum suorum benigne 
tractabit : verum etiam nos ipsi pro nostra parte eos ipsorumque 
res omnes in bona commendatione semper kabebimus et ab in-
iuriis et violentiis exterorum, quantum in nobis erit, efficaciter 
protegemus, omnique benevolenza et favore prosequemur, non 
secus quam si nostri proprii subditi et vassalli essent. E t in eo 
D t io Tua voluntatem nostrani factura est. Harum testimonio lit-
terarum manu nostrae subscriptarum et sigilli nostri impressione 
munitaruin. Datum in oppido nostro Yallisoleti die XV. mensis 
februarii, anno domini millesimo quingentesimo trigesimo sep-
timo ; Imperii nostri decimo septimo et regnorum nostrorum vi-
gesimo secundo. 

Az irat élén: Electus Limdeusis. 

A csász. cancelláriában készült fogalmazvány. 

IY. 

1 5 3 7. f e b r . 15. V a l l a d o l i d . 

V. Károly császár hét levele a luncli érsekhez, melyekben azt a béke körül 

kifejtett buzgalmáért dicsén s megbízza, hogy minden erejéből igyekezzék, ha 
Magyarországba fog érni, a béke megkötésén. 

a) 

Carolus etc. 
Venerabiiis syncere dilecte. Salutem et omne bonum. Ac-

cepimus litteras Devotionis Tuae quas ad nos ex Patavio cleclisti 
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et saepe antea fuimus admoniti per magnificimi nostrum et im-
perii sacri fidelem dilectum Nicolaum Perrenotum dominum de 
Granvelles, secretum consiliarium nostrum et supremum regues-
tarum praefectum eorum quae D t i0 Tua de rebus alias non mi-
nus prudenter quam docte scripsit, ex quibus omnibus deprehen-
dimus Da i s Tuae Consilia et conatus non alio quam in beneficium 
reipublicae christianae tendere, tam in procuranda eius pace et 
tranquillitate, quam de remedio contra Turcas et alios illius hos-
tes adliibendo. Qui quidem animus Du i s Tuae eius virtute et erga 
rempublicam officio dignus nobis plurimum probatur. Sed quod 
ad lias Dn i s Tuae litteras attiuet, quibus recensent-ur pericula 
Hungáriáé et aliis vicinis locis imminentia ; utinam esset tam in 
nostra potestate rempublicam pacare et eximere e periculo, 
quam in aliorum arbitrio saepe res in summum discrimen addu-
cere. Quod si pax subsequuta fuisset, iuxta provinciám D"' Tuae 
et eius collegae ab illustri Scepusiensi principe demandatam et 
non contraventum Iiis, quae Neapoli et Romae pacta fuerant, 
res fortassis alio loco essent, nec in tantum discrimen adduceren-
tur. Quae cum D , io Tua pro singulari sua prudentia facile cog-
noscat, erit eius officii, cumprimum ad praefatum principem Sce-
pusienseni pervenerit-, hoc agere, in hoc vires suas impendere ut 
pax absque ulteriori mora stabiliatur. Quod si ab ilio praestitum 
fuerit, ea sibi de nostra benevolentia et amicitia merito polliceri 
poterit, quae P t i 0 Tua alias a nobis corani iutellexit, posthabitis 
et oblitteratis omnibus illis, quae hacteuus fuerunt attentata. At 
si secus quam vellemus acciderit, quis non videat, uter nedum 
regnimi Hungáriáé verum etiam totani rempublicam christianam 
in tantum discrimen adduxerit? Er i t autem non difficile indi-
care, nos in eum eventum non posse aliud facere, quam id, quod 
nostrarum partium erit, quodque et imperiali nostrae auctoritati 
et erga serenissimum fratrem nostrum officio conveniet. Quae 
omnia Dn i Tuae, cuius valetudinem deus optimus foelicitet, duxi-
mus confidenter significanda. Datum etc. Vallisoleti die XV. 
Februarii 1537, imperii nostri X V I I . et regnoruni nostro-
rum X X I I . 

Az irat élén : Ncgocia hungarica ex Patavio avisata. Aléibb : 11011 
de aliis litteris siguetur. 

A csász. cancellariában készült fogalmazvány. 
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I V . 

b) 

Carolus etc. 
Venerabiiis devote dilecte. Ex litteris Tuae Devotionis 

intelleximus, quo in statu res Hungaricae versantur, neque 
potest nobis non displicere, quod negocium istud hactenus non 
fuerit compositum, id quod Scepusiensis princeps tum per litte-
ras tum per oratores suos se facturum declaraverat. At nedűm 
id hactenus non esse praestitum, verum etiam inducias violatas 
et fractas ab illa parte eo magis dolemus, quo propius imminens 
ex ea re periculum reipublicae christianae prospicimus. Esset 
vero tempus declarandi animi et propensae voluntatis erga pa-
cem et concordiam, quam praedictus princeps Scepusiensis 
nostro interventi! fieri voluisse prae se ferebat. Eo enim res pro-
cessero ut negotium concordiae diutius moram ferre non possit 
absque discrimine. Sed quaecunque sit praeteritorum ratio, si 
praefatus Sepusiensis eo erga pacem animo est, quem promittit, 
res absque magno labore poterit expediri ; praesertim quum per 
serenissimum fratrem nostrum Romanorum, Hungáriáé et Bo-
hemiae regem, quem etiam super hoc serio admonemus, etiamsi 
id minus opus esse arbitreniur, minus stabit et D t io Tua a nobis 
amplissimum habeat mandatimi, quod si res uti speramus, foeli-
citer componatur, nobis gratissimus erit adventus oratorum 
praefati illustrissimi principis Sepusiensis. Pacis vero nos non 
modo conservatores et protectores erimus, eidemque conservan-
dae modis omnibus incumbemus : verum etiam dabimus operam 
ut idem illustrissimus princeps pronum erga se animum nostrum 
ita cognoscat, ut intelligat nihil esse, quod sibi de nobis non 
debeat polliceli ; quemadmodum etiam suis oratoribus qui nos 
Neapoli convenere, promisimus. At, quod nolimus, si secus fiat, 
facile potest colligi, nos neque officio nostro, neque fraternae 
necessitudinis vinculo erga praefatum serenissimum fratrem nos-
trum deesse posse. Faci et autem Tua D l ìo rem nobis plurimum 
gratam, si in isto negotio componendo, omnes vires impenderit. 
Datum in oppido nostro Vallasoleti die XV. mensis februarii, 
anno domini M D X X X V I I . imperii nostri X V I I . et regnorum 
nostroruni X X I I . 

Az irat élén: Lundensi Hungaricum. 

A csász, cancelláriában készült fogalmazvány. 
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Y. 

1537. a p r i i 12. P r á g a . 

I. Ferdinánd F. Károlynak. — Biztosítja bátyát békés hajlamairól, de tu-
datja, hogy Zápolyában semmit nem bizik s ldfejti egyszersmind az okokat, 

melyek miatt ellene Juíborút viselni kénytelen. 

Du fait de Hougrie j 'ay monseigueur bien entendu tout ce 
que m'en auez escript, mesmes votre aduis pour venir a appoinc-
tement auec le vayvoda. E t dieu scait que c'est la cliose de ce 
monde que plus je desire, car il ne seroit venir tant peu d'appa-
rence et seburte que je la voulsisse refuser. Mais monseigueur, 
l'exemple du passe, des tromperies dudict vayvoda qu'il a use 
du passe, me font auoir bornie experience de ses dissimulations 
et maliguitez. Car toutes les fois qu'il a envoye et fait pourcbasse 
pour appoinctement, et mesmes quant il envoya dernieremeut 
d'enuers vous et qu'il fit depuis aller ledi et de Lunden d'euuers 
luy, ont toujours este clioses vaynes et dissimulations et sansbon 
vouloir quelconque de venir audict appoinctement ; mais bien 
pour tirer et assentir de moy et des myens tout ce qu'il pourroit 
pour en faire son prouffict, ainsi qu'il a fait jusques a present. 
Parquoy ine suis (et non sans grand fondement et occasiou) 
depporte de non luy declairer mon intention, car il ne desire 
aultre cliose que de attirer le fond de mon vouloir et diete inten-
tion pour apres en faire son prouffict et en declairant et reuelant 
le tout a ceulx tenans mon party et aultrex, me faire par ce mo-
yen perdre leur deuotion et les gaigner a la sienne ; comme en 
semblable practique il a desia fait d'aulcuns ; a cause de quoy 
ne voy qu'il puist porter aulcun fruict, mais encoires plus groz 
dommaige et inconvenient de luy declairer madide iutention. 
Mais en ce eas qu'il envoye quelcun euuers ledict sieur de Lun-
den votre ambassadeur avec souffisant et ampie pouuoir pour 
conclure, je ne desire biens plus que de pouuoir venir a vne 
bonne fin. 

E t toucliant de l'armee que je fais, vous asseure monseig-
ueur que je suis de ce este contrainct pour deffendre la reste de 
mes susgets, sans quoy eusse sans nulle faulte perdue iceulx et 
aussi pour le (Zápolyát) contraindre a venir a quelque raison-
nable appoinctement et ou cas que a icelluy ne voulsist venir, 
faire mon prouffict le mieulx que pourray. Aussi, monseigueur, 
vous pouez penser que les incursions que font journellement les-
diets Turcs en mes pays, m'est besoing auoir boline armee pour 
Boy deffendre et aussi pour regarder si l'on pourra recouurer 
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atilcims fors par eulx nouuellement gaignez. Car sans ce l'on ne 
peult estre a selmrte, voire pourroit (s'on n'y mectroit bonne 
provision) canser non seulement la perditi011 totale de ce que je 
tiens audict Hongrie et confins desdicts Turcs, mais aussi de 
mes propres pays patrimoniaulx. 

E t treuue apres toutes choses et considerations qu'il n'y a 
aultre remede ny moyen pour induyre et faire venir ledict vay-
voda a la raison (ce que mesmes ont dict et afferme aulcuns de 
ses propres conseillers, qui sceuent et entendent tous ses affaires) 
que de le contraindre par la force et que par aultre voye l'on ne 
le fera venir a appoinctement, dont desia suis par ce et par les 
bons moyens qu'a tenu ledict de Lunden, en espoir, que brief 
envoyera aulcuns pour traicter dudict appoinctement. Yous mer-
ciant monseigneur des lettres fauorables que pour cest effect m' 
auez envoye, des quelles en cas qu'il ne envoye d'enuers ledict 
de Lunden je vseray ainsi qu'il sera besoing. E t aussi l'emploi-
eray selon la necessitò que auec son aduis sera aduise pour le 
mieulx. — Datum Praghe le X I I 6 d'au-
ril 1537. 

(Egykorú másoló-könyvből, mely Ferdinand bátyjához intézett levelei 
mását tartalmazza, I. 2 5 0 . lap, belga állomány (nem belgica.) 

VI. 
1 5 3 7. m á j . 19. P r á g a . 

Ferdinánd Vels Lénárdnak. -— Tudatja vele, hogy a hindi érsek RörmÖcZ' 
hámjára megyen s június 5-kén Brodarics váczi püspökkel megkezdi a béke-
alkudozást. Vels tartsa ezt titokban s igyekezzék hadaival úgy viselni magát, 

hogy Zápolyát megfélemlítvén, a békére hajlandóvá tegye. 

Ferdinandus etc. 
Nobilis fidelis dilecte. Per has nostras litteras tibi signi-

ficandum duximus, ita tamen ut intra te solum quam secretissime 
teneas ac cum nemine altero communices, dominum Lundensem 
oratorem caesareum etc. in brevi ad Hungáriám venturum causa 
tractandae pacis et concordiae cum vaivoda ad instantiam ipsius. 
Deputatus est vero locus Cremnitium, ubi ad diem 5 tum mensis 
iunii proxime futuri et Lundensis et Brodericus ac simul cum eo 
forte alius collega convenient. Quae cum ita sint, facile ex eo 
perspicere potes nostrani plurimum interesse, ut interim pro virili 
contendas in omnem partem incumbere, graviterque conari copi-
asque tuas omnes adhibere, summamque belli ita administrare 
studexe, uti tuae actiones bellicae acrius vehementiusque inten-
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sae, trepidationem timoremque ipsi vaivodae suisque primoribus 
incutere possint ad arripienda ét amplectenda tanto facilius bo-
nestae pacis ineundae media conditionesque. In qua re non est 
quod tibi multa praescribamus, cum non dubitemus te omnia 
pro rerum praesentium statu, qualitate, necessitateque facturum, 
quae ad promovendum illud negocium eo magis facere videbun-
tur, quo magis rebus nostris profuerit, te nunc vel imprimis ten-
tare ac prae te ferre quasi summo conatu bellum sis prosecuturus. 
Praeterea si tuis vel Consi l io vel opera, adiumentoque praefato 
Lundensi opus erit, isque te interpella vérit, volumus uti ei omnem 
quam potes opem auxiliumque impartias secumque bonam intel-
ligentiam correspondentiamque tenere eures ut tractatus istius-
modi tanto melius faciliusque speratimi effectum sortili queat. 
Insuper tibi pecuniam mittendam ordinabimus, sicuti per alias 
nostras intelliges. In suprascriptis vero nostram expressam et 
omnimodam executurus es voluntatem. Datum Pragae 19. maii 
1537. 

Az irat élén : Leona rdo a Vélsz. 

Fogalmazvány. 

V I I . 

1 5 3 7. m á j . 2 8. P r á g a . 

Ferdinánd a lundi érseknek. — Instruálja, hogi/ Zápolya biztosaival szem-

ben az alkudozások módját illetőleg eleintén keményen tartsa magóit s fokon-
ként mint engedjen. 

Ferdinandus etc. 
Reverende pater devote sincere dilecte. Salutem. Cum De-

votio Vestra pro sua ipsius prudenti a facile considerare possit, 
post superiorem tractationem de pace cum vaivoda a se factam 
ea consecuta mox esse tempora, ut non solimi multa mutata 
videantur, veruni etiam longe alia rerum facies subiisse appareat, 
quaeque tranquilla et quasi composita antea eraut, nunc in di-
versum statimi abiisse conspiciantur, liaud incousultum visum 
est nobis Du e m V. statini a principio cum in deputato loco cum 
Joannis adversariis (sic) congressa fuerit, bue tendere ut se eo 
profectum esse assecuranter affirmet, propterea uti quas nunc 
novas pacis et concordiae conditiones sive media exeogitassent 
et quemadmodum iam, inversis et mutatis scilicet prioribus, 
agere statuissent, ab eis audiret ; quae si essent pro dispositione 
praesentis temporis, ex quo nos ad bellicam expeditionem esse-
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ìnus instructi et accincti, acceptabilia, vellet eie iis cum eis trac-
tare. Si vero ipsi uti facile credendum est, statim responsuri 
sunt, se non habere quidquam novi, sed quae diu antea propo-
s t a tractataque fuere, de iis cupere concordali, sicuti vaivodae 
animimi et deliberationem percepisset D t i0 V.; tum se pluri-
num mirari eorum praesumptionem et incogitantiam dicat . 
quippe qui non expendissent magna ex parte inversam esse totius 
causae substantiam capitaque potiora, postquam fractis a vai-
voda induciis, nobis atque fìdelibus subditis nostris non pauca 
loca et per proditionem et armorum vi pluribusque alioquin 
fraudibus erepta essent ; quae nisi redderentur, non esse causam 
cur de veteribus pacis conditionibus ulla mentio fiat. Nostrum 
enim apparatum, sumptusque factos totque iniuriarum a pro-
ximo tractatu subsecutarum indignitatem, bonorumque nostro-
rum amissionem aliam et novam piane disputationem expostu-
lare ; a nobis equidem non expectari antiqua, ut qui impulsi 
scilicet fuerimus de bello consilium capere, nosque ita iam nunc 
instruxerimus, ut nisi valde honesta et pro conditione temporis 
tolerabilia media afferantur, hoc curaturi sumus et nihilominus 
ius nostrum, uti par est, persequamur et fortasse facilius melius-
que obtineamus, quam si per concordiae tractatum fiat. Proinde 
alia inceclendum esse omnino via, ne ludatur opera. E t propterea 
sine cunctatione in medium proferrent, quae haberent. Quod si 
ne bis quidem argumentis induci poterunt ut domini sui propo-
situm explicent, sed tantummodo pristinis mediis insistent, repli-
cabit D t i0 V. satius fuisse, se non venisse in Hungáriám, ex quo 
videret nihil fieri posse. Nani priora illa potuisse eos vel per 
litteras iamdudum significare. Omnino nimirum et nostram et 
_Dms Y. spem et expectationem fuisse, quod nova proponerent ; 
quod cum non fieret, necesse esse Dn e m V. rursus infecta re ab-
ire, quod ipsum quam sit utile futurum eorum domino et sibi 
ipsis, se pauco tempore experturos. E t tali modo arbitramur 
eos recte moveri posse, ut quicquid liabent, effundant et expli-
cent. Juxta quorum deinde sermonem se D t i0 V. sapienter 
accommodare studebit. Quod si penitus eidem cautioni de prae-
teritis inhaererent et ab ea nequaquam dimoveri possent, tum 
demum paulatim quasi invita ad causam iuxta instructionem 
nostram, quam cum bisce litteris nostris accepit, sese deinittere 
et tractatum dextro marte auspicandum curabit, quemadmodum 
in se plane confidimus. Datum Pragae 28. maii 1537. 

Postscripta. Accepimus litteras a marchione Brandenbur-
gensi super eodem negotio concordiae, sicuti D , i0 Y. interfuit, 
responsivas ; quarum exemplum et eorum quae rescripseramus 
ei, Dni Y. per proximam postam transmittemus, ut videre possit 
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nos statútum babere, ut DtiD V. sola haue causam nomine nostró 
tractet. Datum ut supra. 

Az irat élén : Lundenöi. 

Fogalmazvány. 

YIIT. 

1 5 3 7. m á j . 29 . P r á g a . 

Ferdinánd az esztergomi érsekhez. Tudatja vele, hogy ő a Lékére hajlandó 
tisztességes föltételek alatt s meghízza, hogy igyekezzék Brodaricstól Zápo-

lyáék végleges föltételeit kitudni. 

Ferdinandus etc. 
Reverende pater, devote, fidelis et sincere dilecte. Legi-

mus litteras Devotionis Tuae die X V I I I . huius ex Posonio ad 
nos datas De Stepliani Broderici vero cura et sollicitudine 
circa pacem, quemadmodum nobis scripsit D t io V. non est, quod 
replicemus aliud, nunquam certe eam abhorruimus, ueque detrec-
tavimus et adhuc tractari de ea sustineremus, si modo liceret 
nos sperare illam ipsam aliquo pacto ex dignitate nostra com-
poni posse. Per quem autem steterit, quo minus in hunc diem ea 
secuta sit, Du e m Tuam non latet, neque etiam ignorare potest 
nos iam tandem tot maximis iniuriis adversarii nostri impulsos 
expectationeque nostra in tam multis tractatibus frustratos, ad 
bellum gerendum pro regni nostri defensione consilium cepisse, 
quibus sumptibus facile carere voluissemus, si unquam ad ho-
nestas pacis conditiones vaivoda animum applicasset. Ceterum 
poterit DUo V. operavi dare ut cuiusmodi media concordine 
proponant, examussim intelligat et nos de vis primo quoque tem-
pore admonere, ut quid nobis super iis statuendum sit, consultare 
possimus ; tolerabilem enim et regno saluti commodoque futu-
ram pacem nuuquam recusavimus ac ne nunc quidem recusare-
mus, quantumvis armis instructi. Quae Dn i V. rescribenda duxi-
uius. Datum Pragae 29. maii 1537. 

Az irat élén : Strigoniensi. 

Fogalmazvány. 

Lásd a lundeni érsek 1 5 3 7 . június 13-ki levelénél, á 
jegyzetet. 
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I X . 

1 5 3 7. j u 11. 10. K ö r m ö c z b á n y a, 

A laudi érsek jelenti Ferdinándnak, hogy a rá várahozó Brodaricscsal meg-
kezdte az alkudozásokat s hogy ez bizonyos pontok tudaholásavégett (Mindszenthy) 
Tamás egri kanonokot Zápolyához küldi. Néhány békepontra kér továbbá, a lundi 

fölvilcigosítc'ist. 

Sacra regia Maiestas, domine clementissime. 
Yeneris octavo die istius mensis ante meridiem bue saluus 

perveni ; venissem citius, modo milites qui ad conducendum me 
per dominum locumtenentem ordinati, diligentiores fuissent, 
quos a consvetis dietis propellere non potui. Expectaverat me 
bic triduo dominus Brodericus, qui peracto prandio me visita-
vit. I ta dies illa salutationibus domini sui et aliorum amicorum 
absumpta est. Designavi illi boram sextam besternae diei ante 
meridiem in bospitio meo, ubi comparuit et quisque nostrum 
causam adventus sui exposuit. Yerum cum Brodericus intelle-
xisset me venisse cum pleno mandato tractatum pacis continuandi, 
ea tamen lege, ut Cassovia et alia sub induciis intercepta ante 
omnia restituantur, respondit se ad boc non habere mandatimi ; 
nempe ipsum non fuisse praesentem cum domino suo in ista sua 
expeditione, sed "\Yaciae accepisse mandatimi unacum instruc-
tione manu domini Colocensi scripta, quam a longe ostendit, iu 
qua de Cassoviae et aliorum restitutione nulla fìeret mentio. 
Licet et ipsi Broderico honestum videbatur ut restitutio fieret et 
similia multa. Tandem dixit sperare se posse inducere dominum 
s u u m ut assentiat ; tamen id polliceli ausus non fuit. Et ideo se-
c r e t a r i u m domini sui Thomam custodem Agriensem M ü V. cog-
nitum cras ad suum dominum remittit. Interim cogimur in otio 
subsistere, donec ille revertatur. E t quantum intelligere possim 
a domino Broderico, nihil magis negotium pacis conficiendae 
promovebit, quam ut M t is Y. exercitus procedat et nusquam im-
moretur. Id etiam ipse Brodericus exoptat. E ra t etiam in ipsa 
sua instruetione articulus unus in quo ultra omnia quae possi-
det vaivoda, repetit et P a t r i m o n i u m suum nunc sibi etiam con-
signari. E t ideo ego petii Transsilvaniam. Ego nihil aliud con-
sidero quam homines i s t i solito more tractare ineipiant, ut vi-
deant belli eventum ; et ideo quantum fieri poterit esset accele-
randum. Quia et ipse Brodericus fatetur Turcam ob Persarum 
principis et Georgiánorum irruptiones in ipsius dominiis novis-
sime factas coactum esse omnes suos milites quos in Hungáriám 
designaverat, revocare. 

Reperi hic dominum AYilhelmum a Zelkyng, serenissimae 
TÖUT, TÁR. 1878, 46 
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reginalis M t i s consiliarium ; liic me admonuit de iis, quae regi-
nalis illius M tas novissime de neutralitate traetari desiclerabat 
et cum etiam de ea re ad me scripserat, respondi me liuc pro 
aliis rebus tractandis pervenisse. Nichilominus consului ut M tcm 

Y. accederet atque ab eadem ad me litteras impetraret, ut si 
mihi videatur conveniens. ex parte caes. M t is cum Broderico su-
per neutralitate impetranda tractarem. Modo dignabitur M tas V. 
mihi suam voluntatem indicare ut si in pacis negotio nihil con-
clusimi fuerit, an liceat ex parte caes, Mtis ali quid de neutrali-
tate tractare, ne reginalis M tas in eventum quo res suae non vo-
tive successerint, culpam ali quam aut in rebus suis negligentiam 
mihi tandem imponat. 

In M t is Y. instructione positus est articulus unus, quod 
Rachus sit per solam Mf m Y. in toto regno proclamandus et in-
dicendus. Yereor ne hoc nunc impetrali possit, si tanta regni 
pars permansura sit in manibus Joannis ; tentabo nihilominus 
extrema. Sed hoc mihi videretur medium, modo aliter fieri non 
poterit, quod quisque suos subditos vocaret aut quod palatinus 
regni, qui a regni proceribus et nobilibus utriusque partis eligi 
debet, nomine et mandato utriusque regis huiusmodi Rachus 
indiceret. Feto super hoc articulo M t is Y. declarationem. 

Praeterea consideravi illuni articulum in instructione con-
tentimi, ubi obligabit se vaivoda, ne cum aliquo confoederatio-
nem aut intelligentiam cum quovis in mundo contrahere. neque 
etiam legationes aut nunctios ad externos principes seu potenta-
tus absque M tas Y. consensu mittere possit. 

Timeo ne potius inficiat hoc pacis negotium, quam illud 
promoveat. Solent enim similia a captivis vix emungi. Niehilo-
minus si ita iubeat M t is Y., tentabo extrema. 

De articulo qui de Agria tractat, cum sit in manibus ad-
versarii, nunc nihil respondeo, quia in se contrariatili- aliis arti-
culis, nec est quoti mea privata immisceantur publicis. 

Reditum Thomae custodis et secretarii vix ante dies X I I 
expecto. Interim quae mihi expensae hic subeuudae sint. nemo 
est, qui melius sentiat, quam Lundensis et illius camera. Cum-
primum tamen ille redi erit, existimo omni no, me intellecturum 
subito, quid de isto tractatu sperandum sit et totis viribus inni-
tar, quo ea, quae fieri possint, quam celerrime fiant. stb. stb. 
Datum Cremnitiae die dominica decima mensis iunii anno do-
mini XYC X X X Y I I " . 

Hodie post meridiem denuo ad me venit Brodericus et 
anteaquam expediretur Thomas de diversis loquuti siinius et 
inter alia ostendit mihi partem instructionis suae ; in qua conti-
nentur liaec duo, videlicet, quod vaivoda petit ex nunc denuo 
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erigi Patrimonium suum in ducatum, ita ut decedente ipso et 
habito filio, non esset tunc primum ad caes. M t em pro huius modi 
erectione recurrendum. Alterum quod in eventum quo caes. 
M tas et similiter M tas Y. regia decesserint et etiam utriusque 
M tum Y. filii masculi defecerint (quem casum clementissimus 
deus avertat) quod tunc ipse vaivoda et filii sui succederent in 
hoc regno et sint reges Hungáriáé. Ad ista quoque duo digna-
bitur M tas Y. respondere. 

Eiusdem Yestrae sacrae regiae Maiestatis 
humillimus servus 

Joannes Lunclensis mp. 

Külczim : Sacrae Romanorum -stb. regiae Maiestati stb. 

Eredeti, a lundeni érsek írása. 

Jegyzet. E levél két eredetiben van meg ; egyiket Zelkyug, mási-
kat posta útján küldé el a lundeni érsek, mint maga mondja. 

X . 

1 5 3 7. j u n. 2 0. 

Ferdinánd a hindi érseknek. Megfelel az érsek által kérdezett pontokra : a 
Zápolya s Ferdinánd által közösen egybehívandó országgyűlést, a Habsburgok 
férfi örökös nélkül való kimúlása esetére János örökösödését stb. illetőleg s 
egyszersmind biztosítja a lundit, bogy a hadviselésre is gondot forditand s ez 

által Zcvpolycit a békére hajlandóvá teendi, 

Ferdinandus. 
Reverende pater devote sincere dilecte. Salutem. Redditae 

sunt nobis Devotionis Yestrae literae decima huius ex Cremnicia 
datae, ex quibus libenter intelleximus se salvam eo pervenisse, 
quodque eadem Broderico articulum unum, in quo vaivoda ultra 
omnia, quae possidet, repetit Patrimonium suum nunc sibi etiam 
conservari iuxta instructionem suam proponenti vicissim Transsyl-
vaniam nomine nostro postulavit ; in eo se quoque bene pruden-
terque fecisse agnoscimus. De eo vero quod D t i0 Y. scribit Bro-
dericum ad Cassoviam et alia sub induciis intercepta nobis resti-
tuenda a domino suo non habere mandatimi et propterea misisse 
secretarium Thomam custodem Agriensem ad vaivodam pro 
habendo pleniori mandato voluutatis suae : id nobis non solum 
mirum videtur, quippe cum sciamus ipsius vaivodae consiliarios 
omnes simul apud cum congregatos fuisse, adeo quod satis tem-
poris habuisset dicto Broderico de singulis determinatali! instruc-

46* 
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tionem dare ; verum etiam non parva suspitio suboritur eos ad 
pristinum ingenium malamque fraudem ac dolos, quibus antea 
usi sunt, redire statuisse. Ad quod etiam illud pertinere arbitra-
mur, quod idem Brodericus dixit Turcam ob Persarum principis 
et Grorgianorum irruptiones in ipsius dominiis nouissime factas 
coactum esse omnes suos milites quos in Hungáriám designave-
rat revocare. Quod non tam verisimile quam ab ipso astute con-
fidimi esse credimus, ut eo scilicet commento cogitationes nostrae 
a bellica expeditione tanto magis abducerentur. Utcumque tamen 
sese res babeat, ita parati sumus, ut quamvis ab honesta pace 
non abliorreamus, tamen quae ad bellum spectent, rebusque 
nostris in Hungaria promovendis usui futura sunt, dies noctesque 
urgere instruereque non negligamus et in hoc omnes nervos 
nostros intendere est animus ut exercitum nostrum indies magis 
magisque auctum minime feriari sinamus ; sed uti praesentis 
temporis ratio postulat, in hostium agros progressum facere solli-
citemus, ne rei bene gerendae occasionem amittere ullo modo 
videamur. 

De responso quod D t i0 Y. Guillelmo a Zelkyng super 
neutralitate dedit, laudamus prudentiam suam, quae recte sane 
egit illum ad nos reiicere, quem pro qualitate rei et temporis 
convenienti responso retinebimus, verentes scilicet non esse ad 
propositum, ut per liunc hominem statim ab initio eiusmodi trac-
tari debeant, quae potius negotium totum perturbatura essent. 
Si tamen nulla spes esset pacis, non obstamus quin D , i0 Y. id 
agat pro serenissima regina Maria nomine caes. M t i s, quod ex re 
sua esse videbitur. Licet vaivodam, si viribus eius nos superali 
contingeret, quod deus avertat, non minus eiusdem reginae bonis, 
etiamsi de neutralitate transigeretur, quam nobis inhiaturum pro 
certo credendum est. 

Quod ad Baclius per nos solos in toto regno proclamandum 
et indicendum attinet, poterit D t i0 Y. extrema tentare, quod si 
nullo modo obtineri possit placet nobis medium Dn i s Y. in quo 
non est quod quidquam aliud ei praescribamus, cum seiamus se 
pro commodo et utilitate nostra haec et alia consideraturam et 
acturam esse. 

Quantum vero ad petitionem nostram ut vaivoda se obli-
gare teneatur ne cum aliquo confoederationem in mundo contra-
hat neve legationes ad externos principes absque consensu nostro 
mittat, equidem liaud absurdum neque inconveniens esse arbitra-
mur hoc ipsum postulare ut scilicet cum nemine se coniungat aut 
practicet contra nos ; quomodo enim aliter regnimi in pace et 
quiete retineri posset, nisi unanimes et consentientes inter nos su-
mus ? Unde de eo nulla iusta ratione postulata nostra denegare 
poterit, si modo fidem servare et omnes actiones sive practicas in 
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nostrum clamnum praeiudiciumque tendentes caveri voluerit. 
Quantum enim ei sit confidendum, superiora gesta sua nobis sunt 
argumento, ita ut non immerito talia nobis petenda veniant ; 
quae tamen per nos licebit ut D t i0 V. debitis ac honestis modis, 
prout consultius videbitur, quasi limitando agat et perficiat. 

De Agria seiet D t i0 Y. id quod poterit agere ; nos vero 
promissi nostri iuxta instructionem nostrani non erimus immemo-
res, uteunque res cadat. 

Quod D t i0 Y. Laurentium Saurer ad Leonardum a Yels 
cum litteris et ciffera sicuti seribit, miserit, probamus. 

Reditum Thomae custodis et secretarii vix ante duodecim 
dies futurum, etsi graviter molesteque ferimus, cogitantes non 
nisi meras esse teclmas, temporisque perditionem absque ullo 
fructu, tamen expectandum esse putamus quoad redeat, uti subito 
intelligi possit, quidnam de tractatu isto sperandum sit. 

De erigendo vaivodae patrimonio in ducatum nulla erit 
difficultas, postquam res ad concordiam pervenerit. 

Alterum vero quod petit ut in eventu, quo caes. M tas et 
nos, simul et nostrum masculi kaeredes (quod omen deus prolii-
beat) morerentur, ipse vaivoda et filii sui in regno isto succedc-
rent ; non licet nobis ut contborali nostrae charissimae ius opti-
mum, quod ei ad regnum istud successionis nomine ex veteri in-
stituto multisque hactenus observatis legibus deque pristino co-
ronae more competere liquido constat, abscindamus, neque id 
facere possumus, quinimo etiamsi velimus, tamen caes. M tem ad 
hoc minime assensuram fore qui vis facile considerare queat. 
Quare ab eo postulato tam iniquo ut retraliatur vaivoda, piane 
necesse est ; vel si tentatis omnibus in eo persisteret, poterit haec 
res ad arbitrium caes. M t is referri, quam certo scimus repugnatu-
ram fore buie petitioni, tanquam impudenti et rationi haud 
consonae. 

Caeterum salvimi conductum pro Troylo de Frangepanibus 
a D"e Y. petitum, in gratiam ipsius bis annexum transmittimus. 

Quod reliquum est, Dn e m Y. latere nolumus, nos beri a 
Leonardo a Yels accepisse litteras, in quibus scribit TJlmensium 
milites revocatos recessisse, esseque penuriam pecuniae ad sol-
venda stipendia, vaivodamque copiarum suarum vires coaugmen-
tare, se vero arcem Machowitza oppugnare, non absque spe quod 
eam sit occupaturus. Quare cum in expeditione illa non minima 
pars fortunarum nostrarum consistat nostraque plurimum inter-
sit, iam omni maxime invigilare, ut bellum ex sententia nostra 
admiuistretur, non intermissimus satis ingentem pro re nata 
summám pecuniarum ad dictum Leonardum a Yels per duas vias 
deferendam destinare, quibus copiis nostris satis fieri queat 
caedemque retineri simul possint. 
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Praeterea 11011 obstantibus omnibus difficultatibus, quibus 
impraesentiarum premimur, eonstituimus etiam numerimi exerci-
tus nostri, quoad eius fieri queat, in dies magis magisque augere, 
ordinarimusque ut Hieronymus a Lasko etc. sese cum dicto 
Leonardo á Yels sine mora coniungat, qui ex Silesia illinc cir-
citer 1200 (?) equitum tam gravis quam levis armaturae adduc-
turus est. Insuper ex Austria nostra Inferiori non contemnendum 
numerum et equitum gravis armaturae et peditum ordinavimus ; 
nibiloniinus omnem moturi lapidem uti contra Turcas pari modo 
in Sclavonia gentibus nostris robur addamus ; id quod Dn i V. 
idcirco significare opere pretium duximus ut seiet nos usque-
quaque curaturos, ne in nobis quidquam diligentiae, laboris, 
solicitudinis ad erigendas sublevandasque fortunarum nostrarum 
rationes defuisse videre possit. 

Porro quoniam idem Leonardus a Yels ad nos in dictis 
litteris scripsit Petrum Perenny et Franciscum Bebeck non so-
limi rebus nostris non favere aut assistere, veruni etiam inobe-
dientes et suspitiosi videri, sciamusque Dnem Y. antea cum utro-
que tractasse ut in officio suo permanerent, cumque eius operam 
et autkoritatem pro praesenti rerum statu plurimum conducere 
posse non ignoremus, uti ambo quo minus noceant vel obsint 
sed partes potius nostras sequantur, persuadeantur : kortamur 
j)nem y ygj^ C l i m utroque omnibus quibus potest melioribus 
viis atque modis agere ut sese in ista expeditione fideles obedi-
entesque erga nos gerere et exbibere studeant, qui quidem id in 
eos singulari qua possumus gratia simus recognituri. 

E t quia Hieronymus a Lasko eisdem non vulgari amicitia 
familiaritateque iunetns est, confidimus ipsum quoque opera sua 
non parum posse prodesse kuic negotio, ut i l l i duo in fide reti-
neantur ; ad quod cum D , i0 Y., uti diligenter faciat, cum ad ista 
loca advenerit, cohortabitur, curabitque quantum potest, ut inter 
Leonardum a Yels et ipsum Laskum de gerendi belli ratione 
conveniant (sic) mutuaque coniunctione animorum devinciantur. 
Quo nihil potest esse melius et utilius. E t quicquid ita rebus 
nostris, usui et commodo fore perspexerit, hoc omne pro suo in 
nos studio agendum providendumque Consilio et prudentia sua 
iuvet, sicuti in se piane confidimus. Nam si exclusa omni spe 
pacis, rem be l lo administrandam esse senserit D t io V., non du-
bitamus profecto quin ipsa tum omnibus ingenii sui viribus exi-
miaeque prudentiae praestantia elaborabit in medium afferre, 
consultare proponereque, quae ad prosequendam expeditionem 
nostram quam optime quadrare et necessaria esse videbuntur ; 
praesertim cum D , i 0 Y. aliquandiu in Hungaria versata, eius 
gentis et naturam moresque et locorum situs, multaque longo 
rerum usu et experientia ita didicerit, ut facile quid facta opus 
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sit, iudicare possit. Eam enim in se fidutiam prorsus collocavi-
mus ut nihil in hoc consulendi genere praetermissura sit, quod 
ad dirigenda negotia, remque nostram militarem promovendam 
easque practicas continuendas et exercendas, de quibus secum 
hic communicavimus, pertinebit. In quo certe Leonardo a Vels 
accurate iniunximus ut in omnibus sese Consi l io et opinioni 
Dnís V. accommodet ac quemadmodum ei consultimi videbitur, 
ita facienduni curet ut ne tot impensae annique tempus oppor-
tunissimum frustra consumantur. Etenim Dn e m Y. hortamur et 
rogamus ut simulatque viderit istorum tractatus esse inanes et 
agi tantummodo solita astutia malaque fraude per eos, sicuti 
hactenus fecerunt, velit provinciám suscipere dirigendarum re-
rum nostrarum omnium, quas sane eidem sincere et confidenter 
committimus et ordinandas et disponendas, quemadmodum ne-
cessitas ipsa postulaverit, ut extremam tandem manum buie operi 
imponere possimus : in quo ei neque modum neque ordinem ul-
lum praescribimus, tribuentes nimirum omnia suae exactae pru-
dentiae et vehementi erga nos amori, quo certe fiet ut quasi es-
set propria causa, in ea sit operam suam positura. I ta enim 
decrevimus et constituimus extrema tentare, nullisque quantum-
vis magnis laboribus impendiisque parcere, quo speratimi huius 
belli exitum consequi valeamus. E t quicquid diligentiae, operae, 
studii, consilii in liane rem D t i0 Y. contulerit, id erga se singu-
lari gratia nostra rependere studebimus. Quae bene valeat. 20. 
iunii 1537. 

Fogalmazvány (melyben a chiffre-rel írandók alábúzva vannak.) 

X I . 

1 5 3 7. j u n. 13. K Ö r ni ö c z b á n y a. 

A lundi érsek Ferdinándhoz. — Tudatja vele Brodarics érintkezéseit az esz-
tergomi érsekkel s ez utóhóinak levelezését Frater Györgygyei s nagyon kéri 
Ferdinándot, hogy ha már rábízta a béketárgyalásokat, mást, különösen ma-

gyart ne engedjen beleavatkozni. 

Sacra regia Maiestas, domine clementissime. 

Hodie reverendissimus dominus archiepiscopus Strigo-
niensis nobilem quendam servitorem suum misit ad rev. d. 
Steffanum Brodericum episcopum Yaciensem cum litteris cre-
dentiae, cum annexa etiam copia litterarum Mtis Y. ') quam 
praesentibus remitto. Quid autem nunctius ille litterarum cre-
dentiae virtute exposuit, mihi incognitum est. Illud tamen scio, 
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quod dominus Brodericus statim hominem suum ad Joannem 
vaivodam cum simili copia misit, motus propter ea verba in 
dieta copia contenta, quae ego linea quadam suhsignavi.2) 
Quare autem id fecerit, M tas V. pro sua prudentia longe melius 
quam ego perpendere potest. Brodericus ex inadvertentia hoc 
unicum mihi dixit, archiepiscopum nunciasse sibi, ut liberius 
cum ipso ageret et quaecunque media quibus pax ista confi-
cienda erit, illi significet ; ipsum velie omnia cum domino Tur-
zone communicare, non obstante illa differentia, quae inter eos 
esset suborta, quam facile componere possunt, modo in hoc ne-
gotio admittantur. Cras bine recedit dictus nunctius archiepis-
copi et revertitur ad dominum suum. Quid autem Brodericus 
cum eo renunctiaverit, ignoro. 

Praeterea, serenissime rex, dictus nunctius expedivit bine 
statim, postquam a domino Broderico responsum habuit, alium 
hominem dicti archiepiscopi cum litteris domini sui ad fratrem 
Georgium episcopum Yaradiensem ; causam tamen expeditionis 
ignoro. Licet archiepiscopus pro forma ad me scribit, rogans ut 
F ra t r i Georgio pro eo supplicem, ne eum in quibusdam decimis 
impediat ; tamen quod ad Brodericum scripserit, nullám apud 
me facit mentionem. Ego scio quod propter ea quae a me fieri 
desiderat, hominem suum non miserit. Residuum relinquo ar-
bitrio M t ís Y. cogitandum. 

Michi videretur, serenissime rex , (salva tamen gratia 
M t i s Y.), postquam negotium hoc mihi nunc ad tractandum com-
missum sit, ut aliis, praesertim Hungaris non committeretur 
quicquam in hoc tractatu tentandum ; quia facile inducendus 
erit per huiusmodi modum Mti8 Y. adversarius, ut existimet 
M t em Y. pacem haue quibuscunque etiam mediis ambire. Desi-
nat obsecro, M t a s Y. ab istis et similibus per modici temporis 
spa,tium et sinat me agere. Postea si res minus foeliciter succes-
serit, mihi culpam imponat, si modo mereor. E t amore dei etiam 
atque etiam M n Y. supplico, ut omnino abstiueat. Quantum enim 
noceant similia rebus iis mihi commissis, ego scio, et multa de 
iis scribere possim, quae modestiae causa omitto. Hoc unum ta-
men pro certo habeat M tas Y., summa fide et diligentia nie ne-
gotium hoc tractaturum et nihil ommissurum penitus intentatimi. 
Plura polliceri non possum. Interea tamen modis omnibus Con-
silio, ut quantum fieri poterit, cum militimi copiis ad hoc reg-
uum accelerali iubeat. Ea res tractatus hos mirimi in modum 

és 2 ) Lásd Ferdinánd 1 5 3 7 . máj. 29-diki levelét, (mely aiou-
ban az eredeti fogalmazványról van másolva.) A dűlt betűkkel szedet-
tek e máj. 29-ki levélben azon belyek, melyeket a lundeni érsek az o 
általa vett másolatban aláhúzott. 
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promovebit, Stb. stb. Datum Cremniciae die 
Mercurii X I I I . mensis iunii anno domini X Y C X X X Y I I . 

Eiusdem Yestrae sacr. regiae M t i s . 
bumillimus servus 

Joannes Lundensis mp. 

Külczím : Romanorum Hungáriáé Bohemiae regiae M n etc. stb. 

Eredeti, a lundi érsek irása. 

X I I . 

1 5 3 7. j u n. 30. K ö r m ö c z b á n y a. 

A lundi érsek Ferdinándnak. Tudatja, hogy az esztergomi érsek, Turzó Elek 
helytartó és Gerendy erdélyi püspök a béketárgyalások menetét érteni óhajt-
ják ; Vels hadcdnak állapotát leírja s Perényi Péterrel és Bebek Ferenczczel 

folyt alkudozásokról híreket közöl. 

Sacra regia Maiestas, domine domine clementissime. 
Yigesima quarto die mensis istius redditae mihi sunt Y. 

sacrae regia Mtis litterae datae Pragae XY. iunii, unacum in-
clusis exemplaribus eorum, quae illmus Joachim marchio Brau-
deburgensis elector ad M tem Y. in hoc negotio liungarico scripsit, 
simulquae M tas Y. illi responderit. 

Dominus Joannes Statilius qui se episcopum Transsilva-
niensem nominat, iis diebus apud me suis litteris Distantissime 
egit, ut apud M tem Y. instantiam faciam pro impetrandis litteris 
salvi conductus pro sua persona, servitoribus quibusdam et im-
pedimentis in forma consueta transeundi per dominia Mtis Y. in 
Italiani. Causam enim istius profectionis suae haue esse affirmat 
cum Buda obsidione premebatur, se interfuisse dixit et ob timo-
rem votis se astrinxit ad divani virginem de Laureto, sanetum 
Xicolaum de Bary et limina beatorum Petri et Pauli apostolo-
rum almae urbis ; nunc denuo pro huiusmodi litteris instat ; ve-
rum ego pro bis litteris apud Y. M tem non insteti, quoniam ho-
minis illius ingenium atque mores michi satis cogniti sunt, Sed 
ob inopportunam illius instantiam praetermittere non potui quin 
petitionem ipsius Y. sac/ae Mü indicarem. Quae tamen et ipsum 
Statilium iamdudum novit et seit, an magis conveniat ipsum a 
suo domino et regno absentem esse, ne res bonas apud illuni ini-
pediat, sive quod maneat in regno, ne aliunde venerum submit-
tat aut sisaneam seminet. Cupio nihilominus de Y. M t is voluntate 
certior fieri. 
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Archiepiscopi Strigonieusis praeteritis iis diebus apud 
dominum Brodericum cum instantia egit, ne gravetur ire in 
abbatia (sic) s. Benedicti de iuxta Gron, eo et ipse arckiepis-
copus esset venturus, ubi a Broderico intelligere desideravit 1110-
dos et media componendae pacis huiusmodi. cui Brodericus res-
pondit, se bine recedere non posse, neque de conditionibus pacis 
quicquam rescire posse, donec a suo rege aliter fuerit informatus 
ad quem eius secretarium Tliomam custodem Agriensem misit. 

Dominus Turzo in singulos dies apud Brodericum et me 
instat ut resciat similia, cui ab utroque bene ad propositum re-
spoudetur. Non obstante differentia inter dominum Turzonem et 
arcbiepiscopum idem Turzo instetit apud dominum Brodericum 
iampridem antequam Strigonieusis Brodericum urgeret, quo se 
ad monasterium s. Benedicti conferret, ut si arckiepiscopus desi-
deraret illius praesentiam, omnino non recusaret illuni accedere. 
Quae res miki videbatur admiranda, postquam vidi litteras et 
petitionem Strigoniensis, quibus Brodericum rogabat, ne se ad s. 
Benedictuni veniendi gravare veliet. 

Episcopus Transsilvaniae Gerendi similiter instat apud 
dominum Brodericum vehementer ut istius tractatus seriem in-
telligat. Minatili' mirum in modum, etiamsi per nos duos pax ista 
sic concludatur, necesse tamen esse, ut per Hungaros omnes 
utriusque partis confìrmetur ; qui hoc nunquam sint facturi, nisi 
conditiones eiusdem prius intellegerint. Allegat praeterea peri-
cula multa Broderico eventura, si se ad istius pacis conclusiouem 
solus intromiserit et talia multa. In summa offert se venturum 
ad hunc locum ut amice semper bis cum domino Broderico con-
ferre possit. Dominus Brodericus illi etiam satis bene respondet, 
quod non opus est ut veniat, quia ab ipso nihil de iis conditioni-
bus intelligere poterit. Nani in singulos dies suus dominus im-
mutaret opiniones suas. Ideo nihil recti respondere posse, et 
propter ea frustra huc accederei 

Thomas ille custos Agrieusis de quo dudum scripseram, 
nondum rediit ; illuni tamen de die in diem expectamus. Cumpri-
mum venerit, intelligam ea quae sui domini voluntas et proposi-
tum fuerit et ad V. M tem quam diligentissime perscribam. 

Die vigesima septima huius ad Mteiu V. misi fasciculum 
litterarum per medium vicedomini Yienuensis, quem dominus 
Leonardus a Yels ad me miserai Hic instantissime me rogat ut 
apud M tem Y. accuratissimam iustantiam faciam, quo illius exer-
citus augnientetur. E t certe serenissime rex, M tas V. praesens a 
me iutellexit saepius vaivodam nihil magis timere quam ut exer-
citus in superioi'ibus partibus adaugeatur, et ideo omnem suam 
potentiam ad ea loca contra dominum Leonardum misit. Quod 
aiiteiii Valeutinuiii Terek ultra Danubium misit profecto oh 
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millaiii aliam causam fecit, uisi ut M t em V. cliverteret ad diversa 
loca et interturbaret, quo minus in superioribus partibus progre-
deretur dominus Leonardus ; quia Transsilvania et partes illae 
ultra Tibiscum ab ipso defìcerent, modo M tas V. copias suas 
aliquas misisset in subsidium domini Leonardi. E t certe dominus 
Leonardus non modo prudenter sed et strenue se gessit in hunc 
usque diem. E t omnino non esset eo modo negligendus bonus ille 
vir, ob multas rationes. Quia si deseritur ipse, quis erit unquam 
qui subsidium aliquod a V. M t e posset expectare aut sperare? 
Praeterea bostes nicbil aliud praedicant, nisi quod M tas V. suos 
Semper deserit. Etiam si ille occubuerit (quod deus avertat) arces 
omnes bucusque interceptae deperderentur et nihil certius quam 
[quod] civitates istae omnes montanae una cum mineris alteri 
parti adhaererent, posteaquam strenue Turzo et Franciscus de 
Rewa a se gererent una cum archiepiscopo. Vereor ne M t a s V. 
maximo suo incommodo experietur. Itaque si M tas Y. vult bonam 
pacem cum adversario suo, corroboret vires Leonardi et taliter 
ut progrediatur. Hoc est consilium eorum, qui ex aft'ectuotissimo 
corde fortunis M t is V. favent, similiter et eorum qui eiusdem 
M t is V. liosti addictissimi sunt. E t eo modo existimamus finem 
buie negotio imponi posse et alia nulla ratione. 

Cum ista scriberem allatae michi sunt M t is V. litterae 
datae Pragae die XX- m a iunii, quibus particulariter meis respon-
deri voluit, quos sub data X. istius miseram. Gratissimum enim 
mihi fuit ad singula particulariter M t i s Y. mandatimi et volunta-
tem intellexisse ; cum primum Thomas custos Agriensis redierit 
(quem in horas expectamus) quaecunque ab hornine tentari pos-
siut, et ego movebo, quo celerius vaivodae animimi intelligam, 
quae liabeat ad pacem stabiliendam, vel more solito suis technis 
et dolis rem prorogandam. E t quae intellexero, diligentissimo 
studio ad M tem Y. perscribam. Yerum si ad tractatus continu-
andos deventum fuerit iuxta tenorem instruetionis et posteriorum 
istorum litterarum Mtis Y. eo studio et diligentia procedam, 
quemadmodum M tas Y. id me facturimi non difFid.it et de eorum 
successu eandem dietim faciam certiorem. 

Petrus Perrenj interim, quo hic sum, ad dominum Turzonem 
frequenter misit et scripsit. Turzo etiam quae eidem nunciaverat 
et scripserat, mecum communicavit omnia (uti dixit) et nihil 
omisi tum apud Turzonem, tum etiam Petrum, quo dictum Petrum 
in devotionem Mtis Y. inducerem a quo sciebam Franciscum 
Bebeck dependere. Sed ut M ü Y. verum fatear, ego istos tracta-
tus et Consilia inter Petrum et Turzonem non satis intelligere 
potui, etiamsi mihi videatur intellexisse aliquid, tamen non con-
venit tempori praesenti ut ipsi de nie talia suspicentur ; quemad-
modum cum praesens apud M tem Y. pervenero, oretenus conmio-
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dius sum relaturus. Scripsi Petro ea quae scribeuda erant, sed 
nichil respondit unquam. Tandem ipse et Bebeck publice defece-
runt seque M ü V. publicos bostes futuros publicaverunt ; sicuti 
non dubio ex litteris domini Leonardi a Yels iamdudum intel-
lexisse potuit. 

Quantum ego cognoscere possum, ista Petr i et Bebeck de-
fectio maturo et longo Consilio praehabito facta extitit. Ideo quod 
Hungari utriusque partis nollent pacem inter M tem Y. et vaivo-
dam ; verum cum nunc videant, M t i s Y. vires tales futuras ut si 
dicti Petrus et Franciscus ad devotionem vestram (sic) venissent, 
actum fuisset de Jobanne Scepusiensi, vel talis inter M tem Y. 
et vaivodam facta fuisset concordia, quae eos ad debitam obedien-
tiam reduxisset, quod iugum videlicet obedientiae illis gravissi-
murn est, eo quod a tot saeculis non assueverunt illud ferre ; 
dicant quicquid velint quotquot sunt Hungari (de maioribus dico) 
boc est quod verentur maxime ut eos oporteat aliquando sub 
legibus vivere ; quod quantum possunt, totis viribus impedire 
conantur, nullam babentes ad patriam, ad rempublicam christia-
nam neque eorum posteros rationem. 

Praeterea scio quod adverso animo tulerunt Perrenni et 
Bebeck, quod M t as Y. Casparem Seredi eos praeferret in digni-
tate. De bis et aliis quoque satis praesens locutus sum ; sed 
frustra. Nunc autem, cum viderint arces Regetz et Talia in suis 
manibus consignari, deliberarunt et ipsi de rebus suis statuendis. 
E t si M u Y. peiora ex eo proveniant, nemini nisi sibi ipsi impu-
tet, Inpossibile est deum permissurum ut ubi Seredi praefuerit, 
res M t i s Y. foelicem assequturum finem et effectum ; tantum 
vidi oculis meis ; sed adulatoribus potius quam mihi sinceriter 
admonenti concreditum est ; licet ipse omnium istorum malorum 
occasio est ; quod me probaturum etiam sub poena talionis obtuli 
et in praesentiai'imi offero. 

Postremo ubi M t a s Y. me hortatur, in eventum quo ego 
cognoverim adversam partem tractatus istos solita astutia et 
mala fraude protrabere velie et conari, quotunc provinciám diri-
gendarum rerum suarum omnium in me suscipere non gravaret 
(sic pro: gravarer) omnesque corporis et animi vires extendere, 
quo semel finis optatus imponatur etc. Sacra regia M tas, domine 
clementissime, nou dubito quin M tas Y. in recenti memoria teneat 
ea, ad quae aliquando me obtulerim ultro. Eius eiusdem animi 
nunc quoque sum. Restat modo dumtaxat ut M , a s Y. per primam 
postam mibi indicali iubeat, ubinam locorum me esse velit, 
et si apud dominum Leonardum me velit, possim bine ad ipsum 
proficisci. In unum tamen hoc supplico ut inprimis sacratissimae 
caes. M t i s domini mei clementissimi in bac re dignus respectus et 
tandem honoris mei quoque habeatur ratio. Praeterea ut ex 
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Vienna tentorium et paucula arma defensiva mittantur una cum 
mandato ad dominum thesaurarium exercitus ut de victus tan-
tummodo necessitate provideat. Paratus sum ex lioc loco certo 
me exercitui Leonardi a Vels coniungere, uhi (licet servus inuti-
lis sum) nihil omittam quod ad promovendas res V. M t is perti-
nere videatur, neque in eum eventum dubitandum erit ut inter 
dominum Leonardum et Lascimi dissentio oriatur et si eum 
exercituni domini Leonardi auxerit ad numerimi, de quo saepius 
M t is V. clixi, non ambigo quin practicam illam M ü V. notissi-
mam ad effectum deducemus aut saltem pacem bonam et stabi-
lem faciemus. Ad hoc negotium bene exequendum plurimum 
prodessent pixidarii Itali et aliquod catefracti Germani et 
Germani pedites adbuc pauci. E t hoc pro certissimo liabeat M t as 

V. quod ego (praeter iactantiam dixerim) omnino spero me pe-
nitus inutileni non futurum, praeterea in fide et diligentia nullus 
admittetur error. Plura de me polliceli nec licitimi est neque 
possum. — Stb. stb. Datum Cremnitiae die ultima mensis iunii 
anno domini X V C X X X V I I . 

Eiusdem Vestrae sacrae regiae Mtis 

humillimus servus 
Jo. Lundensis mp. 

Eredeti. Nagyreszt chiffre. 

X I I I . 

1 5 3 7. ( j u n . v é ge . — j u l . e 1 e j e.) j u 1. 4. (?) x) 

Ferdinánd Károlynak. — Tudósítja, hogy a béketárgyalások folyása kedve-
zőtlen ; ezért ő —- bár a békére bajlik — hadainak Vels cdatt előrenyomú-

lóist parancsolt. Némi híreket is közöl a török felöl. 

E t quant aux affaires de Hongrie vous aurez monseigneur 
par nies precedentes amplement entendu l'estat ou ilz se re-
treuuent pour lors de, l'euesque Brodrico a icy envoye d'enuers 
ledict archeuesque de Lunden, luy pliant par ses lettres se 
vouloir trouuer en vne des villes de montaigne appartenant a la 
reyne regente madame notre bonne soeur et ce pour entrer en 
communications sur l'establissement de paix auec le vayuoda sou 

x) A másoló könyvben e levél után következő jul. 8-ki levél igy 
kezdődik : Ainsi que mes aultres lettres du 4 e de ce mois stb. Valósziníí 
hogy erre utal. A mit Ferd. tudósít, ez egyaránt illik junius végére és 
.július elejére. 
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maitre, luy donnant bon espoir d'y parvenir. Quoy voyant ledict 
de Lunden et apres m' auoir communique et par ensemble con-
sulte tout ce qu' auons veu, pouuoir duyre ou cest endroit, s' est 
party d'icy auec instruction et pouoir souffisant que luy ici fait 
depescher. Toutesfois a ce que ledict de Lunden m'a depuis 
escript les ckoses n'estoyent encoires tant aduances qu'on y pou-
uoit prendre quelque resolution et mesmes sur aulcuns articles 
dont les commissaires dudict vayvoda n'auoient assez ampie 
pouuoir de traiter. Neautmoings que l'on ne deust pourtant aulcu-
nement laisser de auancer non armee et donner audict vayvoda 
toute la presse possible, ainsi que ces commissaires mesmes le 
sollicitoient ; disans (comme aussi cydevant ont fait ses aultres 
commis) cestuy estre le vray moyen pour le faire venir a la 
raison. J e ne puis monseigneur encoires juger quelle en sera la 
fin mais quoyquil en adviengne soit le fait ou le failly, j'espere 
que Y. M t e cognoistra cy apres par lesdict instructions le plus 
que tout debuoire en quoy je me mectz et qu'il ne tient a moy 
comme aussi n' a jamais tenu, les cboses ne viennent a bonne 
yssue. E t faitz tourjours aduancer le sieur von Yelz mon grant 
maresckal et capitain general de ladicte armee, lequel a desia 
gaigne sept ou kuit bons cbasteaux et la pluspart par force et 
batteri es et est desia bien auant et pres des ennenws, lesquelz 
neautmoings comme j'ay entendu, se sont fortiffiez, parquoy y 
envoye tousjours le plus de gens que puis recouurer pour de tant 
plus renforcer l'armee au reboutement des ennemys. I l ne peult, 
monseigneur, tarder que bientost j'en aye quelques nouuelles. 
J e supplie a dieu, qu'elles soyent telles que Y. M t e et moy en 
puissions recepuoir plaisir et resjoyssement, Car a la verite si 
(que dieu par sa grace ne veulle) quelque cbosej mesaduenoit a 
la diete armee, il me serait, monseigneur, impossible redresser 
aultres forces que mectroit tous affaires quant audict Hongrie 
en euident et perpetuel desespoir. 

E t quant aux Turcs il se monstrent journellement ou 
couste de la Sclavonie, mais poinct en graud nombre, comme le 
bruict courroit, combién qu' il ne se peult scauoir s'ily a aultre 
suyte. Esperant au plaisir de dieu puisque par la mer ilz se 
trouueront assez empecliez contre les forces de votredicte M t e , 
auec l'ordre aussi que j'ay baille pour la resisterne y aiant . . . . 
envoye Katzianer auec bon nombre de gens, qu' ilz ne paruien-
dront du tout a leur mauuaise intención. Si quelque ebose m'eu 
survient d'auantaige taut du couste de Hongrie que aussi de 
Sclauonie, je ne fauldray monseigneur vous en aduertir. Dieu 
en aide auquel je prye. etc. 

Egykorú másoló könyvből I. 2 5 5 . Becsi titk. ltár. Belga állomány. 
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XIV. 

a) 

1 5 3 7. j u l . 7. K ö r m ö c z b á n y a . 

A lundi Ferdinándnak. — A kalocsai érsek megérkezéséről tudósítja, a mi-
nek azonban semmi haszna nincs. Azt hiszi, legjobb lenne, ha ö Vels táborába 

utaznék s Zápolyát onnét szólitnéi föl békére vagy bábomra. 

Sacra regia Maiestas, domine clementissime. 
Hac kora allatae mihi sunt inclusae a magnifico domino 

Leonardo a Yels, quas ad M t!s V. manus quam celerrime trans-
mitti optauit. Ad me per cyffras scribit quemadmodum M tas "V. 
ex inelusa copia clarius videbit. Ego totiens per litteras negotium 
boc promovi, sed nihil promoveo, quoniam niliil ad ea responde-
tur, quod dicto Leonardo conveniat, quo bostes a se pellere 
possit. Miror quod M tas V. bonum illuni virimi ita deserit, cum 
summa rerum omnium in illius exercitu consista!. Nani Joannes 
vaivoda omnes vires suas in illuni convertit ; quod si illuni supe-
raverit, extrema M t is Y. subditis imminent. Satis de iis superiori-
bus diebus scripsi.  

Dominus Colocensis nihil aliud adfert quam prorogatio-
nem, verba et nugas, si ita- dicere liceat ; excusat se, sua culpa 
icl non fieri, sed videt dominum suum nihil facturum ultro, sed 
impellendum esse. Idem sentit Brodericus. E t si permitteretur 
eis, haec supplices et genubus complicatis supplicarent M ü Y., 
quia cognoscunt eorum dominum nihil ex sua bonitate neque 
pro regni neque pro christianitatis commodo unquam boni fac-
turum, sed compellendus esset aliquantisper. 

Ego naturam vaivodae etiam in parte novi, rem ita se ha-
bere. E t ideo satis aperte haec ali quando dixi M u V. Scio etiam 
alia via illum ad nullum bonum induci posse. Quid modo videbi-
tur M ü Y. convenire, id faciat. 

Conveniret meo iudicio ut ego bine ad dominum Leonardum 
irem et vaivodae nuntiarem, utrumque gladium et belli et pacis 
habet itaque illi liberum existere quid . . . se amplecti velit. 
Yelim tamen ire cum dignitate caes. M t is et non cum ignominia 
mei ipsius. Non dubitarem quin negotium aliter deduceretur, 
quam isto modo. Sed velim ut et exercitus augeretur ad 8 milia 
hominum honorum. 

De tractatibus nostris istis nihil conclusimus liodie et cras 
existimo faciemus id quod fieri poterit. Sed hoc nunc 
sciat [Mtas V.] nos hic nihil conclusuros ; saltelli intertenebo ne-
gotium, donec Mtas Y. sacrae responsum et voluntatem intel-
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lexero, — — Cremnitiae die 7. iulii liora 4. post meridienj. anno 
domini XY C X X X V I I . 

Eiusdem Vestrae sacrae Maiestatis 
humillimus servus 

Jo. Lundensis mp. 

Kiilczim : Sacrae Romanorum etc. regiae Maiestati stb. 

Eredet;, a lundeni irása. 

XIV. 

b) 

X 5 3 7. j u l . 7. E p e r j e s i t á b o r . 

Vels Lénàrcl a lundi érseknek. — Kéri hogy maradjon helyben s várjon az 

alkalmas időre, midőn a békét kedvező föltétélek alatt megkötheti ; továbbá tu-
dósítja hadai állásáról s ígéri, hogy ha segélyt nyer Ferdinándtól, Zápolyát 

kényszerítni fogja a békére, sőt kiűzi az országból. 

Reverendissime in Christo pater et domine, domine obser-
vandissime. Salutem stb. 

R. D , l is V. litteras — accepi. Quod vero tanto-
pere adversariorum in tractanda pace cunctationem accusat, indig-
naturque atque adeoprorsus discedere statuit, sane perturbato ani-
mo tuli ferroque. Verum quoniam (hostes) sua spe frustrati sunt, 
sperabant enim me facile aut superari aut turpiter iu fugam cogi 
posse, prorsus arbitror ut et ipsa r. D t i0 V. coniectare potest 
aliam responsionem brevi daturos, nec gravatili! ad pacis condi-
tiones accessuros esse ; quam ob rem r. D a e m V. affectuosissime 
rogo, ut animimi mutet, neque obitum praecipitet, immo ne in 
animimi inducat, re infecta discedere. Voluerunt prius aleam 
belli niecum experiri, partim Petr i Peren et Francisci Bebeck 
defectione, partim vero copiis suis numerosissimis animati ar-
bitrai ique tum deniuni tempus fore ineundae concordiae, atque 
ob id studio Thoniam custodem Agriensem retinuerunt, optatissi-
mum nimirum belli eventum sibi pollicentes. Sed deus, licet 
pauci ethostibus undiquaque septi essemus, non passus est tan-
tam illorum audaciam vim et potentiam crudeliter saevire aut 
vel minimo nobis esse mcommodo ; quin imo id effecit potius ut 
multo alacriores maiorique animo hostem persequi statuerimus 
quod protinus ipso actu mauuque praestabimus, cum plures 
copias regia Maiestas destinaverit ; nam ita qiiicquam attentare 
sine maximo et nostro et regui periculo non possum. Nam quod 
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scribit r. D t i0 V. bostes in spem erectos, ut me minimo negocio 
profligant aut saltem incommodent, satis manifestum est, quid 
hactenus iactantia eiusmodi dignum designarint. Ego vero con-
trarium promittere non verebor, multis evidentissimis timiditatis 
et inconstantiae maximeque apertissimorum studiorum quibus 
inter se flagrant argumentis inductus. Nec vero me fugám cepisse 
quisque vere dixerit. Hactenus enim firmo fixoque pede restiti, 
nihil ducens optabilius, quam ut armis mecum viribusque con-
tenderent. E a enim diligentia castra muniveram valloque clause-
ram militibus undiquaque fulcito, erectis insuper certis aliquot 
propugnaculis, quo expeditius ex omni loco machinis quoque 
hostem quemvis premerem, adeo ut si impetum facere conati 
fuissent, nusquam non gravissimam repulsam, accepta haud con-
temnenda clade, ferre cogerentur. Porro de recuperandis arcibus 
Regecz, Talya, Nagida et expugnandis Munkaez et Dyosgewr 
frustra gloriantur sibique piacent ; alios enim homines quam ipsi 
sunt, arcibus illis praefeci ; quos etsi obsideri contingat, fortiter 
tamen adventum meum expectare ad extremum non desinent ; 
quamquam castro Talya secus accidere « aliquid possit ob com-
meatus penuriam. Sed et hic facile auxilio futuri sumus, modo 
regia M tas quam festinantissime reliqua auxilia miserit, quod ut 
cottidianis litteris r. D t i0 Y. sollicitet, etiam atque etiam rogo et 
dei amore obtestor. Dabo enim r. Dn i Y. talem concludendae 
pacis occasionem, quae non modo regiae M u nobisque omnibus 
summo honori futura sit, sed toti christianitati salutaris et exop-
tabilis. Mira autem et incredibili laetitia exercitum Boemorum 
adventare Yiennam intellexi ; quia si totus huc dimissus fuerit, 
confisus dei misericordia periculo capitis mei promittere r. D n i 

Y. non dubitabo, me vaivodam regno penitus eiecturum, parta 
publicae quietis gratissima fruitione, nec vero existimare possum 
aliter quam iusta atque tempestiva auxilia ventura esse, modo 
r. D t i0 Y. regiam M t em subinde et instanter urgere non desistat. 

De discordia gubernatorum reginalis Mtis iam antea satis 
intellexeram, neque ea de re M tem regiam admonere praeter-
misi, quod si idem r. Dti0 Y. et apud reginalem M tem fecerit 
vehementer erit conducibile. Tempestive enim, ne huiusmodi 
mala longius serpant, occurrendum est. 

Nova non sunt alia, nisi quod accepi Moldavum ingenti 
manu in Transsilvaniam irruere velie, omnes ibi in magna tre-
pidatione versari, Mayladt revocatum esse eumque nuncreditum 
parare. Petrum Perenny cras ad vaivodam proficisci et ut ego 
intelligo instaturum ut pacem faciat, videt enim res suas frivole 
procedere. Breviter hoc addam adversarios inter se mirifice 
tumultuari, dissentire, exercitumque eorum in dies debi-
litari minuique. Unde plane confido cum vires nostrae brevi 
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sunt fìrmandae, magnimi illis incommodum atterri posse. Specta-
bilis etiam dominus a Lasko cras in Kesmark veniet, unde omnino 
in biduo simul constituimur. — — — 

E x castris prope Eperyes 7n?a iulii anno 1537. 

Egykorú, a lundeni érsek által beküldött másolat. 

X V . 

1 5 3 7. j u 1. 11 . K <"> r m <"> c z b á n y a. 

A lundi érsek jelentése Ferdinándhoz a Körmöezrc megérkezett kalocsai érsek 

Frangepán Ferenczczel és Brogaricscscd folytatott alkudozásokról —- s arról} 

hogy a kalocsai miként szeretne Ferdinánd szolgálatába lépni. 

Sacra regia Maiestas, domine clementissime. 
Septimo die istius mensis brevissime M ü V. regiae seripsi 

quid mibi ex iis nostris tractatibus sperandum videbatur. Postea, 
ne aliquid omitteretur per me, quin omnia tentarem, reperi domi-
num rev. archiepiscopum Colocensem bue missum solimi ut lioc 
negotium suspenderet et prorogare!, sperans fortassis vaivoda 
res suas contra dominum Leonardum feliciorem habituras 
successum. Ego satis acriter ipsum eundem arcliiepiscopum in-
crepavi, illuni videlicet non debuisse vaeuis manibus venisse, nam 
satis et plus satis fuisse caes. M t em dominum meum clementissi-
mum per ipsum ac dominum Brodaricum deeeptam fuisse ; postea 
ipsos ambos scire quomodo et ego Waradini habitus, quid etiam 
ibidem niecum transactum fuisset et quod ex istis tractatibus 
nihil aliud viderem, nisi quod eorum dominus similiter et ipsi 
nihil magis cordi haberent quam dolis et nugis negotium hoc 
cum caes. M t e et illius oratore ita agere et continuare ut toti orbi 
manifestum sit vaivodam caes. suam M tem non modo non spre-
visse sed etiam ludibrio habuisse. E t ideo dixi me bine intra 
triduum solvere velie, ne aniplius eis atque aliis fabula sim. Ipsi 
vero denuo se ut solent excusarunt multis verbis non absque 
tiramenti confirmatione ; maxime dominus Colocensis inquit in-
vitimi se bue venisse ita vacuum, sed quod ausus non erat recu-
sare, cum iam apud suum dominum suspectus habeatur quod 
caesareae et V. M d plus affidatili- quam ipsi vaivodae et similia. 
Bogantes me propter dei amorem ac totius reipublicae bonum, 
ne gravarer immorali, donec et quousque denuo ad eorum dominum 
mitterent et ab eodem extrema tentarent, quod nisi se aliuni 
gesserit quam lmcusque, non velie se eidem amplius inservire, 
sed a regno discedere. 
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Replicai i, frustra me haue expeetatiouem facere, quia 
Thomas custos Agriensis prius ad vaivodam profectus erat pro 
resolutione quorundam articulorum et uou video ipsum nec 
archiepiscopum desuper aliquam resolutionem retulisse ; sie 
etiam futurum erit postea. Sed si omnino vellent me hic immo-
rali, quod tunc ipsi ambo vel saltem eorum alter ad eorum do-
minum proficisceretur et illum de totius tractatus istius nostri 
serie de verbo ad verbum informaret, quod si ille conspexerit 
vaivodam non velie ad honesta accedere, aut reverteretur aut 
litteris suis hoc mihi renunciaret, ne hoc modo diutius ad vaivo-
dae libidinem hic tempus absque fructu terere cogeremur. Ad 
hoc responderunt non esse bonum ut ambo aut eorum alter ad 
ipsum proficiscatur, nosce suam naturam talem ut si hoc fieret, 
existimaret subito, ad meas preces illud fuisse factum, ut per 
hoc eum inducerent ad consentiendum in iis quae ego cuperem. 
Sed si per Thomam illi simpliciter nunciatum fuerit, et illa 
electio detur : an pacem velit conditionibus inter nos disceptatis, 
quod hoc nunc faciat ; alioquin quod ego aperte dixissem, nun» 
quam me in hiis tractatibus intromittere velie ; aut quod dicat, 
se nihil eisdem conditionibus concludere velie ; istud ita magis 
convenire dicebant. Ambo isti episcopi de malo eorum domini 
animo ad perdendum regnum deque ipsius perfìdia et despera-
tione apertissime multa dixerunt et ex corde, quia per mediani 
horam lachrymantes, quemadmodum midieres sohmt, haec mihi 
cum dolore retulerunt, rogantes denuo ob Christi passionem, ne 
hinc recederem, sed admitterem ut Thomas mitteretur et illius 
reditum expectarem. Ego tandem annui, serenissime rex, istam 
ob causam, quod prius volili V. regiam Mtem de omnibus, quae 
egerim superfìcialiter, reddere certiorem. 

Ante omnia insteti ut si pax ista caes. Mtis medio conipo-
neretur, quod vaivoda se statini declarare hostem futurum hos-
tium omnium Mtis Y. gentesque suas contra Turcam (si necessi-
tas expostularet) mitteret, quod nisi fecerit, non posse ad pacem 
concludendam procedere. — Ad hoc Thomas dixit, suum domi-
num ridendo respondisse et aliquantuluin se excusasse, donec 
generalis expeditio contra Turcam fiet, tunc prius velie pro om-
nibus suis viribus apertimi hostem se Turcis declarare. Ad hoc 
cum oratoribus egi diligenter, mihi non videri iliud lionestum ut 
M t as Y. debeat suis maximis impensis regnum tueri seque extremo 
periculo exponere ; vaivoda vero qui maiorem partém regni habe-
ret, viver et cum Turca in pace et interim sibi tliesaurum colli-
geret medio Eratris Georgii ; et eo modo uti incoeptum est, ha-
bere etiam me a caes. M t e expresse in mandatis ne quicquam 
tractarem aut concluderem, nisi eorum dominus hunc articulum 
prius admiserit. — Oratores adversae partis dicebant hanc pe-
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titioneni esse iustam, quam si eorum dominus non admitteret, 
nec ipsi consulere possent ut pax ista componatur ; dicentes 
nihilominus, postquam ista aestate non potest aliquid tractari de 
generali expeditione ali qua, vel tuitione istius regni et cum eorum 
dominus habeat intelligentiam talem qualem cum Turca, melius 
esse ut se expresse bostem Turcis non exhiberet ; sed si ad hoc 
induci possit ut facta ista pace milites suos se dimisisse simulet, 
tamen quod se non iussu suo aperte sed tanquam ex se ipsis 
iungant exercitui Mtis V., interim tamen ut a vaivoda illis sti-
pendia exolvantur ; ego nolui de kac re aliquid concludere absque 
Mtis V. voluntate, quae citissime de ea re me recidere dignabitur 
certiorem. 

2° . Similiter insteti ut ante omnes alios tractatus nostros 
Cassovia, Tockai et alia per Yalentinum occupata cum bonis 
Cassoviensibus restituta sint. — Ex multis verbis et tractatibus 
bis nostris consideravi vaivodam Cassoviam velie restituere, sed 
Tockay retinere, quia Patrimonium nec aliter induci posse. De 
Valentino nullám audivi difficultatem fieri. 

3° . De patrimonio restituendo egerunt ipsi mecum. Ego in 
eo firmus mansi ut ea pars quae a M te V. alienata est, restitui 
debeat suis liberis masculis (si quos kabuerit) post eius obitum 
et illa liberari et redimi debet ex clicis et contributione regni ; 
quemadniodimi ipse vaivoda illud a me apud caes. M tem sollici-
tari optavit. — Colocensis dixit ad boc, dominum simili dixisse 
quod me tunc rogaverat ut statim Patrimonium suum illi resti-
tuatur et non post obitum. — Ego respondi domino Colocensi, 
quod dominus suus potest dicere quaecunque velit, sed ego dice-
rem veritatem et si ad boc suus dominus velit respondere et clicere 
me mendacium dixisse, tunc illi responsurus sum ut decet ; inte-
rim rogavi ut eorum dominum melius informent et ut melius 
recordetur verborum suorum. Praeterea dixi, si Buda, Temesvár, 
Transsilvania et alia quae occupat, illi remanerent cum patri-
monio, nihil viderem regiam V. M tem in toto regno reservare 
quam solimi Posonium, neque fuisse me anno superiore tamquam 
negligentem, neque rerum hungaricarum tam immemorem, ut 
similem petitionem ab eorum domino acceptassem. — Illi vicis-
sim replicarunt, modo M tas Y. assecuraverit (?) optime de succes-
sione post obitum eorum domini, non obesset illi in aliquo, modo 
Patrimonium liberaretur a provincialibus et vaivodae restituere-
tur. Ego autem in hac re nihil conclusi, peto resolutio-
nem M t ìs Y. 

Permansi firmus in priori mea petitione circa Transsilva-
niam propter praecedentes tres articulos ; ipsi respondent eorum 
dominum Transsilvani am nunquam dimissurum in manibus Mtls 

Y. ; sed ego omnia tentabo quae possimi, ut Transsilvania veniat 
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ex manibus vaivodae, quoniam illa esset maior assecuratio, quae 
pro usu M t i s Y. fieri posset in regno pro illius asseeuratione et 
ideo si non possum eo modo aliquid impetrare, tentabo ut caes. 
M u detur et quod redditus pro regni tuitione expendantur, vel 
quod régimén sit apud Y. aut caes. M tem et quod vaivodae dare-
tur pensio aliquot milium florenorum annue, vel medietas fruc-
tuum et proventuum illius regni, defalcato salario vaivodae 
Transilvanensis et aliorum officialium. — In bac petitione mea 
baesi fìrmiter, quia ipsi nullam babebant resolutionem de tribus 
ai'tieulis, maxime de Tockai et de, declaratione bostili vaivodae 
contra Turcam, ut dixi ; feci etiam ob id ut si domino Leonardo 
a Fels subsidium mitteretur, possem etiam eo commodius i l bac 
mea petitione haerere. Si tamen in aliis non fecerint difficultatem, 
scio quid mibi a M te Y. commissum sit, tentabo tamen omnia 
quae pro commodo Mt!s Y. esse cognovero futura. —- Veruni si 
boc modo Transsilvania pro M te Y. obtineri possit, scio ipsos 
repetituros Maremarusium cum Huzt et Munkacz, cum salibus. 
Videretur convenire ut M tas V. suam sententiam etiam de bac re 
indicari iubeat, quia anno praeterito ista, cum essemus Neapolis 
a caes. M t e petierunt. 

Reddunt se difficiles isti oratores quod vaivoda non posset 
libere de suo patrimonio testari, rogantes me ne in eo aliquam 
faciam difficultatem, sed quod totum illud disponere poterit pro 
sua voluntate. — Respondi me non parum de illis admirari, 
quoniam ipsi duo anno superiori nomine eorum domini et virtute 
pieni mandati obtulerunt caes. Mü medietatem patrimonii ex 
legato ; ita restat illi dumtaxat facultas de residua medietate 
testandi, ideo ut aliqua summa nominetur, de qua testari debeat. 
Interim arces patrimonii non redclentur, donec illis quos legatimi 
concerni!, solutum fuerit. Tinient eorum dominum istud non ad-
missurum ; ideo quid mibi finaliter faciendum sit, M.tas Y. citis-
sime me admoneri iubeat. 

Agriam non petii, primum quia arcbiepiscopus interest iis 
tractatibus, ne propter privata publica impediantur. Secundo si 
Agria a domino Leonardo ante compositionem istius pacis non 
expugnatur, videtur iniustum esse post pacis conclusionem bona 
illa episcopatus quae nunc siibsunt Mü Y. de novo ab episcopati! 
separare. 

De Pest maximam difficultatem faciunt, tamen nomine 
.caes. M t ls multis persuasionibus in ea petenda inbaesi. 

Ad ista principaliora cum vaivoda finaliter tractandum et 
eius extremam volimtatem expiscandum missus est beri dictus 
Thomas custos Agriensis, cuius reditum intra dies X V a u t X Y I 
expectamus. Interim M tas Y. dignabitur me de sua bonavolun-
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tate praemonere. Ego omnia pro iussu et desiderio eiusdem quan-
tum in viribus meis fuerit fideliter et diligentissime tractabo. 

Dominus Colocensis timet Agriam perdere ; rogavit nie 
enixe ut M u Y. seriberem secreto, tarnen ipsum in regno non 
velie permanere si pax ista nunc non concludatur. Si itaque M u 

Y. visuni est ut sua absentia illi prodesse possit in aliquo vellet 
a rege suo per litteras licentiam petere et a regno discedere, 
desiderai nibilominus á caes. et Y. M t e pensionem aliquam aut 
beneficium ut se sustentare posset interea qua Joannes vaivoda 
moreretur. Ego ab ilio interrogavi quid de Agria facere vellet. 
Respondit se domino suo libere restituere velie. Interrogavi quo 
modo M t u s Y. inservire velit ; respondit in omnibus licitis et lio-
nestis praeterquam contra Joannem vaivodam servire non posset 
eo vivente ; sed in eventum mortis ipsius posse M u Y. in hoc 
regno multimi inservire. Subiunxit etiam ut si videbitur Y. Mw 

ipsum in regno hoc ad tempus persistere, quo pacis istius tracta-
tus eo melius promoverentur, hoc se quoque facturum pollicetur, 
modo M tas Y. domino Leonardo a Fels supremo capitaneo 
iniungat ne Agriam impediat aut capiat, ita ut milites suos quos 
nunc maximis impensis alere cogitur, dimittere possit et se ab 
expensis alleviare ; tunc vicissim ipse per litteras et fidem suam 
obligabit, se ne quicquam ex Agria contra subditos et fìdeles 
M t is Y. attentari debeat. Petit ad ista inprimis Mtis V. resolutio-
nem et gratiosam relationem intelligere. 

Cuperem ego domini Leonhardi exercitum augeri et cum eo 
constiteli atque tractatus istos ibidem in exercitu finire, non du-
bito quicquam quin ibidem honorificentius ad finem reducereutur, 
quam hic Cremnitiae. 

Cum ista seriberem, allatae mihi Sunt litterae domini 
Leonardi a Fels, quibus me urget ut rem suam sed potius M t is 

V., sollicitem et promoveam ; scribit de militibus ex Yienna ad 
eum mittendis, de quibus verbum intelligere non potui. Utinam 
missi essent aut mitterentur, alia esset expectanda pax. 

Nunc ad litteras M t is A', redeo quae datae sunt Pragae 
X X Y I . Junii, quas hic recepì septimo die istius mensis, ex 
quibus intelligo praestare ut obticeam et sinam ut alii rerum 
successimi aulico colora depingant, quam quod ego aperto 
calamo quae occurrunt, quaeve sunt timenda fidelissime perscri-
bam. Utcumque tamen a me cupiatur, id faciam quod officio 
meo convenire videatur, interpretentur caeteri quomodocunque 
velint. Ex lectione earundem litterarum iutellexi omnia pro 
augendo exercitu domini Leonardi optime esse provisa ; ideo 
amplius non ero sollicitus. 
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Datum Cremuitiae elio X I . meusis iulii auno domino 
X D X X X Y I I 0 

Eiusdem Yestrae sacrae regiae Mtis 

liumillimus servus 
Jo. Lundensis mp. 

Külczim : Sacrae Koinanorum stb. stb. regiae Maiestati stb. 

Eredeti. Nagy részben ebiffre. 

X Y I . 

1 5 3 7. j u 1. 14. K ö r m ö c z b á n y a. 

A hindi érsek Ferdinándhoz. Tudatja vele azt, mily föltételek alatt hajlandó 
Zótpolya két békebiztosa, Brodarics és Frangepán, ura szolgálatát elhagyni s 

Ferdinánd hűségére térni. Továbbél Lasky ser gei megérkeztét jelenti. 

Sacra regia Maiestas, domine clementissime. 
Xudiustertius reverendissimi domini archiepiscopus Colo-

censis et episcopus Yaciensis me convenerunt rogantes me 
plurimum ut quae mecum tractaturi essent, velini amice ab illis 
intelligere ac demum apud sacram M tem Y. eos et eorum negotia 
commendare, denique ut cum alio nemine praeterquam cum M t c 

Y. communicare, atque eandem devotissime rogarem quo eorum 
petitionem in secreto tenere dignaretur, attento quod non solum 
de facultatibus sed et eorum vita ageretur, quemadmodum ipsi 
ambo dicebant, se nihil penitus de me dubitare. Ego respondi ut 
libere dicerent, promittens me rem istam soli Mli Y. commu-
nicaturum. 

Exorsus est Brodericus nomine utriusque longo quodam 
sermone, videre se in quo periculo regni istius status in praesen-
tiarum consista!, eos iam per aliquot aunos nihil aliud in animo 
habuisse, neque intentos fuisse, quam ut eorum dominimi ad 
pacem ampleetendam inducerent, quod licet prorogatum sit in 
hunc usque diem, id eorum culpa minime factum extitisse, affir-
mantes neque in hodiernum diem cognoscerent eorum dominum 
ad haue pacem stabiliendam valde affectum ; verum cum ante 
biennium obtulissent se ambo (in eventum quo tunc pax non 
subsequeretur ex tractatibus illis) regnum exituros et Joanni 
vaivodae amplius non inservituros, eiusdem animi nunc quoque 
existerent ; solum quod medio mei cupiunt a Y. M te intelligere 
quid eidem magis consultimi videatur, vel quod dimissis Agria 



7 5 2 A NAGYVÁRADI P.ÈKE OKMÁNYAI 

et Yaeia in manibus Johannis (quia aliter salvo eorum honore 
facere non liceat) regnum exeant, seque M t is Y. servitio subiici-
ant, vel quod in regno in eorum dignitatibus permanerent et in-
terim eorum dominum Semper ad pacem amplectendam horten-
tur atque alios amicos ad hoc, ut idem consulant, inducant 
ac etiam in eventum mortis vaivodae tales sint, qui unacum 
amicis et confoederatis id efficiant, ne aliquis alius in locum 
vaivodae rex eligatur aut M t í Y. minimum impedimentum fiat, 
quo ad regni huius totalem administrationem et possessionem 
assequatur ; offerentes ex nunc secreto iuramento M t ì Y. se 
obligaturos, ut ea omnia quae ad dictam regni successionem 
pertinere videbuntur, fideliter exequantur. — Interrogavi ego ad 
primam eorum oblationem, quomoclo M ü Y. inservire velint ; 
responderunt, in omnibus licitis et [honestis] inservire velie, 
praeterquam contra regem Johannem eorum dominum nihil 
secrete vel aperte moliri posse aut velie, eo vivente, quo tum 
mortuo, omnia ea in regno subire velie et extra, quae a M te Y. 
illis committerentur, modo eis de honesta vitae necessitate per 
M t em Y. provideatur. 

Ad secundam eorum oblationem praedictam dicunt existi-
mare se M ü Y. futuros longe utiliores ut in regno permaneant, 
sed quia uterque eorum nunc cogitur alere magnum militum 
numerum pro arcium et munitionum eorum tuitione et ideo 
cupiunt ante eorum iuramentum Mtí Y., ut supra, praestandum, 
ut assecuratio illis fiat talis quod Mtis Y. generalis capitaneus 
pro tempore in regno Hungáriáé futurus commissionem babeat 
ipsos nec eorum arces aut bona in minimo laedendum aut offen-
dendum, econverso et ipsi obligati erunt, quod ex eis, eorumque 
arcibus M is Y. fidelibus nullum damnum inferre debent. Secundo 
petunt ut M tas Y. ex nunc scribat et committat suo apud sanc-
tissimum dominum nostrum papam oratori, ut ibidem assensum 
praestet, quo ambo isti unus in Agriensem alter in Yaciensem 
episcopum confirmetur, sub hoc praetextu, quod isti ambo essent 
et fuissent semper pacis promovendae solliciti. Tertio petunt ut 
si M t is Y. iussu in regno permanere debeant et interim per 
Turcas regnum totura, potissime partes istae, quibus ipsi prae-
sunt, occuparentur, in eum casum M tas Y. eis polliceatur se illis 
de vitae necessitate etiam provisuram. — Haec fuit istorum do-
minorum petitio, quam per me ad M t is Y. notitiam secretissime 
nunciari desideraverunt, rogantes me affectuosissime ut a M te Y. 
gratiosum responsum quam citissime impetrare et eis illud indi-
care velini. Dignabitur itaque M tas Y. de sua bona voluntate 
aliquid scribere, ut videant me promissioni meae fecisse satis. 
Uterque timet vehementissime se episcopatum perditurum ; ideo 
velint ab utraque parte utcunque res succederent,securi permanere. 
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Intelligo exèrcitum vaivodae dissolutum esse ; quidam 
dicunt ex eo quod Moldavorum vaivoda Transsilvaniam iugredi 
voluit ; alii dicunt quod nullám ipsi solutionem liabeant ; alii 
dicunt propter Laskj adventum. Quae tamen veritas sit. ignoro. 
— — — — — — — — — — Datum Cremnitiae die X I V . 
iulii anno dni XVC X X X V I I . 

Venit ad me familiaris domini Jeronimi Laski cum litteris 
suis, quibus idem Laskus scribit se die Jovis proxime praeterita 
venisse Keesmark cum militibus levis armaturae ; die sequenti 
autem equites gravis armaturae eo similiter essent ingressuri. 
E t quod per litteras publicas diffidatorias nunciasset Joanni 
vaivodae se venturum ut kostem, statuisse se in Keesmark cum 
militibus immoraturum usque ad diem lunae proximam. Ut 
interim de commeatu exercitui necessario et kavena provideret. 
Tunc autem deo duce felicibusque auspiciis ad dominum 
Leonardum proficisci velie, nibilque omittere, quod pro servitio 
et commodo Mtis V. futurum cognoverit. 

Scripsit etiam vaivodae exercitum solutum et dispersum 
esse. Bebeck rediisse domum. Similiter Perennj. May ladt propter 
Moldavi timorem ne Transsilvaniam invadat, etiam ad suam 
provinciám rediisse. Fra t rem Georgium consulem Cassoviae 
agere. — — — — — — Datum ut supra. 

Eiusdem Vestrae sacrae regiae Maiestatis 
bumillimus servus 

Jo. Lundensis mp. 

Külön levél ugyancsak jul. 14-kéröl, titkos jegyekkel : 
Si vaivoda induci poterit ut Transsylvaniam M ü V. dimitte-

ret et ipse loco salium Transsilvanensium optaret Munkatz et 
Hustb, sicuti anno superiore fecerit, dignabitur me admoneri 
facere, quid in eo casu mibi faciendum sit. 

Külczim : Sacrae Romanorum stb. regiae Maiestati stb. 

Eredeti. Legnagyobb részben chiffre. 

X V I I . 

1 5 3 7. j u l . 2 1. P r á g a . 

Ferdinánd a lundi érsekhez. Tudatja vele hadi készületeit, melyek áltcd Zá-

polyát kedvezőbb conditiókra reméli birni s egyenként megfelel a lundi jul. 11-ki 
levelében foglalt tárgyalás alatt levő békeföltételekre ; végre azt javasolja a türel-
metlen lundinak, hogy inkább várjon még Körmöczön, mint Vels táborába siessen. 

Ferdinandus etc. 
Bever ende pater, devote stb. Accepimus rursus binas litte-

ras Devotionis Vestrae de VII . et X I . buius una cum annexis 
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exemplis litterarum Leonardi a Yels ad se scriptarum. E t primo 
quod ad mittendum a nobis subsidium praefato Leonardo attinet, 
per proximas litteras nostras D n i Y. ostendimus, quemadmodum 
in augendis exereitus illius nostri copiis omnem operám pro 
virili adhibere eonaremur, quippe qui ex provincialibus auxiliis 
ad Turcarum conatus reprimendos destinatis non parum virium 
bue convertere deliberaverimus adeo ut non obstantibus difficili -
tatibus et causis quae nos remorari videntur, quominus ex omni 
parte urgenti rerum necessitati hactenus pro desiderio nostro 
respondere potuerimus, omnino statutum habeamus ipsum 
Leonardum, quo operae pretium aliquod facere queat, debitis 
praesidiis fulcire, confidentes sperantesque dictum Leonardum 
postquam sibi decretimi a nobis robur, supplementumque acces-
serit et pro dexteritate sua et dei optimi maximi auxilio egregium 
quippiam contra hostes effecturum, praesertim cum ex litteris 
suis 5ta et 8va huius perceperimus, hostes incensis castris versus 
Cassoviam iter direxisse, Hieroiiymumque Lascum iam suo cum 
equitatu ad eum pervenisse, unde minus commissuri sunius ne, 
quod ad istiusmodi bellum commodius gerendum requiritur, a 
nobis posthac vehementius desiderali possit. Nani et de pecunia, 
tormentis, pulveribusque ac pontibus factitiis ad traiiciendas 
naves idoneis idque genus aliis iamdudum ordinem dedimus ut 
ne in bis ullus defectus apparere possit. Praeterea si verum esset, 
quod nobis de vaivodae Moldaviensis impressione in Transsilva-
niam nunciatur, licet de eo nondum satis nobis constet, facile in 
spem erigi possemus, adversarium nostrum ad tolerabiliores 
pacis conditiones aniplectendas aninium adiecturum fore, utpote 
cum verisimile esset Stephanum Maylad impulsimi ivi ad rever-
tendum cum suo equitum numero ad Trassilvaniam. Etenim 
nor dissentimus a Dn i s Y. opinione, ut credamus istiusmodi trac-
tatus protrahi non nisi eam ob causam, ut quemadmodum belli 
eventus succedat, ita de pace suscipienda statuat adversarius 
noster. Quapropter D t io etiam Y. pro sua singulari prudentia 
iuxta successum qiialitatemque rerum bellicarimi concordiae 
negotium moderabitur ita, ut utilius meliusque fore videbitur, 
quandoquidem nihil potest in bis tam clare et expresse prae-
scribi, quin aliter atque aliter secuudum dispositionem rerum 
vel mutari vel minui vel in meliorem formam reponi queat. 
In quo cum plenam de Dn e Y. fidutiam et peculiarem confiden-
tiam geramus, non dubitamus eam prout hactenus sapienter 
fecit, pro commodo non solimi nostro verum etiam regni istius 
nostri salute conservationeque sese in hoc toto negotio gesturam. 
Nam ut breviter respondeamus ad litteras Duis V., perplacuit no-
bis quod Colocensi tali modo respondere non dubitavit, cum 
vaciiis scilicet manibus ad protrahendum negotium venisset ; 
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nihil enim verius neque aptius istis hominihus dici potuisset. Sed 
hoc non possumus non vehementer admirari, illos ipsos ceteros-
que multos tam pertinaciter istius [értsd : JoannisJ imperio 
cupiditatique obsequi, authoritatemque adstruere, cum inde fieri 
facile videant ut eorum patr iam in maximam ruinam desolatio-
nemque pertrahant. Quod si, ut deberent, relieto ilio, patriae 
suae saluti consulere satius duxissent, quam nos legitimum regem 
adspernari, iam olim pace optima in regno isto nostro perfrui 
eis licuisset. In quo nos nolumus latius extendere, sed omnia 
recte prudenterque disputata agnoscemus a D n e Y. illisque rep-
licata, nec est quod impraesentiarum eisdem addere velimus. 

E t ut ad articulos pacis, de quibus mentio et propositio a 
D a e Y. facta est deveniamus4 cum principale certe sit et caput 
totius rei, ut vaivoda (si modo concordiam nobiscum inire velit) 
se declaret hostem futurum omnium hostium nostrorum, gentes-
que suos contra Turcam mittat, probamus maiorem in modum 
Dn e m Y. ita instetisse, nequaquam enim aliter pax semel inita 
consistere posset, nisi vellemus non solum regnum istud nostrum 
sed universas patrias et provincias nostras in apertum pericu-
lum exponere, liquere enim omnibus debet, nos totius reipublicae 
christianae bonum, nedum regnorum dominiorumque nostrorum 
quietem conservationemque in componencla istiusmodi pace que-
rere studere ; alioquin si aliter super isto principali articulo, iu 
quo totum fundamentum consisti!. ratio iniretur, non minus 
posthac de Turca timere haberemus, quam semper habuimus, 
idest vaivodae pararemus pacem apud Turcam et nos nostrosque 
in discrimen coniiceremus. Quoniam vero in hoc omnia alia de-
pendent, nequaquam ab illius articuli tenore vel latum unguem 
discedendum iudicamus, secl inprimis curandum et aduitendum 
ut iu eo optime assecuremur. Nam sicuti nos ad defendendum 
regnum istud nostrum post initam pacem totis viribus feremur, 
ita vicissim opertebit vaivodam buie curae una nobiscum in-
cumbere suoque auxilio praesto adesse ; non pati tur enim ullam 
disputationem hic articulus, qui nimirum fundamentum est, su-
per quo reliquae partes construi debent, ut pax vera succedat et 
regno isti eiusque regnicolis consulatur. Nam hoc adempio, co-
ronae Hungáriáé nihil stabile, nihilque firmimi parar i posset, 
quin potius omnes illius status atque ordines discordia divideren-
tur, minimeque concessuri essent quamlibet pacem absque huius 
articuli corroboratione. 

Quo ad secundum et tertium articulum de Cassovia, Tokay 
et aliis simul et de patrimonio restituendo, sapientissime sane 
D t l0 Y. contendit et iu bis omnibus non opus est imeni ullum aut 
modum D n i Y. praescribere ; seiet enim pro successu rerum belli-
carum, sicuti supra scripsimus, cum illis agere ex quibus totius 
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t rac ta tus resolutio pendet. Quod si eveniret ut nos superiores 
bello essemus, tunc certe cum Oretensibus cretisandum esset et 
res eorum exernplo ad nos reiicienda, postquam calliditate illa 
erga nos uti non erubescunt, 

Laudamus etiam quae obiecit illis de Transsilvania et in-
praesent iarum eisdem inbaerentes nihil replicamus aliud, quam 
ut secundum belli progressum totum negotium istud dirigat et 
moderetur, de quo antea satis a nobis instructa existit. 

De Pes t obtinendo onmem lapidem moveri cupimus ut vai-
voda ad hoc quocunque modo inducatur. 

Quod ad Colocensis petitionem att inet circa Agriam, non 
videmus causam cur ei morém geramus, cum nihil unquam de 
nobis benemeritus sit, neque sperare debet nos Leonardo a Yels 
prohibituros esse, quominus si possit, Agr iam occupet. Si vero in 
hac pace aliquid utile, f rugiferumque pro nobis cum effectu a se 
actum iri sentiremus, adduci possemus ut eum grat ia aliqua pro 
merito suo afficeremus. Tanto autem magis instare velit D1i0 Y. 
de Agria , quanto eam vehementius ob Dn i s Y. commodum cupi-
mus, cui profecto vel hoc vel alio modo benigne facere propen-
sissimi sumus. 

Ceterum quod D t i 0 Y. cuperet cum Leonardo constitui, 
pos tquam ipse belli actiones a nobis suscepit, D t i 0 autem Y. de 
pacis mediis iamdiu t rac tare ceperit, videtur nobis consultius ut 
D t i 0 Y. in bis tractatibus illic perseveret tantisper, donec quo 
res tendat, perspici possit. N a m etiamsi in vanum abiret iste trac-
tatus, tamen uix suadere possemus ut D t i 0 Y. sese ad exercitum 
conferret, quam potius recta ad nos proficisci vellemus, ut de 
omnibus secum coram maturius deliberare consultareque bee-
ret ; id quod multis rationibus melius convenientiusque fore vi-
debitur. In te r im vero D t i 0 Y. pro solita sua diligentia et in nos 
aífectione omnia agere procurareque velit, quae ad promovendas 
res nostras pert inere putabit . • 

Probamus etiam valde quod D t i 0 Y. ad se capitaneos illos1) 
vocarit ut cum eis coram tractet, quae pro servitio nostro esse 
videntur. E t haec ad litteras Dn i s Y. rescribere voluimus, quae 
bene valeat, Da tum Pragae 21. iulii 1537. 

Az irat élén : domino Lundensi. 

Fogalmazvány. 

J) Mária özvegy királyné czivódó kapitányait a bányavárosokból 
érti itt Ferdinánd. 
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X V I I I . 

a) 

1 5 3 7. j u 1. 2 6. K ö r m ö c z b á n y a. 

A luncli Ferdinándnak. Tudatja, hogy Frangepán és Brodarícs Zápolya pa-
rancsából Váczra fognak utazni, azon szín alatt, hogy ott az időközben oda 
érkezendő János-párti tanácsosokkal a békeügyét megbeszéljék. 0 (a lundi) 
ezt csak ürügynek tartván, kíméletlenül szemére hányta a biztosoknak csa-

lárdságukat. 

Sacra regia Maiestas stb. 

Hesterno die Thomas custos Agriensis, qui fuerat ad vai-
vodam missus, scribit ex Agr ia se colica passione graviter labo-
rare et ideo non posse revmos istas dominos commissarios adire ; 
sed iussu domini sui eos hor ta tur ut e vestigio Waciam proficis-
cantur, ubi et alios vaivodae consiliarios adfuturos nunciat, quem-
admodum M fas V. ex duobus exemplaribus l i t terarum ipsius 
vaivodae et Thomae, quas praesentibus annexas mitto1), abunde 
satis videre poterit. Praefa t i autem domini commissarii iuramento 
apud me confirmarunt se nullas alias l i t teras aut intelligentiam 
aliam quam in istis duabus litteris contineatur, accepisse ; tamen 
per amicorum lit teras se admonitos esse, F r a t r e m Georgium et 
Pe t rum Peren Varadinum per currus descendisse ; commissarii 
autem isti nihil magis verentur quam quod dictus Pet rus Peren 
tractat ibus istis iungatur, nimirum scientes illuni nihil nisi omne 
malum moliturum. Colocensis autem mihi seorsum dixit Pe t rum 
ideo ivisse Varadinum, ut res suas cum vaivoda finaliter 
expediret, videlicet de successione in regem post obitum 
vaivodae. 

Supervenerunt et hodie litterae vaivodae ad istos suos 
commissarios, quas mihi quoque ostenderunt, quibus indicat 
Franciscum Baciensem secretarium suum, quem ad Turcam mi-
serat, salvum rediisse, qui ad omnia pro voto per Turcam expe-
ditus gratissimam fecerit relationem et dixerit M t i s V. oratorem 
apud Turcam multas quaerelas deposuisse contra vaivodam et 
praesertim de intercepta Cassovia ; ad quod Turcam interrogasse, 
Cassovia in Hungar ia esset an in Germania ; cumque orator 
M t l s V. respondisset in Hungar ia esse, Turcam subiunxisse : M t e m 

V. nullam ob hoc habere occasionem conquerendi, cum regnum 

L. e levél után b) alatt János levelét. 
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lioc Joarnii regi gubernancluni commisisset ; addidit etiam vaivoda 
oratorem M t i s Y. a Turca fuisse expedituin, sed postea in Cervia 
retentum et arestatum. Ego respondi his commissariis me ista 
omnia per quam optime intelligere, quo cl que eorum dominus ad 
ipsos nihil aliud scriberet, quam quod mihi volebat esse mani-
festum, veritatem autem nequaquam vel ipsis vel mihi esse de-
claraturum. 

Veruni serenissime rex, pridie huius diei Colocensis et 
Vaciensis affectuosissime inter alia colloquia me praemonuerunt, 
se ex certissimo loco accepisse Sigismundum et Melchiorem 
Balassa domi esse, Mathiam Bozo et Sigismundum Pathochy ex 
exercitu Joannis rediisse et exercitium alium collegisse, ea in-
tertentione u t arcem Pothmaniczky vulgo Bethudin dictam a 
dominis Turzone, Francisco Rewaj et aliis obsessam ab obsidione 
liberarent, brevi per ista dominia et loca transituros. Ego simi-
liter prius per alios admonitus fui, quemadmodum isti novas 
copias conscribant, maxime a quodam nobile praemonitus ; 
qualiter Melchior Balassa illi obtulisset centum florenos et non-
nulla alia bona, ut ecclesiam sive munitionem civitatis Carponae 
dolo in manus Melchioris t radere t aut consilium daret, quo eam 
posset occupare. 

Hodie cum praefati domini conimissarii et ego convenire-
mus super litteris liesterno die allatis deliberaverant cras iuxta 
tenorem l i t terarum principis ipsorum Vaciam versus profìcisci, 
rogantes me nomine eorum domini ne reditum ipsorum hic gra-
varer expectare, aut tantisper in hoc loco immorari, donec reso-
lutionem eorum quam cum caeteris consiliariis vaivodae essent 
Vaciae facturi, intelligerem. Respondi eos merito meminisse 
debere quae liesterno die confidenter mihi dixerant, videlicet 
Balassa et aliorum in istas partes adventu, ideoque me nihil 
aliud suspicari posse quam quod eorum dominum maximo dolo 
et fraude Vaciam eos revocasse, ne si isti provinciales in aliquo 
laederentur, inconveniens ipsis aliquot accideret ; adauget liane 
suspicionem simulata Thoniae custodis Agriensis infirmitas, 
praeterea quod idem Thomas vel per ciffras vel lingua croatica 
c^iiam optime callet, nihil secreto ipsis nunciaverit ; bue etiam 
facit quod ipsi ingenue fateantur, se nec ex principe suo nec ex 
Thoma scire quinam sint illi commissarii Vaciam nunc denuo 
destinati ; bis accedit etiam quod Thomas supramemoratus qui 
X X a die iulii Varadino discessit, in suis litteris testatur praefa-
tos commissarios eo ipso quoque die a Varadino Vaciam versus 
profecturos et tamen neminem eorum nominat, cum verisimile 
omnino sit illuni illorum commissariorum nomina si qui destinati 
fuissent, nec ignoraturum nec non scripturum fuisse ; haec omnia 
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ine movere ut nihil praeter dolum fraudem et insignein impostu-
rano. possem ex ista ipsorum revocatione coniieere ; ideo delibe-
rasse omnino me quoque die crastina abiturum. 

H i autem commissarii quantum potuerunt, dominum suum 
exousarunt, affirmantes nec fraudem nec dolum subesse, sed se 
potius in culpa esse, quoniam novissime per Thomam domino suo 
nunciaverant ut si has pacis conditiones, quas ipsi ei proposue-
ran t vellet amplecti vel omnino reiicere, ne hoc facérét solo Con-
silio istorimi duorum, sed quoscunque íideles conimissarios sibi 
ascisseret et bene perpenderet, quid sibi, quid regno, quid reipub-
licae conveniret, quoniam ipsi non possent in istis t ractat ibus 
bue illue f rust ra amplius discurrere, nec soli isti duo laudem si 
bene, nec vituperium si male res succederei, expetere. His ego 
replicavi, quod ipsi huiusmodi verbis non possent ex amino meo 
suspitionem banc delere, quippe quae nimis esset aperta et ma-
nifesta ; verum si me hic permansurum desiderarent, statim 
hominem aliquem suum Yaciam expedirent. cum litteris ad ip-
sos commissarios, quibus diuturniorem moram excusarent, hoc 
pacto nimirum, se beri l i t teras domini sui recepisse, quibus 
Yaciam proficisci iubentur, sed cum equos curriferos Yaciam 
remisissent, sine quibus nec Colocensis valetudinariiis nec Yaci-
ensis claudicans conimode redire possent, ideoque mittere nunc 
pro curribus qui cum bue deducti fuerint, se illieo Yaciam ven-
turos ; dixi etiam ipsos posse per eundem hominem exacte inves-
tigare, si qui commissarii eo venissent aut expectarentur venturi 
et quinam illi futuri essent, quo comperto possem et ego matu-
rius deliberare, quid mihi faciendum esset. Nempe si isti cras 
recederent, interim hostes in lias partes irruerent, minimeque 
tutum esset me vel hic morar i vel Yiennam redire, N olim itaque 
illos ab omni metu et periculo vacuos esse, me autem solum in 
luto relinqui. Haec ego serenissime rex, non ipsis propositi 
quasi aliquid mihi metuam, sed ut ipsi cognoscant me ab eis 
nolle illudi, ut scilicet ipsi Yaciam eant, milites bue immittant 
et ego frust ra gratiam illorum ex Yacia expectem ; quamvis alia 
subest causa magis urgens, cur ego abitimi ipsorum sum remora-
tus, nimirum ut interim istae provinciáé sese muniant ac ita 
praeparent, ne incauti obruantur et etiam quo interea dominum 
Turzonem, Franciscum Rewaj et alios commodius, ut se hostium 
conatibus opponant et praeparent, admonerem. Libere etiam 
dixi praefatis commissariis me illos non dimissurum pro ipsorum 
arbitrio, sed pro meo et quando mihi visum fuerit. Cumque illi 
responderent se habere saluuni conductuni et non posse vi reti-
neri, obieci illis me Varadini anno superiori non obstante salvo 
conductu, invitimi deteutum fuisse totos tres menses, ideoque 
me vice-versa velie nunc hic regnare nec me dimissurum illos, 



7 6 0 A NAGYVÁRADI P.ÈKE OKMÁNYAI 

nisi mihi prius bene et tuto de sufficienti satellitio provisum 
fuerit. His verbis induxi ipsos ad mittendum provisorem Vacien-
sem Yaciam versus, inquisiturum quidnam sit de istis commis-
sariis, nobisque confestim rei veritatem signifìcet. In terea ta-
men hic immorabuntur. — — — — — — — — — — — 

Datum Cremniciae X X Y I . mensis iulii anno M. D. X X X V I I . 

Eiusdem Vestrae Sacrae regiae Maiestatis 

humillimus servus 
Jo . Lundensis. 

Külön lapon a lundeni irása : Hac bora venit unus ad me 
ex castris vaivodae, hic dicit arcem Talia die 18. huius ab hosti-
bus denuo esse occupatam. Idem ad me scribit uxor quondam 
Steffani Pemfflinger ex Dyosgeur. Da tum ut in litteris. 

Jo . Lundensis mp. 
Eredeti . 

b) 

Melléklet. 

Z á p o l y a m a n d á t u m a F r a n g e p á n é s B r o d a r i c s h o z . 

Joannes dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc. 
Reverendissimi in Christo patres fideles nobis sincere di-

lecti. Qua instructione Thomas custos Agriensis a Dbus V. ad 
nos venit, intelleximus. Intellegebamus dominum oratorem nova 
instructione venisse ; si tamen ea fuerit nova instructio, ut non-
nulla etiam alia, quae antea in tractatibus non fuerunt, innova-
rentur, operae precium esse existimamus ut Consilio quoque 
D n n m V. in tantis rebus transigendis utamur. Hortamur itaque 
D n e s V. eisdemque committimus ut saltem Vaciam usque des-
cendant, ubi etiam alii consiliarii nostri de omnibus bis rebus 
tanquam personaliter interessemus, cum eisdem agere possint. 
Xam et laborum D i m m V. hoc praesertim tempore, maxime au-
tem vestri, domine archiepiscopo, quem valetudinarium intellexi-
mus, rationem habemus, quandoquidem si Dnes V. huc ad nos 
descenderent ex longinquitate itineris et magnani subirent fati-
gam et negocia tanti itineris tempore prolongarentur ; poterit 
autem interea dominus orator in loco sibi commodo stare. 

Joannes rex 
manu pria. 
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Reverendissimis in Christo patribus dominis Francisco de 
Frangepanibus archiepiscopo Colocensi ac electo Agriensi et 
Stephano Brodar ico Yaciensi episcopis et consiliariis nostris fide-
libus nostris dilectis. 

A lundeni érsek által vett másolat. 

X I X . 

1 5 3 7. j u l . 2 7. P r a g a . 

Töredék Ferdinándnak a lundilioz irott leveléből, melyben békehajlamairó 
szól s arról, hogy Frangepán és Brodarics felől micsoda véleményt tctplál 

továbbá a moldvai vajda felől mi birei érkeztek. 

Ferdinandus etc. 
Reverende pater stb. — — — — — — — — — — 

Quod Colocensis ob timorem quem de perdenda Agr ia con-
cepii, impense cupere videtur ut Thomas custos Agriensis velo» 
citer a vaivoda istuc revertatur, id facile credendum est. Neque 
tamen nobis ingratum esset ut quamprimum rediret, expeditus a 
domino suo cum conditionibus honestae firmaeque pacis, a qua 
minime alieni sumus ob publicum reipublicae christianae bonum. 
Nam etiamsi nobis res bellica longe magis quam sperari posset, 
ex sententia prospereque eveniret, tamen salutarem stabilemque 
pacem nunquam detrectare proposuimus, si sese adversarius nos-
ter ad eam accommodet. 

Quod ad proximas Dn i s Y. l i t teras in quibus nobis Colo-
censis ac Brodarici petitiones exposuit, attinet, ex eorum pro-
fecto postulatis facile depraehendimus, sese res et fortunas suas 
maximopere tutos reddere cupere, ita ut, quocunque tandem belli 
eventus caderet, in portu navigare possent, Sed cum oblationes 
eorundem econtra consideramus, nonvidemus quidquam in iis 
inesse, quod nobis hoc tempore magnum fructum off er e aut plus 
commodare queat, aut propter quas nos merito deberemus ilio-
rum desiderio satisfacere ; haud abs re igitur istorum postulatio-
nes ad maturiorem deliberationem nostram suspendendas duxi-
mus ; nam nisi aliter sese erga nos ostendant, quam uti hactenus 
fecerunt, non est profecto, cur Leonardo a Yels iniungere velimus 
ut ab occupandis invadendisque bonis istorum se contineat, per-
suadentes nobis D u e m quoque Y. haud dissimilis fore sententiae 
nobiscum, cuius equidem opinionem super hac re maiorem in 
modum requirimus. Inter im eos, quibus potest verbis, dexteritate 

T Ö R T . T Á R . 1 8 7 8 . 4 8 
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sua in ter tenere studebit, ne omnino desperantes, pessima quae-
que Consilia contra nos a r r ip ian t . 

Nolumus et iam D u e m Y . la tere nos ex Cracovia de vaivo-
dae Moldáviáé impressione in Transsylvaniam per oratores nos-
t ros certiores factos esse. Scr ibunt enim, eis ab episcopo Craco-
viensi significatimi esse, dictum vaivodem nedűm in Transsylva-
niam irruisse, verum etiam inibi sex aut septem arces cepisse 
et occupasse. 

P o r r o quod D t i o Y . admoneri a nobis cupit, ut si vaivoda 
induci posset ad dimit tendam nobis Transsylvaniam, tamen loco 
salium Transsylvanensium Munkacz et Husztl i peteret , quid sibi 
in eo casu faciendum esset, sciat D t ì 0 Y . nobis id grat issimum 
fore, si modo ad boc induci posset vaivoda. Nos enim libenter 
concederemus quandoquidem nihil ex eo ami t te re videremur. 
D a t u m P r a g a e 27. iulii 1537. 

Az irat élén : Lundensi . 

Fogalmazvány. 

X X . 

i 5 3 7. a u g. 4. K ö r m ö c z b á n y a. 

A lundi Ferdinándhoz. —- Tudósítja a Zápolyapárti biztosok eltávoztáról s 
a fölsőmagyarországi aggasztó állapotokról. 

Sacra ragia Maies tas domine clementissime. 

Quod autem ad eum art iculum at t inet , de quo ad M t e m V . 
ipse prius perscripseram et quem M t a s Y. adeo laudat et t am ne-
cessarium esse iudicat, ut sine ilio existimet nul lám stabilem pa-
cem concludi posse, ideoque suadet ne vel la tum digitimi ab ilio 
discedam, M t a s Y. velini i ta sibi persuadeat , me nihil praetermis-
surum ad tuto et firmiter roborandum istam pacem cum omni 
emolumento, commodo et dignitate M t i s Y. quantum quidem mea 
industria, diligentia et sagacitate fieri poterit . 

D e Colocensi et Agr iens i intellexi sententiam M t i s V., ideo-
que secundum illam studebo me accomodare. 

Po r ro quod M t a s Y. adeo omnino meam operam in rebus 
bellicis sibi usui esse posse non existimet, u t malit me in omnem 
eventum ad se redire, quam ad exercitum proficisci, ego sane 
gaudeo non mediocriter, negotia M t i s Y. tam secunde geri ut 
mea opera nullam babeat locum. Caeterum quae de hac re scrip-
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seram, non eo tendebat , quasi aliqua mil i tar is vitae voluptate ad 
boc t rabere r ; sed par t im quia potius credebam me ibi non pror-
sus inutilem fore, par t im etiam ut M t a s V. animi mei a lacr i ta tem 
in obeundis suis negotiis eo plenius cognosceret. Verum cum 
M t a s V. hanc meam seduli tatem tanquam supervacaneam reiiciat, 
non est, cur ego amplius instem, quandoquidem videor mibi satis 
superque promptam animi mei voluntatem declarasse, nec per 
me stetisse, quominus M u V. extrema et iam servitia impenderim. 

Reverendissimi domini Coloeensis et Vaciensis vaivodae 
commissarii ult ima die mensis modo elapsi post meridiem V a -
ciam versus abierunt, mibi vero polliciti sunt sese cum pr imum 
eo pervenerint perscripturos ad me, u t rum aliqui commissarii 
Vaciam missi sint, an mittendi, nec ne, quidve sit de pacis trac-
tat ibus sperandum ; quos si animadvertero consuetis f raudibus et 
subdolis procrastinationibus insistere et quaecunque ad me per-
scripserint M t t V. illieo significabo. Si autem a Vacia recesserint 
aut de pacis t racta t ibus nihil amplius sperandum esse intel lexero, 
statui et ego Viennam protinus reverti, nisi M t a s V. opera mea 
bic aut alibi uti voluerit ; quod ipsum mibi d ignabi tur per postás 
quamcitissime significare. 

Vigesima sexta mensis iulii admonui Alexium Turzonem 
de evocatione commissariorum et de adventu ac Consilio Sigis* 
mundi et Melchioris Balassa ac Mat th iae Boso, Sigismundi P a -
tochi et Joannis Bodmaniczky et me ex huiusmodi revocatione 
nihil posse boni suspicari p rae ter fraudimi et impostoriarum 
involucra, commonnui etiam diligenter p raefa tum dominum Ale-
xium, me praefatos dominos commissarios studio hic aliquantis-
per detinere, donec ipse posset in tempore adversariorum cona-
tibus occurrere. Singulis etiam pene diebus reddidi illum certio-
rem, quidnam agerent hortes, ubi locorum essent, quid captarent 
consilii ; verum parum aut nihil hac mea diligentia promovi, nani 
video Turzonem valde fr igidum in hoc negotio procedere, que-
madmodum M t a s V. ex exemplaribus l i t te rarum hodie ad me 
missarum his annexis plenius cognoscere poterit . Quapropte r 
proculdubio fu tu rum video ut hostes omnia in ista provincia pro 
sua libidine depopulentur et agant quaecunque voluerint, nisi 
M t a s V. ocissime ordinem dederit ut milites sui Tyrnaviae exis-
tentes hostium conatibus sese opponant. 

Da tum Cremniciae quar ta august i anno M D X X X V I I . 

Eiusdem V. s. regiae M t i s humillimus Servus 
Jo . Lundensis mp. 

Eredeti. —• Részben cbiffre. 
48* 
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X X I . 

1 5 3 7. a u g . 5. Y á c z . 

Frangepán és Brodarics a lundi érseknél:. A tárgyalások megszakadtáról s 
arról tudósítják, hogy urok, Zápolya egy tanácsost sem küldött Yáczra s igy 

ők is kijátszattak. 

Reverendissime domine, domine et amice stb. 

Nudiuster t ius liuc Yaciam pervenimus ubi Tkomam prae-
positum reperimus, ex quo intelleximus eum M ü regiae domino 
nostro clementissimo exposuisse ea quae sua M u nunciaveramus. 
Aff i rmat Thomas M t e m regiam multum fuisse admira tam quod 
Y. D t i o ita secum agat, quasi velit eum de toto regno excludere, 
Transsylvaniam etiam quam ipse possideat totani ei adimendo. 
D t i o Y. seit quae de bis rebus cum D n e A", simus locuti et quae 
sit nostra sententia. Yidemus rem eo esse deductam ut impossi-
bile sit pacem fieri, nisi ad alias conditiones veniatur, longe di-
versas ab ipsis de quibus est actum, maxime quod non videmus 
vos tales habere vires, quas nostri extimescere debeant, 

De exercitibus prope Cassoviam hic intelleximus longe 
contraria illis, quae Cremniciae audieramus, seribunt nobis amici 
vestros spoliatos aliquot oppidis et villis rursus rediisse, nes-
cimus quo. 

Yaciae in die nivis sanctae virginis 1537. 
Servitores et deditissimi fratres 

Yaciensis et Franciscus de Frangepanibus. 

Haec erant scripta in scheda : 
Consiliarii, intelleximus, non venient et sic tam Yos quam 

nos delusi sumus. Joannes rex publice dicit, se habere l i t teras a 
Turcarum imperatore, eum esse contentimi habere pro rege 
quemcimque regnum elegerit et defendere in regno, solo 
Ferdinando rege excepto. Quaecunque per Thomam regi Joanni 
signifìcaveramus, ea rex Joannes manifestavi! palam omnibus. 
Lundensis faciat nos certiores de nostris negotiis. 

Reverendissimo Joanni archiepiscopo Lundensi stb. 
Cremniciae. 

A lundeni által vett másolatról. 
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XXII . 
1 5 3 7. a u g . 9. Y á c z . 

Frangepán Ferencz Turzó Elekhez. -— Igen találóan fejtegeti azon okokat, a 
melyek miatt Ferdinándnak már eddig is a békére kellett volna hajolnia ; 
utal különösen az osztrák alattvalók s a német birodalmi rendek érzelmeire.x) 

F r a t e r Franciscus acl Turzonem de 9. august i 1537. 
Descendimus Yaciam salvi, non tarnen sine periculo, quo 

nondum venerunt illi domini consiliarii ad quos nos iusserat des-
cendere s. regia M t a s , dominus meus clementissimus. Causam, cur 
in tan tum tarde ut non facile est scire. 

Backiensis babuit a caesare Turca rum potentissimo prae-
ter solitum et audientiam et responsum. X a m quo die ad foeli-
cem applicuit portam, sequenti non sine magna omnium admira-
tione audi tus est et ter t ia expeditus ; qui u l t ra alia a t tu l i t iura-
mentum et fidem caesaris et verbo et in scriptis, quo iura t pro 
se et suis successoribus servaturum se Hunga r i s bonam vicini-
tatem, nec unquam eam se velie rumpere, loquendo de Hunga -
ris, qui sunt et erunt sub rege J o a n n e domino meo. E t si suam 
M tRm ex bac vita migrare contigerit, idem promit t i t se servatu-
rum regi, quem H u n g a r i post mor tem suae M t i s elegerint, dum-
modo ille sit H u n g a r u s et non rex Ferdinandus . X a m illum no-
minalim exclusit in illis l i t teris, u t dicitur, ne sit rex Hungár iáé . 
Insuper iuravit se Sclavoniam non occupaturum, si redier int ad 
obedientiam suae M t i s , hoc est Joann i s regis. 

I s t a D t ì o Y. forte eredet conficta et tamen in rei v e n t a t e 
per me non sunt conficta et pro certis c i rcumferuntur ab omni-
bus et nobis nunt ia ta sunt et si D t i 0 Y. m. alt ius introspexeri t 
et cogitaverit, inveniet ista mul tum possibilia. X a m si Turcus 
vel Turca cupit huius regni perditionem, nunquam pat ie tur il-
lud uniri sub domino rege Fe rd inando et u t hoc non fiat, nulla 
alia via potuisset per eum adinveniri, neque minus suspecta, ne-
que Hungar i s magis g r a t a ; qui hactenus de nulla alia re fue-
run t magis solliciti, quam ut possunt scire quid post mortem 
M t i s regis Joann i s fu tu rum sit de eis. Yidete, quo deduxerunt 
Consilia temerar iorum regem Ferd inandum, cui nos cum rev. m0 

domino meo Yaciensi t an tum suasimus ut concordet in omnem 
eventum et omnibus conditionibus etiam duris, dummodo sit cer-
tus de successione. Apud nostros autem i ta hanc rem tractavimus 
ut non simus sine magna suspicione. Yidete, inquam quid conti-
git regi Ferdinando. Chi tut to voi, tu t to perde. Vereor nisi per 
expeditionem generalem sacra caes. et cath. M t a s faciat aliquid, 

E rendkívül érdekes és tanulságos levél bizonyára liíven tük-
rözi vissza a János párt iak gondolkodását. 
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quae expeditio múltúm dubia est, uisi cum Gallo vel coucordetur 
vel debelletur, perpetuo carebit rex Ferdinandus et sui baeredes 
Huaga r i ae regno ; nec poterit culpam reiicere in alios nisi in 
seipsum et vos alios, qui nunquam consuluistis suae M n neque 
vivo Tboma id quod debebat facere, sed semper id potius quod 
non poterat. 

Si iste rumor spargetur per Hungár iám (qui iam vbique 
spargitur) quid credit D t ì 0 V. mag. Hungaros cogitare ; certe 
malent (si sapiunt) sub Hungaro rege salvari, quam sub alio 
perire. Quid, si pervenerit ad Bobemos, Moravos, Slesitos etc. 
forte et ipsi libentius eligent quiescere apud eorum piscinas Hun-
garo regnante, quam perpetuo sub rege suo bellare, praesertim 
cum hoste multum potente et invicto, et semper currere nunc in 
Slavoniam pro eius defensione, nunc in Charinthiam, Carniolam, 
Stiriam, Aus t r iam etc. et sibi timere ne per Turchas invadantur 
tanquam irri tatos per huiusomodi defensiones, qui hactenus per 
amicitiam et bonam Hungarorum vicinitatem liberi fuerunt ab 
hoc timore. Quid, si in Germaniam et ad principes imperii ; forte 
et illi malent suas pecunias et suos redditus absummere in diae-
tis imperialibus perpetuo celebrandis quam regi Ferdinando iu 
singulos annos contribuere ad Hungár iáé defensionem ; si Him-
garia ita bene poterit esse tu ta per amicitiam Hungar i regis, 
sicut per defensionem domini Bomanorum regis et forte melius 
et sine eorum expensis ; praesert im multis principibus imperii et 
civitatibus existentibus, qui forte mallent dominum regum Fer-
dinandum amittere et Austr iam nedum Bohemi am, quamutcou-
sequeretur Hungáriám. E t qui haec (nisi me fal lat opinio) spar-
gent et ita interpretabuntur , ut nunc dico. 

Haec volui D n i Y. mag. scribere, non insultando vobis, teste 
deo, sed magis dolendo de vestra duritia, qui nunquam voluistis 
credere nobis vera dicentibus  

De nostris tractatibus revmus dominus meus Yaciensis et 
ego nunquam aliud reportavimus, nisi odium utriusque regis, 
quorum tamen bonum procuravimus totis viribus. Utinam succe-
derent in locum nostrum alii magis fortunati, qui ista dissidia ad 
bonum finem deducerent. Yereor ne aliquando, licet sero, intel-
ligant principes nostri nos vera fuisse locutos. 

Inter im D , i 0 Y. magc a optime valeat, quam rogo ut has lit-
teras ad se tantum esse scriptas iutelligat, nec me harum rerum 
faciat authorem, qui ad eam confidenter scripsi ea de quibus 
timeo. — Contra vestrum exercitum qui nunc est hic, provisum 
est, ut audio, nisi accrescat aliunde. — De I ta l ia longa diversa 
audimus de caesarea et cath. M t e quam vos scribitis, licet illa 
vellem esse certiora et ita credo, quae vos habetis, tamen dico 
quod alii et illa aliter scribunt. 
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Dominus meus revmus (Vaciensis) commendat se Y. Mag-
nificentiae et dicit nulluni proplietam aeceptum esse iu patr ia 
sua. — Multa alia at tuli t Bachiensis de benivolentia caesaris 
Turcarum in regem etc., tamen istud est principale (mea seilten« 
tia), de quo scripsi. stb. Yaciae 9. augusti anno domini 1537. 

Egykorú másolat. 

X X I I I . 
1 5 3 7. a u g . 18 . P r á g a . 

Ferdinánd V. Károlynak. A lundi érsek tárgyalásának eredménytelenségéről, 
Frangepán és Brodaricsnak Zápolya által történt elhívásáról, Vels előrenyo-

mulásáról tudósítja s Katzianer felől híreket közöl vele. 

Quant aux affaires de Hongrie, monsieur de Lunden est 
encoires illecq entretenue de parolles par l 'arcbeuesque de 
Colocie et l'euesque Brodrico, lesquelz le vayvoda soubt couleur 
de pouoir trouuer moyen de conclure appoinctement a rappelle 
a quatre lieux de Boucle pour auec aultres ses conseillers con-
sulter plusauant sur l 'affaire, toutefous en absence dudict vay-
voda, que ne fait a esperei' que ce sóit pour bon vouloir, qu'il 
ait audict appoinctement fors dissimulation pour temporiser et 
prolonguer les eboses par veoir le succes des affaires. Toutes 
fois, monseigneur, vous trouuerez que a moy ne t iendra qu'il ne 
viengne audict appoinctement. E t tiens que la faulte est cause 
que le dict vayvoda se trouuoit fort aux champs des gens qu'il 
auoit rassemblee tant de Transilvanie comme de tous aultres 
coustelz le plus qu'il auoit peu, qu'estoient en grant nombre, 
auec lesquelz il contraignit mon dict capitarne se tenir aux 
champs en vng fort, ou il fu t aulcun temps quasi comme assiege 
et souuent assailly, toutesfois tousjours a la perte des ennemvs. 
E t mesmes sur la fin que mondict capitaine general fist affulter 
bonne quantite d'artillerie auec laquelle furent tirez grant 
nombres des ennemys. Dont par ce et aussi que s'estoient gens 
rassemblez qui ne pouvient gueres durer, furent contrainctz 
se par t i r auec leur grant perte et par t ie diceulx allerent deuant 
vng chassteau d'ung particulier, lequel pour n'estre bien pourveu 
fut rendu ; apres lesdit ennemys allerent pour assieger vng aultre 
ou mon clict capitaine general t ira auec l 'armee pour liurer la 
bataille s'ilz l'eussent actendu ce qu'ilz ne firent mais se retiré-
rent de maniere qu'il est a present le maitre de champs, en 
espoir qu'il pourra faire quelque bon effe et contre ledict 
vayuoda, que parauenture sera cause qu'il viengne a quelque 
appoinctemet. 
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Aussi Katzianer mon capitarne general ou couste de 
Sclauonie est auec le nonibre des gens que ines pays hereditaires 
m'ont accorde et aussi l 'ayde que j 'ay lieu des Bohemois que je 
luy ay envoye a dix lieux pres de Turcs que sont environ en 
nombre de E t voiant qu'il requeroit auoir plus de 
gens, qu'il n'y auoit, pour leur resister ou venir a la bataille, 
ledict Catzianer a fait leuer l'aide seconde de gens tant de pied 
que de cbeual que mesdicts pays hereditaires et aussi Scla-
vonie m'anoient accorde en cas de plus grande necessite. Espe-
ran t auec l 'aide de clieu quant ilz seront ensemble qu'ilz feront 
quelque bon effect contre lesdicts Turcs et m'escript ledict Katzia-
ner qu'il se alloit mectre en quelque lieu fort, pour illecq ras-
sembler ladicte ayde. Dieu doint que d'ung couste et de l 'autre 
les choses viengnent a quelque bonne fin au seruice de dieu et 
bien de la chretiente. De P raghe ce X V I I I e d'auost 1537. 

Egykorú másolókönyvből I. 2 65. Belga állom. 

XXIV. 
1 5 3 7. a u g . 19 . M o n z on . 

V. Károly Ferdinándnak. Inti, hogy bár hadainak kis szerencséjük van is, el 
ne bizza magát, mert a hadi koczka könnyen fordul, hanem igyekezzék a békét 

megkötni, megfontolván az ezt tanácsoló körülményeket. 

Touchant l 'allee de l'archeuesque de Lunden denuers 
les commis du vayvoda pour eommuniequer et traicter la paix 
entre vous et luy, les pouuoir et Instructions que luy auez baille, 
je ne scauroie que fort louher l'enuoy dudict archesuesques et 
le debuoir en quoy vous mectez pour parvenir a la diete paix, 
laquelle pour les considerations que par cy deuant vous ay souuent 
reprins, austant que possible est, tres affectueusement recom-
mande. Car oires que presentement vostre armee prosperál, vous 
scauez que les choses peuuent ligierement changer et que en faiz 
de guerre la perte est prouchain du gain selon que l'auez cy 
deuant assez experimente, que vous doibt tant plus mouuoir 
audict appoinctement et chercher les moyens pour y parvenir 
comm' il est plus que requis mesment en ayant regard comme 
contiengnent vosdictes lettres, que venant infortirne a vostre 
dictes, armee ne vous seroit possible en redresser une autre et 
que scauez le dangier et inconvenient apparant en ce cas aduenir 
a vos pays de Hongrie, voire jusques a l 'entiere perdicion diceulx, 
auec ce, que a la longue ne vous sera bonnement possible soubste-
nir les fraiz de la diete armee joygnant les affaires de la diete 

*) Üres hely a másoló könyvben. 
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Germanie et les empechements ou je me retreuue de tous coustez 
et les graus et insuportables fraiz que pour iceulx il me convient 
porter de sorte que je ne vous puis bailler aucun secours ny 
assistanee et ne voy autre moyen quelconque que de traicter 
ladicte paix en quoy vous prye de recbief pour toutes considera-
ti ons vous condescendre si auant que possible sera. 

Egykorú másolókönyvböl. 1 3 á b . Belga áll. 

X X V . 

1 5 3 7. a u g . 21. P r á g a . 

Ferdinánd a lundi érseknek. — Sürgetve kéri, hogy a béketárgyalások telje-
sen eredménytelenül ne szakadjanak meg ; s törekedjék Zápolyáék szándékát 
kitudni. Ha békére vezetne, nem vonakodnék maga is személyesen közbelépni. 

Ferdinandus divina favente dement ia Romanorum rex Sem-
per augustus etc. 

Reverende pater devote stb. Proximis litteris nostris quas 
iam ad se pervenisse arbi t ramur, D n i Y. significavimus nos cu-
pere ut D t i 0 Y. statim vaivodanis consiliariis ad scripta ipsius 
Joannis in bunc modum respondeat, quod quia aliqua media a 
D n e Y. proposita fuissent, vaivoda nunc vicissim mentem et ex-
tremam voluntatem suam incunctanter patefaciat, ad quas scili-
cet conditiones condescendere deliberaverit et quibus modis et 
qua denique assecuratione nobis facienda pacem inter nos fieri 
concludique velit, prout in eisdem litteris nostris latius contine-
tur. Cum igitur ex pluribus rationabilibusque causis nos moventi-
bus ad pacem amplectendam, si modo eius ineundae tolerabilia 
media a vaivoda atque suis adduci contingeret, prorsus inclinati 
sumus, de quibus investigandis D n e m Y. omnem possibilem ope-
rám summa cum diligentia adhibituram, praesertim ex quo 
mentem nostram satis cognitam habet, nihil dubitamus, ita ut si 
ullo modo, ratione viaque fieri queat, concordiae t ractatus per se 
adhuc ad ultimam aliquam resolutionem, super qua vaivoda sese 
fundare cuique inhaerere velit, deducatur, potius quam re totali-
ter infecta ipsa discedat. E a m itaque denuo et vehementer quidem 
hortandam et rogandam duximus, ut in eo nihil penitus intenta-
timi relinquere velit, sed quibuscunque melioribus magisque ap-
tis rationibus potest, vaivodae et suorum consiliariorum resoluti-
vam sententiam de summa pacis finalemque adeo deliberationem 
quam citissime explorare s tudeat ; attento quod nunc exercitu 
nostro in Hungar ia versante facilius vaivodam pacis conditiones 



7 7 0 A NAGYVÁRADI P.ÈKE OKMÁNYAI 

accepturum sperandum sit, quam si dissolutis copiis militimi nos-
t ro rum ob immineutem hyemem negotium in longum protrabere-
tur . Quapropter si ulla spes rel iqua sit, posse adbuc D n e m V . ef-
íicere aliquid, sique illos ipsos sentiret de pace non absurda in 
medium afferre, quibus inbaerere statuissent, sic scilicet, u t D t i o 

Y. crederet se non rursus et tempus et operám inaniter ludere, 
a rb i t r amur ob multiplices respectus faciendum esse, u t iis locus 
detur, sal tem ad explorandum ipsorum mentem. Quod idcirco 
D n i y . coníidentius indicare voluimus, u t nos ad pacis t r ac ta tus 
promptissimos, ut Semper fuimus, esse sciat, quo t andem regni 
istius quieti consuleretur. A tqu i in bis omnibus celeri tate opus 
est et pr imo quoque tempore quid nobis ulteris in bac re sta-
tuenda sit, scire possimus. Pro inde u t ab eis sine mora respon-
sum relat ionemque de toto negotio extorquere curet, sicuti non 
dubi tamus se facturam, valde opere pretium fueri t . X a m si talis 
t rac ta tus pacis succederei, quem cum fructu fieri posse DU o y . 
existimaret et in quo praesent ia nostra pro communi uti l i tate 
requir i videretur, haud omitteremus sane nos et viciniores et prae-
sentes etiam rebus t rac tandis constituere, modo ut cum ali quo 
fructu existeret. — — — — — — — — — — 

D a t u m in arce nostra regia Pragens i die X X I . mensis augusti 
anno domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo. stb. 

Ferd inandus mp. 

Ferdinánd aláírásával ellátott impurum. 

X X V I . 
• 

1 5 3 7. a li g u s t. 2 8 . P r a g a. 

Ferdinánd a lundinak. Ot okolja a mért a tárgyalások eredmény nélkül szar 
leadtak félbe s igyekszik kimutatni, mily úton-módon kellett volna a lunch 

érseknek eljárni, bogy az óhajtott békét létrehozza. 

Ferd inandus etc. 
Reverende pater, devote stb. — — — — — — 

Intel leximus etiam ac bene perpendimus ea, quae tum 
Pe t ru s Pereny ad Hieronymum Lascum tum Joannes ad consi-
liarios suos et illi ad D u e m V. seripserunt, et non inconveniens 
certe, neque a proposito praesentis negotii al ienum fuisset, quod 
D t i 0 V. cognita nimirum voluntate et animo nostro ad honestam 
pacem propenso, cognitisque iis quae in binis l i t teris nostris 
D u ì V. scripseramus et praeser t im videns P e t r u m Pereny tauto-
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pere Laskum exhortari in litteris suis ut apud nos et D n e m V. 
simulque Leonardum a Yels curet, quo de concordia tractetur, 
quandoquidem dominum suum ad pacem konestam non ita incli-
natum esse crediderit, sicuti nunc novit, perspiciensque ex scrip-
tis vaivodae se nolle occasionem dare ut t ractatus pacis per eum 
dirimatur, quin potius adkuc para tum esse, si debitae et hones-
tae ac christianae conditiones proponantur, quod super kis D t i 0 

Y. eius mentem finalemque resolutionem cognoscerè petiisset, 
quibusnam mediis ad ullam concordiam cliristianam condescen-
dere decrevisset et una quoque ostendisset neque nos ab aequis 
et bonestis conditionibus pacis abhorrere aut deflectere velie, 
modo suam extremam voluntatem et quae haberet media propo-
neret D n i Y., quae tunc convenienter et i ta responsura esset ut 
manifestum fieret, nos non ab privatum commodum sed propter 
toties afflicti regni pacifìcationem, publicumque bonum ac totius 
christianitatis tanquillitatem et salutem ad omnes tolerabiles 
conditiones pacis propensas esse. Sic enim facile, ut nostra fert 
opinio, adduci potuisset vaivoda ut animum suum significantius 
et dilucidius D m Y. aperuisset et data fortasse fuisset perquam 
apposite ansa de certioribus et maiori fundamento subsistentibus 
in hac mater ia tractandi. Nam bue nos tendere ob publici tan-
tum boni respectum D t i 0 Y. cum antea coram, tum ex binis lit-
teris illis quas proxime accepit perspicari et abunde cognoscere 
potuit, nempe quod nullam tractationem, ex qua saltem firma 
solidaque pax oriri queat, detrectare statuerimus. Quod cum ita 
sit, ipseque vaivoda tam avide ut prae se fert, pacem amplecti 
desideret, ac subinde Pe t rus Pereny Laskum obtestatus sit ut 
negotium pacis apud nos et D n e m V. procuret, perinde quasi per 
nos steterit, quo minus ad honesta media provectum hactenus 
fuerit ; nos autem ut multoties declaravimus, nihil prorsus prae-
termittere in animo habeamus, quod ad bonum et salutarem pa-
cem semel constituendam deservire videatur, eiusque assequen-
dae omnes vias atque modos probabiles a nobis quaesitos fuisse 
constet usque adeo profecto ut posthabito iure nostro tam legiti-
mo, quod nobis ad regnum nostrum Hungár iáé multis nominibus 
et irrefragabilibus rationibus ac titulis competit, solummodo 
publicum commodum ac communem reipublicae christianae salu-
tem, in iis respicere etiam nostrani, velimus. Idcirco non incon-
sultum fore arbitramur, ut D t i o Y. eis in praescriptum modum 
respondeat et eo sane tanta praesertim oportunitate nostra rem 
deducat, ut patefacta ipsius vaivodae finali resolutione, vel illic 
t ractatus pacis prosequi et ad bonum effectum perduci queat, 
vel si melius et conimodius in castris id fieri posse existimaret, 
ex quo scilicet Pe t rus Pereny isti loco propinquior est, Lascique 
praesentia et persuasiones apud dictum Petrum proeul dubio 
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multimi ad liane rem melioribus conditionibus transigendam 
valiturae essent, sese reeta ad exereitum nostrum non aliter quam 
uti oratorem caesaris ac tanquam legatum pacis ulterius trac-
tandae conferat, ibique pro sua persona quae ad concordiae 
t racta tus incoeptos pert inent agat et procuret, adhibito tamen 
in consilium pro rerum qualitate nostro generali eapitaneo 
Leonardo a Yels, quo tanto magis adversarius atque sui ad 
sincerius pacis negotium t ractandum alliciantur, cum viderint 
utique vel in castris locum esse paci ineundae, si recte volent, et 
nihilominus tum ad bellum persequendum nos baud imparatos 
aut parum instructos et ad utrumque denique, sive pacem sive 
bellum aeque ferme animatos esse cernant et cognoscant, vel si 
is locus minus idoneus aptusve videretur, extunc aut Viennam 
aut quemvis alium babendo tractatui deputarent. Namque que-
madmodum proxime scripsimus, curabimus ut istis pacificis 
tractatibus, si modo fìrmum et stabile aliquid secuturum esset, 
cum persona etiam nostra propiores simus ut ne vel levissima 
culpa nobis adscribi queat, quasi pacis minus quam oportuerit, 
studiosi fuissemus. Quod si rursus ab omni secuturae pacis spe 
per illius fraudes deiiciemur, etiam atque etiam videbimus cona-
tusque nostros in boc toti destinabimus ut bello , si qua licet 
tinem imponamus buie negotio, adversariumque nostrum maiori-
bus quibus unquam possumus viribus profliganius ; quandoqui-
dem facile coniici potest, illuni ipsum expeditionis nostrae Scla-
voniacae exitum avidius expectare, ut iuxta illius successimi, quid 
sibi de pace faciendum sit, fìrmius deliberare possit. 

Caeterum apprimc volumus ut D , i o V. nobis id quod iuxta con-
silium et voluntatem nostrani supra ostensam facere deliberave-
rit, quidque iu universum sperare debeanms et ad eiusmodi 
media vaivodam adductum iri existimet, quaeve sit sua extrema 
de pacis conditionibus voluntas futura, primo quoque tempore 
et perquam accurate sigoifìcet et inprimis studeat ut ne pacis 
t racta tus ullo modo in ter rumpatur et si fortassis nunc totus vel 
iu par te interruptus esset, omnes quascunque potest vias et mo-
dos bonestos querat, quo redintegretur. Nani omnino desidera-
mus illam ad bonum finem perduci. 

Datum P ragae 28. augusti 1537. 

Az irat élén : Lundensi. 

Fogalmazvány. 
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X X V I I . 

1 5 3 7. s e p t , 8. K ö r m ö c z b á n y a. 

A lundi érsek Ferdinándnak. Az előbbi levélre válaszolván, boszúsággal s 
gúnynyal utasítja vissza a vádat, mintha ő bármiben is oka lenne a békealku 
sikertelenségének — s azt tanácsolja Ferdinándnak, hogy, hacsak az országot 

nem akarja elveszteni, fegyverrel keresse a békét. 

Sacra regia Maiestas . . . stb. 

Caetermn iam veniendum est mibi ad potiorem par tem lit-
te rarum M , i s V. ubi agit de pacis t ractatu , in qua quidem par te 
multa mihi videntur et prae ter meri tum et prae ter expectationem 
meam a M t e V. scripta. Cui si a l iquauto verbosius respondero, 
quam par sit, M t a s V. iusto meo dolori id a t t r ibuere dignabitur . 
N a m cum M t i s V. negotiis nunquam obesse sed prodesse potius 
semper euixe studuerim, assidueque manibus pedibusque labora-
verim banc pacem promovere, non possum equidem non aegre 
ferre, M t e m V. tacite in l i t teris suis me suggilare, per inde ac si 
ego in culpa sim, quominus haec pax sit confecta, au t occasionem 
aliquam kuius negotii perfìciendi prae ter lab i ex incuria mea si-
verim. Cum tamen ex assiduis meis l i t teris (si non oscitanter le-
gerentur ) M t a s V. indefessam meam dil igentiam assiduamque se-
dulitatem circa haec pacis negotia perspicacissime intel l igere 
potuit, planeque perspicere, nihil a me omissum esse, quod ad 
haue rem facere et conducere posset. X a m cum M t a s V. li t teris 
suis de quinta augusti me l iortata esset u t t en ta rem animimi vai-
vodae et suoruni oratorum quibusnam conditionibus pacem opta-
ren t confirmari, apertissime M t i V. l i t teris meis de 15a . res-
pondi, me istud praesentibus oratoribus vaivodae longe ante-
quam M t a s V. de hac re ad me scriberet, tentasse expiscari ; ve-
runi oratores mihi respondisse, sese de hac re nul lám habere a 
principe suo commissionem ; ìllud tamen se scire, vaivodam pos-
tu la re in tegrum suum Patrimonium nec quicquam eorum concessu-
rum quae possidet. Misi etiam tunc l i t teras P e t r i Pe ren u t M t a s 

V. mihi animum suum aperiret et signifìcaret, quidnam me agere 
vellet, ostendens me omnia facturum quae M t a s V. mihi imperare 
dignaretur. P rae te rea lit teris meis de X X a augusti satis copiose 
M t l V . signifìcaveram, quidnam ad l i t teras ora torum vaivodae 
responderam, nimirum me semper fuisse et nunc etiam esse pa-
cis conficiendae studiosissimum, modo ex animo atque sincere 
vellent t ractare . 

A d has meas l i t teras M t a s quidem V. i ta nunc respondet, 
nescio quo pacto oblique notans meam negligentiam, asserensque 
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non fuisse alienum a proposito praesentis negotii, si cognita vo-
luntate M t i s V., cognitisque iis, quae in binis li t teris ad me scrip-
serat, petiissem cognoscere mentem, fmalemque resolutionem vai-
vodae. Cum baec omnia etiam non admonitus a M t e Y., praesen-
tibus oratoribus ultro fecerim, quemadmodum ex litteris meis de 
15a augusti dilucide constat ; mihi sane serenissime rex superfluum 
fuisse videtur liaec tam mordaciter inculcare et quod iamdudum 
mea sponte fecerim, id me tot oblatis occasionibus neglexisse ac-
cusare. Quin ex litteris meis de X X I I I . praeter i t i et prima 
praesentis mensis M t a s Y. abunde colligere potuit, me semper di-
ligentem et sollicitum fuisse pacis sollicitatorem, nec me ullam 
occasionem etiam minimam praeteriisse, ullumve laborem de-
trectasse, quo M t a s Y. votum suum consequeretur. Quamobrem 
non video, quid M t a s Y. circa boc negotium a me desiderare pos-
sit, quod non ego prompte, alacriter et diligenter obiverim, nisi 
forte M t a s Y. postulat ut nudis verbis Pet r i Peren confisus de-
beam illico ad ipsum proficisci et pacem supplex petere, meque 
in detrimentum existimationis caes. M t i s ipsi deridendum propi-
nare, quemadmodum feci istis episcopis. Quamvis enim Petrus 
Peren multis precibus et obtestationibus exaggeret se pacis esse 
cupidissimum, optetque praesentiam meam ; non est tamen apud 
me tanta probitatis suae existimatio ut credere debeam ipsum 
ita sincere de pace sentire, ac prae se fert- Nani si fuisset pacis 
studiosus, nunquam certe ad vaivodam declinasset, vel saltem ad 
meas litteras iamdudum ad se datas respondisset. Cumque se 
tam flagrantem pacis et concordiae praedicet, debebat aut in 
neutral i tate sua constans permanere aut certe boc pacis nego-
tium aliquanto ardentius t ractare ; praesertim apud suum princi-
pem, quem etiam ad pacem cogere et impellere potest, tantum 
abest ut nequeat persuadere. A t subdolum Petr i ingenium et 
totiens manifestatae fraudes ac inextinguibilis habendi libido et 
summa dominandi ambitio, quam in bomine isto conspicio, co-
gunt me de ipso nihil bene sentire. Sed tamen scripsi ad domi-
num Hieronymum Lasky, quemadmodum M t t Y. prima huius 
significavi, me non gravaturum propius accedere, modo intellexero 
Pe t rum in tractatione pacis alicui solido fondamento niti. Scripsi 
quoque ad oratores vaivodanos Yaciae existentes, me ad pacem 
conficiendam esse paratissimum, modo mihi significarent supre-
mam mentem et ultimam voluntatem vaivodae. Yerum nec Pe-
trus nec vaivodam oratores mihi quiquam adbuc responderunt. 
Unde M t a s Y. facile potest iudicarc, quam sint avidi pacis et quae 
fìdes sit habenda verbis ipsorum. Stimulavi etiam dominum Las-
kum, ut Pe t rum urgeret ad respondendam, nec dubito dominum 
Laskum aliter facturum. 

Porro ego non video quid amplius in hoc re facere potuis-
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sem ; tentavi enim expiscari animimi vaivodae praesent ibus ora-
toribus suis, tentavi idem ipsis absentibus, in banc eandem sen-
tentiam scripsi ad Pe t rum Peren et ab omnibus nihil responsi 
obtineo. Tamen quoniam M t a s Y. huius negotii infecti culpam in 
me torquere conatur, dicitque se in animo habere, nihil prorsus 
prae termi t te re quod ad bonam et sa lutarem pacem semel con-
sti tuendam deservire videatur, i ta ut etiam posthabito iure suo, 
velit commodum solunimodo publicum et communem reipublicae 
salutem respicere ; facile ego huius culpae susjncionem a me re-
movere possum et pacem firmám stabilemque componere, modo 
]y£tas y yaiyoclae totum regnum H u n g á r i á é et omne eius Patri-
monium cum ea parte, quam M t a s Y. possidet, ipsi traclere volue-
rit . A d quam conditionem si M t a s Y. volet condescendera, pacem 
illieo firmam et stabilem conficiam ; i ta t amen quod l iberum erit 
vaivodae servare ant iqua foedera cum Turcis vel se coniugere 
M u Y, ad expellendum Turcam. N a m hunc articulum quem 
M t a s Y. semel tantopere laudavit, vaivoda noluit unquam ali ter 
declarare. Quapropter M t a s Y. operte et dilucide mihi significet 
menteni et voluntatem suam, a tque an cupit universum regnum 
Hungá r i áé adversario suo l ibere et sine ulla exceptione t radere . 
N a m quamvis M t e m Y. semper cognoverim ad pacem esse pro-
pensam, tamen nondum intellexi an ita esset resoluta ut etiam 
totum regnum ea qua dixi lege velit res ignare ; quo intellecto, 
facile ego pacem possum componere. 

Po r ro quod M t a s Y. subiungit se in eventum frustationis 
pacis et desperata concordia decrevisse armis buie negotio finem 
imponere, profecto si M t a s Y. non habet in animo totum regnum 
Hungár i áé adversario suo permit tere , nihil posset consultius fa-
cere aut magis in rem suam, quam extremis viribus hoc nego-
tium aggredi. Quod quidem si modo fecisset, certe vaivoda rebus 
suis fuisset coactus aliter consulere. Nani si M t a s Y. credit vai-
vodam quamtumvis id prae se fera t ad honestas pacis conditio-
nes ultro condescensurum, profecto M t a s Y. mul tum a b e r r a i E s t 
enim vaivoda homo (quemadmodum onmis vita sua loquitur) qui 
nihil unquam affectavit, nisi exorbitantia, habi ta parva rat ione 
honestatis aut probitatis. Quocirca si honestas t rac ta tus respici-
mus, ad illos non est fìectendus vaivoda (quoniam id nunquani 
fiet) sed cogendus vi et armis ; alioqui opera et impensa luditur. 

D a t u m in Cremnicia 8. septembris anno M D X X X Y I I . 
Postscripta. Serenissime rex, bis iam scriptis, accepi litte-

ras a dominis Colocensi et Yaciensi quibus respondetur meis. 
quas ad ipsos nuper super pace ineunda dederam, quemadmodum 
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in prioribus menimi et que M t a s Y. melius intelligat, quam frigide 
respondeant ad li t teras meas. Mitto M t í Y. exemplaria 
ex quibus certe M t a s Y. colligere poterit a menib i lesse omissum, 
verum ipsos ut semper, ita et nunc deridere. Nam Yaciensis si-
mulat Colocensem abesse, quod an ita sit, nescio P r a e t e r e a lit-
terae meae profecto merebantur longe aliud responsum, quemad-
modum M t a s V. ex l i t terarum collatione perspieaciter iudicare 
poterit. Sed ita est, quemadmodum semper affirmavi ; pacem banc 
amicabili tractatione nunquam evituram ; nani ipsi aperte et 
M t e m Y. et me derident, quoque ardentius pacem petimus, eo ma-
gis se frigere simulant. Cumque ipsis adbuc praesentibus omnem 
lapidem moverim ut mentem vaivodae intelligerem, nec id po-
tuerim unquam assequi, certe non possum adduci ut credam me 
idipsum ab absentibus impetraturum. Tamen quoniam M t a s Y. 
mandat ut instem, faciam quaecunque imperat, quamvis dubitem, 
me nibil consequuturum, etiam si supplex pacem offerrem ; adeo 
ipsis placet baec tragoedia. — — — — — — — 

Eiusdem Yestrae sacrae regiae Maiestatis 

kumillimus servus 
Jo . Lundensis mp. 

Eredeti. 

X X VITT. 

1 5 3 7. nov . 3. B é c s . 

Ferdinánd Károly császárnak. Levele első részében a tótországi s a fölsőma-
gyarországi hadainak szerencsés előnyomúlásáról tudósítja s hogy ennek hatása 
alatt Zcipolya már titkárját küldi hozzá (F.-hoz) békét kérni. A levél második 
része a Katzianer vereségéről szól, (mely hir f rissiben akkor jutott F. f üleihez) 
s arról, bogy a körülmények ily kedvezőtlen fordultával a Zóipolyával kötendő 

béke elkerülhetlen. 

Des affaires de Hongrie Y. M t e par tout ce que luy en ay 
escript par cideuant a peu cognoistre les grands debuoirs en 
quoy je nie suis tousjours niis pour paruenir a appoinctement. 
E t apres que ledict archeuesque a este audict Hongrie par quel-
que temps pour ledict effect veant qu'il ne veoit espoir de beso-
ingner, est icy reuenu, par lequel ay eutendu tout ce qu'il a peu 
comprendre et parceuoir. Dont, monseigneur, pour ce qu'il vous 
escript toutes particularitez desdictes affaires n'en vseray icy de 



KÁROLYI ÁRPÁDTÓL. 767 

redictes, me remectant a ce qu'en entendrez de luy. Bien auer-
tiray je Y. diete M t e que mes deux armees que j 'ay audict 
Hongrie, l'une contre le vayvoda, se porte graces a 
dieu assez prosperement et 1'aultre au couste de Sclauonie contre 
les Turcs semblablement, aiant prins aulcunes places et fors 
lieux, mesmes ont mes gens approuche ledicts Turcs de si pres 
que pour leur liurer la bataille, ce qu'ilz n'ont voulu accepter. 
Mais se sont lesdicts Turcs mis en leur fort de manière qu'il 
n'estoit bonnement possible les y assaillir sans eminent hazard 
d'inconvenient. Quoy veant mes gens sant passez plus auant en 
pays pour faire et gaigner tout ce qu'ilz pourront mesmes aussi 
comme m' a escript Katzianer capitaine general dicelle pour par 
ce moyen contraindre lesdicts Turcs, saillir de leur dict fort, 
pour succourir une forte place qu'ilz alloient assieger a fin de les 
amener a la diete bataille, dont je suis actendant scauoir ce 
qu'en sera succede. Pa r quoy fait presentement aulcunement a 
esperei' veu que les affaires contre ledict Ture en Naples sont 
bien succedez comme au plaisir de dieu y a apparance ou couste 
dudict Sclauonie du semblable. E t que mon aultre armee contre 
ledict vayuoda est aussi de mesmes en bon tram, aiant puis na-
gueres entre aultres clioses pris vng fort ebasteau de grande 
importance, que ledict vayuoda se rangéra a quelque raison et 
desia a demande saulf conduict pour vng sien secretaire, qu'il 
desire envoyer ici pour parlamenter, lequel j'ay fait depeseber 
et envoye le propre jour, qu'il fut demande. E t a la verite s'il se 
veult approucher a quelque raison, a moy ne t iendra que le dict 
appoinctement ne soit conclus. Cai' pour tous bons respeets j 'en 
aimei'oie par trop mieulx auoir fin par appoinctement que de 
cotinuer la guerre -, veu, comme Y. diete M t e dit, l'incertainete du 
succes et aussi actendu le grant, a moy insupportable fraiz de la 
diete armee, que me fera de tant plus esuertuer et acheter ledict 
appoinctement. De sorte que cy apres Y. diete M t e congnoistra 
plainement que a moy ne tiendra et de ce qu'en succederà, sera 
Y. diete M t e auertie. 

Alább, ('ugyanaznaprólJ: 

Monseigneur, mectant cestes en ziffres, me sont venues 
nouuelles, comme mon armee en Sclauonie contre le Ture se 
trouuant en extreme necessite de viures, non obstant plusieurs 
grosses escarmuscbes passes tousjours a la perte des ennemys, 
fust delibere par les general et aultres capitaine de ma diete 
armee eulx retirer de lieu ou ilz estoient passez et que combién 
que ladicte conclusimi fust ainsi par eulx prinse ; toutesfois 
Katzianer qu'estoit le chief de la diete armee, non bien pensant 
a son bonneur ny a l'inconvenient qu'en pouoit aduenir, se parti t 
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celle meine nuyet a l'insceu de ma diete armee et pr int lionteuse-
ment la fuyte, comme en semble firent deux aultres principaulx 
capitaines apres ledict Katzianer , l 'ung nomine Albrecht Schlick 
aiant ckarge de la conduicte de l 'ayde du royaulme de Boheme 
et l 'autre Hans Hungnaden aiant conduicte de ceulx du pays de 
Stiere. E t par ainsi aulcuns, qui de ce furent auertis, se trouuans 
estonnez du subit par tement des dessusdiets, le suyvirent comme 
ilz peurent mesmes aulcunes gens de cheual. De laquelle fuyte 
ledict Katz ianer m'a luy mesmes auerti par ses lettres comme il 
vous piaira, monseigneur, veoi rpar la copie dicelles, joincte auec 
cestes. E t combién qu'il se desculpe de la diete faulte, comme 
verrez, laquelle ne treuue bonne ni souffìsante ; toutesfois j 'ay 
depuis entendu que son dict partement fut plustot qu'il ne debuoit 
et comme la reste de la diete armee, qu'il extimoit e t t eno i tpour 
perdue et defaicte par les Turcs, neautmoings combién qu'ilz 
n'estoient en petit perplexite, aiant le lendemain entendu le 
par tement des dessusdiets, par le moyen et virilite du couste de 
Ladron et aultres, qui ne voulurent fuir auec aultres, ce qu'estoit 
demeure, ne s'est separo, ainsi auec part ie des cheuaulcheurs 
t indrent ferme. Toutesfois depuis ilz ont este asailliz des Turcs 
et ont combattu fort vaillamment de sorte, qu'ilz ont tuez beaul-
coup diceulx ; mais enfin pour estre trop faibles ilz ont este 
deffaietz, combién que l'on ne peult eucoires scauoir les particu-
laritez ny ceulx que y sont demeurez ou eschapper, craignant 
(pour n'auoir nouuelles dudict conte de Ladron ny des aultrez 
capitaines) qu'ilz ne soient tuez ou prinz. Ayant entendu ce que 
dessus, j 'ay depeche le lieutenant de mes archiers de corps pour 
aller prendre ledict Katzianer duquel (pour auoir este la pre-
miere et principale cause de l'inconvenient) je feray faire la 
pugnition et justice selon ses desmerites, de sorte que aultres y 
prendront exemple. E t quant aux deux aultres capitaines que 
luy ont tenue compaignie a ladicte fuyte, je les ay fait appeller 
pour venir respondre dudict faict et de leur honneur. 

Monseigneur, veant les choses ainsi estre succedees et aiant 
pour maintenant perdu l'espoir tei que bien j'avoie de la diete 
armee, actendu que icelle alloit prospereement aiant desia prins 
aulcunes places des frontieres, je vous laisse penser en quelle 
perplexite je me retrouue, mesmes monseigneur pour n'auoir 
plus pouuoir de pour veoir a ce qu'en peult eucoires pis succeder. 
Car par plusieurs indices je tiens pour certain que le Ture ne 
deffauldra d'enuoyer sur ce prouchain printemps bonne puissance 
contre moy et si ne voy moyen en facon quelconque que en ce 
faisant moy mes royaulmes et pays ayons le pouuoir luy resister 
sans aultre assistence, actendu les cruelles forces dudict Ture et 
les grans et intollerables f ra iz que moy et mesdiets pays auons 
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si longuement et continuellement soustenuz. Dont si dieu ne 
remede je ne voy sinon de moy et mesdicts pays prouchaine 
ruyne et perdition, et ne scay aultre remede pour recourer ayde, 
ainsi que en presence desdicts de Lunden et docteur Mathias a 
este bien et au long debattu et dont je suis fort sollicite et presse 
de mes subgectz, qu'est de tenir main a l'indition d'une journee 
imperiale pour par le moyen dicelle paruenir a ladicte ayde. 

Alább : 

Le secretaire du vayuoda a icij este lequel s'en est retourna 
a cause qu'il n'auoit pouuoir souffisant pour t rai ter et a fin de 
pouoir paruenir a appoinctement, ce que surtout je desire, mon-
seigneur, de Lunden s'en retourne en Hongr ie auec tout pouoir 
et comme qu'il en soit et qu'il me doige couster, il a puissance 
d'accepter et conclure ledict appoinctement, en tant que ledict 
vayuoda y ait le moindre vouloir du monde, de maniere que V . 
M t e souuent luy ay escript, congnoistra cy apres que a moy et a 
me mectre en trop plus que grands debuoirs ne t iendra que ledict 
appoinctement ne soit conclud, ainsi que ledict de Lunden pre-
sentement escript plus amplement le tout a V. diete M tP , a quoy 
je me remeetz. 

(Egykorú másoló könyvből — Belga áll. — I. 267 és 2Ö9. és 2 7 3 11.) 

X X I X . 

1 5 3 7. n o v . 26 . Y a r a n n ó i t á b o r . 

A lundi érsek és Vels Lénárt tudósítják Ferdinándot a Zápolya biztosai : 
Fráter Györgygyei és Perényi Péterrel való tárgyalások megkezdése, illetőleg 

annak akadályai felöl. 

Sacra Romanorum, Hungár iáé et Bohemia regia Maiestas, 
domine clementissime. 

Undecimus hodie dies agitur ex quo ego Lundensis ad 
exercitum liunc incolumis perveni, quemadmodum proximis litte-
ris nostris M t e m Y. ambo admonueramus. In te rea sedulo etiam 
et F r a t e r Georgius episcopus Waradiensis et Pet rus de Peren a 
nobis admoniti atque invitati sunt, locusque insuper designatus 
est ad conveniendum utrisque partibus accomodus, missis et vi-
cissim postulatis salvi conductus litteris. Sed F r a t e r Georgius 
frigidissime respondit, ac si ne egisset quidem unquam ut ego 
Lundensis bue accederem ; inquiens se ad (sic) regem suum de 

49* 
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adventu Lundensis et item de aliis, videlicet loci communis et 
salvi couductus expetitioue certiorem fecisse, ideoque nihil agg-
redì audere, nisi b ib i t a informatione et responso domini sui ; 
Pe t rus vero de Peren ostendit sibi maxime de adventu Lunden-
sis satisfactum gratulaturque plurimum. Scimus autem eundem 
dominum Pe t rum apud F ra t r em G eorgium affectuosissime labo-
rasse quo absque dilatione nobiscum congrederetur  
. . . . liquet enim manifeste quod hac sola de causa F r a t r i Geor-
gio castris Fizer et Therebes cedere voluerit ut ad pacis tracta-
tus Cassovia exire non gravaretur . Misit porro praefatus domi-
nus Pe t rus die Yeneris prater i ta praepositum de Lelez cum lit-
teris credentiae quarum vigore me Lundenseni nomine domini 
sui officiose excepit et de salvo adventu denuo gratulatus est, Sup-
plicans utrique nostrum ut moram bidui aut ad summum tridui 
quo tempore ipse et F r a t e r Georgius nondum nobiscum consti-
tui possent, aequo ferremus animo ; nam post exactum tr iduum 
F r a t r e m Georgium posse nos convenire. Sin autem is adventum 
suum prorogaverit, pollicebatur idem dominus Pe t rus verbis dicti 
praepositi, se post spatium t r ium dierum quarum hodiernus est 
ultimus, omnino apud nos esse velie ; habere enim a domino suo 
plenum mandatum rerumque omnium amplam informationem. 
I t aque eum hodie vel cras omnino expectamus ; incerti tamen, 
venturus sit, nec ne. —• — — — — — — —- —• 

Da tum ex castris ad oppidum Yaranno positis die vigesima sexta 
novembris anno domini M D X X X Y I I . 

Eiusdem Yestrae sacrae regiae Maiestatis 

Immillimi servitores 

Jo . Ludensis mp. 

Leonhard Fre iher r von Yels. mp. 

Külczim : Sacrae Romanorum, Hungáriáé stb. regiae Maiestati stb. 

Eredeti ; csaknem ege'szen cliiffreben írva. 

X X X . 

1 5 3 7. nov . 26. d e c z . 3. 

A lundi érseh naplója a Rozgonyban folyt előleges békealkudozások s egyéb 
Ferdinánd érdekébe vágó tárgyalásokról, Frater Györgygyei, Perényi Péterrel 

illetőleg Balassa Imrével. 

Lunae vigesima sexta novembris, quo die ad M t e m regiam 
de omnibus occurentiis copiose seripsimus, rediit dominus prae-
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positus de Lelesz cum litteris credentiae a domino Pe t ro de 
Peren missus, qui affectuosissime rogavit u t ad Pozgon non g ra -
varemur venire. Dominus Leonardus et ego tandem deliberavi-
mus in die crast ina mane ad Eperies , die vero Mercuri i ad 
Schomos medium iter inter Cassoviam et Eperies proficisci et i ta 
remisimus praeposi tum ; dimisimus etiam dominum Hieronymum 
Lask i ad dominum Pet rum, ut cum eo pr ius conveniat, quia i t a 
u terque optaverat , neque aliter commode fieri poterat . 

Mar t i s vigesima septima novembris cum maxima itineris 
difficultate ivimus Eperies, ubi coacti sumus expectare currus 
nostros, qui venerunt tandem die Mercuri i sequenti, sed et eodem 
die ibidem nobis manendum fuit.. 

Iovis vigesima nona novembris profecti sumus dominus 
Leonardus capitaneus generalis dominus Laski et ego t r ibus 
miliaribus ab Eper ies ad Pozgon, locum a Cassovia uno mil iar i 
distantem, quia F r a t e r Georgius multis verbis se ulterius prog-
recli non posse excusavit ob custodiam civitatis Cassoviensis, in 
quam singulis noctibus reverti cogeretur. Contulimus nos eo, vi-
delicet Rozgon, quo venimus in meridie ; expectabant autem ibi 
adventum nostrum F r a t e r Georgius et dominus Pe t ru s de P e r e n , 
qui obviam nobis profecti nos omnes cum honoris exkibitione 
exceperunt et ad hospitia commodiora illius villae per eos utcun-
que ornata deduxerunt ; deinde gratulat ionibus de adventu, de 
bona valetudine et praeterea gra t io rum actione erga me Lunden-
sem, quod venire dignatus sim et similibus rebus consumptum 
est tempus aliquod. Deinde ad secretiora deventum est et in pri-
mis exorsus sum ego, quali ter ad adversariorum instantiam ve-
nissem ad liane provinciám, modo mihi videretur negotium hoc 
tam sanctum tamque necessarium reipublicae christ ianae per 
nos omnes fideliter, pie et Christiane atque absque ullis simulta-
tibus, dolis et procrast inat ionibus esse incipiendum, t rac tandum 
et terminandium, quod nos omnes ita successive nos facturos in-
genue polliciti fuimus. Ins te t i s tat im apud u t ramque par tem ut 
locus communis et conveniens t ractat ibus continuandis designa-
retur , deinde et iam certus dies conventionis praescr iberetur . 
Besponderunt adversarii me veruni dixisse ; necessarium enim 
esse ut de loco et tempore conventionis inter nos pr imum om-
nium conveniret ; sed eos omnino existimare impossible fore in 
his pacis t ractat ibus aliquid boni t ransigi posse, potissimum exis-
tentibus duobus supremis capitaneis utriusque part is ad t ractan-
dum designatis, nisi prius induciae aliquot dierum, quibus ab 
armis et omni depraedatione cessaretur, fierent. Dominus Leonar-
dus a Fe l s respondit t rac ta tus istos commode fieri posse etiam 
bello d u r a n t e ; praeterea se nulluni habere a rege suomandatum 
huiusmodi inducias admit tendi ; imo contrar ium se in mandat is 
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habere clixit. Replicarunt denuo F r a t e r Georgius et dominus 
Pe t rus de Peren et instantissime pro induciis insteterunt, me 
quoque rogantes ut vices et authoritatem meam interponerem, 
quo omnino induciae a domino Leonardo impetrarentur. Ego 
cum sentiam statum rerum exercitus Romanorum regiae M t i s 

eum esse ut etiam invito domino Leonardo dissolveretur, idque 
brevi : persuasi domino Leonardo ut inducias admitteret ; et licet 
contrarium liaberet sibi a rege suo iniunctum, obtuli me par tém 
indignationis sue M t i s , si qua oriretur, humeris meis impositu-
rum. Dominus Leonardus admisit inducias ad meas et adversa-
r iorum preces, et cum instaret nox ut de induciarum tempore 
et modo concludi minime posset, cibum sumpsimus cum F r a t r e 
Georgio omnes, qui quidem nos humanissime tractavit ; atque ita 
in nocte recesserunt dictus F r a t e r Georgius et dominus Petrus, 
promittentes se altera die mane circiter horam novam redituros, 
ut incoepta continuentur. 

Veneris die trigesima dicti mensis, ut promiserant, redie-
runt ; egimus hinc inde ad multas horas super tempore et modo 
induciarum ; tandem conclusimi fuit ut induciae fierent ad viginti 
octo dies, quia dominus Leonardus clixit se ad ulteriores dies 
admittere non audere ; interim tamen se et me ad Romanorum 
regiam M t e m scripturos esse ut nobis mandatimi mitteret inducias 
istas prorogandi ; idem etiam vicissim F r a t e r Georgius et 
dominus Pet rus se facere velie apud suum principem polli-
cebantur. 

Locus conventionis disputatus est aliquandiu, nempe ego 
dixi me statuisse omnino in Eperies permanere et quia ad ad-
versariorum preces per tot milliaria venerim, non videri mihi 
absurdum, ut ipsi eo venirent ad pacis t ractatus continuandos. 
Responderunt se non solum, pro honore caesareae M t is, ad 
Eperies, sed etiitm si necesse videretur, Yiennam usque etiam 
profecturos ; sed cum negotium hoc t r ia requirat , videlicet ut 
secretissinie et celerrime fiat ac arces et munitiones in confinibus 
Turcarum positae interim commeatu et reliquis necessariis instru-
erentur, et si in Eperies t ractatus isti essent continuandi, fieri 
non posse ut celeriter terminarentur , cum in multis consulendus 
esset eorum dominus, ad quem ex Eperies vix decem dierum 
spatio quis proficisci possit ; rogantes propter deum et negotii 
celeriorem expeditionem ut non gravaremur in tribus sequenti-
bus locis videlicet Tliokay, Pa thak aut Prona feliciter incipere 
et terminare felicius ; deliberavimus inter nos aliquandiu, sed 
postremo conclusimus : in Pa thak esse conveniendum die vige-
sima mensis decembris. E t tum denuo adventabat nox, cumque 
mensa ad coenandum adornaretur, F r a t e r Georgius petiit per 
medium domini Laski colloquimi! mecum separatum ; ubi multa 
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retulit, cjualiter ipse nunc primum se in lioc pacis negotium sin-
cere immiscuerit, quod tamen prius nun quam fecisset et licet rex 
Poloniae et alii principes diversis temporibus boc negotium ten-
taverint ; tamen nihil penitus efficere potuerunt ; sed nunc omnino 
pacem futuram dixit : modo, domine Lundensis, volueritis ad 
honesta condescendere ; praeterea — inquit — rogo, ut facta 
pace, ego etiam apud caesaream et Romanorum regiam M t e m pro 
homine et in aliquo honore habear ; quia licet monachus sim, 
tamen homo permansi ; nec1) est, quod ego a M t i bus suis beneficia 
episcopatus, pecuniali! aut bona petam, satis mihi est earum 
gratia ; quod si facient, videbunt quod et ego eisdem servire 
possum et sciam. N a m in toto hoc regno nemo est qui Turcarum, 
Rascianorum, Walachorum, Moldavorum et etiam Hungarorum 
naturam aeque sciat ut ego et quibus modis et mediis cum sin-
gulis t ractandum sit. Sunt — inquit — in regno, qui se scire 
iactitant omnia, sed re vera nesciunt ; laborant enim avaritiae 
studio, aut laete, bene et laute vivendi voluptate ducuntur. E t 
eiusmodi multa in laudeni sui exposuit ; quae non solimi appro-
bavi omnia, sed adauxi etiam ; quod si hoc pacis negotium pro-
moverit, nihil fore sibi ab utraque M t e expectandum aliud, quam 
grat iam et clementiam prae ceteris omnibus, denique honoris 
dignitatis et fortunarum summám augmentationem. Tunc subito 
quesivit, an ego illud sibi polliceli possem et an accuratum sol-
licitatorem apud utranque M t e m me exhibere vellem. Respondi 
bona fide et data manu promisi. Tunc, inquit, videbis quid ego 
in hac re sim facturus ; unum tamen scire cupio ; si quando, in-
quit, rex meus omnino quaedam secretiora cum D n e V. conclu-
dere velit, an non gravabitur cum personaliter accedere. Res-
pondi me ad hoc nihil certi pronuntiare posse, nisi prius intel-
lexero dominum suum ad negotii bonam conclusionem tendere 
velie, ut si tunc esset in uno aut altero articulo dubium, quo 
omnino mihi isthuc mihi esset eundum, fortasse induci possem. 
Extunc aliata sunt fercula et finita coena sub noctem redieruut 
ambo F ra t e r Georgius et dominus Petrus Cassoviam, redi tur i 
sequenti crastino firmandi sigillandique l i t terarum induciarum 
gratia. 

Sabbati prima decembris reversi sunt ; circi ter horam de-
cimani post meridiem, ubi lectae, relectae et correctae fuerant 

x) A »nec« szócskát bár a t i tkos jegyek kulcsa szerint, de meg 
az értelem szerint is csak »nec«-nek lehet olvasni: az egykorú 
dechiffrirozó mégis »necesse«-t olvasott ki belőle. Pedig ez igen nagy 
különbség s ha Ferdinand valahogy e hibás értelmezés tudomására nem 
j u t o t t : Fra ter Gy. bizonyára nem oly kedvező szinben lőn eléje állítva, 
mint megérdemlé vaia, — e párbeszédet illetőleg. 
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indiciarum lit terae et tandem communitae ; ibi tum F r a t e r Geor-
gius denuo illa t r ia necessaria inculcai, vídelícet : ut negotium 
lioc cito et secrete terminaretur, u t confiniae praesidio et com-
meatu firmarentur ; et ideo a domino Leonardo et me intelligere 
optavit ut postulante necessitate vellemus dominum suum acce-
dere, quo negotium hoc felicius, celerius et minori negotio expe-
diri possit. Respondit dominus Leonardus se hoc nullo pacto fa-
cere velie nullaque ratione ad hoc induci, nisi M t a s regia sibi ex-
presse id committeret. Ego vero dixi ea de re nunc absolute res-
pondere non posse, sed successi! temporis t ractatus viam com-
monstraturos, quid mihi in hac re faciendum foret. 

Tandem dixit se liesterno die non absque minima occasione 
dixisse, necessarium esse ut confinia contra Turcas in tempore et 
commode munirentur ; et cum dominus Laski sibi videretur prae 
ceteris rerum turcicarum experientiam habere, instantissime cum 
domino Leonardo et mecum egit ut omnino efficeremus quo Laski 
bis tractat ibus interesset, quoniam hic omnino in hac pacis con-
clusione necessarius futurus esset. 

Ego et dominus Leonardus quia cognovimus dominum Laski 
egerrime tulisse quod ipse non aeque ac dominus Leonardus es-
set unus ex parte regiae M t i s ad eiusmodi negotium tractandum 
deputatus et in liane sententiam se plurimum indoluisse aperte 
satis loquutus est : videre sclilicet se a Romanorum regia M t e 

sperni penitus et postponi quodque sui nulla haberetur ratio ; 
ipsum enim illuni fuisse qui F r a t r e m Georgium et Pe t rum de 
Peren ad eiusmodi pacis t ractatus promovendos primum induxis-
set ; propterea Viennam ad Romanorum regem velocissime cu-
currisset, me quoque ad banc profectionem induxisset ; nunc vero 

qiost nieuni adventum nulla prorsus sui mentio fieret ; unde se-
queretur quod F r a t e r Georgius et dominus Pe t rus de Peren vi-
derent illum nullám fidem apud regem Romanorum habere et 
propterea in honore et existimatione non minimam iacturam tu-
lisse ; — cum rnultis ac diversis aliis inutilibus verbis, ostenta-
t o n e , indignatione et aliis modis indebitis, dominus Leonardus 
et ego haec omnia modestissime tulimus et quantum fieri potuit, 
aliquando excusando, aliquando etiam dissimulando obiter trans-
misimus ; neque tamen illum continere potuimus, quin bis cum 
F r a t r e Georgio et domino Pe t ro de Peren Cassoviae pernocta-
verit ; quid autem egerit cum eis, ignoramus ; sed cum prius do-
minum Laski eo turbatimi cognovimus, quod ad tractandum ne-
gotium hoc deputatus non extiterit, cunique seorsim multa cum 
adversariis colloquia haberet, unde ad t ractatus istos iam etiam 
sollicite deposceretur : sane non potuimus dominus Leonardus et 
ego non sinistre aliquid suspicari ; licet honeste dissimulaverimus 
et F r a t r i Georgio ad suam petitionem respondimus: nos domi-
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norum et principimi nostrorum ministros esse et nostrum non 
esse principibus nostris persequendorum t rac ta tuum leges et mo-
dum praescribere. 

F r a t e r Georgius intellecto nostro responso, obticuit ; licet 
die sequenti scedulam l i t tera A. signatam super bac re cum suo 
secre tano per noctem ad me misit ; ad quam ne verbum quidem 
respondere volui ; bene tamen consideravimus dominus a Fe l s et 
ego, quod haec omnia ex sollicitatione domini Laski provenirent, 
et quod adversarii (nostro quidem iudicio) ideo eum t rac ta t ibus 
bis pacis interesse vellent ut omnia nostra secreta p r ima fronte 
intelligerent aut si quando ex pacis t ractat ibus nihil sequeretur, 
ut ipsum ad eorum devotionem eo commodius tralierent, — At -
que i ta in Consilio publice nihil inter nos t r ac ta tum fuit amplius ; 
seorsim tamen F r a t e r Georgius meeum egit, inquiens : Domino 
Lundensis, si velis liane pacem componere, unum erit necessarium 
ut nobis non per verba aut pollicitationes et l i t teras, sed effectu-
aliter ostendas, quibus modis intendant M t e s caes. et regia Bo-
manorum contra Turcarum potentiam [regnum] defendere. Do-
minus, inquit, meus piane constituit facta pace continuo decem 
millia equitum bonorum alere ; et cum rex Romanorum liabeat 
maiorem regni Hungár iáé par tém, prae terea Austr iam, Carin-
thiam, Moraviam, Slesiam, Bohemiam, oporteat eius M t e m longe 
maiorem militimi numerimi pro regni tuitione instructum habere ; 
nisi hoc eventum sortiatur, non credat — inquit — dominus Lun-
densis regem meum tam stolidum, ut se Tureis hostem declaret. 
E t ideo, inquit domine Lundensis si super hac re non habueris 
a caesarea M t e et Romanorum rege plenam resolutionem ; fac ut 
habeas omnino in P a t h a k quando conveniemus, quia bine pen-
dent leges et prophetae. 

Respondi caesaream et regiam Romanorimi M t e s nihil ma-
gis cordi habere, quam regni conservationem tuitionemque, se-
que in eo tales exhibituros esse ut non solum eorum dominus et 
Hungár iáé regnum, sed tota respublica Christiana ferventissimum 
animum utr iusque M t i s agnoscant, quemadmodum D t ì o sua reve-
rendissima et ceteri proceres a domino Leonardo et me, quando 
ad hunc ar t iculum deventum fuerit , clarius manifestiusque intel-
lecturi sunt. 

A tque i ta tandem al ia ta sunt fercula, pransi coenatique 
siiinus amice et laete ; postea bora pr ima noctis recessit F r a t e r 
Georgius Cassoviam ; remansi t dominus Pe t rus in villa una no-
biscum et dominus Emericus Balassa, qui per medium domini 
Laski cum domino de Fe l s et meeum tractavit ea quae sequun-
tur. Neque audebat nos propter evitandam suspicionem conve-
nire ; sed omnia se cum domino Laski nunciaturum promisit vo-
luitque ut cifrám, quam secum kabeo, domino Laski consigna-
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rem ; quod subito feci. Emer ic i Balassa petitio et conclusio liaec 
est quod ea quae mecum egit Yaradini , r a t a et firma habean tur . 
Es tque eiusdem intentionis, cuius tunc erat, queque pollicitus est, 
servare intendit, licet pericula et damna multa allegat, quae 
propterea passus est et pat i tur in dies. 

Cupit imprimis quoti pro recompensatione damnorum suo-
rum, quae passus est, in eventum quo pax non concludatur, loco 
arcis Diosgeur f r a t r i suo Sigismundo Balassa detur a regia M t e 

Romanorum al iqua recompensa et quod nunc in conventu Pa -
tbak eum de voluntate M t ie suae cert iorem reddam. 

Secundo vult Castrum Yereskeu pro damnis et periculis in 
quibus se positurus est, p ropter negotium Transsylvaniae et quod 
antequam ad illuni scribam. iam sit in manu mea. Quod si illi 
per cifram scripserim, me illi da turum, contentus erit s tare 
meae fìclei. 

A n t e medium mensis maii proxime fu tur i exercitus pa ra -
tus sit et veniat ; quia ul ter ius ipse non vult esse obligatus ; primo 
ut in fine februar i i per me ad i l lum scribatur, deinde ut ante 
medium maii negotium effectuni reddatur . 

Quar to ut Hieronymus Laski cum duobus millibus equitum 
et trecentis arcbibuseriis ad illum mit ta tur , et nemo alius. 

Quinto ut Laski habeat decem millia florenorum pro con-
ducendis equitibiis in regno, ne ad liostes proficiscantur. 

Sexto ut Lundensis sequatur cum exercitu, habeat plenum 
mandat imi t rac tandi cum Moldavo, Transalpino et ceteris Trans-
silvanis. 

Septimo adiunxit Lascus, postquam negotium hoc sine 
Lasco fieri nequeat ; ego Lundensis viderem, quomodo M t a s regia 
cum Lasco componat, quia nullo pacto i ta servire vult, sicuti ser-
vivit hac aestate praeter i ta . 

H i s t ransact is dixi vale domino Pe t ro de Peren , qui se ad 
banc pacem componendam officiosissimum obtulit, sed cum magno 
respectu semper mecum loquutus est, ne apud par tem adversam 
in suspicionem veniret ; neque solus dimissus est a F r a t r e Geor-
gio ; mansera t enim secum ea nocte, cum in villa Rozgon per-
noctaret , Ba l thasa r Bornemissa, qui ne pedem ab eo movit. 

Simili ter Emer icus Balassa admonitus est per dominum 
Pe t rum, ne se in minimo suspectum redderet . I t a ille personali-
ter valedicere non est ausus, sed medio domini Laski nuntiavit. 

E t i ta dominus P e t r u s die secunda decembris Pa t ak , do-
minus Emericus Balassa Cassoviam, dominus vero generalis, 
Laski et ego Eperies profecti sumus. 
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Lunae tertia decembris summo mane venit ad me domi-
nus Laski, dicens se iturum versus Kesmark et deinde Poloniam. 
Precatusque veniam, dicto vale, recessit, 

Jo : Lundensis manu sua subscripsit. 

Hátirat : Memoria domini Lundensis. 

Eredeti, nagy részben chiifre, 

X X X I . 

1 5 3 7. d e c z . 1. R o z g o u j . 

A rozgonyi fegyverszünet okirata. 

Nos Joannes electus arckiepiscopus Lundensis, sacr. caes. 
ac catliolicae regiae Maiestatis etc. consiliarius et orator ac 
Leonkardus liber baro de Fells, sacr. Romanorum Hungáriáé 
Bobemiae etc. regiae Maiestatis consiliarius et capitanus genera-
lis in regno Hungáriáé, fatemur et recognoscimus per praesen-
tes litteras nostras, quod nos bodierna die, nomine, in persona 
et autkoritate praefatorum caesareae et regiae Maiestatum domi-
norum clementissimorum ex pleno mandato utrique nostrum a 
principe suo concesso cum reverendissimo domino Fra t re Georgio 
electo Waradiensi etc. et spectabili ac magnifico domino Petro 
de Peren, perpetuo comite Abawywariensi et capitaneo supremo 
adversarii memoratae regiae Maiestatis, in villa Rozgon congres-
sum et colloquium babentes, publici boni et constituendae pacis 
gratia, proque tollenda miserrimi buius regni tot annorum as-
sidua oppressione, breves quidem istas sed salutares viginti octo 
dierum et noctuum a tertia die istius mensis decembris initium 
sumentes et per totum mensem durantes inducias sincere sine 
fuco et fraude fecimus, pepigimus et conclusimus ; bac videlicet 
ratione ut una quaeque pars omni bostilitate semota ac positis 
armis, libere quiete et indemniter rebus bonisque suis mobilibus 
et immobilibus gaudere, sine metu et citra periculum possidere, 
imo in ditionibus alterutrius partis diversari, immorari, nuntios 
suos bominesque ultro citroque mittere sed et mercatores etiam 
bine inde negotiari et commercia mutua babere, denique omnes 
et singuli cuiuscunque dignitatis praeeminentiae status, ordinis 
et conditionis fuerint, kabitis quoque pro securitate sua aliquot 
centum vel quocunque militum stipencliariorum numero ; sine ta-
men praeiudicio et damno alicuius, ubilibet ambulare ire atque 
redire, tuto possint et valeant. Neutra praeterea pars se in alte-
rius iurisdictionem quovis colore, via vel occasione immisceat, 
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nulla onera imponat, nullám dicam exigat, nullás depraedationes, 
nullamque vim exerceat, non solimi in bonis nobilium sed et 
eorum omnium, qui aut castra tenent aut ad castra pertinent. 

Quodsi vero aliqui deprebensi fuerint, qui temeraria contu-
macia ducti, fidem publicam quocunque modo contra tenorem 
praesentium debilitasse aut infregisse dinoscantur, gravissima et 
irremissibili animadversione. iuxta demerita ab utriusque partis 
capitaneis plecti debebunt, Quocirca in fide bona pollicemur, 
quod nemini omnium qui violationis culpam inciderit, parsuri 
aut grat iam facturi sumus. Quanquam tamen si in remotioribus 
eitra Danubium regni Hungár iáé part ibus continget aliquid 
contra inducias fieri, a prima die induciarum praesentium usque 
ad quintam diem, quoad piene omnes praemoneantur, excessores 
non puniantur, sed teneantur ablata restituere. In vicinioribus 
autem statini post emanationem praesentium quicunque accu-
sandi venient, et puniantur et ablata resti tuere cogantur, citra 
effugium et omni excusatione sublata. Caeterum comitatum 
Abauywariensem ab omni prorsus exactione cuiuscunque solu-
tionis liberum absolutumque censuimus, ita ut nec a nostra neque 
ab adversa par te interim dicari possit vel debeat. Sed dicam co-
mitatus Zemlyinensis spectabilis dominus Pe t rus de Peren pro 
arbitrio suo, et nos vicissim dicam comitatus de W n g b libere 
recipere et exigere valeamus. Oppido Giincz tamen, quoniam 
super eo difficilis orta est controversia, ab utriusque partis iuris-
dictione exempto et immuni relieto. 

Por ro cum bae induciae ad mutuimi principimi firmandam 
concordiam, ut praemissum est, maxime ineundae, locusque et 
dies ad tam ardui negotii t ractat ionem appositi constituendi vi-
debantur, iuxta finalem compositionem inter nos factam conclu-
simi est, ut vigesima die liuius mensis decembris ad civitatem 
Pa t ak nos pers Dnaliter, vel qui a principibus nostris loco nostri 
erunt deputati, venire ibique communi huius regni saluti, omni 
mora et quovis privato affectu neglectis, consulere et inde rebus 
confectis vel infectis, ad secura reverti possimus et debeamus. 

Sed quoniam praesentes induciae ab liac par te Danubii 
tantum ius obtinent, neque nos adhuc de niente sacr. regiae 
Maiestatis domini nostri clementissimi, quid ab altera par te fieri 
velit, aliquam informationell! habemus ; id circo ingenue promisi-
mus apud dictam Maiestatem suam nos accuratissime laboraturos 
ut et pro al tera Danubii par te induciarum li t terae iuxta condi-
tiones et terminum praenarra tum, factae et conscriptae, cum 
litteris etiam praeceptoriis ad capitaneos gentium trans Danu-
bium existentium destinatis, ad manus spectabilis domini Alexii 
Thwrzonis Maiestatis suae locumtenentis, si ita visuni ei fuerit, 
mit tantur ; modo vicissim ut repromissum est, praefat i reveren-
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dissimus dominus F ra t e r Georgius et spectabilis dominus Petrus 
de Peren similiter litteras induciarum et praeceptorias ad domi-
num Valentinum Thewrewk et ad alios partis suae capitaneos et 
officiales impetrent et cum bomine suo ad praefatum dominum 
locum tenentem mittant, ut datis et vicissim acceptis litteris, 
etiam ab altera Danubii parte, iuxta utriusque principis volun-
tatem induciae publicentur et inviolabiliter servandae com-
mittantur. 

Sin autem contingat praefatum serenissimum Romanorum 
regem dominum nostrum clementissimum aliquid contra adver-
sarium suum in altera parte Danubii moliri aut expeditionem 
facere et idem adversarius gentes ab bac Pa r t e Danubii conscri-
bat et praefato domino Valentino vel aliis capitaneis et gentibus 
suis in subsidium mi t ta t ; tum nos capitaneus generalis non tenea-
mur inducias istas servare, sed liberum sit salvo bonore nostro, 
quamvis kostilitatem gerere, bellum restaurare et arma resumere. 
Ha rum nostrarum vigore et testimonio litterarum, sigillo ac 
manu propria munitarum mediante. Datum in possessione Rozgon, 
die prima decembris, anno domini 1537. 

Hátirat : Induciarum litterae. 

Egykorú másolat. 

X X X I I 

1 5 3 7. d e c z e m b. 18. E r e m s. 

Ferdinánd válasza és megjegyzései a lundi naplójára, a rozgonyi fegyverszü• 
netre s a hindi érsek és Vels tudósításaira. 

Ferdinandus etc. 
Reverende pater devote, ac nobilis fidelis, dilecti. — — 

Ceterum ex memoriali abunde intelleximus quomodo in 
pacis t ractatu initium factum et inter vos de loco atque induciis 
conventum fuerit atque eas quidem inducias ex causis per vos 
allegatis ratas et gratas babemus, dantes vobis plenam auctori-
tatem ut quemadmodum pro qualitate et dispositione rerum is-
taurai successuque tractatus pacis utile et expediens esse vide-
bitur, ita easdem inducias vel longius prorogare vel revocare pos-
sitis ; neque enim opus est ut expressius quidquam vobis in liac 
re praescribamus, quos certo scimus nihil plane omissuros fore 
eorum, quae ad conficiendam pacem deservire possint. Quamob* 
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rem si necesse esse existimabitis ut induciae longius prorogen-
tur, libere id vos facere per nos licebit et deinde si fiet, scribe-
mus locumtenenti nostro in Hungar ia eique litteras praecepto-
riales ad regnicolas pro servandis induciis necessarias mittemus. 
Unum autem animadvertendum beneque considerandum in iis 
arbi tramur, ut si pro al tera par te Danubii induciae suscipiendae 
sint, inprimis caveatur ut Yalentinus Tereck non solum sese a 
depraedationibus contineat, verum etiam a dicatione comitatuum 
et seductione subditorum nostrorum et fidelium abstinere teneatur. 

Locum convention]s nobis non displicet ex quo alius aptior 
pro desiderio vestro obtineri non potuit. 

Sermonem cum D n e Y. a f ra t re Georgio babitum bene no-
notavimus, ad cuius verba ostentationis piena D n e m Y. sapienter 
respondisse agnoscimus, optatumque nobis et gratum esset ut 
perinde atque iactitat, banc pacem promovere studeret, tunc enim 
non solum laude dignus esset, verum etiam ut praemio afficere-
tur, mereri posset. E t quia se hominem adbuc permausisse dixit 
ac gloriae ili um avidum esse facile credamus, haud abs re fuerit, 
quo magis magisque ad pacis negotium sincere tractandum incite-
tur, ei vel aureos montes amplissimis verbis polliceri, magnamque 
spem facere, quod si pacem istam recto studio promoverit, eum 
non solum omni dement ia liberalitateque nostra complexuri si-
mus, verum etiam pro authoritate nostra adiuturi ut cardiuala-
tum adipiscatur, praepinguemque et opimum episcopatum in Hun-
garia habeat et possideat ; sicuti vos nomine nostro audacter fa-
cere debere censemus in hoc ut eius malitia mensque fallax vel 
eiusmodi liberalissimis pollicitationibus vincatur, quo rebus nos-
tris favendi animimi inducat. Yidetur enim haec una ad sui per-
suasionem apprime apta esse, si in spem assequendi cardinala-
tus e r iga tur ; quem, cum odio habeat Colocensem et Brode-
ricum , forte vehementius in ipsorum contumeliam appeta t , 
necesse est. Nani si opus fuerit litteris, quibus promissionem sibi 
a nobis fieri certam cupiat, non gravabimur in eam sententiam 
illas expediri iubere. 

De eo vero, quod dictus F r a t e r Georgius a D n e Y. scire 
cupivit, ut si dominus suus quaedam secretiora concludere vellet, 
au nou graveretur eum personaliter accedere, bene respondit 
D t !o Y. ; quia ex praeteritis actionibus prorsus deterremur, quo-
minus D n e m Y. illuni accedere velimus ; optime enim seit quo-
modo prius cum corani apud se fuit, negotium cum dedecore nos-
tro sursum deorsumque iactatum fuerit . Proinde haud quaquam 
assentiendum existimamus ut D , i 0 Y. tuque Leonarde, nisi pacis 
conclusionem certissimam ex eo consecuturam videretis, perso-
naliter eum adeatis. 
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Porro autem quoti F r a t e r Georgius dixerit, vaivodam facta 
pace plaue constituisse decem millia equitum bonorum continuo 
alere contra Turcarum potentiam etc. et ideo a nobis scire cu-
piat, quas copias nos ex regnis et dominiis nostris contrabere 
possimus ; cum vobis mens et voluntas nostra perspectissima sit, 
cumque vires et facultates nostras et provinciarum nostrarum 
cognitas liabeatis ; vos utique ad instructionem nuper datam reii-
cimus in qua eius quoque rei mentio, quantum scilicet gradat im 
pro principio nomine nostro promitti velimus, dilucide et expresse 
facta est ; de qua nihil equidem inpraesentiarum immutandum 
censemus. — — — — — — — — — — — 

Datum Crembsii X V I I I . decembris 1537. 

Az irat élén : Lundensi et Leonardo a Vels. 

Fogalmazvány (mely nagyrészben eliiíFre-rel volt az expeditiókcr írandó.) 

X X X I I I . 

1 5 3 7. d e c z . 2 0—2 9. S á r o s p a t a k . 

A lundi érsek naplója ama tárgyalásokról', melyeket ő és Vels mint Ferdinánd 
megbízottai Frater György, Perényi Péter, Frangepán Ferencz és Brodarics 
Istvém Zápolyapárti biztosokkal Sóirospatakon a megkötendő béke ügyében 

folytattak. 

Jovis 20. decembris sumpto prandio fecimus unum miliare 
dumtaxat usque Pa tak . E t licet dominus Pe t rus de Peren de 
nostro adventu praemonitus fue ra t ; non tamen nobis obvius venit. 
Sed misit affinem suum adolescent3m quendam Georgium Bathor i 
nobis obviam, qui nos non longe a Pa t ak nomine domini Pe t r i 
paucissimis verbis excepit, excusando Pe t rum quominus nobis 
obvius fuisset, in causa esse quod F r a t r i Georgio obviam ivisset. 

Veneris 21. decembris mane venerunt ad hospitium meum 
(ubi dominus Leonardus a Vels meeum erat) F r a t e r Georgius et 
Pe t rus de Peren. Qui de nostro salvo adventu plurimum congra-
tulati sunt, et talia multa. Nos vicissim pro verbis bona verba 
dedimus. Il l i dicebant se in prandio expectare reverendissimos 
dominos Colocensem et Waciensem episcopos. Post quorum ad-
ventum statini negotium hoc, ob quod convenimus aggressuros. 
Quod ut omnino facerent, nos eos plurimum sumus adhortati . 
Deinde quia extra moenia istius civitatis nobis hospitia designa-
runt, nos aggravatos diximus neque scire an tutum nobis esset 
in istis hospitiis immorari vel ne ; cupere enim illud intelligere 
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ab ipsis, neque pro decore nostrorum principimi existere ut ad-
versarii oratores intra, nos vero extra moenia bospitia kabeamus. 
Excusavit se satis boneste dominus Pe t rus dictus, pro nostra 
commoditate ordinasse nobis talia bospitia, quia in civitate nullae 
domus electae pro nobis existerent ; sed magis desiderare, immo 
nos rogare ut in civitate bospitia eligamus et quaecunque elige-
remus, illa nobis esset daturus. Convenire et boc dixit plurimum 
ut eo citius in boc negotio res expedirentur et meliorem progres-
sum assequerentur. De securitate autem nostra ipsi ambo sul) 
eorum bona fide polli citi sunt, nibil nobis adversi esse expectan-
dum vel t imendum — et ita nos demiserunt. 

Eodem die Yeneris circa borani vesperarum advenerunt 
praefati episcopi Colocensis videlicet et TVaciensis. 

Sabbat i 22. decembris mane venerunt ad dominum Leonar-
dum generalem et me Colocensis, Waciensis et AVaradiensis 
episcopi nec non et Pe t rus a Peren. E t post diversas salutatio-
nes et generalia multa dixi ego : Postquam dominus deus nos 
omnes nunc coniunxisset, non convenire ut tempus inutiliter ab-
sunierenius. Sed quia negotium boc, ob quod convellimus, esset 
t am sanctum ac reipublicae christianae necessarium, per quemli-
bet nostrum agendum esse fideliter et sinceriter, ut tandem post 
t racta tus finis aliquis bonus cum fructu subsequeretur et tal ia 
multa. Cupiebant adversae part is oratores ut ego negotium pro-
ponerem vel dominus Leonardus. 

Ego dixi hoc mibi non convenire. Scire se quemadmodum 
ad eorum diversas preces et instantiam venissem ad exercitum 
Romauorum regiae M t is, deinde ad Rosegen ( = Rozgon), postremo 
bue in Patak . Eorum igitur esse ut ipsi proponerent quam ob 
causam tantopere pro meo adventu instetissent. 

Tandem post multa exorsus est dominus Colocensis et 
dixit longo quodani praeambulo, repetendo in par te priores trac-
ta tus in hoc negotio utrinque liabitos semper ad hunc unicum 
scopimi tetendisse et adirne tendere debere videlicet regni con-
servationem. E t cum regnum hoc servali non possit, nisi duobus 
modis, videlicet aut per amicitiam cum Turca aut bello et manu 
potenti ; apertissime constare omnibus, Joannem eorum regem 
habere cum Turca amicitiam et bonam vicinitatem et Turcam 
ipsum in hoc regno ferre posse pro rege ; serenissimum autem 
dominum Ferdinandum Romanorum regem adeo persequi, neque 
tolerare posse, ut regnum hoc possideat ; et cum neque Ferdinan-
dus rex, neque eorum dominus sufficientes sint regnum hoc 
contra tam potentem principem tuendi : nulluni alium modum 
ipsi vident regnum conservando nisi ut Pomauorum rex regnum 
hoc totum dimittat Joanni eorum regi eius vita durante; ita u t 
eam partem quam nunc Romauorum rex possidet, ei dimittatur 
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ad regendum dumtaxat, interim, dixerunt, regendum, donec inter 
ehristianos principes íieret unió talis ut communibus viribus 
contra communem religionis nostrae hostem progrederentur. E t 
talia multa. 

Responsum a dominum a Veis et me : Caesaream ac Ro-
manorum regiam M t e s ad nulluni1) alium scopimi tendere, quam 
ipsi praedixerunt, videlicet ut regnum conservaretur. Sed eis 
non videri ex praenarrat is regnum conservali posse, sed potius 
deperdi. Nani Turca sub dissimulata amicitia posset Joannem, 
eorum dominum ex improviso invadere et foedera inita disso-
lvere, quemadmodum hoc anno praesenti cum Yenetis fecit. 
E t cum eorum dominus non habeat ut aliunde subsidia expectet, 
posset pro suo arbitrio de eo ac regno disponere. Sic actum esset 
de toto regno. Prae te rea manifestissimum esse illis, qua ar te 
Turcarum imperatores omnia dominia christianorum in hunc 
usque diem sibi subegerint, hoc est : sub ista simulata amicitia. 
Sed cum Romanorum rex habeat alia multa adiacentia regna 
et dominia, praeterea totum Romanorum impérium, habet et 
f ra t rem potentissimum Romanorum imperatorem et alios princi-
pes sibi et affinitate et consanguinitate iunctissimos, quemadmo-
dum rex Poloniae et alii multi : nos non videmus aliam istius 
regni defensionem, quam ut Joannes eorum dominus cedat reg-
num hoc totum in manibus praefat i Romanorum regis. Qui, si 
Turca nollet amicitiam manutenere et ab illa discederet, tunc 
p rae fa ta Romanorum regia M t as posset etiam et propriis et prae-
dictorum viribus Turcarum potentiae resistere. 

His et similibus argumentis quasi totum diem absumpsi-
mus. Tandem optaverunt ut nos eis alia media proponemus. Nos 
vicissim diximus illud ad eos pertinere. Quoniam nos huc ad 
eorum instantiam pervenisse, ideo nobis ipsi dicerent et propo-
nerent ea quae in mandatis haberent. Nihil tamen proferimus eo 
die. Dominus a Yels et ego optavimus ab eis ut nobis mandatimi 
eorum ostenderent ; nos idipsum facturos obtulimus. Ipsi respon-
derunt, se hoc die crastina facturos. E t addiderunt, licet haberent 
ab eorum domino plenum et sufficiens mandatum ; tamen se hic 
nihil concludere posse ; nisi ego Lundensis Wa ra d inum ad eorum 
dominum proficiscerer ; quod ut me rogarent, in mandatis habere 
dixeruut. Iusteterunt vehementer etc. Ego dixi non posse eis ad 
hoc cum deliberatione respondere, antequam videam quomodo 
ipsi se in istis tractatibus gerant. 

Dominica summo mane misit ad me rev. dominus Colocen-
sis nomine aliorum commissarioruni vaivodae et rogavit, ne do-
minus a Yels et ego gravaremur ire ad templum quod in civitate 

*) Az iratban »multuin« áll ; de világos, bogy csak tollhibából. 
T Ö R T . T Á R . 1 8 7 8 . 5 0 
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est et ibidem audire sacrum, ex quo vocati essemus omnes ad 
prandium apud dominum P e t r u m Perennj , quo finito possemus 
aliquid tractare. Quod nos facturos promisi. Paulo post venit ad 
me dominus a Yels, cui narravi eorum petitionem et meam res-
ponsionem. Qui assentiit similiter. I t a ivimus ad civitatem 
bora octava. 

I n ipso missae officio dominus Colocensis et F r a t e r 
Georgius mecum multa loquut sunt in banc sententiam quod 
mecum apertius t ractare vellent et necessitili esse ut aliquautulum 
separatili! mecum agerent. Prae terea ut non gravarer pro bona 
istius negotii directione AYaradinum proficisci ; quia scirent, si 
ego eo irem, pacem omnino futuram, neque alias illa commode 
fieri posse absque eo quod cum eorum rege constituar, qui secre-
tius et citius se resolvet mecum solus quam aliis praesenti-
bus etiam suis; met consiliariis. Pespondi ego, finita mis sae tpos t 
prandium de iis eis latius me responsurnm. I t a auditum est sac-
rimi ; quo finito ivimus ad arcem ; pransi sumus omnes cum do-
mino Pe t ro Perennj . Postea commissarii Joannis seorsum iverunt 
ad cubiculum ubi consuluerunt ad boram et ultra. Nos vero vi-
delicet dominus a Yels et ego mansimus in castro in alio cubi-
culo, quod erat domini Colocensis. Ibidem commissariorum ad-
ventuni expectantes. Qui tandem venerunt et facta longa oratione 
per dominum Colocensem absque magna sententia produxerunt 
mandatimi eorum domini eis concessimi. Deiude nos dedimus eis 
nostra mandata ad legendum. I t a illa dies tota absumpta fuit. 
E t cum esset nox et nobis abeundum erat, seorsim vocavit me 
dominus Colocensis, inquiens : domine Lundensis, nos vellemus 
quaedam ad partem cum D n e Y. loqui, absente domino Leonardo, 
si quando boc commodo fieri poterit, id ab eadem rescire cupi-
nius. Pespondi quod quotienscunque illis boc placuerit, facere 
possint ; designari illis boram diei crastinae octavam ante meri-
diem et sic discessimus ad bospitia nostra. 

In cubiculo domini Colocensis invenimus litteras Joannis 
vaivodae ad F r a t r e m Georgium et Pe t rum de Peren scriptas in 
favorem Ladislai Orzag, cuius copiam de verbo ad verbum feci 
et domino a Yels consignavi. 

Cum primum ad bospitium menni perveneramus, statim 
exposui omnia domino a Yels, quae mecum antea erant acta in 
tempio et postea in arce, qui placuit ut solus eos audirem. 

Limae 24. decembris mane bora nona venerunt successive 
Colocensis, Perennj Petrus, F r a t e r Georgius et AYaciensis 
episcopi et babito inter eos prolixo bungarico sermone, tandem 
Colocensis dixit, eos vmnes ad boc ad me venisse, ut mibi soli 
exponerent ea quae ab eorum rege baberent in mandatis. Dixi 
me lubens eos auditurum. Colocensis itaque dixit : me reeordari 
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posse, quemadmodum ego ex Cremnicia ac postea ex Vienna ad 
eos scripsissem eosque adliortatus fuissem ut apud eorum domi-
num instarent primo ut animimi suum declararet, ut facta aliqua 
pace, se vellet hostem Turcis declarare aut in aliqua amicitia 
vel confoederatione cum illis permanere. Secundo ut postquam 
Cremniciae inter nos nihil concludi potuit, ut ab eorum domino 
intelligere velint alis conditiones et modos, quibus ipse pacem 
amplecti velit, Modo dicebant se extrema apud eorum dominum 
tentasse et ipsius resolutionem habere, quae talis esset. Quantum 
ad primum articulum, dicebant eorum dominum eius esse animi 
ut facta pace inter Romanorum regiam M t e m et se, velie id facere 
quod caes. M ü magis consultum videretur. Quod si illius M t a s 

vellet ut ipse vaivoda se interponeret inter Turcarum imperato-
rem ac regem Romanorum, non dubitaret eificere posse, ut ad 
aliquot anuos firmas inducias concederet, quoad regnimi Hungá-
riáé, donec caes. M t a s cum Francorum rege res suas compone-
ret ac alios principes et status christianos induceret, quo com-
munibus viribus contra commuuem totius christianitatis hostem 
et tyrannum aliquid firmi et stabilis remedii excogitarent. Quod 
si M t i caes. ita non esset visum, tunc offert se statim facta pace 
unacum caes. et Romanorum regia M t c hostem contra Turcam 
declaraturum et non solimi contra Turcam, sed omnes hostes 
praefa tarum M t um praesentes et futuros declaraturum. 

Quod autem ad secundum articulum pertinet, dicebant 
iamdudum eorum dominum Yiennam misisse suum secretarium 
Matusnay cum suíficienti declaratione eorum quae eorum domi-
nus peteret et quibus conditionibus pacem banc concludi deside-
ret et velit ad quae penitus se remittebant. 

Ego de priori articulo dixi, mihi nunc esse satisfactum. Sed 
quia dominus Colocensis tacite innuit acsi ego illud aut caesareae 
aut regiae M t u m iussu ab eis expostulasseni, declaravi illud ex me 
solo fecisse oh banc causam, quoniam iam quintus ageretur an-
nus, quo in hoc negotio hungarico semper haeserim et interim 
multa et diversa necessaria et utiiia negotia pro caes. M t e in 
Germania exequenda obmisi ; ne ego perpetuo ita haererem, sed 
ut intelligerem, an de hac pace lmngarica aliquid speraudum 
esset vel ne : volui illud tentasse et intellexisse an eorum domi-
nus ad primum articulum negative respondisset. Tunc ego occa-
sioneni habuissem me abisto negotio absolvendi et ad alia magis 
utiiia intendendi. Quia sciebam caesaream M t e m absque illius 
articuli declarationem nihil per me t rac tar i voluisse 

Replicavit cum colera dominus Colocensis : E rgo vos, 
Lundensis, voluistis a rege meo eius animum expiscari et illum 
caes. M u scribere et tandem vos absoluere a negotio. Hoc a vo-
bis non expectavimus. 

48* 
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Ego repetii, quod ipsi a me uiliil expectent quam a probo 
sit viro expectandum, quodque ego ille uou sum qui ad expis-
caudi ingenii vires protendala, sed necessitas me compulit ut 
post tot illusiones, primo Neapolis, deiude Waradini , tertio 
Cremniciae semel tandem lioc unum iutelligerem, an eorum domi-
nus pacem velit, vel perpetuo caes. M t em denique et me illius 
indignimi ministrum suis protractionibus illudere. Sed si D t 0 sua 
recordaretur eorum quae Cremnitiae mibi dixerat, videlicet do-
minum suum ipsum ac dominum Waciensem eo eos ibidem des-
tinasse, ut a me omnia expiscarentur et invessigarent, quod ego 
probe docere possem per eorum domini, [litteras] quae adbuc for-
tassis apud me extant, quibus illis duobus boc expresse iniungit. 
Sit igitur apud eos iudicium, quis ad expiscandum veneri!, ipsi vel 
ego ? Ad baec mibi nihil responsum esl, unus in alterum oculos 
coniecit, alii me inspexerunt, alii alterum. Deinde dixi reeordari 
me eorum dominus secretarium suum Matusnay cum quibusdam 
articulis misisset ; sed quia nulla ratione fundati erant, nolui ad 
eos quicquam respondere ; nisi quod rev. dominus F ra t e r Georgius 
thesaurarius et dominus Petrus de Peren habueruut cum mag-
nifico domino Leonardo a Yels, capitaneo generali colloquium, 
in quo desiderabant meum ad exercitum adventum. Quod si 
impetrare possent, pollicebantur et ingenue eorum operam u t 
illa (t. i. pax) omnino fieret. Ob eam causam magnificus dominus 
Jeronimus Laskus ad dictorum dominorum Fra t r i s Georgii ac 
Pet r i a Perenj [preces] Yiennam venit. Qui tot precibus totque 
de futura pace firma spe promittens me tandem induxit ut tan-
dem ad exercitum pervenerini sub die 16. uovembris. Interim 
tamen parimi aut nihil subsecutum esset, cuius culpa, ipsi nove-
rint aeque ac ego. Subiunxi tandem me eo vocatum fuisse ut trac-
tatus illos Cremnitiae inceptos continuarémus vel illos quos 
Colocensis et Waciensis caes. M u ultro obtuleruut. Ergo mihi 
indifferens esse, quem ex istis tractatibus acciperent ; modo semel 
ad negotia ineunda deveniretur. 

Coloceusis respondit, iam tractatus illos Neapolitanos esse 
sopitos, neque ex illis'aliquid determinatimi fuisse. Bespondi, ipsi 
hoc dicere possint, sed quo eorum duorum videlicet Colocensis et 
Yaciensis decore, ipsi noverint. Redeamus, dixi, ad tractatus Crem-
nicienses. Quo audito, denuo inter se aliquandiu loquuti suut. 
E t tandem Colocensis dixit : veruni esse quod dominus suus rex 
pacem haue tum pro commodo reipublicae christianae tum etiam 
ut caes. M t t gratificari posset, plurimum optare. Sed eo modo ut 
omnia retineat quae possidet, videlicet Transilvaniam, Budam, 
Cassoviam, Tockay et alia omnia, de maximo ad minimum usque. 
Quod si tale mandatum a caesarea M t0 haberem, illud dicerem, 
quod si non, scirent se hic frustra tempus perdere. Yelle tamen 
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eorum domino resolutionem meam seribere et responso expec-
tare. Ins te te run t tamen denuo exactissime u t dei et reipublicae 
ac istius miseri regni amore omnia quae a me praes tar i possent, 
facerem, nec sinerem bunc eonventum sine f ructu dissolvi. Scire 
se eorum dominum pacem facturum et eam bonestis conditioni-
bus conclusurum ; modo ego ad illum accedam personali ter et illi 
ea quae possidet reliquerim. Quia de patr imonio et aliis magnan i 
spem omnes mibi dederunt ut se eorum dominus t rac tab i lem 
reddat ; nolui ad ista absque Consilio domini a Yels quicquam 
respondere. Sed quia bora e ra t X I I . , i tum est ad prandium, et 
quia erat vigilia natal is domini nostri J e s u Christi , ea die sacris 
intendimus et alio die ante meridiem communicavi omnia cum 
domino capitaneo generali , cui ista non displicuerant. 

Die Mar t i s 25. decembris quae era t dies natal is servatoris 
nostri J e su Christi, post vesperas venerunt ad me Colocensis, 
AVaeiensis, F r a t e r Georgius et P e t r u s de Pe ren ; quibus ego 
ex voluntate et Consilio domini capitanei supremi domini de 
A^els dixi habere me (sicuti vi disse potu erunt) sufficienti a man-
data a caes. et Pomanorum regia M t l b u s ad t r ac t andum et conclu-
dendum hoc pacis negotium ; sed video eos in animo non habere 
aliquid mecum tractandi , cum ipsi ea mihi proponunt quae in 
istis t rac ta t ibus desideraut, in quibus nec moderationem, nec 
immutat ionem minimam per me fieri admit tunt , Idcirco nescie-
bam ad quid me vocaverint pro mediatore istius negotii. Verum 
si ipsi ad regni conservationem tantopere sua studia ten-
derent, quemadmodum ore profi tentur, non deberent se in eorum 
opinione et propositionibus admodum pert inaces exhibere, 
maxime ubi semper profitentur eorum dominum omnia ad caes. 
M t i s contemplationem (sic) facere. Quod si i ta esset, non dubi-
taremus quin et se caesareae M t i s moderat ioni sulmiitterent et 
similia multa. Pesponderun t semper et saepius se iustissinia 
petiisse ; imnio iniquum esse si al i ter decerneretur , velie eorum 
regem ea omnia retinere quae possidet, nec minimam par t iculam 
ab illis unquam dimittere. Sed de patrimonio et aliis petitis in-
veniri posse media, quibus ad gratificandum M u caes. inducatur 
ad omnia honesta acceptanda. Imnio dominus Yaciensis dixit 
quod quisque id quod tenet, imposterum possideat ; ad alia se 
intromittere non posse. Rogavi ut melius del iberarent hac nocte 
et media aliqua excogitarent de Transylvania. De Cassovia vero 
et Tockay sub induciis per me nomine caesareae M t i s factis in-
terceptis aperte dixi, nihil cum illis concludere posse et audere, 
nisi illis prius regiae M f i restitutis. Opposuerunt se, dicentes 
denuo, nihil posse resti tuere peuitus ut prius ; sed tamen usque 
ad crastinum deliberare velie. 

Mercurii 26. mane audito sacro, venerunt praefat i commis-
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sárii ad hospitiuin meum ad dominum a Fels et me. Interrogat i 
a me an dominus deus ne meliori spiritu eorum corda illuminas-
se!, dominus Colocensis nomine omnium excusavit se coram do-
mino a Fe ls quod lieri soli meeum tractassent eo absente ; quia 
hoc ab eorum domino habuisse in mandatis. Dominus a Felsite-
rum respondit se hoc quotiens vellent et publice et secrete facere 
posse ; quia ego neutrális essem, et ipsi etiam liberum esse me 
ad partém et secreto conveniendi, quotiens illi hoc libuerit. 
Deinde Colocensis continuavit longo sermone ea, quae millies 
dieta sunt, : Quod Romanorum rex merito deberet contentali de 
oblatione eorum domini et illuni in regno ad vitam ferre ; simili-
ter M t a s caesarea quae in suos privatos liostes se semper clemen-
tissimum exhibuit ; allegando ducem Mediolani Franciscum et 
alios ; debere i taque se talem mediatorem ostendere ut regem 
Joannem sua l iberali tate et dement ia ad hoc induceret ut reg-
num hoc absque ullis impensis et hoc integrum et non devasta-
timi f ra t r i suo acquireret ; allegando multa in eam sententiam, 
quod impossibile foret regnum hoc absque Joannis adiutorio sub 
ditionem regis Romanorum conducere posse et liane sententiam, 
multa. Dominus a Fels et ego iterimi pro Transilvania atque 
Cassovia instetimus ac fìrmiter iuhaesimus, potissime in restitn-
tioue Cassoviae. Cum intelligerent nos in iis fìrmiter haerere, 
abduxerint se in aliud cubiculum, ubi scripserunt litteres ad 
eorum dominum, quas aute prandium miserunt. E t tandem satis 
aperte nobis dixerunt se nulluni penitus habere mandatum nobis-
cum de Transylvania aut Cassovia agendi ; immo expresse in 
mandatis habere quod ne minimum quid cederent aut dimitterent. 
Veruni si nos vellemus cum eis pacem, u t ab ista petitione desis-
terenms. Non dubitarent quin de patrimonio et aliis pro aequitate 
componere nobiscum possent. Quod si non faceremus, se ulterius 
nobiscum t rac tare non posse. Itimi est ad prandium quia era t 
u l t r a duodecimam istius (liei. Peracto prandio (quod meeum 
sumpseruut) quia tarde finiebatur, iverunt domum et F r a t e r 
Georgius dixit se die crastiua ante meridioni fortassis ad me 
veutu rum. 

Jovis 27. decembris mane bora 9. venit ad me F r a t e r 
Georgius, qui solus multa meeum egit, u t pacem omnino hac 
vice componerem. Quod nisi facerem, futurum ut dominus suiis 
non solum se sed et totum regnum iu desperationem poneret 
extremam, ex qua sequeretur inprimis illud inconveniens, quod 
regnum hoc in aeternum nunquam perveniret ad domum Austriae, 
rogatque ita me ut ob Christi passionem ne occasionem beuege-
rendi praetermit tam si modo salutem caes. ac Romanorum regiae 
M t i s cuperem. Ego respondi me hoc ex animo atque totis viribus 
facturum, sed viderem ipsum et suum dominum in hac re uimium 
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difficiles et pertinace^, i ta quod nec ad caes. M t i s contemplatio-
nem, neque meam interventionem quicquam de iis, quae propo-
suerunt, cedere velie ; rogavi itaque eum tanquam illum, qui 
reipublicae christianae praeceteris in bac re inservire poterit, 
velit se aliter de Transilvania et Cassovia deliberare atque media 
aliqua excogitare ; quibus ego per aliquam occasionem inducerer 
ea admittendi, quae etiam a M t e caes. non babeam in mandatis. 
Respondit ad salutem animae suae, quod dominum suum ad 
alia inducere non potuit et boc cum magna difficultate ut etiam 
retentis omnibus quae possidet ad vitam, se suosque liberos a 
regni successione privaret, ac Romanorum regiam M t em suosque 
liberos et haeredes ad lioc instituat ; de quo merito caes. et Ro-
manorum regia M ta tes contentali deberent. E t aperte dixit : si ego 
ad boc non haberem mandatimi admittendi, f rustra fieri onmes 
tractatus. Ego tamen ut in aliis eos redderem faciliores, permansi 
in meo proposito de petenda Trannsylvania et Cassovia, rogans 
eundem ut hoc die melius deliberare! et die crastina iterimi no-
biscum conveniret melius deliberatus. Deinde dixi esse et alios 
articulos, de quibus uobis esset tractandum ; videlicet de patri-
monio et aliis ut de illis etiam cogitaret. Ille respondit dominum 
suum nunc bonestissime repetere posse et debere Patrimonium 
suum; quia, inquit, quid domino meo pro desset Patrimonium post 
illius mortem ? Respondi quod iuste petere poterit totani gratiam 
quam facilius essemus illi concessuram (sic !) ; sed iustissime nos 
illi denegaturos Patrimonium nunc restituendum, antequam reg-
num boc totum ad Romanorum regiae M t ì s devotionem pervene-
rit. E t si ab illa petitione desistere non vellet, non opus esse ut 
amplius conveniremus, quia iam tractatus istos eorum finem 
assecutos esse. Dixit se cum collegis die crastima super bis nobis-
cum tractaturus. 

Dominus Vaciensis eo die cum domino a Fels et mecum 
pransus est. Hic peracto prandio mecum multa locutus est, in 
banc sententiam ut omnino afficerem, ne pacis isti t ractatus abs-
que fructu dissolvantur. Quia, inquit, scire se regni mteritum 
ante oculos esse et dominum suum ad extremam desperationem 
iturum, quod omnino cavendum esset, eo potissimum, quod Ro-
manorum rex et sui successores nunquam regnum boc assequi 
possent armis ; sed boc modo absque dispendio et periculo asse-
querentur et in banc sententiam multa. Ego dixi me pacem banc 
duplici modo facillime facere posse. Primo si ego omnia admit-
terem, quae ipsi nomine eorum principis petunt et sic similiter 
ab alia parte quae expostulantur si ego ea admitterem etiam ibi 
pax esset admissa ; quia uterque durus existeret, repetiit multa 
et antea centies repetita. In summa rogavit ut a petitione Trans-
silvaniae et Cassoviae abstinerem. Licet, dixit, se et dominum 
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Colocensem consuluisse ut propter Cassoviam pax ista omitti 
non deb eret, tamen eorum dominum ad boc inducere non potuisse 
ut assentirei ; dantes F r a t r i Georgio culpam quominus eorum 
dominus accesserit. 

Dixi t etiam dominum Pe t rum Perennj non admodum cu-
li id uni ad pacem istam componendam, neque F r a t r e m Georgium 
sinceriter eandem promovere ; addens causam, quod Petrus sit 
Lutheránus atque si pax fiat, cogetur eam sectam dimittere 
aut bonis omnibus et vita privabitur. Deinde multa restituere 
cogetur quae nunc occupat. F ra t r em Georgium scire se nou 
permansurum in ea autori tate in qua nunc existit. 

Admonui ea die dominum a Fels, qualiter F r a t e r Georgius 
multa fuisset conquestus de violatione induciarum et dixisse se 
etiam non toleraturum illam iniuriam sed cum usura vindicatu-
rum et quantum couiicere potui, voluit dixisse de recuperanda 
Tockay. 

Yeneris 28. decembris domini oratores adversae part is omue 
et ante et post meridiem satis aperte nobis dixerunt se de Casso-
via Pomanorum regiae MH dimittenda aut de ea medium aliquot 
proponendo nihil efficere aut concludere posse, quia ad hoc nul-
lám ab eorum domino haberent commissionem, uecjue etiam dig-
num fore ut ab eo repeteretur, quia nulluni alium locum tutum 
haberet ad quem tempore necessitatis cum futuris conthorali et 
liberis confugere posset, quando Turca regnum istud invaserit. 
Dominus a Fels et [ego] similiter respondimus nos nulluni ad hoc 
a dominis nostris habere mandatimi dimittendi. Sed ego ut caesa-
ris orator Cassoviam repeterem caes. M t i s nomine tanquam sub 
induciis suae M t i s auctori tate factis interceptam. Tandem dixe-
runt et denuo insteterunt ut 11011 gravarer Warad inum ire ; tum 
super isto articulo sperarent se eorum dominum inducturum, 
quo pro tempore et rerum conditione voluutati caes. M t i s se 
omnino non opponeret. Respondimus illud omnino facere non 
posse, nisi prius articulis aliis compositis, videlicet de patrimonio 
potissime. A d quod dixerunt ipsi, quod Scepusium, Tockay et alia 
quaedam eos omnino repetere velie et debere atque certissimum 
fore ut eorum dominus absque illorum restitutione nunquam liane 
pacem esset amplexurus. Repetivimus et uns, quod etiam si etiam 
nunquam pax ista fieri deberet, sibi pro certissimo persuaderent, 
nos in restitutione patrimonii ne in valore decem florenorum, 
quoad eorum dominus vixerit, assentire nec velie, nec posse; 
sed quando in eo instarent, nos amplius cum illis nihil t ractare 
velie ; sed die crastina recedere. Tunc post multa colloquia, 
rnultis persuasionibus atque precibus insteterunt ut uos ambo 
non gravaremur Warad inum proficisci, nihil dubitantes, quin su-
per istis quoque articulis patrimonii bene conveniremus ; quod 
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üt olimmo faceremus, minis tum protestationibus aliquantulum, 
persuasionibus universis et preeibus nos moverunt. Deinde quia 
tempus induciarum intra tr iduum expirat et nos nullás l i t teras a 
Romanorum rege superinde acceperamus, actum est de induciis 
prorogandis et tamen nihil conclusimi ; sed diximus nos super 
utroque articulo usque ad diem crastinum deliberaturos eisque 
responsuros. Rogarunt ut omnino illud cras fieret, quoniam babito 
isto a nobis responso, omnino discedere decrevisse. 

Sabbati ante meridiem dominus a Fels et ego accessimus 
arcem et pransi sumus cum domino Pe t ro et aliis. Aute meridiem 
prorogavimus inducias per totum meusem ianuarium eisdem con-
ditionibus, quibus priores factae erant ; adiunctis quibusdam ar-
ticulis, prout in copia l i t terarum induciarum latius continetur. 
Posuit etiam utraque pars in mea deliberatioue posse prorogare 
inducias istas sub similibus conditionibus usque ad medium men-
sis martii proxime futuri ; ita tamen quod autea finem mensis 
ianuarii debeam ambobus principi bus aut corani capitaneis gene-
ralibus indicare si eas prorogare velini vel ne ut uterque prin-
ceps sibi sciat in tempore providere. E t sic pransum est itimi, 
quo finito et post nmltos t ractatus bine inde habitos et propter 
multos respectus, ne t ractatus iste pacis d i sso lvere te ; quia 
aperte nobis dixerunt se nihil amplius hic nobiscum tractare 
posse aut velie, praenarrat is niultis protestationibus corani deo, 
caesarea et Romanorum regia Mn b u s ac toto christiauo orlie per 
nos et non per eos stetisse, quominus pax ista succederet. Tandem 
cum omnia et nos cum eis tentaveramus ut eorum dominus huc 
in Pa tak aut in Debreczen veniret et nihil proficeremus. Tandem 
ob bonos respectus dominus Leonardas respondet se absque 
expresso sui regis mandato ad nulluni alium lociini quam istum 
designatimi accedere velie, donec aliud a Romanorum regia 
M t e haberet in mandatis. Ego vero de Consilio praefati domini 
a Fels annui me venturuni Warad inum usque, modo et ipsi tria 
mihi praesente domino a Fe ls prommitterent : primo ut iuxta 
eorum promissa negotium hoc pacis et praesertim de Cassovia 
sinceriter et affectuose promoverent, quo dignitati M t i s caes. 
satisfieret ; secundo quod quotiescunque a "Waradino recedere 
velini, illud mihi liberum esset et nec preeibus, neque aliis dila-
tationibus detinerer ; tertio ut de patrimonii restitutione nullám 
penitus ibidem mentionem mihi facerent, quia aperte dixi, neque 
de eo restituendo loqui, neque t rac tare posse aut etiam velie : 
ideo ut si hoc in animo haberent super aliqua restitutione etiam 
illius minima parte meeum t rac tare velie ; hoc hic potius dicerent ; 
ne frustra eo proficiscerer. His tractatibus totum diem consump-
simus ; deinde rediimus ad bospitia nostra satis tarde. 

Ante nostram a castro abitioneni intelleximus postám 
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quendam ex Scepusio ad nos cum litteris regiis esse interceptum 
et occisum, non procul a Cassovia ; de quo vehementer indoluimus. 
Misit subito dominus capitaneus generalis Cassoviam ad rescien-
dum per quos nefas istud perpetratimi existat ut nocentes puniri 
faciat. Pe fe reba tu r enim nobis factum fuisse per servitores domini 
Georgii Seredj qui in Lypoltz castra metantur . 

Nos omnia negotia studio prorogavimus, sperantes postám 
a regia M t e omnino venturam ; verum cum de praedictae postae 
interemptione et spolio intellexeramus, visum nobis fűit f rus t ra 
amplius immorari et ob id et alias rationabiles causas eo facilius 
condescendimus ad ea, quae supra proxime scripta sunt. 

A lundeui által beküldött purum. 

X X X I Y . 

1 5 3 7. d e c z. 2 9 . S á r o s p a t a k . 

-•1 rozgonyi fegyverszünetet meghosszabbító s egyéb új intézkedéseket magában 
foglcdó sárospataki czikkelyek. 

Articul i qui praeter priores in bis indueiis adiecti sunt. 
P r imo ut dominus Lundensis cui commissariorum voluntate 

concessa est u l t ra etiam ianuarium et februarium et medium 
mar t ium inducias prorogandi facultas, teneatur utriusque partis 
prineipes sive capitaneos eorum generales ante finem ianuarii de 
prorogandis vel non prorogandis indueiis praemonere. 

Secundo ordinatimi est ut ab utraque parte iudices sive 
arbi tr i designarentur, qui differentias part ium, si quae ratione 
induciarum orirentur, discutere deberent de simplici et de piano 
sine longo iuris strepitìi. A parte autem sacrae Pomanorum 
Hungár iáé et Bohemiae regiae M t i s reverendus dominus Pet rus 
praepositus de Jazow et egregius Ladislaus Pa rkas comes comi-
tatus de Saaros ; ab adversa vero parte reverendus dominus 
Joannes praepositus de Lelez et egregius Oswaldus Janok de-
putati sunt ut tempore induciarum in Gewncz commorentur. 

Tertio domini capitanei generales utriusque partis eos, qui 
nducias violare fuerint ausi, summa cum severitate punire et ea 
quae per praefatos arbitros iudicabuntur exequi et alter alteri 
communibus viribus exequutioni iustitiae adèsse, et si quid circa 
finem induciarum vel infra spatium earundeni quod rectificatum 
non fuerit, remanserit , nibilominus finitis indueiis rectificare 
debebunt. 

Denique durantibus indueiis nulli cuiuscunque conditionis 
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fuerit, aliquod fortalitium xuunitionemve extruere aut insolitas 
exaetioues exercere lieeat ; quinimo si qua fortalitia erecta siut 
sub bis praesentibus induciis, penitus destruantur. 

Quarto, si divina dement ia pax interim stabiliretur, quivis 
induciarum violatores pace etiam facta, impuniti non relinquan-
tur, nec principes ipsi debeant eis gatiam facere. 

Quinto, absente magnifico domino Leonardo a Fels baec 
omnia suprascripta locuntenens ipsius observare et adimplere 
teneatur. 

Sexto additimi est ut eiusmodi induciae etiam ad eam 
regni partém extendantur, quae u l t ra Danubium est, u t videlicet 
peraeque ac simili modo cum iisdem articulis et conditionibus in 
illa regni parte induciae ita observentur, sicut in bac citeriore 
Danubii parte. 

Egykorú, a lundeni ál tal beküldöt t másolat . 

X X X V . 
1 5 3 7. d e c z . 30 . S á r o s p a t a k. 

A lundi és Yels végjelentése Ferdinándhoz a sárospataki béketárgyalások 
ügyében. 

Sacra . . . . regia Maiestas, domine clementissime. 
Consveto more quae ego Lundensis memoriae causa bacte-

nus semper annotare soleo, in praesentiarum M u V. rursus 
transmittimus ut quid post adventum nostrum in P a t k a k super 
negotio pacis tractatum sit ; M t a s V. licet fusius, tamen planius 
certiusque intelliget. 

Vidimus autem in omnibus ferme congressibus commissa-
riorum adversae partis summam et instantissimam petitionem, 
et in Rozgcn nuper et nunc quoque bic fuisse ut ambo ad pro-
sequendimi pacis negotium Varadinum proficisceremur. Nani et 
eo nomine se bue duntaxat venisse, neque quicquid aliud domi-
num eorum ardentius cupere affirmabant, non modo ut coepti 
t ractatus festiuantius faciliusque sed et securius ad optatimi 
frnern deduceretur, quam si uterque, aut si id fieri non posset, 
saltem ego tanquam mediator part ium caes. M t i s nomine ad 
eum accedere non gravaremur. — Nos vero ad baec ipsa re-
spondere de industria distulimus, quo interea dissimulato re-
sponso, ad articulorum aliquot capitalium deveniretur. Sed ma-
nifeste depraebendimus eos ad nullius capitalis articuli decisio-
nem venire, solutive in istiusmodi respondere vel velie vel posse, 
interim aperte se in mandatis babere asserunt et profitentur. 

x) A napló X X X I I I . sz. a . 
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Kursus igitur aliquantisper subsedimus ut si forte a M t t Y. lit-
terae adferrentur, etiam quid in liae re eonsilii eapiendum esset, 
eliceremus ; cum subito fidedigno indicio nuntiatum est postám 
quandam M t i s Y. interceptam, bomines, qui illam comitabantur, 
occisos esse ; idque modo quatuor milliaribus bine accidisse ; 
quare non potuimus differre diutius, quin quod statuissemus, 
tandem aperiremus, scilicet me Lundensem pro bono publico et 
rei christianae commodo illud etiam itineris ad Waradinum non 
gravatili! capessurum ; me vero Leonardum absque expresso 
M t l s V. mandato eousque proficisci non audere, velie tamen quid 
M t a s Y. facere me velit, prius intelligere atque ita ad Eperies 
crastina die me recipio. Ego vero Lundensis Warad inum tracta-
turus iuxta instructioriem M t i s Y. eandemque ac magnificum 
dominum Leonardum de omnibus interea accuratissime admoni-
turus. 

I l lud autem M t a s Y. non ignoret quod licet quantum ad 
Transylvaniam et Cassoviam attiuet, nos difiicillimos pertinacis-
simosque praebuerimus, tamen veremur nos penitus nihil obti-
nere posse ; aiunt etiam dominum suum nisi ea quae haeredi-
tario iure se concernimi Scepusiumque et arcem Tokay reciperet, 
pacem nunquam iuiturum, ut igitur hac quoque parte aliquid 
remmitteret, si alias conditiones et media a M t e Y. proponi con-
tingeret, tractabiliorem in bis redderemus, nihil affirmative res-
pondere voluimus. Quoniam autem in universo regno [esset] 
restitutio, ideoque etiam domino Petro de Peren arx Saros recidi 
riebet, nostro iudicio M ü Y. omnino consulendum duximus, ut 
potius Castrum Tokay et si id adversarius acceptare nolit, etiam 
Diosgeur cum Tokay renunciet , quam Scepusium relinquat. 
Quare hoc loco quid sequi debeamus, M t as Y. nos quamprimum 
celerrirne admoneat. 

Cum autem posta intercepta mentem M t i s • Y. ignoraremus 
[et] commissarii praecipui iam amplius immorali nollent, nosque 
arbitraremus M.tem Y. de arcibus Lodovici Pewkri videlicet Li-
kává et P a d e k sub[induciis] commodius statu ere posse : [ideo] 
non absurdum existimavimus fore ut induciae per totum mensem 
ianuarium ineuntis anni prorogarentur ; easque igitur certis con-
ditionibus, quas descriptas simul transmittimus, et hac lege potis-
simum rogavimus ut ego Lundensis plenam author i ta tem iam 
habeam utr[iusque] partis commissariorum consensu has ipsas 
pro meo arbitrio finito mense ianuario per integrum februarium 
et medium martium prorogare ; licet ab initio nullo modo induci 
poterant, quantumeunque inducias per ianuarium extendi cupe-
rent, ut prorogandi ul t ra cum mensem mihi facultas fìeret. 
M t a s igitur Y. primis litteris expresse, an amplius sint proro-
gandae, me certiorem faciat ; nam nisi ante finem ianuarii re-
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sponsionem accepero, prorsus inducias iuxta concessam mihi 
potestatem sum prorogaturus. stb. Da tum ex subur-
bio Saarospatak die trigesima meusis decembris auuo domini 
M D X X X V I I 0 . 

Eiusdem Y. sacrae regiae M t i s 

humillimi servitores 

Jo . Lundensis mp. 
Leonhard Fre iher r von Yells mp. 

Eredeti , nagyre'szt chiífre. 

XXXYI . 

1 5 3 8. j a n u a r. 12. N a g y v á r a d . 

x 1 lundi érsek tudósítja Vels Lénárdot a János királytól nyert kihallgatásról 

s a mondott király biztosaived folytatott alkudozásokról. 

Spectabilis et magnifice domine, domine et amice observan-
dissime stb. E x quo ex Pa t ak discessi, et in itinere et liie semper 
mala sum usus valetudine. Nam cum tertium huius ad multam 
noctem honorifice quidem exceptus AVaradinum venirem, tribus 
post integris diebus nullos prorsus t ractatus inire, nec etiam cu-
biculo digredì potui, sed part im quiescendum, partim vero reme-
diis et pharmacis debile corpus utcuuque fulciendum erat. Sep-
tima igitur praesentis mensis tandem princeps iste revnmm d. 
Georgium episcopum Waradiensem et magnificimi d. Stephanum 
de Homonna ad me mittens rogabat plurimum ut secum praesens 
non gravarer constitui, parui itaque subito cumque aulam ingres-
sus essem, nihil privatim aut serio, sed communia quaepiam et 
publica agebamus ; nani is, quanto desiderio pacem appetat, 
quanque de adventu meo gratuletur , prolixe multa receusuit et 
ego vieissim quo studio atque labore per totum quinquennium 
pacis uegocia complexus et prosequutus fuerim, omnium qui 
praesentes erant, iudicio aestimandum reliqui ; ac alia item bis 
similia colloquia miscebantur, quibus transactis, domum reduc-
tus redii. 

Misit autem eadem die revmos d. Colocensem et Waradien-
sen, qui retulerunt regem suum ad pacem mirifice affectum esse ; 
tamen eam nullo modo facere posse, nisi Scepusium et alia adia-
cenza castra sibi cederent, allegando multa de sepultura paren-
tum et erigendo episcopati!, atque de loco ubi conthoralem suam 
honorificentius collocaret, quam forte ducturus esset; et id ge-
nus pleraque. Ego vero super hac re satis aperte me illis in 
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Pathak loquutum fuisse respondi, neque ine aliquid ab ea sen-
tentia unquam mutare velie. Ubi denuo rogarunt enixe liortan-
tes bane pacem propter duo vel tria castra non esse negligendam, 
maxime cum rex Romanorum totum regnum perpetue assequere-
tur. Atque idem egerunt etiam die sequenti multo vebementius 
et maiori sollicitudine diversa ac varia pericula commemorantes, 
quae exinde oritura essent ; sed ego eadem quae prius inculcabain, 
neque ab instituto me divelli patiebar, magno etiam conatu iute-
rea laborans, ut litteras salvi conductus pro spectabili et magni-
fica Dne Y. expediri curarent, quod et se facturos omnino pollice-
bantur ; atque sic me reliquerunt. 

Reversi autem nudius quartus retulerunt regem suum nec 
cum spectabili et magnifica Due Y. nec cum quoquam alio trac-
tare velie sed duntaxat cum sacr. caes. Mte aut eius oratore ac 
subiungentes inquiuut : quod si magnificus d. Leonardus iam bue 
veniret et in regis nostri praesentiam non admitteretur, indubie 
id aegerrime ferret et non posset non iu malam partem iuterprae-
tari. Sin autem admissus aut alioqui quomodocuuque regi nostro 
in titulo vel dignitate aliquid derogare vi dere tur, certe maximum 
iuconveniens aut scandalum subsequi posset et regi nostro et 
nobis omnibus magno dolori futurum. Nibilominus ad iteratam 
urgentissimam instantiam dixerunt se pro istis salvi conductus 
litteris denuo omuem curam adhibituros. 

Porro decima huius die Jovis mano circa decimam venerunt 
ad hospitium menili rev"'1 domini Colocensis, Waradiensis et 
Waciensis ac spectabilis d. Petrus de Peren, qui nomine domini 
sui repetiverunt, qualiter cupidissimus esset conficiendae pacis, 
modo id fiat celeriter et quanto fieri potest secretius ; vellet etiam 
ideo articulum illum de repititioue Scepusii ac partis patrimonii 
nunc postponere, quia super eo fortassis post tulerabile aliquod 
medium reperiri posset, querentes praeterea ex me duo, cum pa-
cis huius summa sit regni conservatio, primo qua ratione caes. 
Mlas et Romanorum rex regnum hoc tueri vellent, secuudo quam 
assecurationem utraque Mtas ab eorum domino desideraret de 
regni effectuali successione, addentes etiam memoratum dominum 
suum de toto isto tractatu intra dies duos aut tres prorsus finem 
facturum quemcimque eventum sortiatur, atque idcirco inteni-
pestivum esse pro magnif. D1U Y. salvimi conductum mittere. 
Respondi : principio tractatum de Scepusio et alia parte patri-
monii, non esse ita obiter praetereundum ; nani si hoc modo 
statueremus procedere ex hoc tractatu nihil aliud, quam quod ex 
hactenus habitis tractatibus subsequeretur, quare laborandum 
esse et insistendum unice ut semel tandem ex toties agitato bue 
uegocio bonus aliquis fructus eruatur. Loquuti igitur sunt ali-
quandiu huugarice et aniinadverti maiorem partem meae sen-
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tentiae accedere, verum tamen ad hoc ne verbum quidem respon-
derunt. De modo autem quo caesarea et regia Romanorum Mt0ìi 

hoc regnum tueri vellent, dixi dubium nulluni esse, tantum ista 
desiderata pax concludatur et firma amicitia iungantur animi ; 
sic enim perfacile inveniendus est modus, et ineunda ratio defen-
dendi regni, praesertim cum statum bine inde milites conscri-
bendi et ad confinia eaque loca destinaudi sint, ubi utrique regi 
magis necesse videbitur, quanquam omnino oporteat pacem prius 
confici eanique praecedere antequam particularius de hoc nego-
tio tractemus aliquid aut speremus. Postremo de assecuratione 
succesiouis non opus esse multa referre scire enim ipsos revmos 

dominos Colocenses et Wacienses, qui toties bis tractatibus inter-
fuerunt, quam assecurationeni semper obtulerint. Nani et domi-
nus quoque eorum cum superiori anno hic Waradini fuisseni, in 
arbitrio caes. et regiae Romanorum Mtum posuit ut omuia asse-
curationis media, quae humana ratio assequi potest, exeogita-
reut. Cum itaque eo deventum fuerit, me non esse sollieitum, 
quin res ista facile componi queat. 

Heri mane accesserunt rmus dominus Waciensis et rdus do-
minus Emericus Bebek praepositus me ad arcem comitaturi, 
dicentes ibi paratimi esse aestuarium in quo permanerem iute-
rea, dum mutatis vicibus et me accederent et ad regem suum 
redirent. Ego licet vehementer eram aegrotus, tamen volili eo 
me conferre, ac sumpto ientaculo, primo ad principem eorum 
salutandum, deinde in aestuarium illud reductus sum, ubi cum 
aliquandiu'expectarem, regressi ad me rev1"1 domini Colocensis, 
Waradiensis, Waciensis et dominus Petrus de Peren, tentave-
runt maximis precibus ut iu Scepusio nullam difficultatem face-
reni. Sed ego perbreviter respondi, utcuuque hoc negocium ca-
dat, aliud quam quod in mandatis liabeo, nunquam facturus 
sum. Uli contra : dominus noster — inquiunt — eam omnino 
fiduciam in caes. Mtem collocavit ut etiamsi in hoc tractatu loeum 
illum in quo avita ossa decumbunt, obtinere nunc non posset, 
speraret tamen cum per oratorem suum Mu caesareae supplica-
turus esset, se omnino voti compotem futurum, nie quoque ora-
timi habentes ut ea in re intercessionem et operám meam polli-
ceri non dubitarem, quam et pollicitus sum aut praesente me 
aut per literas declaraturum, mea tamen authoritate tale quic-
quam admittere pertinacissime recusabam. 

Deiuceps devenerunt ad alia, castra Begecz et Thokay 
postulantes ; sed ego negabam me aliquid statuere posse eos-
que ita dimisi. Paulo post reversi, affirmarunt principem suum 
vehementer exacerbatum et turbatimi esse, eo quod videret 
aminum meum duriorem et a bona aliqua conclusione abhor-
rentem, et inceperunt omnes quatuor oh criicifìxum deum hortari 
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me, ne re tam exigua tanti momenti negotium impedirem, dicen-
tes flexis genibus rogasse dominum suum, sed eum aeerbiorem 
multo esse redditum — ac ita tandem cum maxima lachrima-
l'iim profusione Colocensis. Waciensis et Petrus de Peren assi-
duis rogatibus me fatigabant. Ego tamen nibil respondi, quam 
ad crastinum deliberaturum, interim et ipsi cogitarent de Peest 
de Vngrad et corona regni atque de Cassovia dauda, ubi subito 
replicarunt se de bis nibil consilii capturos aliud quam quod 
prius respondissent, neque etiam de Transylvania, ad haec se 
babere Huztb et Munkacb in manibus, quas arces unacum 
Diosgheur prorsus retinere vellent, His auditis : quid, inquam, 
si ita apud vos deliberatum est, ut pro voluntate vestra omnia 
statuantur, mea opus est praesentia ; nam si boc sensero, certuni 
est ne unico momento amplius bic inbaerere. Quod si omnia illa, 
quae ad reginalem Mtem pertinent, non restituantur, certo scitote 
me in bis tractatibus nullo pacto ulterius progressurum. Nani si 
ipsi bonestissima quae ego propono, repudiant et sua tautum 
confirmanda putant, qui potest esse debitus aliquis concordiae 
locus|? Acceptoque boc responso ad dominum suum abierunt, ubi 
tum mansissent paululum et <juia erat amplius bora quarta post 
meridiem, neque quisque adirne prausus fuerat, iidem qui me 
deduxerant, domimi reduxerunt. 

Hodie venit ad me dominus Stephanus Verbewcius can-
cellarius rogans me privato nomine ut iu Tokaj et Regecz salu-
tarem banc pacem consistere non sinerem ; locutus est etiam 
mecum de Jula et Huniad videlicet ut in ista concordia promit-
terem quo rex suus eas ex communi contributione regni liberare 
posset ; ego autem respondi id in mea potestate non esse sed 
facta pace et mutuis animorum vinculis firmatis rem istam potius 
apud serenissimum Romanorum regem et facilius transigi posse. 

Certe credat magnitica Dtio Y. adventum suum propemo-
dum in horas exoptare, quia ego totus morbo confectus sum, 
neque tantis tamque assiduis curis sufficio, metuens me etiam re 
infecta discessurum, nani ante annum se hostes Turcarum de-
clarare prorsus uolunt. Alia quae subsequentur, perscribam 
spectabili et magn. Dni Y. accuratissime et pro salvo conductu 
impetrando, ita me deus adiuvet, etiam molestissimis interpella-
tionibus iustabo. Quoniam autem non usque adeo tutum est 
diversas literas bine inde mittere, rogo spectabilem et magni-
ficam Dnem Y., dignetur has ipsas literas aut si magis videbitur 
tenorem literarum, omnia quae iu banc boram tractata sunt, 
breviter complectentem ad Mtem suam transmittere, ita enim 
futurum eandem M1 m admoneo. . . stb. Datum Waradini die 
duodecima mensis ianùarii anno domini MDXXXYII . 
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Magnifica Dti0 V. meminerit omnino has literas acl Mtem 

regiam transmittere. 
Servitor 

Jo. Lundensis mp. 
Külczim : Spectabili ac magnifico domino, domino Leonardo libero 
baroni in Fels, sacrae stb. regiae M t i s consiliario, camerario, supremo 
curiae mariscalco ac generali in regno Hungár iáé capi taneo. . . . stb. 

(sig. impr.) 

(Eredeti, legnagyobb részt cliiffre.) 

XXXVII . 

1 5 38 . f e b r . 6. P r á g a . 

Ferdinánd Károly császárhoz. Tudatja vele, hogy a lundi érsek Váradra 
utazott ; fél, hogy e körülmény Zápolya kevélységét csak növelni fogja; tart 
attól is, hogy a lundi kezénél levő titkos álllamokíratók Zápolya kezébe kerül-
hetnek, ha a luncli, ki Váradon ismét beteg lön, meghalna vagy egyéb baja 

történnék. 

Quant aux affaires de Hongrie, vous aurez monseigneur par 
aultres mes lettres entendu la tresue qu'estoit conclute d'une 
part et d'aulire pour cependant entendre a quelque paix, laquelle 
tresue a depuis este prolonguee pour vng temps et sont les 
dernieres nouuelles de l'archeuesque de Lunden du penultiesme 
du mois passe qu'il debuoit partir le lendemain pour aller a 
Waradain devers le vayuoda a la tresinstante prióre de ses 
commis. Cet combién, monseigneur,que de ce faire icelluy archeues-
que n'auoit aulcune commission de moy, si crois bien qu'il la 
fait pour tous bons respectz et pour vng mieulx, si ne suis je, 
monseigneur, sans crainte, que icelle allee n'aura plustost aug-
mente l'orgueil et obstination dicelluy vayuoda et qu'il l'entre-
tiendra de parolles a 1'accoustume, oultre linconvenient que pour 
bons respectz est a craindre, pourront aduenir a sa personne. 
Lequel aduenant ne seroit petit dommaige tant pour sa personne 
que le retardement que s'ensuiuroit de ladicte paix. Et aussi 
quant a tous papiers, pouoirs et Instructions qu'il a en ses main 
et par ou se pourroient scauoir les secretz et estat des affaires 
en tous coustez. Combién que je vouldroie que en c'est endorit je 
ne fourcomptis de ma pensee, j'actendray monseigneur, ce que 
s'en ensuyura plus auant et n'obmectrai ehose de mon couste que 

T Ö K T . T Á R . 1 8 7 8 . 5 1 
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verray duyre pour le bien des affaires et vous aduertir tous jours 
du sueees. — — — — — — — — — — — 

Postscriptum, febr. 8. Eseripuant ce que dessuz, j'ay mon-
seigneur receu lettres dudict arcbeuesque de Lunden du X Y e  

du mois passe, par lesquelles il m'escript que non obstaut l'indis-
position ou il se trouvoit de sa personne, il estoit journellement 
entendant a l'affaire de la paix Mais la cbose n'estoit venue si 
auant que bonnement ne m'en pouoit donner quelque certitude. 
E t a ce que son secretaire apart iculierement escript a vng des 
miens, il s'est apres la depescbe desdicts lettres trouue en teile 
debilite de sa personne que l'on doubtait fort de sa convalescence, 
ce que monseigneur accroist grandement la craincte que j'ay des 
inconveniens, qu'en pourroient aduenir comme cydessus est 
specifié. — — — — — — — — — — — 

Egykorú másolókönyből I. 282 . 

X X X V I I I . 

1 5 38. f e b r . 2 4. N a g y v á r a d . 

A nagyváradi béke takargatására szolgáló, ezzel egyidejűleg kötött s egy esz-
tendőre szóló fegyverszünet okmánya. 

Nos Joannes dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. Memoriae commendamus tenore praesentium sig-
nificantes quibus expedit- universis, quod nos considerantes et 
animo saepe revolventes quibus módis et remediis tot aerumnas 
et calamitates buius regni nostri Hungáriáé quas per multos iam 
annos tam ab externo quam domestico hoste patitur, e medio 
tollere et regnum ipsum ac inhabitatores ipsius in pacis et 
quietis tranquili tatem et statum reducere possemus, satis super-
que per omnes hos superiores annos et novissime diebus quoque 
istis in hac civitate Varadiensi cum reverendissimo domine 
Joanne electo archiepiscopo Lundensi ac confirmato episcopo 
Roschildensi, sacratissimi principis domini Caroli divina favente 
dement ia Homauorum imperatoris semper augusti, ac Germaniae 
Hispaniarum utriusque Siciliae et Jerusalem etc. regis consiliario 
ac per Germaniam et ajiud nos oratore laboravimus. Sed cum 
res ipsa nondum potuerit finem optatum sortiri, decrevimus ea 
saltelli remedia adhibere, per quae tot depraedatioues rapinae-
que et caedes intestinae ac domesticae conquiescerent atque tolle-
rentur et miseri subditi a tot malis aliquantuliim respirarent. 
Ideo per dictum dominum oratorem vigore pieni mandati ipsius 
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caesareae et catholicae M t i s nobis in specie exbibiti inter sere-
nissimum principem dominum Ferdinandum Romanorum ac 
Boliemiae etc. regem, f ra t rem eiusdem caesareae M t l s et inter 
nos super infrascriptis articulis ita concordatum est, et tales in-
duciae sunt ordinatae per integrum annum a data praesentium 
computandum duraturae. 

Primo u t articuli induciarum proxime in Rozgon et deinde 
in civitate Sarospàthak facti per omnia eo modo prout ordinati 
sunt observentur. 

I tem quod uterque nostrum tam scilicet ipse dominus Ro-
manorum rex, quam etiam nos et subditi quoque utriusque 
nostrum penitus cessent ab armis et nemo ipsorum subditorum 
sub poena in decreto expressa contra partém al teram direptiones 
depraedationesque rerum et occupationes iurium possessionario-
rum, domorum et curiarum nobilitarium violentas invasiones, 
verberationesque et vulnerationes ac interemptiones eorundem 
et aliarum quoque personarum etiam mercatorum et advenarum 
pariter ac indigenarum durant ibus induciis pat rare committere-
que audeat. 

I tem quia praesentes induciae prioribus caeteris longiores 
erunt, ideo omnes captivi per bostilitatem capti et detenti per 
u t ramque pastem et ab utraque parte ex nunc libere dimittantur. 

I tem quod omnia bona iuraque possessionaria si etiam 
castra vel castella essent, sub induciis in oppido Rozgon (ut prae-
missum est) et civitate Sarospatkak factis atque firmatis quali-
tercunque occupata statini remit tantur et dampna quoque illata 
laesis ac dampnificatis refundantur, et qui inducias ipsas vio-
larunt iuxta eorum demerita secundum tenoram induciarum 
ipsarum puniantur. 

I tem quod nullus nostrum in sua ditione permit tat fieri 
diffidatores, si qui vero temerarie insurgerent, teneamur ambo 
mutuis auxiliis illos exterminare. 

I tem quod subditi utriusque nostrum nequeant defìcere 
seque conferre cum bonis suis in unam vel alteram par tem et nec 
per alterum nostrum acceptentur. Quin potius mutuis nostris 
auxiliis sive praelati sive barones cum arcibus sive civitates vel 
alii quicumque existant, qui id facere at temptarent, illi, cui ex 
nobis antea parebant, rursus subiri cogantur. 

I tem quod nemo subditorum utriusque part is sub induciis 
istis castra, castella, civitates ac alias municiones audeat sub nota 
perpctuae infìdelitatis furto aut proditione vel alia quavis arte 
subintrare et recupare. Si qui vero contrarium facere attempta-
rent, debebimus ambo mutuis auxiliis huiusmodi munitionem re-
cuperare, et illi cuius fuit, reddere, de dampnis etiam ei illatis 

48* 
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satisfactionem impendifacere, patratoresque sceleris irremissibi-
liter poena debita castigare. 

I t em quod nullus subditorum unius vel alterius nostrum 
cuiuscunque status et conditionis existat, sub poena in generali 
decreto buius regni expressa, perpetuae videlicet infidelitatis 
nota, monetas cudere vel cudi facere praesumat. 

I tem quod ad eos qui praesentibus indueiis et utriusque 
nostrum ordinationi consentire ac obedire nollent, domandos 
atque castigandos, deputentur ab utraque parte statim mille 
equites et mille pedites pixidarii, vel quot videbentur necessarii, 
communibus expensis et capitanei utriusque nostrum cum buius-
modi gentibus cogant illos et per omnia remedia compellant in-
ducias ipsas et ordinationes praesentibus expressas et declaratas 
inviolabiliter observare. 

I t e m si ex aliquo castello inter liaec disturbia noviter 
erecto, sub ditione cuiuscunque partis illud sit, durantibus indu-
eiis ipsis aliquae rapinae seu occupationes depraedationesque aut 
aliae violentiae fuerint cuipiam illatae mox per capitaneos ac 
gentes utriusque nostrum mutuis auxiliis castellimi ipsum penitus 
dis trabatur et demoliatur, castellanique in eo constituti iuxta 
demerita ipsorum puniantur. 

I tem omnes oratores, nuncii, mercatores et alii cuiuscunque 
status et conclicionis liomines subditi videlicet utriusque partis 
intra tempus praesentium induciarum ire quo voluerint et redire, 
mercantias etiam et alia negotia ipsarum tam publica quam 
privata ubique per regna et dominia utriusque nostrum peragere 
exercereque libere possint, solutis tarnen per mercatores ex anti-
qua consuetudine solvendis. Contrar ium vero facientes si in loco 
delicti comprebendi punirique non poterunt, ex tunc puniantur 
iuxta eorum demerita per alterimi nostrum, sub cuius dominio 
violator ipse induciarum residentiam liabet. 

I t e m constitutum est pro firmiori praesentium induciarum 
observatione. quod per ut rumque nostrum eligantur octo commis-
sarii, per quemlibet videlicet nostrum quatuor iurisperiti, quorum 
quatuor Strigonii, reliqui vero quat tuor in oppido Gencz conve-
niant et ex parte omnium [ contra eos qui | inducias tam praesen-
tes quam priores in oppido Eozgon et in Sarospathak (ut prae-
fertur) firmatas, ab una par te contra partem alterani violarunt, 
aut in fu turum violare at temptarent , a principio induciarum in-
eipiendo usque ad exitum ac finem earundem cunctis querulanti-
bus brevi processi! iuxta scilicet locorum distantiam citatioues 
seu evocationes decernendo procedere et meri iuris equitatem 
impendere sententiasque diffinitivas ferre, l i t teras etiam adiudis 
catorias dare debeant et teneantur, iuxta quarum continentia-
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per praeclictos capitaneos utriusque nostrum exequutiones 
peragantur . 

Ne autem iuter subclitos quoque utriusque part is proprios 
interea iniuriae violentiaeque et actus potentiarii committantur, 
sed quietius subditi etiam ipsi permanere possent, quilibet uos-
t rum sub ditione sua super universis violentiis et actibus poten-
tiariis a die da tarum praesentium qualitercunque et contra quos-
cunque patrandis et committendis per se et per suos iudices or-
dinarios durantibus ipsis iuduciis semper iudicium et iustitiam 
administrabit. 

Ut autem praesentes induciae et priores quoque firmius 
observentur, statutum et conclusum est ut quicunque subditorum 
unius aut alterius partis cuiuscunque status et conditionis ac 
dignitatis existat, praescriptos articulos vel al terum eorundem 
in toto vel in parte violare aut infringere attemptaverit , talis 
violator in capite et in bonis eius iuxta demerita sua et secundum 
iura regni puuiatur. Si vero alter nostrum iu buiusmodi punitione 
negligens fuerit, a l ter nicbilominus nostrum illam exequendi 
plenariam babeat potestatis facultatem, altero ex nobis vel eius 
capitaneo generale primum exinde requisito. 

Nos igitur praescriptos articulos et omnia eorum contenta 
acceptavimus approbavimus et ratifìcavimus, imnio acceptamus, 
approbamus et ratificamus, proniittentes in verbo nostro regio ut 
eosdeni articulos et eorum (ut praefer tur) omnia contenta obser-
vabimus et per subclitos quoque nostros (sub poena in ipsis art i-
culis expressa atque declarata) observari faciemus, absque omni 
dolo et fraude, praesentium l i t terarum nostrarum vigore atque 
testimonio. Da tum Waradini, in festo beati Mattbiae apostoli ; 
anno domini millesimo quiugentesimo tricesimo octavo, regnorum 
vero nostrorum duodecimo, 

Joannes Rex . _, 
Manu ppra. 1 i m P 1 v 

(Eredeti papiron, papirra nyomott nagy kerek királyi pecséttel.) 

X X X I X . 

1 5 3 8. f e b r . 2 4. N a g y v á r a d . 

János magyar király ig éri, hogy a morva és lausitzi őrgróji s a sléz ber-
ezegi czimmel V. királyhoz és I. Ferdinándhoz irandó leveleiben nem 

fog élni. 

Nos Joannes dei gratia rex Ungariae Dalmatiae Cro-
atiae etc. Memoriae conimendamus per praesentes, quibus ex-
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pedit universis, quod ob amicitiam. pacem et f ra terni ta tem cum 
sacratissima caesarea et catbolica ac serenissima Romanorum, 
Ungariae, Bohemiae etc. regia Maiestatibus initas, ut videlicet 
illae fìrmius stabiliantur sinceriusque coalescant, libere ac nostra 
sponte in favorem dicti domini Romanorum etc. regis bunc arti-
culum cum revmo domino Joanne archiepiscopo Lundensi, epis-
copo Roscbildensi oratore et mandatar io utriusque, caesareae 
videlicet et Romanorum etc. regiae Maiestatum conclusimus, u t 
titulo marebionatus Moraviae et Lusatiae ac ducatus utriusque 
Slesiae, quo ad externos principes scribendo utimur, quandocum-
que nos ad dictas caesaream et catholicam ac Romanorum etc. 
regiam Maiestates scribere continget, non utemur, et boc ita 
nos facturos in verbo nostro regio pollicemur ; in quorum fìdem 
praesentes litteras nostras manu propria subscriptas et sigillo 
nostro roboratas duximus concedendas. Datum Warad in i in 
festo beati Matthiae apostoli anno domini millesimo quingente-
simo trigesimo octavo, regnorum nostrorum vero duodecimo. 

Joannes Rex , v 
Manu ppa ] o - P e n c - ) 

(A pergamen oklevél eredetije, melyről a nagy kerek vörösbe nyomott 
sárga viasz királyi pecsét, vörös selyemzsinórou függ, a bécsi áll. l tár 

Bohemica diplomái közt.) 

X L . 

1 5 3 8. m á r c z . 7. X a g y - V á r a d . 

A luncli érsek utolsó jelentése Ferdinándhoz, arról : miként lön a béke meg-
kötve, s már a kötés után újra micsoda veszélyben forgott az egész iigy a 
börtönéből kiszabadult Katzianer üzenete s Török Bálint békebontó törek-

vései folytán. 

Sacra regia Maiestas, domine clementissime. 
Vigesimo tertio mensis praeterit i redditae mihi sunt sacrae 

M t i s V. literae, quae datae eraut P ragae die quinto mensis 
februarii. Deinde sub die tertia istius mensis et aliae allatae 
sunt germanice scriptae, datae Pragae X I I I . Februari i . E x 
quibus praesertim prioribus intelligo M t e m V. non equo admo-
dum animo tulisse quod ego absque speciali eius mandato AVa-
radinum sum profectus. Licet id soli mibi imputandum non 
existeret, quia ex mei solius Consilio id minime factum fuit ; 
utcunque tamen sit, si eam ob causam M t i s V. indignationem 
mereor, deo committam necesse est, qui corda novit omnium, 
cui et constat, quam ob causam id fecerim et in cuius benetì-
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cium. Praeterea quod rarius scripserim de t ractatuum istorum 
successi!, quam debili, in culpa non fui ego, in primis morbus in 
causa fuit, qui gravis admodum erat, u t non solimi a t ractat ibus 
istis cessarem, sed neque alia, quae praeter animae salutem 
essent, cogitarem ; cum primum tamen propter morbum liceret, 
etiam lecto decumbens singulis diebus in boc incepto negotio 
oiimem possibilem operam inipendi, non absque vitae meae 
periculo ; quia bis reiucideram in morbum priorem ; tandem 
paulatim restitutis viribus nihil penitus praetermisi, quod mei 
officii esse videbatur ; sed quod non scripserim de rerum suc-
cessi! frequentius, in causa fuerunt ista, quod negotium hoc ter 
in desperatione relictum fuit et cum illud M ü Y. signiiicandum 
decreveram, per occasionem de novo inceptum fuit. Deinde quod 
hodie t ractatum fuit et conclusimi, die sequenti aut tertio irri-
tum fuit apud istos homines taliter, quod hodie t ractabatur , cras 
re t racta tum fuit et postea conturbatum. Ide nisi nugas scribere 
maluissem, nihil erat, quod certo significarem ; tandem post 
multos labores etiam lachrymas deventum est ad concordiam et 
pacis conclusionem sub die sancti Mathiae apostoli ; sed quia ab 
eo die citra tot subortae sunt per istos novae difficultates, non 
mea quidem culpa non sum quidquam firmi aut stabilis M l1 V. 
scribere, aut polliceli, donec litteras istius principis fìrmatas et 
expeditas in manibus meis haberem ; nempe ante tr iduum voluit 
omnia subvertere propter legationem Joannis Katzianer , uti 
inferius intelligere poterit M t a s V., cui quam humillime supplico 
ut propter ista et alia quae praesens a me intellectura est, quo 
indignationem istam suam a me dimoveat et postea me damnet 
aut absolvat pro dement ia et arbitrio suo. 

Pacis autem conditio ista necesse est ob diversas rationes 
ut secreta sit ad tempus et ideo famam volare facimus apud 
omnes, in pacis negotio nihil per me hic terminal i potuisse, sed 
ob diversas difficultates principem istum mittere oratorem suum 
dominum archiepiscopum Colocensem ad caesaream M t e m ac 
dominum Yaciensem ad M t e m Y. sicuti utrunque etiam mittit . 
Causam eorum a me est intellectura. Inter im tamen fecimus hic 
inducias unius integri anni sub certis aliis firmioribus articulis 
et conditionibus ita ut utrinque inviolabiliter observentur, quarum 
induciarum litteras misi unas ad dominum Turzonem locumte-
nentem M t is Y., alteras vero ad Thornam Lascanum locumtenen-
tem domini capitanei generalis ; ego deo annuente statim et cras-
tina die bine solvere rectaque ire Epperyes, deinde Cracoviam 
et ita per Silesiam Pragam ad M t i s Y. praesentiam. Yelit i taqua 
M t a s Y. negotium hoc secretissime penes se retinere usque ad 
meum adventum ; tunc causam a me intelliget, 

Joannes Catzianer tantum egit cum Yalentino Tereck ut 
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is velocissime scripserit lraic principi, ne praecipitanter conclu-
derei hoc pacis negotium, cpiia talia habere se in manibus per 
quae totum hoc Hungár iáé regnum absque magnis impensis sibi 
recuperare possit et velit-nolit Romanorum rex cum ipso pro 
suo arbitrio concordare. Secundo postea die supervenit dictus 
Valentinus cum suo consanguineo, quem fra t rem appellat, Biasio 
Suliok, f ra t re demortui episcopi quinque ecclesiensis qui secum 
duxerat quemdam Croatum, servitorem ipsius Catzianer et illuni 
qui, cum Catzianer auffugerat ex carcere, equum paratum ante 
pontem arcis Yiennensis tenebat ; isti proposuerunt principi: 
quemadmodum M t a s Y, Joannem Catzianer sub fide l i t terarum 
salvi conductus captivum detineri et in arce Yiennensi incar-
cerari iusserat, ex quo carcere solius dei adiutorio evasit ; veruni 
cum talem actum magnani iniuriam inultam dimittere non pos-
set et contra M t e m Y. vindictam onmino exercere deliberaverit, 
etiam si millesies illi mors immineret, — igitur supplicarent 
ipsius nomine : ut princeps iste eum in gratiam ac in servitorem 
acciperet, scire se eum modum et viam habereque ad hoc tales 
affines consanguineos amicos confoederatos, qui totum Sclavo-
niae regnum statini sub ditionem istius principis reducerent et 
non solum Sclavoniam sed etiam Stiriam, Carinthiam et Car-
niolam totam haberet iam penes se ; omnia iura, literas et privi-
legia istius principis, quae iu Tracimo x) oliin remanserunt, quae 
licet saepius ab eo a Y. M t e repeti ta fuissent, tandem stu-
dio semper prorogasse, ita quod in suis manibus adbuc exis-
tunt ; quae etiam buie principi, modo in eius gratiam reci-
piatur, restituere pollicetur. — Princeps iste aniicas aures ad 
ista porrexit, duxit suspiria multa et occiput saepius confri-
cuit ; quia iam mihi fìdem dederat se servaturum amicitiam 
cum caesarea et Y. M t ibus. — Yalentinus etiam cum importuni-
tate die nocteque instabat ; ego vicissim uocturno tempore nou 
dormivi, sed eos secreto adii, quibus videndum erat et quantum 
potui diligentia et fide laboravi, quo Catzianer ac Yalentini pro-
positum inverterem. Yalentinus etiam non fuit somnolentus et 
eos ex consiliariis adivit, quos idem cum ipso sentire asseruit et 
profecto ex istis paucis secretioribus consiliariis aliquem invenit, 
qui pacis hoc negotium totum propter istum casum Catzianer 

invertere volebat ; tamen iis non obstantibus res conclusa est, ut 
dixi, ea etiam conditione et iurameuto, quod illuni neque quem-
piam a M t e Y. deficientem acceptare debeat vel possit iu servito-
rem vel tutelam, imo tales repellere oporteat ot hoc quoque in 
induciis nunc novissime factis continetur expresse. — 

x) Troesány Sárosmegyében. (Valószínűleg mikor 1527-ben János 
Lengyelhonba futott , hagyta it t Trocsányban iratai egy részét.) 
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Datuni Waradini die septima mensis martii anno domini 
XY e X X X Y I I I . 

Rev. d. Joannes Statilius episcopus Transylvaniensis ante 
trés menses et interim continuo apud me instetit, ut apud M t em 

Y. instarem pro salvi conductus litteris profi ciscendi in Italiani 
recuperaudae pristinae sanitatis gratia. Ego in lume diem hoc ne-
gotium oh bonum respectum distuli ; nunc autem princeps iste pro 
eo intercedit, qui et illuni in oratorem suum ad sanetissimum do-
minum nostrum et Yenetos designavit. Ego illi pollicitus sum ne-
gotium hoc diligenter apud M tem Y. me promoturum, interim ut 
Yiennam vadat et illinc nondiscedat; donec Mtis Y. litterasreeepe-
rit. Poterit Mtas Y. negotium hoc usque ad meum adventum pro-
rogare et interim vicedomino Yiennensi aut aliis committere, 
ut eum humaniter tractent, sed ne illinc discedere permittaut, 
donec aliud a M t e Y. habuerint in mandatis. 

Eiusdem Yestrae sacrae regiae Maiestatis 
humillimus servus 
Jo. Lundensis mp. 

Eredeti, egészen chiffre. 





I L L É S H Á Z Y ISTVÁN 
É S M Á S F Ő U R A K 

L E V E L E Z É S E 

1605—1608-ban. 

GRÓF BATTHYÁNY JÓZSEF KÖPCSÉNYI LEVÉLTÁRBAN LEVŐ EREDETIEKRŐL 

KÖZLI 

S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 





Illésházy István és Bocskay István 1605 — 6 közt folytatott 
s a Történelmi Tár 1—3 füzetében közlött levelezéséhez kiegé-
szitésűl, részben folytatásul szükségesnek tartom az alább követ-
kező leveleket is bemutatni az olvasó közönségnek. Ezen közlés-
nek nagyobb s érdekesség tekintetében is nem kevéssé jelenté-
keny része a bécsi békét követő korra esik, midőn annak életbe-
léptetéséről megszilárdításáról végrehajtásáról volt szó. A Bocs-
kay halálára temetésére s az azután következő eseményekre vo-
natkozó levelek egészen új világításban tüntetik fel az azutáni 
pártmozgalmakat, s Illésházy azt követő működéséről is az ol-
vasó sok új adatot fog találni, mely mint tudva van maradandó 
nyomokat kagyott nemzetünk életében. 

Azonban mind ez nem meríti ki e levelezések fontossá-
gát -— sokkal jobban fogom azt jellemezni Saint-Bene Thail-
landiernak ezekre is alkalmazható szavaival : »Toutes ces 
lettres si precieuses, il f au t les relier entre elles, en retrouver 
l'à-propos, en marquer la portée, en reveler le veritable sens. 
Quand de tels hommes se communiquent leurs projets, c'est 
comme un laboratoire ou se preparent les evenemens. Yoici une 
idee qui apparait, une combinaison qui se degage, demain ce sera 
un fait, un fait capital peut-ètre, et la marche des choses liumaiu 
suivra un autre cours. Quelle fortune pour un historien, d'avoir a 
reconstruire les plus grandes choses á l'aide de pareilles archives.« 

Valóban nagy szerencse egy történetíróra nézve, ha a sze-
replő egyének levelezését megkapkatja — titkos gondolatjaikat, 
reményeiket, aspiratioikat tá r ják fel azokban, ugy szólva jellemü-
ket mutatják be. Ugy állnak előttünk, mint éltek, működtek 
semmit sem titkolva el, sem szép tulajdonaikat sem gyarlóságai-
kat. E s ka tetteikből, állomirataikból, memoirejaikból megismer-
jük az államférfit a kazafit — az embert igazán csak leveleikből 
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fogjuk megismerni, valamint sok életbe vágó dolognak valódi in-
dokára s néka titkos rugójára csak ily levelezésekből juthatunk-

H a tékát óhajtjuk, hogy történetírásunk kiemelkedjék az 
ítéletek kezdetlegességéből a hijányos jellemzésekből, ha nem 
akarjuk, hogy az adat és cselekmény kalmaz legyen továbbra is, 
szóval ha felakarjuk azt európai színvonalra emelni, ne vonjuk 
meg tőle a legbecsesebb forrásokat — az államférfiak 
levelezéseit. 

Kétségtelen igaz, kogy e tekintetben is több becses publi-
catioval bírunk, s különösen Akadémiánkat illeti meg az érdem' 
hogy Praynak, Millernek kezdeményezéseit folytatta. De a rend-
kívüli anyagkészletet tekintve még sok van hátra. 

Hisz levéltáraink csak az utolsó években lettek a búvárok 
számára megnyitva, s a Történelmi Társaság majd minden évi 
kirándulásából kincsekkel megrakodva tér liaza, melyek nemcsak 
feldolgozáshoz, hanem publicatiókhoz is bőséges anyagot szolgál-
tatnak. Reméljük, kogy lasanként rájok is fog kerülni sor. 

Es nekem engedje meg az olvasó, ka szükségesnek láttam 
az Illésházy-féle levelezés negyedik és ezúttal utolsó közleményé-
hez ezt a kis bevezetést irni. Nem oknélkűl tettem azt : mert bár 
történeti forrásaink közt legelhanyagoltabb az epistolaris iroda-
lom, más forrás gyűjtemény nem igen áll számára nyitva, mint a 
Történelmi Tár. De másfelől meg vagyok róla győződve, kogy 
az olvasók is szivesen veszik — kisz ezek ugyszólva visszavará-
zsolják őket a közel háromszáz év előtti korba. 

Kelt Budapesten, 1878. jun. 23-án. 
SZILÁGYI SÁNDOR. 

!) A Történelmi Tá r f. évi I. f. 5 7-ik 1. alól 8-ik s. Urunk h. 
olv. Uzun. A II-ik füzet 27 6-ik lapján közlött XV. számú levél kelte 
nem 1606 . máj. 26, hanem 1608. máj. 26. 



I. 

1 6 0 5 . j a n . 29. 

Szolgálatomat ajánlom kegy elmecinek, mint uramnak, 
atyámfiának. Adjon isten kegyelmednek sok jó új esztendőket 
egészségben és minden jó szerencsékben boldogul megérni etc. 

Tudom uram az mi keserves és siralmas állapatink nyil-
ván vagyon kegyelmednél : városink, faluink, uclvarbázink égnek, 
sok özvegyek, árvák és nyomorultak óhajtva jajgatnak és az 
szent istenre felkiáltanak, csak megírni is keserves. Látván 
uram szegény hazánknak ilyen állapotját, Rákóczy Zsigmond 
urammal sokat szólván ez dologról, Básta uramot ű nagyságát 
megtaláltatok, hogy lönne azon, ez nagy háborút vinné békes-
ségre, ne vinné végre, mely dologhoz ű nagysága kész lőn és 
engedelméből Bocskayt megtaláltatok, az is igen kész lőn az 
békességre. Megjelentvén Básta uramnak, keváná azt, hogy 
magunk Rákóczy urammal Kassára menjünk és minden aka-
rat já t kivegyük Bocskaynak, mi készek lünk reá és liüttlevelet 
hozatván Bocskaytúl, alá menék Kassára, valami kevántatott 
mindeneket bőségessen eleiben adván, úgy kezeié el beszédét 
elsőben is mentségen : sok szókkal menté magát, hogy ő soha 
el nem szakadt volna ű felségétől, de erővel és az ő fölsége 
álgyúival, fegyvereivel kergették el, nem tudott hova lenni, 
hanem úgy kellett ótalmat magának keresni. Mindeddig is 
mostan is nincsen ű neki más fejedelme, hanem ű fölsége csá-
szár urunk, kinek élete végéig hűséggel szolgálni akar, ha veszi 
íí fölsége ; nagy alázatosan, szűből úgy tractált velünk ; kíván-
sága uram Erdély és ahhoz az mi bírattatott, mingyárast kész 
leszen vaia szolgálni; az vele való uraknak,nemességnek egyenlő 
kívánságok, hogy az magyar nemzetséget ű fölsége bűtökben, 
törvényekben, szabadságokban megtartsa, ezentúl űket meg-
újítsa. Ez két dolog meglévén ez mostani fegyver leszállna. 

Kívánja: Básta uram, hogy hitlevelet küldjön, hogy tizen-
ötödnapig semmit nem indít és az megszállott várakot megsza-
badítsa és egynehány vitézit az végházakban küldhesse ; mindez 
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három dologra reávittük és hitlevelét meghoztuk ; a mikoron 
Básta uramuak az követséget mondottuk volna és az Bocskay 
hitlevelét odadtuk volna és Erdélyt emlétöttük volna, meg sem 
hallgatta az követséget, visszaadá az leveleket és azt mondá : 
kogy Erdélyt, ha kivánta az leketetlen, így az békesség semmi-
képen véghez nem megyen és mondá, hogy holnap reájok me-
gyek haddal ; így másnap megindula, mi nagy keservesen kaza 
indulánk, láttuk szegény hazánknak utolsó veszedelmét és 
hogy az harmadik örvend, az természet szerint való ellenség ezen. 

Mindennyiben levén uram ez dolog, nem tűrhettük, kogy 
ő fölségének és kegyelmednek értésére ne adnók, kanem uram 
mindez szerint megírtuk ű felségének. Az istenért uram legyen 
azon kegyelmetek, ez rettenetes vérontást és szegén hazánk-
nak ilyen nagy romlását, legyen azon, szállítsátok le, csak Erdé-
lyen forog az dolog, anélkül is szolgát kellene ű fölségének 
benne tartani. Ez uram mindjárt leszállhatna. Mi immár sok 
ideje, kogy halljuk, kegyelmeteket ű felsége commissariusnak 
alá küldi, de nem tudjuk, mi az oka, hogy igy elkésék kegyel-
metek. Sok szóval mondja Bocskay, hogy még ez ideig az török-
köz nem kötelezte úgy magát, hogy hátra hagyta volna az ű 
vele jól tött kegyelmes urát, fejedelmét, az római császárt. Igen, 
kész vagyok az ű fölsége szolgalatjára, ha el nem vet ű fölsége. 
Ennek uram mostan vagyon ideje, ka le kell szállítani, ne kés-
sék kegyelmetek, isten ebben mindjárt jó véget ad. Asszonyomat 
érteni uram jó egészségben vagyon. Varkócs uram Kassán vaia, 
beteges kevéssé. Hozza az úr isten kegyelmeteket közinkben 
örömmel ez rettenetes dolognak leszállétásával, jó egészségben 
hamar való nap. í r t am Makoviczán, 29-die Januari i 1605. 

Kegyelmed 
atyjafia, szolgája 

Ckyaky István m. p. 
Kívül : Spectabil i ac mag. domino Paulo N y á r y de Bedegh corniti comi-
ta tus Biboriensis, sacr. caes. reg. maj . consiliario et praesidii Yáradien-

sis supremo capitaneo etc. Dno et affini observandissimo. 
Pragam. 

I I . 

1 6 0 5. f e b r . 1 1. 

Spectabilis ac magnifice domiue, domine fautor et patrone, 
fraterque, mihi in Christo observandissime atque colendissime. 
Salute longeva et servitiorum demissa commendatione praeniissa. 

Az nagyságod levelét, melyet Januáriusnak 11. napján 
írt hozzám, Eebruáriusnak 11. napján megadták, melybűi az 
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N. akaratját hűségesen és eléggé megértettem. Az mi az N. 
dolgát illeti, látja isten nagy szívem szerént törekedtem benne, 
bogy mentül jobban és módjával végbez vihettem volna, de mert 
hogy én raj tam az nem áll, ügy az mint te N. kivánta volna, 
azért nekem N. megbocsásson. Mert ha én raj tam állana valami 
az dologban, nem holnap, hanem ma cum triumpho et suo desi-
derio revocálnám és mindeneket restituálnék N., mivel hogy 
az a hatalom én nálam nincsen, pro posse meo laboráltam, ez-
után is kész vagyok fáradnom és törekednem az ÜST. dolgában. 
Az mint annak az embernek levelébűl is megtetszik, kinek mása 
és tenorja ez : »Reverende domine frater in Christo observandis-
sime, salutem et officii commendationem. Grratae mihi fuerunt 
liter§ R. D. T., quas ad me 27 hujus dedit. Ex quibus tamen 
animadverto, amicum illum nostrum, literas R. D. T. pro-
xime dum Tirnaviae essem, ad ipsum exaratas, non rece-
pisse, cum ab eo tempore bis jam scripserit, verum ne ver-
bum quidem de re illa. Idcirco opere precium fecerit, si 
eadem ipsi rursum reperierit, adendo meo agere et conarj ut 
praesentium tumultuimi compositio ipsi concredatur. Tunc etiam 
reliqua facile recuperatus est, dum modo haec non contemnet, 
quae pro tempore offerantur. E t alioquin etiam in ipso actu recon-
ciliacionis multa poterunt obtinerj, potissimum quae aliorum sunt 
etc. Datae Posonij 28. Januarii 1605.« Minek utána ezt a leve-
let küldte volna hozzám, az után szóval is maga secretariusától 
izent hozzám, hogy N. írnék és megjelenteném, hogy te N. minden 
kívánságát articulatim megírná és jelentené. U kész fáradni, töre-
kedni és munkálkodni N. dolgában és mentől jobban tudja vég-
hez vinni az N. dolgát azon leszen, hogy véghez vigye mindeny-
nyi háborúüdőben is. Az mi az pártosok dolgát illeti, úgy 
vagyon, hogy az egész föld tülök megrémült vaia, de az isten 
visszatérítette őket, és most egy kevéssé nagyobb bátorságban 
kezdtünk lenni. Mondják és írják azt, hogy Bocskay hadát meg-
verték volna, sőt hogy magát is elevenen elfogták volna, mely 
hír ha úgy volna, nékünk nagy örömünkre volna. Azt bizony-
nyal írhatom N.. hogy mindazok az hajdúk, kik itt ez földön 
voltanak Rédey Ferenczczel, úgy mint Bocskay kapitányával, visz-
szatértenek. Mondják azt, hogy Bocskay maga mellé hivatta 
volua őket. í r j ák azt is, hogy Radoly vajda Bocskaynak várait 
mind megvette volna és feleségét is rabbá tette volna, azokat is 
az rabokat, kiket Kerekiben küldött volt, az püspökökkel egye-
temben megszabadította volna, ki ha úgy volna, talám az sze-
gény kerestyénségnek könnyebbségére lenne. Azt is írják, hogy 
az mieink Lakot és Bolondvárat az Balaton mellett megvették, 
most Kapós alatt vannak. Az mi az mostani utolsó levelének kí-
vánságát illeti, semmi bizonyos választót ily hertelen te N. nem 

T Ö R T . TÁR. 1 8 7 8 . 5 2 



8 2 6 ILLÉSHÁZY ISTVÁN ÉS MÁS FŐURA Tv 

írhatok, minek előtte azzal az emberrel communi cáljam az dol-
got, annak utánna valami nemő választom leszen tőlő mindenek 
megírok és tudtára adok N. s gondolom és reméllem, kogy jó 
módjával rövid nap az N. dolga véghöz megyen csak patienter 
moram kanc tolerálja. Az surányi barmot és juhot harmadnap-
pal annak előttő, minek előttő az hajdúk oda érkeztenek volna, 
elhajtották volt, és mast Szerdahelt, Szerednél ki vagyon, legei-
tettetnek. N. énnekem bizvást parancsoljon, valamire elegendő 
vagyok nagy híven és szeretettel szolgálok te N. meg, úgy lia az 
hajdúk és pártosok rabbá nem tesznek, avagy lakó kelyimkből 
ki nem kergetnek. Hogyha pediglen (quod deus a nobis vertat) 
valami történnék, mei quoque frater ckarissime memento. Az 
gyűlés ez háború miatt továbbra haladott. De cetero D. Y. S. ac M. 
salvam, ineolumem ac tlorentem diutissime valere exopto. Data 
11. die Febr. anno 1605. 

Spect. ac mag. d. v. servitor et in perpetuo 
frater deditissimus. 

P.S. Ezt is N. akarám tudtára adnom, kogy az levélvivő embe-
rek egyik levelemet, kit te N. írtam volt, szintén Rosenberknél téve-
létették el. Azért N. megparancsolja nekik, hogy nagyobb gondot 
viseljenek réja, kogy se N. se én nekem káromra ne következzék, 
Kivül : Spec, ac mag. dorn. dorn. Stephano Illésházy corniti etc. domino 

pa t rono ac f ra t r i carissimo ohservandissimoque. 

I I I . 

1 6 0 5 . f e b r . 2 1. 

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint jóakaró uram-
nak, adjon az úristen kegyelmednek egészséget, kosszú életet és 
minden jókat. Örvendem uram, liogy az úristen Veselényi ura-
mat az kegyelmetek atyafiságában vezérlette, immár mind én 
velem együtt kegyelmetek szolgája, im mostan írja kogy, hogy 
ki jű hozzám, kegyelmeteknek ű kegyelnie által minden itt kiu való 
állapatokrúl hűségesen izenek, valamint az dolgok vadnak és 
min mult legyen el az békességnek véghez meneteli ; mostan is 
meglehetne jó módjával, csak akarja ű felsége. Nyári Pál uram 
és Forgács Zsigmond uram által értésére adtuk ű felségének, 
summája az ország szabadsága és hitünkben megtartása, Bocs-
kaynak is módjával való contentálása ; ez meglevén szentül meg-
lenne uram az békesség ; megszéledett az mi nemzetségünk, 
tétova vonattatik a dolog, fegyver által nem látom semmi jóra 
menjen a dolgunk, szegény liazánk szürnyen pusztúl mindenik 
nemzetség ruiatt, én eluntam vaia az háborút, úgy jüttem vaia 
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ez földre ; ini itt is megtanála az jó isten. Mostan Básta urani 
Gálszécsben vagyon, Bocskay uram Patakon, üt vagy hat mély-
földön egymástúl, bova legyen útja senki nem értbeti. Az kegyel-
med jámbor szolgáját kegyelmedhez visszabocsátottuk, beteges 
volt. Semmi erűsséget Básta uram ez ideig meg nem vett, 
Patak mellett jüt t el, meg is állott volt ott, de nem árthatott 
nekik ; úgy értjük uram igen forgódnak oda fel az hajdúk, nem 
sokat tartnak Kolonics uramtúl. 

Adja az úr isten legyen jó vége ennek ez mostani az álla-
patnak, énnekem kegyelmed uram igen bízvást parancsoljon, az 
mire elég vagyok, tiszta szíbűl szolgálok kegyelmednek. Tartsa 
meg isten kegyelmedet sokáig nagy jó egészségben. í r t am 21. 
die Februarii Maloychán anno 1605. 

Kegyelmed jóakaró atyjafia szolgája 
Chiaky István. 

Kivül : Spectabili ac mag. domino Stephano Ille'sházy etc. domino et 
affini observandissimo. 

IY. 

1 6 0 5. á p r i l . 9. 

Nagyságodnak stb. kivánok stb. Minap is s ennek előtte is 
egynehányszor irtani nagyságodnak, nem tudom juthatott-e 
nagyságod kezéhöz, fölötte nagy kívánságom volna reá, hogy 
érthetnék, hallhatnék valamit az nagyságod mostani állapotja 
és egészsége felől, talám nagyságod szintén kivetött immár 
mind jó akaratjából s mind felőlünk való gondolatjából. Ide 
mind az egész magyar nemzet külömb gondolatban volt nagy-
ságod felől, sőt fölötte igen csudálkoznak rajta, hogy nagysá-
god, ki ennek előtte is az magyar nemzetnek szabadságának 
oltalma mellett nem köves gyűlölséget és kárt szenvedött az 
németektől, mostan ilyen alkalmatosságban sem levele által, 
sem egyébként régi jó akaratját hazája mellett meg nem jelenti 
nagyságod; ha nagyságodnak kedve volna, vagy urunknak, 
vagy én nekem írnia, igen jó módot találna nagyságod benne, 
jövendőben nem is lenne nagyságodnak ártalmára, ha urunk-
nak levele által kedveskednék. 

Magam felől azt írhatom nagyságodnak, hogy hála isten-
nek mostan egészségben vagyok, urunk akaratjából Filek várát 
megszállottam vaia és isten urunk szerencséjére kezünkben is 
adta ; mostan isten kegyelmességéből ott lakozom minden házam 
népével jó állapatban. 

52* 
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Urunk is hála istennek jó egészségben vagy on és naponként 
az úr isten maga jó voltából sok jó szerencsékkel látogatja és né-
mely minden dologban igyét;' az Erdélyország mm ár épen urok-
nak és fejedelmeknek ösmerik uronkat, oda azért i n i ár semmi oly 
gondja nem lévén, azon munkálkozik, kogy az ném töt teljesség-
gel kigyomlálja az országból és az németöknek országában raj-
tunk tött boszunknak, hasonló mértékét vegyék. Az török csá-
szárnak szép segétsége érközött urunkhoz, az- ta tár császár fia 
is sok tatárokkal, ki mellé engem rendelt urunk, nem is akar-
nám az üdőt velek heában mulatnom, rövid nap mégis hallja 
nagyságod hírünket. Nagy kallgatásban vannak, oda föl az 
urak nem akarnak az közönségös jó mellett megindulni, azért 
mind isten előtt s mind ez világ előtt, magok legyenek oka, ka 
mi találja őköt, az mi kegyelmes urunk nem maga kasznát 
keresné, hanem az egész országnak jovát és megmaradását, 
eddig es ha egyet akartanak volna érteni urunkkal, nem köllött 
volna az magunk országában a hadakat tartanunk hanem eddig 
Németországon által mentünk volna és megnyugodt volna 
országunk. 

Az nagyságodnak hozzánk való jóakaratjánok is mostan 
volna nagyobb hálája és köszöneti, kogy sem ez után. Azért ha 
egyébkint nem lehet is, csak írjon nagyságod. Az úristen tartsa 
meg nagyságodot jó egészségben és engedje, hogy még valaka 
látkassam nagyságtokot jó egészségben. Datum in arce Sze-
rencs 9 Aprii, anno 1605. 

N. régi alázatos szolgája 
Bosnyák Thamás. 

Kivül : Spectabili ac Magnifico domino Stephano Il lésházy domino mihi 
gratiosissimo etc. 

Cito. 

Y . 

1 6 0 5. s z e p t . 4. 

Nagyságodnak, mint uramnak ajánlom alázatos szolgála-
tomat. Homonnay uramnak tegnap koztanak az fejedelemtől 
levelet, még Kolosvárról írja, talám in specie oda küldi nagy-
ságodnak ; az mint én látom nem mostansággal érkezik ő fölsége 
ide az mi földünkre, fölötte igen kívántotnék az ő fölsége jelen 
léte, mert az török nem barátságosan kezde eljárni az dologban 
és nem az némettel, hanem magunkkal egyetemben magunkra 
hadakoznak ; Visegrádot immár megvette, onnét talám csak 
eddig is Nógrád alá mentenek, az sem tar t sokáig, mert igen 
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r 

készületlenek. Az bizony dolog, bogy Ujvárot is elveszik előt-
tünk, mert mi csak henyélünk, az rosz magyarságnak semmi 
kedve nincsen, az sánczba nem akarnak menni, ha valahova szük-
séges dologra felakarják ültetni, nem akarják, csak isten ostora 
az velek való veszekedés. Pédei valami kövesed magával beszál-
lott az kertök köziben, Dezsőfy is az ő katonáival ez éjjel mene 
be az előbbi sánczban, sem kapájok, sem lapátjok, én nem tudom 
ott ben is mi hasznot mivelnek; ím látom, hogy az németök jól 
forgódnak, mint vitézek, éjjel nappal igön puskáznak bennünket ; 
azaz hogy én bizony semmi jót nem látok köztünk és ha az 
isten meg nem adatja vélek, az magyarok itt fekhetnek jó ideig 
avagy kénetelen az törököt költ nekik bocsátanunk, ha magunk 
nem arra valók vagyunk, majd lassan, lassan az német is meg-
gyüleközik és nehezben kezdünk előmenni dolgunkban. Nagy 
kárt tőn az magyaroknak az vezér az Esztergám szállásával, 
mert ha fölmegyünk vaia, úgy elpusztítottuk volna az ellenség 
országát, kivel annyira megkedvetlenültek, rémültek és erőtle-
nedtek volna, hogy bár egy ideig ue féltünk volna tőlök, az 
országunk sem pusztol vaia, nem köllene a vezérnek ezt az dol-
gát mozdulás nékűl hadnunk, és idején az császárnak is panaszt 
tönni reá. Ez az Újvár nagy adakékunk, mert ha ez nem volna, 
mindjárt följebb köllene Pozsony felé és Morhek felé szállanunk, 
mert így semmi jót nem várok dolgunkban, avagy ha ezt mívelte 
az vezér és el nem akarja Esztergamot hadni, az Dunán túl való 
had mellé adna 20 ezer törököt és az mi tatár vagyon mind, 
és hadd mennének föl Ausztriára ; de elsőben multis rationibus 
eleiben köllene adni ártalmas cselekedetit az vezérnek, talám 
isten adná, hogy elhadná Esztergamot, hanem mivel úgy köllene 
osztán arra menni, hogy bocsátaná feles ereit az Németi Ger-
gely mellé és hadd rablana. 

H a az fejedelmünket várjuk és addig semmit nem akarunk 
próbálni, az ő fölsége jövetele lehetetlen hogy négy avagy hat 
hétnek előtte lehessen, az után alkalmatlan üdőben jön, mert 
addig megleszen az a minek meg köll lenui, ezzel penig az haj-
dúsággal meglátja nagyságod, ez után is mint járunk, főképen 
ha havok kitelik ; az jó szerencsét nem akarják az mostani embe-
rek követni. H a csak igy akarunk hadakozni, bár inkább kigyű-
jünk belőle és megvalljuk nyilván, hogy nem arra valók vagyunk ; 
de meg köll annak lenni, az mit az isten felőlünk elrendelt. 
Soknál inkább akarnám, ha mostan szabad ember volnék, csak 
távól nézném ez mostani bolondságunkat. Az fileki vitézeket 
Homonnay uram csak Zólyomig kérte vaia, hogy jöjjenek velek 
és ők úgy mint közelre és rövid üdőre csak könnyű szerrel és 
költségtelen indultak ; mostan immár sem állhatják, hanem 
haza kéreződtek, el is mennek ma, immár csak én magam mara-
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dok, bizony örömest szolgálnék, ka útja volna szolgálatomnak, 
de mindenben fundamentom nékűl vagyunk, az heában való 
heverést és az sok istentelen, mód nékűl való dolgot untam 
nézni és hallgatni. H a közeljebb volna nagyságodhoz, hogy min-
dent nagyságoddal közölketne az vezér, reménlem, kogy ennyire 
nem terjedne semmi ártalmas dolgunk, nagyságod megbocsás-
son, hogy ennyi talám alkalmatlan Írással terhelőm Nagyságo-
dat. Az úristen nagyságtokat / megáldja és éltesse jó egész-
ségben. Datum in castris ad Újvár positis 4 Septembris anno 
1605. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Bfosnyák] Tamás. 

Kívül : Spectabili ac Mag. domino Stephano Il lésházy corniti comita-
tuum Trencsinienses Liptóviensis ; serenissimi domini do. Stephani dei 
gratia principis regnorum Hungáriáé, Transylvaniae , Transalpinae Mol-
daviaeque et Siculorum comitis etc. consiliario et inferioris regni Hun-

gáriáé gubernator i etc. domino gratiosissimo. 

VI. 

1 6 0 5. s z e p t. 7. 

Tekintetes és nagyságos úr és vezérpasa minden tisz-
tességes barátságos szolgálatunknak ajánlása után. Mintkogy 
az fölséges Bocskay István urunk, az mi kegyelmes fejedelmünk 
és az ország is az ide fel való Magyarországnak gondviselését én 
reám Illésházy Istvánra, én reám penig Homonnai Bálintra az 
hadaknak fő generalis kapitányságát bízták adczig mig maga is 
ide érkezik ő fölsége, szükség lőn azért nagyságodat ezekről 
megtalálnunk. 

Jó l emlékezhetik nagyságod róla, minemő erős végezése 
vagyon az győzhetetlen hatalmas török császárnak az mi fölsé-
ges fejedelmünkkel és az magyarországi urakkal. Arról is emlé-
kezketik te nagyságod, kogy Kassára küldte vaia csakuszát 
nagyságod az mi fejedelmünkhöz és az országkoz is, ez elmúlt 
kolnapban írt izent is te nagyságod és ajánlotta te nagyságod 
magát minden ótalommal, mind országunknak s mind magunk-
nak az németek ellen és kogy valakova mondjuk, kogy oda téteti 
nagyságod az győzhetetlen hatalmas császár erejét és hadát, 
akkor Kassáról mind az mi fejedelmünk s mind az urak megír-
ták te nagyságodnak, mit köllessék cselekedni, ha minket akar 
ótalmazni nagyságod, sőt az után mi magunk is megírtuk nagysá-
godnak, mi volna javára miud az győzketetlen katalmas török csá-
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szárnak s mind mi nekünk ; de ím látjuk, hogy te nagysá-
god nem azért jütt, liogy minket és országunkat ótalinazza, ha-
nem hogy mind minket s mind országunkat elveszessen s elront-
son, mert te nagyságod Esztergomat szállotta meg, Visegrá-
dot megvötte és ide hátra Magyarországot igyekezik inkább 
rontani, hogy az nem németek országát, Az mi jobbágyink volta-
nak, azokat mind vitten viszik az nagyságod népe, oda alá köl-
töztetik Budán alól. Az mezőkön is az búzát, zabot, árpát mind 
cséplik, Pestre, Budára takarják. Ezek és egyéb efféle dolgok 
nyilván való bizonyságot tesznek arról, hogy nagyságod nem 
az mi segétségtinkre jütt, hanem inkább romlásunkra. Azért kér-
jük nagyságod, mind ő fölsége az mi fejedelmünk képébe s mind 
az ország képébe, hogy nagyságod ne cselekedje ezt, hanem 
nagyságod értsen egyet mi velünk, az mint az győzhetetlen 
hatalmas török császár meghatta nagyságodnak kit megírta 
nekünk Konstantinápolból, mind az szentséges mufti s mind az 
fő jancsár aga, az vezér is ; azért, ha ebbe megyen el nagyságod, 
tehát nem tehetünk egyebet benne, hanem az győzhetetlen 
hatalmas török császárt, az kinek isten után ótalma alá attuk 
magunkat, kölletik érötte megtalálnunk. 

Tudtára adtuk az is nagyságodnak, hogy az német csá-
szár minden hadát Szent György napig fogadta meg, most nem 
hertelenkedik, mert jól tudja, hogy az győzhetetlen hatalmas 
császár hada Szent Demeter nap után elmegyen és azután az 
német az mi veszedelmünkre ontja ki minden erejét. 

Akaránk azt is tudtára adni nagyságodnak, hogy az 
körösztyén fejedelmek mindenfelől hozzánk küldöttenek, kérnek 
és intnek bennünket, sokat is Ígérnek, hogy el ne szakadjunk ő 
tőlök, hanem mint ez ideig ő velek egyet értsünk és tartsunk ; 
kit mi semmiképen nem akarunk mívelni, hanem az elkezdött 
dologba elő akarnánk menni, de ha nagyságod így reánk támad 
és így akar minket és országunkat rontani, tehát elő nem mehe-
tünk dolgunkba : gondolhatja nagyságod, hogy inkább az ilyen 
nyilván való veszedelemtől ótalmazni kölletik magunkat, kinek 
nem mi leszünk az győzhetetlen hatalmas török császár előtt 
okai, hanem te nagyságod, az ki mi velünk egyet érteni nem akar, 
hanem inkább rontani akar bennünket és országunkat, mert ha 
eddig az mi tanácsunkat fogadta volna nagyságod, Prága felé 
volnánk, az ide hátra való végházakat azután vívás nékül is 
megvehetnénk. Az békességet is mind az győzhetetlen hatalmas 
török császár részéről s mind az mi részünkről az németekkel 
jól és hasznosan elvégezhettük volna, ha úgy köllött volna lönni. 
Nagyságodtól azért választ várunk ezekre, hogy tudjuk magun-
kat mihez tartani. 

Kívül: Illyésházi kezeírásával, 1605 . vezér pasának 7. Septembris. 
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VII. 

1 6 05. S z e p t . 8. 

Nagyságodnak, mint uramnak ajánlom alázatos szolgála-
tomat. Negyed napja ma, kogy nagyságodnak minden állapotunk 
felől bőségesen írtam. Ugyan mostan sem írhatok egyebet, hanem 
minden dolgunk veszedelemre néz ; jó részént veheti eszében 
nagyságod immár állapatunkat, de mostan csak csudálkoznék 
nagyságod ra j ta az miben vagyunk. Az török hozzánk felette 
igen kétes, azonképen mi is ő hozzájok, kibűl végre is semmi jó 
nem követközik ; bizony^ dolgot írhatok nagyságodnak, mivel az 
török eszében vette az Újvárnak mostani fogyatkozott állapatját, 
minden gondolatját arra fordította, az mint övévé tekesse ; 
naponként felesednek és ha az hidat megkészítgetik, másképen 
jőnek ide ; az magyar egyebet az kóborlásnál nem űz, viszálkod-
nak, sánczban nem akarnak menni, semmi jó nincsen köztök, 
az török penig. éj jel, nappal az sánczban forgódik, mond-
hatatlan igen kétesek kozzánk, maga ők is titkon mind trac-
tálnak az németekkel, némely nap Komáromon alól Kolonieli 
nagy tanácsot tartott titkon velek. Az hajdúság megint az 
régi zendülést vette elől, mend nagyságodra kiáltanak és 
ha módjok volna benne, gonosz szándékkal is vannak nagyságod-
koz, fejenként azt mondják, kogy urunknak reá felett nagysá-
god, hogy az maga pénzéből az Dengelegi hadának megtizet 
nagyságod, az Rédey hadának azon kívül az ország jövedelmé-
ből; azt mondják, hogy jobb volt volna, ha ugyan egy pénzt sem 
adtak volna senkinek is, mert így nagyobb ok adatott az vissza-
vonyásra, mind csak nagyságodra vetnek okot, mint efféle gaz 
nép, azt sem tudja mit beszél. Ez éjjel jött egy polyák szabású 
német ki az várból, azt mondja, hogy igen kövesen vadnak, min-
denik bástyára 30 német rendeltetött, sójuk semmi nincs, az 
lókussal élnek, az más vasárnapnál tovább nem igyekeznek tar-
tani, de mivelhogy Basta Komáromban érkezett, nem liiszöm, 
hogy ezt várja, s ha eljövend, bizony gonoszól járunk, mert az 
rosz hajdúk mind az tábor kívül vannak kóborlani ; nagy haragja 
istennek rajtunk ; írtam vaia ennek előtte is nagyságodnak, 
qogy felette sok dolgaim volnának oda kaza, de miért kogy 
jjomonnai uram ő nagysága ott létemet igön kívánja, nem talál-
tam oly módját, kogy elválhassam tőle, hanem ha nagyságod 
hívatva elbocsátana, nem késném oda haza, ha nagyságodnak 
jó akaratja, írjon nagyságod. Az ürmöt megszedettem és ím 
fölküldtem nagyságodnak. Esztergomot megveszi az török, mert 
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aliglia belől való ellensége nincsen, mind német pattantyúsok 
lövik és nyilván beszélik, hogy értelmek vagyon az oda be valók-
kal, bár inkább az németeké lenne. Surány nehezen állhatja 
meg ; mert minden nap reájak csatáznak, ólnál is alább való 
mostan, nem mondhatják az kóborlók, hogy mikor reá érkezem 
az vár alatt meg nem vendéglöm őket, de immár egy nap, ki 
tudja, mint futok én magam is, az latorság mostan mindennek 
szabad, nincs büntetése. Isten tartsa meg nagyságodat jó 
egészségben. Datum iu castris ad Újvár positis 8 septembris 
anno 1605. 

Nagyságod alázatos szolgája 
B. Tamás. 

Kívül : Spectabili ac Magnifico domino domino Stephano llliésházy stb. 

VIII. 

1 6 0 5 . S z e p t . 21. 

Nagyságodnak, mint uramnak ajánlom alázatos szolgálato-
mat. Az nagyságod parancsolatja szerint én elmenteni vaia az 
vezér pasához, vasárnap éjjel lőttem szemben vele, más napra nem 
haladhata, mert ostromnak köllött lenni, kérdé ugyanazkor, ha 
vagyon-e az levél mellett valami beszédem, én azt mondám, hogy 
vagyon, de azután, hogy az levelet megolvastatta, arra azt 
mondá, hogy megfordíttatja és regvei, úgymint hétfőn beszél 
velem s választót is ad ; regvei idején megostromlák az sáuczokat 
és az Sz. Tamás hegyet meg is vevék csakhamar. Ezenben talá-
lók az tolmácsára, ez megsugá, hogy az pasa igön nehezteli i az 
nagyságod írását, ehhöz képest gondolám, hogy legelsőbben is 
persuádeáljam mindenképen neki, hogy azokat megírnia neki 
igen szükségös volt és nem méltó, hogy azért az írásért neheztel-
jen, erre okat es ada, mert hogy az nagyságod törököl fordított 
levelét czikkelenként olvasni kezdé és felelni kezde reá, nem úgy 
volt írva az nagyságod levelében, nem értötte, az ki megfordí-
totta ; az levelet előhozattam és bőségesen megmagyaráztam, de 
heában, ő nekik akár mit mondjunk, ők az ő értésökből ki nem 
akarnak menni. Esztergamat azt mondja, hogy ő meg nem szál-
lotta volna, de az császár parancsolata érte és úgy köllött erre 
térni, hírre penig azért nem adta senkinek, mert volt értésére, 
hogy kevés nép vagyon benne, ezért Komárom alá hirdette mene-
tit, hogy több segétségöt ne vigyenek bele, hanem véletlenül találja 
őköt; megszállásával penig tudja ő, hogy sem az németnek kedves 
dolgot, sem minekünk kárt nem tett ; mert ha, csak az az oka, 
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hogy az német országát pusztították volna, még annak elég ideje 
vagyon, el sem mulatja, mert hiszi, hogy hamarnap Esztergom 
kezéköz kerül, kiben az németeknek nem kevés bizodalmok 
vagyon. Egy általjában azt mondja, hogy tudja ő mit végezött 
Bocskay királylyal s ahhoz tar t ja magát, azt is mondja, hogy 
attól ne féljünk, hogy télre elhadgyon, mert addig el nem 
megyön, míg az németöt meg nem oszlatja. 

Az békességre semmiképen nem akar hajlani, valamig 
urunk föl nem érkezik, sőt azt adja tanácsol, kogy velek se 
tractáljunk, hanem keményön tartsuk magunkat, mert ők meg-
értették azt, hogy csak czigánkodnak, mert ka igazán akarnák ő 
telők. (így) úgy az mint kívánják az békességöt, méltán nem kíván-
katnák. Ennek okáért egy írásokra sem adott ő maga választót, 
hanem csak tikajával tetetött választót; azért valamit irtanak 
megtartja és urunknak elő adja. Hogy odabocsátá egy agáját az 
sajkán az németekköz, nem egy ebért mívelte, hanem hídját és 
vízi erejét akarta az németnek megszemléltetni ; számtalan vele 
való disputálásomot én meg nem győzöm írnya. Im ő maga is 
írt nagyságodnak, de törököl, nem akara magyarol íratni. En az 
mint értőm és kallóm summája az, hogy az két tar között elve-
szünk, ha isten nem könyöről rajtunk ; az bizony dolog, hogy az 
németek azon vannak, az mint megkáboríthassák az törökkel való 
egyességünket, arra ingerlik, hogy minket vágjanak le, utolsó 
szava is az volt Kolonicsnak, mikor elvált az sajkás törököktől, 
lássátok, úgy mond, vitézek, de bizony úgy jártok ti is az magya-
rokkal, mint mi. En bizony nem tudok mit remélleni, nem köll 
vaia urunknak ennyit késni. 

Esztergamotkamar nap megveszik, roszól tartják az néme-
tek magokat. ím Ujvárot is nem vehetjük meg, ma ostromiánk, 
de heában, nincs az hajdúnak semmi bátorsága. Ostrosytth uram-
tól minden állapatot bőségesen megérthet nagyságod. Az néme-
tektől nagyságodra igön nagy karag vagyon, azon mesterkednek, 
az mint vagy étetéssel vagy egyébképen árthassanak nagyságod-
nak. En nem tudom immár mit köll Újvár felől gondolnunk, 
mert az török nem fogja az ostromot, csak czigánkodik, az hajdú-
ság penig mind ítélet napig sem veszi meg. Immár csak állhat-
nánk kelünket meg, míg urunk elérkezik. 

Isten éltesse és tartsa meg nagyságodat, Datum in castris 
ad Újvár positis 21 Septembris 1605. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
B. Tamás. 

Címzet nincs. Illésliázi ezt írd reá : Bosnyák Tamás levele masa, kit írt 
Illiésházy Is tvánnak. 
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I X . 

16 0 5. X o v. 1. 

Spectabilis ac magnifice domine domine stb. 
Minden dolgaiban sok jókkal áldja meg isten nagyságodat. 

Az nagyságod levelével Keresztes Tamás uram engemet küldött 
volt el Posonban, onnét ez órában érkezém be ide Szombatban ; 
az várasnak az levelet megadván, semmiképen magoknál az dol-
got el nem merték titkolni, banem Kolonitb uram ő nagysága 
ott levén az ő alatta való haddal őrzőül, az levél dolgát ő nagy-
ságával közlötték és tegnap jó reg vel egyben gyűlvén Naprády 
uram házánál Kolonitb uram, Sembergh, Altham uraim, az várasi 
tanács is ott levén egész napestig tanácskoztauak egyött. De mégis 
oly bizonyost nem tudtak egyebet végezni, hanem minthogy nagy 
dolgot kivánt nagyságod, melyre magoktól derék választ nem 
mernek adni, azt találták rajta, hogy Bécsben urunk ő fölségé-
hez Kolonith uram fölmenjen és ott apariálváu az kivánt dolgot, 
az mi nemő resolutiót ott adnak az szerént tegyenek bizonyos 
választ nagyságodnak. Igy levén ezért az dolog, az várasnak csak 
választ sem hadtak az megnevezett urak tenni. Hanem Kolonith 
uram ő maga írt nagyságodnak, melyet ez mellett ím nagysá-
godnak külcltök Keresztes urammal. Szóval én tőlem nagyságod-
nak, mint szerelmes sógorának Kolonith uram éltig való szolgá-
latját igérte, nagyságodat az egy hatalmas istenért és minden jó 
szerencsájaért kéri, hogy nagyságod az pozsonyi várastól olyan 
dolgot az miről írt volt ne kívánjon, meggondolván azt, hogy az 
Pozsony város nem szabados magával és magától nem is mer, sőt 
ha akarna is nem lehet semmi oly dolgot cselekedni, holott római 
császár ő nagyságát Kolonitb uramat, Semberget, Althamot sok 
vitéz emberekkel egyött küldte le és rendelte az Pozsony váras 
őrzísére és gondviselésére. És mérthogy ők őrzők, kötelesek és 
hitesek levén római császárhoz, nem hogy az váras ő ellenek 
merne valamit tentálni, de még ő magok is olyan dolgot az mine-
mőt nagyságod kevánt, római császár híre nélköl, életeknek fél-
állásáig nem mernék megpróbálni avagy cseleködni. Kéreti azért 
Kolonitb uram nagyságodat az egy istenért és élteg való 
szolgálatjáért, nagyságod ha őneki életét kívánja nem hogy 
nagyságod olyan dologra igyekeznék, az mivel az pozsonyiakat 
fenyegette, sőt az sok Ínséget és az nyomorultaknak fohászkodá-
sát, de legjobban az hitet és kereszténységet megtekintvén,urunk-
nál ő fölségénél inkább jó törekedő legyen nagyságod, hogy az 
két fejedelem között jó okok alatt mentől hamarébb lehet, az 
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egyesség véghez vitessék, mi haszna az köröszténeknek egymás 
vérét szomjúhozni és az egymás rontással az töröknek hasznot 
keresni. Az kémek ő nagyságának meghozták s ugyan megakarta 
nagyságodnak izenni, hogy az vezér azt mondta volna : mara-
kodjanak csak az német és magyar az csonton, én farkas leszek 
és az prédát megosztom köztök ; efféle szókhói izente nagyságod-
nak, hogy jövendőben semmi jót nem remélhetni, az mint ez dol-
got Esztergom megvételéből is csak ilyen hamar is az török 
megbizonyította s lia sokáig így leszen ez után nagyobbat próbál 
az magyar nemzetnek kárára. Izente azért egy szóval nagysá-
godnak az ő mostani Bécsben fölmenése derékképpen csak abban 
áll, hogy az német fejedelmet arra inti és kéri minden tehetségé-
vel, hogy az frigyet az magyarokkal sietséggel és az magyarok 
által az törökkel is véghez vigye. Ebben penig ha igaz szívvel 
nem törekedik, azt mondotta, az úristen testében lelkében meg-
verje és lova hátáról szörnyő halált adjon neki. Nagyságod is az 
szerént az mi fejedelmünkkel az mint ő ottfen legyen hasonló 
tiszta szívvel való jó törekedő ; ezért az isten is nagyságodat 
megáldja, sok árvák imádkoznak nagyságodért, ő is penig az 
míg él, teljes szűvel s jó akarattal szolgál nagyságodnak ; mon-
dotta ezt is s ugyan meg is izente nagyságodnak, ha Pozson alá 
megyen nagyságod talam azt kevánja, nagyságod, hogy az ő 
életének ott legyen vége, lám ő míg Újvár alatt víttak, sem az 
magyar hadra derékképen reá nem ment, sem csatára oda az 
felé uem járt , mert nem akart az magyar vérben förtézni, Újvár-
ban is azon miatt nem maradott, hogy az magyarok ellen ne lát-
tassék vakmerőképpen tusakodni. Az Pozson immár utolsó határ 
és bizonyos helye az ő lételének, ha azt rá szállják, nincs mit 
tenni, az hit és tisztesség arra viszi, hogy élete letételéig azt oltal-
mazza. Ezeket mind meggondolván nagyságod és az istent meg-
tekintvén, inkább az jó békességre, mint mégis több hadakozásra 
igyekezzék nagyságod. Ezen fölötte kérette nagyságodat és az 
követséget is ebben végezé el ő nagysága. É n ezeneket, mint-
hogy lovam szüksége miatt magam oda nem mehettem, nagysá-
godnak akartam írni. az levélből is az többit megértheti nagy-
ságod. Pográny György is nagyságodnak éltig való szolgálatját 
izente, felette igen kéreti nagyságodat, nagyságod az ő újvári 
házokat vegye az maga protectiója alá, ne hagyja nagyságod 
valaki által pusztulásra jutni, isten onnat kiszabadítván, az míg él 
nagyságodnak szolgálni akar. Ezeken kívül írhatom nagyságod-
nak, hogy Básta Györgyöt Bécsben felhivatták s ott vagyon. 
Kolonitb uram is tegnap vacsora után indult el Bécsben. Az 
Semberg regimentje és Kolonitb uram ráczi, kozáki és fegyverösi 
Pozsonban vadnak, az újvári németek Hamburgban vadnak, 
több hadakat is aprónként szállítottak Pozsonon felől az Duna 
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mellett levő helyekben, hogy ha mi leszen, vizén Posonba jöhesse-
nek segétségre. Lipót Péch izente azt is Illésházy uramnak, hogy 
Caesar Gal, az ki esztergomi fundáló mester volt, mostanában 
Bécsből sok ajándékkal alá ment vizén az vezérköz követségben. 
Prágában is Ernestus von Molar most érkezett az császártól 
Bécsben, kinek római császár plenam resolucionem et autkorita-
tem adott, hogy valamit ő végez az magyarokkal és törökökkel 
is, abban áll és marad meg az római császár. En ezt is megaka-
rám nagyságodnak írni, ezenkívül egyebet nem értettem sem 
hallottam, bizonyos dolog : az nagyságod levelén igen megzen-
dültek és az mint az frigyet kivánták, állítom hamar nap külön-
ben kezdnek az dologhoz. Kölniek uram azt mondotta, hogy 
bizonyosan holnap estvére ismég Pozsonban megtér, ha azért 
újonan akar nagysád ő nagyságának írni, bizonyosan csötör-
tökön és az után való napokban is ott találják. Ezzel minden 
időben szolgálatomat ajánlom nagyságodnak. Éltesse isten 
sokáig jó egészségben nagyságodat. Tirnaviae 1 Novembris 
anno 1605. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Pécliy István m. p. 

P. S. írhatom ezt is nagyságodnak, hogy az csallóköziek 
ide ki nagyságodkoz követeket választottak, melyek ez héten 
bizonyosan kijönnek, oltalmat kérnek nagyságtoktúl, mert az 
német had kimenvén tülök, az hajdú uraim igen kezdték őket rab 
lani. Somogyi Mátyás letette tegnap az csarlóközi kapitánságot-

Kívül : Spectabili ac magnifico domino corniti Valentino Druge t t de 
Homonna, serenissimi principis et domini domini Stephani, dei grat ia 
regnorum Hungár iáé Transylvaniaeque principis general i capitaneo, nec 

non domino domino mihi granos iss imo. 

X . 

1 6 0 5. N o v . 7. 

Spectabilis et magnifice domine et compater stb. 
Tegnap előtt az jó emlekezető Dersffy Miklós uram ko-

mám temetésére akarván indulnom, érkezék Mátyás kerczeg u. 
ű felsége levele, melynek ím páriáját is megküldtem kegyelmed-
nek. Minap is kedig kegyelmednek megírtam vaia, kogy engem 
választott ő fölsége, hogy egyik legyek az commissariusok közül, 
az kik ez nyomorodott és romlott országunkban való zenebonát 
leszállítsák és jó békességre hozzák. Azért nem gondolván sok 
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költségiramel és fáradságimmal holott az előtt is Kassára és Bécs-
ben való jártomban sokat költöttem, holnap ismég isten segít-
ségébűi innét Bécsben elindulok és sietten felmegyek. Azon is 
leszek, hogy úgy persvadeáljam ő fölségének és tanácsinak az 
dolgát, hogy jam tandem ez nyomorúlt és káros, veszedelmes, 
országinknak állapatján békességre és csendességre forduljon, 
ki ha nem lenne certissima sequertur regni hujus ruina et ulti-
mum excidium. Legyek azért Bocskai uramnál ő fölségénél és 
kegyelmednél is ment, hogy az ő fölsége hivataljára az korponai 
gyűlésben jelen nem leheték, el is hittem, hogy méltó mentsé-
gemnek beit ád ő fölsége, holott ott is az hova megyek szolgálha-
tok országomnak és nemzetségemnek, talám többet is, hogy nem 
mint itt az gyűlésben való létemben. Magam is excusáltam maga-
mat ő fölségénél levelem által és az levelet bíztam Czobor Mihály 
uramra sógoromra, kegyelmed is excusáljon kérem kegyelmedet, 
kit én is megszolgálok kegyelmednek. I t t kedig az magyarországi 
gyűlésben minthogy tudom, hogy kegyelmed sokat efficiálhat 
legyen azon kegyelmed, hogy legyen meg az békesség. Ebben pri-
vátumot nem szükség senkinek nézni, minthogy azért publicum et 
totum regnum concernens negotium est. Ha szintén valaki csak 
az maga hasznát akarván nézni, az békességet impediálná kegyel-
med és az egész ország végezésének kelletik akár kinek is 
engedni és annak subscribálni. Adja az úristen, hogy mi is az 
többivel egyetemben jó és kedves legatióval mehessek kegyelme-
tek közé, kin az egész ország megnyugodván, élhessünk ez világon 
való életünkben, az úristennek szent nevének dicséretire, csendes 
és nyugalmas szívvel ez az posteritásink is mondhassanak jót 
felőlünk. Ajánlván kegyelmednek feleségemmel egyetemben 
szolgálatinkot. Az úr isten sokáig éltesse és jó egészségben meg-
tartsa kegyelmeteket. Datum in Letowa 7 Novemb. 1605. 

Spectabilis ac magni. Dom. Yest. 

Servitor et compater deditissimus 
Georgius Thurzó mp. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano I l iesházy stb. 

Trincsinium. 

Absente forsan domino magnifico, rogatur domina magnifica digne-
tur ubicunque fueri t l i t teras suae maguificentiae citissime t ransmit tere . 
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XI. 

1 6 0 5. N o v . 9. 

Nagyságodnak, mint uramnak ajánlom alázotos szolgálo-
tomot. Az mennyi kárban állapodott Homonnay urammal igyem 
ez két nap, bosszú volna megírnom, Oroszi András uramtól 
bévebben értheti az dolgot nagyságod, Még minek előtte meg-
írta nagyságod, immár az kiköt gondoltam, kogy illik, titkon 
mind kozzám esküdtettem volna vaia itt ben, azonban hire jöve, 
hogy be akar Homonnay uram jűni és kogy engem el akar vinni 
s Dezöffy uramot akarja itt ben hadni, minthogy biztam az 
emberekköz, ettől nem féltem, el is volt végezve nálam, az többi-
vel hogyha csak 100 lovassal jün is be ne bocsássuk, mely 
végezésünket megértvén, Ollay és Ckeky Miklós tudtára adták 
és ekhöz képest csak kevesed magával ért ide, az többit Udvardra 
bocsátotta, minthogy bíztam az emberekköz, bé fogadánk nagy 
emberséggel, ezenben addig furdaltak némely rosz tanácsok, nem 
barátim, hogy ő az ország kapitánja s ne szenvedj ön társot és 
egyebeket efféléket adtak tanácsol. Az komorában behiva és azt 
mondá, hogy az fejedelem ő neki megparancsolta, kogy Újvárat 
úgy rendelje, hogy megnyughassék rajta ez úgy menjön eleiben. 
Azért azt kivánja, kogy megesküdjem azonképen azonképen (így) 
kicsintői fogvást nagyig ; erre mondám, tékát így meg akarja nagy-
ságod az Illésházy uram levelét és az enyimöt háborgatni, az kit 
tud nagyságod, miben vagyon; azt mondá, hogy ő szabad volt vele, 
hogy mit végezött, mindazonáltal arra nem erőködik, de az ő maga 
tisztességét méltóságát, kogy ország kapintánja megkívánja, mert 
nem másnak, kanem neki kötötték az kardot oldalára és adta az 
botot kezében. Eszemben vévén, hogy fortélyos, megmondám, 
hogy én nem esküszöm, mert én annekűl is köteles vagyok az ő 
fölsége hűségére; az többi is, hogy megesküdjenek nem szükséges 
mert azok is kívek. Hogy penig Dezoífy uramot is itt rendelje, 
nem akarom, nem is méltó, az kadaknak és az országnak is fo-
gyatkozására lenne, ka az hadaktól kapitány képe levén ennyire 
laknék és magamnak is gyalázot, mert abból kitetszik, hogy nem 
elég embernek, nem kívnek tartanak, ezeket sok bizonyos ratiók-
kal megdisputálván vele, megmondám utoljára, hogysem oly 
dolgokra menjek, az melyek liitiink ellen lesznek, inkább meg-
akarok kalni és semmiképen az mit mond nem akarom. Vevé 
eszében, hogy könnyen végköz nem viketi akaratját, hanem 
azonban hagyja. En haza jövék az szállásra és az vaj dákot, 
tizedeseket megint behíttam, sok ratiókkal megfejtegetém nekik, 
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liogy gyalázotos dolgot kiváu, mindnyájunk tisztessége ellen 
vagyon, és ez szín alatt az hajdúságot akarják behozni, mert azt 
tartják, hogy csak az ruhánk nekünk magyar, mind németök 
vagyunk, kik ha bejöhetnének gondolhatják, mely gyalázotos és 
káros volna, ez nekik is tetszött és megint bevettem kezeket. Az 
népet az mint elrendeltem volt, az fokra és bástyákra, mikor 
hertelen kivántotnék, az szerént mindeneket belére állattam, ma-
gam mellé népet vettem és megizentem, hogy meg akarom magam 
oltalmazni, tudására legyön, hanem kérem inkább, hogy menj ön 
békével ki; ő az ö pártjával vigyáztak, fön voltak. Azonban kit 
szép szóval, kit fenyegetéssel hívatott, kinek titkon izent híröm 
nekűl annyira, hogy ha tekéntem, kiki azt kezdi mondani, ez nagy 
úr és ország kapitánya, ők meg nem merik próbálni, hanem 
másképen rendesen végezzük az dolgot, mikor eszében vette, 
hogy reá nem mernek támodni, bizvásban fogott az dologhoz és 
az kulcsokért reám küldött háromszor, sok szóval izengetött ezön 
fölötte igön megkaragutt. Cháky Gáspárt az egyik tanácsot 
hozzám hívattam és megizentem neki, hogy csak úgy gondolkod-
jék ő nagysága, hogy az ő haragjától mostan én nem félek, 
mert tudom mivel éröm meg, de úgy történhetik, hogy valami 
tisztességöt vallott kapitányságában azt^itt onthatja föl, és ha én 
azt tudtam volna, távol nézte volna Új várót. Mikor ezt meg-
mondták neki, noha igön megháborodott, de mégis szép szóval 
izent, szabódni kezdött, hogy semmiben az nagyságod levelét, 
sem engem meg nem akar háborítani, sőt az ő igaz bitire, hogyha 
szintén ő fölsége megakarna is bántani ő lenne ellen tartó benne, 
azzal meg nem bánt bennünket, ha az kulcsot a régi szokás 
szerént az feje alatt hálatja. Megizeném, hogy ugyan nem adom, 
hanemha engem assecurál róla, hogy vissza adja és semmiben meg 
nem háborgat. Mikor nagy sok erős beszédekkel, fogadásokkal 
assecurált volna, mondék, hogy ha csak az kapitányságnak böcsü-
leti és anekül nem allhatik ő nagysága, küldek egy bokor kulcsot 
neki az porkolábtól, kit az tanácsok : Ornay Tamás, Chehy Mik-
lós és Chuty megösmertenék, hogy nem az vár kulcsai és vissza-
küldte, hogy ő neki az pincze kulcsai nem kellenek, azután hogy 
rendesbek lehessünk oda küldém, az vár kulcsait, szintén éfféli 
korban, én jó más lakatokot vetek az kapura. Ezenben az jó 
isten megviraszta és egy kevés üdő múlván, az porkolábot érte-
küldtem az kulcsokért, ldköt minden fogyatkozás nekűl kezem-
liöz küldött, 

Ezutáu megint hozzám hívattam az főembereket, hogy 
seregöstől izenjünk ő nagyságának, hogy ne háborgasson, hanem 
menjön ki, mig ebben munkálkodnánk, nagyobb részre avagy 
inkább mind az ű pár t jára vannak, supplicaluak, kérnek 
üdvessen, annyira jutott az dolog, hogy ugyau inpericulo volt dol-
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gunk. az hitötlen emberet miatt ilyen hajlandót az magyarok, mi-
kor láttam volna, hogy nagy fogyatkozás követközhetik dolgunk-
ban én magam mellém vévén az uraimban szemben menteni vele 
és sok ideig arguáltunk kemény szókkal, nagyságod felöl azt 
mondá, liogy az magyarok és az fejedelem is félnek nagyságodtól, 
kogy némötös ember ne legyön nagyságod, tovább tovább annyira 
harezolódánk, nagy szép csendességre jutánk és kezdé magát men-
teni, hogy semmiben olyban nem töreködik az melylyel gondolná, 
hogy megbántana bennünket, sőt nagyságodnak szolgál es ez dolog-
ban is ha kivántotnék, minden segétséggel lenne, de mértkogy az 
fejedelem parancsolja, ugyan megkívánja, hogy megesküdjenek, 
engem nem készerít reá ; végtére csak azt kívánta, hogy az kik 
meg nem esküdtenek az iratos szolgáló rend között, úgy mint az 
darabontok és porkolábok esküdjenek meg és hogy Dezoífy 
uramot is megengedjem, hogy itt ben maradjon egynehány nap, 
úgyhogy az én tisztemben és semmiben itt benn ne parancsol-
jon, eztöt nem egy ebért kívánja, hanem mivelhogy ennek kimönt 
immár az híre, ne tessék, kogy semmit nem végezhetött és ne 
legyön gyalázotjára, hiszöm ez nincsen úgymond ellenetök, a nekül 
is liiszöm ő fölségének tartoznak megesküdni az kik nem kitösök, 
ő nem akar semmit véteni az nagyságod levele ellen sem az én 
tisztöm ellen, sőt minden rendeket elő kívat és megmondja, hogy 
engem ösmerjenek főkapitánnak, ez helben ő semmit itt az én 
hivatalomban nem ellenz, sőt fejére megparancsolja, hogy min-
denek nekem fogadják szómot, Dezeöffy uramot az kadak előtt 
vicejének kagyja, ittben egynehány nap leszen: ezek jólleliet 
mind szép szóknak és kívánságoknak teczettek, de én arra nem 
akartam menni semmiképen ; de merthogy igön megkeményelte 
magát és bosszúságában ugyan valóban meg akarta bántani hitün-
ket, az két gonosz között kételen az kisebbiket kölle válosztanom 
mert ka kitudódik vaia, hogy az németnek visszaadják jövendő-
ben rövid üdőn az várat, csak isten tudja mint jártam volna 
magam is az község miatt, kik az némötök házaiban letelepöd-
tenek, megháborodnának, ha megértenék ; félvén ezért nagyobb 
dologtól, meg kölle engednöm, hogy az darabontokat megeskes-
sék és az porkolábokat, Dezőfy uram is, hogy itt ben maradjon 
egyenhány nap. Elvégezvén azért ez dolgot, írva vitte az fizetött 
népnek számát, és az kapuban mindenek hallottára megmondta, 
az mint ajánlotta vaia magát és kimene ez estve. Dezöffy uram 
itt vagyon csendességben, nincsen semmi bántásom, sem oly dolog, 
hogy megháboréthatnának. Nagyságod arról ne gondolkodjék, 
kogy még mostan megcsalassunk. Nincsen is még hitünk ellen, 
miért kogy abban áll az, hogy visszaadja nagyságod az németnek 
az várót, arra az üdőre, az mint fogadta nagyságod. Abban bizo-
nyos legyön nagyságod, hogy én bennem semmi okon meg nem 
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csalatnék nagyságod, mint szintén magában; de ha arra jutna az 
dolog, bogy meg akarnák bántani nagyságodot, kétség nekül 
megfogyatkozunk az magyarokban; akár mint esküdtessük egyig 
mind hamisak. 

Mostan nagyon az ideje, hogy ha valamit arányoz nagysá-
god, hogy gondot viselj ön nagyságod róla, lesznek gonosz tanács-
adói ő fölségének ez dologban; vessen idején jó fundamentomat 
nagyságod ő fölségénél. Az várót én minden okvetetlen nagy-
ságodnak kezéhöz adom, és ha idején gondot nem visel reá 
nagyságod nem akarom lölkiösméretömöt megliáborétani, sem 
nagyságodnak kárt gyalázotot szörzeni nem akarok, hanem 
kezéhöz adom nagyságodnak az várót, gondját viselni sokáig 
nem akarom, mert magam elégséges hozzá nem vagyok, az több 
magyarságnak kívségéhöz semmit nem bízhatom, ha volua kivel 
meghigyje nagyságod, hogy megmutatnám, hogy ember vagyok 
fogadásomnak, de mind ez világ latra hitötlenné lőn. 

Idején viseljön gondot nagyságod, ez dologra, Újvár felől 
való elmélkedését tudakozza meg nagyságod az fejedelemnek, és 
míg valamit többet nem súgnak az fülében, vegyön levelet 
nagyságod tőle, olyat az min nagyságod megnyugbassék. 
Kívánnám azt is, hogy ezen szolgámtól az fejedelemnek oly 
levelet küldene nagyságod, kiben parancsolná az itt ben való 
minden rendeknek, hogy nagyságodat hallgassák, senkit semmi 
dologban egyebet ne, és az várnak dolgaiban is csak nagysá-
godtól várjanak, nagyságod után engemet. Valami ilyen levelet 
küldjön nagyságod és ha lehet megint visszaesküdtetöni őköt, a 
vagy az mint nagyságodnak jobban fog tetszeni. 

Igy sokáig ne hagyja nagyságod az dolgot, mert kétség ne-
kűl megfogyatkozunk ; én reám nagyságod ezekért ue neheztel-
jön, mert én csak egy ember vagyok, igön sokra reá nem érke-
zem, most is ha hasznosbnak itíltem volna, halálommal megbi-
zonyítottam volna hívségemet, de több fogyatkozás lött volna ; 
mostan még helén vagyon az nagyságod levelének böcsületi, 
csak ez után oltalmazhassuk; Ornaynak, Chehinek semmi jó aka-
ratot és kedvet ne adjon nagyságod, sőt ha lehet, érdemek sze-
rént fizessünk nekik, nem jámborok. 

Az oda való menetelre nagy szükségöm volna, főképen míg 
Filekben volt az fejedelem, azt hiszöm, hogy ott is megesött 
nekem, az mennyi ideig késött ott az fejedelem, az hadai is mind 
az én jószágomon vagyon, semmit nem segéthetök az magam 
dolgainak ; innét én sohova nem mehetök, míg belére nem hozzák 
az dolgot. Nagyságod mindjárt viselje gondját ez dolognak, az ki 
mellett megmaradhatnánk. 

Homonnay uram elhagyja az hadakot, egy felől az fejede-
lem hada jüu, más felől ezek menten mennek haza, oktalan 
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dolog ez, liogy mostan oszlatták el az hadat, mikor inkább 
vigyázni kellene, képét penig kihozta közölök és egy végházban 
szorította messzire ; ha az németeknek valami szándékjok volna, 
bizony olyat próbálhatnának, hogy megszédétenék az eszeveszött 
istentelen hajdúkot és mindnyájunkot. Budára és az táborban 
elküldöttem vaia az hodolini tiszttartó fiát keresni, adtam vaia 
300 frt is, hogy Oetavionak és magamnak is egy paripát hoz-
zanak, de az török barátim nem hattanak lovat venni, az szol-
gáim is nem merték reá venni magokot, hogy vegyenek, mert 
fölötte igön halnak az lovak és féltek, hogy az utjokban elhal 
kezök közöl ; az rabot sohol fel nem találhatják, az nevét ott 
hagyattam és Ígértem valami ajándékot egy barátomnak, hogy 
kerestesse mindenütt. Nagyságod mostan vétethet paripát, az 
fejedelem hadában mondják hogy az kurtányoknak és cserke-
szeknek jó erős paripái vannak. Nagyságodtól mentől hamarább 
válosztot várok. Homonnai urammal jól alkudjék nagyságod, ne 
szőrözzön valami akadékot ez dolgunkban. Az úristen tartsa 
nagyságodat jó egészségben. Datum in Újvár 9. Novembris 
1605. 

N. alázotos szolgája 
B. Tamás m. p. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésházy stb. 

X I I . 

1 6 0 5 . D e c z . 19. 

Spectabilis ac magnifice domine et compater stb. 
Az kegyelmed levelét 18 hujus adták meg énnekem, kiből 

megértettem, mi vót az oka, hogy kegyelmed eddig el nem jöhe-
tett, afféle támadást mind gondoltam hogy megtörténik, mert 
még az előtt értettem vaia, hogy gyűlések vót Tapocsánt, jó 
hogy kegyelmetek eszébe vette vót, mert ki tudja mint történhe-
tett vóna kegyelmednek is dolga. Ez után is félek én, hogy azok 
miatt vész el ez mi nyomorút országunk, főképen ha együvé szál-
lanak és fészket verhetnek magoknak, kevés jobbágy fog miattok 
maradni, akármi boszuságért közikbe fognak futni, de istentől és 
üdőtő^kell várnunk. 

En elég busulásban vótam, hogy nem tuttam, mi legyen 
oka az kegyelmed késedelmének, azért kegyelmednek megszolgá-
lom, hogy tuttomra atta ; mihent érkezett az kegyelmed levele, 
azonnal bementem ő felségéhez és megjelentettem ő fölségének. 
Mondá ő fölsége, hogy nem kellene késni kegyelmednek, mert 
így csak pusztul és fogyatkozik az ország, valaha végét kellene 

54* 
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érni ez sok zűrzavarba, kérdé, mely napra gondolnám, bogy ide 
érkezik kegyelmed, mondám, bogy kegyelmed semmi bizonyos 
napot nem írt, banem liogy immár nem fog késni, kérem kegyel-
medet ne késsék, jöjjön el, az salus conductusokat régen aláküld-
tük Szombatba, ott találja kegyelmed őket, kegyelmed bízvást 
jöhet. Éltesse isten kegyelmedet, Datum Viennae 19 decembris 
anno 1605. 

M. V. D. 
servitor et compater addictissimus 

Sigismundus Forgách. 
Kívül : Spectabili ac Magnifico domino Stephano Illésházy stb. 

Trincsin aut ubi fuerit . 

X I I I . 

1 6 0 6. j a n u á r 23. 

Spectabilis ac magnifice domine, affinis observandissime. 
Salutem stb. 

Az úristentől kegyelmednek mind asszonyommal és kegyel-
med jóakaróival egyetemben boldog állapatot, egészséges és jó 
szerencsés hosszú életet kívánok megadatni ez új esztendőben. 
Az kegyelmed levelével uram szintén itt ű fölségénél létemben 
találtak engemet, melyet nagy böcsülettel vettem. Meg is szolgá-
lom kegyelmednek, mint bizodalmas uramnak atyámfiának, hogy 
énrólam is szolgájárúl több atyjafiai s szolgái között elnemfelet-
kezett. Adja az úristen, kogy ennek utána is minden üdőben 
hallhassak minden jó liíreket, állapatokat, mind kegyelmetek, 
mind penig az oda föl való állapat felől. Engedje ű szent fölsége, 
hogy mindeneket úgy végezhessen kegyelmetek, ki legyen az 
szegény megromlott hazánknak, megnyomorodott nemzetségünk-
nek javára, épületére, megmaradására. Az ű fölségének írt kegyel-
med levelét is láttam, melyben kegyelmed az többi között Pettin-
ger felől is ír ű fölségének, Octavianus Gabrian uram, mind 
penig az bécsi püspök is írt volt ez előtt felőle. Azért én nagy 
szeretettel szívem szerént törekedem érette ű fölségénél, el nem 
leszen feledve nálam. Kegyelmedért uram csak azt nem cseleked-
ném az mi leketetlen volna. Az salétrom felől is immár kegyel-
mednek két rendbeli levelét is vettem, azért arra is énnekem 
szorgalmatos gondom vagyon, gyűjtetek az menüéi több lehet 
minden felől, jóllehet mast nem annyira főznek, mint nyárban, 
de mindazonáltal érette leszek. Az miben tudok kegyelmednek 
mindenekben szeretettel, jó szívvel szolgálok. Ezek után éltesse 
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és tartsa meg isten kegyelmedet jó szerencsésen békességes álla-
patban : és bozza íi szent fölsége kegyelmedet rövid nap közink-
ben nagy jó egészségben. Datum Cassoviae 23 januarii 1606. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
servitor et affinis addictissimus 

Paulus Niáry m. p. 

P. S. Az török követeket mi itt találtuk, azokkal vagyon 
most ű fölsége tractatusban, kikuek állapatjokrul, tudom ű föl-
sége bévségesen ír kegyelmednek. Egyéb ide való állapatot is, 
tudom mindeneket megért kegyelmed ez ű fölsége leveléből. 
Bizouy uram, ba eleit nem veszszük ennek, félek rajta, liogy az 
szegény körösztyénségnek nagy vére kiontására, romlására leszen, 
kit távoztasson el ü szent felsége. 

Aszonyonmak ű kegyelmének, mint bizodalmas asszonyom-
nak, ajánlom szolgálatomat, az atyámfia is, ki most itt vagyon 
velem Kassán, mind kegyelmeduek, mind penig asszonyomnak ű 
kegyelmének ajánlja szolgálatját. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de il l ieshaza. 

X I V . 

1 6 0 6. J a n u á r 3 0. 

Illustrissime ac magnifice domine domine et patrone stb. 
Servitiorum stb. 

Nagyságodat örömest nem bántanám az ide való dolgokkal, 
de félek ra j ta ba nagyságod eleit nem veszi, az fejedelemnek 
fölöttébb káros leszen. A mi keves megmaradott is a fejedelem 
jövedelmében a sok kóborlóktól, a kivel a kevés újvári vitézlő 
népet kellene táplálnom abban is naponként mind belé kapnak 
és olyak a kiknek oltalmazniok kellene inkább, bogy nem mint 
tékozlaniok, az többi között Kasza György, kinek elegendő 
fizetést rendelt Bosnyák uram és alihoz nagyságod az guttai 
tiznek is felét, ispánságúl reá bízta, szintén úgy, a mint másoknak 
is osztotta nagyságod, hogy az fejedelemnek semminemő jöve-
delméhez ne nyúljanak, hanem a szegénység fa-hordásból és 
egyéb szolgálatból is segétséggel legyen nekik, még annak a 
szolgálatnak is úgy kellenék lennie, hogy az fejedelem dolga, a 
ki az közönséges jót nézi, efféle privata personák hasznáért nem 
kellene elmúlni. Ez a Kasza György annyira megvetette az 
nagyságod parancsolatját és rendelését, hogy ex certis et in 
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ui'bario habitis proventibus kilencvenöt forintot vött föl, ezen 
kiviil is birság pénzt egynehány forintot, ha nagyságod meg 
nem parancsolja nekie, mely levelet nagyságod az én levelem-
ben incliidáltasson, hogy mindjárást nem csak letegye az meg-
nevezett pénzt, hanem in exemplum ali or um a tiszt nekűl is 
ellegyen, félő hogy az többi is, kiknek az esztergami jószágnak 
nagy részét Bosnyák uram közikben osztotta, ezenképen az 
proventusba bele ne kapjanak, azt mondván, hogy én is vagyok 
ilyen jó és szolgálok annyit, mint Kasza György és ekképen 
az jövedelem semmivé leszen, csak egynehányan töltöznek vele, a 
többi a ki éjjel nappal szolgál, szemmel fog reá nézni ; én is 
lehetetlen dolog, hogy a tisztben megmaradhassak, midőn nem 
leszen kezem között, a kivel fizessek az vitézlő népnek és akár 
az jövedelemnek beszolgáltatására és az szegénység között való 
törvények látására viseljek gondot és akár ezekkel az ispánokkal, 
a kik erővel magokat tiszttartóvá akarják tenni, győzzek vesze-
kedni ; immáris szintén eluntam, mind velek való veszekedé-
semet és mind az szegénségnek siralmas panaszát hallanom. 
Az szegénséggel mind bort Újvárra és mind búzát akarnék 
hordatnom az vitézlő nép szükségére, nagy nehezen tehetem 
szerét egynehány szekérnek az jószágban. Minthogy marhájoknak 
nagy részét a tatár, a török és a hajdúság elhajtotta, a maradékja 
naponként hal, nincsen a szegénségnek sem szénája, sem szalmája, 
mind elélte a tábori had, e nekűl pedig a marhával sokra nem 
mehet; azt akarják azok az ispánok, hogy szünetelen szolgáljanak 
nekik, csak azért is, hogy valami summát vehessenek a szolgála-
tért, mely dolog én tőlem igen megtiltatott ; azt tudta szegénység, 
a ki megmaradhatott, hogy immár könnyebbsége leszen, azon-
ban ugyan azon igát vonatják velek. En a szegénségre reá 
feleltem, hogy nagyságodnak tudására adom, addig senki sehova 
ne bujdossék, adtam is oly reménységet nekik, hogy őket nagysá-
god ezektől az ispánoktól megmenti. Az szegény megholt érsek 
uram nagy nehezen vette ki körmök közöl az közikben osztatott 
tiszteket, a kiktől nem érkezett elvenni, úgy mint Túry Eerencz-
től az megholt porkolábtúl, Ornay Tamástúl. Nagy Miháltúl és 
egyebektűi is, azután az fejedelem a kamara által elég gonddal 
vette el ; ím az minemű nyomoruságtúl megmenekedtek volt, 
megént abban estek belé. Az egy Kasza Jánostól, hogy nem 
vették volt el az guttai tisztnek felét, az is igen ellene volt az 
fejedelenmek hogy birta, de mivelhogy Ádám Gál uram consilii 
bellici paefectus volt, az ő mellette való töröködést nem akarta 
lieába hadni ; hogy azért kegyelmes uram az jószág szintén el ne 
pusztuljon és az jövedelem is az sok kapdosok miatt semmivé ne 
legyen és az szegénség is az ő fölsége szolgálatjában szorgalma-
tosban eljárhasson, ezeket az ispánokat, a kik még igen kevesen 
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vadnak, de naponként osztja közikben tisztül az jószágot kapitán 
uram, per totum szállítsa le nagyságod és osztasson nagyságod 
oly jószágot közikben a kik nem ő fölségéé és Újvárhoz semmit 
nem szolgálnak. Esztergom vármegyében és Nyitrában is elég 
jószág vagyon az esztergomi káptalonnak és az barátoknak. 

Farkas Pálnak adta kapitán uram Kérth ő fölsége faluját, 
ki két hitű ember, mert ő volt először a ki megesküdött az újvá-
riak közöl urunknak, azonban zászló alatt nem lakván és Újárkoz 
nem lévén köteles, alkalmatos időben kijöketett volna, de mind 
főttig ottben megmaradott, nem látom semmi virtusát a kiért 
köllött volna neki adni. 

Oroszi Adrás uramnak adta nagyságod Garam-Mikolát, 
az barátok faluját minden jövedelmével, kivel bévségesen eonten-
tus lehet, nem tudom mi szükség volt Nagy-Sallót, ő fölsége 
várasát egynehány faluval egyetemben neki tisztül adni. 

Az fő porkolábnak Markus Istvánnak nagyobb fizetést 
rendelt kapitán uram, mint az római császár időbelinek volt 
Somogyi Gergelynek, kinek semmi tiszti nem volt, a mint fellől 
megírtam nagyságodnak, enuek a Kkörmendi tisztet is neki 
rendelte. Az több ispánok sodatlanok (így). 

A mint ide a híre vagyon mind jézsuitáknak és mind az 
barátoknak megkezdik az jószágokot adni, ki ha úgy vagyon, 
talám jó volna Újvárba avagy Szombatba a séllyei ez eszten-
dőbeli dézma és majorság búzát hordatni ; az szentjánosi 
kalastromban is vagyon mind majorság, dézma és egynehány 
veremmel restantia buza, azt is jó volna elhordatni, mert félő 
ha őket kelyen találják, tempore adeptionis bonorum magok 
számára ne foglalják. Nagyságod engemet méltóztassék infor-
málni, kikez én tudjam magamat accomodálnom. 

Tegnap este érkezém Újvárból Szombatba, mind ez óráig 
sem adták be az itt való dézmások az ő partialéjokot, azon 
leszek ma, kogy reá cogáljam őket, legyen vége egyszer e kicsiny 
ratiónak ; hun pedég nem akarják szómot fogadni, kiszem az 
úristen nagyságodat ide hozza, és nagyságod értse meg az okát 
miért nem adták be. Nagyságodnak ajánlom szolgálatomat, és 
az jó isten tartsa meg nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum 
Tyrnaviae 30 Januarii anno 1606. 

Ilustr. ac mag. dom. ves. 
servitor perpetuus 

Steph. Baráthy. 
Kívül: Illustrissimo ac magnifico domino domino Stephano Illyésházy, stb, 
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XV. 

1 6 0 6. J ii n. 16. 

Tekintetes és nagyságos úr barátom, minden tisztességes 
dologba nagyságodnak ajánlom barátságomat, szolgálatomat. 

Hiszem, bogy nagyságodnak tudtára vagyon, bogy az föl-
séges Bocskay király uram és magyarországi urak engemet ide 
Bécsben berezeg Mátyás uramhoz küldöttenek, az elkezdőit békes-
séget teljességgel elvégezni, de minthogy ez igen nagy dolog, Szent-
Iván napig teljességgel el nem végeződhetik, kivánja az herczeg, 
hogy az frigy még Szent-Jakab napig tartson köztünk, mely 
dolgot én Bocskay király uramnak ő fölségének is megírtam, 
hiszem hogy te nagyságodnak ő fölsége is rövid nap tudtára 
adja, minden képen itt azon vagyon herczeg uram, hogy mind az 
fölséges királylyal, mind az magyarokkal s mind te nagyságoddal 
elvégezzék az békesség dolgát, szükség azért, hogy te nagyságod 
meghagyja az végekbe, hogy ne csatázzanak Szent Jakab napig, 
hogy mindenek jobb módjával véghez mehessenek. Isten tartsa 
meg nagyságodat. Köl t Bécsben 11. Junii 1606. 

Kivlil : Illésházy kezével : Az budai pasának S. Illyésházy. 

X V I . 

1 6 0 6. J u n . 2 8 . 

Tekintetes és nagyságos úr, nekem böcsületes barátom, 
köszönetem és tisztességes barátságom ajánlása után, istentől 
nagyságodnak egészséget és minden jó szerencsét kívánok meg-
adatni. 

Továbbá vöttem az nagyságod levelét, melyet írt nagysá-
god Budából 11. napján juniusnak, akarja érteni nagyságod az 
okát, miért akarják az német urak az békességet továbbra azaz 
Sz. Jakab napjára hallasztani, minthogy ő magok is, mikor 
szömbe voltak nagyságoddal, csak öt hetet kértek az békes-
ségnek. 

Ok azt mondják, hogy az előtt az frigy Szent Iván napig 
volt végezve és Szent-Iván nap után kérték ők az frigyet öt hétre : 
ez öt (hét) szüntén Szent-Jakab napra tá ján esik. 

En nekem is sok gondom volt velek, az míg megalkudhat-
tam velek, mert az dolog is ő magában nem kicsin, hanem nagy 
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volt. Az királynak ő fölségének és az magyar uraknak kívánsá-
gárul immár megalkudtam velek. és két vagy károm nap múlva 
innen az királyhoz ö fölségékez Kassára megyek és ott mind ő 
fölségének s mind az uraknak megmondom, mint végeztük el az 
dolgot. Az is oka, kogy hertelen az hatalmas császárnak való 
ajándékok nem készülhetett még el (így) mindenestül, vagyon 
csinálás rajta, mert némelyek új formák lesznek és sok munka 
vagyon rajtok, de minden hizonynyal rövid nap megkészülnek és 
elviszik nagyságodkoz. 

És onnan az fényes portára is, az miut végeztek nagysá-
goddal felőle, mely dolgokat bévebben megért nagyságod 
ezektül az követektűi, az kik most nagyságodhoz mennek. Szük-
ség leszen, hogy az napra, az melyet nagyságod végez ezekkel, 
liogy egybe gyűljenek az tractálásra, ő fölségének az királynak 
is emberi legyenek ott ; jól tudom, hogy ő fölsége is az király írni 
fog ezekről nagyságodnak, hamar nap ezeket akarám te nagy-
ságodnak tudtára adnom. Isten sokáig éltesse nagyságodat. 
Datum Wiennae 28. Junii 1606. 

Kívül Illésházy íráséival: Az pasának Írtam in Junio Bécsből. 

X V I I . 

1 6 0 6. J u l . 6. r é g i n a p t á r s z e r i n t . 

Laus deo semper et ab omnibus laudetur. 
Tekintetes vitézlő nagyságos úr, neköm bízott becsületes 

barátom. Köszönetöm és tisztességes barátságom ajánlásának 
utána isteniül ő szent felségétül jó egészséget s jó szöröncsét 
kívánok N. adatni etc. 

Továbbá levelemnek röndiben ezöket akarám N. tudtára 
adnom, kogy tudni illik : megadák néköm az X. két leveleit, 
melyuek az egyik Bécsben íratott, Caesar Gál barátom 
megadta, és az másikat Xagy Szombatból írta X. azt az újvári 
Ornay Tamás barátunk adta meg. Mölyben azt írta X., hogy az 
némöt nemzetséggel az felséges Bocskay István király atyámfia 
és az magyar urak kívánságára, készek lőttek volna. És ahhoz 
képöst innen is az mi részünkről is, az dolognak végköz mené-
seig 32 napig köt volna frigyet ti k. azokkal. És ahhoz képöst, 
mi is innen az mi részünkről 32 napig, kogy frigyet tegyünk. 

Annak okaiért édes barátom, Caesar Gál és Nigron András 
és Ornay Tamás és Tattos János barátainkkal, együvé jüvéD, 
kogy ka ti kegy elmetökkel az dolog egy felé lött lej end velők, mi 
is minden dolgot hűségesen ez 4 megírott barátim előtt szóllván 
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írtunk s bogy ka azokat az dolgokat kívántatik megtudni, tehát 
innét két barátitúl Ornaytul ete. megtudhatjátok, mert mindön 
beszédben jelön voltanak s ezökön küűl egy szó sem beszéltetött. 
És ezökkel az mely dolgok szollaltattanak, mindönök külön külön 
az fölséges Bocskay király atyámfiának ű felségének, ez mostani 
irandó levelünkben megírjuk s abból is az levélből hűségesen 
érthet nagyságod. Isten éltesse jó egészségben N. 

Datum Budae 6 die Julii secundum vetus Cai. anno 1606. 

Nagyságodnak jó akaró barát ja 
Ali pasa, az hatalmas 

császárnak főhelytartója 
s gondviselője Budán etc. 

Kívül: Az tekintetes vite'zlő nagyságos úrnak I l lyésházy I s tvánnak , az 
fölséges Bocskay I s tván kirá ly ü fölsége kedves hívének etc. Neköm jó 

és bízott becsületes úr bará tomnak adassék. 

X V I I I . 

1 6 0 6. a u g. 2 4. 

Illustrissime domine stb. Nagyságodnak mint stb. 
Nagyságos uram. Nem kevés szívem fájdalmával lőn nagy-

ságodnak sok dolgai és hertelen indolása miatt, hogy én nagysá-
goddal semminemű dolgokról nem szólhat ék privatim, mind ez 
országbeli dolgokról, és rendtartásról ; magunk dolgáról is, mert 
látja ngd és vette is eszében az itt való állapatot, mint vagyon 
most : az mit ennek előtte gyűlöltek, vagy kárhoztattanak, most 
azt óhajtják, kívánják és két kézzel kapnák. Ki az országnak is 
jól érti ngd nem kevés kárára és iniuriájára vagyou, ez mos-
tani administrálásában mód nélkül. Azért hogy ország ja-
vára legyen mindeu administrálás, jó ngdnak országúi jó mó-
dot és útat mindenekben rendelni, legyen bizonyosképpen való 
lát tat ja az ország jövedelmének, bejövése és exitusa ezeknek. I t t 
ez fölött penig főzálogos nemes emberek kellenek, kiknek zá-
logja vagyon ez országban (ne úgy, mint most), kik ez földnek 
állapatját tudják és az embereket esmerik, és az jövedelmekben 
is tudósok, minden állapatot tudnak és értenek. Mert hogy az 
palatinusságot nem reméljők, hogy ngd felvegye sok okokért: de 
hisszük és reméljük, ez földnek voksa az leszen, hogy ngdnak az 
kincstartóságot fel kell venni, az régi magyarországi authoritá-
sával és ngdat, kik subleválják ez Felső-Magyarországban, gene-
ralis-administratoroknak kell lenni, Alsó-Magyarországban és az 
Dunán túl azonképpen, kik az proventust dirigálják, percipiálják 
és az régi házokban jó rendtartással fizessenek, ne úgy az mint 
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az német idejében. Ngod ide az felföldre, mi rólunk is ne feled-
kezzék el Hoffman urammal, az kik ez föld állapotját mindenben 
tudjuk, mert egy ember neb[ez]en érkezik el, mert idestova járni 
kell az végeket és tisztviselő embereket gyakorló. Még mi ketten 
voltunk ez földön esztendeig kamarások, panasz nem volt, de 
bogy papot vetének közinkben praefeetusnak, hírünk és akara-
tunk ellen is oda fel irogatott, tanácsot adott ; ebből volt te tu-
dod úristen az panasz, ha mi volt, okai nem voltunk. Ngod jól 
tudja az kamora állapatját, az mit parancsoltanak, azt kellett 
cselekedni azt kamorásoknak, noha jól tudja az isten, sok dol-
gokban látván az ország szabadságát, reá nem mentünk, men-
tettük magunkat országunk szabadsága mellett, de mi mit te-
hettünk. Ott fenn posoni kamrán, vagy locumtensénél lőttek ezek, 
alá maguk emberétűi kiildötték az adiudicátával és exequáltak, 
mi úgy mint szolgák az meglátott sententia ellen nem tehettünk, 
noha mi voltunk méltatlan az győlöségben ; azért arra való te-
kéntetben nagyságod legyen mellettönk, ne vettessönk mi es 
hátra. Mert az jámbor szolga tartozik az urának Ínséggel és ura 
hasznát igasságban keresni és oltalmazni, mi is urunk hasznát 
igazságban keressök ez ország javára, ezután is megtapasztalja 
nagyságod, ha mi reánk bizattatik, mind urunknak, mind ez or-
szágnak nagyságod után hasznosan igyeközönk szolgálni. Nagy-
ságtok után lennénk és föggenénk, mint annak előtte az ausztriai 
kamrátólföggöttönk volna; most immár General. Administrato-
res et Consiliari SCPegie mattis proventuum superioris partium 
regni Hungarie titulaltatnánk. 

Tudgyuk nagyságos uram, hogy ott nekönk sok emulusink 
lesznek főképen én reám, de Szent-Pál szavát tartom : si ego 
omnibus juxta-libitum servus sum, non fui sane seruus domini 
mei. Azonképen ha mindenben mindeneknek kedve szerént szolgál 
az szolga, lehetetlen hogy urának mindenben kedvesen szolgálhas-
son, mert nemo potest duobus dominis seruire. Az mint ngod 
mindezeket bölcs íteleti szerint jól érti. 

Im ngod csak breuiter obiter sub rosa irva küldöttem mind 
ezen romlott állapottal is, jó gondviseléssel és industriával, kik ez 
földnek állapatját értik és tudgyák nagy cura et diligentiával senki 
az proventusban ne ártsa se avassa magát, hanem az administra-
tortól diligenter per fide dignos homines et officiales et tricesi-
matores administráltassék ; ezből az jövedelemből se imide amoda, 
mint annak előtte nem distrahálják conuertálják. 1875 gyalogot és 
1200 lovast az generalis személye mellett ezből, és az kassai ka-
pitány személye mellett valókkal egyetemben és az administrato-
rok, perceptor, számvevő mester és diákok fizetésével egyetem-
ben eltarthatni, de így : ha az egri püspökség dézma és egyéb jö-
vedelme az egri káptalom dézmajövedelniével és prépostságok 
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jövedelme az mint most percipálják semmivel nem szakasztatik 
tőle és az Nógrád és Hont vármegye dézma és dica ide jure az 
fölső-magyarországi administratorságkoz föleki presidiomért. 

Most csak obiter az mint percurálkattam az proventust 
cura et diligentia, ez mennyi lebetne az egri püspök és káptalan 
és prépostok jövedelmével mennyi leketne ka el nem szakasztják 
és leteszik az egri püspököt és prépostokat, és káptalant, mert kogy 
nincsen sedesek, lakó kelyek ; ezután nem késem, megírom nagysá-
godnak, mind generalis mezei kapitányok, fizetése mennyi leket, 
vagy szokás szerént, mind penig az kassai kapitánnak, vagy vár-
beli főkapitánoknak és hadnagyoknak, lovas és gyalog hadna-
gyoknak, ló vagy gyalog hópénzek, zászlótartók, dobos és trom-
bitásokra mennyi megyen, megírom nagyságodnak mind renddel. 

Nagyságodnak az én fiamot Orlé Jánost ajánlom, ne 
kagyja ngod; adjon,ha ngodat megtalálja frt 300, míg nagyságodat 
más levelemmel értetem. Urunk az úristennek kála , job-
badán vagyon, az lába megnyílt és fól ; az doctorok is igen biz-
tatják magokat immár. Az egyik lábát az köszvény kezdte bán-
tani. Az postát hatvani seik mondott, ma expediálá mind 
az csauszszal az portára ; az isauszszal mindeneket béségesen írt 
az török császárnak seik dolgáról, az mely jó akarattal volt 
az seik végkez vitelében, most is immár ne halagyjon, hanem 
legyen meg, és ne halagyon, hogy minden hadak leszáljauak. 
mind Magyar és Németországban. 

Az Nyári uram sarétromával még el nem érkeztenek, ka 
elérkeznek az mint ngod tanóságot adott, gondom lészen reá és 
ha elhozták, elkészől az megtisztolása az várassal elköldetem 
Lőcséig. Az ngod szőlleire való donatiót megírattam, csak várom 
az udvarbírótól az vicinusoknak neveket, hogy kik legyenek szom-
szédok, az isten termését és békességes leszörését agyja. En is 
ngodnak az én tokai szöllőm borából és mind az tarczaliból, egy 
terhe bort (küldöttem) Isten ő szent fölsége ngodat sok esztendeig 
tartsa meg nagy jó egészségben Magyarország szerencséjére, mind 
asszonyommal egyetemben. Datum Cassae, 24 die Augusti 1606. 

Illustr. dorn, vrae^ servitor 
obsequentissimus. 

XIX. 
1 6 0 6. s z e p t . 1 3 . 

Laus d eo Semper e t ab omnibus laudetur. 
Tekintetes és nagyságos vitézlő úr, stb. 
Továbbá rövidedön és egy általjában írván, még is ez felől 

kölle N. Íratnom, kogy mi dolog ez jó barátom, hogy az dolgot 
s alá jüvést ilyes módon halogatja előbb előbb kegyelmetök. 
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Lássa azért N. ne késsék az urakkal alá jünni, immár 
mert isten látja, hogy az hadat tovább meg nem tartóztathatjuk. 
Mert szónk sem fog immár sem az nagyságos szerdárunk előtt, 
előtt, sem pedig az had előtt. Immár ugyan orezánk sem mara-
dott előttök, nincs mit felelnünk, hogy az hagyott nap régön 
elmúlt, hanem lássa mindjárt N. ha jü az urakkal vagy nem. 
Mert valaki bontója leszen ennek az szent dolognak az adjon szá-
mot róla isten előtt. Mi immár tovább általán fogva meg nem 
tartóztathatjuk űket. Legyőn tudására azért N. Isten éltesse jó 
egészségben N. Datum Budae 13. die Septembris anno 1606. 

Nagyságodnak jóakaró barát ja 
Ali pasa, az hatalmas 
császárnak főhelytar-

tója s gondviselője Budán. 
P. S. Az német urak azt mondják, hogy űk eddig is régön 

alájüttek volna, azt írták, ha nagyságodra nem néztek volna 
s ha N. eddig is nem tartóztatta volna űket, űk nagyságodra 
vetnek. 

Lássa azért N. jó barátom, mert ilyen nagy dolognak el-
bomlani nagy dolog. Hiszöm annál jobb volna mennél hamarébb 
véghöz mehetne, hogy sem mint az háborúság megújulna. 

Kívül : Tekintetes és nagyságos vitézlő úrnak I l lyésházy I s tvánnak stb. 

Cito, citius, citissime. 

X X . 

1 6 0 6. s z e p t, 13. 

Spectabilis ac magnifice domine stb. Isten adjon jó egész-
séget kelmednek. 

Az kegyelmed levelét, mely 15 (igy) költ Bécsben, ma vet-
tem itt Bátorkeszin, mert urunktúl levelem érkezvén, az vezérhez 
és az budai pasához indultam volt, a mint el is megyek ; és im Alt-
hamnak is megírtam, hogy az ő fölsége követit is, kiket Mátyás 
herczeg urunk Bécsbűi alá küldött, hogy siettesse utánam. Azon 
leszek, a mint jobb szorgalmatossággal tudom és lehet hogy elvé-
gezzem az vezérrel azt, hogy minden excursiátúl oltalmazza az 
alattavalóit és hadát se hozza feljebb. Nyáry uram még ide 
nem érkezett, ítélem, hogy útban lehet immár, noha, a mint 
az urunk leveléből vélekedhetem, ma ha indult meg Kas-
sárúl. Az végbeli kapitánoknak én mindenfelé hírt teszek 
és meg is hagyom, hogy vigyázzanak, a minthogy immár 
is serio megcselekedtem, sőt az mezei hadaknak is minden-
felé elírtam, hogy talpon legyenek és mihelt vagy indul-
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niok vagy földet oltalniazniok kell első levelemre mozdulkassa-
nak : gondolom azok is ébren lesznek. Hogy az vezér tartózód-
jék belyben és badát is maga mellett tartsa sufficienter írtam 
neki a mint a budai basa leveleiből ki is tetszik, melynek a pá-
r iáját felküldtem ezelőtt nagyságodnak. Ez mostani levelet 
penig magam megviszem ez úttal az pasának. Hogy az én dol-
gomra is kegyelmednek gondja vagyon megszolgálom uram 
kegyelmednek, ka isten éltet ; mert méltatlant nem kívánok. De 
kogy az én Kassán in Consilio mondott protestatióm volt egyik 
oka az kegyelmed nyavalyájának azt szívem szerint bánom, mert 
én nem az kegyelmed személye avagy ellenzésére szólltam, ha-
nem merthogy securusok akarunk lenni fejenkint, a mit jobbnak 
ételek maradásomra azt mondom ; nem is köteles arra senki, 
kogy ka az nem jó a mit én mondtam, kogy annak consentiáljon ; 
sőt az is használhat olykort oly dologban efféle tractatiókban 
pro purgatione sui, ha valaki efféle erősségeket mondand, melyet 
objiciálhatni az más atyafiaknak. Mindazáltal, mert kogy 
értein nehézségit kegyelmednek, kegyelmedet követem róla, ke-
gyelmed nem magyarázván gonoszra avagy valami praesumpta 
pertinatiának, bocsássa meg, gondolja meg azt, hogy az éret-
len gyümölcs nem ér az jól megérttel, nem adták egy aránt az 
talentumokat. Mert lát ja isten nem malo zelo mondtam. 

Mintkogy penig a mint kegyelmed maga irja, kogy az 
magyaroknak ennél több ez kis darab országocskánál nincsen, 
kit ka elvesztnek, semmiek nem leszen. Nekem is sem Spaniában, 
sem Olaszországban nem leszen Sassinom. ha ez elvész tűlem, 
szinte ezt sajnálom. De hiszem az úristent, hogy megszán immár 
egyszer bennünket s könyörül rajtunk s megmaradhatunk az 
kegyelmed gondviselése által. Hozza az úristen egészségben 
kegyelmedet kozzánk hamar. 

í r t am Bátorkeszi 13. Septembris anno 1606. 
Sp. ac Mag. Dom. V. 

affinis et servitor de-
vinctissimus 

Michael Czobor. 
Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Il lésházy stb. 

Cito stb. Viennam. 

X X I . 
1 6 0 6. s z e p t. 20. 

Spectabilis ac magnifice domine et frater carissime stb. Az 
Úristen éltesse, stb. 

Édes bátyám uram keserves lélekvel hallám ma az kegyel-
med betegségét, kin bizony sírva könyörgöttem az én Jézus 
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Cbristosomnak és ez világnak teremtője szent atyjának, hogy 
az ű szent lelke ereje szálljon kegyelmedre és meggyógyítsa 
kegyelmedet, az mi szent istenönk. Ok édes bátyám uram mint 
leszen az mi dolgunk, ha kegyelmedet az isten nálunk nem t a r t j a ; 
akarnám, ha igen kevés elmével tudnék jövendőről gondolkodni, 
mert mint igaz, bölcs, hazája szerető nagy úr és magyar tiszta szív-
vel szolgál kegyelmed mind az szegény hazánknak, s mind ez mi ke-
gyelmes urunknak, de lám ez is ez én kegyelmes uram beteg. Oh ez 
fáj mi nekönk, ha az én uram és az én bátyám elhadnak engemet. 
(De te úristen tarts meg ezeknek életit, ne nézd az mi bőnein-
ket). Bizony meg nem Írhatom szomorúságomat, mert messze 
gondolkodom, gyógyítsa meg kegyelmedet az én raj tam megkö-
nyörülő isten ; nem tőrhetem, hogy kegyelmednek postán írjak és 
kérjem kegyelmedet : állapatja felől írjon kegyelmed, mert bizony 
szívem szerént kesergek kegyelmeden, nincsen Magyarországnak 
több Illésházi Istvánja bizony kegyelmednél, nem is leszen soha. 

Nem kívántam volna ezekre az időkre szölettetnem, de 
bölcs az isten és titkos az ű tanácsa, úgy legyen az mint akarta, 
csak az isten éltesse kegyelmedet és ez én kegyelmes uramat, 
hogy ne jussak árvaságra és ifjú urakra, mert ezen ez hitván 
világon nem leszen jó énnekem etc. De mind jobbat várok és az 
kegyelmed egészségét az én uramtól istenemtől megnyerem 
imádságom által. Edes bátyám uram írjon kegyelmed minden 
jó híreket mind maga és országunk felől. Az úristen tartsa meg 
kegyelmedet és éltesse sok jó hosszú esztendeig jó szerencsáson. 
Datum Cassoviae 20 Septembris anno 1606. 

Spect. ac. Mag. Dom. Yes. 
servitor deditissimus ac fra-

ter observandissimus 
Yalentinus Drugett de 

Homonna comes. m. p. 

P. S. Urunk ű felsége napról napra könyebbedik hála 
istennek. Hogy az hadakban feljebb feljebb mozdultak arra vélje 
kegyelmed, hogy látja isten eléték, immár esztendeje közel itt az 
országot és úgy indultak meg bennek, de nem mind ; kegyelmed ha 
hamar elvégzi dolgunkat úgy szállíthatjuk ezeket szép móddal le. 

Kívül: Spect. ac Mag. Dom. Stephano Il lésházy. Cito. s tb. 
Jegyzet. Az egész Homonnay írása. 

X X I I . 
1 6 0 6. s z e p t. 25 . 

Spectabilis et magnifice domine affinis stb. Salutem stb. 
Istentől kegyelmednek stb. 
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* Örülünk uram rajta, hogy kegyelmed í i ja azt, liogy heteg-
ségéből könnyebbedett ; kívánjuk is, hogy az úr isten kegyelme-
det sok esztendeig jó egészségben éltesse, és megtartsa. Hogy 
kegyelmed oda alá mi felőlünk panaszolkodik, lát ja az úristen, 
hogy mi kegyelmedet mindenkor nagy jó szívvel szeretettel lát-
tuk, s ennek utána is látjuk. Az ki kegyelmednek javát nem 
kívánta, jó szemmel nem látta, se fogadta kegyelmedet, talám 
megesik rajta, a ki másnak vermet ás, az maga nyaka szakad 
bele. Csak kegyelmedet az úristen éltesse az szegény hazánknak 
megmaradására, s kegyelmetek ott fönn minden jót végezhessen, 
afféle tractatusokat mind elfelejt kegyelmed. Ez haec olim memi-
nisse juvabit. Urunknak ő fölségének gyakran jönnek ide föl 
levelei, kikben tudakozik az kegyelmetek állapatja felől. Az mi. 
uram, az hajdúság dolgait illeti, mindenestől fogva is az kik ide 
föl jöttenek, két ezeret meg nem haladják, jobb részére immár 
le is telepedtenek az Nyitrán túl Bars v. Nógrád és Hont vár-
megyékben ; Nyitra vármegyének is jut valami kevés benne ; 
által immár az Nyitrán nem mennek. Jó l lehet egy elsőbb gono-
szúl kezdték volt, de immár az több itt fönn való hadakkal összve 
alkudtanak; ezt, uram, bizonyos okokbúl kellett ő fölségének 
cselekedni, kit megért kegyelmed isten kegyelmedet aláhozván. 
Én immár csak alég várnám kegyelmeteket ; itt is eluntam maga-
mat, Az hajdúság állapatjárúl könnyű volna végeznünk, az 
volna kisebb gondunk, csak az úristen kegyelmedet aláhozná. 
H a lehet, uram, ne is késsék kegyelmed, hanem ír ennél hama-
rébb minden jót végezvén, siessen alá kegyelmed. Hozza az úr-
isten kegyelmedet jó egészségben. Datum et Újvár 25-mo die 
Septembris anni 1606. 

Spectabilis et magnificae dominationis vestrae 

servitor et affinis addictissimus. 
Paulus Niáry m. p. 

Kívül: Viennae Spectabili ac magnifico domino Stephano de 
Illésháza. 

X X I I I . 

1 6 0 6. s z e p t e m b e r 27. 

Illustrissime ac magnifice domine, stb. servitiorum stb. 
Nagyságodnak itt Újvárban az kőházban leszen nyugodal-

mas szállása, mind asszonyommal ő nagyságával. Nyáry uram-
mal eleget szólottam távúi való beszédekkel, hogy ő nagysága 
más szállásra ment volna, de ő nagysága azt mondá, hogy 
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Teökeöly uramot is oda akarja szállítani, az okát meg is mondja, 
tudom, nagyságodnak. Az öreg palota leszen nagyságod rendire, 
és az palotában nyiló szoba, és egymás után nyiló másik, és har-
madik szoba is ; Nyáry uramboz az hátulsó grádicson fognak 
járni, és az kátulsó házakban akar lenni Teökeöly urammal ; az 
cselédnek öveg kázak vadnak itt alatt, a kikben szabadon elfér-
nek, és itt az fejedelem házánál is ellehetnek az nagyságod 
szolgáiban. 

Yalahun mennyi jó ház vagyon, mindenütt meghattam, 
hogy tisztán tartsák ; örömest érteném, mennyin lesznek nagy-
ságoddal az urak, és az főuraim, kogy rendelhetnék idején szál-
lást nekik, és tudhatná mindenik szállását ; nagyságodat kérem, 
méltóztassék megíratni énnekem. 

Élésből fölöttéb nagy fogyatkozás leszen, mert az ő fölsége 
jószága mindenütt rakva az alföldi haddal, emberimet közikben 
nem küldhetem, mert verik és fosztják őket, mind szőlőhegyeket, 
és minden javakot az hajdúk birják immár ; rakva Sempte tája az 
szegény embereknek, a kik előttök elfutottak, lábas marháj ok-
kal, és szekeren való partékájokkal, ka megtudkatják, az a sok 
marha is oda viszi az hajdúságot, és félő, hogy a Vágón is által 
ne menjenek, immár is az újvári út Szombat felé nem bátorsá-
gos. Az mészárosokat sertés marháért el nem küldhetjük, any-
nyira félnek az fosztástúl ; eleggé voltuuk ra j ta Orozy urammal. 
Én mindazáltal Esztergom tájára, a kova még az a had el nem 
érkezett, hanem az Rédey uram alatt való hadak vannak, min-
denüvé elküldöttem, a minek szerét teketem, mint ilyen álla-
patú időben és hertelen, éjjel-nappal érette vagyok, tudom kai-
ból, tehénhusból és báránhúsból fogyatkozás nem leszen. Azt is örö-
mest érteném nagyságodtól, ha pénzeken élnek-e itt az comissarius 
urak,avagy mind magoknak, szolgáj oknak az fejedelméből kell adni. 
Én inkább javallanám, hogy pénzt rendelne nagyságod nekik, és 
ki ki mind küldene ki az falukra élésért, ha meg nem elégednek 
az piaczi éléssel, mindazáltal az nagyságod bölcs és okos itileti 
rajta. Elegedendő boraim vannak, szép tiszták az urak aszta-
lára ; abból nem vélem, hogy fogyatkozás legyen. Ezeket akarám 
nagyságodnak tudására adnom. Tartsa meg az úristen nagysá-
godat, és hozza közinkben jó egésségben. Datum in praesidio 
Ujváriensi 27. die Septembris anno domini 1606. 

Illustrissimae ac magnificae dominationis vestrae 
servitor perpetuus 

Stephanus Baráthy, 

Kivül: Illustrìssimo ac magnifico domino Stephano Illésházy. 

Cito Citissime. 

T Ö R T . TÁB. 1 8 7 8 . 54 
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X I V . 

1 6 0 6. S z é p t. 2 9. 

Spectabilis ac magnifice domine affinis stb. Salutem etc. 
Istentől kegyelmednek minden jókat kivánok megadatni. 

Kegyelmednek uram ezt akarám értésére adnom rövideden, 
hogy Czobor uram ez estve későn érkezék ide Budáról, nagy 
nehezen szabadult meg az törökök közül, csak szóval tartották. 
Az törököt is immár annyira kétségessé tették mind az magyarok 
s mind az németek között, hogy semmit immár nem hiszen, nem 
is akar semmit várakozni, sőt még urunk ő fölsége is kétségben 
esett az dologban, s ha kegyelmetek késik, az mint Czobor uram 
beszéli, általán fogva megindul az vezér s bizonyos legyen 
kegyelmetek benne, hogy az hajdúságnak is oly corresponden-
tiája vagyon velek, hogy niihelt megindulnak, azontúl melléjek 
adják mind magokat s oly rablást tesznek, az kit soha senki 
meg nem gondolt volna s annak utána nagy kárral is megköll 
az békességnek lenni. Hanem az istenért kérem kegyelmedet, 
hogy kegyelmed úgy végezzen s úgy adja az németeknek érté-
sére, hogy bizony igen megcsalja őket az reménység s mi nekünk 
is jut benne ; ne biztassák avval magokat, hogy kevesen vannak, 
mert bizony annyin vannak, hogy ők megérik vele, mert az mint 
minap Adonnál énmiattam az táborát az vezérnek, két annyira is 
szaporodott, Avval se biztassák penig magokat, hogy Sz.-Dömötör 
napjánál tovább ide föl nem lesznek, bizonyosan meghigyjék hogy 
különben leszen, hogysem mint az előtt. Által kezdik mast azt az 
terminust hágni, úgy gondolkodjanak felőle, ebben is megkezdi 
őket szállni az reménség. Kegyelmed az istenért úgy gondol-
kodjék, hogy ha lehet éjjel nappal siessen alá jönni, vegye és 
vesse ki az török szívéből kétségét, távoztassa el kegyelmetek 
az nagy jövendő veszedelmet. Mert a mint kegyelmed írta volt 
énnekem, hogy Caesar Gált oda bocsátta kegyelmetek s az aján-
dokot is aláktildte Komáromban kegyelmetek, abban sincsen 
semmi, mert az törökök ő magok följártat ták immár mind Nagy 
Győrt s mind Komáromot, de sem az ajándékot, sem Caesart 
nem találták. Immár mindenekből kétségbe estenek, kegyel-
medet kérjük az istenért, is, hogy kegyelmed írjon minden bizo-
nyost ide alá az vezérnek, mert immár az mi biztatásunknak 
semmit nem hisznek. l m mind urunk ő fölsége s mind mi jót 
akarunk s idején készen volnánk, mi okai semminek ne legyünk, 
kegyelmetek lássa. 

Isten éltesse jó egészségben kegyelmedet sok esz-
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tendeig. Datum ex Érsekújvár 29. die Septembris anno 
1606. 

Sp. ac Magnificae domi, vrae 
servitor et affinis 

addictissimus 
P. Niáry. 

P. S. A mi nemű franczuzok köztök vannak azok is jönnek 
s mennék alá s föl hozzánk. 
Kívül : Spectabi l i ac Magnifico domino Stephano de I l lésháza. stb. 

X X V . 

1 6 0 6. o c t . 1 1. 

Laus deo semper et ab omnibus. 
Tekintetes és nagyságos vitézlő urak, minekünk bízott, 

becsületes barátink. Köszönetöm után tisztösséges barátságomat 
ajánlom nagyságotoknak. És istentűi minden jókat kívánok 
adatni stb. 

Hogy ide Esztergámmá érközém szombaton estve, szintén 
érközék Xyáry Pál úr barátomnak levele az fölséges király 
atyámfia levelével együtt, de most választ nem adhatok az N. 
levelére, hanem azt akarom ti N. tudtára adnom, hogy ugyan-
azon órában adák meg az commissarius Altban kapitán le-
velét is. Melyben azt írta, ennek előtte hogy az mi kész az 
tractatusban, egymással végeztünk, azokbau az punktusokban 
sem az némöt király, sem az fejedelem, sem az tanácsurak semmit 
elő nem vöttek, sőt hogy űtet igen feddötték, büntették volna ügy 
hogy ha ű eddig az békességnek reménségével nem bíztatta 
volna, tahát eddig űk külömben való hadat készítgettek volna' s 
megindultak volna. Mi ez előtt is tudjuk, azok az ő szovokbau, 
fogadásokban s esküvésökben miképen állodtak meg s nagysá-
gotok is jól tudja. De mindazon által mi mégis az nagyságotok 
írására való képöst jüttünk Esztergámmá. 

Édes nagyságos úr barátink, az előbbeni egymással való 
tractálásunkban, ha így állanak meg, hát, ez után egymással 
együvé jüvén, mi haszon lönne tractalásunkban. Mindjárt választ 
várok azért nagyságotoktúl. Isten éltesse sokáig X. Datum Stri-
gonii 11. die Octobris anno 1606. 

X. jóakaró barátja 
Ali pasa az hatalmas 
császárnak főhelytar-

tója s gondviselője Budán etc. 
54* 
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Ki fül : Az Tekinte tes es nagyságos vitézlő u r a k n a k l l lyésházy István-
n a k , N y á r y P á l n a k és Czobor Mihálynak. Nekünk jó és bízott becsüle-

tes úr ba rá t inknak adassék Ú jvá rban . 

Más lcé:zel 22 , Oct. a l la tae sunt. 

X X V I . 

1 6 0 6. n o v e m b e r 3 0. 

Spectabilis ac magnifice stb. Salutem stb. 
Istentől kegyelmednek asszonyommal ő kegyelmével egye-

temben minden kívánta jókat, jó egészséget és békességes álla-
potot kívánok. Mi uram Hoffmann urammal együtt, legyen hála 
istennek, jó egészségben jutottunk ő fölségéhez. Minden rendbeli 
dolgokat és végezéseket proponáltam ő fölségének. Az mi az vá-
rak és végkázak dolgát illeti, ím írt ő fölsége Mátyás kerczeg-
nek, kogy mennél hamarébb lehet commissariusokat bocsásson 
ide alá az kik kezekhez vegyék őket és Tokajnak fele váltságát 
alá külgye ugyanazon commissariusoktúl. Mert ő fölsége immár 
elválasztotta az ő commissariusit, az kik resignálják nekik az 
várakat. Kegyelmed is írna mind az kerczegnek s mind az com-
missarius uraknak, az kik lesznek, kogy ugyan mtgokkal alá-
koznáív az commissariusok Tokajnak fele váltságát az kín ő 
fölségek magához válthassa. O fölsége semmiben ellent nem 
tart, alig várná immár, hogy innen kimenekedhetnék. Kegyel-
medet fölöttébb igen kérem, az mint Szőgyényből is írtam volt 
utániból kegyelmednek, az fejedelem számára való ládácskát 
hozatná meg kegyelmed, ne feletkeznék el felőle, mert immár ő 
fölsége egynekányszor kérdezte és tudakozódott felőle, Sz. Kata-
lin asszony napjára fogadta volt az az áros ember, hogy meg-
küldi, immár az is elmúlt. 

Urunk ő fölsége maga állapatja felől penig azt írhatom 
kegyelmednek, kogy legyen liála istennek, mast jobban vagyon, 
hogy sem mint az előtt volt, most is naprúl napra könnyebbedik 
ő fölsége. Az minemő körtveit ő fölsége kíván kegyelmedtől, so-
liult hamarébb föl nem találná kegyelmed, mint Sassinbau, mert 
ott terem Czobor uram kertében afféle. Az olasz gyümölcsöt is 
kegyelmed ne késleltesse ő fölségének aláküldeni. Az pomagra-
nát igen kívánja ő fölsége. Mindezek uram hamar kívántatnak, 
kegyelmedtől ő fölsége jó néven veszi, kedves dolgot is csele-
keszik kegyelmed ő fölségének, ha ezekben igyekezik sietséggel 
procedálni, s kegyelmed gondot visel ezekre. 
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Ezek után éltesse az úristen kegyelmedet jó egészségben 
sok esztendeig. Datum Cassoviae ultima novembris 1606. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
servitor et affiuis addictissumus 

Paulus Niáry. 
Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de Illiusliaza. 

X X V I I . 

1 6 0 7. j a n u á r 3. 

Illustrissime ac magnifice domine, stb. Sok boldog íVjesz-
dííket stb. 

Turánczky Páfael elhittem, hogy eddig az én levelemet 
megadta nagyságodnak, megírtam akkor is, most is azont írha-
tom, megbizonyította az mi kegyelmes urunk, hogy mint főta-
nácsának ebben is az nagyságod tetszésének beit adott és az 
magyar nemzetségnek nem hogy megszakadozására, de inkább 
örökösen egyességre való hozására ügyeközött. Most válik immár 
meg eleitűi fogván való jó igíreti szerént, ha nagyságod ez 
dolognak véghez meneteliben, minden tehetségével nemzetünk 
javára szolgál. Én Erdélyben s az töröknél, meglátja azt nagy-
ságod, mindent cseleköszöm isten segítsége után azt reménleni 
véghöz is viszöm. Onnat fölljűl legyen azon nagyságod is, necsak 
tartóztassa az embereket, hanem hitesse el vélök, hogy az egész kö-
rösztyénységnek nagy hasznára ez lészen. Bizony dolog, hogy az mi 
hazánknak és nemzetségünknek megmaradását a két császár kö-
zött ebben ismerem, ha nem szakadozunk egymástól. 0 fölsége is 
csak erre nízett. Azért hogyha lehetségös, ha szintén neve nem 
lenne is, szörzene, nagyságod szép intő l e v e l e t az herczegtül az er-
délyiekre, mind nemességre, szászságra és székölységre, ne diffi-
cultálnák az ő fölsége rendelését és mutatott successorát fölvenni. 
Annak fölötte, hogy ne láttassék az országnál, hogy csak egyne-
hány itt közel való urak promoveálják ez dolgot^ iratna nagysá-
god minden urakkal és minden vármegyékkel, ha lehetne 
még az Dunán túl valókkal, sőt mind Tót- és Horvátorszá-
giakkal szép intő leveleket az egyességre és ennek az ő fölsége tes-
tamentuma szerént befogadására. Nagyságod penig, mind privatim 
némelyeknek, s mind publice az országnak akkorra hasonlóké-
pen írjon. Im az innét való megindulást azt testtel Februarius 
első napjára hagytuk, onnat feljűl az urakat hívatjuk s az 
vármegyéktől követeket kevánunk, jó volna valami szép intés 
azoknak kinek-kinek instructiójában lenni. Módunk sok dolog-
ban különben is lehetne, de valaminek szép szóval, csendességgel 
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módját találhatnék, visszavonásra annak nem kellene menni. 
Most még senkit ellene rugódozót nem látok, mert miudenek 
könnyen elhiszik és megnyugosznak rajta, hogy ő fölsége bölcsen 
fogott rendelést tenni, csak egy eszeveszett ember phantasiálko-
dik mód nélkül, az ki az előtt, mikor holt hírét hallottuk ő fölsé-
gének, iudított valamit, most ismét azon volt, hogy Kátliay 
Mihályt kibocsássák, lehessen kivel együtt űzniök practikájokat. 
Minap felejtöttem írni felőle, semmi szükségösebb nincsen, mint 
nagyságod írna arról az uraknak, mit cseleködjenek véle, ,inert 
sem jobbra, sem balra nem tudnak indulni az dologban. Ártal-
mast) dolog nem volna, mint ennek elbocsátása, ez után is soha 
semmi jót, de bizony sok gonoszt várhatunk tőle. Nagyságod 
igazgassa jó tanácsával őket, ne fordítsák el magok az magok 
jovát, mi is megközözziik (így) az többinek utát mindenütt idején 
korán. H a mi oly hírei lésznek nagyságodnak az oda föl való 
állapat felől, kihöz nékünk magunkat hozzá kellene szabnunk, 
megszolgálom nagyságodnak, neköm ris méltatlan szolgájának 
ne szánja megírni vagy két szóval. Éltesse az úristen sokáig 
nagyságodat jó egészségben. Datum Cassoviae die 3 Január 1607. 

Ejusdem illustris ac magniíicae dominationis vestrae 
servitor obsequentissimus 

Simon Péchy. 

Kívül : Illustri ac magnifico domino Stephano de Il lyeshaza. 

X X V I I I . 

1 6 0 7. J a n u á r 7. 

Spectabilis ac magnifice domine, nobis honorande, servi-
tioruin stb. Az szent isten stb. 

Buczy Benedek talála meg minket panaszolkodó levele 
által jelentvín, hogy kegyelmed az okon, hogy registrumban írve 
fenn nem volna, neki és alatta levő vitézeknek egy hó pénzt is 
adni nem akarna. Azért hisszük, hogy kegyelmed is jól tudja, 
Buczy Benedek az több kapitányok kőzett nem keveset szolgált 
az magyar nemzetnek ez mostani hazánk szabadságának helyére 
állatásában. Nekiíuk úgy tetszenék, hogy nekik is adna meg 
vagy a restantiából vagy pedig az mely pénzt császártúl ü 
felségétül a vitézek számára impetrált ü felsége, abból 
adna egy hópénzt kegyelmed nekik, holott a két esztendőtül 
fogva csak egy hó pénzt is nekik senki nem adott. Azután 
kegyelmed válogatná meg üket és a ki a r ra való volna, tisztessé-
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ges állapatra vígházakban osztaná elfizetésre, szolgálhatnának a 
hazának és ű felsége után is s mind penig mi reánk ne panaszol-
kodnának. Az kik pedig nem arra valók, azok oszlanának el, ne 
legyenek tovább a szegénységen. Tartsa meg isten kegyelmedet 
jó szerencsés egészségben. Datum Cassoviae die 7. Januar i i 1607. 

Ejusdem sp. ac. m. doni. vest. 
servitores et amici 

Paulus Xiáry 
Georgius Széchy. 

Kívül: Spectabili ac mag. domino Stephano Illyésházy dc Illyésliáza. 

X X I X . 

1 6 0 7. Január 10. 

Spectabilis ac magnifice domine stb., servitiorum stb. 
Az úristentől nagyságodnak stb. Mikor nagyságodtól 

elindultam, másnap dél után 1 órakor Xyitrára jöttem, az mau-
datumat meghozták az újvári uraimnak Kassáról, én is megírtam 
nekik, valamit nagyságod parancsol, ahhoz tartsák magokat. í m 
az leveleket Csúti Gáspár uram kezében adtam ; im immár én is 
istennek segítségéből alá indulok, ha az vitézektől elmehetek. 
De talám szintén alá kelletik kerölnem Szödény felé. Az itt fenn 
való állapatom felől, kirem nagyságodat, legyen jó akarattal 
hozzám, kiért ha istenem élnem hagy, én is igyekezem szolgálnom 
nagyságoduak. Parancsoljon is nagyságod én nekem, szeretettel 
szolgálok. Tartsa meg isten nagyságodat jó egészségben. Datum 
ex arce Nyitra, 10 Januari i Anno 1607. 

Spec. ac Mag. Dom. Yes. 
servitor additissimus 

Franciscus Réclei. 
Kívül : Spectabili ac magnifico domino domino Stephano Illésházy. 

X X X . 

1 6 0 7. J a n u á r 12. 

Spectabilis ac magnifice domine nobis gratiosissime. 
Xa gyságodnak ajánljuk alázatos szolgálatunkat és kívá-

nunk istentől nagyságodnak minden dolgaiban boldog állapatot 
és ez ój eszteuclőben sok jó szerencsét és egészséget. Nagys. 
uruuk. 11 die Januarii Ckwtty (Csuti) Gáspár urunk által 
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vettük az ő fölsége parancsolatját alázatosan, generalis kapitán 
Rédei Ferencz urunk ő nagysága levelével együtt, melyben ő föl-
sége azt parancsolja, kogy mikoron nagyságod kívánja és paran-
csolja, Érsekújvárat nagyságodnak mindjárást kezében eresszük. 
Azért nagyságos urunk megértvén az ő fölsége parancsolatját, 
készek vagyunk nagyságodnak minden engedelmességgel len-
nünk és azt cselekednünk, valamit nagyságod parancsol. És 
kozza el isten nagyságodat jó egészségben, jó szerencsével, nagy-
ságodat jó kedvvel várjuk és minden engedelmességgel és hűség-
gel akarunk fejenként lennünk. Ezzel isten tartsa meg nagysá-
godat jó egészségben. Datum ex Érsekújvár 12 die Januari i 
anno 1607. 

Nagyságodnak alázatos szolgái, szolgálnak nagyságodnak 
Az érsekújvári magyar vitézlő 

nép fejenként, fizetett és fizetetlen 
lovas és gyalog rendek. 

Kívül: Spectabili ac magnifico domino Stephano Il lésházy stb. 

ß e d d i t e T i rnav ie . 

X X X I . 

1 6 0 7. j a n . 14. 

Spectabilis ab magnifice domine, stb. Salutem stb. 
Az úristentől stb. Az kegyelmed böcsületes levelét nagy 

szeretettel vettem s meg is értettem. Azért igen akarom, kogy 
az úristen kegyelmednek annyi egészséget adott, bogy Bécsben 
fölmehet, ki bizony igen kívántatnék sok okokért. Az mi az itt 
alatt való állapatot illeti, az mint immár két rendbeli levelem-
ben is megírtam kegyelmednek, énnekem erre az egész földre 
szorgalmatos gondom leszen, meg is tar t juk az országot a koro-
nás királynak, kegyelmednek semmi kétségének ebben nem köll 
lenni. Az bécsi végezés szerént semmi dolog meg nem máslódik. 
I t t mast senkivel több és nagyobb gondunk, igyünk nincsen, 
mint az hajdúsággal, kiket minden naponként váltig szállé-
tot tuuk, jobb részét immár le is szállítottunk, de mind mar-
kával, mert itt benn nincsen, mihez nyolnunk. Az szegény urunk 
tárháza is üres, minek előtte mi onnét följűl Ujvárbúl alá 
jöttünk, immár az előtt innét mindeneket kitakarétották Perueszi 
Gábor s Haller Gábor, hanem a hol mi búzája, bora ő fölségének 
volt, az kit az végházakban köllött volua haduunk, mind azt 
köllött nekik osztanunk, kiket ismeg közülük az vármegyé-
ken való régi restantiákkal, köllött contentai mink. Kegyelmed 
bizony jól cselekeszi, kogy gondja vagyon fizetésekre, mert némely 
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kapitánságot nagy hütíinkkel, fogadásunkkal szállétottunk le, a 
kiknek adósa maradtunk, bíztatván őket kegyelmeddel, bogy 
kegyelmed megfizet nekik ; még mast is vannak penig egynehány 
ezeren az Tiszán túl, az kik az fizetetlenség miatt nagy pusztasá-
got mielnek, azok is várják fizetéseket. Kegyelmedet az istenért 
kérem, ne késleltesse az pénzt alá küldeni, szállétliatnók le immár 
mindenestől fogva őket, menekednénk meg az nagy Ínségtől. í rha-
tom azt is kegyelmednek, hogy öszve conspirálván itt benn mind 
az egész fejedelem udvar népe és az gyalogok, mind kicsintői fogva 
nagyig egylien csoportoztanak, kik majd ezernél is tőbbeu voltanak, 
egyenlő akarat szerént tegnap előtt 12 die Jan . öt órakor éjszaka 
virtadólan csak hajnal előtt szintén reá rohantanak Kátayra a hol 
fogva tartották, kivonták az házbúi és keseredett lélekkel levén, 
kivitték az pelengér alá és ott konczrúl konczra, darabra vagdal-
ták, kit hitem szer ént írok kegyelmednek, egyikünknek sem volt 
hírével, mert én nekem az volt szándékom felőle, hogy onnét más 
helyre vitessem s törvényig tartassam, valamit reá az törvény 
pronunciált volna, abban procedáltunk volna ; tudom, hogy az 
törvény sem mentette volna meg életét. Efféléket írhatok kegy el-
mednek innen. Az kegyelmed írása szerént írtunk mind ő magá-
nak császárnak, mind Mátyás berezegnek ő fölségének 6 die kiijus 
mensis immár, bocsáttuk föl innen az herczeg követét, mit írtunk 
legyen penig, im az copiáját fölküldtem kegyelmednek. Az török 
gyakorta jártat ja követét ide föl, tudakoznak urunk halála felől, 
kit immár ugyan meg is írtunk oda be nekik, minthogy nem is 
titkolhatjuk el ahhoz képest, hogy volt oly közülök, ki látta. Ezt 
is írhatom kegyelmednek bizonyosan, hogy török császár Dervis 
basát, az ki utána fővezér basája volt nekije, megfojtotta és ennek 
az vezér Murát basának adta az fővezérséget, az ki mast kijött 
volt Budához ; az kinek török császár azt írta, hogy az legyen 
Érdélben fejedelem, valakit az urunk hagy: az kit immár jól tud 
kegyelmed. 

Az istenért kegyelmed az hajdúk fizetésére valót ne tartóz-
tassa, mennél hamarébb külgyö alá, segétsen meg vele bennün-
ket, mert immár egynehány vármegyében csak aleg oltalmaztuk 
és tartóztattuk az vérontást. Kegyelmednek szóval is bőségesen 
izentem. Hogy kegyelmed én rólam el nem feledkezett, azt meg-
szolgálom kegyelmednek, ennek utána is ugyanazon jő akaratját 
várom kegyelmednek, kit, ha élek, megigyekezem szolgálnom, 
mint bizodalmas uramnak kegyelmednek. Ezek után éltesse az 
úristen kegyelmedet jó egészségben kívánsága szerént. Datum 
Gassoóiae 14 Januarii anni 1607. 

Spect. ac. mag. dom. vest. 
servitor et affinis addictissimus 

Paulus Niary m. p. 



8 6 6 ILLÉSHÁZY ISTVÁN ÉS MÁS FŐURA Tv 

Nyáry sajátkezű utóirata. 
Tokaj várát és Szakmárt örömest kezemhez venném, ile 

testamentumban másnak hagyta, az kapitányoknak erős rever-
salisa vagyon, hogy hóta után annak adják, kinek testamentu-
mában hagyja, Desőfivalaz kglmed Írásához képest practicát indí-
tattam. Homonnay uramat batta utána erdélyi fejedelemnek, 
az töröknek is igen írtunk felőle, tudom azok mellettönk lesznek. 
Imrefi János Báthory Gábort igen felindította, fogadott többet 
kétezer hajdúnál, igen készöl az vajdaságra; Erdélyben is ide ki is 
igen sokat Ígérnek, Ígérnek mindennek; ő bizony nem elég ember 
hozzá, mi sem praetermittálhatjuk az jó occasiót, Rákóczi uram-
mal egyet értőnk, ha ő is valahogy magának nem tr ibuál ja; jó 
volna uram: kegyelmednek az fejedelemmel íratni az szász váro-
soknak, hogy tartanák az testamentumhoz magokat. És kegyelmed 
maga is írna Rákóczi, Sennei, Kendj uramnak és egyebeknek, 
ne hagyják Homonnay uramat másért hátra. Penzönk nincsen 
uram, az magáéból is köldjen kegyelmed kőesőn. Bizony meg 
adjuk kegyelmednek duplával, itt meghidgyje kegyelmed 
huszonöt ezer forintnál többet nem találtunk ; míg Újvárban 
voltam mind elvitték Erdélyben ; azzal fizettönk négy hó pénzt 
az udvar népének 500 lovasnak és 700 gyalognak, az hajdúknak 
adtunk 6000, gondolhatja kegyelmed, mi maradott ; arany láncz 
bizony itt semmi nincs. 

I t t mi csendességben vagyunk, ógy viselek mindenekre gondot, 
kegyelmed tanácsával örömest élőnk. Én immár Erdélyben nem 
lakhatom, az testet bekésértem, de azontúl kijöek. Lévát nekem 
hagyta testamentomában, Radnótot is, nem tudom, ha megadják, 
két fiam megérné véle. Kegyelmednek legyen gondja uram, az 
itt való tisztet szőrözze nekem kegyelmed. Mig Erdélyből 
kigyönnék, Tekeli uram lehetne itt addig, lám most is az földet 
megtartottam nekik. 

Kívül: Spectabilis ac Magnifico domino Stephano de Illésháza. 

X X X I I . 

1 6 0 7. J a n u á r 1 6. 

Szolgálatunkat ajánljuk nagyságodnak, mint kegyelmes 
urunknak. Istentől kívánunk stb. 

Továbbá megadák mi nekünk az nagyságod tisztességes 
levelét, melyből megértettük, mint írjon nagyságod, hogy Czuthy 
Gáspár uramnak, kezében adnánk az várkulcsait és ő hozzá 
hallgassunk. Azért mi az istenre kérjük nagyságodat mind 
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fejenként, kogy nagyságod mi nekünk megbocsásson, juthat 
eszében nagyságodnak, miképen pirongata nagyságod itt 
Újvárban mindnyájunkat, azonképen Kársán hadnagyunkat is, 
kogy papiroson adtuk meg az várat ; azért nagyságod mi nekünk 
megbocsásson, ennek utána bizon papiroson senkinek nem 
adjuk, hanem ha isten nagyságodat személye szerént ide hozza, 
tahát nagyságodnak kezében adjuk az várat és ugyan nagysá-
godnak tartjuk, az mint urunk ő fölsége is parancsolta, kogy 
nagyságodnak adjuk kezében az várat. Azért nagyságod az mi 
hűséges szolgálatunkban soka ne kételkedjék, mert ka eddig 
megtudtuk ótalmazni az végházat, bizony ez után is megótalmaz-
zuk és nagyságodnak kezében adjuk, valamikor isten nagyságodat 
ide kozza, azon órában tisztességesen nagyságod kezében adjuk ; 
mitől fogva az ő fölsége parancsolatja jutott, az órától fogván 
nagyságodnak tart juk az várat és nagyságodnak hívei vagyunk. 
Tudja azt nagyságod, hogy mind az egész végházak Újvárra 
néznek. Nagyságodat kérjük mint kegyelmes urunkat, kogy 
nagyságod megbocsásson, mit fognának azok mondani, kogy ha 
nagyságod személye kívül másnak adnánk meg az várat. Azért 
senkinek másnak nem adjuk az várat, hanem tulajdon az nagy-
ságod kezében akarjuk adni. Isten éltesse nagyságodat sok jó 
esztendeig. Datum Újvár 16 Januarii anno 1607. 

Nagyságodnak alázatos szolgái 
Újvári vitézlő sereg mind fejenként. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino domino Stephano I l lésházy. 
Cito stb. 

Reddi te Vienne. 
Lepecsételve 4 pecséttel. 

X X X I I I . 

1 6 0 7. F e b r . 3. 

Spectabilis ac magnifice domine stb. Salute stb. Szerencsé-
tesse stb. 

Az kegyelmed levelét, melyet kegyelmed Homonnay uram-
mal kettőnknek írt, megadák mi nekünk. Im mi azért ma indu-
lunk az testtel oda be Érdélben, ez itt való állapatot és resigná-
lást hattuk Magocky uramra, Hoffman uramra, Bakos János 
uramra és az több uraimékra, az kik az tanácsban voltak. Miként 
elérkeznek a commissarius urak, mindenek szépen resignáltat-
nak. Dóczy uram ám itt vagyon Kassán, Turzó uramot és For-
gacz uramot, ugyan itt várja meg immár ő kegyelmek is, gondo-
lom holnap vagy holnap után elérkeznek ide be Kassára. Mi 
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valamint járunk oda be, ám mindenfelűl nagy tumultusok emel-
kednek, Báthory Gábor valamennyi hajdúságot ez üdő alatt 
leszállétottuk, mind felállatja ismég, bíztatván őket, igen akarjáu 
az dolgot együtt Imrefivel. Az törökök is nagy készülettel van-
nak. Báthory Zsigmond felől ide bizonyos semmi hírünk nincsen, 
ha mi lött volna eddig Rákóczy uram és Vargocz uram, az ki 
oda közel lakik, mindenekrül írt volna. Az pénz felül jó volna 
írna kegyelmed az fejedelmeknek ő fölségeknek mentül hama-
rabb küldenek alá és Kassára rendelnének elegendő presidiumot 
rendelnének, (így) mert holott ezek meg nem lesznek, félek nagyobb 
háborúságtól. En ott semmit sem kések Erdélyben, hanem men-
tül hamarabb lehet, jöttén jövek fel ismég. Az kegyelmed hoz-
zám való jó akarat já t és gondviselését megszolgálom kegyelmed-
nek. Kérem az után is legyek commendatus kegyelmednél és 
emlékezetben, én is viszontag minden illendő dolgaiban örö-
mest szolgálok kegyelmednél. Isten tartsa meg kegyelmedet jó 
egészségben. Datum Cassoviae 3 Feb. anno 1607. 

Spect. ac mag. dom. vest. 
servitor et afíinis addictissimus 

Paulus Xiáry. 
Kívül : Spectabili ac magnifico domino domino Stepbauo de Ille'skáza stb. 

XXXIV. 

1 6 0 7. F e b r . 3. 

Spectabilis ac magniíice domine domine stb. Servitiorum 
stb. Istentől stb. 

Egy néhány nappal ennek előtte az mely levelet mind mi 
nekünk irt vaia nagyságod mind az uraknak két rendben is 
annak utána, hazánkhoz és nemzetségünkhöz s mindnyájunk-
hoz is megismerük abból nagyságodnak minden kétség nélkül 
való jó akaratját, kihez mi, mint illik, nagy és egész nemzetsé-
günknek javára végzendő dologban, nem különben támaszkod-
tunk nagyságodhoz, mint egy erős kőfalhoz és immár istennek 
szent segétségéből csak arra az fundamentumra építünk, a mely-
lyel nagyságod minket is leveleiben ide felé bíztatott és elünk-
ben adott. Kassáról ma indítottuk ki az ő fölsége becsületes 
testét és két mély földet jöttünk vele, ez után minden nap menten 
megyünk és besietünk Erdélyben az temetésre vélle. Akadályun-
kot semmiben nem esmerjük, csak egy embert látimk, hogy 
nyughatatlankodik ellenünk, nem ad annak is isten repülő szár-
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nyat elhittük az ő szándékira, csak nagyságod forgassa ott, az 
mi reménségünk és eddig való jó igéreti szerént az állapatot, 
kétség nélkül látjuk, hogy az isten minket mostani szent igyeke-
zetünkben, egész nemzetségünknek örökös javára megáld, kire 
mind isten, mind emberek előtt minden kevánsága szerint való 
jóknak megadásának kötele alatt obtestáljuk is nagyságodat, 
hogy ebben éjjeli nappali szorgalmatossággal ugy forgódjék, 
hogy a mely embert, mind az mi kegyelmes üdvözölt urunknak 
bölcs Ítéleti és nagyságodnak is eleitől fogván való jó tetszése 
megnyugot, annak dolga az magyar nemzetségnek örökös javára 
állandóképen mehessen elő, kiről nagyságodtól mindenek felett 
való jó gondviselést és jó választ is várunk mennél hamarébb. 
Továbbá, minthogy nagyságod az mi kegyelmes üdvözült urunk-
nak nem csak fő és belső titkos tanácsa volt, hanem édes atyja 
helyén tartotta és böcsülte nagyságodat, noha az is elég bizony-
sága lehetne nagyságodhoz való igaz szeretetinek, hogy holta 
után is semmiben el nem akart távozni az nagyságod jó tanács-
adásától, de hogy az ő fölsége javai közöl találtassák mégis oly, 
kit nagyságod az ő felsége jó emlékezetire megtarthasson, kül-
döttünk nagyságodnak ezen levélvivő emberünk által oly aján-
dékai, kiben lehet nagyságodnak jó occasiója, hogy az ennyét, 
baráti és jó akarói között az ő felsége nagyságodhoz való szere-
tetit, megemlegesse és e mellett semmi egyebet nagyságodtól 
nem kévánunk, hanem hogy egyszer megígért jó akaratjából az 
ő felsége dispositi ójának, egész nemzetségünknek javára haszno-
son szolgáljon, de minket minden üclőben igaz jóakaró szolgá-
jának esmerjen. Tartsa meg az úristen nagyságodot jó egészség-
ben. Datum ex possessione Zina die 3-tia mensis Februarii 1607. 

Ejusdem spec. ac mag. dom. ves. 
servitores obsequentissimi. 

Petrus P. Alvinci 
Paulus Eurwendj 
Simon Péchy suae quondam serenitatis testamentarii. 

Kívül: Spectabili ac magnifico domino Stephano Il lesházy de Iliesháza. 
Illéshá zy ezt írá reá : Exemptores testamenti , z a ran pohár . 

XXXV. 

1 6 0 7. F e b r . 3. 

Illustris ac magnifice domine domine stb. Servitiorum stb. 
Legyen az nagy istennek áldása minden jó ügyeközetiben nagy-
ságodon. 
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Ma tizenegy órakor indulván ki Kassáról az ő fölsége 
becsületes testével sok dolog volna megírni, mely tisztességesen 
megadtuk minden pompáját az állapatnak, mert éjjel, nappal 
rajta cséplettem az emberökön, mígnem mindeneknek meg 
kellett lenni, ezeket vagy mástul érti nagyságod, vagy én magam 
másszor jobb alkalmatossággal kiírom. Most ilyen útban sok 
gond, fáradság és szorgalmatosság között lévén, jól eszemben 
sem jut, miről tudják írni nagyságodnak. Az közönséges levél-
ből, a mit gondoltam, bogy nagyságod meg nem értbet, 
arról írok. 

Minap kivánta vaia levelében megírnám, ha Homonnay 
Bálint uramról vagy másról tött volna ő fölsége emlékezetet 
testamentumában, sokszor írtam immár meg, hogy nem másról, 
hanem a kiről nagyságod eleitül fogván tanácsot adott ő fölsé-
gének, kit maga jobban tud nagyságod. Ma indultunk innét 
Kassáról isten segítségéből az ő fölsége testével, nem látjuk 
sokul akadályunkat, csak Imreffy János uram nem akar megelé-
gedni az maga sorsával, hadat akar gyüjtni, kihöz sem ira, sem 
szelenczéje, Bánffy Dienest is Váradból magához akarta vonni 
Bátliory uram mellé, nem tudjuk, mi lekessen vége. Azt igen 
csodálom, a mit nagyságod írt minap az úrnak, kogy Báthory 
Zsigmond immár bément volna Erdélyben, ide eddig annak 
semmi bizonyos híre nem volt, gondunk igen vagyon réá bé es 
izenünk. Csak az egy élő istenre és lelke üdvösségére kénszerétjük 
mü nagyságodat egész nemzetségünknek örökös javára erre az 
mostani nagy ügyeinkre viseljen szorgalmatos gondot. Belől 
mü az országot immár minden rendében jó állapatra hozzuk, az 
fővezér is minden jóval ajánlja magát, kit most Landor-Eejér-
váratt értenek, mert az ottan vale fővezért császár megölette, 
holott zászlót és az fejedelemségben confirmatiót hoznak, vala-
kit mü testamentomosok megnevezünk, ők azt akarják, hogy 
fejedelem legyen azon kívül nem bizhatnak máshoz, oly válaszunk 
vagyon az vezértűl. 

Az mely kicsin ajándékot társaimmal egyenlő értelemből 
rendeltünk nagyságodnak, kérjük felette szeretettel, tartsa meg 
az ő fölsége jó emlékezetéért. Császárnak és az berezegnek a mit 
liagyott, nem múlatjuk azt is el, az új successor követi által 
isten segítségéből megküldjük. Nagyságod az oda föl való 
állapatról neköm ír ritkábban, jól ismér minuyájainkat, ki.mint 
vigyáz igazán az derék dolgokra, lia nagyságod jó tetszése, mikor 
módja vagyon benne, ne titkolja el tőlem is az oda való állapa-
tokat, ki tudja, ki mi móddal és okkal tudhat jobban használni 
hazánknak és nemzetségünknek. En bizonynyal higyje nagy-
ságod mindenekben nagyságodtól várok; az kajdúság leszállí-
tására rendeltetett pénzt, posztót ne késlelje alá küldeni nagy-
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ságod, de liű kézhez juthasson és kelhessen egész nemzetségünk-
nek közönséges javára ; ha mi leszállítottuk az ő fölségéjéből már, 
adassék annak, a ki ez után fog hazánkért vigyázni, higyje 
meg nagyságod, valami rajtam áll benne s áll is nem kicsin, hogy 
nem kell privatumra hanem egész hazánk javára, csak nagy-
ságod küldje móddal etc. Ez után Erdélyből mindenekről bizó-
nyosbban irok nagyságodnak. Éltesse az jó isten nagyságodat 
jó egészségben és adjon minden jó híreket felőle hallanunk. 
Datum ex possessione Zyna die 3 Februari i anno 1607. 

Ejusdem illmae ac magn. dom. vest, 
servitor obsequentissimus 

Simon Péchy m. p. 
P. S. Nem tudhatunk mit olyat küldeni maga oly kedves 

nemzetes morhája közül nagyságodnak, hanem egyik arany 
poharát, kiből, tudja nagyságod, mily kedvesen itatja vaia az 
hajdú vitézeket, nagyságod vagy hajdút, vagy mást itat ez után 
belőle szabad lészen véle. 

Külczím: Illustrissimo domino domino Stepano Illicsházy. 

Kívül Illésházy lcezével: Simon de ak in Febr. 1607. 

X X X V I . 

1 6 0 7. F e b r . 4. 

Spectabilis ac magnifice domine stb. Servitiorum stb. Az 
áldott istennek szent áldása legyen kegyelmeddel. 

Xoha mindenekben, az én írásom nélkől is, bölcs és okos 
úr levén kegyelmed, ki hazáját is és megmaradásunkat úgy 
szereti, hogy tanulságot ezből kegyelmednek senki nem 
adhat etc. 

r 

E n i s magamat és közönséges hazánkat ajánlom mindenben 
kegyelmed keresztyén oltalma és jó gondviselése alá, az míg én 
élek, kegyelmed szolgája és fia akarok lennem. 

Áldja és tartsa meg isten kegyelmedet. Datum ex Zyna 4. 
Februar anno 1607. 

Spect ac. mag. dom. ves. 
servitor semper addictissi-

mus et frater obsequentissimus 
Comes Valentinus Drugett 

de Homonna m. p. 
Kívül: Spectabili ac mngnifieo domino Stephano Iliesházy. 
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X X X V I I . 

1 6 0 7. F e b r . 5. 

Spectabilis ac magnifice domine et patrone mihi summa 
obseruantia semper colendissime, seruitiorum meorum perpe-
tuorum commendationem. Nagyságodnak az úristentől kivánom 
nagy jó egészségét megadatni, bosszú élettel minden testi és lelki 
jókkal egyetemben. 

Megadta énnekem Turánszky Raphael az nagyságod 
levelét, melyben értem nagyságodnak énnekem való parancso-
latját . Az fejedelem testét primo die vittök az szentegyházban 
és ott az Castrum dolorisban letettök, onnalt 3. die hoztuk ki. 
és szekérre tettök, úgy késértettök ki az kapuig, onnat mi vissza 
jöttönk be az várasban. 

Itt Magóchi Ferencz uramot hatták Nyáry uram helyében 
az várasban. hogy itt várja az ő fölsége commissariusát, mellette 
az tanácsok közzől Hoffman uramot és engemet hattak és Kelle-
mesit, ha elérkeznek az commissárius urak, hogy kézben adják 
ez helyt. Innét engem nomináltak, hogy az commissárius urakkal 
elmenjek az több végházokot is resignáljam. Azért immár csak 
érkeznének az commissárius urak be. Dóczi András uram itt 
vagyon, az fejedelem testének szent egyházban való késérésben 
is itt volt, most is itt vagyon. Homonai Bálint uram bekésérti 
Érdélben az fejedelem testét, Nyári Pál uram is, Zéclii György 
uram és többek, bocsáttak az vármegyék is személyeket, kik Ér-
délben, kik csak Károlban kisértsék. 

Irt vaia nagyságod, az nagyságod tarczali szőlei borai 
felől is, hogy Deseőfi János uramnak irjak, hogy felkőldené ide 
Kassára Assámhoz, azért kétszer is irtani, de még nem küldötte, 
vélem hogy ez mostani állapatban nem érkezik, mert arra viszik 
az testet, megent irok, hogy ne lialaszsza, ha fel nem köldi, tehát 
magam fogadok szekeret, felhozatom ha feladják. 

Huszt várát immár Homonai Bálint uramék kezében 
adták, és birja, mely dolgot vélem hogy nagyságodnak is megírt 
mindenképen. 

Az fejedelemnek itt pénze nem volt, fölötte igen eskiid-
tenek az testamentomos uraim, annak előtte mondják, hogy 
elköldötte volt derekasképen Bochkai Miklóstól és Perneszi 
Gábortól Kővárban, holott annak előtte is minden marháját 
Szent-Jobról küldötte vaia, mondják, hogy Haller Gábor is vitt 
volna el valami pénzt az mi itt volt, azból az udvar népét és az 
kékeket sem érték meg : az temetésre is nem kevés költ itt ez 
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helyben, mert valamint itt vitték az testet, szintén ollan czerimo-
niával viszik Érdélben is Fejérváratt az szentegyházban ; itt 
penig mindeneket kozzá készejtettenek. 200 gyalog késéri feke-
tében, két száz lovas megent feketében, fekete lobogós kopjákkal, 
az udvara népe mind feketében, az kékek megent két ruhában 
(így), előtte az több lovas seregük, megent előttök az fekete lova-
soknak, öt vezeték ló fekete bársonban felültetve, zászlókat azon-
képen viszik előtte hármat : maga czímere, erdélyi czímer és az 
Magyarországit. 

Most nagyságodnak egyebet nem írhatok. Nagyságod 
nekem kérem parancsoljon is, és nagyságodat azon is kérem, az 
hol az comoditas adja, ne feledkezzék nagyságod rólam is, pro-
moueáljon ő felségek előtt, én annyira voltam, kogy nekem kite-
lem nem volt, sőt mindennap markomban hordoztam lelkemet, 
soha nekem csendességem nem volt, csak éjjel nappal az nagy 
rettegésben, hanem hogy az testet kivitték az sok istentelen 
erdélyiek között, most újdolt és csendesedett meg lölköm az nagy 
félelemtől, most immár nem rettegek semmit. Istennek segéjtsé-
géből szabadon járok, csak az úristen tartson meg békességben 
még ő felségek után. Nagyságodat az úristen sok esztenig (így) 
tartsa meg jó egészségbe az magyarok szerencsájára. Datum Kassa 
5. die Februarii 1607. 

Spectabilis ac magnificae dominationis vestrae 
obsequentissimus servitor 

Nicolaus Orile m. p. 
P. S. Az én fiamot Orile Jánost nagyságodnak commen-

dálom, nagyságodnak hozzá való jó akarat ját én igyekezem 
Nagyságodnak megszolgálnom. Az szőlő mint idején el itt 
is, mert semmi tél nincsen. Nagyságod mit parancsol felőle, 
nagyságod írna egy pátens levelet, liogy nagyságod én reám 
vagy kire bízza nagyságod az tarczali hegyen való szőlőjét 
az szőlőt és az szarvasi szőlőit, kit az fejedelem per manus 
adott nagyságodnak. 

Külczim: Spectabili ac magnifico domino Stephano llliésházy de 
Illiesháza. 

Trinchili vel vbi spectabilis ac magnifica dominatio fuerit . 

Ez alatt Illésházy írása : D. Ilochkai temetése, Kassáról kivitele. 

T Ö R T . TÁR 1 8 7 8 . 55 
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X X X V I I I . 

1 6 0 7. F e b r . 10. 

Spectabilis ac magnifice domine nobis observandissime. 
Servitiorum nostrorum paratissimam commendationem. 

Ez elmúlt napokban találtok volt meg nagyságodat bizo-
nyos főatyánkfia által, ezen dologból, kiről most nagyságodat 
certificálni akarjok, de semmi válaszunk még arra nem jőve, ez 
időnek rövid voltához képest, penig ujulag akarjuk nagyságo-
dat úgymint hazánknak jó akaróját, azon dologból megtalálni. 
Minthogy az szent istennek ez volt elvégezett akaratja, hogy az 
mi kegyelmes urunknak halála miatt, ismét ebbe az változásban 
jutánk, azt nem tagadhatjok, hogy mind hazánkkal együtt, 
elég romlásban ennek előtte is nem voltunk, ennyivel immár 
az publica calamitas accedált, hogy egy néhány felől, az mi 
régi libertásunk ellen, melyet az mi kegyelmes urunk nagy 
munkájával meghozott, halljuk és értjük bizonyosan szán-
dékoznak erőszakkal és fegyverrel elszánt dolgokban proce-
dálni. Azt nem tagadhatjok, bizonyosan is értjük, hogy nagy-
ságod is bizonyos számú fegyveres lovaggal gyaloggal akar 
bejönni, az mi szegény romlott hazánkban az mi kegyelmes 
urunknak fejedelmünknek teste mellett, mely nagyságod hadá-
nak száma nem temetéshez és nem exequiához illendő, mert sem 
császár temetését sem herczegét soha fegyveres és hadviselő 
funebris pompa nem követte, nem is hallottunk sem az mi orszá-
gunkban, sem idegen helyeken, hogy fegyveres kézzel temettenek 
volna fejedelmet. Az mi peniglen minden nemzetek között utála-
tos és szokatlan, mi is minthogy nálunk újság, nem öremest vész-
szűk fel, és abból az szokatlan fegyverviselésből nagyobbat 
irányzunk, és hazánk szabadsága ellen mód nélkül való indula-
tokról gyanakodunk: nagyságodat azért szeretettel kérjük, úgy-
mint magyar és istenfélő űr-fiat : először nagyságod meggondol-
ván jó hírit nevét, és közöttünk való jó emlékezetit, minthogy mi 
nagyságodnak soha nem vétettünk, semmi boszszúságval is 
tűlünk nem találtatott nagyságod, országunkban ha nagyságod 
temetni jő, tegye le az fegyvert, és az mi kegyelmes urunk teste 
mellett úrfi módra, oly comitivával jőjen, ki illendő legyen az 
halottnak temetéséhez, és semmi erőszakra való suspiciot nagy-
ságod nekünk országúi ne mutasson, holott igen békességes és 
igen szűkölködő országban jő nagyságod, minthogy szintén el 
nem hihetjük, az mit az közönséges hír nagyságod felől hirdet. 
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Ez szerént cselekedvén nagyságod, mi is országúi minden időben 
az mi jó akaratunkat nagyságodhoz in omnibus occasionibus 
megbizonyitj ok. Hogyha penig nagyságod az mi romlott állapa-
tunkot meg nem tekinti, és semminek vél bennünket, valakik és 
valamicsodák vagyunk, minthogy az kicsiny férgecskék és csúszó 
mászó állatok is repugnálnak az állapatjok megbántói ellen, ha 
lehet, az vis ellen vist indítunk, és az fegyver ellen szép szabad-
ságunkat, hazánknak állapatját, libera electionkat fegyverrel és 
halálunkkal meg kell oltalmaznunk. Melyet ha nagyságod eltá-
voztat, és hazánkban reménységünk szerént, minthogy nem is 
hihetjük teljességvei, hogy fegyverrel háborgasson bennünket, 
mind egyképen s mind másképen, az Istentűi is nagyságod 
érdemét veszi és ilyen romlott állapatunkban is mi is ugy mutat-
jok meg nagyságodhoz magunkat, hogy minden időben igaz sze-
retettel való jó akaratunk és atyafiuságunk meg nem szűnik 
nagyságodhoz. Tartsa meg az úristen nagyságodat. Datum 
Claudiopoli 10. Februarii, Anno 1607. 

Ex commissione dominorum regnicolarum regni Trans-
sylvaniae. 

Magister Joannes Angialos 
prothonotarius m. p. 

Külczím: Spectabili ac magnifico domino Valentino Drugeth de Homonna 
regni Hungáriáé generali capitaneo et consiliario ac comitatus Zempli-

niensis Corniti etc. Domino et f ratr i nobis observando. 

X X X I X . 

1 6 0 7. M á r c z. 8. 

Spectabilis ac magnifice domine domine patroneque mihi 
confidentissime. Seruitiorum meorum paratissimam commenda-
tionem. Az úr istentől nagyságodnak egészséget és hosszú életet 
sok esztendeig kívánok. 

Erről kelletik nagyságodnak írnom, adák értésemre, hogy 
Kolnicz uram az nyitrai gondviselő szolgámat Adorján Pál t 
hivatná levele által Újvárban, tudom bizonyosan, hogy nem hasz-
nomra, hanem káromra igyekezik az hihet ( ? ) uram afféle iro-
gatásával. Kérem nagyságodat, írja meg nagyságod ő kegyel-
mének, hagyjon békét afféle irogatással szolgáimnak, ne igyekez-
zék valami zűrzavart háborút indétani ismég, mert én elhittem 
császár urunkat ő fölségét oly kegyelmes fejedelemnek lenni, 
hogy igazságunkban meg nem háborét, sőt minden keresztyén 
országokban nyilván vagyon az, hogy Nyitra várát az országhoz 
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való fő szolgálatomért kötötte ő fölsége énnekem, nem is illenék 
az az közönséges jó békesség szörzéshez, kogy éntőlem praktika 
által Nyitra várát elveszthetnék, micsoda hirek,nevek lenne min-
den országokban érette, sőt más emberek is mit reménylenének 
felölök. Nagyságodhoz eleitől fogva jó reménységem volt, hogy az 
Nyitra dolgában úgy segét nagyságod énnékem, kogy meg nem 
fogyatkozom; mostan is kérem nagyságodat szeretettel, gondolja 
meg azt nagyságod, kogy én annak az országnak és az magyar 
nemzetségnek mennyit szolgáltam, legyen mellettem azok ellen, 
az Nyitráért meg akarnának liáborétani, tudom bizonyosan, hogy 
nagyságod én velem minden jót cselekedlietik, kiért én is teljes 
életemben igyekezem nagyságodnak szolgálni. 

Végezetre az megholt fejedelem testének eltemetéséről 
csak ez estve érkeztem ide az szent jobbi házamhoz ; tudom bizo-
nyosan eddigien megértette nagyságod, hogy az miglen az feje-
delem testével beérkeztönk, azelőtt immár Rákóczi Zsigmond 
ő nagyságát esködtette az ország az fejedelemségre, az mely 
napon Fejérvárra beérkeztönk, másodnapon hozák az török csá-
szár zászlóját is, botját és szabláját, az mellett két szép lovat, 
szép kaftánokat az ő módjok szerént, úgy mutaták be az fejede-
lemnek, győlést kagytanak ismég az erdélyi uraim Vásárkelyen, 
úgymint 18. Martij, akkor minden derék dologrúl végeznek. 
Ebből az országbúi nem tudok egyébbel kedveskedni nagysá-
godnak, hanem egy jó paripát szörzöttem, kit én magam felviszek 
nagyságodnak. Tartsa meg az úristen nagyságodat sok esz-
tendeigleu jó egészségben. Datum ex Zent Job. 8. die mensis 
Marty. Anno 1607. 

Nagyságodnak x) szörötettel szolgál 
Rédei Ferencz m. p. 

Külczim : Spectabili ac magnifico domino domino Stephano II lésházi. 

X L . 

1 6 0 7. M a r t . 9. 

Serenissime princeps domine domine milii clementissime 
post fidelium seruitiorum meorum humillimam commendationem. 

Proficiscuntur ad Serenitatem vestram nuncii, a parte una 
domini Sigismundi Rakoczy, qui se bis diebus curavit in princi-
pem Transylvaniae per Transylvauos tumultuarie proclamali et 

') Kédei írása. 
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creari, si quidem tempore olim domini Boezkay erat gubernátor 
ibidem, parte ab altera domini Valentini Homonnay, quem 
demortuus dominus Boezkay, ex Consilio etiam meo in successo-
rem suum elegerat, quam electionem Turcicus quoque imperátor 
coufirmaverat, quem potius et non ali quem ex Transylvanis eo 
Consilio eligendum esse censueramus, et cum Domino Boezkay 
concluseram ego, ut Transylvania et ditiones ei annexae, suae 
caesareae majestati tanquam regi Hungáriáé magis devinoti et 
addicti sint, si quidem dominus Valentinus Homonnay ex natura 
aversatur Turcas et inclinatus erat maxime suae caesareae 
majestati, sed et alioquin, omnia sua paterna et avita bona intra 
Tibiscum in ditione suae caesareae majestatis habet. 

Transylvani praetendunt hoc tempore se habere liberam 
electionem principis sui, quae talis libera electio ut successive 
non praejudicet jurisdictioni coronae regni Hungáriáé propterea 
inter articulos pacis nuper per serenitatem vestram nomine suae 
caesareae majestatis tanquam regis Hungáriáé, per me cum 
demortuo domino Boezkay et partibus sibi alhaerentibus con-
clusos, ista verba sunt inserta, ubi etiam relaxatio fiet juramenti 
Transylvanorum ratione fidelitatis suae majestati praestiti. Pol-
licetur tamen idem domiuus Boezkay se curam habituram, ut 
ipsi in viani rectam et antiquam deducantur, id quod etiam omni 
studio in effectum deducere conabatur, antiqua autem et recta 
eorum via fuit subesse coronae regni Hungáriáé : quam succes-
sionem ne nunc quidem penitus amitteudam et obliterandam esse 
censerem, praesertim cum nunc manifeste occasiones ultro sese 
ofterant, ubi tam dominus Rakoczy, quam dominus Homonnay 
hoc in negocio confugiant ad suam caesaream majestatem et 
serenitatem vestram. 

Suader e tamen et censere pro tenui meo judicio non pos-
sum ut armis adhuc hoc tempore tacitum illud jus coronae regni 
Huugai'iae in Transylvania habitum prosequatur, vel ut dominus 
Rákóczy vel dominus Homonnay in praetensionibus suis per 
suam Majestatem armis defendantur, hoc enim si fiat quis clubi-
tabit Turcam, jus quoque suum quod in Transylvaniam hoc 
adhuc tempore praetendit, armis defensurum, quo facto ex parva 
hac scintilla novum aliquod noeivum incendium in regno Hun-
gáriáé rursus exoriri et incitari possit, praesertim cum adhuc 
nec confmia regni undique militibus suae majestatis firmata sint, 
sed neque vagabundi isti Haidones penitus arma sua deposue-
runt, in superioribus partibus regni Hungáriáé potissimum. Ob 
praemissas itaque et multas alias firmas rationes studio denique 
conservandae publicae pacis et tot vastationum, desolationuni et 
oppressionum miserae plebis, jam tandem ut suspirium. aliquod 
et finis consequi possit ; 
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Itaque suaderem potius ut exorta haec, i uter partes istas, 
nociva dissensio et contentio prudentia et benevolenza vestrae 
sereuitatis et justis exhortationibus et ratiouibus consopienda et 
sedanda foret, ue novis armis excitatis intestinum bellum Cbristi-
anorum, in utilitat.em et commodum Turcarum (qui ad onmes 
occasiones intentissimi solent esse) cedat. 

Quid autem Passa Budensis scribat domino Homonnay, in 
boc negotio, copiam illarum literarum praesentibus annexam 
mitto serenitati vestrae, dubium 11011 est Turcas partes suas 
neglecturos, considerandum itaque occurit, ne inter duos litigan-
tes tercius gaudeat, ut ne provincia illa in clitionem Turcicam 
cadat. Istud autem boc adbuc tempore ita posse fieri existima-
rem ut sua caesarea majestas et serenitas vestra dissensionem et 
casum bunc inter dominum Homonnay et dominum Pakóczy 
exortum dirimendum ad proxime futuram dietam regni Hungá-
riáé revidendum rejiceret, interim vero ut sua majestas arma 
illis utrisque interdiceret, et ut neutra pars subsidium Turcarum 
impetrare!. Verèndum enim est, ne si negotium hoc nunc statim 
armis aggrediatur, Turcas quoque partes suas minime neglectu-
ros, si tamen negotium hoc ad publicam dietam regni Hungáriáé 
rejicietur, vel partes interim sine armis convenient, vel Deus et 
tempus ipsum, viam in hoc negocio adaperient commodam. Quae 
tamen omnia prudenti judicio vestrae Serenitatis demisse sub-
jicio. De caetero etc. Datum Trinchiny 9. Mártii 1607. 

Kívül Illésházy írásával : Trans i lvania . Ad Arehidueem. 7. Márti i 1 0 0 7 . 

Ez alatt későbbi Írással : Sentimentum Stephani Illésházy, ad Arehidueem 
missum, occasioue electiouis Sigismundi Rákóczy in principem Transyl-

vauiae per Homounayum vero praetendentis . 

X L I . 

1 6 0 7. m a r t . 13. 

Spectabilis ac magnifice domine stb. Servitiorum stb. Az 
úristentől stb. 

Az nagyságod levelét megadák, melyből megértettem hoz-
zám való jó akarat já t nagyságodnak. Ez elmúlt csetörtökön 
bővségesen írtam nagyságodnak az ide való állapat felől, ez 
estve érkezének szolgáim Nyitrárúl, az várbeli szolgáim írják, 
hogy mennyi veszekedések vagyon és írogatnak rájok minden 
felül, főképen Kolnicz uram, hogy római császárnak ő fölségének 
megesküdjenek, azért uram, elhigyje az nagyságod, hogy én az 
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felséges Rudolphus császár urunknak, magyarországi királynak 
igaz kivé vagyok, mind az országnak és az magyar nemzetségnek 
bizony jót kivánok, tudom kogy ő fölsége, az mint megesküdt, 
igazságunkban megtart és Nyitra várát álgyuival tőlem el nem 
veszik, ka penig ő fölségének ugyanaz leszen akaratja, bogy 
pénz nekől tőlem Nyitrát elvegye, ellene nem állhatok ő fölségé-
nek, de ám meglátják minden idegen országokban, micsoda íté-
letben lesznek az emberek, ha éu tőlem hatalmasul és erővel 
Nyitrát elveszik. Ha peniglen más valaki ő fölsége híre nekől 
Nyitra várát tőlem elvenni akarja, mind isten előtt s mind ez 
világi emberek előtt bizonyságot teszek, kogy életemet is el nem 
szánom fogyatni Nyitráért, hanem úgy viselek gondot, kogy 
kárban ne maradjak. Nagyságod énnekem bizonyságom, mennyi 
sok fáradságom, munkám és szolgálatom volt Nyitráért, isten 
bizonyságom penig mi ultátúl fogva Nyitrát birom, az ott való 
gyövedelemből három ezer forintot nem vettem, az szegénységet 
kémélettem, láttam nyomorúságát, nem háborgattam. Ertem azt 
is, bogy Forgách Ferencz uram, az vármegyét akarja szolgáimra 
támasztani és velek akarja őket szorongattatni. Azért Nyitra vár-
megyének tudomásom szerént nem vétettem, sőt inkább szolgál-
tam ; nem tudom mért kellene ő kegyelmeknek én reám támadni. 
Kérem nagyságodat szeretettel az vármegyét intesse nagyságod 
levele által, ne igyekezzenek én nekem kárt tenni és az ország 
kire nekől Forgách uram mellé támadni, mert ha ismég ő 
kegyelmek kadat akarnak indétani, ezen a földen is bizony sokan 
élien várják, az kajdú vitézek es könnyen meg is mozdéthatni 
őket, tudom azt bizonyosan, ka Forgách uram meg nem szönik, 
könnyen felzavarhatja az hajdúságot ismeg, mert ha én rajtam 
hatalmasúl akarnak cselekedni, tudom bizonyost, hogy más embe-
rek is sem remélketnek semmi jót és nem szabadságok, hanem 
veszedelmek következketik az magyar nemzetségnek efféle dolog-
búi ; azért kérem nagyságodat, nagyságod legyen ezek ellen 
mellettem, kiért én is jövendőben, ha isten el nem hagy, meg-
igyekezem szolgálni nagyságodnak. Végezetre jól tudja azt 
nagyságod, minemő igazsággal birom én Nyitrát, az egyik dona-
tio! nagyságod maga minutáltatta meg, és az megholt fejede-
lemnek úgy köldötte írva nagyságod, kiért nagyságodnak sok 
szolgálattal tartozom ; azért látja isten kogy én inkább akarnám 
Nyitra vára, kogy nagyságodé lenne, hogy sem mint más ember 
birodalma alá kelne, mintkogy az ide való jószágomkoz is messze 
vagyon, ka nagyságodnak jó akaratja volna én erömest nagy-
ságoddal alkovásra mennék és inkább ereszteném nagyságod 
kezéhez, hogysem mint másnak; azért nagyságod adja értésemre 
akaratját, tudjam én is magamat mihez tartanom. Nagyságod én 
nekem parancsoljon, az mire elégséges vagyok, örömest szolgálok 
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nagyságodnak. Tartsa meg az jó isten nagyságodat, sok eszten-
deig szerencsés jó egészségben. Datum ex Szent-Jób 13 Mártii 
anno 1607. 

Nagyságodnak szeretettel szolgál Redej Ferencz. 
Kívül: Spectabili ac magnifico domino domino Stephani Illésliázi. 

X L I I . 
1 6 0 8. Á p r i 1. 2 6. 

Gabriel Báthory dei gratia Transylvaniae princeps, par-
tium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes. 

Illustris ac magnifice domine pater nobis observande. 
Salutem ac filialis servitii nostri commendationem. Az kegyel-
med sokszor hozzánk megmutatott jó akaratjában, noha mi az 
előtt is semmit nem kételkedhettünk, mindazáltal, hogy azt 
kegyelmed mostan is jámbor szolgánk által való continuál-
ván erősítette, adja isten, hogy kegyelmednek, mint jóakaró 
uramnak, apámnak, nemcsak szómmal, hanem ugyan igaz és jó 
szíbeli cselekedetemmel hálálhassam és szolgálhassam meg. 
Ertem azt is, hogy kegyelmed alá akar jünni, kin felette igen 
örülök. Hozza isten kegyelmedet nagy jó egészségben ; kérem is 
kegyelmedet, mint bizodalmas uramot, apámot, hogy ebbeli 
szándékát kegyelmednek, ha egészsége szenvedi, kicsin ok el ne 
mulattassa. Mert kegyelmed immár ott fenn az közönséges békes-
ségnek jó fundamentumát vetvén, kevántátik, hogy ez ide való 
állapatot is úgy véghez vigye, hogy annak semmi nemű szikrája 
fenn ne maradjon, kiből jövendőbe ismég veszedelmes gyuladás 
történnék. Mely dolognak véghezvitelére, az kegyelmed bölcs 
és megérett elméje felette igen kevántatik. En peniglen, mihelt 
isten kegyelmedet elhozza, mindjárást fű meghitt embereimet 
bocsátván kegyelmedhez, úgy akarom mind az magam kivált-
képen való s mind penig az közönséges dolgokban, az kegyelmed 
itíletihez és hozzám való jó akaratjához magamat accomodálván, 
a mint illik engedelmes fiúhoz és a közönséges jó kívánja. 
Hogy az Tiszán a hajdúkat az törökkel való békétlenség, és az 
nekik conferáltatott jószágnak meg nem adása általvitte vaia, 
meghagytam vaia Nagy Andrásnak és Németi Gergelynek, hogy 
az magyarországi uraink s atyánkfiaival mentől hamarébb békes-
ségre mennenek, kit, mihelt az törökkel való békesség véghez ment, 
meg is cselekedtek és noha Segniei Miklós és Kamuty Farkas 
uramékot is kibocsáttuk vaia, hogy az dolog inkább és hamarébb 
véghez menne köztök, immár a Tiszán vissza is költöztük volt, 
míg oda érkeztek. Mely békesség után szándékkal-e a vagy csak 
történetből minemű dolog következett, akarám kegyelmednek 



LEVELEZÉSE. 8 8 1 

azt is értésére adni. Az Tiszántúl való uraim arra rendelt emberi 
Kálló városát az mi megnevezett commissariusink és azok az 
hajdúk kezekben resignálván, azonközben Rákóczy Lajos, ki szin-
tén akkor otthon nem volt, találkozik haza felé jönni, melyet az 
hajdúk megértvén, az vicegeneralissal Elek Jánossal böcsületnek 
okáért kimentenek eleiben és egy ideig békességgel mentek. Az 
kocsija Rákóczynak beérkezvén, kit elöl elbocsátott, kezdenek 
lőni az hajdúkhoz álgyúkkal, az hajdúk kérdvén, mi dolog volua, 
Rákóczy azt mondja, hogy talán csak örömet lőnének. Azon 
közben közelb menvén, jobban kezdenek hozzájok lőni és az 
városban ki is ütnek azokra az hajdúkra a kik ottkon voltanak : 
úgy osztán az hajdúk, az kik Rákóczyval voltak, levágtak és ő 
magát sebben fogták el. Az városban penig az nap az hajdúk 
kimenvén többen jöttek vissza. Mely dolgot és veszedelmet, látja 
isten, szívem szerint bánok. Mindazáltal, hogy ez dologból ujonan 
ismég fel ne indultatnának mindjárást kibocsátám Petnekázy 
István uramot, az jenei kapítánunkat. De kevántátik mentől 
hamarébb az kegyelmed jelen létének autoritása, ki által remél-
hetjük isten után, hogy ez nagy civile bellumnak, kit isten (után) 
bán (így), magunk sirathatunk és minden nemzetek csudálnak, 
gyükere is úgy kigyomláltatkatik, hogy ez után fel ne nevekedhes-
sék. Csakhogy míg kegyelmed aláérkezik, szükséges, kogy mind 
Mátyás kerczeg ű felsége s mind penig kegyelmed admoneálja, 
ide Kassa felé, felsőmagyarországi urainkot, hogy az fegyvertől 
és minden injuríatúl ők is abstineáljanak. Végezetre minemű 
dologról találtam legyen meg szolgám által Mátyás kerczeget, 
ő felségét, hiszem hogy kegyelmednek az ezkedig vagyon érté-
sére, ha penig nincs, Veselény István uramtúl kegyelmed 
megérti. Mely dologból ugyanazou szolgám által ő fölsége 
kegyelmességét is ajánlotta liozzám. Kérem azért kegyelmedet, 
mint jó akaró uramot, apámot, hogy kegyelmed abban az 
dologbau mutassa oly jó akaratját ő felségénél hozzám, hogy 
az ő felsége kegyelmességcben ez dologból meg nem fogyat-
kozván ő mind felségének és az egész magyar nemzetségnek szol-
gálkassak szívem szerint. Mely dolgot, ha kegyelmed által isten 
véghez enged vinnem, meglátja kegyelmed jóakaró apám 
uram, kogy az kegyelmed kozzám való jóakaratját haszonnal 
meghálálom kegyelmednek. Hogy kegyelmedet semmi oly 
böcsületes marhával nem látogathatom meg, kegyelmed megbo-
csássa mind azáltal im egy gostyányt küldtem most kegyel-
mednek. Tartsa meg isten kegyelmedet jó egészségben. Datum 
in civitate nostra Kolosvár die 26 Április 1608. 

Spec. ac mag. dom. ves. 
servitor, filius paratus ac sincerissimus 

Gabriel Bathori. m. p. 
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Kegyelmednek Vesselény István uramtúl és Ramocsaházy 
Istvántúl szóval is izentünk, kérvén kegyelmedet szeretettel, 
hogy kegyelmed adjon hitelt az ő kegyelmek szavának. 

Kívül: Illustri ac Magnifico domino corniti Stephano Illyésházy, corniti 
perpetuo comitatus Trinesiniensie, magistro curiae ac consiliario sacr. 

caes. reg. maj. etc. Domino patri nobis observandissimo. 

X L I I I . 

1 6 08. Máj. 6. 

Spectabilis ac magnifice domine stb. Post salutem stb. 
Még ez ideig el nem hallgattam, hanem minden occasióval 

írtam kegyelmednek itt való állapatunkról, a1;arám azért most 
is értésére adnom kegyelmednek minemő kárban legyen ide az 
dolog. Mi ő fölségével egyött ez elmúlt szombaton érkezénk ide 
néminemő Pyrnicli nevő váraskában, vasárnap, mind egész nap 
itt mulatott ö fölsége, én is véle egyött, még ma istennek akarat-
jából ebéd után megindolván Igláviában megyöuk. Én uram 
eléggé mentém magamat az generálisságnak tiszti fölvétele 
felől, de semmiképen meg nem menekedheténi tőle, ő fölsége 
reám adá, ki, látja isten, nem szintén kedvem szerint vagyon, 
mert annyi búsulásban és gondban vagyok immár is, mind az 
végbeli s mind egyéb rendbeli vitézlő nép miatt, hogy följebb 
sem lehet, mindenik íűzetetlenségét számlálja előttem, kivált-
képen az úrfiak és így lelietlen dolog uram, ha fúzetetlenek 
lesznek, hogy kártételtől megótalmazhassam őket. Azért kérem 
kegyelmedet, mint jóakaró komám uramot, kegyelmed matu-
rálja az pénznek fölküldését, mind az ráczoknak való fúzetést s 
mind az többit. Az vármegyéket mentettem ő fölsége előtt, hogy 
személyek szerint el nem jöhettek és pusztán az földet nem 
hagyhatták, hanem bizonyos summa pénzt adnak, azért tetszik ő 
fölségének is az, hanem immár kegyelmed legyen azon, hogy hová 
hamarább küldje föl az pénzt, mert addig semmi fenyéték alatt 
nem tarhatom (így) őket, valamíg nem füzetönk nekiek ós 
károkat kezelnek cselekedni. Minthogy penig kegyelmednek az 
fölföldre tudom alá kelletik menni, mert az mint értem Rákóczi 
Lajos maga veszedelmére ismét valami zűrzavart akar ott indé-
taui kegyelmed elmeneteli után, kitől kellessék a pénzt solici-
táluom, kegyelmedet kérem adja értésemre. Az Nádasdi Tamás 
hadának füzetése, honuét legyen meg, ő fölsége tanácsban 
küldte vaia, azt találánk rajta, hogy vagy az maga tárházából 
füzessen meg ő fölsége nekiek avagy az Dunántúl való várme-
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gyekkel füzettessen nekiek az szerint, az mint az Dunán innét 
való vármegyék cselekesznek, mert nemcsak az Dunán innét 
való rész neveztetik Magyarországnak, kanem az túlsó is. 

Az saxoniai kerczegnek jött vaia követe ide ő fölségékez, 
egyebet nem hozott, hanem inti ő felségét arra, hogy császárral 
megbékéljék, remélem, hogy isten egyességet ád ö fölségek 
között. Cházlóban most az cseheknek gyűléseknek kelletik lenni, 
ő fölségének is császárnak követi ott lésznek és reménségben 
vagyunk, kogy megegyesednek ő fölségek. Ezután miben fordol-
jon dolgunk per occasionem arról is tudósítom kegyelmedet. 
Éltesse isten jó egészségben kegyelmedet. Datum ex oppido 
Pirnicz. 6. Máj. anno 1608. 

Dom. V. Spec. ac Mag. 
servitor et compater deditissimus 

Comes Georgius Thurzó. 

P. S. Az ráczoknak kavok mikor kezdessék, kegyelmed 
jól tudja, azoknak csak akkorra kelletik az pénzt fölküldeni, de 
minthogy kétszáz lóval többen jöttek, ő fölsége azoknak most 
pénzt ad. Az saxoniai kerczegnek most csak postája volt itt ö 
felségénél, de ez után ő is bizonyos követit az ő fölségénél való 
tractatusra Csazlóba avagy az hová érkeznek. 

Itt uram legyen hála istennek bonis terminis vagyunk, 
se császárnak, se az cseheknek semmi hadok nincsen, nekönk 
penig az minemő szép hadunk vagyon, ha kegyelmed látná 
gyönyörködnék benne, féltekben is mindent kell prestálniok 
nolle velie. 

M elléklet. 

P. S. lm Homonnay uramnak és az több fölföldi uraknak 
némelyeknek írt ő fölsége valami leveleket, kegyelmednek oda 
küldtem, kérem kegyelmedet küldje el őket. Előbbi levelemben 
is kértem kegyelmedet, mint jóakaró komám uramot, kogy, ka 
isten az fölföldre viszi kegyelmedet, vegye gondja viselése alá 
kegyelmed az én tokaji puszta jószágomat, most is csak arra 
emlékeztetem kegyelmedet, ha isten éltet én is szolgálok kegyel-
mednek, mint jóakaró uramnak és komámnak. 

Servitor et compater deditissimus 
Comes Georgius Thurzó. 

Kioűl: Spectabili ac magnifico domino Stepliano de Illésháza. 
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XLIY. 

1 6 08. M á j . 1 1. 

Spectabilis ac megnifice domine stb. post salutem stb. 
Akarám kegyelmedet mostani állapatunkról tudósítanom ; 

mivelhogy ő fölsége elkezdett dolgában és igyekezetiben,mind az 
mi szegén elfáradt és romlott hazánknak nyugodalmára nézve 
smind penig az maga jövendő méltóságának bizonyos állapatban 
való hozására, elől akar menni. Most ő fölsége itt Csázlóban 
vagyon, az imperiumbeli s csehországi követek is, annak fölötte 
császár ő felsége követi is tegnap érkeztek ide be. Mit végez-
hessen ezekkel ő fölsége, még nem tudjuk, de minden akaratja 
és szándékja az, hogy ha kedve szerint valót itt ez követekkel 
nem concludálhat, minden okvetetlen Prágában menjen és ott 
végezzen ő magával császárral, hiszem, hogy az úristen elkezdett 
dolgunkban jó véget ád. Ez után mire következzék dolgunk, 
jó occasióval arról is tudósítom kegyelmedet. Kegyelmedet 
kérem, mint jóakaró uramot komámot, kegyelmed maturálja 
az pénznek fölküldését, mert az füzetetlenség miatt nem tud az 
vitézlő nép hová lenui, el kell venni, ha az édes atyja marhája 
volna is, az sok panasz éjjel nappal jöttönt jő reám s nem tudok 
mit cselekednem, mert ha nem füzetnek nekiek, éhhel meg nem 
ölheti magát s lovát. En azért mind isten s mind az emberek 
előtt tudománt tészek arról, liogy oka nem vagyok az sok kárté-
telnek. mert én eleget sollicitálom ; azért kegyelmed lássa, ha 
nem füzetnek az vitézlő népnek s disciplinábau tartjuk őket, 
félek rajta, hogy semmi jó nem következik belőle. Kegyelmednél 
legyen beles azért irásom és szorgalmazza Pék uramot az 
pénzzel. Én kegyelmednek, mint jóakaró komám uramnak szere-
tettel szolgálok. Éltesse isten kegyelmedet. Datum Chazloviae 
11 May. anno 1608. 

Do. V. Spec. ac Mag. 
servitor et, compater deditissimus 

Comes Georgius Thurzó 

Kívül: Spectabili ac magnifico domino Stephano döIllésli.íza, comitatuum 
Threnciniensis et Liptlioviensis corniti etc. Domino et compatri observan-

dissimo. 
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XLY. 

1 608. M a j . 18. 

Illustrissime ac magnifice domine stb. servitiorum stb. 
Mivel bogy ő fölségének kegyelmes parancsolatjából, ki 

Zuaimbau költ ez elmúlt napokban, bizonyosan értöttem (jól-
lehet ennek előtte is egynebánytól hallottam), hogy ő fölsége 
kegyelmedet ide alá expediálta, örülvén azon szívem szerint, 
hogy egyszer immár az kegyelmed ide alá való útja effectuál-
tatik ; akarám kegyelmedet, mint jóakaró uramot azon kérnem, 
hogy az mikor és mely tájban ide akarna jünni, ezen levél vivő 
embertől írná meg ez végre, hogy kegyelmedet, mint ő fölsé-
gének becsületes s fő szolgáját illendő böcsületnek megmutatá-
sáért az kegyelmed excipiálására jobb módjával készülhetnénk 
és tisztességesen fogadkatnánk. 

Az ide való állapat, hála istennek, most csendességben 
vagyon. Homonnay uram az uapokban ment Gezteljből Ung-
várra és mostanában ott vagyon, hadának jobbrészét vigyázásnak 
okáért Gezteljnél liagyván. Bátliory uramnak is csak szintén 
mostanában érkezék levele, abban mit írjon, páriájából megérti 
kegyelmed, az originálisát ő felségének felküldöm. Az ónodiaknak 
ma ötöd napja bizonyos számú lovakat elhajtották az tatárok, 
kiknek megadása felől azontúl írtam az egri basának, intimálván 
azt is, kogy efféle újabb háborúságra való eszközöket távoztat-
nának, mit használt lett legyen nála levelem, nem tudom. Xeni 
ártana, ha kegyelmed ott előliozná ez dolgot és íratna levelet 
az budai basával az ide való egri pasának, adnák s adatnák 
meg az lovakat az ónodiaknak. Kit az kegyelmed okos és bölcs 
itíletére hagyok. Isten éltesse kegyelmedet jő egészségben és 
hozza szerencsésen ide. Datum Cassoviae 18 Maji anno 1608. 

Illustrissimi ac Magni. Dom. Vestr. 
servitor et affinis addictissimus 

And. Dóczy. 
Kívül : Illustrissimo ac magnifico domino Stephano Iliesliazy. 

XLYI. 

16 08. M á j . 2 5. 

Becsületes vitézlő nagyságos uram, neköm jóakaró apám, 
keszenetöm és tisztőséges barátságom ajánlása után Istentűi 
jó egészségöt s jó szerencsét kivánok nagyságodnak adatni. 
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Ide küldött s bő beszéddel irott levele nagyságodnak 
megadatott, és akarok vaia mindenikre igazán választ adni. Mi 
reánk vetött nagyságotok, hogy mi lőttünk volna okai az békös-
ségnek megketésének. De mostan az mire szükséges nem volt. 
azokra választ is nem adtunk. Hanem csak az Sitvatoroknál 
való végezés szörént, az oda mönendő becsületes nagyságos 
Züldficar bégöt ő nagyságát, és az lévő zálag becsületes kapi-
tány barátinkat ezön hétön lévő kedd napon, mely im csak 
harmad nap, innen fölinditván az egyéb szükséges dolgokkal 
Esztergámhoz fölküldöm. Nagyságod is onnan az részről ez előtt 
való végezésönk szörént valamöly napot röndölendnek, irják meg. 
Komárom és Esztergám között szemben levén, változtassanak 
meg az követök. Ebből immár kitetszik, ki akarja megtartani az 
békösségöt. Az egyébb dolgok és az hódolás dolgai is soha az 
Sitvatoroknál való végezésnek ellene nem levén, az adott és 
vött menedéklevélnek írása és tartása szörént megtartjuk. És 
az hatalmas győzhetetlen császárunknak követek dolga felől 
becsületes hitlevele embörünkkel együtt megyen, s nagyságod 
is azonképpen az felséges római császár ő fölségének becsületes 
hitlevelét küldje. Isten éltesse egészségben nagyságodat. Datum 
Budae 25. die Ma)' secundum nouum calendarium. Anno 1608. 

Nagyságodnak jó akaró fia 
Wezer Aly passa 

az hatalmas török császárnak 
főhely tartója s gondviselője Budán. 

Mindjárt erre választ kívánok kegyelmedtűl. 
Külczím: Tekintetes és nagyságos vitézlő úrnak Illyésházy Istvánnak, 

Komáromban. 
V/itissime-

X L VII. 

1 6 0 8. M á j . 2 8. 

Nagyságos és böcsületes szomszéd uraim barátim, minden 
hozzám illendő dolgokban szomszédsági barátságomét ajánlom 
kegyelmeteknek, kívánom jó szerencsés egészségét kegyelme-
teknek Istentől adatnia. 

Az kegyelmetek böcsületes levelét megadák énnékem, 
melyben ír kegyelmetek az zálagok felől, és az ajándék felől. 
Tegnapelőtt megírtam az nagyságos hassanak, hogy innen az 
mi részünkről az végezés szerint mindenek készen vadnak, és 
készek vagyunk is abba megmaradni, valamiket elvégeztünk'. 
Sőt az mi hatalmas császárunk levelének az mását is elkül-
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döttük az kassának. Véghez menvén azért előszer az szerint 
mind az hódultság dolga s rabok dolga, mind egyéb dolgok, a 
mint ez előtt is megírtuk, innen semmi fogyatkozás nem leszen, 
kanem minden dolgok az szerint, az mint az derék végezés és az 
mi császárunk levele tartja, eligazodván közöttünk, mi rajtunk 
semmi el nem múlik az után való dologba. Mely dolgokról 
bévebben írtam tegnapelőtt az nagyságos bassának, azért azok-
ról az dolgokról választ is várok előszer ő nagyságától. Isten 
tartsa meg egészségbe kegyelmeteket. Datae Comaromy 28. 
Maj. 1608^ 
Illésházy István sajátkezű jegyzetei a fogalmazvány fölött: 28. máj. az törek 

levélre választ. 
És kívül : 28. máj. választ az törek levélre. 

XL VI I I . 
1 6 08. M á j . 3 0. 

Tekintes és nagyságos etc. 
Az nagyságod levelét böcsülettel elvettem, és az mellettem 

való böcsületes urakkal comissariusokkal megértettük. Irta 
nagyságod, hogy az hódultság felől az Sitvatoroknál való 
végezéskez akarná magát tartani, arról mi is-azt írjuk nagysá-
godnak, kogy mi is alikoz akarjuk magunkot tartani. Mi volt 
penig az végezés, im igyről igyre leírattam és oda küldöttem 
nagyságodnak. Ezt penig, hogy igy végeztük, semmi tisztességbeli 
böcsületes ember meg nem tagadhatja, kik abba az tractába és 
végezésbe jelen voltanak, mert pecsét alatt adtuk nagyságodnak 
s pecsét alatt vittem én is szegény Bocskay fejedelem részére, 
pecsétek alatt küldtük az római császárnak is, és azért az római 
császár is arra az fondamentomra rakta az békességnek az 
lioldultságnak is állapatját. E mellől azért az egyszer igazán 
elvégezett dolog mellől és az császárunk levele mellől semmiké-
pen el nem állhatunk, mert az követet is az tisztességes ajándék-
kal e mellett bocsátta be az római császár. Xeni is mehet az 
követ ^más követséggel és végezéssel be. 

í r ja azt is nagyságod, hogy Tolna Esztergámon alól 20 
mélyföldön vagyon, és hogy nem tartana nagyságod ellent 
benne, hogy az oda való faluk is ide fel kolduljanak. Szerető 
nagyságos fiam uram, azt is meggondolja nagyságod, hogy az 
magyaroktól hatalommal és erővel vétették el azokot az falukot, 
de az ország egynihány száz esztendőktől fogván az magyaroké 
volt, nem törököké, és azért ne csodálja nagyságod, kogy azok 
a kiknek közöktől apjoktól s igazságtól igazán maradott jószá-
gok vagyon oda, hogy bírni akarják. Hogy penig határt vetet-
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tünk az derék békességnek végezésébe, mennél feljebb ne hol-
doltassák az falukot az szpahiak, ha az békességet el akartuk 
végezni, és ha azont ugyan meg is akarjuk tartani, nem lehet az 
másképen meg, hanem hogy bizonyosképen tudjuk, melyik falu 
holdoljon, s melyik nem. 

Ezekből nyilván látja nagyságod szerető uram fiam, hogy 
igen szükség, hogy az holdultság abba maradjon, az mint az 
Sitvatorokba elvégeztük és a mint im irva küldtem nagyságod-
nak, ha azt akarjuk mindkét felől, hogy az békesség állandó-
képen megmaradjon. Nám ez előtt nagyságod mind leveleibe 
s mind az újvári végezéskor nem tartott ellent benne, hogy a 
faluk nevezve és feljegyezve legyenek. Mi semmi új dolgot nem 
kívánunk, de abba a mit egyszer végeztünk meg akarunk 
maradni, és abból ki sem mehetünk, mert az császárunk levele 
is azon dolgot tartja, a ki mellett az követ az tisztességes aján-
dékkal bemegyen, s azon kívől egyébb dolgot nem végezhetünk, 
sem nem akarunk végezni. Ebbe nem méltó, hogy egynihány 
szpahiának a kedvét nézze nagyságod, hanem nézze a békességet, 
a kit sok fáradsággal és nehezen végezheténk el, mely békes-
séget sem Ibrahim basa, sem az után mindkét felől sok fáradság 
és nagy hijábavaló költséggel nagy fő emberek urak nem végez-
hetőnek el. 

Annakokáért mégis kérem nagyságodat mint jó uramot 
fiamot, maradjon meg az igaz végezés mellett, és a mint 
Újvárban is szóltunk, beszéllettünk és végeztünk az nagyságod 
fő követével, hogy ide jöjjek és itt Komáromban végezzük el az 
holdúlt faluknak dolgát, az szerint bocsássa nagyságod] ide, 
hogy irjuk fel az falukot kik legyenek koldultak s kik nem. 
Elhigye nagyságod, hogy ebbe nem kedvezünk ez ide való szpa-
hiaknak, hanem valami az igaz s valamint Sitvatorkon elvégez-
tük, kinek mását küldtem nagyságodnak, mindenképen ahhoz 
tartjuk magunkot, kihez hogy nagyságon is tartsa magát, meg 
is kérem nagyságodat. 

Az mi penig az panaszok és az rabok dolgát illeti is, 
szükség, hogy ugyanezen dolgok felől való tractáinkba és beszél-
getésinkbe arról való végezés és tracta is legyen köztünk, ha 
valamiben penig ezekkel megakadnánk, nagyságod jőjjen Eszter-
gámba, hogy közelebb lehetvén nagyságod, érthessen minden 
dolgokot kamarbau meg nagyságod, ilyen szent és nagy dologért 
ne szánja nagyságod fáradságát, nám ifjú legény még nagyságod 
én vén ember vagyok, de mégis eléggé munkálkodom. 

Kírűl illés-ház// sajátkezű Írásával : Az budai passa levelére választ. 30 . 
máj. 1608 . 
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XLIX. 

1 6 0 8. J u n i u s 2. 

Spectabiles, magnifici, egregii ac nobiles domini et amici 
observanti. Post salutem et servitii mei commendationem. 

Akarám kegyelmeteknek tudtára adni, kogy ő fölsége 
berezeg urunk immár Prágában vagyon és rövid üdőn császárra 
minden jót végez. Én is Komáromban levén az törökkel az frigy 
dolgát most tractálom, kiszem is az úristent, bogy minden jót 
végezek velek, ki liazánknak megmaradására leszen. Az mely 
magyar bad ő felségével berezeg urunkkal mostan oda vagyon, 
s azoknak immár liavok kitölt és ka ő fölsége onnand kadával 
visszatérend (az mint bizonyos is, bogy immár ott sokáig nem 
mulat) ka azoknak az vitézlő népnek meg nem fizetnénk, sok 
kárt tennénk az országban : annak okáért ő fölsége ujonan én 
általam szeretettel kéri és inti kegyelmeteket, kogy, az elöbbeni 
limitatio szerint, ismég kegyelmetek adna egy hópénzt, hogy 
elégettetnéjek meg azokat is és igy immár az úristen hazánkban 
való sok romlásokat lecsendesétenéje és nyugodalmasb álla-
patra hozná dolgunkot. Hiszem, kogy kegyelmetek hazája 
megmaradására való jóvát megtekinti, ebben ő fölsége kivánsága 
szerint cselekszik kegyelmetek. Ezt penig minden késedelem 
nélkül vesse föl az vármegyében kegyelmetek és szolgáltassa 
Leopold Pekli uram kezébe az pozsonyi 'kamarán. Isten tartsa 
meg kegyelmeteket minden jóval. Datum Comáromij die secunda 
Junii anno 1608. 

Spec. mag. gener. et egr. doni. ves. 

servitor et amicus para-
tissimus 

Stephauus Iliésházy. 

Kivül : Spectabilibus, Magnificis, Generosis, Egregiciis ac Nobllibus domi-
nis viceeomijudicibus, nec non universitati dominorum magnatum et 
bobilium comitatus Tvincsiniensis etc. dominis, amicis et vicinis obser-

vandis. 

T Ö R T . T Á R . 1 8 7 b . 56 
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L. 

1 6 0 8. j u n. 6. 

a) 

Mi vezér Ali pasa, az hatalmas, győzhetetlen török csá-
szárnak Budán főhely tartója és magyarországi főgondviselője 
és Halil effendi ő hatalmasságának budai főkadiája és Ara-
hát tihája az tekentetes és nagyságos vezér Ali pasának 
képebeli embere és Musztafa effendi ő hatalmasságának bu-
dai tímár-defterdárja s mostan az hatalmas győzhetetlen 
török császár részéről az körösztyén országokkal való békes-
ség tractálásra és végezésre teljes hatalommal választott és 
rendöltetett főcommissariusit. 

Adjuk mindeneknek tudására, az kiknek illik, hogy mi az 
hatalmas római császárnak és Mátyás berezegnek választott com-
missariusival az Sitvatorkon való tractálásunk korán, mind az 
két hatalmas császár hitlevele mellett az holdolt faluk felől 
ilyen végezést tettönk volt, hogy azok az faluk, az kik akkor 
holdoltak voltanak Esztergám várához, a mikor az római csá-
szár hada megvette Esztergamot, azok mast is oda Esztergám-
hoz hódoljanak, de többet azoknál semmiképen oda ne hódol-
tassanak. Amely faluk penig Filekkel. Somoskővel. Hollókővel. 
Hajnácskővel, Divénnel. Kékkövei, Szécsénnel, Gyarmattal. 
Palánkkal, Nógráddal és Váczczal az holdolástól megszabadulta-
nak ezután se holdoljanak. Azoktul az faluktól elválva, az kik 
Egernek megvétele után szüntelen holdultak voltanak és bead-
ták adójokat. Miért hogy az Sitvatorkon való végezés is és az 
római császár frigylevele is, kivel az ő fölsége követe az hatal-
mas császár portájára bemegyen ezen igékkel vagyon írva. De 
mivelhogy mindenestől fogva rövid idő alatt, nem mehetni jól és 
nevenként végére, melyik faluk voltanak akkor holdolva Esz-
tergámhoz és ennek eligazétása miatt tovább nem akarjok 
tartóztatni, az római császár ajándékival az hatalmas csá-
portájára menendő követet, hanem az mi kívánságunk 
szerint bebocsátók ő hatalmasságához. fogadjok azért az 
mi hitünkre, tisztességünkre és emberségünkre és köt-
jök hittel magunkat az ez mi levelönkben, hogy valameddig ez 
bebocsátott római császár követi haza nem érkeznek Konstanti-
nápolból az holdolt faluknak állapatját csak ebben hagyjok az 
állapatban és holdolásban, az mint mastan vadnak holdoltatva 
és többet nem holdoltatunk annál, az kik most holdolnak. Annak 
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utána osztán kész helyet s napot hagyván Komárom és Eszter-
gám között, az mely lielyre s napra az faluk bírái gy öljenek és 
jöjjenek, valamely falu bírája, arra az dologra, mind az két felől 
való választott személyek előtt, azon az napon és kelyen meges-
küszik, hogy holdolt nem volt, mikor Esztergamot az mieinktől 
megvették az körösztének, az a falu szabad legyen az holdolás-
tól és ne erőltethesse az mi részünkről soka senki az koldulásra, 
mely dolognak erősétésére és megtartására adjuk ez mi pecsé-
tünkkel és kezünk írásával megerősétett levelünket. 
Kivül: Illésházy kezével Ilyen levelet kívánunk az törökektől 6. Juni. 

(Más réztől). 

Ugyancsak ő későbbi Írással : Nem adta így, hanem másképen adta 
ki pasa az levelet. 

Ali pasa levele, 

b) Az mely faluk 
ennek előtte bekódoltának Esztergomba és mostan nem hódol-
nak, ezek: 

Kis Tata, Pereszlény, Helemba, Bah, Badmán, Kis Keszi, 
Tölgyes, Leled, Bontó, Karvár, Zalosgya, Gergelyfalva, 

Bát tartománya : 

Bát városa, Szalanta, Szennili, Yisk, Sember, Sólymos, 
Becske, (más neve Szőllős), Elgres, Horvát, Kis-Győr, Győrök, 
Kis Marót, Keres Kéri, Nádas, Deresnye, Dolna-Almás, Var-
sány, Gyurna-Almás, Bakoncza, Mogyoród, Kis Fegyvernek, 
Tót Csekő, O-Léva, Nagy Drás. Szántó. Dalmad, Szent-Köröszt, 
Kis Kereskény, Tót Keszi, Hasas Torján, Nagy Marót, Dóimat, 
Nagy Koszmár, Kis Terján, Tót Szőllős, Helemba, Alsó Tót 
Bika, Felső Tót Bika, Szüdeth, Újfalu, Hencse. 

Bátorkeszi tartománya : 

Bathó, Martinház, Sitvakeszi. 

Nagy Sarló tartománya : 
Holovin, Kis Orosz, Gir, Bolardin, Nagy Győröd, Nagy 

Kálna, Valkocza, Kis Bél, Szanda, Érsek Gyarmat, Beseh, 
Nagy Balázs, Szent Márton, Yajka, Nagy Teszek, Borna, Szent-
Jakab, Kelecsin, Lők, Új Bars várasa, Kis Kálna, Kis Szelt-
csény. Marosfalu, Dersina, Kis Sárik, Várad. 

56* 
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Nyárhid tartománya: 

Gyűrűs, Bajt, Berencs, Lety, Kis Győröd, Kurta Keszi, 
Perbete, Hetin, Kamenicza, Bessenyő, Anyala, Audód, TJdvard 
várasa, Kaláz, Bán Keszi, Nagy Pendve. Óhaj, Kolna, Ürmely. 
Lűty, Nagy Falva, Mezőkeszi, Üjfalva, Nádszeg, Malomszeg, Me-
gyei', Guga, Surán. 

Verebély tartománya : 

Verebély várasa, Tile, Tühül, Tót Újfalu, Binot, Mérő. 
Vörösvár, Nagy-Vezekén. Ledőt, Lihotka Gyarmat. Vajk, Lud, 
Kiesind, Szirnere, Ritkák, Mohi. Ann, Nagy Kovács, Kis Kovács, 
Tikár, Pográn-Apatócza, Nagy Zelcz, Telek. Felső Csornok,, 
Alsó Csornok. Aha, Kis Bánya, Nagy Csetűu, Nagy Bánya 
Valkaz, Nagy Inók, Tanya, Dicske, Nagy r Tornos, Kis Csetűn, 
Nemes Csetőn, Erdőnye, Hűl, Koszmár, O-Bars, Nyarak, Sári. 
Nagy Zelcsin, Karva, Konyád várasa, Fűss, Fidimes, Rozniczka, 
Nemcsín, Kis Baia, Nemese, Nagy Csehi, Lábas Gyarmat, Teszár. 
Nagy Herestyén, Csát, Komjáti, Nagy Gyér, Kis Inok, Bátna, 
Nagy Szelesán, Velhicza, Kis Szőlős, Nagy Szőlős, Nagy Hind, 
Martonfalva, Kis Kaláz, Szent Mihály, Keresztúr, Babindól. 
Garszna, Moravicza más néven Tót Marton, Kis Andò, Kel-
csin, Prileb, Botor, Halad, Maholnicza, Kevarnicza, Kis Veze-
kén, Kalon, Girincsár, Gimes Keszád, Tardos Kedd, Salgo. 
Balonya, Egyházas Teszek, Kis Szelesén, Apadfalva, Kis Heresz-
tyén, Bajkócza, Szente, Ivádka, Kesztőcz, ]\likófalva. Bodok, 
O-Néma, Kis Falva, Boti Sók, Száz, Nagy Guta, Kis Guta. 

Az nógrádi faluk 

az esztergami falukkal határosok lévén és mikor s meddig Esz-
tergám kezönknél volt, mindenkoron hódoltak ezek Váczra. 
Pestre, Hatvanra és Budára : Ludán, Podlusáu, Szakái, Borffi, 
Bori, Bálván, Sződnise, Lehova, Leszen, Mathócza, Szépik. 
Teszér, Udvornik, Kaara, Gyügy, Emég, Királyfi. Felső Szemere, 
Tótya, Kis Rokoncza, Hidvég, Drégely várasa, Hont, Tisvág, 
Prépostság, Kis Túr, Közép Túr, Nagy Túr, Bernicza, Reklni-
cza, Jánya, Fedimes, Kelenya, Zőcsin, Felső- Alsó- s Középső 
Nyík, Szirák, Tivi Kész, Szeliu, Keszihacz, Csáb, Nagy Prébel, 
Kis Prébel, Tereske, Ebeczke, Szlobonya, Zahora, Bátorfalva, 
Apád, Ujfalva. Kis Ujfalva, Ilyésfalva, Leszenye, Kamenicza, 
Kis Csalomnya, Nagy Csalomnya, Ipolykeszi, Inám, Kelencze, 
Iuáncs, Balog, Nagy Ujfalva, Várasi. Nagy Oroszfalva, Patak 
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Dejtár, Kerpáts, Berkes, Beríii. Rétság, Petyenek, Rémán, Ha-
lak, Marczal, Isztráz, Bodon, Szátok, Baratka, Csán, Tompa, 
Terbegecz, Luka Palojesa, Vadkertek kármán, Drégely várasa. 

LI. 

1 6 0 8 . j u n i u s 8 . 

Spectabilis ac magnifice domine stb. Salutem stb. 
Hogy kegyelmed az törökkel való békességnek elvégezésében 

fárad és munkálózik az kegyelmed levelébül értem, adja az úristen, 
kogy ott is minden jót végezhessen kegyelmed az keresztyén-
ségnek és hazánknak jovára és megmaradására. Az vármegyékre 
való mandatumokat az contributionak megadása és még egy hóra 
való eontributiója felől expediáltatta ő fölsége, reménlem, hogy 
eddig a mandatumok kezékez jutottanak kegyelmednek. Bá-
thory Gábor az erdélyi fejedelem szolgáját szép írással és szép szó-
val bocsátotta el ő fölsége, azmint kegyelmednek is ő fölsége írása 
által értésére adta, az országgyűlésére halasztván Báthory uram 
kívánságit ő fölsége. Az 20,000 forint felől való assecurationa-
list megküldte kegyelmednek ő felsége, gondolván kogy conten-
tus lészen vele kegyelmed. A felföldön való generalisságot keá-
ban sollicitálja Rákóczy Zsigmond uram. Az kegyelmed rende-
lésékez és dispositi ójához tartja magát ő felsége, az mint ke-
gyelmed is írja, ez jüvő gyűlésig. Az itt való állapat felől 
occasione nacta, mindenkor írtam kegyelmednek. Most azt ír-
liatom kegyelmednek, kogy az magyar koronát cum clenodiis még 
meg nem küldte császár, jelentvén, kogy lia vég lészen minden 
tractatusokban, hogy akkor megküldi : Ausztriát is ő fölségének 
Mátyás kerczeg urunknak engedvén Magyarországhoz, Csehor-
szág eligálta Mátyás herczeg urunkat pro successore dignitatis 
regiae császár lialála után, kivel bonis conditionibus contentus 
volna ő fölsége, de Morva semmiképen nem akar császártól 
függni és arrúl vagyon, most az tractatus, holott az csehek is 
nem akarnák, kogy abalienáltatnék tülök Slézia, Morva és Lusa-
tia, Sléziából kedig megérkeztek az commissariusok, igen frigide 
mutatják magukat kerczeg urunkhoz és semmiképen nem akar-
nak lépni az confoederatióra, hanem azt adták válaszul, kogy ők 
immár egyszer confoederatiósok Magyarországgal és az bécsi 
conclusiólioz tartják magokat. Tegnap érkezvén ide Sléziábúl az 
az commissariusok, mint lészen contentus ő felsége választjok-
val, tempus docebit, Prágában ismég commissariusokat bocsát-
nak be, mind császárhoz s mind az csehekliez, ha ott derékké-
pen nem végezketnek mind Bécs felül plenipotentionarios com-
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missariusokat választván, azok által akarnának tractálni és derék-
képen mindenektül eoneludálni. Prágában most ezeket expediálta 
ő fölsége Zirotisky Károlt. Kant, Chernemeit, és Hogher nevő 
főnemes embert, magyarok közül Bálint püspököt, Pálffy Istvánt 
és Ostrozith Istvánt, minthogy Thurzó Miklós uram megbetege-
dett, nem mehetett be Prágában. Hada ő felségének szép vagyon, 
nemhogy kevesednék, de inkább napról napra többül, tegnap 
is az lövő szerszámmal Morvától fogadott 3,000 német gyalog 
érkezett. Felső Ausztriábul is 2,000 érkezik ez napokban. Az 
élés igen szűkön vagyon, megtetszik, hogy nem Magyarország ; 
nem szenvedhetné ez az ország sokáig az hadakozásnak terhét. 
Császárnak fogadott népe 4,000 több nincsen, az többi mend csak 
föld népe. Adja az űristen, hogy minden jót végezvén és conclu-
dálván térhessünk meg hazánkban, örömmel és minden hazánk-
nak hasznos jó végezésekvel. Asszonyom ő kegyelmének szol-
gálatomat ajánlván. Az úristen éltesse kegyelmedet sokáig nagy 
jó egészségben. Datum Boliemo Brodae 8. Junii 1608. 

Itt immár két nap vagy három napnál tovább uem késvén, 
az élés miatt meg kelletik változtatnunk az quartirumokat. 

Spect. ac mag. dom. v. 
servitor et compater dedi-

tissimus 
Comes Greorgius Thurzó. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano de Illésháza, stb. 
Trenchinio transm ittatur Suae Sp. ac Mag. Do. 

Cito, citissime. 

LII. 

1 6 0 8. j u n. 1 0. 

Magnifici domini et amici observandissimi. Post salutem 
servitii commendationem. Az kegyelmetek levelét megadák. ki-
hűl megértettem, hogy kegyelmetek Morvaország akaratjából 
Brunot megvette volna, és benne vagyon kegyelmetek. Az mi 
ingó marha ott vagyon, méltán azokat illeti az kik megvették, 
nem kell a?ért kérni azt az országtól, csakhogy fel kell írnia 
mind az mii találtak henne, mind német s mind magyar vitézlő 
nép törvénye szerint kegyelmeteket illet az marha, a kik meg-
vették. 

^z falukhoz a kiket nekem szegin Forgácli Imre zálogban 
retett vaia, a kilset én tőlem Czauka erővel elfoglala, így levén 
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azért immár az dolog éli is liozzá nyúlok az én jószágomhoz, 
kiben kegyelmeteket kérem, kogy ellent ne tartson kegyelmetek, 
mert nem liagykatom én is oda az enyémet. Én ím váltig fára-
dok benne, hogy az törökkel az frigyet elvégezketném, egyéb-
kint megalkodkatnánk, de az koldult falukon nem alkkatunk, 
mert ők mind kívánják azt, kogy kolduljon, valami valamikor 
koldult volt Esztergomhoz, ki nagy kárára esnék az országnak, 
reménlem azért, liogy alább hagyják, és revid nap minden jót 
végezek velek, ők is fülelnek és niznek ez vesződésre, a ki az 
fejedelmek kőzett vagyon, azt hiszem istent, hogy revid nap min-
den jóra fordúl ez is. Isten tartsa meg kegyelmeteket. Datum 
ex Komarom 10. Junii 1608. 

Stepkanus Ilieskázy. 

Kivül : Paria literarum spectabilis ac magnifici domini Stephani 
Iliesházy. 

LUI. 

1 6 0 8. j u n i u s 15. 

Spectabilis ac magnitice domine stb. Salutem stb. 
Az kegyelmed levelét vettem, kiből megértettem mi állapat-

ban legyen kegyelmed oda az törökkel való végezésben ; immár ide 
mi oly reménségben voltunk, kogy kegyelmed azt régen mind vég-
hez vitte és maga az fölföldre ment legyen, de nem egyéb uram an-
nak az oka, kanem mintkogy az török álnok minden cselekedetiben, 
várja mostani itt való dolgunknak eventusát s abban fortélyoz-
nak. Az itt való állapatunk miben legyen, akarám kegyelmed-
nek rövideden értésére adnom. Ennek előtte kegyelmednek írt 
más leveleimben is tudósítottam kegyelmedet arról, minemő 
tractatusban legyen herczeg urunk ő fölsége császárral és az 
csekekkel, mely tractatus és végezés, kogy jobb alkolmatosság-
gal lekessen, ő fölsége Csek-Barátból kiszálla táborban ide Beko-
vicz nevő faluhoz, egy jó mérföldnyire Br ágától, az hová mind 
császár s mind az csehek commissariusi jöttenek. Itt ő fölsége 
bizonyos főtanácsi által (kik között én is egyik voltam) tractál-
ván velek az dolgot, arra condescendáltanak, hogy mind az koronát 
megadják az magyaroknak, mind Morvát és az két Ausztriában 
való fejedelemséget megengedik ő fölségének, kerczeg urunknak, 
azonképen az successio felől is assecurálják az csekek ő fölségét, 
lianem vagyon az egy Sléziáról az immár az vetekedés és miért-
hogy ez bel is Brágától egy mérföldnyire lévén, az követeknek 
kijárások késedelmesnek tetszik, gondolván azt ő fölsége, hogy 
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alkolmatosb és jobb lészen, ba közelb megyönk hozzájok. az hol 
hamarább érhessenek bennünket, azért im innét is mindjárt 
megindolunk és szintén Prága eleiben szállunk és ott tractálunk 
vélek ; mit végezhetőnk és coneludálhatunk vélek, hamarsággal 
kegyelmednek azt is értésére adom. Kegyelmednek, mint jóakaró 
uramnak és komámnak megszolgálom, hogy kegyelmednek gondja 
vagyon az nyavalyás árva atyánkfiára Dersfi Ferenczné asszo-
nyomra, mégis commendálom kegyelmednek, kegyelmed vegye 
ótalma alá, mert látja kegyelmed, hogy mi, az kik atyjafiai va-
gyunk, mindnyájan itt ő fölsége mellett vagyunk. Az kegyelmed 
morvái jószágától való lovasokot nem bocsáttam uram el, mert 
afféle keveset útjokban mégis öltek volna, elvégeztem Licten-
stain és Sirotinzky uramékkal, hogy abból nem fogják vexálni 
kegyelmedet és meg nem bírságolják, kegyelmed is legyen azon, 
kérem kegyelmedet, hogy hová hamarább küldjön pénzt kegyel-
med, csak most egy hóra valót küldjön kegyelmed, talán ógy 
adja isten, hogy többre nem lészen szintén most szükséges, kérem 
kegyelmedet legyen gondjaviselése az pénznek expediálására. Ha 
isten kegyelmedet az fölföldre viszi, mint ennek előtte, ógy most 
is ajánlom kegyelmednek az én tokaji puszta jószágomot, kérem 
is kegyelmedet, mint uramat és jóakaró komámot, legyen min-
den segétséggel oda, főképen az megtartására nézendő munitiók-
ból, mind profontból s mind egyébből, hogy, kit isten eltávoz-
tasson, ha valami erő érné, abból se én, se pedég az egész ország 
kárt ne szenvedjen és valami veszedelmére ne következzék. Itt 
már sokat nem későnk uram, hamar nap elválik és vég lészen 
minden dologban. Megtérvén engedje az úristen, hogy kegyel-
medet egészségben láthassam. Asszonyom ő kegyelme bete-
ges állapatját bánom, gyógyítsa meg isten ő kegyelmét és éltesse 
kegyeddel együtt sokáig jó egészségben. Datum ex castris ad 
Dobovetz locatis 15. Junii anno MDCVTII. 

Do. V. Sp. ac Mag. 
servitor et compater 

deditissimus 
Comes Georgius Thurzó. 

Kérem kegyelmedet az istenért is, az pénzt ne késlelje 
meg, mert míg visszatérőnk, ha addig meg nem fizetőnk, félek 
kárt tesznek mind Morvában és egyebütt, de úgy inkább discipli-
nában tarthatjuk őket. 

Kívül : Spectabili ac magnifico domino Stephano Illésháza. 

Tienchinio transmittantur. Cito, citissime. 
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LIY. 

1 6 0 8. j ii n. 1 7. 

Wolgeborner freyherr, sonders lieber herr, demselben sein 
vnser freundlich willig dienst ieder zeit zuuor, dess herren schrei-
ben datirt Comorn den vierzehenten diss haben wir zu recht 
empfangen, vnd daraus verstandten, das der herr der zwantzig 
tausent taller halber zu einantwortung etlicher Altenburgerischen 
dörffer, seines thails den Leopolden Peckhen vnd Bezy Janosch 
zu conimissarien verordtnet, das er auch ihrer durchlaucht gne-
digsten resolution nach daruon zway tausent taller dem herren 
von Herberslam, tausent taller vnsern conimissarien erlegen, 
auch tausent taller denn jenigen, so mit dem herren nach Ober-
hungern verraissen, anhendtigen wolle. Lassen wir es hierauff 
vnserthails, bey dess herren gemachten disposition also verbleiben. 

Wir haben auch bey der königlichen hoff-camer alspaldt 
die verordtnung gethan, die anstat der zweyen christallen, clässer, 
vnd dess smaragten halsbandt, durch den Caesar Galln begerte 
sachen zusamben zu richten, vnd bey dem Stern hinab zu 
ordtnen. 

Was sonsten der herr wegen der Polnischen und Venedisclien 
practichen, auch das die tiirggen occulatissimi sein, vns zu schrei-
ben, wissen wir gar wol, wollen aber zu Gott dem allmechtigen ver-
hoffen, es werde noch diese wochen, zwischen der röm. kay. mayes-
tät vnd fürstl. durchl. die sachen zu gewünschtem endt gebracht 
werden. Das die Rakkozaner (Raguzaiak) nit starck mit dem 
tiirggen practicirt, ist vns vnuerborgen. AVeileu aber nunmehr 
die vnruh in Polen, wie wir von glaubwirdigen leuthen, so 
darbey gewesen, verstandten, gestilt, der Vuayuoda zu Cracaw, 
auch der künigl. mayestät dem jungen prinzen vnd ganzen sena-
tus offentlick deprecirt vnd perdon erlangt. Dess Türggen selbst 
aigene sachen auch also stehen, das, wan er gar auff der Vene-
diger anhalten, ein kriegskeer in Hungern ausstaffiren wollen, 
dasselb doch diss jähr nit zu werckk betten sezen kkünnen, 
das sie also nit vrsach haben werden, den frieden so ganz vnd 
gar auszuschlagen. Wir ersuchen aber den herrn, dienst vnd 
freundtlich, er wolle seinen hohen verstandt vnd ihrer fürstl. 
durchlaucht zu ihme vor andern gesezten gnedigisten vertra-
wen nach diese sachen, ro vii műglich promouirn helffen. Wie 
wir dan des herrn schreiben ihrer fürstl. durchlaucht zu dero 
gnedigisten naclidencklien, berait vberschickkt. Gelangen! das 
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der lierr Somodgy wegen vnuerlioffter ziiegestandtner kranckheit, 
mit dem berrn orator nit fort ziehen kann, vnd der berr an sei-
ner stat den Rimay Janosch darzu vermögt, wissen wir liierin-
nen nichts zu endern vnd zweiuels ohne der herr derentwegen 
absonderlich von der fürstl. durchlaucth beuelch empfangen ha-
ben wirdt. 

So vii zu antwort auff sein schreiben, wir dem herren anzu-
fliegen nit vmbgehen sollen, vnd bleiben dem herrn zu erzaigung 
angenember dienst vnd freundtschaift ieder zeit willig vnd be-
raith. Geben in der statt Wien den siebenzehenten Juny, secli-
zehenhundert vnd achten jahrs. 

W. hinter-
lassene deputirt 
Rath daselbst. 

Külczim : Dem wolgebornen herrn Stephauo Illieshaczy von Illieshacza, 
spou der spanschafften Trentschi 11 vnd Lipto, erblandthoffinaistern des 
kőnigsreichs Hungern, rom. kais. Maiestät rath, vnserm sonders 

liben herrn. 

LT. 

1 6 0 8. j u n i u s 18. 

Spectabilis ac magnifice domine stb. Post salutem stb. 
Az itt való dolgoknak állapatjáról ennek előtte kevés nap-

pal kegyelmednek küldött levelemben bőségesen írtam kegyel-
mednek, most is csak azonban vagyon még az állapat, de hiszem 
hogy isten igen hamar jó végét adja mindennek. Most csak erről 
kelleték kegyelmednek írnom, hogy az vitézlő nép, melyeket ke-
gyelmed fogadott, úgymint az úrfiak, az ráczok és az Glieczy 
András alatt való kapitányok jöttek vaia hozzám s jelenték azt, 
hogy ő nekiek már lassan-lassan havok eltelik, kiváltképen 
penig az úrfiaknak és az Glieczy András alatt valóknak, ultima 
hujus Junii telik el az havok, az ráczoknak pedig 19 futuri men-
sis Julii. Protestálván előttem azt mondják, hogyha szintén addig 
meg nem füzetnek is nekiek, amíg innét visszatérőnk, de ők sem-
miképen el nem oszolnak mind addig is, valamíg meg nem füzet-
nek nekiek. Hogy azért sub disciplina viselhessem őket és se 
Morva se az magunk hazája károkat miattok ne szenvedjenek, 
kegyelmedet mint jóakaró uramot komámot kérem, mindjárt 
késedelem nekől expediálja Lipót Pech uramot az pénzzel, ne 
adassék ok nekiek az dulásra. fosztásra, mert ha meg nem füzet-
nek nekiek, én oka ne legyek, de bízón sok kárt kezdnek csele-
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kedni, ha szintén itt nem érne is Lipót Pék uram bennünket, az 
útban is egyött megfüzethet és azulánjó módjával vihetem ki 
őket Morvából, reá is felelek pedeg kegyelmednek, hogy csak 
legyen meg az ő füzetések, én is zabián viselem őket. Errre fö-
lötte kérem kegyelmedet legyen gondja kegyelmednek és ne kés-
lelje az pénz fölküldését. Éltesse isten kegyelmedet. Datum ex 
castris ad possessionem Hardhezy metatis 18 junii anno 1608. 

Do. V. Spee. ac Mag. 
servitor et compater dedi-

tissimus 
Comes Georgius Thurzó. 

Kivid: Spectabili ac magnifico domino Stephano de 111 őshaza. 

(Illésházy írásával) Petunt pecunias. 

LV. 

1 6 0 8. j u n i u s 19. 

Spectabilis ac magnifice domine et compater observandis-
sime, post salutem et servitii mei addictissimam commenda-
tionem. 

Egyéb dolgokról második levelemben írtam kegyelmednek 
bőségesen. Most akarám csak az itt való állapatunkról tudósíta-
nom kegyelmedet. Ily karban vagyon azért most az dolog, hogy 
minden kívánságink már véghez mentek, csakhogy még ez egy-
néhány articulus vagyon hátra, kiket is hiszem hogy ma avagy 
holnap isten segétségével véghez viszönk jó módjával. Első diffi-
cultás ez, hogy Sléziát mind császár s mind az csehek azt kíván-
ják, hogy Csehországhoz tartana és mi tőlünk teljességgel elsza-
kadna, mely dologban az csehek ugyan erősen tartják magokot, 
De minthogy az sléziai követeket minden órában várjuk, kik ta-
lám ma el is érkeznek, azoktól megértjük magoknak is mi legyen 
akaratjok, ha tőlünk el nem akarnak szakadni, az cseheknek abból 
is engedniek kelletik. Második difficultas afelől vagyon, hogy 
herczeg urunk ő fölsége csehországi electus királynak akarja ma-
gát titulálni, kit császár sem az csehek nem akarnak engedni, 
hanem hogy csehországi királyságra való successornak írja ma-
gát. Harmadik, azt is kívánja császár, hogy ha ő fölségének berezeg 
urunknak előbb történnék halála, Ausztria mindjárt elszakad-
jon Magyarországtól és reá maradjon, melyet senmiiképen nem 
engedhetnek és az ausztriaiak is nem akarnak ezután is tőlünk 
elszakadni. Negyedik veszekedés erről vagyon, hogy császár 
minden esztendőben Magyarországtól százezer aranyat, Morvá-
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tói penig hetvenezer forentot kíván, melyre sem mi, sem pedig az 
morvaiak nem akarunk hajlani. Utolszor, minthogy császár 
urunk mindeneknek, az kik ellene vétettenek, megengedett, azt 
kívánja ő is, hogy az minemő morvái urak az országtól ellianyat-
lottanak és az közönséges ország javában az többivel egyet nem 
értetlenek, azoknak mi is megengedjünk és ezután is ez mostani 
dologról meg ne emlékezzönk, azért mindeneknek immár meg-
engedtenek, hanem az egy Berkát excipiálták és emlékezetért, 
mintkogy az többinél inkább vétett, szintén úgy akarják exclu-
dálni, mint az szegény megkolt Zuliayt és Micatiust az magya-
rok. Ezekről lészen uram a tractatus ennek utána, kiket liiszem, 
kogy isten jó módjával hamar véghöz ád vinnönk és kegyelme-
tekhez nagy vígan mi is annak utána megtérönk. Adja isten jó 
egészségben találnunk kegyelmeteket. Datum ex castris ad Prá-
gám positis 19. Junii 1608. 

Do. ve. sp. ac mag. 
servitor et compater addictissimus 

Comes Georgius Tkuuzó. 
Kivül: Spectabili ac magnifico domino Stephano de Ille'sháza, stb. 

tantur, ubicunque sua Sp. ac Mag. Do. fuerit 
Trencsìnium et ex Trcncsinio transmit-

Cito, citissime, 
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Prága, 1571. junius 16. Miksa cs. levele János György választóhoz. 

Erdély birtoka az egész keresztyénségnek érdekében van. 
A rendek Báthori Istvánt választották vajdának »Welcher Uns 
aneli in der still (wie es dann der Türcken halber, die hohe 
Notturfft sein) sich flichtig gemacht und vayvodae jurá-
in entum erstattet.« A török csauszt is kielégítette Báthori 
(Berlin.) 

Köln an der Spree. 1571. jun. 24. Felélet. 

Minden esetre ő és a többi választó segíteni fogja a csá-
szárt a török ellen. De jobb a béke. 

1594. Aus Klausenburg, den 16. okt. 

A vajdának tanácsosai ellenmondottak a török háborúnak, 
Zsigmond Kővárba vonult viszsza. A katonák, kik nagyon sze-
retik. erősen kívánták visszatérését etc. ismeretes. Félő, hogy a 
vajda, belső zavarok miatt nem vonulhat ki a török ellen. 

1595. Bocskai által a császári udvarnak előadott pontok, (német és 
latin.) 

Zeitung aus Siebenbürgen. 

A lippaiak megverték és megölték a fehérvári (?) basát és fiát 
és 11. zászlót vettek el. Több basa egyesűit ezt megboszulandó, de 
az oláh parasztok által, egy szorosban, majdnem egész seregük 
tönkre ment, (Datum nélkül.) 

Prága, 1598. máj. 2. Rudolf császár a brandenburgi választónak. 

Az erdélyi vajda, minthogy örökösre nincs reménye, már 
rég át akarta adui országát, Mi mindeddig lebeszéltük, most el 
kellett fogadni, hogy a török kezére ne kerüljön. Követeink meg-
jelenésekor mindjárt le is mondott aliaratunk ellenére. A kan-
czellárt, ki uralomra tört, elfogatta. Az oláh vajda is hűséget 
esküdött. (Mell :) 
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Gy. Fehérvár 1598. apr. 10. 

Délben a fejedelem szép beszédet tartott, ugy bogy a leg-
több jelenlevő sírt. Már 4 órakor elutazott, mondják Velenczébe. 
Kívánatos, bogy a császár elég katonát bocsásson az uj kor-
mány rendelkezésére. 

»Der Kantzier ist noch am alten ort im Schlosse wol ver-
wart, es wir dt das rechte sein, dass man ihn heimlich hinrichte, 
so beist er nicht mehr.« Egy cs. biztos holnap Brassóba megy, 
hol Mihály vajda az ő kezébe fogja letenni az esküt. A püspök 
(előbb egri prépost) és a váczi püspök is, itt maradnak. Istvánffy 
és Thurn hir szerint Kővárba mennek. 

Teoreol: Chiassar Erdély Országánál: confoderatio Leveleneh Partala 
Báthory András idejében. 

' (A szultán egész czíme) : 
»Ennak előtte való Erdély vajda Báthory Sigmond az mi 

fenies Portanknak édes kenierivel es eledelivel feltartatva egy-
nehány estédigh nagy szép bekesseges allapottal az erdely Feie-
delemseget bírván. Az orszagh nepe es az kösseg szép cheendes-
seghben volt az mi bodogh és Istenhez 1 neugat elenik Szultán 
Zulinan kan es hatalmassagha ideibe, csak ulta mind ez ideig 
Erdely orszaghanak varainak varosinak és lakossinak mi hatal-
massagunk reszerül bantassuk senkitől ne' volt.« 

A rendek most Báthory Andrást v á l a s z t o t t á k . (Kállay Miki. 
és Wayda Ferencz a követek). Ily feltételekkel erősítjük meg. 

»1. Erdeeli Feiedelemsegeth fiúról fiúra neki attuk, ha 
penigli magva szakadna tehát ismét az haza fia közül egi urfiat, 
kit az orszagh méltónak és illendőnek ösmerne lenni, az mi fenies 
portankra informálva az orszagh kevansagha szerint. 

2. Az vaydasagot semmi képe másnak nem, ha ne' annak 
adjuk. 

3. Melle most a kezükbe levő Lippa és Jenő váras tőlünk 
el ne' vetetik.« 

4. Az adót nem gyarapítjuk. 
5. Az országot a bécsi királytól oltalmazzuk. 
6. Ibrahim basa nagyvezérünk megtartja és megtartatja 

mindezt. 1599. év »és az mi szentseghes és uagi utolso üdőnek 
proplietanknek Mohámét Musztafa születesenek 1008 eszten-
deibe Augustusnak 20 napra az mi fenies portankról szászlót és 
Scliophiat adva az ottmani eros hit levelünket nekikk küldök, 
hogi azokhaz tartva magokat valamint ennek elotte az bekessegh-
nek s hozzanknak való engedelmesseghnek utat kovetenk az mi 
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azmibirodalmunkbalevőpassákbehik esegeb badakozo vitezzinek, 
senkit az er deliek közül megb kaborittani ne mereszellenek. De 
igb bogi az ev Capitana badnag s egeb az mi hatalmassagunk 
orszagaiba se varossainknak se robbagainknak semmire kart ne 
tegienek es ez szent attnamenek ellenere senkinek (olvasbatlanná 
lett) legien. 

8. Mi batalmassagunknak valaki ellenseghe leszen, ok is 
ellensegi legienek. 

9. Ha bavas foldere es molduvara valaba mas — bozzak 
es egb ellensegb jone »az erdelyiek segitsegb.« 

10. Ha Erdélybe jő ellenség, mi is tartozunk segítni. 
11. Az erdélyi fejedelem birünkon kűl meg ne házasodjék. 
12. Az erdélyiek szabadítsák fel a mi jobbágyainkat, 

(Berlin.) 

Bécs, 1599. febr. 20. 

A tatár kán 10,000 emberrel Pestre jő, Pálfy emberei a 
bányavárosokba törő tatárokat szétverték. 

Prága, 1599. mart. 6. 

Yáraclot erősítik ; 1040 német van benne. 

Prága, 1599. febr. 8. 

Oláb követség járt itt, Mihály vajda 100,000 tallérnyi se-
gélyt kér. Belgrádot akarja megtámadni. A török őrség Budán 
és Fehérvárott éhezik. 

Szécsény- Visegrád, 1599. febr. 7. 10. 

Az egri basa készül a végházak ellen. A tatárok Hont fa-
lut leégették és 100 at levágtak. Visegrádról elvitték az alatt-
valókat. Isten mentsen a kántól. 

Prága, 1599. febr. 24. 

Tegnap Bocskay audientián volt, eredményt nem tudunk. 

Bécs, február 9. 

A hajdúk Szinán basától 4 zászlót vettek el. Pesten és 
Budán nagyon kevés az őrség, de el van látva. A budai uj basa 
sok ágyút hozott magával. A császár Russwurmbnak megparan-
csolta, alávetni magát a magyar bíróságnak. 

T Ö R T . T Á R . 1 8 7 8 . r. 7 
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Kassa, mart. 2. 

A tatárok Kallót megtámadták és 20 hajdút levágtak. Bát-
hori Zs. kibékült Endrével. 

Pozsony, 1599. mart. 13. 

A császár 16,000 gyalogot és 8000 lovast követel, a ren-
dek csak felét adták eddig. 

A tatárok Szántótól Kérig mindent elpusztítottak. 
Ali, pesti basa a faluktól sok kereket, tengelyt és szenet 

harácsol. 

Prága, 1599. jul. 25. Rudolf cs. a választóhoz. 

Tudtára adja a törökökön kivitt győzelmet. 

(Mellékelve : Pálffi Miklós jelentése Érsekújvár junius 30.) 

Hajdúimat Szekszád és Mohács féle küldtem, ezek a barcsi 
béget legyőzték, 300 emberét levágták s hajóját elvették és őt a 
zsarnokot, ki rendkívül kegyetlen volt, halálra kínozták. Megpa-
rancsoltam, hogy a szekszárdi hidat és az Eszékig terjedő mezőt 
égessék el és fogják el a Dunán feljövő hajókat. 

A szegszárdi híd egy részét elégették és Ráczkevénél, az 
eleség elé menő budai őrséget visszaverték (junius 18.) 

(Más melléklet.) 

Junius 19-én is visszaverték a hajdúk a budaiakat, junius 
20-án a mieink korán reggel határozták megtámadni a Tolna 
felől jövő törököket vizén, kik 4 szer annyian voltak. Nagy győ-
zelmet arattak 58 terhes Gimbliát, 60 terhes hajót vettek el a 
mieink, 1200 törököt vágtak le, még több fulladt meg. A zsák-
mány igen nagy volt. Nem vihettek el mindent, igy elégették ; 20 
ágyút és 3 terhelt hajót vivén csak el. Csak 1258 hajdú harczolt 
6 halott és 9 nehéz sebesült, 

Prága, 1599. jul. 5. Rudolf cs. a pfalzi választónak tudtára adja 
győzelmét Buda alatt és a hátra levő contributio behajtását 
kéri. (Mell.) 

Auss Kascliaw 29. juni 1599. 

Midőn Nagyváradról Kolozsvárra utaztam, ott török, tatár, 
lengyel és oláh követségek voltak. Az oláhok a bibornokot fenye-
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gettók azon esetre, ka elpártol a császártól. »Diesen zu wieder 
sein dem Cardinall 10,000 mann zu Ross und Fuss ause Pollen 
zu kkomben und wie man sagen will, soll Er die Liga bereits 
angenommen haben.« 

A bibornokot palotájából az egyházba 1000 lengyel tra-
bant kiséri. 

Yáradot nagyon erősítik, a vár körüli házakat lerontják 
»Ist wol der Ort und gelegenheith einem Irdischen Paradeiss zu 
vergleichen.« 

Demnach wir 200 Centner Pulver und grosse Menge 
Schanz- und Pawzeug, darüber ich commissarij gewesen, hinein 
geschickhet, sein wir verhunverhofft verrathen worden, darüber 
uns der Feindt von Gyula und Temesvár zwischen Gr.-Wardein 
und Adorján mit 10000 mann und von Solnock auss zwischen 
Seklliid und Collo mitt 7000 fürgewartett, dem wir aber einen 
Tag zuvor in die Yesthung kkomben, welcher hernach bis nach 
Poschnot gestraifft, grossen Schaden gethan vii Dörfler inn 
Prandt gesteckt vii Seele und Vih weggefürt.« 

It t a rendek nagy számban gyűlnek. A hadiszereket To-
kajra viszik. »Wenn nur ein Pechtschaffen Haubt herein kkomm 
solte, sie die Hungern würden es an Inen nicht mangeln lassen. 
Khombt aber herr Basta wider, so wird nichts guetts gericht 
undt ist zu besorgen, dass nicht ein Meutterey anfange.« 

Auss Gran vom 3. Juli 1599. 

A 2000 haj du újra megtámadta a legyőzött törököket, kik 
közül csak 300 menekült meg. Több várat is elfoglaltak, a szer-
e helyi és baranyavári hidakat lerontották és Belgrádig mindent, 
daakarnak pusztítani. Scharkardt várat is bevették és 407 ke-
lesztényt szabadítottak fel. Eddig 62 gimbliát és 72 nagy hajót 
rettek tönkre. »Die 1600 Heyduggen haben bey Batscha Kot-
schywetschy (Kótyavetye) dass ist die Ausstheillimg gehalten, 
dass gelt mit Sturmhauben aussgemessen macht jedem sambt 
den wahren 1000 Thaler zugekommen sein. — Ir Haubt und 
Fürer ist Zschorj Janusch weyda Zue Gran, Redlich mann. 

Orfi Péter schreibt Herrn Paljfi aus Gran vom 9. martij 1599. 

Chági Gergőt és Kengeri Jánost Buda alá küldtem sze-
rencsét próbálni. Tegnap szerencsésen vissza jöttek némi zsák-
mánynyal. A tatárok Buda alatt csak 400-au vannak. 

Orsi András Yáczból írja, hogy lovassága a szécsényi, pa-
lankai és nógrádi őrséggel együtt 150 tatárt szétvert. 

58* 
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Pozsony, márcz. 16. 

Az a hír, hogy Kolonizsch a Pest alatt táborozó tatárokat 
legyőzte. 

Auss Weissenburg in Sibenbiirgen von 10. April 1600. 

Ma biztos hir jött, hogy Bathori Zsigmond Moldvában 
van és ott is a tatárokkal és lengyelekkel alkudozik. A lengyel 
nagy kanezellár segélyével Mikály vajdát akarná megtámadni. 
A vajda ur nem fogja bevárni, hanem őt most míg nem gyűjtött 
még hadinépet, ki fogja verni Moldvából. 

Weissenburg, 11. April 1600. 

Mihály vajda rosz feleletet hozott a császártól ki a külső 
részek átadását követeli. Szeretnők ka Pelz doctor jőne, mi meg 
meketnénk. Ha nem közpénzt és jó választ, roszul járunk. De ha 
jó feleletet hoz, a vajda és a török követséget ő felségékez küldi. 
»Die kerrn Commissarien erwarten das Herrn Peltz Ankunfft 
mit grossen Verlangen«. 

A vajda nagyon karagszik Bástára, mert a császár ellen 
árulkodott nála azért, mert a török zászlót elfogadta. Azt 
mondja, megérdemlené, hogy levelét a homlokára szegeznék. 

A vajda 3000 embert küld Huszt és N.-Várad felé, dacz-
ból Básta ellen, ki kelyett más vezért kér Felső-Magyarország-
ban, akárkit. Erdélyben ő az úr. Azt mondja, ha ő felsége pénz-
zel is kielégíti, a fekete tengertől Budáig, Belgrádig és Szolno-
kig mindent meghódit egy év alatt. »Pelz solle nur mit guter 
Contentirung kkomen und nickt mit Brieffen, sonst könnt és Übel 
zugehen.« 

E napokban ismét elfogtak embereket, kik Zsigmond leve-
leit városokkoz vitték. 

Jenőnél a törökök nagy kárt okoztak az olák vajdának, 
mi ellen a török követségnél keményen felszólalt, 

A vajdához török pribég jött Temesvárból. A szultáu maga 
indul ez évben Alsó-Magyarország és Erdély ellen. Vigyázzon 
Erdélyre és Oláhországra. Magam is láttam, mert a vajda min-
ket németeket bebocsát, de egy magyart sem. 

á. követség azt akarja, kogy a béke létre nem jötte esetén 
a vajda menjen a szultánkoz az esküt letenni, Erdély Olákország 
és Moldva az övé lenne, sőt számot tarthat fővezérségre a császár 
ellen. A temesvári basa »ist des wajda guter Bruder«. 
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Weissenburg, apr. Iá. 

A vajda erősen készül Moldva ellen. E felől 7 erdélyi fő-
úrral is tanácskozik. 

15-én lesz az erdélyi katonaság szemléje. A vajda a pap-
ságtól kéri az ágyuk elé szükséges lovakat, mi nagy bajjal 
fog járni. 

Lippánál kires hajdúvezér áll, Novok Bába 4000 hajdúval, 
ki a vajdákoz akar csatlakozni és őt jó újság kallására ké-
sziti elő. 

Bucla, 1600. apr. 9. (ó-sztílus). Méhemet basa Orfy Péter esztergomi ka-
pitányhoz. 

Útlevelet kér a török követek részére. 
Sokan zsoldjuk elmaradása miatt felzendültek, már lecsil-

lapultak. »Ist ein keillos gesinndel«. 

Bécs, 1600. okt. 23. 

A mieink Kanizsa alól 12-én éjjel elvonultak a Murához 
gr. Zrinyi jószágaira, kevés kárt tett az ellenség. Az ok az volt, 
kogy az eleség elfogyott, úgy kogy 3 napon át nem volt sem étel 
sem ital a táborban. A gráczi herczeg nem segített úgy, mint le-
hetett volna. Nádasdi, Zrinyi és Budiani emberein kivül a többi 
magyar, horvát és stájer legénység szétoszlott. A megmaradtak 
a stajer-osztrák katárt védik. Kanizsa nem soká tarthatja 
magát. 

Más hirek szerint az ellenség az üldözésben sok emberün-
ket levágta és a pénztart is elvette, Majdnem úgy esett minden, 
mint Egerben. »Der gutte frome treffliche mann Herr Paradei-
ser hatt die Yestung noch biss auf 18 dies vergangnen Bitterli-
chen erhalten.« A hónap végéig igérte védni magát. Az egész 
isten büntetése a gráczi herczeg zsarnoksága miatt szegény evan-
gélikusok ellen. 

Im Feldlager bey Zollméir clen 15. Octobris 1600. Jelentés a császárhoz. 

A kanizsai felmentési kisérlet rosz véget vett. 4-én indul-
tunk Semené-bői, a legénység az ördöghágóján átment, az ágyuk 
és kocsik a Murán át, 6-án Letenyén, mely le volt égve, találkoz-
tunk. A kocsik hátul maradtak. 

7-én a magyarok rosz uton vezettek Sármány felé. A Mura 
és Kanizsa közt táboroztunk. 
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8-án kiindultunk. Mercoeur herczeg csatarendjét jóvá 
hagytuk. Az ellenség mutatkozni kezdett, csatába nem bocsát-
koztunk, de áthatoltunk 4 szoroson és elvettünk egy ágyút. Este 
felé mindkét részről ágyúzás volt. 

9-én nagy számú török és tatár lovasság jelent meg. Egy 
felől sánczok, másfelől szekér vár védett. Herberstein és Kol-
lonics 12 ágyút vett el. Nagyon mesze előtörtek a török tá-
borig, úgy hogy seregünk nagy részét megmentésükre kelett 
küldeni. 

9-től, 12-ig maradtunk itt minden uton módon igyekezve 
felmenteni a várat. Sok jelentkezett, hogy be megy a várba, de 
mihelyt csatára került a dolog, eltűntek. Ez alatt az eleségünk 
elfogyott, Mátyás fölig, idejében izent ugyan Gráczba és Zrínyi 
és Nádascli grófok is sokat Ígértek, de Győr alól elvonultunk 
óta csak 70000 kenyeret és 1500 mérő zabot kaptunk. A lova-
kat lombbal kellett táplálni. 9-én és 10-én a törökök 300 eleség 
szekerünket elvették és a kíséretet levágták. Igy 12-én mind a 
viszszavonulást tanácsoltuk egy kivétellel. Éjjel elindultunk és 
kevés veszteséggel értünk a Murához. 

A Muránál a magyarok Nádasti és Buchiain emberei ki-
vételével elszéledtek, ép úgy a horvátok. 

1600. aug. 26. Samborba Mihály vajda követje jött, ki ezt 
mondotta, hogy ura seregével Fehérváron van. 

Aug. 21. A lengyelek Mihály vajda táborában összevesz-
tek a darabantokkal, kik a szálláson 32 lengyelt megöltek, az 
oláhok közül 80 pusztult el. Mihály állította helyre a nyugalmat, 

Sept. 8. Mihály vajda követe levelet visz a lengyel királyhoz. 
Sept, 10. Két lengyel jött vissza Mihály táborából; A 

vajda a lengyel királynak szeretné alávetni magát. Tilalom jött, 
a követet nem szabad a királyhoz bocsátani. 

Piberspurg, (Borostyánkő) 1600. apr. 20. Pálfy Miidós Mátyás főherczeghez. 

Néhány nap óta erős forrólázban szenvedek, úgy hogy ki 
sem járhatok. 

» Oroszy András schreibt dem Orsy Péter auss Weiczen von 
14. April, dass Ihme etliche von Pest erzehlt, wie als sie von 
den Tiirggen gehört, dass unsere Heyduggen Essek in Grundt 
verderbt. Also sollen sie auch Baiot eingenommen haben. Sy 
sollen auss der Somogy bey 200 Wägen Proviant gebracht ha-
ben, undt obvol ilmeu vii Tiirggen entgegengezogen, haben sie 
sich nicht antroifen. 
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1600. Aussag der Teutschen Gemainen Bevelchshaber und Kriegleuth in der 
Belagerung und Aufgebung der Gränicz vestung Babotsch, deren in die 50 in 

des Grafen von Seriii Ynssel Ichomen. 

Augustus utolsó napján rontott reánk az ellenség, mi a 
sánczokban állottunk. Vasárnap levél jött a kanizsai parancsnok-
tól, bogy erősen védjük magunkat. Csütörtöktől vasárnapig a 2 
kaput és a kisebb ajtókat erősen elsánczoltuk. Az ellenség sán-
czaiból vasárnap reggel kezdett tüzelni. Nem tett semmi kárt. 
Vasárnap este a magyar és német kapitány összebeszélt és ki-
hirdette, hogy hiába állunk ellen a nagy török hatalomnak. Mi 
azt feleltük, akármennyién vannak, védjük magunkat. Végre a 
parancsnokok azt mondták, hogy feladják a vára , ha a török 
megengedi, hogy a zászlóval és mindazzal mit elvihetünk minde-
nestől elmehetünk. Mi állhatatosak maradtunk es a magyarok-
kal együtt esküdni akartunk, de ezek azt izenték, hogy elhatároz-
ták a feladást. Ezután a kapitányok 2 agával tanakod ak. Más-
nap a törökök létrákon bejöttek, nekünk el volt tiltva a lövés, 
azután kikísérték. Mihelyt a Dráván túl voltunk, a néme t kapi-
tányt, és zászlótartót vissza vezették. Mi Kanizsára akartunk 
menni. A várban még 30—40 mázsa lőpor és 30 hordó pis-
kóta volt. 

Tokaj, 1600. aug. 29. 

Táborunk közeledik Erdélyhez az oláh vajda kívánságára 
kiben azonban nem bizhatunk. Ot a tatárokon és törökökön kívül 
a lengyelek is megtámadják az erdélyiektől és saját kossathjeitől 
se várhat semmi jót. megmaradt erdélyi urak Zsigmondhoz és 
a lengyelekhez vonultak. Köztük van Székely Mózes, előbb a 
vajda vezére 300, nemessel. 

Wienn von 9. September 1600. 

Kanizsáról a parancsnok egyre írja, hogy egy basa nagy 
sereggel Szigetnél van és Babócsa elfoglalása után Kanizsa 
ellen készül. 

Babócsa már elveszett. Az őrség kivonult, a törökök Petrő 
kapitányt és a nápolyi Hugo di Stossa zászlótartót, ki 16 évig 
volt itt és minden utat ismer, maguknál tartották. 

P. S. A babocsai ostrom felől halljuk, hogy a törökök 
eleinte csak 7000-en voltak, az őrség 500-nyi volt 10 nagy ágyú-
val. A törökök csakhamar betöltötték az árkokat. 
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A vajda Erdélyben egy községet felgyújtatott és egész né-
pességét leölette. 

Bécs, 1600. sept. 21. 

A kanizsai parancsnok eddig vitézül védi magát. Seregünk 
felmentésére siet, A babocsai kapitányokat a legénység vádjára 
elfogták. 

Pressburg, 1600. decz. 27. 

A dögvész kála isten enged. Két hét óta naponkint csak 
két ember hal meg. Mihály vajdát ide várják. »Wil gern sehen, 
ob man im durchpassiren -.lassen wird.« Az oláhok ö Felsége 
protectióját kérik a lengyelek ellen. 

Bécs, 1600. decz. 30. 

A Körmend körül táborozó gyalog vallonok pusztítanak. 

Bécs, 1601. jan. 13. 

A török folyton pusztít a Vind katáron. Most Petriniát 
féltik. 

Tegnap az oláh vajda ide érkezett, a magyar helytartó által 
kisérve. 

Sárvár, 1601. jan. 6. 

A kanizsai törökök Körmend felé portyázva Kapornakot 
elégették és a lakosság nagy részét magukkal kurczolták. 

Bécs, 1601. jan. 20. 

Magyar és német katonaságot akarnak Körmendre küldeni 
a garázda vallonok helyett. 

Az utolsó alkalommal, minta parasztok beszélik, a kanizsai 
basa nagyon tartott a mieink sikerétől. Most 1500 török, 150 
renegatus franczia és 100 lovas van a várban. 

Komáromból írják, hogy 800 hajdú 650 marhát vitt el 
Fehérvár alól. 

Evrsi Péter irja, hogy 4 basa jött Budára, »die sollen aber-
mallen den Frieden suchen, lauter Spiegelfeckten. « 
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Bécs 1601. jan. 9. 

Sárváron 300 lovas és 500 haramia van. A pápai hadnagy 
azt izeni, hogy a magyarok őrségében 50 kivételével elmentek és 
nemsokára a németek követik őket, A parasztok a nagy hidegben 
nem szállítottak semmit. 

Bécs, 1602. máj. 21. 

Esztergomból irják, hogy 350 hajdú 1000 törököt le-
győzött, 

A török az esküszegő vallonokkal a napokban hirtelen 
Vácz előtt termett, de nem mert támadni. 

A szultán az idén nem jő el. A vezér basa és a Soszo basa 
lesznek a vezérek. 

Eüleki huszárok Kecskemét felé indúltak eredmény 
nélkül. 

Székes-Fehérvár, 1601. okt. 25. Mátycis főherczeg Joakhim Fridrik vá-
lasztóhoz. 

Szeptember 26-án elindultunk Győrből. Fehérvártól 2 m. 
f.-re ütöttünk tábort, hol a hely kedvezett. A szerdár maga jött 
ellenünk 100,000 emberrel okt. 9-én. Másnap lovasságunkat ki-
indítottuk és akaratunk ellenére fél csatára került a dolog. 
Végre mindkét rész visszavonult. Igy maradt ±3-káig. Több pri-
bék hírt hozott, hogy az ellenség egyszerre meg akar támadni és 
tönkre tenni. Midőn kiindult a táborból a serdár, elhatároztuk a 
csatát. Az ellenség csakhamar hátrált, ágyúink nagyon segítettek. 
Tyhaia basa és a budai basa, 8 bég és sok előkelő török elesett, 
— A török sereg más része, a jancsárok egész nap csetepatéban 
voltak az anhalti herceg ezredeivel. Az ellenség azután a várat 
támadta meg, minden siker nélkül. Most Kanizsára megyünk, 
Ferdinánd főherczeg segélyére. 

Kanizsa bevétele és felmentési kísérlete, hosszú jelentések. 
(Berlinbe D.) 

Prága, 1601. aug. 14. Rudolf császár Joakim Fridrik választónak. 

Tegnap jött futár, hogy Rákóczi Zsigmondot, ki Erdélyt 
jogtalanúl elfoglalta, seregünk e hó harmadikán legyőzte. 
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(Melléklet.) Kurtzer Bericht eless in Siebenbürgen den 3. August fürgangenen 
Treffens, aus Schreiben und mündtlicher Relation. 

Midőn Bathori Zs. 30,000 emberrel, törökkel, tatárral, 
oláhval és lengyellel a magyar határ felé indult, a határon. 
Meszes hegynél találkozott Básta Gy. és Mihály vajda 20,000-
nyi seregével, kik szerencsésen átkatoltak a hegyeken. Básta 
német katonái egy hegyet foglaltak el közel az ellenkez. Véres 
csata után az ellen visszovonulni kezdett, Básta német lovassággal 
és vallón gyalogsággal üldözte a hegyoldalon. Most Mihály támadta 
meg népével és vallón lovasokkal és 40 ágyú elvétele után fu-
tásra kényszerítette. Az éjjel akadályozta az üldözést, csak a kaj-
duk száguldoztak egész éjjel. 

Az ellenség 10,000 embert vesztett, mi 150-et. Zsigmond 
megmenekült, a többi főember sorsát nem tudják. Ötven ágyú 
és 110 zászló a nyereség. — Az oláhok gyűlölik vajdájukat és 
Mikályt visszahívják. Básta Kolozsvár felé indult. 

Bécs, 1601. sept. 13. Mátyás föherczeg a választónede. 

Kanizsa bevétele óta nem lehetett érdemeset írni. Básta 
Zsigmondtól 45 ágyút vett el és 200 embert vesztett. 

Beményünk van, hogy ama tartományok ezentúl hűségben 
maradnak. Magyarországban Kanizsa visszavételére törekszünk. 
A folytonos ravasz békealkudozás és mindenben való hiány lan-
kasztják működésünket. Mercoueur grófnak sz. Fehérvár ostromát 
tűztük ki czélúl. Magunk is oda megyünk nemsokára. Ferdinand 
főherceg 9-én levelet irt, hogy seregével fél mértföldnyire van 
Kanizsától és egy-két nap alatt megkezdi az ostromot. Miksa főiig, 
a mantuai kg. és Don Joan de Medicis vele vannak. 

(Melléklet.) Auss Siebenbürgen roti Thorda 24. aug. 1601. 

»Der Mickel AVeyda ist von denen AVoltaten die Er VOLI 
Irer Kay. M. empfangen, nickt vergnügt gewest, sonder baldt 
vergessen — und hat neue Handlung anfangen wollen, derge-
stallt, dass er den Szecklern und Siebenbürgern geschriben, sich 
Im zu undergeben, guetes Theils derselben Brovinzen mit Feur 
und Schvert verödt, dazu er seine AValacheu, Batzen und Mol-
dauer gebraucht hat, und das noch mehr ist, hat er die Kirchen 
zu Alba Jula verderbt.« A szent képeket kidobatta, a szentséget 
földre vetette. A katkolikusok panaszt emeltek Bástáuál, ki mi-
dőn több izben eltiltotta neki »nickt zu tyrannisiren und Ir. Mt. 
Land zu verderbeu, hat Er zur Antwort geben, Ir. K. Mt. betten 
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sonst vii Landes, were dieser Provinz nicht bedürftig. Dieser 
und anderer mehr Ursachen halber ist Herr Basta verursacht 
worden ihn gefänglich einzuziehen. Dererwegen dann zu dem 
effect 200 Teutsche und 200 Wallonische in des Wayda Quar-
tir geschickt, seinen Leibzelt zu umringen und denselben unver-
sehens zu überfallen ; und wo es sein könnte, entveder gefangen 
zu nehmen, oder, wenn er sich verert, umzubringen. In massen 
Irer 2, ein Teutscher und ein Walion den weyda überfallen und 
gefangen zu geben begert, Als Sy aber gesehen, dass er sich zur 
Wehr stellen wollen und zum Säbl griffen, welchen Er bereits 
zum halben Theil entblöst, Ist Ime der Wallohn vorkommen 
und eine hellebarte in den Leib gestossen darauf der Teutsche 
ihn niedergehaut. Bedachter Weyda ist im Werk gevest, wan 
man Im nickt fürkommen were, samt allen seynen Wallacken 
zu Weissenburg zu residiren, hat Ime daselbst das Statthaus zu-
richten lassen, und weisen seine Schreiben aus, welche Basta 
dem Krigsvolck vorgewisen, Avas derselbe jim Schild geführt.« — 
Most a székelyek és szászok kódolnak és a nemesség is kész az 
alkudozásra. Az olákok Markot Péter fiát, kit Inspruckban ne-
veltek, akarják vajdául, ugy hogy e tartomány hű marad a csá-
szárhoz. 

Székely Mózes katonaság nélkül bolyg az országban. 
Zsigmond és Csáky tartózkodását nem tudják. 

Rudolf császár instruktiója követe részére a szász választónál a török elleni 
segély ügyében. — Rudolf császár II. Christian választóhoz. 

Bocskay török segélylyel, fenyegetéssel »und durcli ver-
tröstete keinem Begenten mögliche und den Underthanen selbst 
selbst schädliche Libertät« Magyarország nagy részét elfoglalta. 
Bocskay arianus és népe semmi vallású németet nem kiméi, az 
ágostai papokat is leölte. Ha véget nem vetnek, uj paraszt-lázadás 
lesz az eredmény. Minden erőködésünk daczára hadaink folyton 
fogynak. Segélyre van szükség. Most 7—8000 ember többet 
használ, mint később 5-ször annyi. Mivel gyorsabban küldjön 
puskásokat Bécsbe. Prága, 1605. jan. 10. (Mell.) 

Kollonitsch Seyf ricci jelentése jan. 4. (Léva.) 

A lázadók előrenyomulását semmi sem tartóztatja. Korpona 
megadta magát, most Selmeczen a sor, mely legfölebb holnap-
utánig tarthatja magát. En nem segíthetek, kázamban az árulók. 
Egy magyarba sem lehet bízni. En itt mindvégig tartani fogom 
magamat. Most jő egy pór Palánkáról, ki biztosnak mondja a 
törökök közeli megérkezését. Ha a megyék felülnek is, egyik seni 
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von kardot. Idáig csak Turzó György írt ide, és csak Dóczi Endre 
van velem. 

A választó felelete jan. 9. Drezda. 

Nagy fájdalommal tölt el Magyarország zavara, de nagy-
részt a jezsuiták okozták, kik a szent ágostai hitet is üldözik. Ez 
által kárba veszett minden, mit a sz. birodalom felajánlott. Csak 
a vallásszabadság helyreállítása segíthet. 

Rudolf császár a választóhoz. (Prága, jan. 17.) 

Minthogy birodalmi gyűlést nem lehet tartani, hívjon össze 
felső-szász kerületi gyűlést a törökök és lázadók elleni segély 
ügyében. 

Ugyanaz (jan. 15.) 

Az egész lázadás története (uj adatok nélkül,) hogy a kerü-
let belássa, hogy veszélyes a késedelem. — Ugyanaz nyomtatásban 
4 iv fólió. 

Felelet. 

A gyűlést Quasimodogeniti vasárnapra, apr. 7. hivja össze. 
Jan. 18. 

Philipp Ludwig palotagróf a szász választóhoz. 

Minthogy a császár mindenütt segélyt kér a protestáns 
magyarok ellen, tudassa vele, mit határoz a felső szász kerület. 
Neuburg febr. 4. 

Belgiojoso üldözése a hassen protestánsok ellen. 

(Ugy látszik a brandenburgi választó küldi be.) 

A szász választó a brandenburgi választóhoz. (Drezda, mart. 1 4.) 

A követjei előadásából látjuk, hogy Fenséged a kiirt kerü-
leti gyűlést nem helyesli, mert úgy sem segíthet sokat a magyar 
ügyben. Azonfelül lelkiismerete is tiltja hitsorsosaink ellen liar-
czolni. Mindezt mi is meggondoltuk, de nagy a veszély és ezért 
kérjük, jelenjen meg a gyűlésen. A mit Fenséged e zavarok to-
vábbi elkerülése végett ajánl, mi is elfogadjuk (a brandenburgi 
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szász és pfalzi választók küldjenek követeket a császárhoz, hogy 
engedjen vallásszabadságot. 

Mátyás főherczeg a szász választóhoz. 

Mint most kiderült, a mult évben kitört magyar lázadást 
egy török oltalom alatt álló erdélyi úr, Bethlehem Gábor indí-
totta meg, ki Erdély-fejedelemségére tört. Minthogy több kísér-
let után, hitelt vesztett a töröknél, Bocskayval levelezett, hogy 
felkelésre birja. — A felkelés folyama. Roppant gyűlölet a néme-
tek ellen Bocskay török segélylyel az ország ura akar lenni a 
vallás csak ürügy. Bécs mart. 13. 

Dúló Gergely, Rédey alvezére megadásra szólítja fel Viz-
kelety Tamást. Korpona mart. 8. 

Szerdahely mart. 12. 

Bocskay megparancsolta Rédeinek, hogy Lévát ostromolja 
aztán Pozsony elé menjen, Pogrányi és Vizkeleti javait ko-
bozza el. 

Esztergom mart. 16. 

A budai törökök tegnap 6 csajkával Visegrád alatt jelen-
tek meg. A basa is oda indul ágyókkal és 500 jancsárral. Fülek 
12-én éhség miatt adta meg magát a 180 német szabadon vonul-
hatott el, mert a magyarokba nem bízhattak, a törökök kisérték 
el Véglesig. Isten oltalmazzon, ha a török az idén Bécset ostro-
molja. Hajnás-Kövára, mely szintoly erős mint Fülek, megadta 
magát. Datum mart. 19. 

Szent-Benedeki levél az esztergomi káptalanhoz, martius 20. 

Fülek bevétele után Pédey Bocskayhoz utazott, most a lá-
zadók Lévát és Véglest egyszerre fogják ostromolni. 

A császár Ulrich holsteini herczeget nevezi ki a választó kívánatára 
a felső szász kerület által megajánlott hadak vezérévé. Prága 
április 26. 

Miksa bajor herczeg követséget küld a szász választóhoz, máj. 15. München 
Ennek instruktiója. 

Minthogy a bajor és felső szász kerületeket érinti legin-
kább a magyar veszély, közösen kell tanácskozni. Birodalmi gyű-
lés sok ideig tartana. 
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Felelet Torgau, jun. 25. Beleegyezés. Fridrik pfalczi választó a szász 
választóhoz. 

A magyar lázadást csak a vallás elnyomása okozta, csak a 
vallásszabadság állíthatja ott helyre a rendet. Ez iránt a szom-
széd prot, fejedelmekkel leveleztünk, most Fenségedhez és a 
brandenburgi választóhoz iránk, hogy a császárhoz, Bocskaykoz 
vagy mindkettőhöz küldjünk e békéltető követeket. Heidelberg, 
máj. 13. 1605. 

Felelet. 

A protest, választók ily közös fellépése sértené a katk. vá-
lasztókat és rendeket. Bocskai mint lázadó és törökbarát nem 
érdemli meg, kogy tekintettel legyünk iránta. A császár nagyon 
zokon venné követségünket. Ezért a tervet nem hagyhatjuk jóvá. 
Augustusbad, máj. 29. 

Moritz heszzeni gróf a szász választóhoz. 

A Bocskay lázadását nemcsak bajos, de veszélyes is erővel 
elfojtani. A magyarok ezáltal mind a török részére állanának, 
vagy ka nem is tennék, e vitéz emberek kiirtása csak könnyeb-
bítheti a török győzelmét a szent birodalom fölött. Azonfelül a 
felkelők többnyire protestánsok. Hisz itt a birodalomban min-
denütt, hol csak leket elnyomnak, miért segítsük mi is elnyomni 
liitsorsosainkat ? A fő evang. rendek szólítsák fel a császárt, 
biztosítsa a felkelők szabad vallás gyakorlati jogát. Franken-
tkal, máj. 22. 

Felelet. 

A fődolog, azon roppant veszélyt, mely a töröknek előre-
lialadásából Magyarországban reánk hárul, elejét venni. Mi 
megtettük e tekintetben a magunkét. — Eleinte úgy látszott, 
kogy Bocskay a religio érdekében kelt fel, de csak a reg'w volt 
szfvébeu. Nem a pápistákat, kanem a németeket üldözi. Es ka 
másként akarna is eljárni, nem szabad, a török kezében van. 

Erélyesen kell tékát fellépni ellene. 
Nem engedhetjük, hogy Magyarország mindnyájunk védő 

fala, Morva és Szilézia így török katalomba jusson. Igaz, a val-
lásüldözés ne segítse előidézni a lázadást, »nicht ohne.« De ő 
Felségének ki kiven megtartja a vallások békéjét, nem volt ré-
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sze benne, minden a jezsuiták bűne. Ez ellen fel is szólaltunk 
mind a császárnál mind a 4 főberczegnél, kik szivesen feleltek. 
Egyenként tebeti azt minden fejedelem, csak jó várbató. Wei-
denbain jul. 6. 

Herrn Geitzhoflers *) Rathschlag Ihr Kays. May't. übergeben den 25. 
Junii 1605. 

Némelyek a tanácsban azt biszik a magyar ügyet nem le-
bet jó szerivel elintézni. Az egész történet tanúsítja, bogy ily 
felkelést, melyben a szabadság és vallás forog kérdésben, győ-
zelmek által nem lebet elfojtani. 

Ezért azt biszem, jó lett volna a lázadókkal mindjárt 
eleinte kibékülni, most már sokkal nehezebb, mert sok rosz em-
ber csatlakozott hozzájuk és a török közeledik. 

Most az alkudozás eredményét meg kell várni, de addig is 
erélyesen ellenállani és ha lehet Bocskai tanácsosai közt viszályt 
támasztani. 

Nem kell nagyon ellenállani azon kívánságuknak, hogy a 
birodalom rendei, vagy a csehek, morvák és osztrákok járjanak 
közben. 

Vallásszabadságot és politikai jogokat fognak követelni. 
Bocskai tán megelégszik Erdély kormányzóságával élethosszig-
lan. Ezt meg kell adni, noha úgy látszik mintha jutalma volna a 
lázadásnak. De hisz a török is kibékült a szerbbel etc. 

Az alkunál kívánatos, hogy Bocskai közvetítése által béke 
jöjjön létre az örökös ellenséggel is. Ez nagyon szükséges. Fran-
cziaország, Velencze, Svajcz felhasználnák Ausztria gyengülését. 
A másik nagy baj a zsolclosok kielégítése. Nem tudom honnan 
lehet erre pénzt szerezni, pedig a háború minden napja gyara-
pítja az összeget. 

1. Mindenféle példa által kimutatja, hogy lehet türelmet 
gyakorolni vallás dolgában. Az üldözés úgy sem másítja meg a 
a lelkiismeretet. 

2. Az ország szabadalmait is fenn kell tartani, mert az 
urak és alattvalók közt »reciproca obligatio« van. 

3. Zsoldosokat lehetne szerezni, de nincs pénz. A len-
gyel király, Velencze, Florencz és a többi olasz tán ad valamit, 
valami ürügy alatt. A cseh népfelkelés nem tanácsos, nem har-
czolna a felkelők ellen, inkább elpártolna. 

4. Minthogy az evang. választókba nem lehet feltétlenül 

1) Császári tanácsos. 
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bizni, a bajor kerületet Tyrolt stb. kell felszólítani gyors se-
gélyre a török beütés, vagy Bécs ostroma esetére. 

5. A végvárakat jó karban kell tartani, és nem szabad a 
magyarokra bízni. 

6. Eleséget kell szerezni és különösen a komáromi és esz-
tergomi bajókidakra vigyázni. Nem szabad tekintettel lenni a 
vallásra, csak a tisztek ügyességére. 

Gróf Hohenlohe György Fr. a szász választónak. 

E bó 7-ikén a 14,000-nyi ellenség elébe mentünk Osgyán-
nál és szerencsésen legyőztük. Másnap a várat is bevettük és 
Német Balázs nevű vezérüket, ki a szalma alá bútt, elfogtuk. 
Beméljük, nem sokára véget ér ez a rebellió. Oszitan november 
9. 1604. 

Ugyanaz. 

E bó 16-án találtuk az ellenséget. Más nap Edelényből 
elindultunk, de az ellenség elállta utunkat, úgy kogy Besckele 
falucskában kellett maradnunk. Az ellenség 25,000-nyi volt és 
mindenfelől körül vett. 18-án szerencsésen áttörtünk és egy pár 
ezert leöltünk, a többi, köztük Bocskay és az egri basa, (ki 3000 
törököt és néhány száz tatárt hozott) futással menekült, vissza 
hagyva az ágyúkat. Nem tudom az ellenség ismét össze fogja-e 
szedketni magát. Ma Szendrő elleu mentünk, melynek kulcsait 
elém kozták és melyet már meg is szállottunk. Szendrő nov. 
20. 1604. 

Ugyanaz. 

Bocskay egy vezérét, Lippay Balázst, felakasztatta. 
A lázadás annyira terjed, hogy az ország inkább török 

alattvaló akar lenni, mint császári. Nem is a vallás miatt lázad-
tak fel, mert minden vallási és politikai szabadságukat biztosí-
tották. 

Hat két előtt, midőn Rákóczi és Csakay Bocskaynál vol-
tak, úgy látszott, kogy kelyreáll a béke, de Bocskay Erdélyt 
követelte. Ezért megtámadtak, Tokajt felmentettük, Eperjest be-
vettük és nékány száz hajdúját levágtuk. A katonasággal nagy 
a baj. Hunsdorff, febr. 18. 1 6 0 5 . (Drezdában). 

Bécs, 1605. aug. 2. Mátyás föhg Joakhim Fridink választónak. 

Miután Básta György hadinépe a zsold miatt felzendült 
végre nagy kérésére eljött Pozsonyba, folyton követve a hajdúk-
tól. Bozsonyban megtámadták a sáuczokat, de nagy vesztükre. 
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Nagy-Szombat, Galgócz és más bányavárosok a hajdúkat 
befogadták. A magyarok és Ihanhausen volt füleki parancsnok 
árulása folytán Fülek, Korpona, Szécsény, Beszterczebánya stb. 
még Básta táborozása alatt kezükbe kerültek. 

Ennek folytán a Csallóköz is felkelt, hol a ̂ örökök is segí-
tettek. Innen 5000 török tatár és hajdú Magyar-0várnál átkelt a 
Dunán és az osztrák határig szörnyen dúlt, égetett s rabolt. Ho-
henlohe gróf, kit Básta utánuk küldött, nem ment semmire. Az 
ellenség Sopronnál ütött tábort, hol annyi magyar csatlakozott 
hozzá, hogy száma most 14000-re megy. 

A pozsonyi őrség folyton lázongott. A gyalogság végre 
megmaradt, de a lovasság elvonult és senki sem akart harczolni. 
Igy az ellenség büntetlenül sarczolhatott. Érsekújvárt és Nyitrát 
ostromolta és többizben betört Ausztriába és Morvába. Saját lo-
vasságnak is tett annyi kárt, mint az ellenség. Végre a lovasság 
egy része Básta alatt Sopron felmentésére indult. E 4000 ember 
elől a 16000-nyi ellenség a Bábán tülra vonult vissza. Básta is 
visszajött. 

A gyalogság, kinek 3 havi zsoldja járt sem, akart Pozsony-
ban maradni. Spanyolokat küldtünk oda. A többi ezred e város 
alá jött »nit anders als wann Sy von Ihnen belagert gewest«. 

Érsekújvár három rohamot visszavert. Nyitrán a magyarok 
a püspök ellenére átadták a várt. 

A felső-magyar urak és a nép eskűszegő lett és Bocskay-
lioz állott. 

Minthogy mind e bajnak nagyrészt katonáink zendülése 
az oka, ezeket akarjuk mindenek előtt kielégíteni. Várjuk Fen-
séged és a többi fejedelem segélyét. 

Bécs, 1605. aug. 10. Ugyanaz, ugyanannak. 

A szerdár jul. 19-én 15,000 emberrel Belgrádból Eszékbe 
indult. Elvonulása után lázadás tört ki Belgrádban. 

Julius 24-én az érsekújvári magyarok a németekkel össze-
verettek, 50 közülök a lázadókhoz menekült, kik mindjárt meg-
támadták a várt, de visszaverettek. 

A julius 25-iki uj, sikertelen támadás után az ellenség fel-
hagyott az ostrommal török segélyt várva. 

26-án Batthiáni Ferencz emberei Szelei Györgyöt és Bakó 
Györgyöt megtámadták és noha csak fél annyian voltak, szét-
verték. 

30-án Trautmansdorf, Batthiani és Zrinyi az ellenség ellen 
indultak, ki Hidvégre vonult vissza. 

Az elpártolt Nádasdi Tamás alkudozni akart ugyan — 
»ist aber nur lauter betrug gewesen«. 

T Ö R T . T Á R . 1 8 7 8 . 5 8 
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Község, Körmend és Sz.-Grrót újra megadták magukat. 
Reméljük nem sokára mienk lesz ismét a Duuántuli vidék. 

A csallóközi lázadók Somogyi Mátyás alatt ki akartak bé-
külni. Ezért Rédey megtámadásukra készült. Erre mi 2 ezredet 
küldtünk segélyükre és közülük 1000 lovast és 2000 bajdut fo-
gadtunk zsoldunkba. így a Duna Pozsonytól Esztergomig szabad. 

Somogyi magyarjai, már is megverték az ellenséget. 

Bécs, 1605. aug. 17. Ugyanaz ugyanannak. 

Bocskay Erdélybe utazott, az egri basa Budára. Augusztus 
1. az ellenség áttört Morvaországba és nagyon pusztít. A szent-
györgyi polgárság német katonaságot kitt a várban lázadók el-
len és kiverte őket. Aztán Bazint vették be. 

Cöln. a. cl. Spree. 1605. aug. 17. Joakliim Fr. választó Mátyás folierczeg-
nék. (min.) 

Szerencsét kiván a háborúban a török ellen és segélyt igér. 
»Wir befinden aber gleickwol, das die eingerissene Unwesen vor-
nemblichen wegen der Beligion in dem hiebevor zu Cascho wi-
der die Religionsverwandten hart verfahren sein soll, ursprün-
lich herrüren, derwegen viel besser gewesen, es betten die Be-
fehlhaber in diesem Fall was gehalten und sich moderirt, wozu 
mir dan E. L. vor sich Ihres theils ganz wol geneigt wissen.« 

Bécs, 1605. aug. 23. Mátyás fölig, a választónak. 

Budán 40,000 török áll, a szerdái* is oda jött. 50 nagy ágyú-
juk van. Esztergom biztosítására néhány csapatot küldtünk. 

(Több levél hiányzik.) 

Bécs, 1605. sept. 7. Ugyanaz, ugyanannak. 

A török vezér aug. 28-án megadásra szólította fel Eszter-
tergoniot és 29-én a Károlykegyen tábort ütött. Ottiuger gróf 
ezredével és Morsperg ezredének egy része vizén oda érkezett. 

Bécs, 1605. okt. 12. Ugyanaz ugyanannak. 

Morsperg ezredes 5000 emberrel majdnem négy hétig védte 
az esztergomi sánczókat, de végre legyőzetett és 3-án megadta 
magát a vár. -

Morsperg katonái közül 94 egészséges és 150 beteg ma-
radt meg, az őrségből is csak 900. 

Bécs, 1605. okt. 29. Ugyanaz ugyannak. 

Esztergom eleste miatt keresetet indítottunk. A török, 
mint értesültünk, a főherczegségbe készül betörni. Igyekszünk 
megszállani a szorosokat. 
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Bécs, 1605. decz. 14. Ugyanaz ugyanannái'c. 

Az esztergomi kereset és a komáromi békealku nem kalack 
3000 tatár, 1000 török és 250 lázadó megtámadta tábo-

runkat Hidvégnél. A rácz lovasság, a vallonok és végre a tábor-
nagy a Rábáig visszaverték őket. Sok fogoly és 1500 tatár ló ma-
radt kezünkben. Főszállásunk Egervár, Kanizsától 5 mfre. 

Bécs, 1606. jan. 18. Ugyanaz ugyanannak. 

A béke alkudozás jó sikerrel halad és kedvező végét re-
méljük. Az esztergom feladása ügyében már rég hirdetett tör-
vényszék még nem ült össze. Intézkedtünk már, hogy ez nem so-
kára megtörténjék. 

Bécs 1606. jan. 24. Ugyanaz ugyanannak. 

A béke alkudozásoknál ójabban több akadály tünt föl, de 
azért reméljük, hogy czélhoz jutunk, és minden erőnkkel törek-
szünk ez akadályok elhárítására. 

1605. apr. 12. Warhafftige undt beweissliche Articul durch welche Graff 
Jacob Belgiosa — die Stadt Kaschciw, general Landstätt, Heyduggen und 
Botzschkciy zu Rebellion bracht undt eli Niderlage und verlust der R. K. M. 

Krigsvolkh verursacht hat. — Ursach der Stadt Kaschaw Rebellion. 

1. Belgiosa gróf hallotta, hogy a parochialis egyházban 
nagy kincs van János király idejéből, melyet magának akart 
megkeresni. Mi a polgárságnak okot szolgáltatott hűségében és 
becsületében kétkedni. 

2. Szabó Györgynek, a legtekintélyesebb polgárnak az 
egyház elvétele után is meg volt engedve a nagy ünnepi szónok-
lás. O ezt eltiltatta,-Szabó engedelmeskedett. Azután elfogatta 
és 1500 aranyt, 60 kád bort, 100 köböl zabot és 4 előkelő törö-
köt csikart ki tőle. 

3. A papoknak csak három napi időt engedett a városból 
tavozásra. Az egész tanács kérésére nem hajolt, de 300 aranyért 
24 napi időt engedett. 

4. Lipphardt Mihály patikariustól 100 aranyat csikart ki, 
mert vasárnap titkon az evangéliumot olvasta. 

5. A város gabonáját is külső jószágul elvette. 
6. Nem engedett protestáns keresztelést, menyegzőt és 

temetést. 
7. Szolgái a polgárok nőit és leányait erőszakolták, ő soha 

sem tett lépéseket ez ellen. 
8. Cselédsége gyakran kibocsátott egy medvét, a polgárság 

kárára és ijedségére. Mindez okozta a lázadást. 
58* 
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A n d e r U r s a c h d e r L a n d s t e n d t i n s g e m e i n . 

9. A rendek szabadságait semmibe se vette, noba Kis 
Lukács kassai várnagy figyelmeztette, kogy ő Felsége ily módon 
elveszti az országot. 

10. Mint a városban, az uraknál is kasznát kereste. A be-
szállásolástól pénz által váltották meg magukat. 

11. Ha valami tetszett neki, addig fenyegette a birtokost, 
míg az illető dolgot neki adta. Homonnai Bálintot ily okból 
meg akarta öletni, de ez értesítve elmenekült. 

12. Hasonlókép a Kállai parancsnoktól 5 szép lovat csi-
kart ki. 

f 

13. Epen úgy tett Bákóczi úr irányában, mig az egy szép 
török tábort nem küldött neki. 

U r s a c k e n d e r H e y d u g g e n R e b e l l i ó n . 

14. A hajdúk kíven szolgálták ő Felségét, Belgigoso rosz-
szul bánt velük, 2000 ökröt elvett tőlük, noka Bákóczi bizonyí-
totta, hogy török zsákmányból valók. 

15. A hajdúktól, kik Temesvárig portyáztak, haragjában, 
hogy nem adtak mindent neki, el akarta venni a tokaji egyhá-
zat. Az a nélkül is zsold nélkül maradt hajdúk Bocskaihoz for-
dultak. 

ü r s a c k d e s B o t z s c k k a y R e b e l l i o n . 
16. Bánfy Dénest, Bocskai rokonát, czéloknál fogva elfo-

gatta és nagyon megsarczolta, 
17. Bocskay életére tört, minden per nélkül betört Szt.-

Jakabra. így Bocskay lázadni volt kénytelen. 

U r s a c k d e r N i d e r l a g I k r o Mt. K r i e g s v o l c k s . 

18. Sok tanú van, hogy Belgigoso örült a lázadásnak, sőt 
ivott Bocskai egészségére és még 12 oly lázadót kivánt, kogy 
gazdaggá váljon. 

19. Minden intéz daczára rabló vágyból kevés katonaság-
gal ment Bocskay ellen. így ment tönkre csapatonkint a sereg. 

20. Oly törvény volt, kogy egy törököt, ki ónodon keresz-
teltetni akarta magát, miután megtudta, kogy gazdag 10,000 
tallér erejéig megsarczolt. 

Minden cselét és zsarnokságát békés, hü emberek ellen 
leketetlen elszámolni. 

Várjuk, kogy ő Felsége tegyen vele, úgy mint Handeckkel 
és Paradeíserrel. 



MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK. 





X X . 

Felső Wadásznak inYentá r iuma, 1631. á p r i l 15. 

Inventarium omnium bonorum, rerumque mobilium et ini-
mobilium tam intra, quam extra eastellum Felső Wadász exis-
tentium in rationem Illustrissimi Domini Domini Pauli Rákóczy 
de Felseő Wadasz etc. ab inventatore Egregio Domino Sigis-
mundo Gyarman Egregio Domino Stepbano Ruszkay prouisori 
dicti castelli Wadasziensis die 15. Április anno 1631. resignatum. 

Az kastély padgyára egy fa garadics. 
Egy ajtó retezestől, lakatostúl. 
Kopja Xro 36., az kilencze vasas. 
Szakallos Xro 13. 
Üres kordó Xro 13, azok közöl egyben egy keves tóól, az 

masikban egy köböllel aszú gyümölcs ; aszú vadalma két köböl. 
Kilencz borjú bőrök. 
Egy teken bőr. 
Egy ökör bőr. 
Uram ő nagysága báza feliben való vitola. 
Egy szarvasnak az szarva. 
Egy darab fa rostély. 
Egy fa csiga. 
Egy bitván, ó keverő és elvetet csatorna. 

Uram ö nagysága házában. 

Egy fejér asztal, két fiával. 
Két darab pad zöld szék. 
Egy Seczel szék. 
Egy Superlatos zöld ágy. 
Az falban egy zöld ajtajó plébes aumarium, kiben egy öreg 

kristály pokár. 
Egy verő óra. 
Az arnyék-széken kilencsével, bevonójával egy zöld ajtó. 
Derék ajtó zöld plébestől, kúcsostól. 
Egy zöld kemencze. Egy romlott kályba benne. 
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Három ép kristály öveg ablakok, azokon vas rostély ; egy 
kristály öveg karikának fogyatkozása vagyon. 

Egy kis karszék. 

Az palotában. 

Egy zöld kerek asztak 
Tiz kis zöld karszék. 
Egy zöld pokárszék az falban ; két alsó fia plébes, az feli-

nek az ajtaján két vas láb. 
Egy zöld vasas ajtó uram ő nga kázában levő kemeneze 

száján, kinek felső részéből egy darab eltört. 
Az falon öt réz eggyes gyertyatartó. 
Egy kársai kötött Seczel szék. 
Egy asztalláb. 
Egy paraszt koszú szék. 
Egy zöld kemeneze. 
Egy zöld ajtó plébes, kúcs nélkül, fordító és bevonó vasával 

egyetemben. 
Két ablak, az egyiken két kristály karika kía, azon kivől 

öt karika öveg bía ; mind az kettőn vas rostély. 

Aszonyunk ö nagysága házában. 

Egy zöld kemeneze. 
Négy darab zöld fogas. 
Öt darab padszék. 
Égy zöld kis karszék. 
Három kristály ablak, két tányér kía, rajtok vas rostély. 
Egy zöld kamorácska, zöld ajtó rajta plékestől. 
Két zöld ajtó plékestől, kulcs nélkül vadnak. 
Egy fejér asztal. 
Más kis fejér asztalka, fiával. 
Az zöld kis kamorácskában egy zöld nyoszolya. 

Leányaszonyok házában. 

Egy tarka kopott festekő asztal. 
Három darab padszék. 
Egy fejér karszék. 
Egy zöld kemeneze. 
Két zöld ajtó, eggyiken plék nincsen, mind az kettőn vagyon 

fogató. 
Az árnyékszéken egy zöld ajtó, kelencsével, bevonó vasával 

eggyütt. 
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Az leányaszonyok házábul níló szenes házban. 
Egy fejér asztal. 
Két öreg rámás kép. 
Két festet fagyertyatartók, oltárkoz valók. 
Négy padszék. 
Három ablak, két öveg karika kía, mindenik ablakon vas 

rostélyok. 
Az árnyékszéken zöld ajtó kilenesével és berántójával egye-

temben. 
Derék ajtó plékestől, kulcs nélkül, bevonójával és fordító-

jával egyetemben. 

Az páterek házában. 
Egy fejér asztal. 
Két fejér nyoszolya. 
Két darab padszék. 
Egy zöld kemeneze, kiben egynehány kálylia romladozott. 
Két ablak, kiknek tizenkat öveg karika kía, mind az két 

ablakon vas rostély. 
Kemeneze száján egy zöld ajtó. 
Egy vas gyertyatartó. 
Egy zöld ajtó plékestől, kulcsostol bevonójával és fordító-

jával. 

Az palota pitvarában. 
Egy padszék. 
Egy fejér karszék. 
Más szék kar nélkül. 
Egy ablak, kinek tizenkét öveg tányér kía, ezen vas rostély. 
Az garadics felet egy farostély, kin rostélyos faajtó is 

vagyon. 

Az uraim házában. 
Egy padszék. 
Egy fejér, roszas asztal. 
Egy romladozott kemeneze zöld. 
Két öveg ablak, két öveg tányér kía, mind az kettőn vas-

rostély. 
Egy fejér ajtó plék nélkül, voníto vasával. 
Egy fejér nyoszolya. 

Az uraim házábul nílo botban. 
Két öveg ablak, két öveg karika kía, mind az kettőn vas-

rostély. 
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Az falban egy febér aumárium, kiben károm kis tonna por 
vagyon, mely tonnáeskák negyecl negyed rész liía vagyon. 

Egy puskaporos tonnában félig aszú megy. 
Egy fejér ajtó, plékestől, kulcsostol. 
Viaszos gyertya karmincznyolcz. 

Az sütő házban. 
Egy öreg asztal. 
Egy kálykás, füstös kemeneze. 
Egy ajtó plékestől, kulcs nélkül, kilencs nélkül, fogatója 

nélkül. 
Két öreg sütő tekenő lábastul. 
Két darab padszék. 
Két öveg ablak, négy öveg karika kía, mind az kettőn 

vasrostély. 
Egy fa sótartó, kiben egy keves só. 
Két famosár, az eggyiken vasabroncs. 
Három lapát, az eggyike rosz. 
Egy abárló vasvilla. 
Egy vasrostély. 
Két vasnyárs. 
Egy vas mosártörő. 
Egy réz mosár. 
Tizenhárom esztergályból meczet tányérok. 
iSTégyszögő deszkatányérok kuszonnégy. 
Két fa kupa. 
Két szűrő szita, az egyik lyukas. 
Egy rocska, kin két vasabroncs. 
Egy eczetes erkélyben négy hordó eczet, az hármában 

harmad harmad részent, az negyedik félben vagyon. 
Egy ó csöbör. 
Egy ó désa. 
Egy meczes kádacska. 
Kilencz fazék apróstól. 
Egy mosogató tekenő. 
Egy romladozott károm lábó cserépserpenyő. 
Hat cseréptál. 

Az tömlöczben. 
Három üres hordók, az eggyik korpával félig. 
Egy fa kaloda. 
Egy fejér ajtó vas retezestől. 

Az szabó házban. 
Két öveg ablak, tizcnnyócz karika kía, mind az kettőn 

vasrostély. 
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Két darab padszék. 
Egy boszú asztal. 
Azon kivől bárom deszkaasztal. 
Az falban egy aumárium. 
Az árnyékszéken egy fejér ajtó, kelencsével, fordítóval 

együtt. 
Egy zöld fótos kemeneze. 
Egy fejér ajtó, kin egy rosz pléb, kucs nélkül. 

Az kapu között. 

Négy muskatélyos. 
Két szakállos. 
Egy vas gyertyatartó. 
Egy fejér karszék. 
Egy lámpás. 
Egy gyalog dob. 
Egy fenyöszék. 
Egy korbács. 
Két kassai ó kádak. 
Egy ajtó retezével, vas zárjával. 
Egy emelcsős kapu, két lánczával, vas két retezekkel és re-

tezfővel. 
Egy öreg lakat kulcsával. 
Egy kéménytisztító vas. 
Két vas gereblye. 

Az sáfár házban. 

Egy czipó tartó láda. 
Egy új öreg lisztes szúszék fedelestől. 
Más kisebb szuszék fedetlen ; kikben vagyon búzaliszt öt kö-

böl, közönséges liszt gabona után való busz köböl Cub. 20. Aszú 
körtvély és szilva Cub. 4. 

Egy rosz ládácskában kétszáz betvenbét szakállos golyo-
bis Nro 277. ötven léczszög Nro 50. Két taracz golyóbis Nro 2. 
Hat golyóbisöntő forma szakálloshoz és muskatélyosboz valók 
Nro 6. ' 

Két ajtóra való bevonó. 
Két fordító vas. 
Egy rosdás ó pléb, kulcs nélkül. 
Három sark. vas, és egy kissebb sark. vas. 
Négy vas pöröly. 
Két vas csákány. 
Egy ajtóra való heveder vas. 
Egy ó vas karika, kerek agyra való. 



9 3 2 MŰVELŐD ÉSTÖRTÉNETI 

Egy ó borsoló ládácska, kiben két fertőn bors, egy nehe-
zék sáfrány, egy kevés gyömbér, egy hitván borsoló. 

Az póezon nyóez öreg fazék. 
Tizenkét közebszerő fazék. 
Tizenkárom cserep fedő. 
Kilencz uj cserép tálak. 
Folyosó formán építtetett pócz négy öreg szál deszkából 

áll, azon kilenczvenöt sín vasak vadnak. 
Yaj egy fazékban kilencz icze. 
Vaj egy iczéni egy puttonban. 
Két uj puttón. 
Kútra való egy vasas csiga. 
Egy ruhaszáraztó borbély serpenyő. 
Két águ kapa kettő. 
Öt lapis kapa. 
Fenyőmag egy szapuval. 
Egy tonna aszú megy. 
Egy vas rud. 
Harmincznégy apró kősók. 
Egy meczes ládacska, kiben egy szapuni törött só, két sza-

puni köleskása, tizennyolcz szakállos és muskatelykoz való 
töltések. 

Egy szántó ó vas, újonnan nádlott. 
Egy uj csorosla. 
Nyócz kila kender. 
Tizenöt tányér esztergályból meczettek. 
Kilencz apró fatál. 
Hat öreg fatál, az öte ujak, az katodik régi heverő 

rosz tál. 
Egy tábla szappan. 
Hét falban ütő gyertyatartók. 
Egy ó kondi szita. 
Egy bécsi ó szita. 
Egy szombatki szita. 
Három gyártott bárány bőr. 
Egy ó lyukadozott sűrű szita. 
Egy kis ó általagban egy keves aszú cseresnye. 
Két korsóban nyóczadfél icze méz. 
Hat apró hajak, kárma öregeb. 
Egy ó vasabroncs. 
Egy kassai szapu, két vas abroncs rajta. 
Egy vas rosta. 
Fejér gyertyák Nro 53. 
Fekete gyertyák Nro 33. 
Egy icze faggyú. 
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Egy ó désa félig nyers körtvéllyel. 
Három kristály kis poliarok, az eggyiknek az lába eltört. 
Egy sima öveg pohár. 
Eél köböl dió. 
Két darab deszkák, liktáriom száraztani valók. 
Két darab szék. 
Egy nj szűr csuha. 
Egy ablak, kin vas rostély. 
B,ab lábára való vasak Nro 3. 
Egy békló kócsostól. 
Egy kisded heveder vas. 
Két kolomáris. 
Egy fejér asztal, fiával. 
Egy faragatlan oszlopban egy vas szög. 
Egy zöld ajtó retezestöl, lakatostól ; azon egy kis ajtó re-

tezestöl. 
Sendelyszög kilenczszáz hetvenöt, Nro 975. 
Egy bélyegező vas. 
Egy békló lakat az szabók háza ajtaján. 
Egy vászon asztalabrosz. 
Egy gyócs kendő keszkenő és egy vászon. 

Az ifink házában. 
Egy zöld kemencze. 
Egy darab fejér fogas. 
Egy bor vonó kötél. 
Két öveg ablak, kiken 25 öveg karika hía; mind az kettőn 

vas rostély. 
Az kamora széken egy zöld ajtó fogatójával. 
Egy zöld ajtó retezestöl, lakatostól. 
Kapa nyelek Nro 16. 

Az pinczében. 
Egy réz kupa. 
Három váradi hordó káposzta, az egyike kezdett. 
Két gönczi hordóval apritott káposzta. 
Két káposztás üres hordó. 
Veres hagyma fél köböl az gyümölcstartón. 
Kilencz szál deszka. 
Két csapfűró. 
Egy fél fenyő deszka. 
Hatod fél hordó lőre. 
Három üres lőrés hordók. 
Három bádog tölcsér, az két kisebbik jó, az harmadik na-

gyob, de rosz. 
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Két üres almavizes liordó. 
Egy sojtár. 
Egy liitván fa liú. 
Két kis kupa. 
Nyócz ó csöbör. 
Az belső pinczében : egy üres ó általag. 
Egy üres bordó. 
Egy ajtó retezestől. 
Egy koszu korcsola. 
Egy fa icze. 
Egy fa tál, csap allatt álló. 

Az kastély udvarán. 
Egy uj eke minden kész szerivel. 
22 oszlop. 
Három ágos. 
Öt gerenda. 
Egy ó vas barona, öt fog hía. 
Egy elő kut, azon egy láncz vasas vedrestől. 
Két rosz kalas kordó, feneketlen. 
Hus vágó tőke. 
Egy kassai rosz kád. 
Egy vas korog rudastul. 
Egy üres kordó. 
Két faragó szék. 
Három korcsolya. 
Az külső kapun retezfő retezével, lakattal ; azon kapun 

levő kis kapun zár vasával, kilencs, kis lánczon lakat. 

Az romladozott drabant házban. 
Két padszék. 
Egy romladozott füstös föld kemeneze. 
Egy ajtó retezestől. 
Az drabant ház felett való fileg or iában egy fogas, két pad-

szék, egy ajtó retezestől. 
Az kő konyha padgyán. 

Négy ablak, mindeniken vas kereszt. 
Egy ajtó retezestől, lakatostól. 

Az kő konyhában. 
Két köböl kendermag. 
Két öreg gyöngyösi ó liordó, az eggyik igen rosz. 
Kilencz üres kordó. 
Egy öreg uj szuszék. 
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Két uj járom. 
Egy kisded ó szuszék. 
Abrak merő egy lyukadozott rosz sisak. 
Egy abrak merő kőpecze. 
Egy rosz réz üst. 
Egy ó szapu. 
Egy kitván rosz csöbör. 
Egy ajtó retezével és lakattyával. 

Az konyha előtt való uj házban. 

Egy fejér asztal. 
Egy darab zöld fogas. 
Két padszék. 
Három ablak, mind az hármon vas kereszt. 
Egy föld kemencze. 
Az kemencze szájában öt sín vas. 
Egy ajtó kelencsestől. 

Az konyhán való házban. 

Egy fejér asztal. 
Három padszék. 
Egy föld kemencze. 
Egy ajtó retezestöl. 

Az konyhán. 

Három darab padszék. 
Három üres feneketlen hordók. 
Egy polcz. 
Egy tábla, azon két heveder vas. 
Egy ajtó retezestöl. 

Középső istállóban. 

Négy üres hordó. 
Két darab váló. 
Az padgyán ajtó sarkvasakkal, nyócz szál fenyő deszka, 

egy ajtó retezestöl. 

Az harmadik istállóban. 

Két darab válú. 
Egy meczes kádacska. 
Egy üres hordó. 
Egy ajtó retezével. 
Az gyümölcsös kert ajtaján retez lakatostól. 
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Azon kertben. 
Huszonkét ágy vereshagynia. 
Fogkagyma négy ágyak 
Egy tábla mák. 
Hét ágyai sárgarépa. 
Tizenegy ágy petreselyem. 
Egy veremmel jég. 
Egy őzecske. 
Az jégverem előtt egy uj öreg ajtó heveder vasakkal. 

Az major házban. 
Egy füstös kemeneze. 
Kéd padszék. 
Két szál deszka. 
Hét ülős lúd ; ezen kivől tizennégy lúd. 
Három india. 
Két ülős tyúk. 
Kilencz kappan. 
Harminczöt öreg tik. 
Apró tik fiak 13. 
Egy fejő sojtár. 
Tizenkat kacsa. 
Egy rosz kis tekenő. 
Hat közebszerő fazék. 
Egy ajtó retezestől. 

Az pitvarban. 
Egy padszék. 
Egy lajtorja. 
Két tik kitván ketrecz. 
Két üres rosz kordó. 

Az kamorában. 
Egy szakadozott lámpás. 
Egy sajtu turò nyomó. 
Egy vaj köpöllö. 

Az régi hitván béres házban. 

Két kitván kordó, 
Egy rosz ajtó retezével. 
Egy füstös kemeneze. 
Az uj béres házban két szoba. 
Az eggyikben két padszék ; egy füstös kemeneze ; egy 

retezestől. 
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Az másik házban egy füstös kemencze ; két darab pad-
szék ; egy ajtó retez nélkül. 

Az pitvarban egy la j tor ja ; két ajtók retez nélkül valók. 

Három padszék. 
Egy füstös kemencze. 
Két rosz ajtó retez nélkül. 
Egy lajtorja. 
Az majoron levő kapun lakat retezestöl, függő lánczocská-

jával ; az kis ajtón retez. 
Az ökör istállóban egy ajtó retezestöl. 
Az csűrös kerten két öreg kapu ; az eggyiken vagyon rete-

zestöl egy lakat lánczával, egy kis ajtó, az másik öreg ka-
pun retez. 

Az major udvarban nílo veteményes kertben. 
Egy ajtó retezével és lakattal. 
Négy ágy foghagyma. 
Öt ágy moghagyma. 
Egy ágy borsó. 
Tizennégy ágy petreselyem. 
Mák egy táblával. 

Az kastély előtt való veteményes kertben. 
Három tábla metéllő hagyma. 
Tizenöt ágy veres hagyma. 
Egy ágy borsó. 
Egy ágy retek. 
Négy ágy sárga répa. 
Tizenöt ágy foghagyma. 
Másutt azon kertben hét ágy vereshagyma. 
Négy ágy moghagyma. 
Tizenkét ágy petreselyem. 
Négy köpő méh. 
Üres köpő tiz. 
Két szál deszka. 
Egy hitván elvetett ajtó, két heveder vas ra j ta . 
Egy uj ajtón retez lakatostól. 

Két ajtó retezestöl. 
Az alsó részében egy válu. 
Izotan vagyon három mész kemencze, az kettei teli mészéi. 

Disznó pásztor házában. 

Az templom felöl való bástyán. 

az harmadiknak kía vagyon. 
tört. tár. 1 8 7 8 , 59 
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Az udvar előtt való leveles színben : két padszék. 
Az mely szarvas marhákat Szerenczröl Wadászra hajtott a-

nak volt, találtatott: 
Huszonegy öreg teken, eggyik borjus, de meggyógyulkatat-

lan nyavalyája vagyon, az tizenkilenezedik is mellette az földön 
fetreng. 

Tizenhat üsző lavali borjú. 
Ökör tavali borjú tizen kilencz. 

Wadászi majorbeli szarvas marhák. 
Hét borjus teben Nro 7. 
Öt borjú nélkül való teben Mro 5. 
Négy liarmad fű tinó Nro 4. 
Ez négy tinónak eggyike üsző. 
Tavali négy borjú Nro 4. 
Járombeli béres ökör kuszonkét Nro 27. 
Eggyiken vagyon egy kolomp; eggyik oly sánta, kit soka já-

romba nem foghatnak. 
Három eke minden szerivel ; az ökrök közöl egynekány 

emelgetősök ; minden eke előtt négy négy járom. 
Három vasas szeker ; kettein két két láucz, az harmadikon 

egy láncz. Nro 5. 
Három vas ösztöke. 
Három szíí ostorok. 
Csatló két ó kötél. 
Tizenkét ó istráng. 
Négy fejsze, ötödik Sz. Péteren az kovácsnál. 
Három szekerkez való öreg kordé lejtrák. 
Hat béres szolgák. 
Egy öreg bika. 

Buza, abajdocz buza és gabona. 
Az kő konyka padgyán gabona vagyon Cub. 71. 
Buza aszonyonk ő nga kázában Cub. 117. 
Abajdocz buza ugyanott vagyon Cub. 277. 

Summa frugum Nro. 465. 

Tavaszi vetés. 
Arpa vettettetett be huszonnégy köböl Cub. 24. 
Zab vettettetett be ötvenegy köböl Cub. 51. 
Sz.-Királyou vettettek zabot három köblöt Cub. 3. 
Lencsét vettettek be négy köblöt károm szaput Cub. 4. 

qr. 3. 
Borsót vettettek be két köblöt három szaput Cub. 2. qr. 3. 



ADATOK. 9 3 9 

Oszt vetés. 

Az wadászí majorság földekben tisztabuza harmincznyócz 
köböl két szapu Cub. 38. qr. 2. 

Selyebi majorság földekben tiszta buza vettetett be tizen-
három köböl Cub. 13. 

Az szakácsi földön sz. péteriek vetettek be negyven köböl 
gabonát, Cub. 40. 

Ugyanaz szakácsi földön vetettenek be pelsőcziek hetvenhat 
köböl gabonát és fél köblöt Cup. 76. qr, 2. 

Ugyan az szakácsi földön vetettenek be az majorságbeli 
eke után huszonöt köböl gabonát Cub. 25. 

Az edeléni majorság földekben vetettek be tiszta búzát 
tizennyolcz köblöt Cub. 18. 

Ugyanott abajdocz búzát tizenhárom köblöt Cub. 13. 
Sapi földön vetettek be öt köböl gabonát Cub. 5. 
Sz. Királyon vetettek be tíz és fél köböl gabonát Cub. 

10 qr. 2. 
Welezden vetettek be nyócz köböl gabonát Cub. 8. 

Sz. Péteren. Vámpénz den. 70. 
Szőlőhöz való edények, kádak, számszerént vadnak úgy-

mint tizenegy Nro 11. az kettei u j kassai kád, és az kettei 
rosz kád. 

Hordók az majorság szőlőhöz valók üressek vadnak szám 
szerént huszonhat Nro 26. 

Majorság szőlőből való lőrék vadnak : vas Nro 3. 
Majorság szőlők vadnak Nro 5. 
Sz. péteri majorság szőlő bora vagyon az palotában az sá-

fárház előtt negyvennégy, vas Nro 44. 

Az uraim házában és az botban vagyon bor negyven há-
rom : vas Nro 43. 

r 

Ónodból hozott bor kettő : vas Nro 2. 
Wadaszi majorság bora hat, vas Nro 6. 

Summa in universum Cub. 2461j2• 

Az szabó házban. 
Sápi pénzes bor tiz Nro vas 10. 
Czenetei pénzes bor öt, Nro vas 5. 
Selyebi dézma bor kettő Nro vas 2. 

Sz. péteri pénzes bor. 

Az külső pinczében. 
Sz.-péteri dézma bor huszonhárom, vas Nro 23. 

59* 
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Az belső pinczében. 
Sz.-Péteri dézma bor kuszonkilencz, vas Nro 29. 

Computando vasa vini faciunt Nro 164. 
Welezdi malom vámbuza másfél köböl vagyon Cub Nro l1/2. 
Pelsőczön az bírónál vagyon malom vám kása egy szapu 

Nro qr. 1. 
Pelsőczön Becze Pálnál vagyon kender malomvámból való 

kilencz kila. 
Az pelsőczi malomban vagyon vámkender egy kila. 
Pelsőczön négy uj kerek. 
Yelezden két uj eke. 

(Az országos levéltár rendezetlen iratai közül.) 

Közli : D R . VINCZE GÁBOR. 

X X I . 

I. Rákóczy György k incse inek összeírása. 
Anno 1643. die 9. Maii Albae Juliae. Enyedi Kis Anna kezében 

inventált köves marháknak rendi ez szerint következnek. 

Egy tiszta gyémántos kerek rósa, az közepin vagyon egy 
öreg tábla gyémánt, annál valamennyivel kissebb az körületin és 
az függőcskéjén vagyon kilencz, apróbszerü vagyon har-
minczkettő. 

Az második tiszta gyémántos kerek rósaban vagyon öreg 
gyémánt, huszonegy, apróbszerü vagyon nyolczvanhat, az függő-
nek egy gyémántocska kéja, ezen vagyon egy orientális gyöngy is. 

Az liarmadik tiszta gyémántos sasos függőben vagyon öreg 
gyémányt huszonnégy, apróbbszerű vagyon százkettő, ezen vagyon 
károm orientális gyöngy is. 

Az negyedik tiszta gyémántos rósának az kőzepin egy öreg 
tábla gyémánt, apróbszerü negyvenhárom és egy orientális 
gyöngy is. 

Az ötödik gyémántos rubintos szíves rósának az közepin 
egy öreg rubint, ebben vagyon öreg gyémánt nyolcz, annál va-
lamennyivel kisebb huszonkilencz, annál is aprób vagyon huszon-
hét ; az koronájáról két gyémánt letörött ; ebben apró rubint 
vagyon hatvanhárom. 

Az hatodik rubintos rósán vagyon egy orientális gyöngy és 
ötvenkét rubint. 

Egy öreg bogláros párta, mellyen vagyon kilencz boglár, 
ezen kilencz szem gyöngy és liuszonliat gyémánt. 
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Az második öreg bogláros pártán vagyon tiz boglár, ezek-
ben busz gyémánt és buszonkilenez szem gyöngy. 

Az harmadik öreg bogláros pártán vagyon kilenez boglár, 
ebben kilenez gyémánt és ötvennégy szem gyöngy. 

Az negyedik pártán vagyon három öreg rósa, ezekben va-
gyon öreg gyémánt tizennyolez, apró gyémánt kilenczven, az 
arany pereczen vagyon kilenczvenhat gyémánt, az három boglá-
ron vagyon gyöngy negyvenhét, egyik leesett. 

Az ötödik pártán vagyon tizenöt boglár, ezekben egy-egy 
öreg gyémánt, és négy-négy apró. Sum. Nro 75. Ezen vagyon 
öreg orientális gyöngy liarminczkettő, az köriiletin vagyon aprób 
orientális gyöngy száznyolczvankettö ; ez pártáról vettenek le 
három boglárt, mellyen tizenöt gyémánt, és hat szem öreg orien-
tális gyöngy. 

Az hatodik pártán vagyon nyolcz öreg gyémánt, és nyolcz 
öreg gyöngy, középszerű gyémánt harminczkettö, apró gyémánt 
vagyon száz kilenczvenkettö. 

Az hetedik pártán vagyon busz fejér zománczos rósa, eb-
ben öreg gyémánt busz, aprób gyémánt hatvan. 

Az nyolczadik pártán vagyon tiz boglár, ebben hetven gyé-
mánt, és ötvenkét szem öreg gyöngy. 

Az kilenczedik pártán vagyon tizenegy boglár, öreg gyé-
mánt ebben öt, hat rubint, huszonkét szem öreg gyöngy. 

Az tizedik pártán vagyon kilenez boglár, azokban negyvenöt 
gyémánt, öreg gyöngy[harminez,!az köriiletin aprób'gyöngy vagyon 

Az tizeneggyedik pártában vagyon gyémánt huszonnyolez, 
rubint száz hatvannyolez. 

Az tizenkettödik pártában vagyon tizenegy boglár, hat gyé-
mánt és öt rubint, huszonkét öreg szem gyöngy. 

Az tizenharmadik pártán vagyon rubintos és gyémántos 
boglár, melyben négy gyémánt, és harminczöt rubint, négy gyön-
gyös rósácska, melynek az közepin egy-egy öreg gyöngy, négy 
gyémántos szemecske, melyekben nyolcz gyémánt és ötvenhat 
öreg gyöngy. 

Az tizennegyedik pártán vagyon tizenkét boglár, abban 
tizenkét rubint, az boglárokban négy-négy szem gyöngy, az bog-
lárok között harminezhárom öreg gyöngyszemek, az köriiletin 
csipkésen aprób gyöngy. 

Az tizenötödik pártán vagyon tizenkét rubintos boglár, 
mindenikben egy-egy rubint, és az boglárok mellett vagyon nyolcz-
vannyolcz öreg gyöngyszemek. 

Az tizenhatodik pártán vagyon tizenöt boglár, az boglá-
rokban egy-egy rubint,* és nyolezán az boglároknak harmincz-
két szem gyöngy. 

Egy bogláros koronka, melyen kilenez boglár, négyében az 
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boglároknak egy-egy gyémánt és ötében egy-egy rubint, az bog-
lárokon vagyon réz vésővel oda csinált gyöngy nyolezvanöt szem. 

Egy nyakra való, melynek az függőjén egy tábla gyémánt 
öreg, középszerű tizenkilencz, apró vagyon ötvenöt. 

Az második nyakra valóban vagyon negyven gyémánt, az 
közepin egy boglár, melyben bét gyémánt vagyon. 

Az harmadik nyakra valóban vagyon egy öreg rósa, az ró-
sán egy kis függő, az rósában vagyon tizenkilencz gyémánt, az 
függőcskén tizenegy, az kerületin vagyon öreg mogyoró gyémánt 
kuszonhat, apró vagyon ötvenkat. 

Az negyedik nyakra valónak függőjén egy galambocska. 
abban két gyémánt és egy öreg rubint, ebben vagyon kilencz ru-
bintos rósa, mindenikben liét-hét rubint, és nyolcz gyöngyös bog-
lárocska, mindenikben egy-egy öreg gyöngy , az arany pereczen 
vagyon harminczhét gyémánt és két kis rubintos boglárocska az 
galamb felett, melyben egy-egy rubint. 

Az ötödik nyakra valónak közepin egy rósa, azon egy függő, 
ebben vagyon huszonkét öreg rubint, és hatvanhárom apró 
rubint. 

Az hatodik nyakra valónak közepin egy rósa és azon egy 
madár forma függő, ezekben vagyon hatvannégy rubint. 

Az hetedik nyakra valóban vagyon négy gyémánt, huszon-
három rubint és hat szem öreg gyöngy. 

Egy lapis nyakban vető, ennek az végin vagyon egy ke-
rek rósa, ennek az közepin vagyon egy öreg gyémánt, ugyan 
azon rósában vagyon apró gyémánt hatvan, az több rósáiban 
vagyon öreg gyémánt huszonhat, apró gyémánt száz, öreg szem 
gyöngy huszonöt. 

Egy gyémántos, rubintos gyöngyszemes kettős bogiáru 
láncz, melyben tizennyolcz gyémánt, tizennyolcz rubint és tizen-
nyolcz szem gyöngy. 

Egy bokor gyémántos arany perecz, mindenikben vagyon 
nyolczvannégy négy gyémánt Sum. 168. 

Egy gyémántos bogiáru gyöngyös hajtekerő, mellyen ti-
zennyolcz boglárocska, ezeken egy-egy gyémánt, és százöt szem 
öreg gyöngy, azon kivül vagyon felfüzetlen kuszonkét gyémán-
tos boglárocska, mindenikben egy-egy gyémánt. 

Egy gyémántos rubintos arany korda, melyben huszon-
nyolcz gyémánt, és huszonkilencz rubint, eggyik gyémánt elesett. 

Egy kis gyémántos lapis arany övecske, melyen vagyon kar-
minczhárom gyémánt, 

Husz rendben egy gyenge arany lánczövecske. 
Két szerben egy lapis arany lánczövecske. 
Két szerben egy vastag arany láncz övecske. 
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Nyolcz szerben egy lapis arany láncz övecske. 
Két szerben gömbölig arany láncz. 
Két szerben lapis gyenge arany láncz. 
Négy rendben buszonnégy gombu lapis szemű arany láncz, 

apró gyöngyöcskék vadnak az gombok mellett. 
Két rendben egy rövid arany lánczocska. 
Két gyenge fejér és fekete zománczu lapis arany láncz, 

két két szerben. 
Egy rövid lapis arany láncz ) ez bárom 
Egy rövid vastag apró szemű arany láncz • mind egy-
Ugyanebez való lapos láncz. ) gyüvé való. 
Egy fűzni való gyenge arany láncz. 
Nyolcz szál gyémántos rubintos gombos kézre való, mely-

nek eggyikén tiz gyémánt, öt rubint és öt szem gyöngy. 
Egy öreg orientális gyöngy láncz, melyben vagyon 

ezer kilenczszáz batvannyolcz szem gyöngy és hat gyémánt. 
Az második orientális gyöngy lánczban vagyon ezer négy-

száz negyvenbárom szem gyöngy. 
Az harmadik orientális gyöngy lánczban vagyon ezer 

nyolczszáz hatvan szem gyöngy. 
Az negyedik középszerű orientális gyöngy lánczban va-

gyon két ezer háromszáz nyolczvannyolcz szem gyöngy. 
Az ötödik ugyana rendű orientális gyöngy-lánczban va-

gyon kétezer kétszáz gyöngyszem. 
Az hatodik orientális gyöngy lánczban vagyon háromezer 

négyszáz nyolczvankét szem gyöngy. 
Az hetedik apró orientális gyöngy lánczban vagyon négy-

ezer százkilenczvenegy szem gyöngy. 
Egy gyöngy haj tekerő. 
Egy öreg gyöngyös szőr fékötő. 
Egy bokor öreg gyöngyös kézre való. 

Anno 1643. dié 9. Maii. Az fejér ruhákról való jegyzés, mellyet 
Enyedi kezében attak. 

Urunk ő nga számára való arannyas kis keszkenő, a ki 
kün jár, vagyon tizenegy. Nro 11. 

Orczatörlő vagyon három. Nro. 3. 
Négy ing, négy lábra való, s ahoz való négy lábra való 

kötő arannyas. 
Egy egész vég arannyas végű potyalat. 
Egy egész vég veres végű potyalat. 
Egy darabban ötödfél sing potyalat. 
Második darabban fertály héján hét sing potyalat. 
Harmadik darabban tizenegy sing potyalat, 
Negyedik darabban fertály héján három sing patyolat. 
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Ötödik darabban bárom sing potyalat. 
Hatodik darabban arannyas végű potyalat kilencz sing s 

másfél fertály. 
Hetedik darabban másfél sing vékony potyalat. 

Ezek egy tarka keszkenőben vadnak öszvekötve. 
Másféle potyolat egy egész vég. 
Ezzel eggyütt vagyon öt darabban potyolat. 
Tizenkét egész vég gallos gyolcs. 
Tizenegy darab gyolcs, ki vékonyabb s ki vastagabb. 
Egy vég gömbölyegen öszve bajtott gyolcs. 
Két csomó szőr sellyem. 
Két darab fekete csipke. 
Két darab lepedőben való sárga és fejér szőr selyemből 

csinált kötés, eggyik keskenyebb az másiknál. 
Két potyalat lepedő, öreg fejér szőr sellyemből csinált 

csipkével. 
Egy darabban arany kötés. 
Egy darabban keskeny arany prém. 
Egy gyémántos arany kalán, villa késestől. 
Egy arannyas alsó abrosz. 
Két kis keszkenő, kettei tiszta arannyal varrott, az többi 

sellyemmel s arannyal. 
Nyolcz arannyas kendő keszkenő. 
Hat fejéres kendő keszkenő. 
Ezek két bőrládában vadnak. 

Az belső boltban levő arany és ezüst marhák. 
Egy arany kanna és egy arany pokár fedelestől. 
Egy kristály palaczk aranyban foglalva, melyben vagyon 

négy gyémánt, négy rubint és négy smaragd, egy arany láncz 
rajta, az láncz végin egy karika, abban két gyémánt és öt rubint. 

Egy kristály kanna, aranyban foglalva. 
Egy kristály csésze, aranyban foglalva. 
Két öreg arannyas virágos kanna és egy kis fejér sima, az 

szélye és az forgantója arannyas. 
Tizennégy virágos arannyas kupa fedelevel együtt. 
Egy ezüst csésze, és egy ezüst czerpenő. 
Öt arannyas apró órácskák. 
Egy ezüst arannyas láda. 
Egy fekete ezüstös láda. 
Egy tokban sárga csont láda. 
Egy kristály láda. 
Egy zöld bársonyos láda. 
Egy fekete csont láda. 
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Egy darab arany kötés. 
Egy megyszin bársonyra varrott lódig fedel. 
Egy gyöngyös czipelős. 
Negyven eggyedfél sing szélyes arany prém darabokban. 
Egy gyöngyös, bogláros varrott váll, negyvennyolcz boglár 

rajta, azokban egy egy gyémánt. 
Egy scofiummal szőtt heveder ev. 
Negyvenhét sing és egy fertály széles ezüst prém. 
Két gyöngyös kesztyű, egyik bogláros, az boglárokban 

négy gyémánt, négy smaragd, tizenhat rubint. 
Egy arany bogiáru celi süveg, melyben vagyon negyven-

négy gyémánt, huszonnégy rubint. 
Egy fedeles elefánt csont pohár. 
Egy tokban kilenez kések. 
Egy tokban három réznyelü kés. 
Hat kristály pohár, hárma fedeles. 

Az öreg rakott ládában. 
Három ceh süveg, egyik fekete gyöngyös, egyiken egy 

arany boglár, melyben egy gyémánt és két gyöngy. 
Husz sing s egy fertály veres sima bársony. 
Tiz sing s egy fertály fekete virágos bársony. 
Más darabban öt sing fekete virágos bársony. 
Harmadik darabban hét sing s egy fertály fekete, apró vi-

rágú bársony. 
Negyedik darabban fekete öreg virágú bársony két sing s 

másfél fertály. • 
Ötödik darabban négy sing fekete virágos bársony. 
Hatodik darabban egy sing fekete virágos bársony. 
Hetedik darabban három sing fekete virágos bársony. 
Nyolczadik darabban hat sing fekete koczkás bársony. 
Nyolcz sing tetczin sima bársony. 
Tiz sing veres sima bársony. 
Más darabban másfél sing veres bársony. 
Másfél sing királyszin sima bársony. 
Tetczin virágos attlacz más fél fertály héján tizennégy sing 
Más darabban tetczin virágos atlacz kilenez sing. 
Egy darabban harmadfél sing virágos bársony. 
Egy sing veres bársony, evei eggyütt egy darabocska. 
Tettczin virágos attlacz, az allya fejér, hetedfél sing. 
Szederjes fényes arany virágú terczella tizenegy sing s fél 

fertály. 
Paplantól maratt arannyas matéria fertély héján öt sing. 
Arannyas veres virágos bársony, fél fertály héján huszon-

négy sing. 
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Hamuszín arannyas tabith lietedfél sing. 
Hajszín virágos attlaez negyedfél sing. 
Két sing tettezín sima attlaez. 
Fekete tercella kilencz sing. 
Félfertály kéján négy sing fekete tarka bársony. 
Zöld sima bársony egy sing s egy fertály. 
Két darabocska megyszín tar bársony. 
Hajszín virágos attlaez három sing s egy fertály. 
Sárga sima attlaez egy sing s egy fertály. 
Egy türetben tettezín vont arany. 
Fertály héján két sing veres sima attlaez. 
Egy türetben ezüst arany virágú tetezin terczella. 
Fejér fényes virágos matéria tiz sing, s egy fertály. 
Ugyanollyan fényes virágos materia másfél sing. 
Ugyanollyan fényes virágos materia három sing. 
Ugyanollyan fényes virágos materia két sing s egy fertály. 
Zöld sellyem terczella fertály héján nyolcz sing. 
Supellatlioz való veres sima attlaez egy darabba. 
Harmadfél sing tettezín bojtos bársony. 
Két sing s egy fertály királyszín bojtos bársony. 
Egy scofmmmal szőtt, nuszttal béllett kesztyű. 
Egy veres bársony varrott kesztyű nuszttal bellett. 
Egy türetben fejér recze fátyol. 
Egy sing zöld virágos sellyem terczella. 
Másfél sing baraczk virágszín virágos attlaez. 
Hajszín virágos attlaez fertály héján öt sing. 
Királyszín fejér sellyem virágú terczella két sing s egy 

ertály. 
Egy arannyas selymes keszkenő. 
Hetedfél sing király szín scarlatt. 
Egy vég czinedof. 
Kilencz sing veres scarlatt. 
Egy fekete fátyol palást. 
Egy veres virágos bársony mente, sem uja, sem galléra. 
Egy ezüstös virágos kaftány. 
Félfertály kéján négy sing ezüstös, arannyas, virágos, mente 

alá való matéria. 
Két vég fekete sellyem prém. 
Három darab fekete velenczei prém. 
Tizenegy sing s egy fertály fejér fátyol. 
Három darab viselt vont arany. 
Négy nyári paplan. 
Ajtóra való arannyas bársony. 
Tizenkét előkötő, ezüst csipke rajtok, kata veres, kata zöld. 
Egy sing fekete virágos attlaez. 
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Egy veres varrott czaprag. 
Egy zöld attlacz varrott papion. 
Két csomo babos czérna. 
Egy scpfmm arannyal varrott megyszín bársony szőnyeg. 
Mind merőn arannyal, sellyemmel varrott szőnyeg kettő. 
Sellyem szőnyeg ezüstös, arannyas. 
Két csomo krakkai czérna. 
Két ezüsttel varrott recze fékető. 
Két fátyol főkötő islogos. 
Egy tiszta arannyal varrott keszkenő. 
Egy darab megyszín posztó. 
Egy paplan, melynek az körületi zöld arannyas attlacz. 

Az második ládában vagyon. 
Két vég hajtogatott lengyel potyalat. 
Négy scofiumos varrott lepedő. 
Darabokban párnahéjban és lepedőben való arannyas hí-

mek. Nro 6. 
Egy török varrásos vánkoshaj. 
Egy arannyas fejéres alsó abrosz. 
Egy fekete bársony korczovagy. 
Két arannyas alsó abrosz. 
Egy szederjes bársony kis mente, egy kis suba is ugyan-

ollyan. 
Egy zöld sárgás derekalj tok. 
Hét vég potyalat. 
Egy papirosban szőrsellyem. 
Tiz ing váll. 
Hat vég bársony prém, zöld, kék, fekete, veres. 
Nyolcz vég fekete gömölyet. 
Harmincznégy vég potyalat. 
Egy török varrásos magyar arannyal való vankoshaj. 

Harmadik ládában vagyon. 
Egy csomóban kötve darab nusztok. 
Egy kék, egy veres és egy hamuszín selyem ev. 
Egy darab veres virágos bársony mente béllés. 
Egy darab székfüszin arannyas matéria. 
Hat recze kötő. 

Vagyon az ládán kivid egg iskatulyában. 
Egy fekete magyar süveg. 
Egy tokban tizenkét gyöngyházas kések. 
Egy iskátulyában három csészében és egy fazékban sáfrány, 
Két fejér velencze. 
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Három attlaczra varrott vánkos. 
Két vég kék vinczi posztó és egy darab. 
Egy darab fekete posztó. 
Egy átalagban tizenkét könyvek és egynekány Catkeckis 

musok. 
Két fekete kalapos süveg. 
Egy átalagban egyptomi len. 
Tizenhat bokor sárga és veres saruk. 
Tizenöt sárga kordovány és egynekány bélésnek való bői-
Három fejér karmasin s károm király szín. 
Két veres sikarolatlan karmasin és egy sikarlott. 
Egy darab szederjes karmasin. 
Két szepett, az kikben sellyem vagyon. 

Az negyedik ládában vagyon. 
Egy arannyas paplan, királyszín attlaez az körületi. 
Egy viselt arannyas paplan, kék attlaez az körületi. 
Egy ezüstös viselt paplan, tetezin tafota az körületi. 
Egy viselt aranyas paplan, veres attlaez az körületi. 
Egy tokban kék scarlatt. 
Egy uj arannyas paplan, zöld attlaez az körületi. 
Egy uj arannyas bársony paplan, kék tafota az körületi. 
Egy darabban kék scarlatt. 
És egy darabban veres faylandis. 
Egy viselt arannyas paplan, zöld Kutnik az körületi. 
Három közenséges paplan. 

Az ötödik ládában vagyon. 
Tizenkét (Nro 17,) vég vékony vászon. 
Három vég abrosz. 

Az hatodik ládában vagyon. 
Hét vég vékony vászon. 
Öt vég abrosz. 
Három darab vékony vászon. 
Tizenkét vég veres végű kendő keszkenő. 
Husz sikarlott vászon lepedő. 
Négy sikarlott kamuka abrosz. 
Három kendő keszkenő reczés és egy varrott. 
Három fejéres lepedő, eggyik feketével jártatott. 
Két darabban kendő keszkenő veresses. 

Az hetedik ládában vagyon. 
Negyvenkét tányér törlő, az kiket az ijfiu urnák lakadal-

mára kiattanak volt. 
Huszonegy kosszu abrosz. 
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Az nyolczadik ládában vagyon. 
Tizenegy abrosz. 
Huszonkét vászon lepedő. 

Az belső boltban vagyon. 
Négy öreg láda, két szepett, és egy formás láda. 

Az középső boltban. 
Hat öreg láda és két fekete fás láda, másfél vég nyers vá-

szon és két szepett. 
(Az országos levéltár rendezetlen iratai közül.) 

Közli : D R . YINCZE GTÀBOR. 

X X I I . 

Két végrendele t a XVII. és XVIII. századból . 
Anno 1647. die 23. septembris coram generosis et egregiis 

Stephano Angyalos de Kis Egrestő, Biasio Maksai de Nyáradtő, 
et Stephano Mosa de Nagy-Ernye, generosa domina Elizabetha 
Borsuay prius Georgii Sükösd de Nagy Teremi, ex post Volf-
gangi Petki de Ckiergio (Gyergyo) generosorum quondam relieta 
in dieta possessione Teremi talem instituit testamentari ani dis-
positioneni. 

Az mi az Bánfi joszágot illeti, azokat épen mindazzal az 
kalotaszegi jószággal együtt, melyet csak jó akaratunkból adtunk 
volt az szegény mostoha atyám Szikszai György kezébe, melyet 
mostan az öcsém Szikszai Zsigmond uram bir, azok az vér sze-
rint való atyámfiaira, kiket illett azokra szálljon. 

Az zágoni és szentmártoni jószágom, melyek az atyámról 
maradtanak reám, én ugy tudom, hogy Ugrón Jánosné asszonyo-
mat, Maurer Mihályné asszonyomat és több atyafiakat kik eő 
kmmekkel egyoszlás joszágot birnak, illet, azok maradjanak 
azokra az atyámfiaira. 

Az mi az szamos-ujlaki joszágot illeti, mely az atyámról 
maradott, azt cseréltük el Szikszai Zsigmond öcsémnek, ő adott 
érette más joszágot Nádason, Heturon, Solymoson, Váralyán, 
ezek az portiok maradjanak azokra az vérekre, az kiket az Szi-
lágy szamosujlaki jószág illetett volna. Ha pedig az öcsém kezé-
ből ki akarja bocsátani, szabad legyen zilaji ? joszágot és az maga 
jószágahoz hozza cambialni. Borsán, Válaszúton az mely Bánfy 
jószágot cserélt volt, Kassai István uramnak az teremi rész jó-
szágáért — az első uram, az melynek contradicaltam az kolos-
vári conventben, azt az Bánfiágról való vér atyámfiai, kit illet — 
annak meg keresése, keressék meg. 
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Az több Borsva körül való borsvai joszágot, az melyeket 
kasonlóképen Kassai Istvánnak cserélt volt az szegény első uram, 
annak is kasonlóképen contracdicaltam. Azt az atyámról való 
atyámfiai keressék meg, az kiket illett. 

Az mi kevés res mobilesem vagyon, azokról így disponá-
lok : Vagyon egy arany lánczom, melyben vagyon 94 arany, az 
mely lánczot az szegény, édes, Istenben elnyugodt első uram vett 
vaia. Vagyon más arany lánczom is, melyet az szegény asszo-
nyom anyám adott velem, az melyben nem tudom hatvan arany, 
hatvanöt, avagy hetven arany vagyon. 

Vagyon más kis arany lánczom is, az melyben tiz arany 
vagyon két ágban, azt első özvegy asszony koromban vettem. 

Vagyon más kis aranylánczocskám is, nyolcz arany vagyon 
benne, két tizes arany, melyeket száz forintért Zemere Boldizsár 
vetett zálogba (ha mikor ki váltkatják ki kell neki adni.) 

Vagyon vert aranyom 248. Item egy arany pénz, egy arany 
nyomó. Item egy öntött arany, tizenkét arany nyomó. 

Vagyon dutka százkarniinczöt forint erő. 
Vagyon magammal tallér 46 drb. Item Szikszai Sigmond 

öccsémnek adtam kölcsön tallért 100 drbot. 
Vagyon három bokor kézre való arany perecz, az egyikben 

vagyon 16 arany, az másikban tizenkét arany, a karmadikban 
négy arany. 

Vagyon két függő, egyik öregb, az az szegény asszonyom 
anyámé volt, azt ő kerne egyikünkkel sem adta, az melyet ad 
flr 90J0 becsültek, melyben gyémánt kereszttel együtt 5 drb, egy 
öreg rubint egy saphir ; hanem az szegény Thordai Jánosné 
öcsémnél maradott, mikor megholt, az ura el nem temethette, ha-
nem én adtam 100 frtot, az kiről levele vagyon azután ismét 
bort, búzát ötven forint árát, azon temetette, így az ő gyermeke 
részét másfél száz forintért adta nekem Tkordai János és így an-
nak az függőnek fele enyém, fele Szikszai Sigmond öcsémé Sza-
lánczi Lászlóné öcsémé, mivel mi négyen voltunk egyek. Ennek 
az függőnek a felét, ki engem illet, én ugyanaz Thordai János 
két gyermekének kagyom. 

Az másik függő két száz forint érő, melyben harminczöt ru-
bint vagyon s hat smaragd. 

Vagyon arany gyürü 15 drb. Item egy pecsét-nyomó 
arany gyürü; melyeknek hata gyémántos, egy egy gyémánt 
benne, hetedik is gyémántos Szalánczi Lászlóné asszonyomnál 
vagyon, de megtörött az gyémántja. Egyben öt rubiut vagyon. 
Egyben smaragd vagyon három, türkises, ketteiben egy-egy tür-
kis, az karmadikban kilencz türkis, kettő paraszt csak betű va-
gyon. Item egyből kiesett az gyémánt. 
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Vagyon egy bokor fülbevaló kígyós karika, egy arany va-
gyon benne. 

Egy fél fülbevaló galambforma egy szem gyöngy az végén. 
Vagyon négy gyöngyös párta, bárma arany bogláros, az egyik 
tiszta fehér gyöngyös. 

Vagyon az harmadik pártán arany boglár, portán csinált 
egyforma 13. öt öt kő vagyon benne, azon kivül két boglár azon 
forma. 

Másforma 60 drb. rubintos öreg boglár. 
Vagyon másforma öreg boglár 6, három három szem 

gyöngy kiesett az tetejéből. 
Másforma boglár három, egy-egy veres kő az tetején s 

négy négyszem gyöngy, az egyiknek kiesett egy szem az gyön-
gyiből. 

Ugyan másféle boglár három, egy egy szem gyöngy az 
tetején. 

Vagyon kilenez apró hosszú boglár, egy-egy szem gyöngy 
az tetején. 

Vagyon egy nyakra való fehér gyöngy, tiz renddel. 
Vagyon más nyakra való gyöngy öt renddel, fekete claris-

sal elegy. 
Vagyon egy kerek skatulyában középszer gyöngy három 

vagy négy száz gyöngy, öregebb gyöngy 40 drb lehet. 
Vagyon egy nyakra való claris hat renddel. 
Vagyon egy claris gyökér aranyba foglalva, négy türkis 

benne. 
Vagyon egy mosdó medencze korsostól, kilenczed fél gira 

ezüst benne. 
Egy öreg fedeles aranyas kupa pater Diáké volt, nyolcz 

gira ezüst benne, anyámtól maradott. 
Egy öreg serleg pohár, aranyos szélű, az is anyámtól ma-

radott. 
Vagyon egy kicsid lábas pohár aranyos szélű az is anyám-

tól maradott. 
Vagyon öt egybejáró czapa pohár aranyas szélű. 
Vagyon egy fehér pohár az atyámtól maradott. 
Vagyon két összejáró merő aranyos kupa. 
Vagyon két födeles kupa, egyforma, aranyas merőn. 
Vagyon egy sima kupa, födeles, aranyas szélű. 
Vagyon más egy kis virágos forma aranyas kupa, födeles. 
Vagyon egy lábas pohár, merő aranyas. 
Vagyon egy lábas pohár aranyas szélű. 
Vagyon egy lábas pohár, aranyas az virága. 
Vagyon egy kis fehér pohár, serleg formára csinált, 
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Vagyon két ezüst sótartó, egyik merő aranyas, másik tiszta 
fehér. 

Vagyon tiz ezüst kalán, egyike eltörött, Tiz ezüst villa. 
Vagyon egy ezüst kanna, merő aranyas mincl körül belől. 
Vagyon Thordai Sigmond és Ferencz öcséméknek két po-

liarok, egyik egy öreg sima fehér serleg pohár, az másik lábas 
pohár, aranyas szélű. Azokat Thordai János vetette volt zálogba. 
Mikes Sigmondnak s onnat váltottam meg 50 frton. Azokat abs-
que ulla pecuniaria solutione hagyom vissza az öcséimnek. 

Vagyon két ezüstös merő aranyos lóra való szerszám. 
Vagyon ló orrára való három, egyik türkises. 
Másikban kő vagyon, harmadik csak paraszt. 
Vagyon egy zöld virágos atlasz szoknya, arany prémes az 

válla, szegfű szin aranyas terczenella galonnal szegett. 
Vagyon egy kék virágos atlasz szoknya, galonnal szegett 

az alja, fekete virágos bársony az válla, arany prémes. 
Vagyon egy szederjes terczenalla, az virága haj szin, se-

lyem galonos, nincsen válla. 
Vagyon egy szederjes mettszett bársony kis suba, arany 

prémes, bélés nélkül. 
Vagyon egy kis suba, megy szin sima bársony arany pré-

mes, bélés nélkül. Az szoknyákat és mettszett bársony kis subát 
hagytam Váradi Klárának az öcsémnek. 

Vagyon az nagyházban, ház falon három öreg diván sző-
nyeg, apróbb szőnyeg fehéres négy veres virágú. 

Vagyon egy veres szőnyeg asztalra való. 
Vagyon egy veres skárlát szőnyeg. 
Vagyon két viseltes szőnyeg asztalra való. 
Az felső házban vagyon az falon három darab bécsi 

kárpit, 
Ugyanazon féle kárpit, egy darab Ebesfalván. 
Vagyon bécsi kárpit, vadas forma négy darab Ebesfalván. 
Portai kárpit egy darab vagyon. 
Vagyon hét paplan, az egyiknek az közepin fehér aranyas 

kaphtán, söld atlacz az szélin. 
Az másiknak kék szin kamuka az közepe, az szelin veres 

atlacz és zöld bagazia. 
Az harmadiknak fehér aranyas kaphtán az közepe, az szé-

lin veres bagazia s kék bagazia. 
Az negyediknek veres aranyosbársony az közepe, az szélin 

sárga virágos tafota és kék sima tafota. 
Az hárma körpaplan. 
Vagyon fehér ruha mincl gyolcs és vászon : abrosz, lepedő, 

kendő, melyek fel vannak registralva. 
Vagyon lábos barom úgymint : juh, tehén barom, ménes, 
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disznó. Csikban is vagyon mind juh és tehén barom. Azokról is 
mind regestrum vagyon. 

Az Tkordai János gyermekinek Tkordai Sigmondnak és 
Fereneznek hagyok száz fejős juhát és méneseimnek, tekén bar-
maimnak és disznaimnak harmad részét hagyom nekik, azon ki-
vül fizessenek meg az többiből szolgáimnak, szolgálóimnak, ne 
panaszolkodjanak, azon kivül az többit atyámfiai, kikkel egy va-
gyok osszák fel. 

Az vásárhelyi templum számára adjanak egy öreg asztagot 
és két negyvenes bort, 

Az lőrinczfalvi és lukafalvi templumkoz adjanak egy öreg 
asztagot s egy-egy negyvenes bort. 

Az nyárádtői szentegyházhoz másfél száz kalongya búzát s 
egy negyvenes hordó bort. 

Az teremi szentegyházhoz két száz kalangya búzát s egy 
hordó bort. 

Az csiki clastrumkoz az csiki majorságból egy asztagot s 
egy hordó bort. 

Az déllői és csicsói szentegyházhoz száz kalangya búzát s 
egy hordó bort. 

Az vásárhelyi ispotályba az szegények táplálására adja-
nak tiz öreg köböl búzát, négy tehén barmot s egy szalonnát. 

Az segesvári ispotályba nyolcz öreg köböl búzát, két tekén 
barmot s egy szalonnát. 

Az ide ki való joszágomnak (így) mind magyarnak, szász-
nak, oláhnak mind az szent-mártoni jószággal együtt két aszta-
got hagyok, osszák fel egyaránt az szemet, 

Az csiki jószágnak is adjanak négyszáz kalongya búzát, 
ha csikban ki nem telik Teremiből adják meg. 

Az bethleni jószágban, ha mi dézma leszen, az maradjon 
nekik. 

Az szekeret avagy hintót az előtte való hat lóval hagyom 
Thordai Zsigmondnak. 

Az fél hintót hat lóval, vagy ló vagy kancza leszen, Tkor-
dai Fereneznek hagyom. 

Vagyon egy viseltes szekér csikban, oda fel csinált, meg-
bomladozott, azt Szalánczi Lászlóné öcsémnek hagyom. 

Egy kis kocsi vagyon Királykaimán, azt két kanczával az 
aki vOri vásárhelyi esperesnek hagyom. 

Egy kis kocsi vagyon Kírályhalmán, azt két kanczával az 
akkori vásárhelyi esperesnek kagyom. 

Az mi apró vert aranyom vagyon arról igy disponálok, 
bogy azokat, az melyik atyámfia akarja váltsa hozzája és abból 
ugyan lelkekre kötöm az atyafiainak, — kogy engemet igen 
böcsiilettel temessenek én hozzám illendő képen, abból el-

TÖKT. T Á R . 1 8 7 8 . 6 0 
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temessenek tiszteségesen s papoknak deákoknak megfizethetnek 
belőle. 

Pettki István uramnak vagyok adós száz forint ára pol-
tura pénzzel és tizenkét sing öreg virágú fekete bársonnyal, 
nyolezadfél forintos singe. Viszont Wesselényi Boldizsárné 
asszonyomnak, nénémnek ötven forinttal vagyok adós polturá-
val. Azokat az mi kevés tallérom és dutka pénzem vagyon, abból 
fizessék meg, ha az fel nem érné, egyéb javaimból teljesítsék ki. 

Mindazáltal ha addig Wesselényi Boldizsárné asszonyom-
nak, nénémnek az ötven frtot meg nem adhatnák mig élne, lel-
kemre kötötte, hogy holta után az mikkázi elastromban hagyjam 
az barátoknak. Ezt Szalánezi László uram és Lázár István uram 
előtt mondotta és hagyta ő kegyelme. 

Az kisebbik függőt, mivel az szegény első uram adta vaia 
jegyhez, azt Petki Istvánné asszonyomnak hagyom. 

Az két egyforma aranyos, födeles kupának egyikét, me-
lyeknek egyikét öreg urunk, másikát ifjú urunk1) adta volt és egy 
lábas pohárt aranyos virágút, melyet Miko Ferencz uram adott 
volt az szegény későbbi uramnak, azok.it hagyom Lázár Istvánné 
asszonyomnak Pettki Kata aszonynak. 

Annak az födeles aranyas kupának az másikát, item egy 
kis virágos födeles aranyos kupát, mely foltonk ént aranyas és egy 
lábos, aranyos szélű pohárt, melyeket az szegény későbbi uram-
mal vettünk, azt Pettki István uramnak és feleségének hagyom. 

Vagyon két kis kupa, összejáró, merő aranyas, az egyiket 
az lukafalvi szentegyházhoz, másikat az lőrincz-falvi szentegy-
házhoz hagyom. 

Ezeken kivül valami ezüst, arany, gyöngyös, köves marháim, 
gyöngyeim, had-szerszám és akármi egyéb javaim, házieszközim és 
egyéb minden ingó bingó javaim vannak és maradnak s mind pe-
dig majorságim, azokat az én közelb való atyámfiai, úgymint : 
Szikszai Zsigmond, Szalánezi Lászlóné asszonyomés Thordai Sig 
mond és Ferencz öcsémék igazán, Istenben oszszák három felé. 

Ezeknek pedig megállására és igazán való kiszolgáltatá-
sára az én atyámfiait kényszerítem a jó lelkek esmeretire, hogy 
mindeneknek igazán megadják és fizessék. 

Csíkban az mi adóságom vagyon tömlő sajt és gyapjú ára 
azokat szedjék fel az atyámfiai s azt is osszák fel. 

Dániel Ferencz uramnak vagyok ados 27 frt 50 drral, azt 
is ezen javaimból fizessék meg ő kelmek. 

Stephanus Angyalos 
de Kis-Egrestő. (Mosa nevének helye.) 

Blasius Maksai. 

*) Első Rákóczi György és második R. György. 



ADATOK. 9 5 5 

Az szegény anyámtól kért volt Siikösd Miklós uram száz 
aranyat és száz forintot, melyért kötötte volt az alsó rákosi az 
ő része joszágot, hogyka az szegény első uramtól gyermekem 
nem maradna is és férjkez mennék is, azt addig el ne vehessék, 
az mig az száz aranyat és száz forintot nekem meg- nem adják, 
ez felől is vagyon contra-dictiom az kolosvári cáptalanban, azt 
is keressék az atyámfiai Szaláneziné asszonyom, Szikszai Sig-
mond uram és az Thordai öcséim és osszák fel három részre. 

Kivül: 1647. Petki Farkasné asszonyom testamentaria 
dispositioja. 

Eredetije a b. Bálintitt es. nagy-ernyei levéltárában. 

II. 

Laudetur Jesus Christus, lecturis salutem a domino. 
A kinek illik tudtára adom , hogy kitől Isten őrizzen , ka 

hirtelen halálom történnék, mintkogy minden embernek az Is-
tennek véghetetlen rendeléséből egyszer meg kelljen kalni és bi-
zonytalan órája ; azért rövideden holmi portékámról ilyen ren-
delést tészek : 

lra0. Egy fekete almarium forma ládámban, az magam há-
zamban az asztalomon vagyon ezer forint, többnyire mind arany. 

2do. Az főkirály biró urnái, Berzenezei urnái vagyon ki-
adva kölcsön két száz forintom, az melyeket az maga feleségé-
nek adtam volt kölcsön azokban peniglen a malmát kötötte zá-
logba, ha meg nem adhatná, a mely maga contractusából is ki-
tettszik az asszonyomnak főkirálybiróné asszonyomnak. 

3tl°. Ugyan Szentiványi Sigmond uramnál is vagyon két 
száz forintom, a melyeket kölcsön kért tőlem, a melyeknek is 
zálogjára adott egy köves boglárt, de a boglárt vissza kell adni 
és a pénzt-adja meg ő kmme, mert a boglár nem ér annyit. 

4t0 . Gróf Lázár Antal urnák adtam volt száz német forin-
tokat, az melyeknek is zálogjára adott egy ezüst mosdó meden-
czét egy ezüst korsóval és egy nád-mézes fiokot, oly formában, 
hogyha a terminusra meg nem adhatná, maradjon nekem azon 
portéka. Mindezeket kagyom a küs leányomnak Anikámnak, ka 
kalálom történik, átok alatt, ka peniglen kitől Isten oltalmazzon 
neki nem kivántatnék: átkozva légyen mind földön, mind a 
mennyben, a ki érettem nem adja és az uramért mind a pénzt. 

5t0. Százkarmincz forintom vagyon a diófa kalamáris lá-
dámban s ha meg tanálok kalni, azokból eltemethetnek tiszte-
ségesen. 

59* 
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6t0 . Mihátzfalván vagyon vagy kétszáz forintom, azokból 
letehetik a kriptának az árát, a többit peniglen lássák. 

7mo. Egy bársonyos főkötős kis ládácskában a magam há-
zomban vagyon az asztalomon az arany portékám ; az ezüst por-
tékám pediglen vagyon a magam kázomban egy vasas, törpe, 
széles ládában. Az köntösim peniglen vannak egy bőrös nagy lá-
dában az ur házában, az mely ládában magának is vannak holmi 
köntösei az urnák. 

8vo. Búzában vagyon 4 ökröm és Erkeden kettő, ha meg 
tanálok halni, aztat adják el és azoknak árát adják az vásárhe-
lyi T. P. franciscanusoknak, 50 véka búzát és 50 véka törökbu-
zát misékre. 

9no. A mikházi kalastrom számára ugyanaz erkedi jószág-
ból adjanak 50 véka búzát és 50 véka törökbuzát, egy hordó bort 
és két ökröt vagy két lovat misékre. 

10mo. A segesvári residentia számára is adjanak Yétzkéről 
100 véka gabonát, egy hordó bort és két ökröt misékre. 

l lm o . A megyesi kalastrom számára adjanak Miháczfalvá-
ról 100 véka búzát és törökbuzát misékre. 

12mo. A kolosvári convict számára búzából adjanak, 40 
véka búzát, 40 véka törökbuzát és 20 veder bort misékre. 

13ti0. A déési kalastrom számára ugyan búzából adjanak 
50 véka búzát, 50 véka törökbuzát és két tehenet misékre. 

14t0 . Itten Jobbágy falvában vagyon két erkedi tehén, 
azokat adják a mikházi tertiariáknak, egyiket egyik helyre, má-
sikat a másik helyre. 

15t0 . A mely jobbágyom tavaly Andrásfalvában megholt, 
annak maradott két ökre és azon ökröket másnak adván, attól 
vegyék el és adják az Szentrontási P. plébanusnak misékre. 

16t0 . A szovátai páternek is adjanak egy gyermek lovat és 
vagy 10 veder bort misékre. 

17 t0. A köszvényesi P. plébanusnak adjanak 20 veder bort 
misékre. 

18to . S. P. Kali plébanusnak adjanak két aranyat és tiz 
veder bort misékre. 

Daniel Anna. 
NB. Ha az arany és ezüst portékáim az leányomnak nem 

kívántatnának, tehát legyen öcsém asszonyoméké. 
A szegények számára, ha meg tanálok halni, kitől Isten 

őrizzen mostanában, osszanak ki 30 fr tokát. 
/ 

Kivül : Ao 1757. Néhai Lázár Adánmé asszonyom dispo-
si ti oj a és mobiliainak conscriptioja. 

(Eredetije a b. Bálintitt cs. nagyernyei ltárában.) 
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Toldalék az előbbi végrendelethez. 

Néhai Méltóságos grof szárhegyi Lázár Adámné M. Gr. 
Dániel Anna asszony ő nga clenodiuma, vagy is arany, ezüst, 
gyöngy, köntöseiről, fehér neműiről való conscriptio, mely is kö-
vetkezik e szerint : 

Arany és gyöngynemil portékák. 
Egy smaragdos és jóféle gyöngyös medály, tityegővel 

együtt. 
Egy derékre váló Szalma (?) arany láncz. 
Egy rubintos arany nyakszorító, boglárból álló 
Egy rubintos arany csatt, a nyak-szoritókoz való. 
Egy rubintos arany boglár, pántlikára való rózsa. 
Egy rubintos arany reszkető tő. 
Pártába való öt arany rubintos boglár. 
Két darab munkába való régi arany vastag láncz. 
Egy munkába való arany gyürü. 
Két gyémántos arany gyürük. 
Egy smaragdos arany gyürü. 
Munkába való smaragd és rubint 89 darab. 
Egy kis gyémáutocska. 
Nyakszorítóra való rubintos arany fityegő. 
Egy pár smaragdos és gyöngyös arany fülbevaló. 
Egy ezüstbe foglalt képecske. 
Hat rend nagy szemű, nyakravaló jóféle gyöngy. 
Apróbb nyolcz rend nyakravaló orientál gyöngy. 
Egy köves munkára való jóféle gyöngy. 
Egy romlott zománczos pésmatartó. 

Ezüst portékák. 
Egy nagy ezüst serleg sub uro X I I cum liac inscriptionee 
»Sárosi János Tot Barbara.« 
Egy virágos aranyos ezüst serleg, aranyos virágos fedelé-

vel együtt. 
Egy kisebb czapás, aranyos szélű pohár sub literis Gr. 

J . N. 9. 
Egy kekelynek ezüst aranyos, csouka talpa. 
Egy virágos, kívül egészen aranyos ezüst pokár. 
Két ezüst gyertyartó, cumkac iuscriptione : »Sárosi János 

Tot Barbara.« 
Egy ezüst koppantó. 
Egy pálczára való ezüst kók vagyis gomb. 
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Egy ezüst kávés ibrik. 
Egy ezüst nádméz porozó. 
Hat ezüst gyümölcs alá való csésze, cum bac inscriptione : 

»Sárosi János Tot Barbara.« 
Egy ezüst aranyos csésze, cum hac inscriptione : »Gregorius 

Gálfalvi de Süketfalva. 1700.« 
Egy ezüst kantár és szügyelő, kék selyem mojszra varrva. 
Egy fekete czapás, aranyos ezüst kard. 
Egy rövid hegyes tőr, viola szín bársonyos, ezüstös és ara-

nyos hüvelye, gróf Gyulaffi Sofiától juta. 
Egy pár ezüst sótartó. 
Egy ezüst nád-mézes iskatulya. 
Egy ezüst négy szeglett! credentia. 
Tizenhárom pár ezüst nyelű kés. 
Egy leveses ezüst kalán. Karcsii ezüst kalán 5 drb. 
Apróbb ezüst kalán 11 drb. 
Egy csomó égetni való ezüst, melyet egy hitvány mentéről 

vettek le. / 
Egetett ezüst és egy darab merő ezüst 17 lot. 
Egy kis ezüst új sótartó. 

Köntösök. 
Egy veres bársony szoknya, mentéstűi, vállastól. 
Egy szederjes trokér szoknya, vállastól, széles kötés rajtok. 
Egy ezüstös sötét szoknya, csinálatlan vállnak valóval. 
Egy ezüst keskeny poszomantból való asszony ember öv. 
Egy vas színű anglia posztó mente, aranyos készülettel, 

nyuszttal prémezve, asszony embernek való. 
XB. Ezen mente csak eladni való, azért sem ? maradott. 
Egy rendbeli ezüstös kereszt, pántlika, kardkötő. 
Egy fél aranyos kardkötő pántlika. 
Egy aranyos mell-fűző. 
Három ezüstös mell-füzők. 
Egy ezüst fodros mell-fiiző. 
Egy darab arany pántos pánt ? 
Aranyos fekete főkötő 3 drb. 
Egy homlok-kötő. 
Egy fekete széles csipke. 
Egy álhaj. 
Egy fekete új borito fátyol. 
Egy kevés fekete csipke. 
Egy testszín ezüstös keszkenő. 
Egy viola szín ezüstös keszkenő. 
Egy hosszú fekete fátyol, körülette arany rojt. 
Egy pár virágos fátyol ing ujj, taszkijával együtt. 
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Egy ingnek való csinálatlan virágos fátyol. 
Egy fekete sujtásos új borito fátyol. 
Egy kis fiúnak való sapka, zöld és veres bársonyból való. 
Egy pár fülbevaló arany karika. 
Egy kis tűs-párna. 
Egy varratos erszény. 
Egy tafota supellát. 
Egy szoknyáról levett széles ezüst kötés és paszománt. 
Két rendbeli szép olvasó. 

Fehér némük. 

Egy vég asztalkeszkenőnek való. 
Egy vég alsó lepedőnek való len gyolcs. 
Egy vég gyapott gyolcs. 
Egy vég abrosznak való. 
Ismét egy vég asztalkeszkenőnek való. 
Ismét egy vég gyapot gyolcs. 
Egy darab végecske asztalkeszkenőnek való. 
Egy vég vastag rendű abrosznak való. 
Egy vég pántlikás asztalkeszkenőnek való. 
Fél vég asztalkeszkenőnek való. 
Egy vég alsó lepedőnek való. 
Egy fél vég gyolcs. 
Ismét egy fél vég gyolcs, mely is a koporsóra való gyolcs-

ból maradt. 
Egy abrosz. 
Fél vég gyapott gyolcs. 
Egy darab alsó lepedőnek való. 
Kék fejtős derekalj toknak való. 
Egy vég abrosznak való. 
Egy vég kender vászon. 
Ismét két vég kender vászon. 
Két vég szösz vászon. 
Lepedőnek való kender vászon. 
Székre való tarka bőr 4 drb. 
18 darab kender fonál. 
19 darab len fonál. 
17 darab vékony lenfonal. 
10 darab abrosznak való fonal. 
13 darab vékony len fonal, gyapottas vászonynak való. 
A takácsnál van egy vég szőni való len fonal, sima gyolcs 

lepedőnek való. 
Pilie derekaly 4 drb. 
Tépetlen tollú derekaly 4 drb. 
Egy derekaly tok. 
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Pilie vánkos 3 clrb. 
Tépetlen tollú vánkos 6 drb. 
Egy karmazsin szin aranyos ágyravaló. 
Egy tenger szin selymes ágyravaló. 
Egy zöld bársony aranyos paplan. 
Egy sárga selyem paplan. 
Egy rendbeli csögös ágyra való ? 
Két karmazsin szin bársony vánkos. 
Lengyelországi bosszú abrosz, egy. 
Pántlikás bosszú abrosz, egy. 
Lengyelországi rövid abrosz, egy. 
Pántlikáá vékony asztalkendő 29 drb. 
Egy rendbeli Stájer patyolat ruba, széles sujtással, ingi-

vei együtt. 
Egy gyolcs kendő széles tűzéssel. 
Hat pár sürü patyolat ing. 
Két patyolat sujtásos előruha. 
Két vett gyolcs előruba. 
Készpénz találtatván 1104 magyar forint és 63 pénz. 
Mely conscriptionak rendi mi általunk e szerint menvén 

végbe, mi is irtuk meg annak seriessit, a mi igaz kittink szerint, 
subscriptionk és usualis pecsétiiukkel megerősítvén. Datum in 
possessione Jobbágyfalva die 30. octobris 1757. 

Correda per nos 
Er. Petrus Szabó és 

Désfalvi Belényesi György nemes Marosszéknek kites assessora. 
Eredetije a b. Bálintitt es. nagy-eruyei ltárában. 

Az előszámlált clenocliumokra vonatkozó nyugta. 

Anno 1757. die 20 mensis octobris nébai méltóságos gróf 
Százliegyi Lázár Adámné Daniel Anna asszony egy bőrös ládá-
ját és ugyan egy febér négy szegeletü ládáját az itten levő mik-
házi clastromnak conservatoriumában, hogy bététetett légyen 
pro securitate praesentibus, áttestálom fide mea mediante. Sig-
natura Mikliáza 20 mensis octobris Anno Dni 1757. 

Ita est Er. Marcus Géczi 
p. t. Guardianus, 

Corani nobis : 
Balthasare P. Horváth. 
Emerieus Szabó de Mikeliáz Syndico. 

(Eredeti a b. Bálintitt. cs. ltárban.) 

Közli : DEÁK FARKAS. 
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Gr. Zr íny i Miklós csehországi rokona i ró l . 
A M. Tört. Társulat által azzal bízattam meg, hogy ismertetném 

meg a gr. Zrínyi Miklósra vonatkozó azon becses okmányokat, melyeket 

a neuhauzi gr. Czerninféle levéltárból lemásoltatva nagyérdemű tagtár-

sunk gr. Széchen Antal ur volt szives beküldeni. 

Van szerencsém azokat e következő sorokban tisztelettel bemutatni. 

A nemes gróf által beküldött, s részint latin, és olasz, részint pe-

dig német és cseb nyelven írt hat okmány Zrinyi Miklósnak Bosenberg 

Évával való házasságára és Szigetvárott bekövetkezett halálára vonatkozik. 

A házasságra vonatkozók közül kiváló érdekkel bír azon cseh 

levél, melyben Lobkovicz várgróf arra kéri Hradeczi Joachim cseh can-
f 

czellárt, hogy Zrinyi Miklósnak Rosenberg Évával való menyegzője a család-

ban előfordult haláleset folytán, minden zaj és pompa nélkül tartassék meg. 

Tudjuk ngyanis, hogy Zrínyi, ki második nejét Széchy Margitot 

egybekelésök után csakhamar eltaszította magától, 1 5 6 3 - b a n feleségül t r 
kérte Rosenberg Évát, egy előkelő cseh család kitűnő sarjadékát. Évá-

nak szülei már ekkor nem éltek, s ennélfogva nagybátyja Rosenberg 

Vilmos, mint esaládfő, viselte a szülői gondok terheit. Ennek kellett 

volna a házasság körüli teendőket is végeznie. Azonban nem tudni mi 

okból, ő a Zrínyivel való érintkezést és általában az egész házassági 

ügy keresztülvitelét sógorára a Hlubokai és Hradeczi Joachimra bizta oly 

utasítással, hogy az intézkedéseiben mindenek felett a leendő házastársak 

boldogságát, a rokonok becsületét és az isten dicsőségét tartsa szemei előtt. 

U g y látszik, hogy Zrinyi személye ellen semmi kifogás nem volt, 

s a Rosenberg család minden tagja örült a világszerte ismert magyar 

főúr és hadvezér rokonságának. De a mennyegző megtartása elé sok 

akadály gördült, amiért azt el is kellett halasztani. 

A kezünk alatti oklevelek között időre nézve legelső Zrínyinek 

1 5 6 4 máj. 9-kén Szigetvárban kelt latin levele, uj sógorához Neuhausi 

Joachimhoz, melyben örömét fejezvén ki családja jólléte fölött, arról ér-

tesíti, hogy aug. 20-kára kitűzött menyegzője —- nem éppen kedve sze-
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rint — clhalasztatott. ígéri e levélben, hogy ha valami akadály nem jő 

közbe, különösen, ha az ellenség támadása nem tartandja vissza, meg-

fogja őt látogatni. Ugy látszik, hogy már ekkor aggódott a király életéért, 

mert a király súlyos betegségének fölemlítése mellett megjegyzi, hogy ha ő 

felsége meg talál halni, akkor tartani kell attól, hogy az országban még 

nagyobb zavarok fognak bekövetkezni, amitől isten mentsen ! Panaszolja 

azt is, hogy a törökök sok rablást követnek el, daczára annak, hogy az 

évi adót megkapják. Végül menti magát, hogy e levelet nem németül, ha-

nem latinul írta »absentia enim secretarii nostri germanici id accidit«. 

A második levél 1 5 6 4 . jul. 25-kén Csáktornyán kelt. Már akkor 

a német secretarius kéznél volt, mert ez németül van írva, és pedig 

ugyancsak azon sógorához, Neuhausi Joachimhoz. Ebben keserűen pa-

naszolja, hogy az ő önfeláldozó szolgálatait Bécsben nem méltányolják, 

sőt ellenkezőleg kárhoztatják s becsületét bemocskolják. — »ich nimb 

mir Gott zu meinen Zeugen — írja egyebek közt — dass ich darin 

kheiiies wegs mein aigen nutz betracht, sondern Vermain mit meinen 

grossen Unkosten treulich zu dienen endgeg werden mier meine treue 

dienst mit Ungnaden auch merklicher meiner ehr Verletzung betontt, 

Gott wais am aller besten, wie zu grosser Verkhleincrung meiner ehr 

und reputatimi so grosse uuverdienete schmach schandt, und ungrad 

Ihrer Apost, Majestät mir khümbt.  

A mennyegzó're vonatkozólag uj megállapodás történt a cseh ro-

konok között, mert Zrinyi köszönetét fejezi ki e levélben uj sógorai 

iránt, hogy tekintetbe vették az ő fontos okait, és a mennyegzői szer-

tartást a közbejött gyász eset miatt tovább el nem halasztották. Most 

ismét aug. 20-kára lett kitűzve, aminek következtében Zrinyi előre je-

lenti, hogy a mondott napon, barátaival és ezek hölgyeivel együtt meg 

fog jelenni. A megjelenendő vendégek névjegyzékét is odamellékeli a le-

vélhez, azon megjegyzéssel , hogy ha ezeknél több vagy kevesebb fog 

menni, azt irásilag fogja tudatni sógoraival. 

Azonban a várva várt menyegző, melynek minél fényesebb meg-

tartásához már minden intézkedés meg volt téve, s mint a fentebbi 

sorokból látjuk, már a vendégek is be voltak jelentve, mégsem tartatolt 

meg aug. 20-kán. Uj váratlan akadályok jöttek közbe. Először is a ki-

rály halála jul. 25-kén, minek következtében az udvari főuraknak gyászt 

kellett viselniök ; másodszor pedig llosenberg Vilmos nejének már fen-

tebb jelzett halála, mely a családfőt végképen lesújtotta. 
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Ily körülmények között a házasság létrehozója, a menyegzői ün-

nepély rendezésével megbizott Hradeczi Joachim és a család többi tagjai 

újra el akarták halasztani az egészet, mig a szokásos gyászidő le nem 

telik. Azonban Zrínyinek sürgető okaira mégis rá állottak, hogy az es-

küvő szept. hóban megtartassék ugyan, de kiilömben minden lakodalmi 

zaj és pompa mellőztessék. 

Erről szól Lobkovicz várgrófnak 1 5 6 á - b e n Krumlowban írt s 

Hradeczi Joachimhoz intézett azon cseh levele, melyet magyar fordí-

tásban ezennel van szerencséin előterjeszteni. 

A levél így hangzik : 
Legkedvesebb barátom, sógorom, és komám ! A mindenható ke-

gyelmes ur istentől kivánok kegyelmednek és családjának jó egészséget 
és minden más kívánatos jókat ! 

Kegyelmednek azon írása szerint, melyet velem egyebek között 
Rosenberg Éva leányasszonyunknak gr. Zrinyi Miklóssal való menyeg-
zőjére és örömünnepére vonatkozólag közölt, hogy miként kelljen el-
járni, minthogy közbejött ezen keserves gyász, mely a mi legkedvesebb 
sógorunkat Rosenberg Vilmost érte, hogy t. i. a mindenható ur isten e 
földről az örökké tartó örömbe liivta el nejét, — tekintve, hogy gr. 
Zrinyi is óhajtja, miszerint ügye már tovább ne halaszta ssék, — és 
hogy kegyelmed minő módozatot talált, s hogy maga a gróf is minő oko-
kat hozott fel kegyelmednek, melyeket (külömben) kegyelmed maga is 
felhoz, hogy (t. i.) mért nem volna jó tovább halasztania dolgot: mindezt 
elébb magam megolvastam, azután pedig tudtára adtam a mi Swambergi 
Henrikünknek, s elég körülményesen beszélgetvén vele, leginkább azon 
utakról-módokról gondolkoztunk, hogy mikor lehetne alkalmunk mind-
erről együtt beszélgetni, s azt a főúrnak (t. i. Rosenberg Vilmosnak) 
előterjeszteni. — Mert kegyelmed maga tudja, hogy főurunk ezen ke-
serves gyászában, melyet igen gyakran fölemleget, s melyből es ik na-
gyon lassan üdül fel, különösen nekünk, kik ez idő szerint -körülötte va-
gyunk, arra van legfőbb gondunk , hogy önegészségénck ártalmára ne 
legyen, s ha e menyegzői tárgyról akarunk vele beszélni, csak csinján 
tartózkodva kell őt megközelítenünk, — és amint ennek idejét láttuk 
így cselekedtünk, és a mi legkedvesebb sógorunknak Rosenberg Vilmos-
nak mindezt szépen előterjesztettük ; és azután közötte , Swambergi 
Henrik és én közöttem elég bő tanácskozás folyt mindarról, a miről ke-
gyelmed nekem írt, — s jóllehet ő a mindenható isten akaratja folytán 
mindattól megfosztatott, a mi neki e világon kedves vaia, s amit legjob-
ban szeretett, — s talán mások, kiket e gyász és keserv nem illet oly 
közelről azt, ugyan emlegetik, de reá nem sokat gondolnak ; de a közeli 
rokonoknak és barátoknak — mit senkisem vehet nekik rosz néven —-
a főúrral együtt kell őszinte fájdalmat érezniök. Azért ez idő szerint itt 
Krumlovban semmiféle lakodalmi mulatságra és ünnepélyre gondolni 
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nem lehet ; sőt a főúrnak megszomorodott szive semmiképen sem teheti, 
s nem is fogja megtenni azt, hogy másutt is jelen lehessen ily alkalom-
nál. Mert azt az emberek nemcsak itt Csehországban, hanem a Branden-
burgi őrgróf őméltóságánál, sőt másutt is félre magyaráznák, amit ke-
gyelmed, mint okos ember, szintén beláthat. Mert ámbár nem is történ-
nék az Krumlowban , miután a főúr nem tekinti a kiadásokat vagy a 
pénzt, mert ő minden szükséges dolgokat előkészített, hogy az egész 
tisztességesen menjen végbe : de ha bárhol másutt valami pompával kel-
lene lennie, az nem rendeztethetnék másutt, mint az urnő lakhelyén és 
annak neve alatt. Azért az, ezen gyászos időben, nem történhetnék meg 
bizonyos rágalmak nélkül. 

Arról is értekeztünk, hogy — ámbár az elhalasztásra méltó okunk 
lenne — de mivel e halasztásnak nemcsak néhány rövid hétre, hanem 
a gyászidő leteltéig, tehát igen sokáig kellene tartania ; és mivel ezt, 
felhordott okainál fogva maga a gróf is nem kevésbé neheztelhetné : 
azért isten nevében terjessze elő ezt a közbejött valódi okot a grófnak, 
hogy (tudja) mért nem történhetik meg a dolog — úgy a hogy illenék 
— Krumlowban. Bár sikerülne vele egy ér telemre jutni ! Eszközölje azt 
úgy, amint kegyelmed eleve megírta, hogy se elöljárók, se más vendé-
gek ne hivassanak, s hogy az emberek között semmi híre ne menjen an-
nak, hogy itt valami mulatság vagy lakodalom tartatik, — és hogy a 
gróf, úgy amint kegyelmed írja, csak mintegy három vagy négy rokont 
hozván magával, s 10 vagy 20 kocsit, minden hölgyek nélkül oly egy-
szerűséggel menjen kegyelmedhez Hradeczre, mintha csak Rosenberg 
urat akarná meglátogatni az ő szomorúságában; s megérkezvén Hra-
deczre, ott értekezzenek arról, hogy a főúr szintén csak ugy véletlenül, 
egyszerűen, az ő gyászához illően menjen kegyelmedhez. A morvái ka-
marás úr, s a mi Swambergi Henrikünk, Rosenberg Péter és én, mintha 
mindenikünk külön véletlenül érkeznék kegyelmedhez, (kell) hogy né-
melyikünk fél vagy egész nappal is elébb jöjjön — ezt már kegyelmed-
nek a gróffal tökéletesen egyetértve kellene tennie, mely napon kelljen 
a főúrnak Hradeczre megérkeznie, hogy ha a lakodalomnak Sz. Berta-
lan előtti vasárnapon kell lennie, egy vagy két héttel hamarább jőjön ; s 
talán az sem ártana, ha a gróf úr kegyelmednél egy két nappal hama-
rébb érkeznék meg, mint mások, olyképpen, mintha kegyelmed, önma-
gától írta volna nekünk, kérve bennünket, hogy kegyelmedhez jőjünk 
látogatóba, és hogy ekkor gondolták ki a módokat, melyek szerint ke-
gyelmed kívánságára jöttem el, hogy értekezzünk és hogy a gróf kíván-
sága ezen véletlen összejövetel által teljesítve lehessen ; Es hogy ezen 
véletlen találkozáskor és kölcsönös látogatáskor a gróf kívánságára, mi-
vel ő annyira óhajtja s kegyelmed is tanácsolja, hogy e dolog tovább el 
ne halasztassék, tehát isten nevében a mi Rosenberg Éva leányunk min-
den zaj nélkül a szent házasságra lépjen s a kézfogó és összekelés is itt 
történjék meg ; és amennyiben e dolgok ily titokban és véletlenül, min-
den mulatság és pompa nélkül történnének, talán eszközölhető lenne, 
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hogy a fó'ur is minden lelkiismereti furdalás nélkül je len lehessen a kéz-
fogónál, — amint ő azt maga is kívánja. Ekként aztán minden megtör-
ténhetnék zaj nélkül, annyival is inkább, mivel ezt megelőzőleg, isten 
kegyelméből, már minden szükséges dolgok előkészíttettek, nevezetesen 
ami a négylábú és szárnyas állatokat, azután más házi dolgokat s végre 
a különféle italokat, fűszereket, halakat, az abrakot, szóval minden 
megkivántató szükségleteket illeti, amit kegyelmed és a gondozásra fel-
használt emberei szükségesnek véltek arra, hogy a meghívottak itt Hra-
deezen megtiszteltessenek. Mindezek részint Krumlowból részint a főúr-
nak más uradalmaiból fognának vitetni Hradeczre. Minthogy pedig az 
ezen véletlen összejövetelre és egyezségre szükséges dolgok összehordá-
sára öt v a g y hat nap is fog szükségeltetni , ennélfogva a vendégeket ad-
dig kegyelmed lesz kénytelen magánál tartani, — és amidőn már e dol-
gok isten segélyével ekként szerencsésen megtör ténnek , hogy a többire 
nézve mi lesz a grófnak akaratja és kívánsága az elhozatalra nézve, hogy 
mindjárt magával akarja-e vinni jövendő nejét, v a g y pedig az egészet 
máskorra fogja halasztani, arra nézve a megállapodás bizonyosan akkor 
fog megtörténni. Szíveskedjék ezt Rosenberg urnák és más barátaink-
nak tudtára adni, hogy ez el nem kerüli, annál is inkább, minthogy — 
amint kegyelmed írja — ezen intézkedések Rosenberg urnák s Swam-
bergi Henrik urnák vélekedésével is megegyeznek. Kegye lmed tudói 
fogja saját belátásával, hogy — tekintetbe vévén a bekövetkezet t szo-
morú időt, miként terjessze ezt elő a gróf ő kegyelmének, és a miben meg 
fognak állapodni, azt ugyanezen szolga által szíveskedjék megizenni Ro-
senberg urnák, hogy ez tudja magát miihez tartani. Sógori szeretette l 
kéri kegyelmedet a főúr, hogy lehetőleg minél hamarébb — amint t. i. 
Hradeczen a hazafelé való utazásra az engedélyt megkapja — igyekez-
zék vele találkozni^ hogy ha mindezen dolgok oly móddal, amint meg-
írtam, Hradeczen megtörténhetnének, ezekről mennél elébb körülménye-
sen beszélgetvén, egymásközt végmegállapodásra juthassanak. — Ezek 
után Rosenberg Vilmos és Svambergi Henrik őkegyelmeik sógori és ko-
mái szolgálatjukat ajánlják kegyelmednek, Swambergi Henriknek neje 
pedig ajánlja kegyelmednek az ő imáját és kiván állandó egészséget és 
minden jót. Ezzel a kegyelmes ur isten adja, hogy jó egészségben, sze-
rencsésen és vigasztalódással találkozhassunk ! 

Kelt Krumlowban a Sz.-Prokóp koronaörökös napja utáni szerdán 
urunk 1 5 6 4 - i k esztendejében kegyelmednek hü bará'ja, sógora és ko-
mája a fővárgróf (Lobkovicz). 

ZSILINSZKY MIHÁLY. 

Adalékok Erdély tö r téne téhez a pá r i s i nemzet i 
k ö n y v t á r kéz i ra ta ibó l . 

Hatalmas anyagi és szellemi erők találkozása, egymásra kölcsö-

nös befolyása alakítja Magyarország történetét a 16. és 17. században. 



961 
VEGYES KÖZLÉSEK. 

Kérdésessé vált a nemzet egész fejlődése, mint keresztény, európai ál-

lamot képező egységé ; a török bóditás mellett Erdély különválása és az 

erejét idegen talajból nyerő királyi hatalomnak a nyugoti részekben 

minden nemzeti alkotás rovására túlsúlyra jutása veszélyeztették azt. 
R 

Es e mellett egész valójában felrázta az Europaszerte egymás ellen törő 

vallásos ellentétek harcza, melynek minden fontosabb alakulatát fel-

vette és magáévá tette a nemzet, bizonyítva a nyugoti nagy művelő-

dési körhöz tartozását épen akkor, midőn a keleti katonai despotia létét 

is fenyegette. Az európai civilisatio két nagy osztálya, a román és ger-

mán, szintén hazánkban csapott össze és épen egymással viaskodásuk, 

egyesülésükig a közös ellenség, a török ellen, adja meg az akkori ma-

gyar történetnek világtörténeti fontosságát. Akkor is meg volt már az 

európai egyensúly. A Habsburgok és Bourbonok családjainak rivalitása 

egész Európát két táborba osztotta. A vallásos eszmék általános ér-

vényre jutása meggyengítette mindenütt a nemzeti kötelékeket. A fran-

czia nép nagy része II. Fülöp hatalma alá áll, mert nem akar eretnek 

királyt; a német választófejedelmek az »örökös ellennel« a franczia ki-

rálylyal lépnek szövetségre, hogy hitüket megőrizhessék, az erdélyi 

protestánsok a törökre támaszkodtak, hogy magyarországi hitsorsosaik 

helyzetét biztosítsák. 

Általában a dynastikus és vallásos érdekek különféle, mindunta-

lan változó csoportosulása az, mi az újkor kezdő idejét jellemzi, mig 

elő nem állott XIV. Lajos monarchiájában az állam határozott uralma 

az egyház fölött. Ugyan e viszonyok szabták elő a kis Erdélynek is po-

litikáját. Erdély többnyire egyik végbástyája azon nagy koalitiónak, 

mely Francziaországot, Hollandot, északi Németországot, a protestáns 

magyar nemességet és a szultánt egyesítette a spanyol király és a római 

császár ellen : ha fenn akarta tartani önállását a török védszárnya alatt, 

ehhez kellett is tartoznia. E g y fejedelme mert kilépni azon körből, me-

lyet országának állása előirt.- a katholikus Bátori Zsigmond. 

Már 1563-ban a magyar viszonyokat leíró velenczei követ-

nek feltűnt, hogy egyedül a Bátori család maradt katholikus az elő-

kelő magyar családok közt. Az ifjú Zsigmondot jezsuiták nevelték, kik-

nek már annyi diadalt köszönhetett a római egyház. Szembetűnő a kü-

lömbség az akkori protestáns és katholikus fejedelmek nevelésében. 

Amott majdnem kivétel nélkül romlatlan, de durva, miveletlen, a biblia 

mellett többnyire a kancsót és kardot egyaránt forgató férfiakat lá-
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tunk, itt az akkori műveltségbe beavatott, visszavonuló, országukat iró-

szobájukból igazgató, személyüket fényes, a művészet által nemesitett 

pompával körülvevő uralkodókat. Bátori Zsigmond uralkodását egy 

ilyen udvari ember irta le, épen azon emlékezetes időben, midőn nyíl-

tan fellép szándékával, vérpadra küldi az ellenálló főurakat és megköti 

a szövetséget Rudolf császárral, melynek az 1595- ik évi diadalmas 

hadjárat Havasalföldön volt eredménye.1) Leirása, mint már állása mu-

tatja, — Pietro Busto volt, a herczeg udvari zenésze, — meglehe-

tősen felületes és a mellett pártos, nem is igen gyarapitja ismeretünket 

sok uj adat által, de mint egykorú tanú feltünteti a fejedelmi udvar vé-

leményét a dolgok helyzetéről és talán azt is, mit a fejedelem szeretett 

volna elhitetni a világgal. Különben néhány mondása őszintesége 

mellett bizonyít. 

Az ország művelődési viszonyairól is nyújt néhány becses ada-

tot és a fejedelmet természetesen nagyon kedvezően itéli meg, mégis né-

mely tekintetben uj szinben tünteti fel, különösen a kolosvári nagy tra-

gédiát beszéli el részletesen. Iparkodunk e következőkben hiven követni 

válogatott nyelven irt jelentését. 

Az ország határainak elsorolásán kezdi, feltűnik már neki is, 
hogy épen Magyarország felé nyilt csak, másfelől csak keskeny hágó-
kon lehet hozzá férni. Kevés benne a sik, de az alacsony hegyek ter-
mékenyek és a völgyek nagyon kellemesek. Igen sok bort termeszt, kii 
lönösen fejéret, mindenféle gabonát, gyümölcsöt, szénát, barmot és jó 
harc zi lovakat. A gabonát többnyire kalászostól rakják el gödrökbe. 
Sok kősót találnak, több száz lépésnyire ásnak a földbe, fával véve kö-
rül az aknát, mig elérik a sótartalmú sziklát. Igen nagy hasznát veszik 
az építésnél a régi római épületek romjainak és ilyenkor gyakran ta-
lálnak római márvány szobrokat sok felirással és sok ezüstpénzt, néha 
aranyat is. Arany-, ezüst bányák is találkoznak a többi érczbányák 
mellett, sőt eleven kénesőt is nyernek nagy mennyiségben. 

Yáradon kivül mely túl esik az ország határán, de mégis Erdély-
hez tartozik, hét városa van Erdélynek, azonfelül sok vára és helysége. A 
székhely Gyulafehérvár, nem nagy város, de kényelmes az udvarra nézve ; 
magyarok lakják. A legnagyobb Kolosvár, hol a magyarokon kivül más 
nemzetek is laknak és különösen nagy kereskedést űznek. Szebenben. 
Megyesen, Bistriliczában, Seghesváron és sok más várban és helységben 
többnyire szászok laknak. Sok vár és a hozzá tartozó helységek a fe-
jedelem tulajdona, mások a magyar nemeseknek és az ország tauácso-

*) Descrizzione della Transilvania fatta da maestro Pietro Busto 
Bresciano Musico di quel serenissimo Principe 1 5 9 5 , 683 . kézirat. 

T Ö R T . TÁR 1 8 7 8 . 6 1 
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sainak képezik birtokát. Ezen helységek népességét oláhok képezik, 
kik a magyarok szolgái és ezeknek földjeit müvelik minden jutalom 
nélkül. A gazdagság sok ilyen szolgának birtokában áll. Az oláhok a 
hunnok által elűzött rómaiak utódjai, nyelvük »bizonyos barbar szók-
kal romlott latin, olyanforma, mint a friauli, de még sokkal roszabb.« A 
görög vallást követik. — A várak és helységek körül sok czigány (Zin-
gari) is tanyáz, kik télen szalmával fedett sár-kunyhókban laknak, 
nyáron pedig szabad ég alatt. Mindenféle piszkos foglalkozást űznek, a 
hóhérokat többnyire közülök veszik. 

A magyarok hadviseléssel foglalkoznak, a szászok kereskedéssel 
és mesterségekkel. Egy velenczei mérő gabona ára négy lira, egy akó 
bor 3 0 soldi, a marhahús fontja egy soldoba kerül. E g y borjú 3 lira 
2 5 soldiba kerül, ha drága, egy bárány 2 4 soldiba, az olaj fontja 3 0 
soldi. Olcsó a hal is, de nyáron nem igen fognak. 

A vallást illetőleg a szászok lutheránusok, a magyarok azelőtt jó 
katholikusok voltak, de a török háborúban kivesztek a jó főpapok és jó 
katholikus király sem volt, mióta a törökök elfoglalták Budát és majd-
nem egész Magyarországot. Akkor tájban Blandrata olasz orvos élt itt, 
ki ékesszólása által bejutott a tanácsba, és alattomban annyira vitte a 
magyarokat, hogy áttértek az arianus hitre és most kevés köztük a 
katholikus, de van kalvinista, anabaptista, manikheus, még epikuréus is 
köztük. Egy ideig nyugodtan elfért ez a sok hit, de midőn Blandrata, 
mint követ kieszközölte, hogy a lengyelek Bátori Istvánt választották 
meg királyuknak, Henrik2) király he lyébe és ez testvérére Kristófra 
hagyta az országot, öcscsére Boldizsárra pedig Fogaras grófságát, min-
denféle eretnekség felütötte fejét, A most dicsőn uralkodó fejedelem, akkor 
még kiskorú gyermek volt, a jézsuita atyák őrizete alatt. A kormányzó 
nem tett semmit, ugy hogy még csak a török vallás hiányzott, és a ke-
resztényeket kényszeritette egyenetlenségük a töröknek adózni és szö-
vetségre lépni vele, ugy hogy midőn a fejedelem bejárta országát, a sa-
ját zászlaján kivül a törökét is vitték előtte és alig van nemesi ház, 
melynek tetején nem ragyog a hold és a csillag jele. 

Az a ravasz Blandrata azt is tanácsolta, hogy mindig jó barát-
ságban kell állani a szultánnal, ha békét akarnak. Már hét éve, hogy 
elhalt egy unokaöcscse által, ki nem akart tovább várni a sok pénzre. 
Ezt is felakasztották és így mindkettő elvette méltó jutalmát. — Ez-
alatt az ifjú fejedelem maga akarta kezébe venni a kormányt. A tiszte-
lendő atyák kiképezték minden erényben, minden tudományhoz értő, 
igen ékes szóló, igen szépen ír és vallásos, jámbor lelkű. Közép testal-
katú, jó színben van, mindig jó kedvű, úgy hogy mindenki, ki látja, 
kénytelen szeretni őt, de ha haragszik rémitő, csakhogy nem sokára 
magához tér haragjából. Tagjaira nézve erős, nagyon ügyes a lapda és 
tüzjátékban és a kardforgatásban, nagy súlyokat emel és vasat tör szét, 

2 ) Valois Henrik, franczia király 1 5 7 4 — 1 5 8 9 . 
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úgy hogy erőben nincs párja. Nyargalásban és lándzsavetésben sem mér-
kőzbetik vele, a mellett igen jó zenész és a legjobb mesterekhez méltó 
zenedarabokat szerez. Nagyon jól beszél olaszul, nem veti meg az 
erényt alacsony helyzetben, bőkezű, igazságos és kegyelmes. Minthogy 
már teljesen [értett a kormányzáshoz, összehívta az általános diétát, 
hogy letegye a hűség és engedelmesség esküjét. Ez késznek nyilatko-
zott, ha elűzi a jezsuita atyákat az országból, mert beleavatkoznak az 
ország ügyeibe és megirják titkaikat az idegen fejedelmeknek. Az ural-
kodó vérző szivvel engedett és helyettük mulattatására jó zenészeket 
hozatott. A mi a szerelmet illeti, most is szűznek tartják, oly erényesen 
nevelték. Azóta is mindig miséztetett, azonban egyházában és papjai 
közt volt egy spanyol jézsuita atya, don Alfonso, nagyon tudós ember, 
ki folyékonyan beszélt latinul, kinek ő fensége többször vette hasznát, 
követségben ő szentségéhez és ő császári felségéhez. 

A mult évben a török nagy hadjáratot indított és pénzt és hadi 
eszközöket kért ő fenségétől, és meghagyta, hogy induljon seregével a 
császáriak ellen. A tanácsosok Blandrata tanácsára emlékeztek, de ő 
fensége mindig bátor volt és jobb szeretne elesni, Krisztusért harczolva, 
a hitetlenek ellen, mint a hivők ellen fordulni és épen így gondolkozott 
a magyar hadi nép legnagyobb része, a székelyekkel és szászokkal 
együtt. A moldvai és havasalföldi vajdák felajánlották szolgálatukat és 
a törököknek alávetett rusznyákok, bolgárok és szerbek is már mint-
egy 5 0 0 0 - e n fegyvert fogtak felszabadulni a kegyetlen zsarnokság alól 
és jó hadvezért kértek csak tőle. Felajánlották, hogy első rohammal 
beveszik Temesvárt és egy szomszéd fontos várt már át is adtak neki. 
Mondták, hogy számuk gyorsan 5 0 , 0 0 0 - r e cmelkedhetik és mindent 
megtesznek szabadságuk visszaszerzésére, ha csak egy lovas csapatot is 
küldenek segítségükre. De a tanácsos urak húzták, halasztották a dol-
got, sőt értesítették a törököket, kik szétverték a fegyvertelen csapato-
kat. Még azon erősséget is visszaadták a töröknek, kivel mindig titok-
ban leveleztek. Ha végrehajtották volna a fejedelem akaratát és elfo-
gadták volna isten ajándékát, a török már rég le volna verve azon ré-
szen, mig igy gyarapította hadát, erősítette Temesvárt és a többi várát 
és boszújával fenyegeti az országot. 

A fejedelem maga bement az országgyűlésbe, a mi itt nem szoká-
sos, és kitűnő beszéd által azon Ígéretre birta a senatust, hogy megteszi, 
mit ő fensége rendel, de mihelyt kijöttek a palotából, sok csalást követ-
tek el az urak. Azon időtájban a tatárok átmentek Lengyelországon, a 
nagykanczellár, ki nagy seregnek élén állott, nem akadályozta őket, mi-
ben tán az erdélyi uraknak is volt része, és betörtek Erdélybe közel 
Huszt várához, a császári Magyarországba nyiló völgyön át. A császá-
riak homlokban ellenállottak, a fejedelem erős csapatot küldött ide, 
hogy oldalról támadják meg, de a vezérnek hamis rendeletet adtak, 
mintha ő fensége azt akarná, hogy ne bántsa a tatárokat. í g y ezek 
nagy veszteséggel legyőzték a császáriakat. A fejedelem belátta, meny-

61* 
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nyíre elárulják alattvalói és elhatározta, nem tudom cselből vagy őszin-
tén — hogy elhagyja országát és kevés hű magyar és olasz szolgával, 
kik közt volt Simone Gengo is, azelőtt a toskanai nagyherczeg építő 
mestere, és körülbelől milliónyi kincscsel ékszerekben és aranyban 
elindult Fehérvárról, azt híresztelve, hogy Olaszországba megy, és 
éjjel-nappal lovagolva, nagy veszélyek közt elért egy igen erős várába, 
Kővárba. Bátori Boldizsár, a főhadvezér és kormányzó, 100 lándzsás 
lovast küldött ki, hogy foszszák meg kincsétől és életétől. Midőn látták, 
hogy biztos helyen van, csellel akarták elfogni, hogy a töröknek bilin-
csekben adják át és a szultánt kiengeszteljék. A fejedelem lassankint 
felfedezte a tervet, és lakomákra hivta meg őket a várba. Ók, bár gya-
núperrel élve, elmentek, hogy el ne árulják magukat, és ajándékokat 
hoztak ő fenségének, hogy eloszlassák gyanúját. Ezen párt feje Kendi 
Sándor volt, kinek egyik leányát nem rég vette el Bátori Boldizsár, a 
másikat a főkanczellár. Meg akarták ölni ő fenségét és unoka öcscsét, 
Boldizsárt emelni méltóságára. A nép már félt, hogy elvesztette jó feje-
delmét és oly roszat nyert cserébe, nem lehetett mást hallani, mint sirást 
és imádkozást ; a katonák és hadnagyok fenyegetődztek, hogy felmond-
ják az engedelmességet a hadvezérnek és hogy csak a hitetlenek ellen 
akarnak harczolni, ő felsége szándoka szerint. Az összeesküdtek ezt 
látva, még színleltek, jó szóval tartották a népet, és a vajdát, kit meg-
akartak mérgezni, meghivták Kolozsvárra. 0 fensége csak 8 0 0 0 székely 
megérkezését várta, már értesítette volt grófjukat, ki leghívebb kama-
rása volt és velük és a szászokkal együtt, kik szinte a fejedelemmel tar-
tottak, vonult be Kolozsvárba. Az urak nem is gyanították, hogy tervü-
ket ismerik és nagyon szívesen ivá állottak meghívására, hogy vasárnap 
jöjjenek vele misét hallgatni, azt hivén, hogy ott megölik és aztán min-
denki megnyugszik benne és senki nem tám ad ellenük. De isten keze, 
mely a jó fejedelem részén volt, értesítette mindenről. Vasárnap reggel, 
midőn mincl együtt voltak a palota termében, elfogatott 13-at az ország 
legelőkelőbb urai közöl, erős békókba verette őket és midőn megtalál-
ták náluk a leveleket és a hamis Ígéreteket és pecséteket és ő fensége 
előttük elolvasta, nem mertek tagadni semmit, annyira elrémültek, ször-
nyű árulásukat hallva ő fensége szájából. Sokan egyformán vallottak ki, 
így megtudták a czinkostársakat és mind bűnösöknek bizonyultak és 
kedden ötöt lefejeztek a főtéren, néhány nappal később néhányat fel-
akasztottak a börtönben, más négyet Fehérvárra vittek és a fejedelem, 
minthogy nem voltak annyira bűnösök, megkegyelmezett életüknek. 

A nagy lelkű Geszti Ferencz mindig vitéz hadvezér volt a török 
ellen és bámulásra méltó tetteket követett el ellenük. Déva vára, a tö-
rök határon az ő birtoka. Bocskai Istvánnal, Várad kormányzójával és 
most főhadvezérrel ő volt ő fensége tanácsadója ezen nagy bajokban. A 
fejedelem most gazdag és hatalmas és erősen készül a háborúra urunk 
Jézus Krisztus nevének és a szent katholikus hitnek dicsőségére és ke 
gyetlen ellenségeink romlására. Alba Giulia Januarius 21-én 1 5 9 5 . 
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Azt hisszük, e jelentés későbbi kiegészítésének kell tekinteni az 

erdélyi fejedelem következő utasítását követjéhez Rómában.1) Mindkettő 

bizonyítja, mily élénk volt a katholikus világ szellemi középpontjában 

az érdek, melyet az erdélyi politika rögtöni változása felidézett. 

A következő okokkal kell bizonyítani, hogy a török minden ere-
jével ellenünk fog fordulni. 

1. Mert elpártoltunk tőle és megvetettük minden ajánlatát. 2. 
Mert elvettük az élelmi szereket, melyeket Oláhországból küldöttek a 
Dunán felfelé, nem csak a kísérőket kaszabolva le, hanem a fedezetet 
is, és 8 zászlót foglaltunk el. 3. Mert elidegenítettük tőle a moldvai és 
havasalföldi vajdákat és lekaszaboltuk a tartományban levő törököket 
és azokat, kiket Sínan basa oda küldött telelni. 4. Mert sok kárt tettünk 
neki Temesvár és Várad körül is, és oda küldött seregünk már is levá-
gott 3 0 0 0 tatárt. 5. Mert a mi példánk a többi alattvalóját is elpárto-
lásra bírhatja. 6. Mert Oláhország Konstantinápolyt táplálja, a Dunán 
lefelé nagy mennyiségben visznek oda besózott húst, vajat, mézet és 
szárazföldön sok marhát hajtanak oda, még a szultán udvarát is innen 
látják el. Ez az ok egyedül is elég, hogy gyors boszura bírja. 7. Mert 
közel vagyunk hozzá és távol a keresztény segélytől és így könnyen vél 
elnyomhatni. 8. Mert végre tiltja neki a háború mestersége, hogy előre 
nyomuljon, minket oldalában hagyva. — Igyekezni kell, hogy belássák, 
mily veszélyben vagyunk a kereszténység szolgálatában és hogy más 
részt mi árthatunk legtöbbet az ellenségnek, ha kellően segítenek pénz-
zel, mert utunk csupa keresztény meghódított tartományon át vezet, 
melyeknek lakossága felkelésre készül és így mindjárt török földre vi-
hetjük a háborút, mint az idén tettük. Ha a császári sereg is erélyesen 
készül támadásra, sokat reményeihetünk és szivesen áldozzuk fel vérün-
ket és alattvalóinkat, mert mindig el vagyunk határozva inkább elveszni 
a kereszténység szolgálatában, mint legnagyobb hatalomnak örvendeni 
török zsarnokság alatt. 

Végre fel kell tüntetni, mily nagy kárt hoz a kereszténységre a 
mi veszélyünk Laus Deo. 

Ezen messze csapongó remények nem mentek teljesedésbe, legin-

kább Rudolf erőtelen eljárása következtében. Bátori Zsigmond végre 

1 6 0 2 . juliusban végkép elhagyta fejedelemségét és Rudolf hatalmába 

adta magát. Fennmaradt az ezen elhatározását a császárnak tudtára 

adó levél franczia fordításban. 2) 

x) Avvertimenti del Principe di Transiluania mandati al signor 
Fabio Gienca suo Ambasciatore in Roma da esporli a sua Santita. Ke-
let nélkül. 1 3 7 1 . kézirat. 

2) Translation de la lettre de Battoli Sigismond prince a l'em-
pereur Rodolphe. 1 6 0 2 . jain. 4. 



961 
VEGYES KÖZLÉSEK. 

»Császári és királyi felség, kegyelmes uram. A sors annyi csa-
pása és ennyi ingadozás után szentelt felséged kegyelmébe ajánlom ma-
gamat, mint legbiztosabb révbe, bár több más részről is nyilik kilátás, 
késleltetni bukásomat vagy helyreállítani ügyemet. De nem találtam 
méltóbbat és iidvösebbet, mint uram karjai közé vetni magamat. Felsé-
ged kegyelme ismeretes és kipróbált. Veszélyes helyzetem legjobban bi-
zonyítja, hogy nem követtem annyira bölcs rendeleteit, mint illett és 
kötelességem lett volna, és gyakran engedtem elcsábbíttatni magam 
hiú tanács és balga remény által. Ezért, bármi történjék velem, tiszte-
lettel borulok felséged lábai elé. Több bizalmam van irgalmában, mint-
sem hogy félnék haragjától, melyet hibáim idéztek elő. Alázatosan bo-
csánatért esedezem mindenért, mit felséged ellen vétettem. Reménylem, 
felséged nem veti vissza azt, ki teljesen kegyelmébe adja magát.« 

Közli: D R . MARCZALI H E N R I K . 

Adalék Mária Kr i sz t i e rna s Carr i l lo Alfonz tör téne-
téhez 1598. és 1599-l)oii. 

A »Magyar Történelmi Tár« XXIII- ik kötetében »Okmányok és 

levelek az 1 5 9 5 — 9 8 - i k i alkudozások történetéhez« czim alatt, Mária 

Krisztiernának és Carrillo Alfonznak számos kiadatlan levelét tettem 

közzé, melyek e szép és szerencsétlen fejedelem asszonynak életéhez 

fontos és becses adatokat szolgáltatnak. Jelen közlemény bizonyos te-

kintetben annak folytatását képezi : s ez adatok annál becsesebbek, 

mert azokat még eddig senki, még Hurter sem használta fel (nagy mü-

vében : Geschichte Kaiser Ferdinánd II. und seiner Eltern.) 

I. 

Bécsből, 1 5 9 8 . máj. 30-kán Mátyás főhg a következő két levél 
másolatát küldi meg a császárnak (was unser freundlicher lieber Schwa-
ger der fuerst in Sibenbürgen, wie auch Pater Alphonsus Carrillius der 
8ibenbürgischen sach halber zueschreyben) : 

a) 
Báthoi'y Zsigmond lev. Mátyás föhghez : 

1 5 9 8. m á j . 2 9. 

Serenissime archidux, domine domine affinis observandissime. 
Eodem fere tempore, quo literae vestrae Serenitatis, 27 Maji da-

tae ad manus meas beri pervenerunt, aliae maiestatis 15. eiusdem exa-
ratae per magnificum et illustrem dominum Popelium mihi fuerunt 
exhibitae. Utrisque autem litteris benignissimis adducor ad omnem re-
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rum mearum curam deponendam ; siquidem a sacra maiestate et a 
vestra Serenitate optime curantur. Transylvania tamen non iam mea, 
sed augustae familiae, me omnino anxium reddit, quamdiu ab ea sere-
nissimus arcbidux Maximilianus absens fuerit, propter multiplieis generis 
obstacula, quae mora haec longior sane quam oporteret parere posset. 
Quare id quod verbis coram rogavi, nunc hac epistola obnixe rogare 
cogor, velit Serenitas nimirum vestra serenissimum arehidueem Maximi-
lianum saepius et efficaciter hortari, ut omnem iam abrumpat moram 
illis provinciis perniciosam, ac suae serenitati proinde minime commo-
dam, se statim in Transylvaniam conferens, cuius praesentia ut spero 
omnia erunt tuta et secura. Haec omnia et quaecumque inposterum ne-
cessaria iudicabuiftur, perficienda existimo auctoritate vestrae Serenita-
tis, cui desidero una cum diuturna vita dignitatis omne incrementum. 
Posonii unde cras discedam, 29. die Maii anni 1 5 9 8 . 

Vestrae Serenitatis 
servitor et affinis 
Sigismundus rnpr. 

b) 
Carrillo levele Mátyás föhghez. 

Serenissime archidux domine domine clementissime. 
Ita me premunì ob publicum bonum et obsequium inelytae fami-

liae adversa, quae accidere possent in Transylvania tam longa tarditate 
atque absentia serenissimi archiducis Maximiliani, ut non verear vestrae, 
Serenitati molestus esse, obnixe iterum atque iterum rogans, uti etiam 
serenissimus princeps suis literis facit, nunc velit omnem authoritatem 
et efficacitatem suam interponere ac exerere (!) apud sereeissimum 
fratrem, ne propter deum et bonum publicum suam profectionem amplius 
retardet, ad quam quidem rem perficiendam plurimum faciet, si vestra 
Serenitas sua benignitate se obtulerit, futurum serium procuratorem 
rerum serenissimo fratri necessariorum. Deus Vestrae serenitati uberri-
mam concedat gratiam et vitam diuturnam. Posonii 29. Maii 1 5 9 8 . 
Consultus fuit adventus domini Popeiii, cuius causa hodie non discessit 
serenissimus, discedet vero crastina die. 

Vestrae Serenitatis 
addictissimus servitor 

Alfonsus Carrillius. 
(Mindkét levél egykorú másolata Mátyás főhg említett levele mellett a 

bécsi cs. áll. levéltárban. Hung.) 

II. 
1 5 9 8. 

Vt meininerit Vestra sacra Maiestas iuxta pacta debuisse commis-
sarios V-sac . Maiestatis deferre secum in Transiluaniam ac dare sere-
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nissimo principi literas obligatorias mercatorum ad soluenda illa 50. T. 
quas tameu domini commissari] in Transiluamia se excusantes, quod eas 
non haberent, promiserant, deferendas Opoliam per alios commissarios, 
id quod praestitum non fuit, ut ingenue fatear, non absque meo rubore 
licet studuerhn semper quoquo modo excusare. 
Kivül : Extractus ex memoriali sacr. caes. Maicstati per P. Alphonsu.n 

Carilium oblato. 

A bécsi udv. kam. lt. Sieb. Urk. 

I I I . 

1 5 9 9. a p r. 26. 

Serenissime princeps, domine domine colendissime. 
Pax Christi etc. 
Ex ßerkez postremas dedi ad vestram Celsitudinem, has hinc 

do, unde cras mane Serenissima, qu§ optime valet, d ;scedet, et ut indi-
cavi prius, Cassovia me patietor precedere. Rogo vestram Celsitudinem, 
sua pietate recogitet s^pius qu^ prius scripsi et coram sepius dixi pro 
christianorum causa, qua deserta, mirum in modum l^detur conscientia 
vestrae Celsitudinis, qu§ causa vera existet ingentium malorum, que 
inde nascuntur, et que in hora mortis, fortassis non adeo remota, 
nullo solatio erunt vestre Celsitudini, qu^ advertet m i non aber-
rasse, quoties repetivi, iratum dum vindictam sumit oblcctari qui-
dem, sed postea diu fiere, cum vindicta semper pariat eonsequen-
tias amarissimas ; plane agitur in hac re de charitate in christia-
nos, de honestate, qua honor defendendus et de iustitia, quam qui 
tran-greditur, graviter vuluerat conscientiam. Prostat, ini Serenissime, 
malas telas citius succidi quam in longum texere, quas r texere mandat 
deus, et tarde vix fiet. Eadem cupio legi a magnifico domino Bodonio, 
quem credo esse et cui possum dicere, Serenissimam optime affectam erga 
totam Transyluaniam et negocia, que possent desiderari pro illius tran-
quillitate. Deus vestram Celsitudinem dingat et custodiat, ne incidat in 
foveam alia via, quam voluit declinare. Mihi sane omnia vestrae 
Celsitudini adversa erunt ingratissima. Sagmarini 26. Április 1 5 9 9 . 

Vestrae Celsitudinis 
addictissimus servitor 

Alfonsus Carrillius mpr. 
Rom§ pro litteris conscribendis illarum trium dispensationum ali-

qua pecunia opus fortassis erit. 

Külczim: Serenissimo domino, domino Sigismundo Transylvanie ac sacri 
Romani imperii principi, equiti aurei velleris, domino collendissimo. 

Albe Julie. 
(Eredetije — mely egészen Carillo irása — a bécsi cs. és k. állami 

levéltárban. Hungarica.) 
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IV. 

1 5 9 9. m á j . 6. 

Rudolphus etc. 
Venerabilis deuote fMelis dilecte. Lit' ras tuas 22. Április ad nos 

Zacmaria datas, quibus repentinam rerum Transiluanicarum conuersio-
nem diligenter exponis, accepimus. Quandoquidein vero multa te alia 
babere innuis, quae viuo sermone rectius ac tucius explicentur, ad nos 
quamprimum possis ut venias, cupimus, gratiamque tibi nostram benigne 
offerimus. 

Datum Praga e 6. May. Anno 99 . 

Szélén : Patri Carillio. 

Fogalmazvány a bécsi cs. titk. ltárban. Hung. 

V. 
1 5 9 9. M á j . 12. 

Allerduri hleicbtigister gross mechtigister Kaiser genedigister herr 
v. cl vetter. Eur kay. May. eein mein Vnderthenigiste g horsauiste Dienst 
iederzeit beraidt wiehvol ich Eur kay. May. vonSackmar auss vndertlie-
nigist geschrieben hab ; ich wolt patrem Carill'um von Caschau auss fort 
schicken so hat es aber etlicher Vrsachen halber nit sein kinden, so balt er 
aber Eur Kay. May. genedigisten beuelch empfang raist er alsob ildt fort ; 
hab mir derobvegen dissen sehr, iben an Euer Kay. May. geben wollen mit 
Vnderthenigisten bitt eur Kaj?. May. wollen im in allen genedigisten 
glauben und expedition geben vnd thue mich zu dero kaisserlichen hűi-
den vnd gneden vnderthenigist vnd gehorsamist beuolchen datum 
Turoz den 12. May Anno 1 5 9 9 . 

Eur Kay. May. 
Ynderthenigiste vnd gehorsamiste Maim 

Maria Christierna. 

Kivül : Der Rom. Kay. auch zu Hungern vnd Behaimb Khiin. Mt. etc. 
Vnserem gnedigsten geliebsten herren Vettern. 

Eredetije a bécsi cs. titk. ltárban. Az egész levél a fejedelemnő saját-
kezű irása. 

VI. 
1 5 9 9. M á j . 24. 

Durchleuchtigen etc. Ich bab E. L. Schreiben von d m Pater Ca-
rillio wol empfangen, vnd aus seiner Relation gern verneinen, das Sy 
nunmehr aus der Sibenbürgischen gefahr an sichere ort geraicht. Was 
nun Erstlich E- L. entschuktigung belangen thutt, wavumb Sy, vervyar-
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tet meiner bewilligung, sich herauss begeben, bin Ich damit ganz wol 
zufriden. 

Souil das Diuortium betrifft, thue Ich meinem Oratori zu Rom 
die notturfft beuehlcn, und was sonst in allem anderem derselben Zu 
gutem geraichten gern befördern, vnd bin E. L. mit ganz Vetter-
lichem willen vnd treven Jederzeit wol zugethan. Datum Prag 24. 
May. 99 . 

Szélén: Antwort an die Fürstin in Sibenbürgen. 

Fogalmazvány a bécsi cs. titk. ltárban. 

VII. 

1 5 9 9. A u g . 17. 

Allerdurchleichtigister grossmechtigister Kaisser, aller genedigis-
ter herr und Vetter. Eur Kay. May. sein meine Vnderthenigiste gehorsa-
miste dienst Jederzeit beraidt ; demnach patter Carillio wider won ir hei-
ligkait hieher kumen ist vnnd dem alhirigen nuncio allen beuelch von 
ir heiligkait bracht hat morgen des diuortio welches er nuncio heindt 
fruer publicirt hat, den gantzen process wie vnnd mit was conditionen 
ir heilligkait solches bewilligt hat wirt Eur Kay. May. von dem patter 
Carillio vernemen ; ist ietzt allain mein vnderthenigiste gehorsamiste 
bitt Eur Kay. May. wollen hiefiirohn wie biss datto mein genedigister 
Kaisser herr vnd vatter sein und ir genedigiste handt nit von mir ab-
ziehen sonder mich alzeit in Eur Kay. May. schütz vnd gnaden erhal-
ten vnd thue mich dersselben zu dero kaisserlichen vnd vetterliehen 
hulden vnd gnaden vnderthenigist vnd gehorsamist beuelchen. Datum 
Gratz deu 17. Augusti Anno 159 9. 

Eur Kay. May. 
Vnderthenigiste gehorsamiste Maim weil ich leb 

Maria Christierna. 

Kivül más ivással : Der Rom. Khay'serlichen auch Hungern und Behaimb 
Khün. Majestat etc. meinem gnedigisten geliebsten herren und Vettern. 

Egészen a fejedelemnő irása. Eredetije a bécsi cs. titk. ltárban. 
Hungarica. 

VIII. 

1 5 9 9. a u g . 2 2 . 

Aller durchleiichtigister grossmechtigister Römischer Kayser Ewr 
Kay : Maytt. vnd Lieb sein mein gehorsamb Bruederliche willige dienst 
jedertzeit beuor, Genedigister freundtbcher geliebter Herr vnd Brueder. 
Vor wenig Tagen ist der Pater Alphonso Carillo von Rolnn widerumb 
alher khommen. Der hat gestern bei mir Audienz gehabt, vnd mir das 
original der Bäbst. Heyl. dispensation oder dissolution Matrimony, 
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zwischer der Ertzherzogin Maria Christierna, vnd dem Siginundt Báthori, 
fiirgewisen, vnd bey verwahrtes schreiben an Ewr Khay : Mayestät zur 
dirigiern gebetten, Inn welchem er, wie ich verstehe, Eur Kay : Mayestät 
auch ein Kopy mit einschleuss, Das habe ich also Ewr Kay : Mayestät 
hiemit überschickhen, vnd mich benebens zur gena den vnnd Rrüeder-
lichen Hulden alles vleiss beuelchen wollen. Wien den Zway vnnd 
Zwantzigisten Augusti Anno 99. 

Eür Kay : Mayestät vnd Lieb 
gehorsamer bruder x) 

Matthias mp. 

Külczím : Der Rom. Kay : auch zu Hungern vnd Böhaimb etc. Kun. 
Myestät etc. Meinem gnedigisten freundlichen geliebten Herrn vnd 

Bruedern. 
A be'csi cs. titk. ltárban. Hung. 

IX. 

1 5 9 9. a u g . 2 2. 

Illustrissimi domini observandisssimi. 
Vestrae illustrissima e Dominationes, quid tandem Graecy factum 

fuerit, intelligent, cum ex litteris quas ad sacram caesaream Majestatem 
nunc do, tum ex exemplari, quod transmitto brevis apostolici ac dissolu -
tionis matiimonij, qua serenissima Miria Christierna aeque sui juris 
liberaque pronunciatur et declaratur, ac si nunqu iin contraxisset matri-
monium, id, quod ob tam miserum rerum statum, dignitas inclytae domus 
Austriacae jure postulabat, utinam reliqua, sicut opus est, identidem 
salutari aliquo remedio corrigantur, ne plura damna respublica Christiana 
patiatur, vestrasque illustrissimas Dominationes dirigat in suis consilijs, 
dinque servet incolumes. Viennae. 22 . Augusti. 1 5 9 9 . 

Vestrarum illustrissimarum Dominationum 
studiosus servitor 

Alfonsus Carrillius. 

Külczím : Illustrissimis Dominis, Domino Rumph sanctioris consilij cae-
sarei praesidi etc. Domino Trautsen ejusdem consiliario etc. caeterisque 

perillustribus consiliarys, dominis mihi observandissimis. Pragae. 

Egészen Carillo irdsa. Eredetije a bécsi cs. titk. ltárban. Hung. 

X. 
1 5 9 9. a u g . 

Perillustris atque magnifice domine, domine observandissime. 
Ex pluribus, quas varys ex locis dedi, litteris, sua Majestas cae-

-1) Mátyás főhg. írása. 
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sarca et illustrissimi domini consiliarij quicquid a me factum fuit, piene 
intellexerunt, nunc vero has scribo, ut eisdem, meo nomine facta debita 
reuereutia significat vestra Mag. ma Brunnae agendo cum patre provin-
ciali intellexisse, voluntatem patris generalis esse, ut siquidem mihi 
demandata fuerint, jam perfecta, commorer jam in Hungaria, ubi agam 
rectorem collegij Hungarica liberalitate ac pi etate suae Majestatis caesa-
reae fundati, hoc loco collegium spe majoris fructus spirituális transla-
tum Thurotio, ubi tamen manet residentia huic collegio subjecta, in 
utroque loco curabo, ut et ego et caeteri socij simmus grati suae Maje-
stati caesareae, fideliter laborando juxta nostram vocationem, ac assidue 
pro ejusdem incolumitate ac foslicitats orando, quae quidem cura exten-
ditur ad illustrissimos eonsiliarios, quo a Deo semper ipsorum sana Con-
silia dirigantur. 

Quaecum ita sint brevia dispositionis matrimonij aliaque data a 
sua Serenitate nunc transmitto per tres juvenes Transylvanos, qui sere-
nissimam principissam meeum fuerunt commitati ac Romam etiam vene-
rimi, quibus adjunxi tres nostrorum, qui juvent aìios in salute animarum 
curanda, et enim in Transylvania magna paucitas operariorum. 

Nudius tertius accepi hic literas ex Transylvania datas 19. Aug. 
in quibus mihi a meis amicis significatur, nondum esse quicquam transactum 
cum Turca, quod plerique nobiles ad foedus Christianum propendeaut : 
miserumque principem Sigismundum Dantisco nani solvisse, nescio quo, 
ac versari in manifesto d i s c r i m i n e , illustrissimus Malaspina 1 7. Augusti 
Claudiopolim pervenit. D. Stephanus Báthory cum ux^re est in arce 
Huzt. Deus nos juvet. 

Külczim, : Perillustri atque Magnifico Domino Domino Joanni Baruitio 
sacrae (caesareae) Majestatis secretarlo (mihi) observandissimo. Pragae.1) 

Aláírás nélkül. Az egész levél Carillo sajátkezű irása. Eredetije a bécsi 
cs. titk. ltárban. Hung. 

XI. 
1 5 9 9. o c t . 3. 

Durchleüchtigi ste erzherzogin. 
Was mein brueder, Sigmundt für thatten begangen, vnd ime 

dadurch bey der ehristenhait für ain wollverdieuntes lob verursacht, 
waiss noch vor diesem menigklich. Was er aber an jezt für sinu vnd 
gedanklien, werden Eur DL. noch vor disen verstannden haben. Darumb 
ich da für vberfliissig halte, solliches mit mehrern zuwiderholen. 

Als nun er fürst Sigmundt mit ime selbst deliberiret, vnd ennt-
schliesset, was für ain weiss des Lebens er für sich nemben solle, ist er 
nach Pollen (welliches landt zu Stillung der gemüeter, wnd anställung 

1) E szó J>Pragae« kihúzva, és helyébe más Írással: Pilsen irva. 
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ainer mehrern rhue vnd sicherhait weit tauglicher, als vnser vatterlandt) 
auf ain klaine zeit, der meinung aufgesessen, vnd gezogen, damit er von 
dannen aus, ir bäbstl. Heyl. zu Rom besueehen, vnd daselbst seines 
leben?, vnd standts, weitern zuebringen vnd anordnens, desto gewissere 
resolution thuen möge. 

Vnuter dessen aber, khombt mir für, als wan ir khün. Mt. sich 
etlicliermassen besorgen, da sy ine in iren gebiet gedulden, das sy aint-
weder von ire Khay. Mt. vnd Eure DL. oder aber den türkhischen 
Khayser selbst, ainen merkhlichen vnlust, vnd widerwillen zugewarten 
betten : daher ich nun dess willen vnlangst mit dem Römischen kliays-
ser, vnd mit dem Türkischen vleissig gehandl t , vnd ist also die weni-
giste sorg, vnd forcht nit zuhaben, das des fürsten Sigmundts gegen-
würtli, weder iren khün. Mt. noch den Polnischen Landtschafft, ainiche 
Verhinderung zuefüegen : vii weniger ainiche gefahr daraus enntstehen 
werde. Bitt derhalb Eur DL. hochvleissig, sy wollen mit diser gelegen-
hait, sollich handl vleissig t ract ieren, vng dahin vergleichen, damit hin-
füro (wie es dan vmb ain kliurze zeit zuthuen) ir khün. Mt. in irem 
khünigreich, ime die conuersation vnd Wandlung nit zu vnguetten hal-
ten : vnd zuwider sein lassen wollen. Sej'temal sy sich dannacht mit 
gnaden zuerinndern, wie er vor jaren solliche sac-h gethan, derentwillen 
er nicht allain billich zugedulden, und zugestatten, sonnder auch gar 
zubegern, vnd zubegaben ist. Imfall nun Eur DL. solliche3 thuen, vnd 
würklien werden sy ain löbliches, vnd iren namen lob, vnd glori, rliüem-
liches werkh, so auch ime zu nuz, vnd mir sehr angenem fallen wierdet, 
zu meiner dienstlich widervergeltung erweissen. Weissenburg den 3. 
8-bris. 1 5 9 9 . 

Anndree Cardinal 
vnd fürst in SibenPürgen. 

Külczím, : An ir fürstl. DL. Erzherzogin Maria zu Osterreich, wittib . 

Egykorú másolat a bécsi cs. titk. ltárban. Hung. 

XII. 

1 5 9 9. n o v . 2 2. 

Sacra C. y. Real Magestad. 
Sintiando me por muctias racones muy obligado a todo loque es 

serui(;io de Y. S. C. M. y consignientemente alegrarme de todo buen 
successo, con està nopude dejar de dar el para bien a V. S. M. de tan 
feliz suc^eso, quanto ha dado Dios, seguii mi speranza, en las cosas de 
Transyluania, mayormente siendo tan raro, que con el ha Dios clara-
mente buelto por la raijon y justicia de V. S. M. sea Dios bendito por-
todo, al qual con este collegio Hungarico fundato de la liberalidad y 
piedad de V. S. M. e uel qual soy al presente indigno rector, no gessare 
de rogar conserue a la uenir, sin mas tropie^os ni rebueltas a questa 
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nueua prouin<jia con todas las de mas a su sacra corona pertene^ientas, 
con muy larga uida de V. S. C. Magestad, de Sellia 2 2 . de Nouiembre 
1 5 9 9 . 

D . V. S. C. y Real Magestad 
muy deusto y humilde sier. 

Alonso Carrillo. 

Külczim : A la sacra C. y. Rea l Magestad, del Emperadar, nuestro 
sennor. 

Egészen Carillo írása. Eredetije a bécsi cs. titk. ltárban Hung. 

Közli : SZILÁGYI SÁNDOR. 
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A d ó z á s 1 5 6 4 . II. 3 4 5 — 3 3 4 . 
r 

Ágost szász választó ld. Zazius. 
Ágost szász választó Id. Schotten-

dorf. r 

Agyúk Győr bevételekor 1598 .11 . 
3 8 8 . 

Albert osztrák hg. ld. Zsigmond 
király. 

Ali budai basa I. 56. IV. 8 5 0 . 
8 5 3 . 859 . 8 8 6 . 8 9 3 . 

Alispánok: 1 5 8 4 . Monaki János, 
Abaúj vmegyei alispán I. 191 . 
Ugocsa vármegyei alispánok III. 
6 9 5 — 6 9 8 . 

Althan Adolph III. 5 8 8 . 601 . 611 . 
Althán tractája a törökkel 16 06. 

II. 3 2 0 — 322 . 
Alvinczi Péter, 1 6 0 7 . IV. 8 6 9 . 
Andrássy Márton, 1 5 4 2 . III. 5 1 4 . 
I. Apafi Mihály és az oláh biblia 

I. 204 . 
Apony Pál 1 6 0 5 . I. 19. 
Arak a XVII. század elejéről I. 

153 — 164. 1 6 0 6 , Bécsben I. 
44. 1 6 5 1 . II. 3 5 9 . Keleti czik-
keké XVII. sz. II. 3 5 9 — 6 1 . 
Gyógyszereké 1 6 7 8 . 11 .364 — 
5., 1 6 8 5 — 6. III. 6 8 0 — 5. Er-
délyben III. 689 — 90. 

Arany bástya, N.-Váradcn 1 5 9 8 . 
I. 109. 

Aranyhitelesítési joga Szebennek 
1 5 4 2 . III. 5 1 7 . 

Aranyművek a XVII. századból I. 
1 4 6 — 1 5 3 . 

Áradás Törökországban 1 5 5 5 . I. 
1 8 9 . 

Árpádkori emlékek külföldi könyv-
tárakban I. 1 6 7 — 1 7 2 . II. 3 6 9 
— 3 7 6 . 

Babócsa vára, 1 6 0 0 . IV. 9 1 1 . 
Bakyth, 1 5 3 8 . II. 218 . 
Balassa András levele 1 6 4 2 . III. 

702 . 
Balásfi, 1 6 2 1 . I. 128. 
Balling János, munkácsi főkapi-

tány, I. 196 . 
Bánffy Lukács esztergomi érsek 

életéhez I. 171 — 172 . 
Bányászat, szepesi a XVII. század 

elején. III. 6 6 7. 
Bárányi Pál, jezsuita. I. 2 0 6 . 
Baráthy István, I. 37. IV. 8 4 7 . 
Barczay János, 1 6 0 6 . III. 6 3 4 . 
Básta György garázdálkodása I. 9. 
Bástyák: Királyfij 

Csonka ÍN.-Várad I. 109 
Arany / 1 5 9 8 . 
Olasz j 

Báthory András szultáni megerősí-
tése. IV. 904 . 

Báthory András levele 1 5 9 9 . M.-
Krisztiernához IV. 9 8 0 — 1 . 

Báthory Gábor, 1 6 0 7 . IV. 881 . 
Báthory Zsigmond 1 5 9 8 . IV. 9 7 4 . 
Batthyány Ferencz, III. 588 . 9. 

611 . 
Gr. Batthyány József köpcsényi 

levéltára. I. á. 
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Batthyány Orbán 1542 . III. 5 2 0 . 
Bebek Ferencz 1537 . IV. 7 3 9 . 
Becsi békealku 1 6 0 5 — 1 6 0 6 . I. 

14 — 16. 18. 38 . 41 — 44. 
48 — 49. 5 0 — 5 3 . 7 3 — 7 5 . 
75 — 78. III. 5 9 0 — 2 . 

Bécsi vásárlások 1606.111. 5 8 0 — 
5 8 1 , 6 3 0 . 

Bejcsy János I. 37 . 
IV. Béla és a mongolok II. 3 7 6 . 
Belgiojoso J. 1 6 0 5 . IV. 9 2 3 — 4 . 
Bernárdfy János, krimiai követ-

sége 1598-ban. III. 5 6 1 — 5 7 6 . 
Bernárdfy, mint követ. III. 5 6 3 . 
Bethlen Farkas 1542 . III. 5 1 8 

— 5 1 9 . 
Bethlen Gábor portai vásárlásai 

1 6 2 0 . III. 6 7 8 — 9 . 
Bethune 1621 . I. 130 . 
Bezerédy Imre költött sírirata II. 

3 9 9 . 
Bihar vármegyei főispánok 1 1 0 2 

— 1 7 9 1 . II. 3 7 7 — 3 8 0 . 
Birtok kezelés 1 6 3 1 . IV. 9 3 6 — 

9 4 0 . 
Bocatius 1606 . II. 2 7 8 . 2 9 1 . 
Bocskay István és Illésházy István 

levelezése 1 6 0 5 . és 1606-ban. 
I. 1 — 84. , II. 2 7 1 — 3 3 8 . , III. 
5 7 7 — 6 5 2 . 

Bocskay István kincsei I. 1 4 6 
— 1 5 3 . 

Bocskay s a ma-yar fejdelemség. 
1 6 0 6 . II. 3 2 5 . 

Bocskay István gyanúja megéte-
tése iránt 1606 . nov. 22. III. 
6 2 5 — 6 . 

Bocskay haláláról levél 1606 . 
decz. 30 . III. 639 . Temetés1 , 
végrendelkezése. III. 6 4 0 — 2 . 
6 5 0 — 2 . , IV. 8 7 2 — 3 . 

Bocskay Klára végrendelete. 1 5 8 6 . 
I. 143. 

Borbély czéh-szabályai Debreczen. 
1 5 8 3 . I. 8 9 — 9 5 . 

Borbély-czéhek Pápán, N.-Vára-
don I. 96. 

Boricsról Odo de Diogilo I. 169 . 
Borok. Tarczali 1586 . I. 146 . III. 

604 . 
Borosjenei lovasok zsoldja 1599-

ben. III. 6 6 6 — 7 . 
Bosnyák Tamás 1 6 0 5 . IV. 828 . 

8 3 0 . 8 3 4 . 8 4 3 . 
Bornemissza Boldizsár 1 5 4 2 . III. 

5 2 0 . 
Kálnai Bornemissza Gy. III. 710 . 

Végrendeletéről említés III. 710 . 
Bornemissza (Wornamissa) Miklós 

lovas hadnagy, 1 5 9 8 . I. 108. 
Bornemisza Pál orator, II. 2 3 7 . 

2 4 5 . 1 5 4 2 . III. 5 0 7 . 511 . III. 
5 2 0 . 

Bornemisza Péter élete II. 3 8 3 — 4, 
3 8 6 — 7. 

Bornemisza Péter és a Postillák. 
II. 3 8 3 . 3 8 7 . 

Blandrata György IV. 9 7 0 — 7 1 . 
Breuner hadai 1 6 2 0 . I. 119 . 

» vonúlása I. 120 . 
Brodarics 1 5 3 7 . IV. 725 . 728 . 

7 2 9 . 7 3 5 — 6 . 7 3 8 7 4 6 . 751 . 
7 5 7 . 7 6 0 . 761. 

Budai békepontok-propositiója 
1606 . II. 3 0 8 — 1 0 . 

Bouquoi I. 1 25 . 1 6 2 1 . 
Busto Pietro IV. 9 6 9 . 

Caeser Gál II. 3 3 1 . 335 . 
Calendarium Tyrnaviense, 

MDCLXXXVI, III. 6 79. 
Carrillo Alfons, IV. 97 1. 974 . 

9 7 5 . 9 7 6 . 979 . 9 8 1 — 82. 
Catzianer, 1 5 3 7 . IV. 768 . 777. 

8 1 5 6 . 1 5 3 8 . II. 2 3 4 . 2 3 5 . 
Cilleyek sírja II. 3 8 0 - 3 8 3 . 
Csáky István (kis) II. 292 . 
Csáky István 1 6 0 5 . IV. 8 2 4 . 8 2 7 . 
Csáky Mihály 1 5 6 0 . III. 4 70. 
Csáky Pál 1 565 . III. 4 8 2 . 
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Csehországi állapotok 1 6 2 1 . I. 
125. 

Cserkeszek 1 6 0 5 . I. 188. 189 . 
I. 192 — 4. 

Csizmadia-czéh Szathmáron 1658 . 
1 6 6 0 . III. 7 0 5 — 7 0 6 . 

Csomaközy kapitány III. 608 . 
Csonka bástya N.-Váradon 15 98. 

I. 1 0 9 . 
Csúti Gáspár, 1 6 0 7 . IY. 8 6 3 . 
Czébpecsétek a XVI. században 

II. 341 . 
Czigányok történetéhez 1 6 6 1 . III. 

7 0 4 — 5 . 
Czobor Mihály 1 6 0 6 . III. 6 1 6 . 

6 0 6 . 634 . 

Dánie l Anna 1 7 5 7 . IV. 9 5 6 . 
Danssi franczia lovag 1 5 9 8 . I. 

107 . 113 . 
Deák Farkas IV. 9 6 0 . 
Debreczeni borbélyok Id. Borbély-

czéh. 
Dersffy Miklós, 1 6 0 5 . IV. 8 3 7 . 
Desőffy János instructiója 1 6 0 6 . 

II. 2 8 3 — 88. 
Diploma-levélreformáeziója, 1606 . 

III. 5 9 7 . 603 . 6 0 5 . 
Dísz-tárgyak a XVII. századból 

IV. 9 4 0 — 949 . 
Divald József III. 678 . 
Divinyi temetési rendje. II. 356 . 
Doby Antal III. 6 9 8 . 
Dóczy András, 1 6 0 8 . IV. 8 8 5 . 
Druget Bálinthoz írt fej. levél 

1 6 0 5 . 1 . 2 9 — 3 1 . III. 6 3 3 — 4 . 
Dudik Beda I. 99. 
Duna-arany III. 710 . 

Ékszerek XVII. század 1 6 4 3 . 
1647 . 1 7 5 7 . I. 146 . 1 5 3 . IV. 
9 4 0 — 9 4 3 . 9 5 3 — 5 4 . 957 
— 5 8 . 

Erdélyi á l l a p o t o k i 6 0 5 . 1 . 1 5 4 2 . 2 0 . 
III. 5 4 2 — 8. ítélő mesterei III. 
TÖRT. TÁR. 1 8 7 8 . 

6 9 3 — 5 . népei, 1 5 9 5 . IV. 9 7 0 . 
pénzverés 1 6 8 6 . II. 3 6 5 — 6. 
vásárlások III. 6 8 9 — 90. 

Erdély tört. a XVI. XVII. szJz. 
IV. 9 6 7 — 9 7 4 . 

Erdődy Kristóf III. 5 8 8 — 9 . 6 0 1 . 
6 1 1 . 

Erywysthey-Eörvistye III. 710 . 
Eskü: A munkácsi várőrségé 1 6 3 1 . 

I. 1 9 6 — 7. 
Esterházy Miklós nádor ld. ural-

kodói levélke. 
Esztergom vívása 1 6 0 5 . I. 23 . 25 . 

IV. 8 3 2 — 4. 
Ezüst-gira 1 6 8 6 . II. 3 6 6 . 

Fabricius Károly I. 2 0 8 . 
Fehérnemű 1757 . IV. 9 5 9 — 60 . 
Fejedelmi czímkérdés 1 6 0 6 . II. 

3 1 8 — 1 9 . 
Fejérpataky László I. 184 . III. 

679 . 
Fekete János hajdú 1 5 9 8 . I. 

107 . 
Dr. Fekete Lajos I. 85 . 
Felső-magyarországi állapotok 

1 5 3 7 . IV. 763 . 
Felső-Őr 1. Nehre. 
I. Ferdinánd intézkedései a török 

ellen, 1 5 3 8 . 2 2 5 — 228 . 
Ferdinánd ratificatiója a gyalui 

egyességet illetve 1 5 4 2 . II. 
2 5 6 . 

Ferenczy József II. 341 . 
Fogott birák ítélete 1 5 4 8 . I. 18 4. 

Drakwlya László 
G-erendy Péter 
Robynt János 
Gyulay Gáspár 

1 5 4 8 . I. 185 . 
Forgács Sigmoud 1 6 0 5 . I. 13. 
Forgács Simon 1 5 6 7 . III. 4 9 3 . 
Főispánok : Szentpáli János, Ko-

losvármegye főispánja 1 6 3 4 . 
Biharmegyei főispánok II. 3 8 0 . 

62 

Fogott bírák : 
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Franczia királyné jegygyűrűje I. 
4 4 . 45 . 6 0 . 69 . 

Fráter G-yörgy levelezése és egyéb 
öt illető iratok II. 2 0 9 — 2 7 0 . 
III. 4 9 9 — 5 6 0 . 

Fráter G-yörgy és Ferdinánd köl-
csönös köte lezői , 1 5 4 2 . III. 
5 3 8 — 5 4 0 . 

Fülek I. 67. 
Fülöp burgundi hg. 1 4 5 4 ? III. 

4 2 0 . 
Fugger Jakab, Rajmund és György 

szász hg. 1 5 2 5 . III. 4 5 5 — 
4 5 7 . 

Fux János, brassai bíró 1 5 4 2 . III. 
5 0 6 . 

G ávay Péter, követ I. 1 2 4 . 
Géresi Kálmán I. 1 4 6 . 
Gira 1 6 8 6 . II. 3 6 5 . 
Gölniczi bányászat a XVII. száz. 

el. III. 6 6 8 . 
Gömör-vármegye III. 7 0 3 . 
Gualterius Mapes de nugis cu-

riálium, életéhez s jellemzése I. 
1 7 0 — 1 7 1 . 

Gyógyszerész-számla 1 6 7 8 . II. 
3 6 4 — 5. 

György esztergomi érsek 1 4 2 6 . 
III. 4 1 9 . 

György czigány vajda 1 6 6 1 . III. 
7 0 4 . 

Gyürü (fejedelmi) 1 6 0 6 . II. 3 1 8 . 
19 . 3 3 8 . 

Hadtörténet i adatok a XVI. szá-
zadból, a kremsieri levéltárból 
I. 1 0 1 — 3 . 

Hagymási Kristóf 1 5 6 0 . III. 4 7 1 . 
Hajdúk dúlása 1 6 0 6 . I. 4 9 . 63 . 
Dr. Hajnik Imre I. 17 6. 
Haller János feljegyzései 1 6 8 5 — 7. 

III. 6 7 0 — 6 9 0 . 
Haller József esete, 1 6 8 6 — 7 . 

III. 6 8 5 — 9 0 . 

Haimburgi békeconditiók 1 6 2 1 . I. 
121. , békealkudozás I. 122. , 
békepropositiók I. 1 2 2 . 

Haimburgi alku s a császári udvar 
1 6 2 1 . I. 1 3 1 — 1 3 3 . 

Hanvay Péter 1 6 4 0 . II. 3 9 2 . 
Hatos Gusztáv II. 3 9 6 . 
Háztartás, XVII . század IV. 92 7. 

— 9 4 0 . 
Hencz, praefectus III. 7 0 6 . 
Hódoltsági viszonyok, 1 6 0 8 . IV. 

8 9 1 — 3 . 
Hodor Károly II. 3 8 0 . III. 6 9 5 . 
Hoffmann György 1 6 0 6 . III. 6 1 6 . 

6 3 3 — 4. 
Gr. Hohenlohe György 1605 . IV. 

9 2 0 . 
Homonnay György III. 7 0 4 . 
Horváth Márk életéhez I. 181 

— 1 8 2 . 
Horváth-Stansith-család levéltára 

I. 1 8 1 . 
Huszt várának megvétele 1 6 0 5 . 

I. 28. 

J á n o s Zsigmond a szász választó-
nak 1 5 6 0 . III. 4 7 1 - 4 7 2 . 

Jelmezes társaság II. 3 6 1 — 3 6 3 . 
»Jelmezes társaság«, Pótlék III. 

7 1 1 — 7 1 2 . 
Illyés-deák I. 1 1 9 . 
Illésházy Gáspár, követ 1 6 2 1 . I. 

124 . 
Il lésházy György marhája (ingó-

ságai) 1 5 9 4 . I. 1 4 2 — 143. 
Il lésházy István származása I. 

1 3 9 . 
Illésházy István birtokviszonyai 

1 5 6 9 — 1 5 7 4 . 
Il lésházy István levelezése, ld. 

Bocskay István leveleinek jel-
lemzése I. 3 — 4. 

Il lésházy István és más főurak le-
velezése 1 6 0 5 — 8 . IV. 8 1 9 — 
9 0 0 . 



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 

Illésházy és Bocskay félreértése 
II. 2 9 3 — 3 0 1 . 

Illésházy a békéről 1 6 0 6 , jun. 13. 
I I . 2 8 2 — 3 . 

Illésházy kitüntetése ld. uralkodói 
levélke II. 

Illésházy István önvédelme Bocs-
kay előtt I. 84. 

Il lésházy István a separatióról 
1 6 0 6 . III. 6 3 5 . 

Ingóságokjegyzéke. Illésházy György 
1594 . I. 1 4 2 — 1 4 3 . Bocs-
kay István fejedelem ingóságai-
nak jegyzéke (XVII. sz.) I. 
146 — 1 5 3. Ingóságok 1549-ből 
III. 6 6 1 — 2 . Ezüst müvek 
1 5 5 8 . III. 6 6 2 . Szinyér vára 
leltára 1 5 5 9 . III. 6 6 3 — 5 . Ti-
hanyi szerszámok II. 3 4 2 . 1 5 6 0 . 
Felső-Vadász inventariuma, 
1 6 3 1 . IV. 927 — 9 4 0 . I. Rá-
kóczy György kincsei IV. 9 4 0 
— 949 . 

Joakim Fridrik vài. 1 6 0 2 . I V . 9 1 3 . 
Jordanus Joannes III. 7 0 0 . 
Jost morva őrgróf ld. Zsigmond 

király IIL 
Ipolyi Arnold I. 164 . III. 6 5 0 . 
írói viszonyok a XVI. században 

XII. 385 . 
Isolano Márk tüzér hadnagy 1598 . 

I. 1 1 3 . 
Istvánffy Miklós III. 5 8 8 — 9. 

6 0 1 — 9 . 611 . III. 762 . 

K a m III. 5 8 9 . 
Kamara haszna II. 36 6. 
Kámánházy Béla II. 3 8 3 . 
Kápolnay Ferencz 1538 . II. 2 1 8 . 
V. Károly 1 5 3 6 . II. 2 1 2 . 
Károlyi Árpád I. — 143 . 1 8 7 . 

191. II. 2 0 9 . III. 4 9 9 . 5 6 1 . 
6 5 7 . 700 . 703 . 708. IV. 7 1 3 . 

Kassai kovács-czéh pecsétje 1536 . 
II. 3 4 2 . 

Kassai zendülés, 1 6 0 5 . IV. 923 . 
Káthay követsége, 16 05. III. 

6 4 4 — 5 . 
Káthay méreg keverése, fogsága, 

1 6 0 6 . II. 3 2 6 . 
Katholikus vallás terjesztés e az 

oláhok közt 1 7 0 6 . I. 2 0 6 — 8. 
Katzianer megöletésének történe-

téhez. III. 6 9 8 — 7 0 0 1. 
Katzianer 1. Catzianer. 
Kecskeméti szabó-czéh pecséte II. 

3 4 2 . 
Keleti iparczikkek a XVII. század 

elejéről I. 1 5 3 — 164 . 
Ivellemesy Mihály 1 6 0 6 . III. 6 3 4 . 
Kemény János veszedelmére vers 

III. 7 0 5 - 6. 
KerecsényiL.,Gyula 1 5 6 5 . III. 4 8 2 . 
Kigyók harcza Törökországban 

1 5 5 5 . I. 190 . 
Király György ezredes 1598 . I. 

106 . 111 . 113. 
Királyfi-bástya, X .-Várad 1 5 9 8 . 1 . 

109 . 
Kiss Kálmán III. 706 . 
Kiszelák Sándor III. 7 0 9 . 
Koháry István naptári jegyzetei-

ből II. 3 9 6 . 
Kolonitsch Seyfrid a lévai német 

őrségről, I. 32 . 33 . 37 . III. 
5 8 8 . 89 . 6 0 1 . 609 . 6 1 1 . IV. 
9 1 5 . 

Kolos-vmegye 1 6 3 4 . lustrája I. 
1 9 8 — 2 0 4 . 

Köntösök a XVII. századból IV. 
9 5 8 . 

Körös folyó áradása 1598 . I. 113 . 
Körössy István, kapitiha 1 6 0 6 . I. 

82 . 
Követség 1 6 4 0 . II. 3 92 — 3 9 6 . 

l iakitan Kristóf franczia lovag, 
1598 . I. 107 . 

II. László magyar király halála tör-
ténetéhez I. 17 2. 

62< 
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Lázadások okai 1 6 0 5 . IV. 9 2 4 . 
Gr. Lázár Miklós I. 2 0 4 . 
Lehoczky Tivadar 1. 1 9 8 . 
Lengyel-magyar viszonyokról Me-

moriale. 1 6 0 4 . I. 3 9 — 4 1 . 
Lengyel viszonyok 1 6 0 5 . I. 11., 

1 6 0 6 . III. 5 8 6 . 
Levéltári böngészet (F.-Őr) I. 1 7 6 . 
Lévai német őrség I. 33 . 
Lévay család-gyűrűje I. 1 5 1 . 
Lippa I. 81 . 
Lippai Balázs 1 6 0 5 . IV. 9 2 0 . 
Lobkovicz fó'várgróf IY. 9 6 5 . 
Lőcsei bányászat a XYII . száz. 

elején III. 6 7 4 . 
Luerum Camerae II. 3 6 6 . 

M a g y a r l eve lek: 1 5 5 2 . s kettő e 
körül I. 1 8 7 . 1 5 8 4 . I. 1 9 1 . 

Magyar nő hősisége 1 5 9 8 . I. 1 1 2 . 
Dr. Marczali Henrik I. 172 . , II. 

376 . , III. 4 1 7 . , IV. 9 0 1 . 9 7 4 . 
Máramaros vmegye adólajstroma 

1 5 6 4 . II. 3 4 5 . 
Mária Krisztierna 1 5 9 8 — 9 9 . IV. 

9 7 4 — 9 8 2 . IY. 9 7 7 . 9 7 8 . 
V. Matkó István fordítói honorá-

riuma 1 6 8 1 . I. 2 0 5 . 
Mátyás király levelezése, ( 1 4 6 8 

— 1 4 8 3 ) Albert szász hggel, 
Ernő sz. Fridrikkel cs., Vilmos 
sz., s e korbeli rövid regesták. 
III. 4 2 3 — 4 5 2 . 

Mátyás f h g levelezése 1 6 0 5 . IV. 
9 2 0 — 9 2 3 . IV. 9 7 9 . 

Maximilian a gréczi herczeg I. 64 . 
Mayláth István és társai frigy le-

vele 15. 9. I. 1 8 3 — 1 8 4 . 
Maylad István 1 5 3 5 . II. 2 1 1 . 2 6 9 . 
B. Mednyánszky Dénes I. 183 . , 

II. 3 6 1 — 3 6 3 . 
Megyei adózás a XVI. században 

II. 3 4 5 — 3 5 4 . 
Memhet effendi I. 5 7. 
Miháld visszavétele 1 6 0 6 . I. 45 . 

Miksa császár 1 5 7 1 . IV. 9 0 3 . 
Mitske 1 5 9 8 . I. 1 0 8 . 
Mladosevith Horváth Péter 1 6 0 6 . 

III. 6 3 3 . 6 3 4 . 
Mohácsi ütközet (német jel.) III. 

4 5 7 — 58 . 
Molart János III. 5 8 8 . 9. 6 0 1 . 

9. 6 1 1 . 
Monaki János abaúj-vmegyei alis-

pán I. 1 9 1 . 
Móricz szász választó és Magyar-

ország. III. 4 6 9 . 
Munkácsi vár és uradalom történe-

téhez 1 6 3 1 . I. 1 9 4 . 
Művelődéstörténeti adatok I. 137 

— 1 6 4 . , IT. 3 3 9 — 3 0 6 . , III. 
6 5 3 — 690 . , IV. 9 2 5 — 9 6 0 . 

N á d a s d y Tamás horvát bán ma-
gyar levelei nejéhez I. 1 8 7 . 

Nádasdy Tamás 1 6 0 6 . III. 6 3 3 . 4. 
Nagy-Bánya (Rivuli Dominarum) 

1 5 4 2 . II. 2 70. 
Nagy Emre, kis -komári vajda 

1 6 0 6 . I. 4 7 . 
N agy Gyula II. 3 4 2 . III. 6 6 1 . 

6 6 2 . 6 6 3 . 
N.-Lajos és Pilgrim a salczburgi 

érsekszövetsége 1 3 7 1 . III. 49 . 
Nagy-váradi béke IV. 7 13. 
Nagy-Várad 1 5 9 8 - i k i ostromáról 

jelentés 1 0 2 . 106 — 116 . 
Napló az 1537- ik i békealkuról, 

1 5 3 7 . IV. 7 9 1 — 8 0 2 . 
Naptári feljegyzések 1 7 0 4 . 1706 . 

1 7 0 9 . 17 11. 39 7 — 3 9 0 . 
Nehrei (Strásska F.-Ori) levéltári 

regesták I. 1 7 8 — 1 7 9. 
Nehrei levéltár ismertetése ; Nehre, 

múltja I. 1 7 8 — 1 8 0 . 
Neuhaus Joachim 1 5 6 4 . IV. 

9 6 4 . 
Niclespurg 1 6 2 0 . I. 119 . 
Nógrádi hódolt faluk 1608 . IV. 

8 9 2 . 
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N y á r y Pál 1 5 9 8 . I. 1 0 6 . 1 6 0 6 . 
III. 6 1 6 . 1 6 0 7 . IV. 8 6 5 . 

O.lo de Diogilo Itinerariuma I. 
1 6 7 . 

Okiratok és levelek a n.-váradi 
b ke történetéhez 1 5 3 6 — 1 5 3 8 . 
I V . 7 1 3 — 8 1 7 . 

Olasz-bástya, N.-Váradon, 1 5 9 8 . 
I. 1 0 9 . 

Oláh biblia I. 2 0 4 . 
Oláh nyomda III. 70 7. 
Órák 1 6 0 6 . I. 61 . 6 9 . 79 . 
Orlé Miklós 1606 . III. 6 3 3 . 4. 

1 6 0 7 . IV. 8 7 3 . 
Országgyűlési czikkelyek 1 3 8 7 . I. 

1 7 2 . 
Országgyűlés hirdetés, 1 5 4 2 . III. 
• 5 3 0 . 
Országgyűlési meghívó 1 6 0 6 . nov. 

25 . III. 6 2 6 — 7. 
Országgyűlési meghívó Kassára 

1 6 0 6 . I. 35 . 
Országgyűlés óvása. 1 6 0 4 . III. 

7 0 0 . 
Örssy Péter, esztergomi kap i tány 

1 5 9 9 . IV. 9 0 7 . 
Orvos, n.-szombati, 1 6 0 6 . pozso-

nyi III. 6 1 0 . 
Orvostörténeti adatok 157 7 — 

1 5 7 9 . II. 3 6 4 . 

P á l f f y Miklós 1 5 9 9 . IV. 9 0 6 . 
Pálffy Miklós Gyó'rvára bevételé-

ről 1 5 9 8 . II. 3 8 7 . 
Párisi nemzeti könyvtár ld. Er-

dély tört. 
Pászthóy Máté 1 6 4 0 . II. 3 9 2 . 
Pázmán Péter 1 6 2 1 . 1 . 128 . 
Pécsi Ferencz 1 5 9 8 . I. 106 . 
Péchy István 1 6 0 5 . IV. 837-
Péchy Simon levelei Thurzó Imré-

hez 1 6 2 0 . decz. 24 . - 1(5 24 . 
máj. 13. I. 117 — 1 3 6 . 

Pécsy műkő lése Haimburgnál I. 
1 1 9 . 

Péchy Simon 1 6 0 7 . IV. 8 6 2 . 
Pekry Lőrincz levele egy jezsuitá-

hoz. 1 7 0 6 . I. 2 0 6 . 
Pemphlinger János 1542 . III. 5 2 8 . 
Pénzérték a XVII. században II. 

3 6 6 . 
Perényi Péter 1 5 3 7 . IV. 7 3 9 . 
Pesti polgárok 1 5 4 3 : Vas István, 

Sysak János III. 5 4 6 . 
Péter moldvai vajda 1 5 4 2 . III. 

5 0 1 . 5 0 2 . 5 3 0 . 
Péterváradi hídverés 1 5 4 2 . III. 

5 0 1 . 
Petinger. I. 44 . 5 4 . 60 . 61 . 63 . 

69 . 79. , IV. 8 4 4 . 
Petki Farkasné 1 6 4 7 . IV. 9 4 9 . 
Pinio III. 6 0 4 . 6 1 0 . 
Portai vásárlások I. 1 5 3 — 1 6 4 . , 

III. 6 7 8 - 9 . 
Postillák terve II. 3 8 5 — 6 . 
Prayner ld. Breuner 
Puchon 1 6 0 6. III. 5 8 9 . 
Püspöki 1 5 9 8 . I. 1 0 6 . 
Püspök-ladányi harang III. 7 08 

— 9. 

R á c z háború III. 70 9. 
Ragusa 1 6 0 8 . IV. 8 9 7 . 
I. Rákóczy György kincsei 1 6 4 3 . 

IV. 9 4 0 - 9 4 9 . 
Rákóczy György és Bethlen Gá 

bor özv. közti egyezkedés a 
munkácsi vár és uradalom iránt 
1 6 3 1 . I. 1 9 4 — 1 9 8 , 

Rákóczy Zsigmond magyar levele 
1584-ből I. 191 . 

Rákóczy-hai-ang Püspök-Ladány-
ban III. 7 0 8 - 7 0 9 . 

Ramphol III. 6 0 4 . 6 1 0 . 
Reformáczió az erdélyi oláhok közt 

I. 2 0 4 — 2 0 5 . III. 7 0 6 — 7. 
Regesták a külföldi levéltárakból 

III. 4 1 7 . 4 9 8 . IV. 9 0 1 — 9 2 4 . 
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Remetei bányászat a XVII. szá-
zad elején III. 6 7 1 . 

Révay Ferencz helytartó 1 5 4 2 . 
III. 5 0 6 . 5 1 1 . 

Rézkivitel Lengyelországba 1 6 0 6 . 
I. 56. 

Rhédey Ferencz, magyarországi 
generalis kapitány szerződése 
N.-Szombattal I. 193 — 1 9 4 . 
1607 . IV. 8 7 6 . 

Ribisch Gottfried alezredes Nagy-
Váradon 1 5 9 8 . I. 1 0 6 . 

Rimay János vásárlásai ( 1 6 0 8 . 
1 6 2 0 . 1 6 2 1 . ? ) I. 1 5 3 — 1 6 4 . 
1 6 0 6 . II. 298 . 2 8 9 . 

Rosnyóbányai bányászat a XVII. 
század elején III. 671 . 

Rozgonyi alku, 1 5 3 7 . IV. 7 8 1 . 
Rozgonyi fegyverszünet, 1 5 3 7 . 

IV. 787 — 7 8 9 . 
Rödern család I. 1 0 3 — 4. 
Rödern Menyhért cs. tábornagy 

élete I. 1 0 4 — 5. 
Rudolf császár király I. 15. 
Rudolf császár és öcscse Mátyás 

fhg. közti viszony 1. 42 . 

Salin Miklós 1 5 4 0 . II. 2 4 4 . 
Sándor Gáspár leveleiből 1 6 9 0 . 

III. 7 0 7 — 708 . 
Sárospataki czikkelyek 1 5 3 7 . IV. 

8 0 2 — 3., Sárospataki béketár-
gyalások 1 5 3 7 . IV. 8 0 3 — 4 . 

Sebészet állapota Mária Therézia 
alatt I. 97., Sebészet állapota 
II. József alatt I. 98., Sebészet 
állapota I. Ferencz I. 98 . 

Sebészet története Magyarországon 
I. 85 . 

Schottendorf Tamás cs. pénztár-
nok 1 5 6 6 . III. 493 . , Schotten-
dorf levelezése Ágost szász v. 
III. 4 9 3 — 4 9 8 . 

Soory Pál, hajdú 1 5 9 8 . I. 107 . 
Statilius János 1 5 3 7 . IV. 737. 

Strásska 1. Nehre. 
Svedléri bányászat a XVII. száz. 

elején III. 6 7 2 . 
Svendi Lázár 1 5 6 5 . III. 4 8 5 . 
Sysak János pesti polgár 1 5 4 3 . 

III. 5 4 6 . 
Sytwatorok 1 6 0 6 . III. 6 1 7 . 
Szabó Károly I. 153. , III. 667 . 

6 9 0 . 3 5 4 . 
Szalay B. József I. 1 9 4 . . 
Szathmári csizmadia-czéh régi 

jegyzőkönyvébőlIII. 7 0 5 — 706 . 
Szathmár-vármegye adólajstroma 

1 5 6 4 . II. 345 . 
Szeben, ld. aranyhitelesítési jog. 
Szécsény I. 67 . 
Szeged 1542 . III. 5 1 2 . 
Székelyek 1 5 4 2 . III- 5 1 7 . 
Székelyek 1 6 0 5 . T. 20 . 
Székelyhídi András darabont 1 5 9 8 . 

I. 1 1 0 
Székes-Fehérvári országgyűlés 

czikkelyei 1 3 8 7 . I. 172 . 
Szeléndekek 1 6 0 6 . III. 6 3 6 . 
Szenti ványi bányaügyelő 1 6 0 6 . 

II. 2 8 1 . 
Szentpáli János kolos-vmegyei fő-

ispán életéhez I. 198 — 199. 
Szerémi II. 3 5 7 . 
Szilágyi Sándor I. 1. 117 . 2 7 1 . 

3 5 8 . 3 6 1 . , II. 392 . , III. 702., 
IV. 8 1 9 . 982 . 

Színlap a XVII. századból II. 
3 6 3 . 

Szomolnoki bányászat a XVII. 
száz. elején III. 6 6 8 . 

T a k s a ügy 1 5 4 3 . III. 5 4 2 — 5 4 4 . 
Tarczali bor í . 146 . 
Társadalmi élet s mulatsághoz a 

XVII. században adat II. 361 
— 3 6 3 . 

Tatárjáráskorabeli ének 26 9 — 
3 7 5 . 

Tatár kán hajlandó az erdélyi szö-
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vétségre 1598. III . 565. Tatár-
oláh-magyar alkudozásIII. 569. 
572 — 3. 575. 

Tathos város 1542. III. 514. 
Temetkezési költségek a XVII. 

századból II. 354 — 358. 
Thallóczy Lajos I. 186. 205., II. 

3 6 4 — 3 6 7 . 383 — 87. 387 — 
8. III. 705., 707. 

Thaly Kálmán I. 190., II. 400., 
III. 712. 

Turzó Elek 1537. IV. 738. 
Thurzó György comes. III. 588 — 

9. 601 — 9. 611. 
Turzó György 1605. IV. 838. 
Thurzó Imre 1. Pe'csy Simon. 
Thurzó Szaniszló 1605. I. 17. és 

Homonnay Bálint. 
Tokaj 1606. IV. 860. 
Topheus Mihály ÍII. 706. 
Török Bálint, 1538. IV. 815. 
Tököli Sebestyén, 1606. III. ' 633 

— 4. 
Török aknázási kísérletek 1598. 

I. 114. 
Török-magyar alkudozások s vi-

szonyok 1606. I . 57 — 61. 63. 
66. 69 — 73. 

Török-magyar viszonyok 1605. I. 
22. 

Török alkudozások 1606 . III. 
592 — 6, 613 — 616, 622 
— 25. 

Török háború 1595. IV. 971 — 
72. 

Török pénz magyarra átszámítva a 
XVII. száz. elején. I. 1 5 3 — 1 6 4 . 

Török jövendölés Törökországról 
1555. I. 189 — 190. 

Trencsén vára I. 8. 
Tudósítás a persa-orosz háborúról 

1555. I. 188—190 . 
Tüzérség 1598. I. 114. 1598. II. 

388. 

Ugocsa - vármegye adólajstroma 
1564. II. 345. 

Ugocsa vármegye alispánjai. III. 
695 — 698. 

Ukkon pohara III. 657 — 661. 
Uralkodói levélkék. (Handbillet) I. 

Rudolf cs. és k. 1603.11. 389. 
II. 2-ik Mátyás 1607. II. 390. 
(hasonmás) III.Ferdinánd 1644. 
Esterházyhoz II. 391. 

Utazás Tatárországba 1598. III. 
563 — 4. 

Vrkon pohár fölmutatása III. 660. 
Valentinus Bujdosó III. 7 10. 
Vallási állapotok Erdélyben 1595. 

IV. 970 — 71. 
Vas István pesti polgár 1543. III. 

546. 
Vásárlások 1685—6. III. 6 8 0 — 5 . 

Erdélyiek III. 689 — 90. 
Vegyes közlések. I. 165 — 208.11. 
367 — 400. III. 691 — 712. IV. 

961 — 982. 
Végrendeletek. Bocskay Klára vég-

rendelete 1586. I. 143. Illés-
házy Mátyás végrendelete 1509. 
lat. III- 655 — 957. Petki Far-
kasné végrendelete 1647. IV. 
949 — 955. Dániel Anna vég-
rendelete 1757. IV. 9 5 5 — 9 6 0 . 

Vels Lénárt 1537. IV. 742. 
Vilmos meisseni őrgróf ld. Zsig-

mond kir. 
Dr. Vincze Gábor IV. 940. 949. 
Vinnay Kristóf temetési költségei 

1654. II. 357 — 58. 

Zakan István szegedi bíró 1542. 
III. 512. 

Zay András temetési rendje 1634. 
II. 354. 

Zay Ferencz III. 710. 
Zazius Ulrik, Ágost szász válasz-
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tónak 1563 — 1 5 6 5 . III. 471 — 
482. 483 — 492. 

Zöldfikár bég 1606. II. 2 76. 
Gr. Zrínyi Miklós és cseh rokonai 

IV. 963 — 967. 
Zrínyi Miklós III. 699. 
Zsigmond király, Albert osztr. hrg, 

Jost morva őrgróf s meiseni 
Vilmos szövetsége 1593. I I I , 
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