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T H O L D AL AGI M I H Á L Y É V K Ö N Y V E 1613—15-BŐL. 

Azon diplomaták közt, kik Bethlen Gábor iskolájában 
nevekedtek fel. s I . Rákóczy György alatt is fontos szerepet 
játsztak, kiváló helyet foglal el Tholdalagi Mihály. Leginkább 
portai követségekre alkalmazták s többnyire kényes természetű, 
vagy fontos ügyekben. Első nagyobb küldetése 1614-re esik 
Erdélyi Istvánnal és Bethlen Istvánnal, kikkel együtt mint 
kapitiha ment be Konstantinápolyba. Attól fogva különböző 
időben sok megbízást kelle teljesitnie, több béke-alkudozás foly-
tatásában nevezetes szerepet játszott s végre az 1636-iki kényes 
természetű portai alkudozásokat vezette. 

Mint követnek, gyakran kellett urát jelentésekkel fölke-
resni : s e jelentések közül a mi megmaradt, az történetünknek 
kiválóan becses f o r r á s a . D e ő ezenkívül naplókat és emlék-
iratokat is készített. Ez utóbbiak közül egyet kiadott gróf Mikó 
Imre az Erdélyi történelmi adatok I. kötetében, míg a szőnyi 
alkudozásokról írott terjedelmes naplóját Salamon Ferencz tette 
közzé a Két magyar diplomatában. 

Báró Radvánszky Béla barátom szives közvetítése folytán 
a Hédervári gróf Khuen-féle gyűjteményből használat végett 
szerencsés levén 3 kötetet megnyerhetni: ezek közt a 16-ik 
számú codexben felköltötte figyelmemet egy czim és aláírás 
nélküli emlékirat, melyet azonnal Tholdalagi Mihály írásának 
ismertem fel. Ez volt az 1614—15-iki kapitihaságáról készített 
emlékirata — melyet fontosságáért érdekesnek tartok egész 
terjedelmében közölni. 

* * 4C-

Ezek közül a legtöbb a török-magyarhoni Államokmán} tárban 
van közölve. Ujabban a gyula-fehérvári káp ta lanban fedeztek fel egy 
halmaz kiadat lan jelentését. 

TÖRT. T Á R . 1 8 8 1 . 1 
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Anno domini 1613. Az mely törökök, tatárok és az két 
oláh vajdák Bethlen Gábor mellett Báthory Gábor erdéli feje-
delem ellen Erdélybe bejöttek vaia, kik ellen Báthory Gábor 
mint olyan nagy háborújában az országnak az menni magával 
mind maga fizetett hadaival s mind az ország hadaival felkel-
hete, felüle és Fehérvárhoz szállá táborban, Szkender pasa Vas-
kapunál. Az két olá vajda Mihne Baduly havaseli és Tomsa 
István moldovai vajda Sahin Gira szultánnal és Magyar Oghli 
Ali pasával Barczaságban levének táborban. Mindaddig trac-
tálták az békességet Báthory Gábor és Bethlen Gábor között, 
mig per fraudulentiam egy értelemben lehetének egymással az 
két tábor, ugy annakutánna az tatárok Brassó felől, velek levén 
Beghner Imre s egyik brassai ur ember többekkel együtt rá 
indulának Báthory Gáborra ; Vaskapu felől is felindula Szken-
der passa ellene, mely dolgot igen késén vévén eszében Bá-
thory Gábor, mind hadastól Kolosvár felé futa. és Kolosmonos-
toron belől az szőlőhegy és Monostor közé szállá. Az tulő alatt 
mindenütt utánna levén az tatárok, alig telepedhetett ott le, 
mindjárt érkezének az tatárok utánna. 

Erősen ostromolván az tábort, belől is az mint leliete 
oltalmazák ; végre egy fü latornak fejét vévén az tábor szélin az 
többi megcsökönödék és eltávozván az tábor mellől Szamosfalvá-
hoz táborban szállnak. Báthory Gábor is azon éjjel mivel az 
kolosvári polgárok be nem bocsáták, minden hadastól elfuta ; 
maga egy részével hadának Váraddá mene, az más része ki ki 
mind eloszla és házához futa, szalada. Az tatárság is azon éjjel 
az Kis-Szamos mellett rablani indula és az egész Mezőséget 
Erdélybe ellepé, s az hol mi embert marhát talála mind elvivé 
és mindenütt tüzet vete s égeté az országot. Ez üdő alatt Szkender 
pasa Bethlen Gáborral együtt Tordához az Aranyas mellé 
szállá, és onnan tractála az Bethlen Gábor dolga felől az 
Kolosvárra szorult urakkal és fü emberekkel az polgárokkal. Az 
országra is mindenfelé elkiildöze s császár parancsolatjával 
hivata mindent Kolosvárra közönséges gyűlésére, az országnak 
megmaradásáról hogy minden jót végezzenek. Az hova ki félté-
ben az embereknek s ki megunván az Báthory Gábor csele-
kedetit jó akaratjából is azért, hogy utcunque akármint, csak 
menekedhessék meg az Báthory fejedelemségétől, felgyüle és 
oda mene. 

Az kolosváriak is mind az országbeli statusokat s mind 
Bethlen Gábort bebocsáták az gyűlésbe. Beállván az gyűlés, az 
propositio Szkender pasától csak az lőn, hogy megértette hatal-
mas császár az Báthory Gábor sok mód nélkül való cselekedetit 
az országon, azért semmiképpen az országbeli fejedelemségét 
tovább nem szenvedi, hanem azt kévánja, hogy most oly fejedel-
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met válasszanak, az ki az országot törvényében, szabadságában 
megtart ja, az penig akárki legyen, azzal ő nem gondol, az ország 
válassza azt az kit akar, és ő annak adja hatalmas császár zász-
lóját ; de mig ez végben nem megyen, addig ki nem megyen az 
országból hatalmas császár hadaival. Mely pasa szavát megért-
vén az ország, eleget elméikedének és azt is bányák veték, hogy 
választott fejedelmek Báthory Gábor még él s Váradban vagyon ; 
viszont azt is, hogy igen nagy hadai hatalmas császárnak Szken-
der pasával, Sabin Girával és az két oláh vajdákkal az országban 
vadnak és most is rabolják az országot. Hogy az országból 
inkább kitudhassák az hadakat, a r ra kezdenek hajlani, hogy 
fejedelmet válasszanak. Azonközben Bethlen Gábor jelen levén, 
miért kellett volt neki elfutni Báthory Gábor előtt, az ország 
előtt annak okát és maga ártatlanságát kezdé megmutatni, s 
meg is mutatá, Annakutánna kéváná azt, hogy őtet előbbi tisz-
tességes állapatjában statuálná az ország , immár igazságát 
értvén, s minden javait engednék birni, kit impetrála is az 
országtól ugyanakkor. Annakutánna in mense Octobri die 22. 
kimenvén maga az templomból az ország communi voto fejede-
lemmé választá, és annak utánna az szokás szerént megesküt-
teté az fejedelemségre. 

Es azon nap az melyen az voxolás meglőn, Tordához az 
táborban kimene sok urakkal és fűemberekkel és ott császár 
zászlóját kezéhez vévén Szkender pasától és Deák Mehemet 
hatalmas császár kapucsi pasájától, és tudván azt, hogy még 
Báthory Gábor élne, ugyanott arról végezének. hogy az pasa, 
Sabin Gira és az két oláh vajdák menni bizonyos számú hadat 
hagyjanak mellette Báthory fejedelem ellen, és azokat helyben 
hagyván, magok úgy mennének ki mindjárt az országból mind 
hadastól ; ezekről végezvén razon nap visszamene Kolosvárra 
Bethlen Gábor fejedelem. És mikor mindenik natióból való 
hadakat elrendeltek volna és némely részét Kolosvárhoz is 
küldték volna s maga mind az pasa és az két vajda s Sahiu Gira 
hazafelé indultak volna, azonban ugy hozák meg, hogy az kikkel 
sok jót tött Báthory Gábor fejedelem Szilasi János, Ladáni 
Gergely több latrokkal együtt az Géczi András árultatásából 
tanácsából többekkel együtt és az váradi István praedicator 
absolutio]ából megölték Báthory Gábort. Kit megértvén Bethlen 
Gábor még ugyan Kolosváratt levén, az mely hadakat mellette 
hagytanak vaia, azokat mind elbocsátá ; az pasának és vajdáknak 
az hirt utánnok megirá, maga is bátorsággal az országbeli tisz-
teket akaratja szerént elosztá és mivel még Szeben ki eresebb az 
szász városok között, Báthory Gábor számára tartatik vaia 
Szilvási Boldisártól és Nagy Gergeltől , azokkal tractála s 
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elhitető velek, liogy az uruk megholt; az elliivén mcgadák neki 
mind Szebent és mind magokat. 

Ugy annak utánna beszálla Szebenben és azon télen trac-
tálván az szászokkal martiusra Medgyesen az országnak gyűlést 
c.sinála. Azalatt Szebenből kiköltözék mindenestől s Szebent 
megadá az szász nemzetnek. Az gyűlésben az országnak sok 
külömb-külömbféle dolgairól tractála az statusokkal. és az 
mint lebete egyességet csinála ; minden szomszéd országokhoz 
követeket külde. Ugyanazon gyűlésen az fejedelem hire nélkül 
felrohanván az Báthory Gábor szolgái félék Szilasi Jánosék 
ellen, rátámadának és az régi ó templom mellett való igen szo-
ros grádicsú toronyba szalaszták fel őket, melyet ostrommal 
vévén vérrel megtölték, ott ölék meg őket és úgy bányák le az 
sokaság közé, holott úgy vagdalák el őket, hogy alig esmerték 
meg, hogy ki melyik teste volt. 

Azon gyűlésből választá el az ország fűkövetségre Érdéli 
István uramot, melléje azon követségre Bethlen István uramot, 
engemet continuusságra vagy kapikihájaságra az portára és in 
mense Aprili Brassóból expediálá urunk ő [nagysága ő kegyel-
meket, Deják Mehemed hatalmas császár — kapucsi pasájával 
együtt. Engem is utánnok Dálnakból Háromszékről, Érdéli 
uramékot Terguistián érém el, holott nagy becsülettel láta mind 
ő kegyelmeket, s mind engem Raduly vajda úgy bocsáta el ben-
nünket portára. 

Onnan Terguistiáról megindulván utunkat igy continuáltuk. 
Első nap mentünk egy hitván puszta faluban, ki Bukorest és Ter-
guistia között majd közép helyen vagyon ; onnan másodnap meg-
indultunk és Bukorestre mentünk ; jó idején harmadnapján onnan 
megindultunk, Girgióban mentünk, ott az Dunának habja levén 
egy nap várakoztunk; harmadnapján költöztünk által Orosz-
csikra ; nekem egy jó lovam meghalván Girgióban, azon nap ott 
voltunk Oroszcsikban s másodnap Csernevadára mentünk ebédre, 
vacsorára egy török faluban. Harmadnapján Girgióból megin-
dulásunk után Sumliára mentünk, holott egy magyarból lőtt 
Deják Memhed aga nevű fűember nagy becsülettel gazdálkodék, 
s megvendékle bennünket. Deják Memhed kapucsi basának egy 
jó lovat ada ajándékon. Negyedik nap az Nóvák havasa 
alá egy Szmedova nevű bolgár faluban mentünk ; ötödik nap 
által az Novak havasán Dobruljra egy görög faluban ; hato-
dik nap egy Derekeoj nevű török faluban, hetedik nap Fakira 
mentünk, nyolczadik nap egy görök Eszki Polosz nevű falu-
ban mentünk, mely Eszki Polosz régi várat teszen magya-
rul, mely régi puszta vár most is ott a falu felett, egy igen 
magas kősziklán vagyon, ki regen igen erős és nagy vár volt 
mint egy uczás {így) város, kit az hire olyan, hogy Konstantinápoly 
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megvétele után liét esztendeig tartották az barátok, de végre 
egyik elárulván az többit, úgy költ török kézben az igen 
erős bely, és úgy pusztították el. Az mely helyben penig ez vár 
vagyon, csak közel azontúl vagyon egy török város Kirk Kilicse 
nevű, ki annit teszen mint negyven szentegyház. Az az districtus 
igen igen kősziklás hely, de olyan fűlovak teremnek rajta, kinél 
jobb nem kévántatik saz igen bővön ; kilenczedik nap egy Janina 
nevű igen nagy görök faluban mentünk, az melyben egy oly 
forrás vagyon, kinél én soha nagyobbat, szebbet nem láttam, 
mert az mely helyben felforr az földből,, azon felforrásában ha 
gondviselés volna két feljül csapó molnot elhajtana ; keveset halad-
ván az hely kedvéért, ugyan annit hajt egymás után egynehány 
malomházban. Tizetlik nap onnan egy Zarai nevű török város-
ban mentünk, holott ott találván Kadizade Ali passát, ki 
annakutánna az budai pasaságban Budán hala meg, tisztességgel 
gazdálkodók, mivel esmeretsége volt velünk az előtt Bocskai 
István idejében benn levén Erdélybe haddal Segesvár alatt, az hon-
nan elsőbben ment vaia fel az budai pasaságra. Tizenegyedik nap 
onnan egy Köztemer nevű török faluban mentünk ; tizenkettedik 
nap Czilivriján által mentünk és Bujuk Csekmezére mentünk 
estvére hálni ; tizenharmadik nap Kucsuk Csekmezére mentünk ; 
tizennegyedik nap Konstantinápolyban mentünk, és mindenestől 
az moldovai zarai mellett egy nagy zaraiban szállítottak ben-
nünket és igen nagy becsülettel is gazdálkodtanak. 

Találtuk akkor császárságban szultán Alimetet. ki szultán 
Memhed(nek) ki Keresztesnél megverte az keresztyénség hadát, 
tia volt ; Memhed volt Murát fia ; Murát volt részeges Szelim 
fia, Szelim volt szultán Szulejmán fia, Szulejmán volt Topuzli 
nagy Jauz szultán Szelim fia, ki elsőbben az tributariusságtól 
megszabadította az muzurmany vagy Ali ozmán nemzetet az per-
zsiai vörös törököktől és amazokat subjungálta. Ez szultán Szelim 
volt szultán Paiazet fia, kinek két öreg fia, Orchán és Szelim 
levén, még az atyjok éltekben összeveszvén az császárságon, minde-
nik hadat csinált Asiában s megvittak és az első harczou Orchán 
lött győzödelmes, de esmét recolligálván magát Szelim, ujolag 
megvittak, mely harczou Szelim lött diadalmas és az bátyja is 
elveszett; megijedvén Szelim az bátyja haláláért az atyjától, 
elfutott és elrejtette s tagadta magát s ment az Kazul császár 
udvarában ; ott lakván egy néhány esztendeig, igen kedves volt 
az Kazul pasánál úgy hogy belső embere volt és az szatrancs-
játszáson igen okos. Egykor az urával szatrancsot játszván, ludat 
adott az urának s tréfában mondotta neki, hogy császár lúd. 
Amaz megindulván raj ta arczúl csapta; Szelim felkelvén, ki akart 
menni, de az ura nem engedte, hanem esmét leültette, hogy 
esmét játszódjanak s játszottak is s akkor is ludat adott neki, és 
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noha arczúl csapták egyszer, de esmét megmondotta az urának, 
hogy ludat adott neki, amaz is mindjárt mint inasát arczúl csapta 
és kiűzte előle. Ez penig inimár olykor volt, hogy Konstanti-
nápolyban igen vén ember levén szultán Paiazet, kétségben kez-
dett volt esni, hogy ha az fia elő nem kerül, idegenre marad az 
császársága, mivel több fia Szelimnél akkor immár nem volt. 
Es így alattomban jó ajándékot igért sokaknak és úgy kerestette, 
hogy feltalálják. 

Az két arczúl csapásért megbúsulván Szelim is az sahnál, 
elhagyta és elment tőle ; azonban értésére lött, hogy keresteti 
az atyja, kin megbátorodván visszairt az sahra azaz az Kazul 
császárra, hogy engem Pajazet fiát Szelimet kétszer jámbor szol-
gálatomért, holott enni esztendeig jámborúl szolgáltalak, arczúl 
csapál, de meg hidd hogy valami időre én is arczúl csaplak érte ; 
és így haza ment szerződés által az atyjához Konstantinápoly-
ban, holott ugyan jó ideig veszteg levén, erőtlen vénségét látván 
az atyjának, kévánta az uraságot. Végre társokat keresvén magá-
nak pártot ütött az atyja ellen és ugyanaz városban az Jeni 
bacsára szállott táborban, az vitézlő rendnek és városi népnek is 
nagyobb részével. Az vezérek közül is többen levén, kik titkon 
consentiáltak véle, végre hírt vivén az vezérek az atyjának, kér-
dezé tőlök : mit kell mivelniek ? amazok azt mondották, hogy 
igen nehéz dolog, mert fiával vagyon közi, kit jövendőben az 
birodalom illetne, oly fiával penig, ki az birodalomnak csak re-
ménségéért is az bátyját harczou megölette, most is nem kicsin 
indulattal kelt fel, holott immár az vitézlő rendnek és városi nép-
nek is nagyobb része mind mellette és az kik ott nincsenek is 
menten mennek hozzá. Hanem valamint békességgel fogjanak 
hozzá. Végre sok tracta után úgy alkuttak meg, hogy az 
atya szultán Paiazet menjen Drinápolybau és életéig ott él-
jen, úgy mint császár szép nyugodalomban s az fiájé legyen 
az császárság és gubernium ; az császári kéneset penig ott hagyja 
csak annit vigyen el benne, kivel meg ne szűkítse az tárházat, 
mivel abból kell fizetni az hadaknak szultán Szelimnek. P^zt 
elvégezvén az császár, elmeneteliben olyan módot rendeltek, hogy 
az apja Czilivriáig visszamenjen, az császár szarájából mindjárt 
Vizirre költözzék és mikor az atyja kiindul az hajókra egyik vizi 
kapun az másik belső kapun akkor menjen be szultán Szelim az 
császár szarájában ésszékiben. Ezek így menvén végben s bemen-
vén Szelim az tárházban ő azt mondotta, hogy minden kéneset 
fogadása ellen elvitt az atyja, mely praetextussal utánna küldött 
és ugyan Czilivriaján méreggel megölette s az kéneset s egyéb 
minden drágaságokat visszahozatott, de az megölés titkon volt, 

Annakutána az sahnak első s másod esztendőben az tribu-
tumot az százezer tallért vagy anni számú szőr pokróezot meg 



1 6 1 3 —15-BÖL. 7 

nem adta s küldte, kinek meg nem adásának okáért az sali fűkö-
veteit küldte hozzá és fenyegette is, ha meg nem küldi ; de 
amaz csak olyan választ tött rejá, hogy az vén ember, az ki az 
szőr pokróczokat tudja volt szőni, megholt, ő meg megnem tanulta 
s nem küldheti meg, ha penig érte rá jő, ő is készen várja. Es így 
indítottak egymás ellen hadat és noha subjungálta őket az ozmanili 
nemzet, de azólta még ha néha megszűnt is köztök per inducias 
az had, de mindenkor gerjedezett ez óráig, kit isten ezután is 
soha meg ne szüntessen az ő nagy nevéért. 

Füvezérségben találtuk Nazuf pasát, egy igen vitézlő, nagy 
kéncsü, hatalmas ur embert, nekünk igen igen jóakarónkat, s 
Szkender pasa is bejött volt túl Landorfeiérvárról addig, míg mi 
bementünk s őtet is ottben találtuk. Megtelepedvén szállásun-
kou elsőbben Deják Memhed által egyetértvén Szkender pasá-
val, napot, órát végeztünk az fűvezér Nasuf pasával és úgy men-
tünk hozzája s más felől Szkender pasa is odajött. Az vezér igen 
nagy becsülettel látván bennünket, az urak salutálák és levele-
ket ajándékokat megadák neki ; akkor csak rövideden beszélget-
vén, annak végezének napot, hogy az császárral való szembenlé-
tel mikor legyen, s az is meglevén annakutánna osztán, Szkender 
pasa, Deják Memhed pasa jelenlétekben sokszor lőn az szemben-
iétel mindaddig, míg az athname levelet megadák és elkésziték. 
Annakutánna mindenekről választ vévén ő kegyelmek mind 
együtt Szkender pasával, Deják Memhed pasával kijövének Kon-
stantinápolyból in mense Junio egy Haramiderezi nevű faluban ; 
csak Haramidere mellett valami néhány napig mulatának, az 
hova én is kimentem vaia utánok, s egy éjjel ott hálván ő kegyel-
mek Erdély felé iudultanak s én visszajövék Konstantinápolyija 
ő kegyelmek örömmel s én bánattal. 

Annakutána magam maradván az oratorságban, tisztem 
szerint igyekeztem az uramnak és hazámnak szolgálni az mire 
elérkeztem. Lippát penig mivel mind Zsigmond fejedelem, Bocs-
kai fejedelem s annakutánna maga is Bethlen Gábor megígér-
ték volt az töröknek, akkor mikor mind együtt menének ki az 
urak Szkender pasával, az portán való végezés és kévánság az 
levén, hogy azon nyáron vagy őszön az fejedelem Szkender pasá-
nak kezében adja Lippát ; mely dologról hogy bizonyosbat végez-
zenek az fejedelemmel, azért is menének egyikért Erdély felé az 
pasák. Ott végezvén és elég ajándékot vévén, úgy mentenek 
ki Erdélyből. Őszre kelve az melléje rendelt hadat Szkender 
pasa felvevén, az mint én portára értettem, úgy^ szállott azokkal 
Tömösvárra Lippának kezéhez való vételéért. És mikor ő is ott 
lött volna táborba, Edélyből az fejedelem is szép haddal, úgy 
ment alá Lippára és kezéhez vévén Lippát, oly embereket hagyott 
benne, az kiknek az mikor parancsolja, kezekben adják az törö-
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köknek Lippát. Ez űtlő alatt peuig az fű muftival és Gürcsi 
Memhed pasával s többekkel öszveháborodván Nazuf pasa, ő is 
azoknak halálokra s azok is neki halálára igyekezének. Végre 
császárt magokhoz kapcsolván az mufti és Memhed pasa, császár-
ral egy szombat nap úgymint 27 die Septembris szinte naphala-
datkorban az boztanicsi Hazaim pasa által (ki azután főve-
zérségre ment vaia, kiről, mint holt meg, ezután irom ..meg) 
maga házában megfojtatá Nazuf pasát, és tevé ^heliben Okiisz 
Memhed pasát, ki az is sógora vaia császárnak. Én tudván azt, 
hogy Lippa el kel Erdélytől, Juszuf csauszszal együtt, egy 
Huzaim aga nevű fű és nagy ur barátomhoz, ki ez is annakutánna 
fiivezér lött vaia, kit fűvezérségében Merne Huzaim pasának 
Innak vaia menék, ki akkor csausz pasa vaia. Annak szól-
ván felőle, hogy Szkender pasa és Memhed pasa az magok 
hasznokért mire vötték volt Nazuf pasát, hogy Lippát elve-
gyék az országtól, most oda vannak, hogy kézhez vegyék, vagy 
talán eddig is kezekhez vötték, ki ha úgy lött vagy leszen, 
bizonyos dolog, hogy az némettel való békesség és kötés ellen 
leszen. kiért nilván elhigyjék, hogy felbontják az békességet; 
de eleit kellene venni, hogy az ne lenne. Akarván penig az 
perzsák ellen liadat indíttani tavaszszal. az európai békesség-
nek igen kedveznek vaia, és így az én szómon az az bízott 
uram rajta kapa s kérdé, hogyha ezt az dolgot mondottam-e 
az fűvezérnek, kire megmondani, hogy nem mondottam, hanem 
elsőbben vele akartam felőle szólani és úgy akarok az fűve-
zérhez menni, kit ő is javala s mondá, hogy menjek oda s 
beszéljem meg neki, s annakutánna ő is oda megyen és beszél 
vele felőle, s azt az dolgot nem kell megengedni. Én azzal 
elmenék az fű vezérhez s az dolgot per ordì nem s még bővebben 
hogy nem mint Huzaim agának megbeszélem, kiről való válasz-
tételét az fűvezér más napra halasztá. Én abban hagyván az 
dolgot, esmét Huzaim agához menék s megmondám neki, az 
dolgot miben hagytam, s kérem is, hogy bemenjen az vezérhez s 
mindjárt be is mene. En is jó idején másnap felmenék az vezér-
hez s bemenvén esmét szólék neki, s úgy mondá hogy Erdély 
hatalmas császáré s ha az ország övé, Lippa is az országgal 
együtt övé, azért nem kell felbontani az békességet, kit én is 
bizonyitván mondám, hogy ha nem akarják felbontani s az penig 
bizonyos, hogy felbomol, azzal nem kellene késni meg kelleue 
parancsolni, hogy Szkender pasa hagyjon békét neki s az én 
uramnak is meg kellene parancsolni, hogy ki ne adja kezéből, 
kiről úgy végezénk, hogy az vezér küldjön mindjárt kapucsiakat 
Szkenderhez és én is egy szolgámat az császár levelével s vezé-
rével az uramhoz, hogy ki, ne adja kezéből, kiket ő is elbocsátta 
3 én is az én szolgámat. És mikor az én szolgám Váraddá érke-



1 6 1 3 —15-BÖL. 9 

zeit az fejedelemhez, immár szinte in prociuctu volt Lippának 
dolga, úgy hogy az első elfoglaló Tatár Cselebi benne is volt 
ugyan számos magával Lippában, azért hogy valamit ellenek ne 
indíthassanak az lippaiak. Immár az puszta mecsetet meg is tisz-
tították volt, hogy az fejedelem az vezér és császár levelét, hogy 
bizonyosban elhigyjék, látni küldte, és megírta neki, hogy kimen-
jen onnan, mert nem adja kezekben. De ezeket az dolgokat 
Juszuf Csausz által igen titkon agáltam, úgy hogy Zülfikár aga 
ne értse, mert ha ő tudta volna, végben nem vihettem volna. 

És igy levén az dolog, Szkender pasa és Deják Memhed 
pasa felette megijedvén, igen sok ajándékkal egy mázul béget 
küldenek be az fővezérnek irának az dologról, de kiváltképpen 
az Kizlár agának és kapi agának, hogy mely nagy kárt tött az 
fűvezér császárnak, mivel immár benne voltak az törökök és úgy 
adatta vissza az vezér. Hogy penig azért az békességet fel nem 
bontják az németek, azért életeket kit igen féltenek vaia, annél-
kül is köték bele. És igy megijesztvén az vezért, ők életeknek 
megtartásáért, nekem penig csak egy ujjomni levelem, csak egy 
gyermek sem érkezék hozzám az fejedelemtől, az ki mellett 
hazugságban hagyhatom vaia őket, ki könnyen meglehet vaia, 
sőt meg is ölethetem vaia őket, mivel Nazuf pasa párjai valáuak 
ők triumpliálának ellenem, és az előbbi karban állaták az dolgot 
és levele által esmét meg kelle igirni az fejedelemnek, Lippát 
hogy megadja. Mely dolog abban marada mind ezer hatszáz 15 
esztendeig mind addig, mig őszszel az öregbik szentdemeteri 
Balassi Ferencz bejiive fűkövetséggel és én érettem Daniel deákot 
liozá continuus orátorságra. Az üdő alatt penig Memhed pasa az 
fűvezér az persákra mene haddal, Giircsi Memhed pasát hagyja 
kajmekámnak helyében portán, ki az városból ez képpen s ilyen 
móddal mene ki etc. 

Balassi Ferencz beérkezvén az tőle küldött ajándékokat 
be adá és Lippa felől is csakugyan igiretet tött, hogy megadja 
az fejedelem, ha ugyan meg nem engedik és az békességét el 
akarják annak kezekhez való vételével bontani ; de annak semmi 
helt nem adván, ugyancsak kezekhez való vételét kévánák. 
Balassi Ferencz is rá felele, hogy megadják annakutánna, csak 
ő mehessen ki az fejedelemhez ; és igy akkor kaimekám Gürcsi 
Memhed pasa lévén helt ada az Balassi Ferencz beszédének, s 
megigéré, hogy megszerzi császártól, hogy kibocsássa Erdélybe 
az fejedelemhez s mégis szerzé és az mely vasárnapra audientiát 
ada császár, rá menénk és az mód szerént az vezérek megven-
déklének az divánban bennünket s az vendégség után felvivének 
bennünket az kaftányozóhelyre és ott kaftányokat adának reánk ; 
de várakodásban vannak s nem mennek be császárhoz sem az 
közemberek, sem vezérek, azonközben sok várakodás után meg-
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izenék az vezérek, liogy sem ők, sem mi szemben nem lehetünk 
császárral, mivel az szultánák jöttek hozzá és azokat vendékli s 
nem érkezik az audientiára; azért lássuk hogyha ott hagyjuk az 
kaftányokat vagy kiviszszük, és az mikor audientiánk leszen csá-
szártól, akkor esmét behozzuk s abban leszünk szemben vele. 
Kire Balassy Ferencz csak azt mondá : ha le nem vonszátok 
rólunk, itt bizony nem hagyjuk, s mikor az szembeniétel leszen 
is akkor is kurva az anyja az ki lehúzza ; ha behittatok nem mi 
bününk, hogy szemben nem lőttetek velünk. Ezzel kimenénk az 
divánból mind kaftányostól, és mivel nekem volt több esmeretsé-
gem ottbcn, hogy kimenék, az divánból, kére Balassi Ferencz 
hogy mennék oda az Gürcsi házához s várjam ki az divánból, 
szóljak vele, mi lehet ez nagy változódásnak az oka, hogy felvit-
tek audientiára és nem lőttek szemben velünk, mert nem hiheti, 
hogy az szultánák odajövetele volna az oka. Igy Balassi uram 
haza mene, én ott maradék, ki várám az kajmekámot, ki szemben 
levén velem, igaz okát ilyen(t) mondá az dolognak, hogy azon 
nap hajnalban érkezett Budáról Ali pasától császárnak egy 
kapucsi pasája meg olyan hirrel, hogyha császár azt az követet 
meg nem tartóztatja, soha meg nem adja az fejedelem Lippát, 
és azért nem lött szemben császár az követtel és nem adott 
búcsút s választ neki, és mivel az kajmekám állatta azt, hogy 
igaz lészen szava az követnek bocsássa el császár, mert nem illik 
megtartóztatni az követet, azért ő reá is haragszik császár s meg 
is hagyta neki hogy Ikindikor bemenjen hozzája, hogy ez 
dolog felől beszéljen vele; azért én menjek viszsza az követhez, 
s mondjam meg ezeket neki és az mikor ő kijöhet császártól, 
értésünkre adja, mi válasza lött. Haza menvén az pasától, ineg-
mondám ezeket Balassi uramnak, kin nyavalyás eleget busula 
de mind késő vacsorakorig is az pasától válaszunk semmi nem 
jöve s én is haza szállásomra menék Balassi uramtól. Szálláso-
mon mikor immár alunnám, úgy jöve Zári Csehemen Ibraim aga 
nevü kapucsi pasája az vezérnek hozzám és hi va az vezér nevé-
vel ; én is lovat nyergeltetvén vele együtt felmenék az Balassi 
uram szállására s megmondám, hogy az vezér hivat elmenjek-e 
vagy ne, de hogy elmenjek ő kegyelme is ugyan injungálá és úgy 
menék éjjel oda az kajmekámhoz, ki megmondá, hogy azzal 
vádolta az kajmekámot Ali pasa, hogy fizetésért fogta nekünk 
pártunkat és azon mesterkedik, hogy Lippát nálunk hagyja, ki 
felől ő eleget szabadkozott császárnak, de hitele meg nem lött 
hanem csak arra bocsátotta ki császár, hogy lássa meg is, mit mond 
az követ ; azért ha azt akarja Balassi Ferencz, hogy mind magá-
nak élete megmaradjon és az ur is fejedelemségében megmarad-
hasson s az országra is pusztulás, fegyver ne menjen, lássa 
vegye elejit az dolognak, mert neki meghagyta császár, hogy 
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esmét hajnalban bemenjen császárhoz és az követtől választ 
vigyem O azért lássa Balassi Ferencz mit mivel, de magát meg-
menti az haláltól, de bizony az külömben nem leszen, hanem az 
mi közönséges veszedelmünkkel mind urunkkal, országunkkal 
együtt. Azért ha mind az pasával jól akar tenni Balassi Ferencz 
s mind urát, hazáját meg akarja az veszedelemtől mentenie, cse-
lekedje azt, hogy kérjen audientiát ugyan az kajmekám által 
extra ordinarie privatim és mondja azt császár előtt, hogy 
megértette azt, mivel vádolták gonosz akarói az urát s mind 
országabeli urakot, hogy csak hazugsággal tar t ja hatalmasságo-
dat ; azért én azzal bizonyítom meg az uram s hazám hűségét, 
hogy én itt maradok az uj kapikiliájával s az másikot bocsássa 
ki hatalmasságod s mind addig itt leszek, mig az uram és az 
ország Lippát megadják hatalmasságodnak, csakhogy akkor az 
vádlókat is büntesse meg hatalmasságod. Melyet ha igy megcse-
lekedik Balassi uram, mind az pasát s mind magát, urát hazáját 
megszabadíthatja az veszedelemtől. Nekem meghagyja, hogy 
ezzel menjek vissza az követhez és választ vévén tőle, hajnalig 
esmét választ vigyek neki, mert akkor be kell menni császárhoz. 
En is visszamenék s megmondám ezeket Balassi Ferenczuek, 
eleget zugolódék, szitkozódék szegény ; végre monda : ám kurva 
legyen az anyjok az bestie lélek kurva fiainak, én itt maradok 
inkább, hogysem az, uramra s hazámra veszedelem jöjjön, akármit 
miveljenek velem. Énnekem mondá, hogy menjen el kegyelmed és 
mondja meg az pasának, hogy az ő Nagysága tanácsadása sze-
rént itt maradok és császárnak is azért megmondom az dolgot, 
szerezzen audientiát. É11 azzal esmét felmenék az vezérhez s meg-
mondám neki ; ő is bemene császárhoz, nekem hagyja, hogy ott 
az komornikja hazában, ki jó esmerőm vaia, megvárjam őtet, mig 
kijő ; én is azt cselekedém. Annakutánna kijővén császártól meg-
mondá, hogy az jövő szeredán az Hazkeői kertiben leszen csá-
szár velünk szemben privatim. Azzal haza menék s megmondám 
Balassi uramnak s előjővén az szereda csauszok jövének utánunk 
és által hivának az tengeren oda Hazkeőre és ott lőnk szemben 
császárral az kertben és elég bű beszéddel megmoudá Balassi 
Ferencz császárnak az dolgot. Az szembenléteinek vége lévén, 
esmét szállásunkra bocsátanak bennünket. 

Közli : SZILÁGYI SÁNDOR. 



H É B E R K U T F O R R Á S O K ÉS A D A T O K 
MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T É H E Z . 

HATODIK KÖZLEMÉNY. 

„ H a g a r " mint Magyarország elnevezése. 

(Szulejmán 1626-ban Buda zsidó lakosságát Törökor-
szágba viszi. A plevnai magyar-zsidó község. Törökországban 
keletkezett egyéb magyar-zsidó községek. Buda héber elnevezései. 
Egy régibb asztrológiai kézirat a török-magyar háborúkat meg-
előző égi jelekről. Ilagar-Magyarország három árpádkori héber 
okiratban. A középkori zsidók egymásközti összeköttetése. Magyar-
országot miért nevezték »Hagar«-nak? Magyarok a szentirás 
ka'dtusi fordításában.) 

A középkori s a későbbi béber irodalomban Magyarország 
ueve : Hungria, Ungria, Ungáriah, s a magyaroké : Hungrín, 
Vngrín, Ungár. 

Ezen a latinból, illetőleg németből kölcsönzött elnevezések 
mellett, igen gyakran találkozunk még a »Hagar« szóval is, mely 
a XV. század második fele óta több helyen határozottan Magyar-
országot és (Hágri) magyarokat jelent. Ezt mindenki elismeri. 
De a »Hagar« szó már korábbi iratokban is többször fordul elő, 
s épen ezekben a régibb és aránylag legfontosabb történelmi 
adatokban e név jelentősége még mindig vitás. 

Eredetileg nem kételkedett ugyan senki sem abban, hogy 
»Hagar« már a XV. század előtti héber irodalomban is Magyar-
országot jelent ; szótárak és tudományos munkák mindig is így 
értették s értelmezték. De félreértések, az idevágó irodalom és 

*) L. Bochart : Geogr. sacra 2 5 5 . 1.; Buxtorf : Lexic. chaldai-
cum talmudicum, Castellila : Lexic. heptaglot ton "i^u szó alat t ; Rapa-
port: Kerem Chemed V. ( 1 8 4 1 ) , 2 0 1 . 1.; Cassel: Magyarische Alter-
thiimer 190 . 1. és Erschès Gruber encyclopaediájában II . 27. k. 122. 1.; 
Frani' l : Zeitschrift 1 8 4 6 , 3 8 2 . I . ; Steinschneider: Catal . tíodlej. 
2 9 1 2 . és 2 9 5 0 . 1., Levy : Chaldaeisches Wörterbuch X ^ i W S l u szó a la t t 
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bizonyos történelmi tények hiányos ismerete valóságos »Hagar«-
kérdést támasztottak, mely még Buda egyik héber elnevezésére 
»Budun«-ra is kiterjedt, és a legkülönbözőbb s legellentétesebb 
nézetek fölállítása s megvitatása által oly bonyolódottá vált. 
hogy eldöntése már nem csekély nehézséggel jár. E kérdéssel 
pedig annál inkább tisztába kell jönnünk, mivel nyelvészeti és 
lexicographiai jelentősége mellett még kiváló történelmi jelentő-
séggel is bir. Az e tekintetben uralkodó bizonytalanság t. i. oka 
annak, hogy a Magyarország s a magyar zsidók történelmére 
vonatkozó, főkép régibb héber kútfőket csak bajosan lehet föl-
használni, a mennyiben a bennök előforduló adatokat néhányan 
Magyarországra, mások pedig más országra vonatkoztatják, ami 
attól függ, vájjon az illető irók »Hagar« alatt Magyarországot 
értik-e, vagy sem. 

Magát e kérdést egy félreértés vitatása indította meg. Az 
1573-ban meghalt Iszerlesz Mózes, krakói rabbi döntvénytárá-
ban t. i. 82-ik szám alatt a következők olvashatók : 

»A németek községe és a Hagrijím községe, melyek itt Plivná1)-
ban léteznek, már régente léptek egyezségre. Az illető oklevél így 
hangzik: »Mi alulírottak, a német község egyes tagjai s a buduni köz-
ség egyes tagjai, gyülekezetet tar tot tunk és esküvel megerősített egyez-
ségre léptünk . . . , hogy mindnyájan egy frigyben leszünk együtt . . . 
s ketten egy jótékonysági egyletet képeztünk. . . . Jelenleg a két köz-
ség ugy találja, hogy egymástól elválva marad és esküjét föloldatni 
óhaj t ja .« 

Ebből Lüic Lipót, kit megillet az az érdem, hogy első tár-
gyalta tüzetesen a magyar zsidók történetét és indította meg az 
idevágó tudományos kutatásokat, azt következtette,2) hogy a 
XVI . században Budán két zsidó község létezett: magyar és 
német. Zipser3) arra hivatkozva, hogy egy budai magyar-zsidó 
községnek nyomára sehol sem akadunk, »Hagrijím« alatt törökö-
ket akart érteni, mely nézetben a német-zsidó sajtó már csak 
azért is osztozott, hogy a budai zsidóknak 300 évvel ezelőtt tör-
tént magyarosodását tagadhassa. Löw4) mindamellett védelmezte 
fölfogását s fentartotta, csupán a »Pl ívna« nevet jelentvén ki 
homályosnak, mire Kraus Zsigmond 5) ezt a Bolgárországban 
levő Pleona- vagy Pilavná-val magyarázta meg. De mivel nem 

*) K i l ^ f i . 
2) Geschichte der Juden in Ungarn, a Dusch-féle zsidó évkönyv-

ben, 1846, 101.1 . 
3) Orient, VII (1846) Literaturbl. 590 . 1. 
4 ) Történelmi és vallástudományi értekezések, Szeged, 1861, 16. 

1. és »Ben-Chananja« IV. 4 2 9 . 1. és X. 616. 1. 
5) Ben-Chananja, X. 6 5 9 . 1. 
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tudta, hová legyen a bolgárországi budai zsidókkal ; azért »Budun« 
alatt, mely, mint maga is elismeri, másutt minden bizonynyal 
Budát jelent, épen itt Viddin-1 ért, s e Viddinből való »Hagri-
jím« alatt természetesen szintén török zsidókat. Zipser1) később 
helyesen fölismerte, hogy Iszerlesz föntemlített döntvényében 
sajátkép nem Budáról, hanem Plivnáról van szó, hosszasan bizo-
nyítván be, ami bebizonyításra nem is szorult, hogy Budun nem 
Viddin, hanem Buda.2) Szerinte e Plivnában csakugyan két köz-
ség létezett, közte egy magyar, melyet a Nagy-Lajos által Ma-
gyarországból kiűzött zsidók, köztük több budai, ott alakí-
tottak.3) 

E sokat vitatott kérdés egyszerű megoldása abban a ma-
gyar, török és héber Íróktól egyaránt fölemlített történelmi tény-
ben rejlik, hogy Szulejmán 1526-ban az általa folgyujtatott 
Buda zsidó lakosságát s még egyéb magyar zsidókat is magával 
hurczolt Törökországba, ahol őket különféle városokban telepítette 
meg.4) E magyar zsidók, kik új hazájukban nem csekély szerepet 
vittek5), ahol nagyobb számmal jelentek meg, nem csatlakoztak 
a nyelvre és szertartásra nézve tőlük eltérő török zsidókhoz, 

x) Ben-Chananja, X. 693. 1. 
2) Mellékesen megjegyzem, hogy a Kalai Sámuel (döntvényt. 80 . 

sz.) említette »hajó, melyet a török fV'NwM-nak nevez«, nem, mint 
Zipser mondja, »Schiff »Naschas« genannt«, hanem valamely, itt nyil-
ván hibásan irott török szó, melvlyel a magyar naszád valahogy 
összefügg. 

3 ) Ama nehézséget, hogy a Nagy-Lajos által kiűzött zsidók 
Bonfinius szerint Osztrákországba vándoroltak ki, már maga Zipser 
érinti. Hozzá járul még az, hogy Nagy-Lajos 1368 körül űzte ki a 
zsidókat, Törökországban levő magyar zsidó községekről pedig legelő-
ször csak a XVI. század közepe felé van szó. 

4) L. Verancsies összes munkáit II. (Magy. történ, emlékek ; irók 
III.) 26. 1.; Hammer: Geschichte d. Osmanen (Pest, 1834), II, 55. 1. 
és Modénai Sámuel, a XVI. század közepe felé élő török rabbinak az 
»Oraeh-Chájim«- és »Jóreh-déáh« hoz irott döntvénytárát, melynek 40 . 
azáma így kezdődik : »A Szófiában levő szent községek: a németek, 
romániak és spanyolok, akik előbb laktak e városban, úgy szoktak 
eljárni. . . . De miután a császár (szultán) — dicsősége szálljon ma-
gasra ! — a magyar (Ungáriah) királyságot meghódította, az ottani -sidók, 
kiket a császár magával holott, idejöttek, és ezeknek nagy községe Szófia /-áro-
sában telepedett le. V. ö. József ha-Kóhen hasonló tudósítását fent. 34 7 1. 

5 ) A Törökországban megtelepített magyar zsidókról készülő-
félben levő »A zsidók történelme Magyarországon« czímü munkámban 
bővebben lesz szó. 
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liaiiem külön községeket képeztek ; így például : Szófiában *), 
Kavalában8, Viddinben3) és — Iszerlesz föntidézett döntvénye 
szerint — Plivnában, mely nem egyéb miut az imént mult orosz-
török háborúban oly híressé vált Plevna.4) Plevnában pedig a 
bevándorolt magyar zsidók, a török, azaz szephárád-szertartásu 
zsidó község mellett, egy, természetesen sokkal kisebb német, azaz 
német-szertartásu (askeuáz) 5) községet találtak elő, mely utóbbi-
val az újonnan keletkezett s valószínűleg szintén csekély számú 
magyar község, miután az ő szertartása szintén a német volt,0) 
az Iszerlesz döntvénytárában említett egyezségre lépett, mely 
később felbomlott. A plevnai »Hagrijim« tehát csakugyan ma-
gyarok voltak, és Budun, ahonnét jöttek, nem Viddin, mely ma-
guknál a török zsidóknál is » Viddin«, és melyben sziutén magyar, 
még pedig épen buduni zsidókból álló község volt7 ;) hanem mint 
mindig s mindenütt : Buda, melynek héber neve már a X I I . 
század kezdetében Budn8), azonkívül pedig majd Ofen,9) majd 
Buda, majd Budavár, a török idők óta pedig túlnyomólag 
Buden, vagy Budun volt.10) 

x) L. fönt 14. 1. 4. jegyzetet . 
2) Modénai Sámuel : i. h. u. o. 
3) Elìjah ben C'hájim : döntvénytár (»Májim-ámukím«) 9G. sz., 

hol azonban, ami jól megjegyzendő, e város soha »Budun«-nak, hanem 
mindig világosan »Viddin«-nak ( " " " " i ) neveztetik. 

4 ) A török zsidók t. i., Meir, kismartoni rabbi helyes megjegyzése 
ezerint (1. döntvényt. II . 19. sz.), a »v« betűt gyakran nem hanem 
2(-bh)-vel szokták í rn i ; így pe'ld. : Timesbhar = Temes-
v á r ; Kabhalia ( l ^ N I X p ) = Kavala (Modénai Sámuel: döntvényt , 
u. o.) Hasonló modon lett Plevnából is Plibhna, vagy Plebhna, amint a 
héber " i r ^ ì - t szintén lehet olvasni. Tráni Józsefnél (döntvényt. I. 
127. sz. azonban világosan Plevná-1 ( J 0 " T P 7 £ ) találunk. 

5) L. fent. 13. 1. 
6) L. a nagyszombati rabbi Ajzeh »Minliágim« czímű könyvének 

Levezetését. Az idevágó helyet a lantabb hozom föl. 
7) L. a fentebbi 3. jegyzetet , továbbá Modénai Sámuel: i. h. 

94. sz. 
8) L. fent. 107 és 112 1. 
9) L . fent. 108 1. 
10) Eisenstadt Méir : döntvényt. II. 45. sz. » K é r d é s : A válóleve-

lekben Ofen városa nevét hogyan kell írni ? E város neve t. i. németül : 
Ofen, magyarul : Buda és néha Budavár (a szövegben tévesen Buduhár-
"NW'-ir-áll), midőn pedig e község török uralom alatt colt, a Török-
országban élő minden szefárd-szertartású zsidó Budun (Buden)-nak 
nevezte, mely név a különféle döntvénytárakban gyakran fordul elő.« 
Érdekes az 1546-ban iró Lurja Salamon, lengyel rabbi, egy régibb for-
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Iszerlesz e döntvényének megvitatása a figyelmet a régibb 
zsidó irodalom többi helyére is fordította, ahol az eddig általán 
Magyarországnak tekintett. »Hagar« még előfordul. S ez ujabb 
kutatásoknak az volt eredménye, hogy Steinhardt1) kérdésesnek, 
Löte2) pedig nem épen valószinünek tekintette, hogy »Hagar« a 
középkori, főkép franczia zsidóknál Magyarországot jelent. Az 
utóbbi e szó alatt inkább Spanyolország valamely arabs király* 
ságát akarta érteni. Zipser 3) e kérdést eldöntetlen hagyja, és 
Löw, ki 1870-ben másod- és 1871-ben harmad ízben foglalkozott 
vele4), most már határozottan oda nyilatkozott, hogy Hagar a 
régibb héber irodalomban csakugyan valamely spanyol-arabs 
királyság, nem pedig Magyarország, s hogy ez a »Hagare elne-
vezést csak akkor nyerte, amikor a törökök, kiket Hagar, Izmael 
anyja, utódainak tekintettek, már Magyarország egy részét bír-
ták, tehát körülbelül 1415 óta, mikor a törökök Bosnyákorszá-
got meghódítván, Horvát- és Magyarországba is be-berohantak, 
vagy 1444, azaz a szerencsétlen várnai ütközet óta.« Löw e néze-
tére Steinschneider is hivatkozik. 5) 

De Magyarország »Hagar« nevét a török győzelmekkel 
csak úgy lehetne valahogy összefüggésbe hozni, ha föltesszük, 
hogy az irók, kik ez elnevezéssel éltek, magát Törökországot is 
»Hagar«-nak nevezték, és azért Magyarországot is, mint a törö-
kök által legalább részben elfoglalt országot, egyszerűen Török-
országnak, vagy török tartománynak nevezték. Ezt tán 1542 óta, 
azaz mióta Szulejmán Budát s a déli Magyarországot elfoglalta, 
föl lehetne tenni, noha nem épen valószínű, hogy a zsidó világ, ez 
esemény után, a csak részben török uralom alá került Magyar-
ország addigi nevét : Hungáriát, Ungriát azonnal »Hagar«-ra. 
azaz Törökországra változtatta át, De »Hagar« — s ezt maga 
Lőw is elismeri — már a XV. század közepe körül határozottan 

rásból merített e következő nyilatkozata : »A válóleveleket tárgyaló 
szabványokban irva találtam. . . . Igaz ugyan, hogy Prágában csehül 
beszélnek, mind a mellett legtöbben németül értenek. De Budán, ahol 
leginkább magyar {liagar) szót hallani, a német nyelv pedig nincsen annyira 
elterjedve, a magyar nyelv bir elsőbbséggel . . . e miatt a német nevét csal. 
végül írják, így : Buda, mely Ofennek is neveztetikL. »Jám sei Selómúh«, 
Gittinhez, 32. sz. a prágai (1812-iki) kiadás 30b 1. 

Ben-Chananja, V. 1 6. 1. 
2) U. o. X. 614. 1. folyt. 
3) U. o. X. 693 . 1. folyt. 
4) Graphische llequisiten und Erzeugnisse bei den Juden, Lipcse 

1870, 21 1. 1., 217 . jegyz., é s : Der jüdische Kongresz in Ungarn, IX. 1. 
6) Zeitschrift d. 1). M. G. XXVÍII . 651 . 1. é s : Polemische Lite-

ratur, 254 . 1. 
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Magyarország héber neve, tehát már akkor, amikor széles e vilá-
gon még nem gondolhatott senkisem arra. hogy a saját királyai-
val biró, független, s a törökkel gyakran kemény háborút viselő 
Magyarországot török tartománynak mondja. De a »Hagar« 
nevet a török hódításokból már azért sem lehet megmagyarázni, 
mivel a töröknek és Törökországnak héber neve nem »Hagar«, 
hanem következetesen »Tugar« és »Tógármah«.x) Maguk a 
törökországi rabbik, akik a törököt és Törökországot szintén 
mindig csak így nevezik, Magyarország megjelölésére csak rit-
kán élnek a »Hungria«, vagy »Ungária« névvel2), hanem ren-
desen épen »Hagar«-ral. Ugyanezt teszik például 1569-ben az 
akkor már török uralom alatt élő budai zsidók is.3) Tám ihn 
Jáchja, konstantinápolyi rabbi, már 1526—1533 körül 4) Ma-
gyarországot, épen hogy a török birodalomtól megkülönböztesse, 
»Hagar«-nak nevezi.5) Ugyanezt teszi a pétervári cs. könyvtár-
ban levő, ásztrológiát tárgyaló, régi egy kéziratnak ismeretlen 
szerzője, ki a törökök és a Hágri-ok közti háborúkról beszél. 6) 
Mindezek, ha Magyarország régi nevét csakugyan a török hódí-
tások folytán változtatták volna meg, a Törökország számára 
befogadott »Tógármáh«-val éltek volna. De mivel ezt nem 
teszik, hanem Magyarországot, török létükre, épen »Hagar«-nak 
nevezik: ez jele annak, hogy e »Hagar« Magyarországnak már 
régibb elnevezése} melyet a török zsidók egyszerűen átvettek. S ez 

L. fent. 1. 
2) Igy kivételesen Modénai Sámuel i. h. 40. sz. többször: Ungriah 

e's Hungaros. V. ö. Elijalt ben Chájim : i. h., u. o. : . Hp 
1 "I 3 3 ì A többi török rabbiknál rendesen »Hagar« fordul elő. 

3) Modénai Sámuel: i. h. »Even ha-Ezer«-bez, 114. sz. 
4) A »Tummát-jesárim« czímü gyűjteményben fölvett döntvény-

tálának 166. száma (81a 1.) 1526-ból való, 70. száma pedig (3 66 1.) 
1533-ból. 

5 ) L. döntvénytár u. o. 198. sz. (995 1.): »Reuben a higri 
királyságban ( " T " fii—7Í33) levő Budáról idejött Konstantiná-
polyba. . . . Ott a higri királyságban fitestvére és első nejétől való gyer-
mekei éltek, s onnét, a higri királyságtól, gyakran jöt tek ide zsidók« 
sat. »Higri« a »Hagar« főnévből képezett melléknév. 

6) L. Gurland : Kurze Beschreibung d. mathemat. astronom. u. 
astrolog. liebr. Handschriften sat. (Pétervár 1866) 28. 1. Az illető hely, 
melynek csak kezdetét közölte a szerző, magyar fordításban következőleg 
hangzik: »Adár hó. Ha a hold fogyatkozása után való éjjelen zivatar 
van ; TJngria királya az ő ellenségei ellen indul, de nem lesz győztes, 
hanem visszatér helyére. Kevéssel később a tugri-k ( = törökök) királya 
a hagri-k ellen indul, ezeket legyőzi, felét kard élére hányja« . . . 

t ö k t , T Á E . 1 8 8 1 . 2 
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csakugyan így is van. Löw állítása1) t. i., liogy »a nagyszombati 
rabbi Ajzek, ki a XV. század második felében irt, az első iró, 
aki a »Hagar« elnevezéssel élt«, határozottan téves. A héber 
irodalom még sokkal korábbi időkből való, alantabb tárgyalt 
helyeit nem is tekintve ; a bécsi Izsák, mint fentebb (107. 1.) lát-
tuk, már 1250—1260 körül a » Hagar ^-országban fekvő Buda 
és Esztergom városokról s ezeknek meleg forrásairól szól, hol 
»Hagar« nem jelenthet egyebet, mint épen Magyarországot. 
Továbbá már a nagyszombati Ajzek 1380 körül Bécsben élő 
tanitója, Klausner Ábrahám 2), »Minhágim« (Szertartási szoká-
sok) czímű könyvében Magyarországot szintén világosan nevezi 
» Hagar «-nak.3) A már 1460-ban meghalt bécsuj városi rabbi Iszer-
lein Izráel4) és ennek kortársa, a Brüunből Regensburgba beván-
dorolt Bréma Izráel, kik magyar zsidókkal sűrűen közlekedtek5), 
s jól tudták, hogy Magyarország akkor önálló államot képezett, 
Magyarországot mégis már »Hagar«-országnak mondják.6) De 
maga a nagyszombati Ajzek, aki »Minhágim« czímű könyve 
bevezetésében Magyarországot »Hagar«-országnak nevezi.7) már 
1421 előtt halt meg.8) De még ha csak 1450 után halt volna 
meg, mint Lőw, valószínűleg Wolf (Bibi. hebraea I, 214. sz.) 
nyomán, állítja : akkor e magyar rabbi az ő hazáját bizonyosan 
nem nevezte »Hagar«-, azaz 2örö&országnak, mivel a törökök 
1444-ben a várnai csatában győztek. 

Mindezekből világos, hogy Hagarnak, Magyarország elne-
vezésének a törökökhöz semmi köze ; hanem hogy ez sokkal 
korábbi időkben előforduló elnevezés, melylyel a bécsi Izsák mun-

*) Graphische Requisiten sat. u. o. 
2) L . Zunz : Zur Geschichte 194. 1., és Graetz : i. h. VII I . 11. 

és 12. 1. 
3 ) Riva di Trentóban, 1558-ban megjelent eLő kiadás 8. 1. : 

»Hagar«-országban, Austriában és Stiriában az a szobás«. . . . E sza-
vak ott a szöveget kisérő jegyzetek egyikében fordulnak elő, mely jegy-
zetek többnyire a szerzővel egykorú, részben pedig nálánál régibb irók 
könyveiből vannak merítve. 

4) Frankel-Graetz : Monatschrift, 18G9, 133. 1. 
5) L. fent 108. 1. folyt. 
6) L. Iszerlein fentebb ( 1 0 9 . 1.) fölhozott 138. számú döntvényét, 

melyben Budáról és Pozsonyról szólván, az országot ismételten »Hagar«-
nak nevezi: " j " "'""HS- ; v. ö. u. o. 142. sz. : 

p x -"-EU^N b ü f é s Brúna Izráel : döntvénytár, 25. sz. 
7) »A mi országunknak, Hágár-na.]i, Stiriának és Morvaországnak 

vallásos szokásait jegyeztem föl«, valamivel alantabb ismét. »Hagar- és 
Stiriáról« beszél. 

8) Graetz: i. h. VIII. 12. 1.; v. ö. Zunz : Zur Geschichte, 194. 1. 
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kajában már a X I I I . század első felében találkozunk, s így tehát 
a zsidóknál már akkor volt ismeretes s szokásos. 

E tényállás fölismerése, különösen pedig a magyar zsidók-
nak Törökországban való fentemiitett kivándorlása szemmeltar-
tása mellett, alig történhetett volna az, hogy a bécsi Izsákkal 
egykorú s a nálánál régibb héber irodalomnak ama kevés helye 
iránt, boi a »Hagar« országnév még előfordul, kételyt támasz-
tottak, vájjon csakugyan Magyarországot jelent-e? Benső okok 
nem igazolják a kételyeket, s mindaz, amit a mellett hoztak föl, 
hogy »Hagar« épen ezeken a helyeken nem jelenthet Magyaror-
szágot, vagy nem jogosult, vagy pedig épen félreértés. 

Nézzük csak közelebbről e sokat vitatott helyeket. Mind-
össze három. 

Az első hely nem sokkal, vagy 40—50 évvel régibb idők-
ből való, mint a bécsi Izsák »Or-záruá«-ja. Ez az 1200 körül 
elhalt,*) nyilván Rameruban élő, franczia rabbi Izsák ben Ábra-
hámnak 2) »Márdekhai könyvé«-ben 3) s másutt is fölvett egyik 
döntvénye. Ennek tartalmát egy rituális válólevél (»get«) meg-
birálása képezi, melyet egy T/a^ar-országban élő, vagy ott tar-
tózkodó zsidó onnét Francziaországba, az ott visszamaradt neje 
számára, küldött, mely válólevél a helyesírásra s néhány kife-
jezésre nézve a Francziaországban fölvett szokástól eltért, azon-
kívül pedig a benne előforduló franczia tulajdonneveket hibásan 
tüntette föl, mely okoknál fogva jogérvényességét kétségbe von-
ták. 4) Lőw 5) az addig elfogadott nézet ellenében Hagar-ország 
alatt itt »a Spanyolországban levő arabs királyságok egyikét« 
érti, mivel magából a döntvényből kiviláglik, »hogy a hagaror-
szági zsidók kiejtését a franczia rabbik ismerték, ami igen való-
színűtlen, ha magyar zsidókra vonatkoztatjuk.« Miért? Az 
Európának egymástól legtávolabb eső országaiban élő zsidók, 
mint alantabb bemutatjuk, már sokkal korábbi időkben sűrűen 
érintkeztek egymással. Maga bécsi Izsák, ki születésére nézve 

!) Zunz: i. h.. és 193. 1. 
2) L. róla Grosz: Fr ani: el-Graetz Monatschrift XX. (1871. ) 248 . 

1. folyt. 
3) Gittin IX. 440 . E könyvnek egy 1373-ban bevégzett nagy-

bersü kéziratát nemzeti múzeumunk birja. L. »A magyar nemzeti 
múzeum könyvtárának héber kéziratai« czimii értekezésemet : Magyar 
könyvszemle, II. 17. 1. folyt. 

4) A tényállást helyesen igy állapította meg Steinhardt: Ben-
Chananja, V. 16. 1., ki Hagar-ország alatt itt Magyarországot érti. V. ö. 
i. h. IV. 248. 1. és az én »Mardochai ben Hillel« sat. czimü munkámat, 
1 2 0 . 1. 

5) Ben Chananja, X . 616. 1. és Graphische Requisiten, u. o. 

2* 
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cseh volt, és körülbelül ugyanez időben utazta be Magyarorszá-
got 1) s ezt »Hagar«-nak nevezi, ifjú korában Francziaországba 
is került, boi tanulás végett sokat időzött2) ; s a franczia rabbik 
általa és bozzá basouló utazók s tanítványok által mért nem 
értesülhettek volna a magyar zsidók kiejtéséről ? De a szóban 
forgó döntvény ezt nem is állítja. Ha azt mondja, hogy »a férj-
nek tartózkodási helye és a hely, ahol a válólevél Íratott, arra 
mutatnak, hogy Hagar-országból jő (a válólevél), s hogy kiejtésók 
olyan, hogy lágyan ejtik« (a francziát t. i.) 3) : a franczia rabbi 
nem azt mondja, hogy ő tudja, a hagarországi zsidók mikép 
ejtik a francziát ; hanem, hogy a Hagar országban kiállított 
válólevél helyesírása arra mutat, hogy az ottani zsidók kiej-
tése lágy. 

A hibás helyesírásból pedig, melylyel e iosz kiejtésök foly-
tán a válólevélben éltek, bajosan lehet következtetni valamit ; 
legkevésbbé pedig azt, hogy spanyol zsidókra mutat, »mivel a 
»j« betű »e« és »i« közt majdnem ugy hangzik, mint a spanyol 
»g«.4) H a itt csakugyan valamely »spanyol-arabs királyság«-ról 
volna szó, nem a spanyol kiejtés, vagy spanyol írásmód jönne 
tekintetbe, hanem az arabs, mivel az ottani zsidók a X I I I . szá-
zad közepe felé tudvalevőleg arabsul beszéltek s írtak. A hibás 
helyesírás, ha belőle egyáltalán következtetést lehetne vonni, 
inkább magyar, mint spanyol, vagy arabs zsidókra mutatna. B) 

L. fent. 107 . 1. 
2) Grosz: i. h., 249 . és 253 . 1. 
3) n : i a t : : - n s T í r D i p ö i t r w n m n e p a - i n o 

K ^ E u:rvb s í m x i 
4) Lőw : Graphische Requisiten, u. o. 
5) A válólevélben két tulajdonnév hibásan van irva : Bourges 

városé és valami Cher folyóé. (L. Steinhardt: i. h., u. o.) Az előbbit a 
franczia zsidók Bourjis- (Bom-jes-)nek ( ^ " " ' X I ) szokták írni, míg a 
Hagar-országból megérkezett válólevél Burzis-t (Burzes-t, I T ' Ì T - O ír, 
tehát a franczia »ge«-t »z« betű által fejezi ki, ami leginkáb') a régi 
magyar helyesírásnak felel meg; spanyolok »j«-t, arabsok pedig »gim« 
(•£") betűt irtak volna. A Cher folyót pedig a franczia zsidók igy 
irták : Kjir (Kjer = " " í ) , a válólevél pedig Jir (Jer = *Vs)-nek, 
amire Izsák ben Ábrahám csak azt jegyzi meg, »mivel a francziá-
nak (t. i. »ch«-nak) a héberben nincsen megfelelő betűje, mindegy : 
»j« (') vagy (p) betűvel irják-e« (a »ch«-t). Ez a kissé homályos 
p]"ip B i p a s r r m t ? - p , j ^ n c i p e n m x c i t r p x r j r r - n a k saját-
képi értelme, mely mondatról Páduai Meir, ki döntvénytára 11. számá-
ban a franczia rabbi e döntvényére hivatkozik, azt mondja, hogy vilá-
gosan nem érti. A szóban forgó válólevél hibás hclyesirása azonban 
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S igy nem forog fön semmi ok. melynél fogva azt lehetne állí-
tani, hogy Izsák ben Ábrahám »Hagar« alatt más országot 
értett, mint a vele majdnem egykorú bécsi Izsák, aki Magyaror-
szágot igy nevezi. 

A második vitás pontot rabbi Selómoh Jiczcháki (Rási) 
Hagar-ország természetes határairól szóló fent (102. 1.) közlött 
nyilatkozata képezi. I t t a téves föltevésből kiindult Löivön kivül1), 
Zipser sem akar Magyarországot érteni, és pedig azért nem, 
mivel rabbi Selomoh Jiczcháki egy másik munkájában, a szent-
íráshoz irt commentárjában, az I. Krónika, 5, 10-ben előforduló 
»Hagriim népe« alatt izmaelitákat ért, »akik ősanyjuk, Hagar 
után igy neveztetnek« ; tehát — úgymond Zipzer 2) — »világos, 
hogy Rási »Hagar« alatt más országot és más népet ért, mint 
Magyarországot és magyarokat.« De Zipser figyelmét kikerülte, 
hogy a Krónika könyveinek Rási nevét viselő magyarázata nem 
e hires commentátor müve.3) De még akkor is, ha az volna: Rási 
az ő idejében fennálló Magyarországot »Hagar«-nak nevezhette, 
de azért az ő bibliai commentárjában a szent-Írásbeli »Hagriim 
népe« alatt, melyet a zsidók még Saul király idejében a Jordán-
vidék keleti részéről űztek el, oly népet kellett értenie, mely 
akkor s még pedig Kánaán szomszédságában élt, valamint azok 
a zsidók, akik ujhéber nyelvszokás szerint, például Francziaor-
szágot, Czarfáth-nak, és Törökországot Tógármáh-nak nevezik, 
azért a bibliának Czarfáth-ja és Tógármáh-je alatt nem Fran-
czia-, vagy Törökországot fogják érthetni. Ily tényállás mellett 
nem forog fen semmi ok, a rabbi Selómoh Jiczcháki egy másik, 
»Párdesz« czimű könyvében előforduló »Hagar-országból való 
gazdag rabbi Jiczchák« alatt egy spanyol-arabs zsidót érteni, 
mit Lőw 4) nem tudhatni mi okból, bizonyosnak tekint. Sőt egy 
régi kézirat a »Pardesz« e szavait világosan igy idézi: »az 
Ungária országból való rabbi Jiczchák.« A kézirat irója tehát 
vagy az előtte fekvő példányban Ungáriát talált Hagar helyett, 
vagy pedig Hagar helyett maga tette oda az »Ungária« szót, 

alig vezethető vissza a hagarországi zsidók sajátságos kiejtése're. Az 
ottani rabbik, kik a válólevelet kiállították, az előttük ismeretlen franczia 
tulajdonneveket nyilván úgy irták, amint az illető franczia zsidó, aki 
azt kiállitatta , ds a franczia rabbiknál befogadott írásmódot nem 
ismerte, tollúkba mondotta. 

») L. fent. 1. 
2) Ben-Chananja, X. 693. 
3) L. Azulai : Sem ha-gedólim I. '"l^™ szó alatt ; Zunz : Zeitschrift 

für die Wissenschaft des Judenthums, I. 344 . 1. folyt. ; Ile-chálucz, 
VIII. 135. 1. 

4) Dei• juedÌ8che Kongresz in Ungarn, IX. 1. 
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mivel Hagarrai azonosnak tekintette. Ugyané kéziratban még 
egy »Sábtái nevezetű Ungáriából való előimádkozó (kántor)« 
is fordul elő, mely alkalommal Rusziáról (Gácsországról) és a 
Danáról is van szó. x) Rabbi Selómob Jiczcháki tehát a »Pár-
desz«-ben egy tudós magyar zsidó kereskedőről 2) beszél, kivel 
valószinüleg a Rajnavárosok valamelyikében találkozott (1. fent. 
103. 1.), és kitől egy magyarázatot hallott, melyet a »Párdesz«-
ben idéz. 

Ide tartozik végtére Jehúdah ha-Kóhen, mainzi rabbi, 
1070-ből való Hagar-országra vonatkozó, érdekes három dönt-
vénye (1. fent. 98. 1.), hol Löw,3) úgy mint az eddig tárgyalt 
két helyen, és az ezek tárgyalása alkalmával fölhozott érveknél 
fogva, szintén valamely spanyol-arabs királyságot akar érteni. 
De vegyük csak az első döntvény kezdetét: »R. ezt álli t ja: *S 
engem Hagar-országban rábirt, beszéljek az ő érdekében a 
királynéval, adna parancsolatot a pénzverő főnőkének, hogy S.-
nek . . . egész száz fontig veressen filléreket.« Majdnem minden 
egyes szó az ellen tesz tanúságot, hogy itt valamely arabs, s a 
mellett, hogy itt egy magyar királynéról van szó. Arabs király-
ságban zsidó nem is gondolhatott arra, hogy a háremében elzárt 
királynéval leszéljen 4) ; arabs királyné nem oszthatott paran-
csot a pénzverő főnökének, s ez tán arabs pénzeket veretett volna, 
de semmi esetre bizonyos számú »font filléreket.« Aki pedig a 
magyar királynők állását s az általuk kibocsátott számos rende-
letet ismeri, e szavakban azonnal épen magyar királynéra fog 
ráismerni. 

Abban, ami Hagar=Magyarország iránt szintén támasztott 
kételyt,5) hogy t, i. franczia és rajnavárosi zsidók Magyarországot 
már a X I . század vége felé ismerték, sőt oda is utaztak : abban 
nem láthatunk semmi felötlőt, vagy valószínűtlent. Az egymástól 
legtávolabb eső országokban lakó zsidók már a legrégibb idők-
ben sűrűen közlekedtek egymással. Kor dórába érkezett horvát 
zsidók már a X. század közepe felé Chászdái levelét ugy vélték a 
kozar béghez juttathatni, hogy a horvát király e levelet a magyar 

x) Hamaslär, XI. 137. 1. 
2) Rabbi Selómoh Jiczcháki t. i. j ^ ' p , azaz gazdagnak, vagyonos-

nak nevezi, ami arra utal, hogy az illető nem foglalt el valamely nyil-
vános, hivatalos állást, hanem a »rabbi« melléknevet, tudós ember 
létére, szokás szerint mint tiszteletbeli czímet viselte. 

3) Ben-Chananja és Graphische Requisiten, u. o. 
4 ) Hogy ez nemcsak szólásmód, a döntvény e szavai is mutat-

ják : . . . »beszéltem a királynéval . . . a királyné küldetésében útra kel-
tem«, sat. 

5) L. Steinhardt: Ben-Chananja, V. 16. 1. és Löw: u. o. 616 . 1. 
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zsidóknak, ezek pedig Oroszországija, honnét — természetesen 
megint az ottani zsidók *) — Bolgárországba s végtére a koza-
rokhoz tovább fogják küldeni. S e levelet csakugyan ezen az 
uton egy német zsidó adta át a kozar bégnek. 2) 

Ezt az akkori időkben nem épen gyakori közlekedést 
részben kereskedelmi, részben tudományos czélok s érdekek 
tartották fen. Tanulni vágyó zsidó ifjak a legtávolabb országokba 
szoktak volt vándorolni, hogy valamely hires rabbi előadásait 
hallgassák. Bécsi Izsák, ki cseh létére Magyarországon utazott, 
már 1217. előtt Regensburgban, nem sokkal később már Párizs-
ban, Provinsban és Coucyban, azután a rajnavárosokban s déli 
Németországban volt s csak később telepedett le Bécsben. 3) A 
X I I . században számos rajnavárosi (mainzi, speieri) rabbi Cseh-, 
sőt Oroszországban is j á r t 4 ) ; s az 1190 körül élő Eliézer ben 
Jiczchák, speieri rabbi, Jehúdah ben Jiczchák párizsi rabbit arra 
figyelmezteti, hogy ennek egy újonnan hozott rendszabálya a 
lengyel, orosz és magyar zsidókra rosz hatással lesz. 5) 

Végtére még Lövőnek egy idevágó nyelvészeti megjegyzésé-
ről kell megemlékeznem, arról t. i. »hogy a szíriaiak az arabsot 
»Hagar«-nak nevezik ; hogy a középkori zsidó költőknél »hag-
rith« az arabs nemzet elnevezése (Zunz : Synagogale Poesie, 
445), és hogy Ábrahám ibn-Ezra az arabs nyelvet a »Hagriok« 
nyelvének mondja (Moznaj. ed. Heidenh. 2a.)« Löw ebből is azt 
következteti, hogy »Hagar« a középkori franczia és német6) 
iskolában »a Spanyolországban létező arabs királyságok egyikét« 
jelenti. »Csak az arabsok elűzetése után — ugy mond — felej-
tették el »Hagar« e jelentőségét, s vált szokásossá, e névvel Ma-
gyarországotjelölni meg, mely elnevezéssel már a X V I . szazadbeli 
rabbik éltek.« 7) Hogy ez utóbbi állítás téves és Magyarországot 

*) A zsidók Oroszországba már igen re'gi időkben, re'szben 
Görögországból, részben pedig Ázsiából, a Kaukazuson át, vándoroltak 
be. L. Harkavy : Die Juden und die slavischen Sprachen (Vilna, 186 7) 
1. 1. folyt. 

-) L. az előbbi évf. 647 . és 6 5 6 . 1. 
3) Grosz : i. h. 252 . 1. folyt. 
4) Zunz: Synagogale Poesie, 72. 1. 
5) L. fent. 107. 1. 
6) Lőw e helyt nem szól ugyan a német iskoláról is, de ez állítá-

sát később erre is kiterjesztette, a mainzi Jehúdah ha-Kólien három 
döntvényében előforduló »Hagar«- t szintén így magyarázváu. 

7) Ben-Chananja X. 616. 1. E nézetét Lőw később oda módosí-
totta, hogy Hagar = Magyarország már a XV. század közepe felé for-
dul elő. 
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már sokkal az arabsok elűzetése s a XVI . vagy XV. század 
előtt nevezték »Hagar«-nak, fentebb (18. 1.) bizonyítottam be. 
De ezt nem is tekintve, a középkori franczia s német zsidók alig 
törődtek vele, az arabsokat mikép nevezik a szíriaiak ; nolia ezek 
is az arabsot rendesen »árbojo« és »tája« 1), és tán itt-ott, 
de mindenesetre csak kivételesen, »hagri«-nak szokták volt 
nevezni. 2) 

A középkori héber költők az arabsot tudvalevőleg rende-
sen »árbi«-, vagy »jismaéli« 3) (izmaelitá)-nak nevezik, mely 
nevek a héber prózában majdnem kizárólag használtatnak. De 
mivel a zsidó költőknek az a szokásuk, hogy népek, országok s 
városok megjelölésére, ezeknek szokásos neveiken kivül, még a 
bibliai és a biblia utáni zsidó irodalom elnevezéseit, sőt csak czél-
zásait is szeretik fölhasználni : az arabsot ezen kivül még a leg-
különhféle módon nevezik. Zunz4) harminczegy különféle szót hoz 
föl, mely a középkori zsidó költőknél mint az arabsok, és vagy 
hetvenet, mely náluk mint a »keresztényekés muhammedánusok« 
neve fordul elő. E sok név közt a közelfekvő »hagri« , azaz: 
Hagar, Ábrahám neje s Izmáéi anyjának utódja, természetesen 
nem hiányzik. Világos, hogy ebből koránsem lehet következtetni, 
hogy a középkori franczia s német zsidók, a nálok is szokásos 
nevek mellőzésével, a harmincz, illetőleg hetven szokatlanabb 
elnevezés közül épen a »Hagar«-t választották, ha valamely 
arabs királyságot akartak jelölni. Még^kevésbbé lehet ezt követ-
keztetni abból a körülményből, hogy Ábrahám ibn-Ezra, kinek 
czélzatokat, eredeti kifejezéseket, sőt még élczeket is hajhászó, 
sajátságos irálya ismeretes, az arabsok nyelvét alkalmilag a 
hagri-ok, azaz Hagar gyermekei nyelvének mondja, amit az 
egyik vagy a másik író kivételesen utánozhatott. 5) Maga Ábra-
hám ibn-Ezra az arabsokat rendesen izmaelitáknak nevezi. 6) ; 
s épen ott, ahol nyelvüket a »Hagriok nyelvé«-nek mondja, az 
egyes arabs királyságokat vagy tartományokat, mint ilyeneket, 
névszerint különbözteti meg, igy : Dara, Fez, Kordova, Malaga, 

2) Castellus szíriai szótára a »hagar« szó e jelentőséget nem 
ismeri. 

4) Synagogale Poesie, 455. 1. folyt. 
5) ^Sy peld. a spanyol Mózses ibn-Tibbón, aki egy csillagászati 

munkáról azt mondja, hogy a »hagar nyelvből« hdberre fordította; 1. 
Gurland : i. h. 30. 1. 

6) Ezt Steinschneider : Polemische Literatur, 257. 1. különösen 
kiemeli. 

( ^ • 

. 
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Granada, Toledo és Saragossa tartománya, vagy királysága. 
S rabbi Selómoh Jiczcháki, ahol az »ország kapui«-féle kifejezést 
példával akarja megmagyarázni, oly országra utalván, melynek 
efféle kapui vannak, (1. fent. 102. 1.), vagy pedig a mainzi rabbi 
előtt megjelent pörösfelek (1. fent. 98. 1.) : minden esetre hasonló 
határozott elnevezéssel, nem pedig az általános » Hagar-ország «-
gal éltek volna. Mert még abban az esetben is, ha »Hagar« alat t 
csakugyan arabsot értettek volna, bizonytalan maradna, vájjon 
melyik »arabs országról« vagy királyságról beszélnek ; ez pedig 
e konkrét esetekben épenséggel lehetetlen. 

»Hagar«-t néha zsidó, főkép spanyol zsidó költők, itt-ott 
egyébb zsidó, főkép spanyol2) irók, a föntemlitett oknál fogva, 
az arabsok megnevezésére használták, ahol arabsokról vagy az 
arabs nyelvről általában szóltak ; 3 ) de hogy e szó a héber 
»erecz« (ország) hozzáadásával valahol valamely arabs országot 
jelentett, annak sehol semmi nyoma;4) de, mint az eddig mon-

*) L. Meoznáj. bevezetés u. o. 
2) Ibn Ezra, Mózses ibn-Tibbon (l. fent. 24. 1. 5. jegyz.) 
3) Nyilván e körülményre vezetendő vissza az a tény, hogy a 

spanyol zsidók, s ezek nyomán a velők szoros összefüggésben állott olasz 
zsidók Magyarországot mindig csak Ungriának nevezik, soha pedig 
»HaTar«-nak, még akkor sem, amikor a többi zsidó világ Hagar = 
Magyarországot már általán befogadta ; így : Tudelai Binjamin (1. fent. 

1.), József ha-Eóhen és ennek folytatója (fent. 341.1.), a »Jucliászin« 
s a »Salseleth ha-Kábbáláh« szerzői Pharíszol (az f l l n " ^ 
ban többször), Cantorini (I. Zedner : Auswahl historischer Ptücke, 
155. 1.) sat. 

4) Csak a későbbi irodalomból ismerek én egyetlen egy helyet, 
hol »erecz hahigrim« ugyan nem valamely arabs, hanem Törölíországot 
látszik jelenteni, mit Zipser (Orient, 1846, Literaturbl. 7 96. 1.) határo-
zottan állít is. Rabbi Selómoh ben Jiczchák ha-Lévi ,M W "IME) 
döntvénytárában: Chósen-mispát, 19. sz., e szavak fordulnak elő: »A 
livornóiaknak ugyanaz a szokásuk van, mely itt a Hagrik országában 
(C'"arÌM uralkodik.« E helyre nézve Zipser ellenében a követ-
kezőket jegyzem mog. Magából a döntvényből csak annyi világos, hogy 
a kérdés, melynek eldöntésével foglalkozik, Livornóra vonatkozik, ha a 
következetesen HÌTU'1'/- vagy ÌÌÌ"*i13l7-nak irott név t. i. csakugyan 
így olvasandó ; de korántsem az, hogy Szalonichiból való, és hogy eldön-
tése Livornóba küldetett. A szóban forgó fentidézett szavak pedig épen 
a kérdésben fordulnak elő. Ennek bevezetése :_ »Messze földön, túl a 
tengeren, Livorna városában történt« fC*'?1 Mp'H"". 
(HÍTÍJ'1? ép ellenkezőleg világosan arra mutat, hogy az esemény, 
melyre vonatkozik, Livomóban történt ; de hogy magát a kérdést nem 
onnét, hanem onnét messze földről küldötte be valaki a szalonichi rabbinak, 
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dottakból kiviláglik, igenis bizonyos az, hogy »Hagar-ország« 
eleinte ritkábban, később pedig mindinkább gyakrabban előfor-
duló neve Magyarországnak. 

A zsidók t. i. már gyakran emiitett szokásuk szerint, 
Magyarország és a magyarok számára is keresvén bibliai nevet, 
ezt az TJgri, Hungri, Hungaria szőboz liasonlitó » Hagar «-
ban ugy találták meg, mint a többi európai országok ujhébr r 
nevét az illető basonló hangzású bibliai nevekben. ') »Hagar« 
pedig, mely a szent-irásban többször mint népnek neve fordul 
elő, 2) annál inkább kínálkozott Magyarország számára, mivel a 
szent-irás kaldeusi fordítása (Targum) e szót két helyütt hatá-
rozottan így fordítja: Hungróé. 3) Mivel nem tudjuk bizonyosan, 
mikor keletkezett a fordítás : 4) nem tudhatjuk azt sem, vájjon 
a fordító »Hungróe« alatt csakugyan magyarokat ért-e, 5) vagy e 
szót, kaldeusi nyelvszokás szerint, egyszerűen egy »n« betű köz-
beszúrása által képezte-e az eredeti »Hagar«-ból, anélkül, hogy 
a magyarokra gondolt volna. 6) Minden esetre az a tény, hogy 

a még pedig a „Hagrik országából". S ez miért ne lehetne-e itt is 
Magyarország? Hisz ily kérdéseket tudvalevőleg messze földről, mint 
(fent. 333 . 1.) láttuk, például Budáról Konstantinápolyija és Pa<luába, 
szoktak küldeni elismert theológiai tekintélyekhez, és maga a szalonichi 
rabbi e döntvénytára, hol \ ilágosan törökről, vagy Törökországról van 
szó, mindig csak a szokásos »tugar«-ral vagy »tógármáh«-val él! Miért 
nevezné Törökországot épen csak itt »Hagrick országának?« De még 
föltéve azt is, ami igen valószínűtlen, hogy a szóban forgó kérdés csak-
ugyan Törökországból való, mely itt »Hagrik országá«-nak neveztetik ; 
e körülmény a Hagar-kérdés eldöntésére nézve már nem lehet befolyás-
sal, mivel oly késő (a XVI. század vége felé való) időből származik e 
döntvény, melyről, mint fentebb láttuk, mindenki, még maga Lőw is, elis-
meri, hogy akkor Magyarországot már rendesen »Hagar«-nak nevezték. 
A kérdésnek előterjesztője legfeljebb csak külöuczködésből mondhatta 
az általán »Tógármáh«-nak nevezett Törökországot »Hágrik országá«-
nak, mi akkor már Magyarországnak volt befogadott elnevezése. 

*) L. fent. G 3 4. 1. 4. jegyz. 
2) Zsolt. 83, 7 ; I. Ivrón. 5, 10 és 2 7, 31 . 
3) ' » y ^ r i ; így Zsolt. u. o. és I. Krón. 5, 10. 
4) Zunz: Gottesdienstliche Vortraege, 65. és 80. 1. 
5) Ezt több régibb-ujabb tekintély á l l í t ja ; 1. Cassel; Magyarische 

Alterthümer 193 ; v. ö. He-chálucz, VIII . 135. 1. Ez esetben e fordítás 
legkorábban csak a IX. század vége felé keletkezhetett, ami igen 
késő volna. 

6) Ezt Cassel: i. h. 189. 1. állítja. E nézet magában véve nem 
épen valószínűtlen; de akkor a bibliai »hagriin«-'E""3~-)oak a tar-
gumban »hángróé«-(' ,X"'^vrí)-vá kellett volna válnia, nem pedig, még 
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a szent-irásnak a zsidók előtt nagy tiszteletben álló eme régi 
fordítása a bibliai »Hagrim« népét »Hungroe«-val fordítja, 
tökéletesen magyarázza meg azt, hogy a zsidók, kik szokásuk 
szerint Magyarország s a magyarok számára is bibliai nevet 
kerestek, s a basonló hangzású »Hagar«-bau meg is találtak,*) 
ez elnevezést lassanként majdnem mindenütt elfogadtak, és vele, 
a Hungária név mellett, ugy éltek és élnek még most is, mint pél-
dául Csehország számára, Boemia és Piheni (Böheim) mellett, a 
bibliai Kánaánnal.2) E két név közti választás csak attól függött, 
s még most is csak attól függ, vájjon valamely iró egy szokásos 
modern nevet, vagy valamely bibliai nevet akart-e, vonatkozólag 
akar-e használni. s) 

A szent-irásban keresett és ettől kölcsönzött »Hagar«, a 
minden esetre eredetibb »Hungaria« mellett, eleinte (a X I . szá-
zad óta) természetesen csak ritkábban fordul elő ; később, a 
XY. század óta, már sűrűbben, míg a X V I I . század óta a 
régibb Hungáriát, melyet csak a spanyol s olasz írók tartottak 
meg,4) mindinkább kiszorította. 

Közli : D R . K O H N SÁMUEL. 

egy 1 becsusztatásával, épen „hungróé"-vá. Ugy hiszem, hogy a kaldeusi 
fordí tás eredetileg egyszerűen csak »higróé«-t , vagy tán „hangróé" -1 
fordított , mely szóból későbbi leírók, vagy t án csak e fordí tás első 
kiadói, k ik a »Hungarn« nevet már ismerték, »Hungróé«- t csinál tak. 
V. ö. »He-ckálucz«, i. h., u. o. E sok tekintetben érdekes kérdést csak 
régi jó kéziratok nyomán lehetne eldönteni. 

*) Jellemző, hogy az »Ungern« és a »Hagar« szónak hasonlatos-
sága még néhány középkori régibb lat in irót is a r ra birta, hogy a ma-
gyaroka t agarenusoknalc nevezze. L . Cassel : i. h. 8. 1. 

2) L . f.-nt. 3 3 2 . 1. 
3 ) Ez t főkép Lőw felfogása ellen hozom fol, aki (Ben-Chanan ja , 

X. 615 . 1.) annak bebizonyítására, hogy Magyarországot c sak a X V I . 
század óta nevezték »Hagar«-nak , a XI I . egész XVII . századból több 
irót (még többet 1. Casselnél : i. h v 9. 1., 2. jegyz.) említ fel, akik Ungá-
riát i rnak. A XV. században irò Brúna Izráelnál mind a ké t név : 
»Hagar« (1. fent. 110. 1.) és »Ungár ia« döntvénytár , 12. sz. 

V "1 ì i 1 K E ' - l n T fordul elő. 
4) L. fent. 24 . 1. 
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MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 

19. 

A kiolvasztott fém eleintén a tulajdonos szabad tetszése 
szerint hozatott kereskedésbe és forgalomba, de a XYII- ik szá-
zadban, az ú. n. es. k. kereskedelmi házak és kamarák ragadták 
kezökbe a fémekkeli kereskedést. Történt pedig az az urbura 
kényelmesebb és biztosabb behajtása érdekében és semmi esetre 
a termelők előnyére egyrészt azért, mert azáltal a szabad ver-
seny kizáratván, az árak önkényileg állapíttattak meg ; másrészt 
pedig azért, mert a szállítás sok tekintetben korlátozva volt és 
sok zaklatással járt, mely utóbbi elkerülése végett pl. a sztracze-
nói olvasztó hivatalnokai majd minden bányánál részt nyertek. 

Midőn a szomolnoki cs. k. bánya-felügyelőség 1776. novem-
ber 18-án kimondta, hogy ezentúl csak 85 font réz- és 8 lat 
ezüst-tartalmu rezet veend át a magán olvasztóktól és ezen és 
több efféle rendszabály az egyes olvasztók részéről, már alkal-
mas szakférfiak hiányában is, megtartható nem volt, ahhoz még a 
Mária Theresia és I I . József uralkodása alatt behozott erdőrend 
az erdők pusztítását betiltotta és a szén majdnem ingyenes elő-
állítását meggátolta, az itteni olvasztók a X V I I I . század utolsó 
negyedében beszüntek és ma helvök sem látszik már. Ily sors 
érte a sztraczenói cs. k. olvasztót is a X I X . század első negye-
dében, midőn az állam a felső-magyarországi bányapolgárság 
olvasztóival versenyezni megszűnt. Ezen olvasztókba szállíttattak 
ezentúl és szállíttatnak most is a dobsinai érezek. 

20. 

Az érezek különböző korokban, a különböző fémtar-
talom mellett immár nehezen állapítható meg és pedig annyival 
kevésbé, miután egy és ugyanazon bányából került érez is az 
idők folyamában különböző fémtartalommal bírt. így Saler 
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Jósef Márton 1715-ben a bányaérczet — Grubenerz — 1 fton, 
a gorcztéri érczet — Halden erz — pedig 36 dénáron adta, 
míg Dobsina városa 1749-ben a vaskőbányákon termelt réz — 
eziistérczet 1 ft 36 dénáron vette (természetesen targoncza 
számra.) 

Ugyanez áll a magán olvasztókban előállított — sohasem 
tiszta — fémek áráról is. Dobsina városa példáúl 1772-ben 12 
mázsa 8 font sckwartzenbergi rézért (27 frt 8 d. költség levoná-
sával) 422 frt 88. d. és 9 mázsa 7 font friedwaldi rézért 112 fr t 
44 d. kapott. 

3. A higany. 

21. 

A higany és higpírbányászat Dobsinán, mint a hiteles 
bányakönyvből kivehető, a XVlI - ik századot megelőző időkben, 
sőt még a XVIII - ik század elején is igen terjedelmes volt, 
aztán hanyatlásnak indult és 1 775-ben majdnem teljesen 
megszűnt. A régente mívelt higpírtelérek a XVIII - ik században 
még eleven emlékezetben voltak és a szomszédos rézbányák 
közelebbi megjelölésére sűrűn használtattak. Nézzük már 
most a nevezetesebb bányákat : 

a) a X V I I . században és elébb különösen a Krebsseufen 
és, a benne talált higpír után elnevezett Czinnopelkamm — 
Zinnoberkamm — volt nevezetes higpír-bányászat színhelye. 
Antony Illés régi bányái közt fel van említve — 1697-ben — 
»3 czinnóber bánya a Krebsseufen túlsó oldalán,« e bányák 
mellett volt 1701-ben Kratska Mihály, Klausman Márton és 
Stubner István egy-egy bányamezeje, melyekben még 17 25-ben 
is higpírt termeltek; — 1725-ben Herrich János Detrik sel-
meczi bányapolgár egy régi higpír-bányát nyitott fel, melyet 
»Károly tárna« név alatt miveltetett ; — 1727-ben Stupko 
Baltzo és Kaiser Illés kért fel egy bányamezőt higpír-bányá-
szatra,2) melynek felerészét az elébb nevezett 1720-ban Kra-
martsig Bartkónak 30 ft 60 d. és 72 cl. ára borért engedte át. 
Azonkivül mivelt itt higpírbányát Saler György és Accipiter 
Simon 1724, 1727, 1739, és 1743 körül, Csisko Vilmos 1728, 

x) Pl. Csisko J akab és társai 175 3. juni 25-én történt felkérése« 
. . . . ein alt verlegen Bergwerk . . . in den so genannten Krebsseuffen 
auf den Zinober Kam, Neben den Zinober G;uiz, auf Kupfer Ertz oder 
was ihnen sonsten Gott bescheren möchte . . . . mit N r j 9 Schürf . . bk. 

2) »in Krebsseufen unter des Georg.Salers Feldern.« bk. 
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Ratzenberger Keresztély 1731, Kaiser Illés 1744,1) Szontagli 
Gáspár 1749 körűi és mások. 

Akadunk ugyan itt még később is némi bigany termelésre 
pl. 1770-ben is 9 frt 95 d. folyt Dobsina város pénztárába a 
Krebsseufenben termelt higanyért, de a bányászat e neme 
1775-ig teljesen beszünt úgy, bogy ma már kevés ember van 
Dobsinán, ki tud ja , bogy a Krebsseufenben valaha higanyt 
is találtak. 

b) a Gugelen régi higpír-bányát tárt fel 1725-ben Herrich 
János Detrik, melyet »Erzsébet tárna« név alatt míveltetett, mi 
eredménynyel? nem tudjuk; majd 1728-ban Stubner István 
szintén czinnober-termelésre kérte fel az itteni rég elhagyott 
Stempel — Martinkel —• és Gigant-féle bányákat, mely évben 
Pack Gáspár és Klausman Jakab is higpírbányát tárt fel ; 
1760-ban vasra és czinnóberre irányzá a művelést Paltzman 
Márton a »gugeli alsó teléren« és 1772-ben ugyanazttette Stentzel 
Jakab, Koschik Jakab és Kramer András. — Mindezen bányák-
nak emléke sem maradt meg. 

Végűi megjegyzem, hogy a XIX- ik század közepe felé a 
Csuntaván — Strmapirt — kerestek és termeltek is higanyt, sőt 
ma is találni ott némi higpír nyomokat, melyek azonban jelen-
leg vájástérdemlőségre alig mutatnak. 

22. 

A szorosabb értelemben vett bányászat itt is ugy és ugyan-
azon segédeszközökkel történhetett, mint más érczeknél, kivévén 
hogy a bár gyéren, de mégis előfordúló termék higany-cseppek 
felszedésére és gyűjtésére különös gond fordíttatott. Említésre 
méltó, hogy higpírra többnyire egy és legfeljebb 3 mező ado-
mányoztatott, míg vasra és rézre (ezüstre) rendszerint 9 és több 
lett felkérve. 

Az ásvány feldolgozása a XVII- ik században még létező 
s fentebb sokat említett, de a XVIII - ik század közepéig egynek 
kivételével elpusztult zúzdákban és olvasztókban történt. 

Ezen fém különben a bécsi udvari kamara által 1775-ben 
szorosabb értelemben fenntartott ásványnak nyilváníttatott, mely 
kamara 1776-ban rendelte, hogy »a higany különbeni elkobzás 
terhe alatt Szomolnokra szállítandó, hol az 1748-ban fontonként 
36 dénárral megállapított árban fog beváltatni és hogy higany-
bányászatra ezentúl senkinek adomány nem adható:« mely intéz-
kedés természetesen ezen bányászatnak hanyatlását vonta maga 

*) »auff ein Cinnober Puch-Werg . . . samt den Cinnober Streu-
chen oder Spirungen In Krebsseufen.« bk. 
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után, jóllehet a higpír »mely csak kis menynyiségben fordul elő 
és mint festék a higanynál drágábban kel el« ezen rendszabály 
alól kivétetett és termelése és adásvevése oly megszorítással 
volt szabad, hogy a termelt és eladandó mennyiséget a bánya-
mesternek jegyzőkön}vbe vétel végett eleve be kellett jelenteni. 

4. Kőszén, kölen, malom- és egyéb kövek. 

23. 

A bánya-ipar oly nagy kiterjedése mellett nem csoda, ha a 
dobsinaiak az ásványokat már régen és alaposan ismerték és 
ebből folyólag oly ásványokkal is foglalkoztak, melyek csak a 
legújabb időben lettek értékesítve. Ilyen kísérlet 

a) a kőszén kutatás, melyet Lányi Pál 1720. január 29-én 
a Hanishöh *) mögött kezdett meg és 1727-ig folytatott ; majd 
1769-ben Demiani Mihály is ásatott kőszenet a Garten2) alatt, 
de, úgy látszik, oly szerény eredménynyel, mint Dobsina városa, 
mely 1810 körűi sőt a legújabb időben is a hegyeskőnél kőszenet 
kerestetett és rövid idő alatt azon meggyőződésre jutott, hogy az 
elért kőszéntelep nemcsak csekély terjedelmű és ujabbkori, hanem 
sok tekintetben nem is tiszta ásványt tartalmaz. 

b) ugyancsak Lányi Pál, illetve leleményes eszű sáfárja 
Petrovits Mihály volt az, ki 1723. május 24-én a birkelmi kőlent 
— Steinflachs, Asbest — a mélységben kezdte kutatni, de ameny-
nyiben követője nem akadt, valószínűleg úgy találta, hogy ez 
ásvány a mélységben is igen rövid szálakban és nem tisztán 
fordul elő, a miért azt termelésre és feldolgozásra ma sem tart-
ják alkalmasnak. 

c) a kőfejtő helyekre a kohászat nagy kiterjedése mellett, 
már régen különös gondot fordítottak, tették azt főkép akkor 
midőn a nagy olvasztó kemenczék behozatala után roppant 
hőmérsékkel daczoló kövekre volt szükség. A ma is ily czélokra 
kitűnő köveket szolgáltató Avinzogi kőbányát a város nyitotta 
fel 1730. mártius 13-án3) »a vasmüvek számára.« Ez volt 
1730-ba« az uj kőfejtő hely ; hol lehetett a régi? nem tudom. 

*) ». . . wo von Hannesliö Wernarer Steig in die Gilnitz kombt 
und der Gölnitz nach Runter . . .« bk. 

2) ». . . auf den sogenannten rőtben sumpf unterm Garten ohn-
weith K. K. Stratzenaer Einlösungs Hütte« bk. 

8) ». . . unter Hl. Matz Gömmerers Hammer der Grodt nach auf 
den Gübel gegen Winzog Rauff.« bk. 
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Végül megjegyzem hogy még malomkövekre is kért fel — 
1710. jun. 30-án. — egy kőfejtőt1) Gömöry Simon városi 
gazda a város számára, melynek ma már emléke sincs meg. 

5. A kélden és nikl. 

24. 

A szászországi születésű Schön Gottlieb János 1779-ben 
u. n. festék kéklent — Farb Cobalt — kutatott Nagy-Szlaboson, 
és midőn ott czélt nem ért, 1780. jul. 25-én Dobsinára jött, hol 
a', Gugel és Steinberg dűlőkben mivelt vas- és réz bányákban 
kéklenyt talált, melyet a dobsiaai tanács és bányabiróság által 
nevezett Schön Gottlieb részére 1780. deczember 19-én kiállí-
tott bizonyítvány szerint is »nálunk eddigelé senki sem ismert és 
tiszta arszénnek tartott.« Még ez évi augusztus 1-én felkérte a 
Paltzmann Márton által 1764. óta mivelt kögeli vaskő bányákat2) 
kéklen ásásra s ezekben ez évi september 13-ig 52 mázsányit 
termelt, melyet tőle a bányával együtt Paltzmann Márton még 
ez évben visszaperelt. Ezen per később megujittatott és Sebőn 
Gottlieb javára dőlt el, minélfogva 1782—1787-ig beszállított 
1480 mázsa 50 font kéklenért 26,858 frt 373/4 krnyi kárpótlást 
nyert, de az ismét megújított perben vesztes maradván, roppant 
kárpótlási összegek és perköltségek lefizetésére köteleztetett, 
mire sem hajlandó, sem képes nem lévén, az adósok börtönébe 
került s ott, mint az emberiségnek majd minden jóltevője, nyo-
morúságban, mindenkitől elhagyatva és elfeledve meg is halt. 

A régente megvetéssel eldobott kéklen a nagy hullámo-
kat vetett per, különösen a vele jár t látványos be- és vissza-
helyezések következtében, csakhamar ismeretes lett, úgy hogy az 
u. n. kögeli bányák, a Mariastollen és steinbergi bányák már 
1780-ban is igen szépen jövedelmeztek. Ezen bányákhoz járult 
még a XVII I - ik században a Czemberg, mely a Mariastollen •— 
Theresia bányával ma is a legjövedelmezőbb kéklenbánya, 
később a Hilfe Gottes — az egykor Ebend alatti rézbánya —, 
a Golschmiedslandl — az egykori Langenberg —, a Josefi 
Blaudunst és más, ma már félig-meddig kizsákmányolt bányák, 
milyen a XIX- ik század közepe táján hires, de 18(JO körűi 
beszünt, »Sorsmező és Mercurius« bánya a kis Wolfseufenben. 

A nagymennyiségben termelt kéklen 1780 — 1810-ig úgy, 

*) »Wo man sich oben van Langenberg in die Gilnitzstein ge-
gen die Stadtwies gehet die Winter Leuten in Pirken ung Keutschkes 
Fleken Rauf.« bk. 

2) »Am Hübelchen beim Kögl.« bk. 
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mint a rézércz, Sztraczenóra, illetve Szomolnokra szállítva, a 
kir. kincstár által beváltatott ; de midőn ez, 1710. után többé 
nem történt, a külföldi piacz pedig a kiviteli tilalom miatt zárva 
volt és hazánkban ezen érczet senki fel nem használta : a bányá-
szat e neme egészen 1828-ig szünetelt. Ezen évben Dulovits 
András rozsnyói kincstári bányamesternek sikerült kiviteli enge-
délyt kieszközölni, mire Malvieux pesti bankár közvetítése 
mellett Askin és Evans birminghami iparosokban a legújabb 
időkig állandó vevőt talált a dobsinai kéklen érez, mely nagy-
részt Anglia, China és Keletindia gyáraiban az európai conti-
nensen ismeretlen módon dolgoztatott fel. Ezen titokzatos fel-
dolgozásról csak részben lebbentetett fel a fátyol 1834. körül, 
midőn a kéklen hü társát a niklt is, az európai vegygyárakban 
felhasználni kezdték ; mert titok maradt az, jóllehet a legújabb 
időben concentrálás és extractió utján a csekély kéklen-tartalmu 
érczeknek is értéket kölcsönözni és a koczka-niklt előállítani 
sikerült is ; de miután ezen, a Cemberg és Mariastollen bánya-
társulat által, az e czélra berendezett hnileczi György hutában 
tett kísérletek óriási költséggel és néhány év alatt 40,000 frtnyi 
veszteséggel jártak : legközelebb befognak szüntettetni és az élel-
mes ángol, kivel a német országi vegygyárak akkor sem tudtak 
versenyezni, mikor a nikipénz behozatalával a kéklen nikl ércze-
ket nagy menynyiségben vették és felhasználták, — ismét ver-
senytárs nélkül marad. 

25. 
A kéklenbányák mivelése reppant haszonnal járt , így a Dobsina 

városa tulajdonát képező 1J3 2-rész a Mariastollen bányán 
1788-ban 639 fr t 10 krt 
1790-be n 3 9 3 frt 25 krt 
1791-be n 487 f r t 88 kr t 
1810-ben 159 f r t 56 kr t 
1838-ban 135 ft . 
1874-be n 3 4 4 0 ft. 
1878-ban 8 4 0 f r t jövedelmezett. 
Nem kisebb áldással já r t a Czembergbánya mivelése is, pl. az 

1 / l 28-r észre 
1810-ben 4 5 f t 

1854 — 1862 183 f t — 412 ft. 
1863 — 1878 180 f t — 2 0 0 0 ft. (1873-ban) 

évi osztalék esett, mely osztalék 
1875-be n 1360 ftig 
1876-ban . . . 4 1 0 ftig 
1877-ben . . . 3 0 0 ftig 
1878-ba n 180 ft ig szállott le. 

TÖRT. TÁR. 1 8 8 1 . 3 
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Ezen bányáná l az évi jövedelmi adó 
1 8 5 4 — 1 8 6 2 - i g . . . 8 1 0 f t 5 5 kr — 4 5 1 8 f t 54 kr. 
1 8 6 6 — 1 8 7 8 - i g . . . 5 1 8 1 f t 20 kr — 1 8 , 4 0 3 f t 74 kr. 

közt vál tozott , míg 1 8 6 3 — 1865- ig összesen 2 0 , 7 6 9 f t 75 krt tett . 
A nyers kéklen és niklércz ára a különböző fémtartalom szerint 

különböző volt, igy mázsájá t 
1 7 8 0 — 1 7 9 0 - i g 11 f t — 63 f t ig 
1 8 2 7 körül 2 4 f t . 
1 8 3 5 » 15 f t — 22 f t ig 
1 8 4 6 » 14 f t — 4 0 f t ig 
1 8 6 7 » 30 f t . 
1872 -be n 4 0 f t — 46 f t ig 
1 8 7 3 - b a n 9 0 f t — d S 1 ^ f t ig 
1874-be n 60 f t — 9 4 x / 2 ftig 
1 8 7 5 » 89 f t — 97 1 2 f t ig 
187 9 » pedig 3 3 f r t t a l fizették. 
A jövedelem feltűnő csökkenését nem az érez kevesbedése, 

nem is az árak jelentékeny leszállása idézte elő, hanem az, hogy 
a még mindig nagy mennyiségben termelhető érez vevők hiányá-
ban egyáltaljában nem értékesíthető, mely okból ezen, a 
XIX-ik században Dobsina városának (pl. a cembergi bányán 
birt 46/128 rész) és összes lakosságának csaknem kizáróla-
gos jövedelmi forrását képező bányászat szomorú jövőt lát 
maga előtt és maholnap menthetetlenül beszünik. A legújabb 
időben bekövetkezett üzleti pangás miatt pénzkészleteiken ten-
gődő gazdag bányatársulatok is kimerültek és valami nagyobb, 
czélhoz vezető vállalat létesítésére, nevezetesen a concentrálás 
és extractió kísérleteinek folytatására, valamint az elért eredmé-
nyek kifejtésére immár képtelenek ; a szegényebb társulatok 
pedig még 1—2 év előtt beszüntették a munkát, minek szomorú 
következménye az lett, hogy közel 200 bányász és családja 
kenyér nélkül maradt. Ha a nagyobb bányák is azt teszik, — 
és elébb-utóbb nem is tehetnek mást, Dobsina város lakossága 
kénytelen lesz kivándorolni, és a haza egy pár ezer munkás 
honfit, az állam pedig egy alapot vészit, mely neki sok éven át 
több mint 50,000 forintot jövedelmezett! Visszatértem honnan 
kiindultam. Videant consules ! 

II. RÉSZ. 
A bányajog é s a bányászat i intézmények története. 

26. 
A bányászat, a magyar honfoglalást megelőző és közvetle-

nül követő időben Dobsinán is, mint Magyarország más vidékein, 
az egyes vállalkozók szabad tetszésére volt bízva. Az élelmes 
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quadok, kik a mai királyhegy közelében, a Sajó és Göllnitz 
mosta völgyekben laktak, korlátlan urai voltak a területnek és 
a föld gyomrából napfényre hozott érczeknek, melyekből aztán 
tűz és láng segítségével becses fémeket, vasat, rezet és ezüstöt 
készítettek. Ezen fémek már alkalmas csereeszközt képeztek és 
a forgalom közvetítésére szolgáltak. 

A népvándorlás hullámai alig érintették a járatlan vadont, 
melyben a quadok elszórtan laktak, és több mint valószínű, 
hogy a magyar honfoglalás is bántatlanúl hagyta az ép oly 
békés természetű, mint szorgalmas népet, sőt az sem lehetet-
len. hogy párdúezos Árpád szilaj népének híre csak nagy későn 
jutott ide, a sűrű rengetegbe, melyben a bányász nép megköze-
líthetlen volt és akkor is ellenőrzés nélkül szabadon űzte bányá-
szatát, midőn az óriási tornai uradalom és az ahhoz tartozó dob-
sinai terület Domonkos bán és fia Bors kezében volt. Talán csak 
ajándékot fizetett e nép, mintegy a földesúri jog elismerése 
jeléül akkor is, midőn 1243-ban Bors gróf magtalan elhunyta 
után a koronára szállott tornai uradalom Bebele Máté fiainak 
Fülöp és Detre grófoknak adományoztatott. Semmi kétség, 
hogy a bányászat ily körülmények között gyarapodásnak és 
virágzásnak indúlhatott, már csak azért is mert a bányász egy-
részt háborítlanúl használhatta ügyességét, és tökéletesbíthette az 
elődök találmányait, másrészt pedig kizárólag saját maga hasz-
nára dolgozván, idejét nem vesztegette, ereje és élelmessége par-
lagon nem hevert és vállalkozási kedve korlátot nem ismert. 

igy álltak a dolgok 1326-ig, mikor az óriási uradalom 
már több felé oszlott volt és a dobsinai terület külön földesúr, 
Csetneki Bebek Miklós tulajdonába ment á t , ki a Dobsch 
és Göllnitz vize mentében elszórtan lakó németeket összegyűj-
tötte , egy helyre telepítette és ez által Dobsiua városának 
alapítója lett. Ezen város lakossága, az egri káptalan előtt 
1326-ban kötött egyesség értelmében, a híres »korponai szabad-
sággal« ajándékoztatván meg, szabadon űzte bányászatát, de a 
jövedelem harmadrésze ugyanazon egyesség szerint a földesúr-
nak tartatott fenn. Ezen még tűrhető »fenntartás« is csökken-
tette már némileg a vállalkozási kedvet és akadályozta a bánya-
ipar gyarapodását, mely ipar később a szó szoros értelmében 
hanyatlásnak is indult, midőn az okmányilag is biztosított 
»bányaszabadság« lassanként annyira korlátozva lett, hogy csakis 
a földesúr engedélyével (ex annuentia) lehetett bányát nyitni és 
bányát mívelni. 

Ily szomorú körülmények közt volt a dobsinai bánya-ipar, 
midőn a Miksa-féle bánya-rendelet hatályba lépett; a földes-
urak heves ellenkezése daczára az a nép vérébe ment át és egy-
szerre kedvező fordulatot adott a dolgoknak, amennyiben e ren-

3* 
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delet következtében a bányászat tényleg — bár nem törvénye-
s e n — regale jognak tekintetett és a dobsinaiak által különben 
sem elismert földesúr az itteni bányákra és az ezekben szabadon 
termelt érczekre többé semmi jogot nem formálhatott. A sza-
badság itt is megtermé gyümölcsét, a bánya-ipar általános virág-
zásnak indult. Nem is lehetett másként. Míg pl. Oláhpatakán 
vagy más szomszédos helységekben a bányanyitás az e részben 
külön szabadalommal biró Andrássy család engedélyétől függött 
és a bányaüzem nem egyszer a fajzás és az utak használatának 
betiltása következtében lehetetlennévált: addig Dobsinán ezen 
iparág egészen szabad volt, sőt mindenféle előjogokkal jár t és a 
városi tanács hathatós támogatásában részesült ; mindenkinek 
módjában volt a csekély — 1 788-ban is csak 2 forintból álló — 
dij egyszer-mindenkorra történő lefizetésével az elébb kikutatott 
és feltárt telérre adományt — Muthung — és ez által kizáróla-
gos jogot szerezni. A vállalkozás nem járt költséggel, legalább 
nem olyannal, mely valakit visszariasztani képes lett volna és 
ha a termőföld tulajdonosával szemben nehézség merült fel, ez a 
bányászatot nem érintette, nem gátolta, hanem attól függetle-
nül és külön polgári uton lett kiegyenlítve. A bányászat regal-
jogi természete sem volt alabor, miután a kincstárnak járt ille-
ték csak a bánya-jövedelmekből szedetett és a pótfizetéssel járt 
bányaüzem majdnem teljesen adó- és illeték-mentes volt. Nem 
csuda, ha gomba módra szaporodott a bányák és bányászok 
száma. 

Kérdés : mily viszonyban állott Dobsina városa és bánya-
ipara a magyar felkelőkkel szemben a XVII- ik században ? Tény, 
hogy úgy a felkelő vezérek (pl. Rákóczy, Thököly,) valamint az 
ezen vezérek táborában volt főurak (pl. Monoki Miklós, Bethlen 
Gábor alatt) és mások az itteni területre nézve bizonyos, mond-
juk földesúri jogokat élveztek, minek következménye lett, hogy 
Dobsina városa akarva nem akarva minden felkelés részese 
lett és lakossága már azon okból is különös kedvezményeket 
nyert, mert az itteni kiterjedt aczélgyártás és a sok gazdagon 
fizető réz- és ezüstbánya a felkelőknek nagy hasznára volt. Iga-
zolja azt Bethlen Gábor 1622. február 2-án Kassán, Szuhay 
Mátyás, Kende Gábor és Szepessi Pál 1677 october 8-án a 
budaméri táborban, Teleki Mihály 1678 juli 3-án a dubiczai 
táborban kelt »protectionális levele«. Az utolsó felkelő II . Rákó-
czy Ferencz idejében pedig a különös oltalom alá vett város 
»fejedelmi« lett, Berthoti Ferencz 1703 november 20-án Szo-
molnokon kelt levele által a hűségi eskü letételére felhivatott és 
ez által a felkelők táborába tereltetett, melyben a hadjárat 
végéig állandóan megmaradt és a szent czélhoz óriási áldozatok-
kal járult. Ez okból bátran felteszem, bár közelebbi adataim 
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nincsenek, hogy a dobsinai birónak Gömör megyéhez intézett 
kérelme süket fülekre nem talált, midőn 1707-ben a lakosság-
nak táborba való kurczoltatása ellen felszólalt. »Ha kénytele-
nek leszünk a táborba menni, úgy mond, pihenni fognak a 
vasgyárak és az bizonyára nagy kárral járand az országra 
nézve. !« 

A magyar felkelők tehát lehetőleg előmozdították a dob-
sinai bányaipart. 

A török két ízben fosztotta ki Dobsina városát a XVI-ik 
században, de máskülönben megvetéssel viseltetett a hitetlen 
gyaurok minden »békés természetű« foglalkozása iránt, és midőn 
e város 1584-ben szenvedett kárán okúit és a X V I I ik század-
ban pontosan fizette az adót és »basa ajándékot«, nem is volt 
bántása és szabadon tehetett mindent, mi a bányaipar felvirág-
zását előmozdította. 

A német pedig nemcsak hogy nem bántotta, sőt ellenkező-
leg dédelgette a várost, mely neki szépen jövedelmezett. Külö-
nösen a császári kamara volt az, mely az itteni bányaipart oltal-
ma alá vette, valahányszor csak veszély környékezte, mi igen 
természetes, mert hiszen a XVII- ik század vége felé Fischer 
Mihály kassai kamara ispánnak is az itteni bányákon tekinté-
lyes része volt. Xem kell feledni, hogy elődeink élelmes és körül-
tekintő emberek voltak, kik a vitéz német generális urakat 
Basta György. Götz János és Strasoldo Károlyt (lásd Dobschau 
czímű monographiámat és okmánytárát) csak ugy tudták meg-
nyerni és lekenyerezni, mint a kamara-ispánt is és Arslán basát. 
Ha nem sikerült pénzzel, sikerült érdek-közösséggel ! Csak ugy 
érthetjük, hogy az itteni bányaipar a XVII- ik század folytonos 
harczaiban nemcsak hogy el nem pusztult, hanem ellenkezőleg 
a virágzás tetőpontján állott. És itt is csak azt mondom, hogy a 
szabadság megtermi gyümölcsét ! 

A X V I I I . és XIX-ik században másként álltak a dolgok. 
Az atyáskodó kormány fonák intézkedései és a városnak a föl-
desurakkal folytatott perei oly sok és oly nagy akadályokat 
gördítettek az itteni bányaipar útjába, hogy a lakosság a X I X . 
század elején már csak romokon tűnődött. Ilyen fonák intézke-
dések voltak : 

a) a különféle dijak és illetékek behozatala, mi által a 
bányászat »szabadsága« elvont fogalom, puszta szó lett, de a 
valóságban nem létezett. 

b) némely érezek egyedárusítása és a beváltás megszorí-
tása és kényszerű behozatala, minek természetes következménye 
lett, hogy az érezek ára leszállt, a foglalkozás e neme kevésbé 
jövedelmező, csábító lett és a vállalkozási kedv csökkent. A 
vevők versenyének kizáratása ; 
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c) a kiviteli tilalmak által is történt, mely az őstermelés 
legjövedelmezőbb ágát, a bánya- és vasipart majdnem teljesen 
meddővé tette és általános hanyatlást vont maga után ; 

d) a helybeli bányabiróság működésének 1789-ben történt 
beszüntetése ; a bányász ezentúl kénytelen volt Rozsnyóra, 
később Iglóra, Lőcsére, Kassára és Rimaszombatba utazni, ha 
tanácsot és igazságot keresett vagy pedig engedélyt és adományt 
akart szerezni. 

Ezekhez járult, hogy a bécsi kormány a polgári szabad-
ságtól fázott és a főurak és nemesek előjogait az ország egyéb 
lakosainak kárára gyarapította. Igy történt, hogy Dobsina városa 
jobbágyközségnek tekintetett és bár ősi szabadalmait költsé-
ges perek útján megvédeni és megtartani törekedett, elszegé-
nyedett és meg nem akadályozhatta, hogy épen a vele bánj a-
ipar tekintetében is versengő hatalmas földesurak gyámsága alá 

• ne kerüljön. Szabadalmazott bányaváros volt ugyan akkor is, de 
a »dominium« felügyelete alatt és ezen »dominium« soha meg 
nem engedte, hogy versenytársa, a város, a bányaipar érdekei-
nek előmozdítására intézkedjék vagy épen áldozatokat hozzon. 

Szóval a bányászat mint üzlet megdrágúlt. kevésbé jöve-
delmező lett és a városi tanácstól is többé sem támogatást, sem 
segélyt nem nyert. 

A XIX- ik század második negyedében ismét kedvezőbb 
fordulat állt be. Az úrbéri megváltás és a kiviteli tilalmak eltör-
lése hatalmas lendületet adott az itteni bányaipar előhaladásá-
nak ; de a szabadságharcz után behozott eddig nagyrészt isme-
retlen terhek, a bélyegek, a különféle vámok, illetékek és a nagy-
adók nemsokára alabort kötöttek a bányaipar kerekére. Az 
egyesek képtelenek lettek a sok illetéket megfizetni, az adomá-
nyozással járó roppant költségeket viselni, kevés ember volt haj-
landó kétes eredményű vállalathoz fáradságán kivűl még tete-
mes kész kiadással is járúlni és ez maga után vonta, bogy a 
vállalkozók száma csökkent, tömérdek feltárás elhagyatott és új 
alig nyittatott. 

Végre az 1873-ban beállott üzleti pangás még a kevés 
megmaradt vállalatot is az enyészet örvényébe sodorta és isten 
csudája, hogy bányászatunk e mai napig egészen el nem pusztult 
és teljesen be nem szűnt. Ha ezen hajdan virágzó ipar romjait 
szemlélem, önkénytelenül a szerecsen jut eszembe, ki a jövőre 
nem gondolva, levágja a cseresznyefát, hogy érett gyümölcsé-
hez annál könnyebben férjen. 

27. 
Ellenőrzés és felügyelet alatt állott-e Dobsinán a bánya-

ipar, mielőtt a Miksa-féle bánya rendelet hatályba lépett, vagy 
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nem ? nem tudom. Arról sincsenek adataim, bogy jelentkezett-e 
és miként a vállalkozó ha bányát akart nyitni ? meddig terjedt 
joga a feltárt telér tekintetében? és milyen volt az eljárás, ha a 
felfedezett érez két szomszéd közt vita tárgya lett ? Tény azon-
ban hogy e feltárások rendszerint sekélyek voltak, mert hiszen a 
gyenge ember gép és vetőpor segítsége nélkül kezdetleges esz-
közökkel be nem hatolhatott mélyen a föld gyomrába és ameny-
nyiben az ásvány a földtulajdon tartozékát képezte és a termő 
földre vonatkozó tulajdonjog könnyen meg volt határozható — 
ritkán fordúlt elő bonyolúlt kérdés, melynek eldöntése különös 
szakértelmet igényelt volna. 

Tudtommal nem is volt külön hatóság vagy bíróság, mely 
a bányaügyekben határozott volna. E mellett szól azon per is, 
mely a XV-ik században a Bebek család két ága közt folyt és 
jóllehet tisztán bányaügy volt, még is rendes polgári úton nyert 
(ha nyert?) elintézést. Igy állván a dolog, hajlandó vagyok hinni, 
hogy a bányaipart náluuk a Miksa féle rendelet hatályba léptéig 
minden hatósági felügyelet és ellenőrzés nélkül űzték. 

A XVI-ik század végén, mikor a Miksa féle bányarende-
let már hatályba lépett és az ásvány a termőföld tulajdonától el 
volt választva, a föld gyomrában külön tulajdont képező telérek 
dőlésének csapása következtében már sok nehéz kérdés állott elő, 
mely kérdések eldöntése immár különös szakértelmet igényelt, és 
amennyiben a telérek ugyanazonossága és a felkérés — bir-
tokba vétel — időpontja döntő befolyást gyakorolt, a bányák 
előzetes jegyzékbe vételét is szükségessé tette. 

Ezen jegyzékbe vétel és hatósági felügyelet érdekében a 
bányanyitás és bányaüzem a dobsinai bányabíróságtól 1683-ban 
megerősített bánya és hámor rend 25 és 26-ik §-sa értelmében 
következő eljáráshoz volt kötve. A turzó — kutató — jelentke-
zett a bányamesternél, kitől 14 napi turzásra engedélyt nyert ; a 
feltárt teléret aztán 6 hét alatt felkérni és kiczövekelni, illetve az 
illeték lefizetésével nevére iratni volt köteles, mit ^ha nem tett, 
jogait elvesztette és a bányát bárki felkérhette. Evenként szt. 
Mihály napja után, a 8 nappal elébb közzé tett határnapon min-
den bányát ki kellett czövekelni, mert ellen esetben bárkinek 
volt adományozható. A szabályszerűen felkért, s határkövekkel 
meg is jelölt, de 3 évig miveletlenűl hagyott bányát újból kel-
lett felkérni még a volt tulajdonosnak is, ki előjoggal bírt, de az 
illeték újbóli fizetése alúl felmentve nem volt.« 

Az u. n. haladékolás később csak egy évre, majd 1775. 
augustus 18-tól fogva magas hegynél 14 napra alacsonynál 3 napra 
és öröktárnánál egy évre volt megengedve, ha e tárna különben 
jó karban tartatott és évenként egy öllel hosszabbitatott. Említésre 
méltó, hogy még a XVIII - ik században is a bányarészek hala-
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dék tárgyát képezték úgy, bogy egyik bányatárs jogositva volt 
bányarészét miveletleniil hagyni, holott társai ugyanazon bányát 
tovább mivelték, miből ha a bánya azután jövedelmező lett, igen 
bonyolódott jogviszony keletkezett, mely rendszerint csak egyez-
ség által volt szabályozható. Szokásban volt a felmérték adomá-
nyozása is, mely rendszerint a régi salakhalmok és gorcztereknél 
vétetett igénybe, pl. a gelehni és buchwaldi salakhalmok, vala-
mint a schwartzenbergi gorczterek, melyeket a már fennebb 
emiitetteken kivül 1772-től különösen rozsnyói Lessi eli János 
és szomolnoki Petrau József a ) és a város feletti olvasztó 
salakhalma, melyet 1773-ban Gömöry Sámuel városi gazda2) 
átkutatott. 

A vájást érdemlőségre, mely minden egyes esetben vagy a 
helyszínén megtartott szemle utján vagy egy mutatványkő — 
Handstein — beterjesztésével volt beigazolandó, — nagy súlyt 
fektettek. 

Adás-vevéseknél mindenekelőtt a bányatárs, aztán pedig a 
rokon bírt előintési joggal és minden valamely bányára vonat-
kozó jogügylet a bíróságnak bejelentetett és mint a felkérés, 
haladékolás, felmondás és áttétel — Schurfversetzung — jegy-
zőkönyvbe vétetett, mert ellen esetben jogérvénye és joghatálya 
nem volt. — Ezen jegyzőkönyv »dobsinai bányakönyv« — Top-
schauer Bergbuch — nevet viselt, 1696-tóli folytatása reánk 
maradt és a rozsnyói kir. bányabiztosságnál őriztetik. A régi 
bányakönyv tüz martaléka lett8), de tartalma, legalább rész-
ben, a kiadott okmányok és köztudomás alapján az 1696-ban 
megkezdett uj bányakönyvbe átvétetett (recapituláltatott). 

28. 
A Miksaféle bányarendelet, különösen pedig anuak sel-

meczi és körmöczi magyarázata, valamint az annak alapján kép-
ződött szokás szabályozta tehát a dobsinai bányászatot. E jog 
alkalmazása és a bányaipar minden ágának felügyelete a XVI-ik 

* ) » . . . Die beyder Sontaghisehen Kupferhütten und übrige auf 
Topschauer Territorio befindliche uhralte Schlachaufen . . . wie auch 
die uhralten Scliwartzenbergerisehen Halden doch mit den Beding, dass 
das vierte Theil denen alten H. Gewerken ohne einige Uhnkostnn von 
dem davon fallenden Nutzen ohne Betrug zukommen soll.« bk. 

2) » . . . Den Schlackhaufen bey der dermahligen Stadt Hütten 
ober der Stadt zu überklauben.« bk. 

8) 1709. »Item Hat auch der Herr Richter Simon Gemerer sein 
berck auf der Gugel auf Eusen Stein aufs Neue lassen Einschreiben, 
welcher vor zeiten ist aufgefordert worden, aber hernaclier das berck-
buch verbrannt ist.« bk. 
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századtól fogva 1789-ig az évről évre választott bányamestert 
illette, ki a városi tanács jegyzőjével és néhány esküdt tagjával 
első folyamodásu bányahatóságot és bányabiróságot képezett, 
melynek jegyzőkönyve hiteles és mérvadó volt. Fennhatósága egész 
Gömör, Kis-Hont és részben Szepes és Borsod x) megyék terüle-
tére is kiterjesztetett. Felebbviteli hatóság és biróság volt a szo-
molnoki főbányamester2), majd a XVIII - ik század folyamában, a 
szomolnoki (kassai) cs. k. bányafelügyelőség — Administrator, 
Inspector — és utolsó sorban a selmeczi bányagróf, illetve a 
bécsi. cs. k. kamara bányászati osztálya. — Az itteni bányabiró-
ság 1789-ben feloszlattatván, teendőit a rozsnyói cs. k. bánya-
substitutio, később az ottani bányabiztosság, a szepes-iglai bánya 
kapitányság és a lőcsei később a rimaszombati kir. törvényszék 
vette át bányahatósági, illetve bányabirósági tekintetben. 

A peres kérdések eldöntését még az 1683. évi bánya-
és hámor-rend is »néhány, a helyszínére kiküldendő értelmes 
bányászra bízza« de ezen, régente általánosan, a XVII I - ik 
századtól azonban csak kivételesen dívott sommás eljárás mel-

J) Lásd a selmeczi cs. k. bányagróf (Obrist Kammer Grafen Amt) 
1 776. October 14-én kelt rendeletét (Decret) illetve a bécsi cs. k. 
kamara 17 76. Sept. 20-án kelt le i ratát! ». . . Dass solches = diós-
győri vasmű — an das Topschauer Berggeiicht, weil es am nächsten 
gelegen ist in Jurisdictions Sachen am schicklichsten gehöre . . .« bk. 

2) 1699. »Den 7 Januarii, hat H. Martinus Joseplius Saler durch 
Eliam Keyser eine Anmeldung gethan auff der Silberzech, eine Pink 
auff zu gewältigen. Gleich hat sich auch angemeldet H, Elias Antony, 
auff seinein vorgebauten offenen Schacht, laut in alten Bergbuch ver-
schriebenen Feldern, dass er sie belegen will. Hat sie den 30. Januari i 
belegt, H. Martinus Joseph. Salier den 7. Februarii, eine Muthung 
eingegeben, im Namen seiner Eingeleibten Gewerkschaft, auf alle Gru-
ben die da zu finden sind. Hat sich dadurch eine Strittigket erliöpt, 
zwischen denen neuen und alten Bauleuten, biss vor Herrn Ober »Berg-
maister Mathias Frantz Ethesi j zu Schmölnitz Klagweiss kommen, durch 
die neuen Gewerkschafften : da aber benandter H. Ober Bergmaister, 
bey uns, das alte Berg-Buch auffogeschlagen, und die Anmeldung, und 
belegung ordentlich erfahren, sing II. Elias Antony, seine zwey Felder 
zugeeignet worden, der Neuen Gewerkschaft aber mitgeben Neuen 
Schurff auszustallen.« 

' »Ao 1689 den 19. Junii, hat H. Hanns Sonntag, im Namen 
seiner eingeleibten Gewerkten von dero Königlichen Ober-Berg Ampt 
Schmölnitz schrifftlich zu Topschauer Bergmeister eingebracht, dass die 
Gewerkschaft auf Neuhauer Hattert , Berdarka und Hankower Hat-
tert, samt den Iliittwerk, gegen ihre Wiederstreber, sollen geschützet 
werden.« bk. 
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lett a legújabb időkig a magyar peres eljárás is az íiune-
pélyes tiltakozással, elleumoudással, szemlével, be és visszahe-
lyezéssel és más eljárással szokásban volt; majd a XYI! l - ik 
század második felében a peres felekkel sommás úton megkísér-
tetett az egyesség és ba ez nem sikerült és a felek a rövid uton 
hozandó Ítélet mellőzését és az ünnepélyes eljárást kívánták, 
vagy az ügy fontos és bonyolult volta azt szükségessé tette, 
rendes Írásbeli útra tereltetett az ügy. A kereset, ellenirat, 
válasz és viszonválaszon kivüli periratok beadása, valamint a 
határnapok elhalasztása nem volt megengedve. — Nevezetes, 
hogy egy 1775. május 12-én Szomolnokon kelt bánya-felügyelő-
ségi rendelet a per megindítását egy a perpatvarkodásra kiszab-
ható bírság és a perköltség erejéig terjedő óvadék betételéhez, a 
a felebbezést pedig egy borzasztó eskühöz köti, x) melyet az 
ügyvéd csak felétől nyert különös utasítás folytán tehetett le. — 
A kereset kézbesítését egy esküdt eszközölte, ki azt nagy ünne-
pélyességgel tette, de sokszor eredmény nélkül já r t el, »mert a 
fél az idéző végzés átvételét megtagadta,« mi uj idézést és végre 
— de csak második, harmadik esetben — makacssági Ítéletet 
vont maga után. Az ítélet rendszerint kihirdettetett és csak igen 
távollakó feleknek kézbesittetett. Felsőbb rendeletek a perek 
gyors elintézését ismételve hiába sürgették. 

29. 
Az XV., XVI . és XVII-ik század virágzó bányaipara a 

helybeli lakosság számával nem volt arányban, azért, mint az 
anyakönyvek és jegyzőkönyvek egyaránt igazolják, ez időben 
számtalan idegen talált itt munkát és kenyeret. Történt ez külö-
nösen, mikor az 1644 és 1645-ben dühöngött pestis a lakosság 
soraiban borzasztó pusztítást tett. Ezen idegenek aztán állandóan 
itt maradtak — ide telepedtek — úgy, hogy a helybeli bánya- és 
kohó-munkások a XVII-dik század vége felé már szép számmal 
voltak. Ezek Stempel András, Klein Mihály, Klausman Jakab 
és Hancko Balázs legöregebb — legelőkelőbb — bányászok és 
hámorosok által ösztönöztetve, 1683-ban, főkép a jó rend fenn-
tartása érdekében, társulatot alakítottak, melyet az itteni bánya-
biróság is megerősített és a többször említett »bánya és hámor-
rend«-del megajándékozott. Ezen rend »a 6 rangosztályba soro-
zott bányászokat, hámorosokat, kohászokat és szénégetőket isten-
félő, jámbor életre, az isteni tisztelet szorgalmas látogatására, az 
úrvacsora gyakori élvezetére, az egyházi és világi felsőbbség 
valamint a munkaadó urak — Besteller — iránti tiszteletre, 
szorgalomra és hűségre a munkában és végűi a pálinka ivástóli 

*) Lásd a 32. vegeti. 
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tartózkodásra kötelezi. A czéhmester új évkor választandó, mikor 
a bányamesternek »tehetség szerint« ajándékot adnak ; pünkösd-
kor pedig ünnepet ülnek és »tánezot« — Berg-Keyen — ren-
deznek. A büntetések kimérése nagyrészt a bíróságnak van 
fenntartva, a mely meg van állapítva, bor és pénzből áll, így fizet 
pl. büntetésül egy meszely bort, ki temetésre nem ment főkép 
ünnep- és vasárnapon. A hámor hétfőn indítandó meg és a bér 
szombaton, legkésőbb vasárnapon az isteni tisztelet után fizetendő 
ki. Ha egy vasműben baj történt, akkor a másik vasmű munkásai 
segédkezet voltak kötelesek nyújtani, mely segély nyújtás csak a 
társulaton kívül állónak volt megtagadható, sőt annak sem 
akkor, ha eleve a társulatnak egy itcze bort fizetett. A hámoros 
őszszel szegődik (áldomás ivással) és a következő nyáron az elvál-
lalt munkában köteles megmaradni. Az itteni munkás megelőzi 
az idegent, ki egy itcze bort tartozik fizetni a társulatnak, mielőtt 
munkába áll. A legény — Stübbereiter — 1/4 tallért, a fűtő 
— Heizer — és ügyelő — Zuwarter — 1/2 tallért, a hámoros 
— Hammerschmied — és kohász — Eisenblöser — pedig egy 
egész tallért fizet, midőn rangosztályába lép. mely bevételekből 
4 font viaszat vesznek az egyháznak. A vaskő szokásos mértéke 
— a 9 köblös láda — meghagyatik és a bánya- és czéhmester 
által megvizsgálandó — megmérendő — mihelytt a hámor szü-
netel (a tél beálltával). A bányász kötelessége arra is ügyelni, 
hogy ura tulajdonában valaki jogtalanúl ne dolgozzék, a bányát 
el ne foglalja.« 

Ezen, a bevezetés és zárszón kívül 31 pontból álló bánya-
és hámorrend az egyenetlenkedő vasgyári munkások számára 
17 78-ban újból megerősíttetett és a legújabb időkig, még akkor 
is érvényben maradt, mikor az itteni vasművek elpusztulása után 
a dobsinai munkások más helyeken kerestek munkát. Érdekes 
az ezen hámor és bányarend alapján a fiatal hámorosok részére 
kiadott szabályzat, mely a karácsoni és pünkösdi mulatság mi 
módoni tartásáról is tüzetesen intézkedik. 

Hiteles pecsét alatt Gömöry Simon bányamester, Heutschy 
Sámuel biró és Schablig György jegyző sajátkezű aláírásával 
1778. aprii 13-án kiadott példányát az utolsó — nemrég elhunyt 
— czéhmester Gömöry Andrásnál találtam, ki nekem az 1683. 
évszámmal és egy dombormű képpel ellátott — rézből készült 
— czéhjegyet is készséggel átadta. 

30. 
A bányászok nem sokáig maradtak az 1683-ban alapított 

társulatban, hanem az 1743-ban csak a schwartzenberg-gapeli és 
más rézre dolgozó bányamunkások számára Lányi János véd-
nöksége alatt alakúit társaságba léptek, melynek 1743 február 
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10-én bányabiróságilag megerősített, némi módosítással ma is 
érvényes alapszabályzata 17 pontban »a bevétel és kiadás 
elkönyvelését és ellenőrzését szabályozza és különösen rendeli, 
bogy a hétfőn reggel megtartatni szokott isteni tiszteletnél min-
den bánya 14 dénár büntetés terhe alatt megjelenni és munká-
ját d. u. 3 órakor a meghitelt felőr vezetése alatt, különbeni 12 
denárnyi birság terhe alatt megkezdeni köteles. — Továbbá hogy 
a heti munka 10 szakaszból — Schicht — és egy szakasz 4*/2 
órából illetve két lyuk fúrásából álljon és az alapszabályzat 
évenként karácson és pünkösd harmadik napján (ünnepén) a 
d. u.' isteni tisztelet után nyilvános és minden bányászra kötelező 
összejövetel alkalmával felolvasandó és végül, hogy az istentelen-
ség és könnyelműség (Leichtfertigkeit) a czéhmester (Brüder-
vater) által 2 pint borral, ellenszegülés esetében 20 bottal — 
vom Pritschmeister — fenyítendő.« 

A helybeli bányabiróság 1772. aprii 2-án kelt végzése a 
fennebbi intézkedéseket annyiban módosította, hogy »a hétfőn 
délben megkezdendő és szombat délig tartó munkát hetenként 
10 szakaszra osztotta fel, a szakaszt pedig 6 órában szabta meg, 
mely heti munkáért a bánya felőrnek 1 frt 98 d., az öreg bányász-
nak 1 ft 59 dénárt, a targonczásnak — Hundstösser — pedig a 
végzett munkához arányított bért rendelt kifizettetni ; a netaláni 
mulasztás büntetését a heti bér felerészében állapította meg, 
kimondván egyúttal hogy egy hónapra eső bér mindig vissza-
tartandó. 

Ugy az 1743-ban kiadott alapszabályzat mint az 1772-ben 
hozott végzés a schwaitzeuberg-gapeli, michlovai és neuwegi 
bányatársulat által azonnal, a többi bányák részéről pedig 
későbben elfogadtatott és a rozsnyói kir. bánya substitutió 
1804-ben kiadott »bányász társasági rende« - Heuer Bruder-
schaftsordnung — által a könyvvitel, a pénzkezelés ellenőrzése 
és a bírságpénzek és tagdijak összege tekintetében módosítva az 
1859-ben alakúit »dobsinai bányász társláda« kebelében lévő 
úgynevezett bányász társaságnál — Heuer Brüderschaft — 
némi részben ma is érvényes. 

A szénégetők az 1683-ban alakult társulatból, melyben 
nekik az utolsó hely jutott, szintén kiléptek és egy az itteni 
városi tanács által 1808-ban kiadott szabályzattal külön czéhet 
alapítottak, mely némi részben ma is fenn áll. 

Jelen tanulmány némely helyén költségek, bevételek és 
vételárak összegére történvén hivatkozás, nem lesz felesle-
ges e helyütt kiemelni, hogy a pénznek régente igen nagy, 
a forgalomban lévő dolgoknak pedig igen csekély értéke volt. 
Kitűnik ez különösen a bányamunkások béréből, mely pl. a 
bánya felőrnél egy-egy hétre 1728-ban 2 ft. 1730-ban 2 ft 24 d. 
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1750-ben 2 ft 46 d., 1770-ben 1 ft 98 d., 1787-ben 4 ft, 1805-ben 
4 ft 30 kr., 1835-ben 4 ft 50 kr., 1846-ban 6 ft, 1867-ben 7 ft 
50 kr, volt; — a bányásznál pedig 1727-ben 1 ft 59 d. — 1 ft 
11 d., 1750-ben 1 ft 59 d. — 1 ft 47 d., 1770-ben 1 ft 71 d. — 
1 ft 48 d., 1787-ben 1 ft 80 d. — 1 ft 47 d., 1805-ben 3 ft 30 kr. 
— 3 ft 15 kr., 1835-ben 3 ft 75 kr. — 3 ft 25 kr., 1846-ban 4 
ft 25 kr. körül és 1867-ben 5 ft volt. 

A napszám 1727 és 1730 körül 24 dénárt tett. 
Haak Márton mint Szmreesányi szül. Benigni Judith 

sá fá r ja— később bányabirósági jegyző— 1760 körül 100 ft 
illetve 130 fr t évi fizetést húzott. 

Egy kosár — Füllfass — 1728 és 1750 körül 3 d., egy 
kupa ugyan akkor 9 d., egy deszka (Gestäng) a bányára szállítva 
14 — 15 d. 1770-ben már 18 dénárba került, míg az ásót -— 
K r a t z e — 1728-ban 24 dénáron, 1 770-ben már 30 dénáron 
vették. 

Hogy a vas fontja a XVIII- ik században 4 — 7 dénárba, az 
aczélé pedig 30 dénárba került, már említettem. Végül meg-
jegyzem, hogy mennél inkább hatolunk a múltba, annál értéke-
sebbnek találjuk a pénzt és annál olcsóbb más minden. Szem 
előtt tartandó az is, hogy a régiek előtt a szabadkutatási-bánya 
mérték és más illeték ismeretlen volt, hogy az akkori csekély 
terhek nem az egyest, de tisztán a várost sújtották, mely óriási 
jövedelmeiből a »quantum portionálét a polgárokért megfizetni 
képes volt és fizette is« mint azt az 1730-ban írt krónikában 
olvassuk. 

Hogy mindezen körülmény a dobsinai bányászatra nagy és 
jótékony befolyással volt, tagadhatlan. 

31. 
Régen elismert tény, hogy a bánya- és vasiparos munkája 

nemcsak életveszélyes, de az egészségre egyáltaljában kártékony 
is, és hogy az elaggott vagy szerencsétlenül jár t munkás illetve a 
sok özvegy és árva vég inség áldozata, ha segélyben nem része-
sül. Ez volt Dobsinán is az ú. n. társládák alapításának indító oka. 

Már az 1683. évi bánya- és hámorrend is úgy intézkedik 
(11 pont), »hogy minden bányász és hámoros, valamint szénégető 
(a legények és fiúk kivételével) havonként 12 dénárt fizessen a 
közös ládába, mely pénz a munkájánál szerencsétlenül jár t »test-
vér« segélyezésére, és ha meghal, tisztességes eltemetésére fordí-
tandó.« 

Az 1743. évi szabályzat 10. és 12-ik pontja értelmében a 
bányász és targonczás 1 */2 d. a többi bánya munkás pedig 1 
dénárt köteles hetenként befizetni, mely pénzekből a bányán 
megsérült segélyezendő. 
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Az 1804. évi bányásztársasági rend nemcsak az érintetle-
nül hagyott eddigi befizetések és az egész bevétel és kiadás sza-
bályszerű elkönyvelését és gondos ellenőrzését rendeli el, hanem 
a segély összegét is megállapítja, midőn az öreg bányásznak 
naponként 6 krajczárt, a fiatalnak pedig 3 krajczárt utalványoz 
a betegség tartama alatt és a szükséges gyógyszerek ingyenes 
kiszolgáltatásában is részesiti őket. 

A szénégetők 1808-ban kelt szabályzata szerint a bér min-
den forintja után 1 d. vagy 1/2 krajczár a bérfizetés alkalmával a 
közös ládába befizetendő és az ily módon összegyűlt pénzből 
a munkájánál önvétke nélkül megsérült mestert 2 ft, a legényt 
1 ft 50 kr., a favágó* 1 ft és a tanonczot 60 kr illeti hetenként 
mindaddig, mig munkáját folytatni képes, azon kivül orvosi 
segélyben is részesülnek, a gyógyszereket ingyen kapják és ha 
meghalnak, temetési költségökre is 2 ft — később 4 ft — utal-
ványoztatott ; a mester, kinek marhája ragadozó állat vagy sze-
rencsétlenség áldozata let t , a vételár felét nyerte a közös 
ládából. 

Hogy ezen társládáknál az egyesek által befizetett összegek 
a sűrűn igénybe vett kedvezményekkel arányban nem állottak, 
első tekintetre szembe ötlik, azért ezen intézetek, kivált a hiányos 
kezelés mellett, hosszasabban fenn nem állhattak ; többnyire pénz 
nélkül voltak és a czélnak meg nem feleltek. 

Ez okból Dobay Vilmos, Coburg Gotha herczeg ő fen-
sége itteni bánya-felügyelője közreműködése és hathatós támo-
gatása mellett 1859-ben egy uj bányásztársláda alakult, mely 
nevezett bányafelügyelő érdemdús vezetése alatt a lefolyt 20 
évben csudákat mivelt és például szolgálhat arra, hogy lehet 
egyes vízcseppekből a tenger! Az 1872-ben némileg módosított 
alapszabályzat értelmében a havi befizetés az egyes tagok részé-
ről: 90 kr (elébb 36 kr pp), 60 kr (24 kr pp), 45 kr (18 kr pp) 
és 15 kr (6 kr pp) ; az intézet élén áll az elnök és egy 12 tagból 
álló választmány, azonkívül van pénztárnok, könyvvivő és jegyző ; 
a befizetések 1

 3-da tőkésittetik, - 3-da pedig a kamatjövedelem-
mel együtt nyugdijak és segélyezésekre fordittatik. 

Mily áldás ezen intézet Dobsina város bányász lakossá-
gára nézve, mutatják az 1878-ban kiszolgáltatott segélyösszegek, 
mikor is 

1. segélyzések czímén, és pedig : 45, 30, 22J/2 és 7 kraj-
czáros betegmunka szakaszokra — Kranken-Schichten, — 2 ft, 
1 ft 33 kr 1 ft és 23 krajczáros heti segélyezésekre és 12, 8, 6 
és 3 ftos temetési költségjárulékokra, összesen 2287 ft 81 kr és 

2. nyugdíj czímén, és pedig férfiaknak 6, 5 és 4 ftos, özve-
gyeknek 3 és 1 ftos és árváknak 3 és 1 ftos havi tételekben, össze-
sen 3383 ft 50 kr lett kifizetve; ez évben (1878-ban) volt a társ-
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ládának 1035 tagja 5912 ft 68 krnyi befizetéssel és jóllehet a 
fennebbiek szerint 5671 ft 31 kr segélyezés és nyugdij czímén 
kiadatott, az alaptőke mégis 3225 ft 46 krral gyarapodott. 

Ezen alaptőke 1863-ban 8051 ft 8 0 ^ krt 
1869-ben 29028 ft 93 krt 
1873-ban 42468 ft 20 krt 
1878-ban 61505 ft 03 krt 

tett, mely számok Dobay Vilmos e részbeni bokros érdemeit 
hirdetik. 

32. 

Jelen tanulmányom folytán több oly okmányra is hivatkoz-
tam, melyekben feles számmal vannak az elavúlt műkifejezések 
és dobsinai szólásmódok. Hogy tehát ezen, szerintem fontos 
okmányokat az is érthesse, ki a bányászati műszavakat nem 
ismeri és a dobsinai tájnyelvben sem jár tas : szűkségesnek tar-
tottam ezen tájszólások és — nagyrészt elavult — műszavak 
betűrendes jegyzékét is ide csatolni, mely a források — függelék 
— tanulmányozásához kulcs lesz és némely bánya-szokásról is 
bővebb felvilágosítást adand. 

Ablegen, elbocsátani a munkából. 
Anlegen, munkába fogadni. 
Anlassen, megkezdeni az üzemet, 

megindítani a vas müvet. 
Auffordern, felkérni , a bányára 

vonatkozó adományt kérni. 
Aufrichtig, becsületes, lelkiösme-

retes. 
Aufwarten, ki-felszolgálni. 
Ausfahren , kijönni a bányából, 

különösen a munkaszakasz elvé-
gez! e után. 

Au«stecken ; kiczövekelni, felmérni 
és határjegyekkel ellátni a 
bányát. 

Beneben, (neben) mellett. 
Belegen, munkába venni a bányát. 
Berg, bánya. 
Bergeisen, kalapács (szerszám). 
Bescheidenheit, jámborság (t. i. 

szerénység isten előtt). 
Besteller, bánya- és vasmütulaj-

donos. 
Blaufeuer, hámor, tót kemencze. 

Bevoraus, különösen. 
Burggraf, uradalmi igazgató, ki a 

jobbágyok felett a földesúr ne-
vében bíráskodott is (pl. a 
XI1L században). 

Csakan, csákány, ék alakú szer-
szám (hosszú, keskeuy, hegyes). 

Einfahren, a bányába menni, a 
munka-szakaszt megkezdeni. 

Eisenblöser, kohász, kohómester, 
öntő. 

Eisenstein : vas-ércz, vaskő. 

Flecken, hegyi rés. 
Friedwald, tilalom alat t i erdő. 
Frischfeuer: izzitó kemencze,mely-

ben az öntött vasat újból felol-
vasztották és a nyert tömböt 
óriási kalapácscsal kovácsolták 
és merevségétől megfosztották. 
Dobsinán mintegy 1750 óta szo-
kásos felkészítési mód. 
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Fristen, haladékolni, valamely bá-
nyára vonatkozó jogot csekély 
mérvű munkával feltartani. 

Füllfass, fűzfa veszszőkből illetve 
mogyoró-fából font kosár, mely-
be ásókapa segélyével töltötték 
a tovább szállítandó érczet vagy 
görelyt. 

Gang, telér, a meddő kőzet közt 
fekvő, nemes érczet tartalmazó, 
vagy ahhoz vezető kőzet. 

Gefärtl, kis telér. 
Gestein, kőzet. 
Gestäng, sinek módjára elhelyezett 

deszka, melyen a bányába be-
és kijártak, történt pedig az a 
nedvesség elkerülése, illetve a 
targonczávali szállítás könnyeb-
bítése végett. 

Gerechtigkeit, illeték, mely a bá-
nya felkérésekor volt fizetendő. 

Gewältigen, felnyitni egy besza-
kadt vájást, keresztül törni egy 
sziklát. 

Gräulich : csúnya. 
Grot : hegycsúcs, hegy gerincz. 

Háh (Haun) ásókapa, ékalakú, (de 
csak egy oldalról) szerszám. 

Ilalde, goreztér, melyre a bányá-
ból kiásott görelyt szórták. 

Hammer : hámor, tót kemencze, 
mely később »Blaufeuer« nevet 
viselt, később a kohótól meg-
különböztetett vasmű, mely iz-
zító — Krischfeuer — és 
nyújtó — Streckhammer — és 
más — Klapperhammer — há-
mornak neveztetett. 

Handlung : vasmű , rendszerint 
kohó és hozzá tartozó hámor. 

Handfäustel : kalapács és ék (szer-
szám). 

Hartnäckigkei t : megrögzött go-
noszság. 

Herkegen : ellenben. 
Heitzer, fütő, a hámori kovács 

segédje, ki a kemenczére ügyelt. 
Hübelchen : par t , halom. 
Hüle : láda, a vase'rcz régi mér-

téke. ma a szekérnek 3 desz-
kából álló kasa. 

Hund : targoncza, szállító eszköz 
a bányán. 

Hutman : bánya felőr. 
Insel t : fagygyú. 
Jedweden (jeden) : mindenki. 
Jenthalben, túlnan. 
Ilmán (Alme), szilfa 

Kcilhau, Hah, ásókapa, csákány-
forma, de csak egy oldalon ék-
alakú. 

Kop : kupa. 
Kratze : ásókapa, szivalakú la-

pos ék. 
Kühr : csapat. A bányamunka t. i. 

felváltva történik, míg egy csa-
pat pihen, addig a másik dol-
gozik. 

Latze (Lötz, Latte), lécz. 
Land, szántóföld. 
Leiche, temetés. 
Leykauf, áldomás (minden jogügy-

let pl. adásvétel, munkába sze-
gődés titulus bibendi volt, és 
ezen ivás áldomás nevet viselt). 

Leiten, erdős hegyoldal, erdő. 
Licht, gyertya. 
Lichtzieherin, gyertya mártónő, ki 

a neki átadott fagygyúból előre 
meghatározott számú gyertyát 
mártot t és ezért dijaztatott. 

Leech, kén, kénes réz. 
Leuchtschirbl, mécs. 
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Mass, kohó, az az vasmű, mely-
ben vasérczekből nyers (öntött) 
vasat ke'szítettek. Az öntött vas 
vagy aczélhámorba, vagy izzító 
kemenczébe került hol merev-
ségétől megfosztatott. 

Muthen, felkérni (a bányát). 
Muthung, adomány (bányára vo-

natkozó) adomány okmány. 

Neuhau (Neihiih), Redova falu. 

Opfer : offertorium, az egyháznak 
adott — áldozott — pénz vagy 
érték, isteni tisztelet, melynek 
alkalmával ezen érték lefizetése, 
átadása történt. 

Obwendig-) f e l ü l 

Obvetter ) 

Pahr (Poar), targoncza. 
Poarer (Bohrer) fúró vas, gömbö-

lyű rúd, aczélozott hegygyei. 
Ping, feltárás, gödör alakú üveg 

(a föld felszínén). 
Pfuntze (Leuchschirbl), mécs. 
Pritschen, botozni (ütlegelni). 
Putzka, nehéz kalapács. 
Predig, fò'istenitisztelet. 

Rabisch, Robusch (Kerbholz), ro-
vás, páleza, melyen az átvett 
mennyiség jegyek bevágása ál-
tal elismertetett. 

Rauf (Herauf), felfelé. 
Raumnadel, takaróvas, erős sod-

rony a kifúrt lyuk törmeléktől 
való megtisztítására. 

Redel (Ringéi ?), hegycsúcs, mely-
ből több gerincz ágazik el. 

Résch (rösche), meredek. 
Reyen (Reigen ?) táncz, mulatság. 
Runter (herunter), lefelé. 
Röste, pörkölő tűzhely, kemencze. 

TÖRT. TÁR . 1 8 8 1 . 

Schacht, akna, a földbe függőlege-
sen lemenő vájás. 

Schänden, gáncsolni, szidni. 
Schicht : munkaszakasz (1. Kühr). 
Schwärtling (Schwarte), szél desz-

ka, melynek egyik lapja a 
fa természetes gömbölyüségé-
vel bír. 

Scheper (schepen-schöpfen) , me-
rítő, vizemelő. 

Scheib, tányér, plateau. 
Seuffen, völgy, viz által okozott 

mélyedés. 
Spirung (Spur) nyom, mely a telér 

közel voltára mutat. 
Steht (Stätte), szénboglya helye. 
Stollen, tárna, vízszintes vájás. 
Stollwäntl, a tárna mellék ága. 
Streckhammer, nyújtó hámor, vas-

mű, melyben kovácsolt vasru-
dakat felapróznak. 

Streichen : kőzet, mely a telérhez 
vezet. 

Stübbereiter, inas, a hámoros és 
kohász alárendeltje ki a háló-
szobát gondozta (Stube berei-
ten) és kiszolgált, később »Kohl-
messer« nevet viselt. 

Stufe, egy darab tiszta érez. 
Spressl, nád, mely puskapor tész-

tával bevonva gyúj tó kanóczúl 
szolgált. 

Thäl (Thal), a völgy első mélye-
dése, völgy. 

Tedig, viszály, lárma, per. 

Urlaub, bánya vagy kohó munka 
elhagyása, ezen munkából való 
elbocsátás. 

Ueberschar, határközeg, két bánya 
közt fekvő tér. 

Verlegen, elhagyott, elpusztúlt és e 
miatt szabaddá, felkérhetővé vált. 

4 
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Zeche , fe l tárás mint földalat t i 
(barlang alakú) üreg. 

Zusch lag , pót lék. Az olvasztás 
elősegítése czéljából a nehezen 
olvasztható érczhez könnyen 
olvasztható érez, régi salak, mész 
stb szolgált pótlékül Ezen pót-
lék néha a kén és más alkalmat-
lan fém elvezetésére, kiküszöbö-
lésére is j ö t t a lkalmazásba. 

Zuwarter , ügyelő, a kohász segédje, 
ki a kemenczét gondozta. 

Zange, vastömb (pl. a tót kemen-
czében összeolvasztott érczekből 
összeállítva), mely az tán kala-
pácscsal fe laprózta tot t (ková-
csoltatot t) . 

Rövidítések : 

bk. bányakönyv 
jkv . tanácsi jegyzőkönyv 
ea. esketési anyakönyv. 

x) 1 7 0 2 . »Steffen El tscher einen Berg auffgefodert und Empfan -
gen auf Kupfer Er t z in Ney weg gerad der al ten Hüt t Rüber . . .« bk. 

2) 1 7 6 9 . den 7. J an . »Muthung Über dass auf unsern Topschauer 
Terri torio In den so genandten Neuweg Oberhalb HE. Caspar Sontags 
seiner Gruben unter den al ten Teich gelegenen und mit Heil. 3 König 
Stollen Benamsetes Neues Kupfer Bergwerk . .« bk. 

3) »Ich N. N. Schwöre einen Eyr Got t den Allmächtigen, Gott 
dem Vater , Got t den Sohn, Gott dem Heiligen Keist [,der ohne Erb-
sünde empfangenen unbefleckten Jungf rauen und Mutter Gottes Maria, 
und allen Heiligen Gottes], dass ich durch das in causa N. wieder mich 
hier Löbl . Orts erefnete Endurthei l auch wahrhaff t ig beschwert zu seyn 
glaube und dafür hal te , daher auch nicht aus Gefährde noch böser 
Meynung noch zu muthwill iger Verlängerung der Sache, sondern allein 
aus ehrlichen, t reuen gut ten Gewissen, zur eigenen Nothdur f t wieder 
diesem Spruch an eine hohe beliörde appellire, und dies so wahr alss 
wahr mir Gott helfen wolle.« ( [ — ] a protes tánsoknak nem szól) bk. 

Közli : MIKULIK J Ó Z S E F . 
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LEVELEZÉSE ÉS EGYÉBB ŐT ILLETŐ IRATOK. 
HETEDIK KÖZLEMÉNY. 

ccin. 
(1551. S e p t e m b e r ? ) 

Fráter György Ferdinándnak. — A török a földnépét szabadság-Ígérettel 
csalogatja, a ráczok közül sokan elcsábultak ; jó volna ezt hasonígéretek által 

ellensúlyozni. 

Sacratissima regia Maiestas . . . stb. 
Hodie unus ex meis Chanadino advenit, qui refert Turcas 

rustieis ubique fide caesaris immunitatem polliceri, quare effe-
etum est, ut ex Rascianis quoque aliqui ad Turcam deficerent, 
visaque bae Raseianorum defeetione et uostris verba dare inci-
piunt ut et istos bae ratione ad se alliciant. Homines autem in 
oppressione constituti verbis eiusmodi facile credunt, cum tarnen 
sub bac spe libertatis extremam servitutem recipiant. Huius 
autem defectionis occasionem (si quid tale acciderit) nos soli 
damus, cum in tanta oppressione rusticos teneamus, ut, excepto 
boc uno quod uxores et liberi illis non eripiantur, omnem crude-
litatem in illos exerceamus ; propterea si M u V. videbitur, forsi-
tan non esset alienum, si M tas quoque V. animum vulgi ad se 
alliceret, proposita illis libertate, in quam eos asserere vellet 
litterasque suas publicas de bac re statim per primum cursorem 
ad omnes partes mitteret, ut cognoscerent ad omnes status et 
ordines M tem V. curam habituram ; ut deus quoque per hanc 
rusticis redditam libertatem facilius placeretur. 

(Ered.) 

Jegyzet. E levél valószínűleg utói ra ta egy másik, keltezett levél-
nek ; csakhogy egészen külön papír lapra íratott , minden dátum né lkü l . 

4* 
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CCIY. 
a) 

1551. o k t ó b . 5. P é t e r f a l v i t á b o r . 
Fráter György Castaldónak és Nádasdynak. — Nyugtalanító híreket vőn 
Báthory Andrástól, mindazáltal még élete föláldozásával is kész kijőni 

Erdélyből. 

Illustrissime et magnifici domini . . . stb. 
Heri vesperi quae nova babuimus, Dbus Y. spect. et magcis 

significare curavimus ; bodie venit iterum ad nos homo domini 
Bathori, scribit gentes quas congregaverat dispersas esse ; solus 
in fundo lecti aegerrimus iacet ; protestatur de se, quod non tan-
quam officialis sed ut occupator locorum illorum missus istbuc 
fuisset ; Lippae ex gentibus regiae Mtis nullus remanere vult, 
dicunt non ad custodiendum arces sed ad praeliandum in campo 
se ipsos conduxisse et parati sunt in campo praeliari ; civitates 
tamen ipsi custodire nolunt. — Ego nihilominus paratus sum 
exire et cum meis servitoribus simul esse et si quid proderit 
etiam mortem oppetere. Dnes Y. magcae velint bue ad me descen-
dere ; ut quid tam opus sit facere, consulere possimus. Pedites 
si adducere volunt, currus sunt in promptu. Dlie3 Y. magcae scri-
berent iam ad dominum Sforziam ut maueret Waradini ; nihil 
enim opus est se amplius movere. Postam vero deinceps Varadi-
num per Crisium ordinare curent. Deus . . . stb. Ex castris ad 
Peterfalva positis, feria secunda post Michaelis anno domini 
1551. 

Earundem Dnum V. 
deditissimus 

Frater Georgius episcopus Waradiensis. 
Külczím : Illustrissimo ac maguificis domiuis Joanni Bapt. Ca-

staldo . . . stb. ac Thomae de Nadasd . . . stb. 

(Eredeti.) 

b) 
1551. o k t ó b . 5. P é t e r f a i v i t á b o r . 

Fráter György Castaldónak. A Báthory tói vett rosz hírek után alkalmaz-
kodni kellvén, a viselendő dolgokban a megállapított tervtől eltérni szüksé-

ges lesz. 

Illustrissime . . stb. domine. 
Quae nobis D , i 0 Y. magca scribit, intelleximus. Verum iam 

alius est status temporis, sicuti D t io Y. illma hactenus a servitore 
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domini Bathori et ex litteris nostris cognovit. Sive igitur Turca 
Lyppam occupaverit hactenus, sive non ; tarnen nobis iam alia 
ratio agendi erìt. Quare nobis videtur, ut D t i0 V. illma gentes, 
interim donec nobiscum una cum domino Nadasdi constituentur, 
non dimoveat, sed maneant in eodeui loco. E t D t io V. illma una 
cum domino Nadasdi quo citius fieri potest, veniant ad nos. Ideo 
enim bic substitimus quia ista a domino Bathori intelleximus ; 
iam enim aliter nobis quam institueramus omnia agenda erunt. 
Hodie nihilominus pedites ducentos et totidem equites dimisi-
mus ; interim bine nusquam discedimus donec Dnes V. magcae 

advenerint. Eandem foelicissime valere optamus. Datum ex 
castris ad Peterfalwa positis. Quinta octobris, anno domini 1551. 

Eiusdem V. illmae Dnis 

deditissimus 
Frater Georgius episcopus Waradiensis. 

Külczím : Illustrissimo . . . domino Joanni B. Castaldo . . . stb. 

(Eredeti.) 

ccv. 
1551. o k t ó b . 12. K e n y é r m e z e i t á b o r . 

Fráter György V. Károly császárnak. Sürgetve s könyörgve kéri a császár 
segélyét a török ellen. 

Sacratissima et catliolica caesarea Maiestas . . . stb. 
Cum de meo in rempublicam cliristianam studio et de 

susceptis cum sacra regia M te Romanorum, domino meo clemen-
tissimo, in causa regni istius tractatibus, quibus de defensione 
regni istius agebatur, per ipsam regiam Mtem M ,as Y. sacrma cer-
tior facta extitisset, collaudata mea hac propensione animi, qua 
erga ipsam sacram regiam M tem ac rempublicam cliristianam 
affectus essem, dementer me sacrma M t a s V. hortata fuerat ut in 
ea sententia persisterem, transactisque cum ipsa sacra regia 
M te rebus sermae reginae eiusque illmi filii etiam has regni Hun-
gáriáé reliquias, quae in ditione filii sermae defunctae M t i s, domini 
et benefactoris mei clementissimi fuerant, reliquo sacrae regiae 
Mtis imperio in defensionem reipublicae christianae coniun gerem : 
quibus sacrmae Mtis V. monitis, satisfactis etiam conditionibus 
quae de tuto et honesto loco sermae reginae eiusque filii a M te 

regia clementer oblatae erant, me paruisse ex sententiaque eius-
dem sacrmae et catholicae MUí Y. egisse, res ipsa ostendit, cum 
dudum omnem illám Hungáriáé partém, unacum provincia 
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Transsilvania, imposito praesidio, sacra regia M t as in potestate 
sua habeat. De quo cum primum Turca certior factus esset, 
subito rem ad arma convertit maioribusque nunc copiis nos 
oppugnare coepit, ut nuncprimum Turca profiteri videatur, 
quanti regnum Hungáriáé a se semper iudicatum extitisset ; in 
quo propulsando quid non sacra M t a s regia facit ? quid intentata 
reliquit? quas curas non sustinet? quibus impensis bactenus 
pepercit ? vitam quoque amittere parata ut nos e Servitute tur-
cica in fidem et tutelam suam receptos eriperet. Tarnen cum 
buius copiae cum illius viribus non sint conferendae, si quampri-
mum sacrma et catb. M t a s Y. nobis non subvenerit, vereor ne 
byems ista finem rebus omnibus nostris imponat. Turca enim 
relieta consuetudine pugnandi, liyeme nobis bellum difficillimum 
per Mehmet passam beglerbecum Romaniae intulit, quo tempore 
alii ab armis discedere consvevissent. Ne igitur nos frustra spe 
consequendae maioris libertatis servitutem Turcicam abiecisse, 
neve tutelam et defensionem christianorum sine fructu suscepisse 
videamur: supplico sacrmae et catli. caes. M ü Y. per amorem 
Jesu Christi, dignetur M t a s Y. sacrma ita rebus nostris et buie 
ultimae calamitati nostrae prospicere, ut sua benignissima manu 
ex tantis malis erepti, nostra deinceps studia reipublicae chri-
stianae effusione sanguinis nostri declarare possimus ; in quibus 
delendis ita hostis attentus est, eoque omues curas suas iam inde 
ab initio contulit, quo sublata hac natione hungarica latissimum 
sibi campum nostro et regni istius interitu ad totani rempubli-
cam christianam aperiat ; a quo liane apud se constitutam victo-
riam facile sacrma et catb. caes. M t a s Y. eripiet si suo tempestivo 
subsidio nos iam propemodum in manibus illorum constitutos 
liberabit. Quod ut sacrma et catb. caes. M t a s Y. pro pietate in 
deum, pro retinenda religione Christiana, pro lachrymis eorum 
omnium qui hoc a M t e Y. sacrma mecum una impetrari conten-
dunt, facere dignetur, supplex sacrmam Y. dominum clementissi-
mum oro ; quam deus optimus . . . conservet . . . stb. Ex castris 
in campo Kenyer positis ; 11. die mensis octobris, anno domini 
M D L I . 

Eiusdem sacrmae et catb. caes. M t is Y. 
fidelis et devotus servus 

F ra t e r Georgius episcopus Yaradiensis. 

Külczím : Sacratissimo et invit issimo principi domino domino 
Carolo quinto . . . stb. 

(Eredeti.) 
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COVI. 

1551. o k t ó b . 21. S z á s z v á r o s i t á b o r . 

Fráter György Ferdinándnak. Kérdi : mit feleljen a beglerbég levelére, — s 
tudatja hogy a temesváriaknak segélyt vinni siet. 

Sacratissima regia Maiestas stb. 
Primum beglerbegi nuncium alius iterum subsequutus est. 

quem 20. die praesentis mensis in possessione Aran cum Dewam 
profecturus essem, conveni, litteras itaque quas ab ipso begler-
beg attulit, in specie ad Mtem V. mitto, ut ex illis animum begler-
begi Mtas V. intelligat, et tarn ad priores quam ad postremas 
illius litteras quid mibi respondendum sit, M tas Y. me edocere 
dignetur. — Res Temeswarienses hactenus per dei bonitatem 
optime/ extiterunt, nec dubito quin deus ipse deinceps quoque 
causam illorum meliorem reddat, cum et ego et ìllmus dominus 
generalis unacum reliquis M t is Y. copiis, opem Temesvariensibus 
laturi properemus. Deus . . . stb. Ex castris ad Zaszwaros 21. die 
octobris, anno domini 1551. 

Eiusdem M t is Y. 
fidelis servitor 

Frater Georgius episcopus Waradiensis. 

KiUczim : Sacratiss. regiae Maiestati Romanorum . . . stb. 

(Eredeti.) 

CCVII. 

1551. o k t ó b . 30. J ó f ő i t á b o r . 
Fráter György V. Károlynak köszönetet mond közbenjárásaért bibornoksága 

ügyében. 

Sacratissime ac invictissime princeps . . . stb. 
Cum nec nomine ipso clarus, nec eavirtute praeditus essem, 

ut ali quo me beneficio magnorum et illustrium virorum dignum 
esse iudicarem, nec merita ulla ad eligendos eiusmodi bonores 
adferre possem, sacrmae Mtis Y. dementia effectum est ut non 
solum sanctmo domino nostro notus essem, verumetiam in nume-
rum sanctae illius sedis apostolicae cardinalium per summám 
Mtis Y. sacrmae clementiam connumerarer, ut bac Mtis Y. sacrmae 

gratia non tam me ornatum quam obligatum esse agnoscerem, 
ut ea quae in gloriam primum dei, in tuenda religione saluteque 
regni istius et totius reipublicae cbristianae hactenus ultro fecis-
sem, nunc tantis Mtis V. sacrmae beneficiis devinctus, multo maiori 
studio obligatus tacere contenderem. Itaque etiamsi alii accepto-
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rum beneficiorum obliviscuntur, maxima tarnen M , is V. sacrn,ae  

pietas, qua me ornare dignata est, aeternam apud me memóriám 
cum omni gratitudine retinebit, declaraturus hoc ipsum in tuenda 
contra immanenti illum bostem religione Christiana effusione 
sanguinis et amissione quoque vitae, quam quidem unicam rem 
mihi ad omnem meam felicitatem restare video. Cuius rei hodie 
primum aliqua initia per misericordiam dei extiterunt, cum qua-
tuor amissas arces non sine magna hostium clade recuperasse-
mus, maiora longe deinceps tentaturi, si deus ceptis rebus nos 
adesse dignabitur. Deus . . . stb. Ex castris ad oppidum Joffew 
positis, penultima die octobris, anno domini 1551. 

Eiusdem sacrmae et catholicae M t h Y. 
fìdelis servitor 

Fra ter Georgius episcopus Waradiensis. 

Külczím : Serenissimo ac invi t i ss imo principi et domino domino 
Carolo Quinto . . . stb. 

(Eredeti.) 

CCVIII . 

1551. o c t . 31. 

Ferdinándnak Frater György küldötte Boynichith György számára adott 
válasza az erdélyi ügyekről átalában tett előterjesztésre. 

Responsum dátum ultimo octobris. 
Sacra Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae etc. regia M tas  

dominus noster clementissimus gratiose intellexit ea quae egre-
gius dominus Georgius Boynychyth revmi domini episcopi AYara-
diensis nomine M l i suae exposuit. Et compertum habet M tas sua 
regia, ipsum revmum dominum "Waradiensem non tantum MH suae 
regiae ac regnis et dominiis suis, sed etiam toti christianitati 
fideliter, diligenter atque utiliter servivisse, neque dubitat Dnem 

suam revmaiu etiam in posterum ita se exhibituram, ut praeter 
praemium et remunerationem, quam a deo optimo maximo eo 
nomine habebit, etiam immortalem laudem et gloriam non solimi 
apud summum sanctae Romanae et universalis ecclesiae ponti-
ficem, sacram imperatoriam ac ipsam Romanorum regiam Mtcs, 
verum etiam apud universam christianam rempublicam consequu-
tura et magis magisque promeritura sit cum magno, quod etiam 
in agnatos propinquos et consanguineos suos redundabit, honore, 
commodo atque beneficio. 

Botest itaque ipse revmus dominus Waradiensis piene con-
fidere imo certus esse quod non tantum bis donis et ornamentis, 
quae hactenus a M t e sua accepit, fruetur et gaudebit, sed quod 
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etiam in posterum longe maiorem munificentiam liberalitatemque 
M t i s suae regiae re ipsa sentiet et experietur. 

Quod autem D t i0 sua revma faeit mentionem, quod si regina 
et Petrus Petrowyth non se interposuissent, res illae in quibus 
nunc laboratur, commodius potuissent perfici ; regia M tas sua 
etiam existimat quod tum ab initio tum successu temporum hucus-
que omnem moram amovere valde utile et proficuum rebus omni-
bus fuisset ; tarnen adirne nihil diffidit M tas sua, quin dei omnipo-
tentis adiutorio ac ipsius revrai domini Waradiensis virtute, opera 
et industria accedente res eo deduci queat, ut illud damnum et 
incommodum quod ex proruptione beglerbegi acceptum est . 
resarciatur et recuperetur, dummodo nullus nocivae morae am-
plius locus detur. 

Illud praeterea quod revmu3 dominus Waradiensis M tem 

suam regiam de puero regio fìdeliter monet atque hortatur, M tas 

sua regia ab eo clementi animo accipit et quemadmodum ipsum 
puerum in filium suum suscepit, ita etiam M tas sua omnibus in 
rebus paterna sua cura et benevolentia ei minime defutura est. 
Iam autem M tas sua regia sedulo in eo versatur opere, ut sicuti 
ipse revmus dominus Waradiensis petit, praefata serma domina 
regina et illustris eius fìlius ad loca eis designata educantur. E t 
hoc Dnis suae revmae consili um ab eo clementi animo accipit 
M tas sua. 

Quod postremo D t io sua revma de spect. ac magco domino 
Joanne Bapt. Castaldo marcinone Cassani bellico locumtenente 
etc. ostendit, regia eius M tas id libenter admodum intellexit ; nam 
cum inter eos bene conveniat, optimam indubitatamque piane 
spem regia eius M tas eo magis concepit, fore ut ea quae regni 
istius ac fidelium subditorum suorum salutem, defensionem et 
conservationem concernunt, non nisi ad optatissimos successus 
dei beneficio et grafia perducantur. 

(Fogalmazvány.) 

CCIX. 

1551. n o v . 5. B é c s . 

Ferdinánd Frater Györgynek. Losonczy Istvánról, Aldanáról. a lugosiak s 
Icaránsebesiek segélyezéséről ír s mentegeti magát a felől, a mit Erdély ügyé-

ben a portára irt. 

Ferdinandus etc. 
Reverendissime *) sth. Redditae sunt nobis binae litterae 

Devotionis Tuae, 21. et 24. proxime praeteriti mensis octobris 

l) Ehhez oldalt valamelyik titkos tanácsos ezt irta : iam posito 
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die ad nos ex castris ad Zaaswaros et deinde ad Dewam positis 
datae, ex quibus omnia quae nobis D t io Tua perscripsit abunde 
intelleximus. E t primum quantum ad discessum gentium quae ad 
Lippam congregatae fuerant et Transylvanica subsidia attinet, 
nos etiam antea ex Dn i s Tuae litteris quomodo ea res successerit, 
cognovimus, atque adeo eiusdem excusationem clementi animo 
accepimus et probavimus, neque animum de Victoria desponde-
mus, sed plane confidimus deum optimum maximum baec omnia 
pro sua divina dementia et bonitate nobis maioribus foelicitati-
bus et bonis repositurum, opera, industria et studio Dnis Tuae 
accedente. 

Quod magnifici fideles nobis dilecti Stepbanus Lossontzius 
et Bernardus de Aldana et alii milites nostri in Temesvario 
existentes se contra bostes tarn strenue et fortiter gerunt, ut in 
omnibus adliuc eruptionibus dei beneficio superiores fuerint, 
sicuti DMi Tuae per eum, qui e Temesvario rediit, ostensum est, 
valde libenter intelleximus, idque erga eos omni gratia dementia 
munificentiaque nostra regia recognoscere et rependere nunquam 
immemores erimus. 

Cum igitur babita clementi ratione tarn servitiorum prae-
fati Aldanae quam etiam Dn i s Tuae intercessionis, pro frat re 
ipsius Aldanae prespbytero, apud nos interpositae ut videlicet ei 
arcbidiaconatum Colosiensem conferre dignaremur, omni gratia 
et dementia eidem propensi simus ; dictum autem arcbidiacona-
tum Colosiensem priusquam litteras Dn i s Tuae accepissemus, 
cui dam capellano sermae dominae reginae Isabellae qui apud nos 
ea de causa fuit, contulerimus ; D , i0 Tua istius Aldanae fratr i 
ostendere et respondere poterit, quod nos ei de alio aliquo con-
simili beneficio ecclesiastico primo quoque tempore vacaturo, 
gratiose providebimus, ita ut fratris sui ac suorum benemerito-
rum necnon Dnis Tuae intercessionis fructum sentire queat. 

Sebesienses et Lugasienses omnibus quibus fieri queat mó-
dis et rationibus in fide et officio retinendas esse censemus, et 
non dubitamus quin D t i0 Tua una cum marcbione Cassani bellico 
locumtenente et comite Thoma de Nadasd sit omnes oportunas 
vias et rationes initura eosdem Sebesienses et Lugosienses bor-
tando et monendo atque auxilia eis etiam praestando ut tam 
alienati reducantur quam ii qui bene animati sunt, retineantur. 
E t proinde Dn i s Tuae institutum de praemittendis aliquot cen-
tum equitibus qui omnibus animum addant eosque in fide et fidu-
cia ferendorum subsidiorum contineant et quod D t i0 Tua cum 

tltulo cardinalis, Dilectio poni debct (azaz : mint bibornokot a kedvessé-
ged (kedveltséged) megszólítás illeti meg Fr. Györgyöt). E megjegyzést 
azonban a levél fogalmazója átbúzta s a czimezés maradt a régi. 
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omni celeritate expeditionem prosequutura sit, clementer proba-
mus atque ut id faciat, illám benigniter omnique studio horta-
mur, praesertim offerente se ex divina gratia rei bene gerendae 
occasione. 

Vidimus litteras beglerbegi ad Dn e m Tuam datas easque 
bene intelleximus. E t cum iam antea Dn l Tuae rescripserimus ut 
de iis quae principi Turcarum et ipsi beglerbego per I)ne(n Tuam 
ad ipsorum litteras respondenda essent, cum praefatis marcinone 
Cassani bellico locumtenente et comite Thoma de Nadasd con-
sultaret et id quod communi Consilio deliberaretur, responderet ; 
nos etiam nunc ad buiusmodi litteras nostras referimus et non 
dubitamus Dn e m Tuam cum eorum Consilio tale responsum ad 
buiusmodi principis Turcarum et beglerbegi litteras daturam 
esse, quod nobis regnisque et dominiis nostris nullam authoritatis 
et existimationis labefactionem aut diminutionem adferre queat ; 
sicuti Dtì0 Tua una cum ipsis bellico locumtenente et comite 
Thoma de Nadasd haec omnia bene perpendere, dirigere et ordi-
nare seiet. 

Ubi ipse beglerbegus in litteris suis facit mentionem, quod 
nos Dn e m Tuam apud principem Turcarum, omnia videlicet cum 
eius consensu et permissione facta esse accusaverimus ; nos equi-
dem scripsimus ipsi principi Turcarum nos adeptos esse posses-
sionem Transsylvaniae pacifice et sine alicuius offensione cum 
consensu reginae, Dnis Tuae et omnium statuum et ordinum regni, 
ea tamen conditione ut nihilominus ipsi principi Turcarum soli-
timi annuum censum persolveremus etc. ; quod tamen non eo 
animo aut proposito ut Dn e m Tuam accusaremus, sed potius eo 
Consilio scripsimus ut ipse princeps Turcarum intellecta concor-
dia in Transsylvania constituta, sine soliti sui annui muneris 
praeiudicio, eo minus spei illius occupandae aut invadendae habe-
ret ; sed ab eo proposito piane absterreretur atque adeo ad ineun-
dam nobiscum pacem etiam ratione Transsylvaniae eo magis 
induceretur, quo illa durante omnia eo melius stabiliri ac loca et 
confinia firmari possent. Haec autem propterea Dn i Tuae signi-
ficare voluimus, ut nihil quod ad hoc negotium pertinet, eam 
lateret ; quemadmodum iampridem Dni Tua notificaveramus 
nos ipsi principi Turcarum ad eum modum scripsisse, quo et 
D t i0 Tua eo melius omnia ad eum finem dirigere sciret ; secus 
autem, aut in accusationem Dnis Tuae nunquam scripsimus. E t 
haec sunt quae ad illius litteras clementer respondenda duximus, 
praeter ea, quae etiam ex communibus litteris ad eam et bellicum 
locumtenentem datis cognoscet. Datum Yiennae die 5. nov. 1551. 

Az irat élén : Waradiensi. 

(Fogalmazvány.) 
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ccx. 
1551. 110vemb . 6. B é c s . 

Ferdinánd Frater Györgynek. Magasztalván érdemeit, arra kéri liugy a beg-
Icrbég seregeinek tönkretételére minden alkalmat ragadjon meg s ha annak 
sikerülne kisiklani, legalább az elfoglalt várakat szerezze vissza s a liadi 

népet táborban maradásra igyekezzék még egy kis ideig birni. 

Ferdinandus etc. 
Reverendissime in Christo pater, amice noster diarissime. 

Litterae qiias penultimo mensis octobris die ex castris ad oppi-
dum Joffew positis Dominatio Yestra revraa ad nos dedit, multis 
nominibus nobis iucundissimae fuerunt, cum ob id scilicet quod 
intelleximus Studium et operám nostrani, quam in eo praestiti-
mus ut D , i0 V. revma eximiis praeclarissimisque suis virtutibus 
et benemeritis condigna a summo pontifice ornamenta conseque-
retur, sibi gratam et aeeeptam fuisse et quod illam in eo totani 
esse sentimus et experimur ut de nobis, de regno isto et de repu-
blica Christ iana ita bene etiam imposterum mereatur, ut expecta-
tionis, quam de se amplissimam apud omnes christianos prineipes 
et potentatus excitavit, non solimi respondeat, sed longe etiam 
superet. Qua quidem de re nos sane plurimum gaudemus et sumus 
vicissim eo clementissime propensi ut gratia et munificentia 
nostra regia D1)is D. rev,1,ae dignitati et amplitudini tuendae et 
ornandae nunquam desimus; tum etiam propterea quod dei 
optimi maximi beneficio res nostras in tali statu positas esse 
cognovimus ut vei cladem hostium vel fugam eorundem et recu-
perationem locorum quae ademerunt nobis domini dei adiutoris 
nostri auxilio mediante, magnopere polliceamur. P ro hiis itaque 
summis benefieiis nos ipsi domino deo et protectori nostro debi-
tas easque quam possumus maximas agimus gratias precamurque 
ut divinam eius protectionem et assistentiam a nobis non aufte-
rat, sed hos successus foelicissime propagare dignetur. Ceterum 
Dn e m V. revn,am impensissime hortamur et requirimus ut cum 
ipsa una nobiscum facile videat atque perpendat, ex profligatione 
et prostratione istius beglerbegi non solum praesentis hyemis 
quietem sed etiam alia plurima maximaque commoda et beneficia 
ad regni salutem et incolumitatem pertinentia dependere, velit 
omnem dare operám ut oblata haec rei bene foeliciterque geren-
dae occasio non negligatur, sed hostis ipse, qui per retrocessio-
ueni suam a Themesvariensi obsidione initium fugae palam 
dedisse videtur, vel prosternatur vel insigni aliqua clade si cum 
dei auxilio, sicuti operamus, fieri poterit, afficiatur, ne eftugiens 
denuo pugnare possit. 
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Nec clebet quenquam istorum fidelium subditorum nostro-
rum vel byemis intemperies vel alicuius alterius rei incommodi-
tas a prosecutione praesentis expeditionis et occasionis abstra-
bere, cum adbuc in patria existant. Quare non possumus non 
confidere eos omnes pro tam magno beneficio totius regni atque 
dulcis patriae eliberatione et quiete, etiam si quid mali et incom-
modi ferendum esset, id promptissimo animo praesertim pauco 
hoc tempore subituros esse ; sicuti D t io V. revma pro sua pruden-
z a illos ad id, bis et aliis oportunis rationibus bene adhortari, 
monere et inducere seiet. Quod si autem be^lerbegus cum exer-
citu suo evaserit, omnibus possibilibus modis et viis conandum 
erit ut saltem loca amissa recuperentur recuperataque sine omni 
mora quam validissime fieri poterit, fortificentur et communian-
tur. Nam experti iam sumus quantum nobis profuisset si Becbe 
et Beckereke (sic) loca alioqui natura munita, etiam artificii et 
manuum opera fortificata fuissent. 

Non alienum praeterea nobis visum est Dn e m V. revmam 

etiam de Zegedino admonere, si fortasse etiam locus ille praeser-
tim cum antea quoque nonnibil spei habitum fuerit, in bae occa-
sione occupari posset. Sicuti non dubitamus Dnem V. revmam baec 
et alia diligenter consideraturam et quantum dei benignitate 
favente fieri contra bostes poterit, diligenter suscepturam, ordi-
naturam et executioni demandaturam esse ut imposterum etiam 
adhuc laetiora sicuti et ipsa Dtio V. revma sperat, nobis nunciare 
possit. Quam quod reliquum. . . . stb. Datum Yiennae die 6. 
novembris 1551. 

Czim : Revm o in Christo patri domino Frat r i Georgio S. R. E. 
cardinali, episcopo Waradiensi. . . . stb. amico nostro diarissimo. 

(Fogalmazvány.) 

CCXI. 
1551. n o v e m b. 8. L i p p a i t á b o r . 

Frater György Ferdinándot a lippai ostrom szerencsés folyamáról tudósítja. 

Sacratissima regia Maiestas . . . stb. 
Non frustra me Mtem V. animasse, nec aliam faciem rerum 

praesentium infra unius vel alterius ebdomadae spatium futuram 
inutiliter M l i Y. recepisse gaudeo ; cum id quod votis omnibus 
a nobis expetendum erat, per summám dei clementiam optimam-
que Mtis Y. fortunam abunde adepti simus ; in qua re quid fece-
rim, quantum que praestiterim, ab^liis malo quam a me M tem Y. 
cognoscere. Expugnata enim civitäte Lyppensi, caesisque tum in 
urbe tum extra urbem bostibus, plurimisque in Marusium, qui 
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fuga evadere statuerant, demersis, uuica nunc arx restat expu-
gnanda, in qua Ulimanum ducem eorum qui a beglerbego Lyppae 
relicti fuerant, unacum reliquiis Turcarum inclusum tenemus. 
Nec dubito quin et banc dei auxilio recuperaturi simus. Non 
incruenta baec quidem Victoria accidit; ita tamen illa potiti 
sumus, ut onmis ista gloria, quam nomine M t i s V. in clade 
bostium adepti sumus, soli deo, in cuius manu eventus bellorum 
consistit, merito sit tribuenda, qui propter Jesum Christum uni-
cum servatorem nostrum et aegrum M t i s V. animum hac Victoria 
sublevare et miseram hanc nationem Hungaricam eiusdem initiis 
rerum felicium ad spem futurae victoriae revocare dignatus est, 
cuius nomen sit benedictum in secula, amen. 

Rebus igitur Lyppae recte constitutis, si deus coeptis rebus 
favere dignabitur et si per conditionem quoque temporis conces-
sum extiterit, reliquam etiam partem suscepti belli pari studio 
et diligentia in expugnandis aliis arcibus prosequemur. 

Beglerbeg relictis ultra Tibiscum impedimentis, cum selec-
tis militibus eis Tibiscum remansit. Supplico igitur M ü V. domino 
clementissimo, ne cesset oratio in ecclesia, ut deus ipse simili 
eventu reliquam quoque partem belli fortuuare dignetur. Deus 
opt. max. . . . stb. E x castris ad Lyppam positis octavo die 
novembris anno domini 1551. 

Eiusdem Maiestatis Vestrae sacratissimae 
fidelis servitor 

F ra te r Georgius 
Episcopus Wnradiensis. 

Killczim : Sacratissimae regiae Maiestati Romanorum . . . stb. 

(Eredeti.) 

C C X I I . 

1551. n o v . 21. G r á t z . 
Ferdinánd Fráter Györgynek köszönetet mond Lippánál tanúsított buzgal-
máért s Mátyás királyra hivatkozván a hadfolytatást télre is lehetőnek, s a 

török ellen különösen előnyösnek tartja. 

Ferdinandus etc. 
Reverendissime etc. Accepimus litteras Dominationis Ve-

strae revmae die octava praesentis mensis novembris ex castris 
ad Lippam positis ad nos datas, in quibus litteris cum D t i0 V. 
r e v m a u o b i s perseripserit victoriam quam exercitus noster deo 
optimo maximo concedente in expugnanda civitate Lippensi plu-
rimis hostibus trucidatis consecutus est, non potuerunt illae nobis 
non esse gratissimae. E t quia .intelleximus etiam Dn e m V. revmara 
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ea in re üdém ac bonam voluntatem erga nos et cliristianam 
rempublicam suam magna eins laude luculenter declarasse, volui-
mus per praesentes nostras litteras eidem benigne ac clementer 
gratias agere, cuius nimirum fides ac rerum nostrarum foeliciter 
ac bene gerendarum voluntas tanta fuit, quod propria etiam 
personae suae minimae pepercerit, sed eam nostra causa in 
oppugnatione Lippensi summis etiam periculis obiicere non dubi-
tavit, Proinde illa praeclara revmae Dnis V. erga nos et universam 
rempublicam benemerita gratissimo accipimus animo et proba-
mus, omnique nostra gratia et liberalitate regia recognoscemus 
et compensabimus. Cumque divina benignitate occasio oblata 
esse videatur qua bostes profligari et amissa imo etiam plura 
recuperali posse videantur, si recepta arce Lippensi bostibus 
fortiter obviam itum fuerit, sumnio quo possumus studio revmam 

Dnem Y. bortamur et amicissime requirimus ut una cum specta-
bile et magnifico Jobanne Baptistae Castaldo, marchione Cas-
sani et comite Platinae nostro consiliario . . . stb. . . . fortiter 
pergere in eoque maxime laborare velit, quo deo proposito reli-
quiae belli pari prudentia, magnanimitate et fortuna confìciantur 
et bostis ipse ad gloriam divini nominis et totius reipublicae 
cbristianae, praesertim vero afflicti regni nostri Hungáriáé salu-
tem et conservationem aut opprimatur aut saltem expellatur et 
amissae nostrae arces praesertim Becbe et Becbkereke recupe-
rentur aliaque quae bosti erepta praesidio fidelibus istis nostris 
et regno esse possent et obtineri poterunt, occupentur. Nec dubi-
tamus plurimum bac quoque byeme effici posse, cum Du i V. 
revmae notum sit regem quondam Matthiam byberno potissimum. 
tempore Turcis maxime nocuisse et locum Szabacz aliaque multa 
castra et loca vi eripuisse, cum illi prae figore in campo perma-
nere non possent. — E t in boc D t i0 Y. revma factura est rem non 
solum dignissimam sed nobis etiam adeo gratam, quod nos eam 
una cum reliquis suis curis laboribus ac sollicitudinibus quas 
nostra et reipublicae cbristianae causa iamdiu iugiter et fortiter 
sustinet, omni nostra dementia regia uberrime et amicissime 
recognituri sumus. Datum Gr ätz 21. novembris 1551. 

Az irat élén : F ra t r i Georgio. 

(Fogalmazvány.) 
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C C X I I I . 
1551. n o v e m b . 28. L i p p a i t á b o r. 

Frater György Ferdinándnál:. A lippai eseményekről tudósítja s miután a 
Havasalföldén várakozó Ali csausznak menlevelet küldött, kérdi, hogy a meg-

érlcezővel mit tárgyaljon. 

Sacratissima regia Maiestas . . . stb. 
Quod iamdudum nihil ad M tem Y. scripserim, longa obsidio 

castri huius Lippensis fuit in causa ; cum enim quotidie finem 
expectarem, praeter opinionem diutius protracta est : tametsi 
tota moenia circumcirca adeo attrita et bombardis quassata sint, 
fossionibusque ita diruta ut nihil amplius praeter quattuor tur-
res restare videantur et ex illis quoque aliquarum summitates 
demolitae sunt. Opinio meaerat utarcem,post captam civitatem, 
integram ad manus nostras reciperemus, quod ea ratione fieri 
poterat si istos qui inclusi erant, pacifice dimitteremus. Yerum 
aliis tunc aliter visum est. Iam autem eo ventum est, ut etiam si 
eam recipiemus, quod dei auxilio non diffido, magna cura de 
reformatione incumbit. Beglerbegus adhuc citra Tybiscum unde-
cim a nobis miliaribus in castris est. Passa vero Budensis, die 
proxime praeterita Sabbati Tibiscum traiecit et ad ipsum begler-
begum venit. De numero diversi sunt rumores, nec una modo 
referuntur. Nos hic omneni eventum rei expectamus ; veruni 
propter longam obsessionem et fastidium mali ac pluviosi tem-
poris pedites rustici, qui cum ex Transsilvania tum ex Hungaria 
venerant, una cum aliqua parte nobilium recesserunt. Equites 
quoque tam huzaronum quam cataphractorum adeo attriti et 
defatigati sunt ut vix pedibus sistere possint ; nec credo alios 
praeter stipendiarios M tem Y. nobiscum perseveraturos. Non ab 
re igitur esset si Mtas Y. novo praesidio hunc exercitum renovare 
dignabitur, ut possimus auxilio dei pro conservatione terrae 
contra vim hostis diutius subsistere. Iam autem ex dementia 
divina arces et fortalitia, excepto Bechye et Bechkereke, omuia 
quae aestate proxima beglerbegh ademerat, videlicet: Bwycz, 
Eperyes, Lippa, Pálélése, Chyallya, Nagylak, Fellak, Chanad, 
Makó, Bessenyew, Galad recuperata sunt ; restant tantum duae 
praedictae arces quas deus optimus itidem ut alias ad manus 
Mti3 V. dare potest. E t is est status praesentis temporis, quod 
M tem Y. ex litteris quoque illustrissimi domini Joaunis Baptistae 
Castaldi cognituram latius credo. 

Ceterum oratores quos cum tributo ad portam imperatoris 
miseram, salvi et incolumes reversi sunt, quos statim ad M tem V. 
misissem, ut prioribus quoque litteris scripseram ; nullas tarnen 
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litteras per eos miserunt praeter imas Rhuztan passae, quas 
Mu Y. in specie mitto, neque eas interpretari feci. Aly chauz 
vero, quem una cum istis oratoribus et tributo ex arce me Wywar 
dimiseram, simul cum illis venit ; cum tamen praesentem motum 
belli intellexisset, ultra Transalpinam venire non ausus est ; sed 
ibidem apud waywodam substitit, petitque a me literas securita-
tis, ut tuto venire possit. Interim interpretem unum presbyterum 
qui et lingua hungarica et latina callet, praemisit, a quo bodie 
litteras ex Transsilvania accepi, quae etsi brevissimae sint, tamen 
videntur esse alicuius importantiae. Cum enim bunc Aly chauz 
cum tributo dimitterem, ex voluntate M t is Y. mentionem illi 
feceram de pace inter M tem Y. et caesarem ineunda ; ad quam 
ineundam, ut ex litteris ipsius presbyteri turcici et chauzi, quas 
suis latinis verbis inseruit, M tas Y. cognoscet, non alienum ani-
mimi liabent. Ne igitur chauz iste longa expectatione pertaesus 
sine relatione retrocedat, decrevi illi litteras meas salvi conductus 
mittere ; interim tamen informationem a M te Y. expecto, quid 
cum eo loqui, agere et tractare debeam. Ex castris ad Lipp am 
positis, X X Y I I I . die mensis novembris, anno 1551. 

Eiusdem Maiestatis Yestrae sacratissimae 
fidelis servitor 

Fra ter Georgius episcopus 
Waradiensis. 

Külczím : Sacratissimae regia Maiestati dei gratia Komano-
rtim . . . stb. 

(Eredeti.) 

CCXIY. 
1551. d e c z . 1. B e c s e i t á b o r . 1 ) 

Mehmed beglerbég Frater Györgynek. A szultán parancsából visszavonulván 
Temesvár alól, szemére lobbantja Lippa ostromát s magatartásáról határo-

zott nyilatkozást kiván. 

Illustrissime ac reverendissime domine stb. 
Cum nonnullas Dn i Y. misimus litteras, quibus et nostris 

missis taciturnitas responsum fuit, quo mirum admodum admira-
mur; nam bis autem poenitendi tempus veniet ; non semper 
dolis adulationibusque vestris ab imperatore ereditimi dabitur, 
quibus illusi atque decepti sumus. Sed imperátor noster semper 
augustus Dnis Y. censu benigne accepto, nobis mandavit ut a 

!) E levelet közli töredékben Hammer Gesch. d. Osm. E. a jegy-
zetek közt I IL k. 723 . 1. 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . ® 
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regno Transsylvaniae foelicissimum erigeremus exercitum et 
arma totaliter deponeremus ; quapropter expugnationem castri 
Thimisfar (sic) dereliquimus et Castrum Chianad ceteraque 
castra dimisimus foelicissimoque exercitui licentiam dedimus ac 
ad Castrum Peciai*) contulinius. D t i0 quoque Yestra cum gladiis, 
fustibus et lanternis ad debellationem civitatis Lyppa venit comi-
tatus caterva fariseorum atque latronum et aliquantulo Turca-
rum cumiculo fugám arripiendo (sic) interfecto ad praefati civi-
tatis castri expugnationem, ubi Holama begb, cum aliquibus 
caesareis militibus inclusus est, debellare studet. Quo intellecto 
ab illustrissimo Hali pascia (pasa) Budun 2) beglerbegi cum 
toto foelicissimo exercitu sibi commisso venit ; nos autem, cum 
nil innovare a caesare permissum sit, licentiam dedimus ; id vero 
exorbitatione ac abominatone dignum; cum tale committere 
ultra totius orbis terrarum leges sit ; nam ut Cicero inquit : 
íides bostibus [data] servanda est ; et quae in praeteritis litteris 
nobis D t i0 Y. nunciavit, cognovimus ea fide cavere ; verumtamen 
finis omnium rerum etpotentia magna nostri imperatoris semper 
augusti ac eius ferocitas consideranda est, bisque perspectis ope-
ral i sagacissimum est. Quamobrem D l 0 Y. nobis Mabamut cbiau-
sium et Dervis famulum nostrum cum responsu universali ínit-
tere dignetur ; nam eorum retentio quid-ne prodeat quod Dni Y. 
utile sit? E t ne eidem taedium bis meis praestem, finem do. 
Quae semper bene valeat foelix. Datum in castro Peciai, die 
vero prima mensis decembris, anno MDLI. 0 

(Tagra, névaláírás a levél előlapján.) 
Külczím : IH"10 ac revm o domino Fratr i Georgio . . . stb. 

(Eredeti.) 

CCXY. 
1551. d e c z e m b . 2. B é c s . 

Ferdinánd Frater Györgynek, — Miután az erdélyi fölkelt hadi népet a 
harezmezőn marasztani csak Fr. Gy. képes, kéri őt a király, hogy a tűzhe-

lyeikhez térni szándékozókat minden áron tartsa vissza. 

Ferdinandus etc. 
Reverendissime etc. Intelleximus fideles istos regnicolas 

ac subditos nostros partium regni nostri Transsilvanarum qui 
nuper evocati ad obviandum communi totius reipublicae cbristia-
nae liosti Turcae, ut eum ex inferioribus regni nostri Hungáriáé 

*) = Becse. 
6) = Widdin. 
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partibus divino favente auxilio profligarent sub ductu revmae Dnis 

Y. insurrexerant, in ipso tam praeclari et pii operis quasi limine 
languescentes reditum ad domos suas parare, imo tantam nunc 
gentium istarum levatitiarum multitudinem e castris recessisse, 
quod paucus admodum earum numerus reliquus sit. Qui sane 
intempestivus fidelium istorum regnicolarum nostrorum (qui 
nimirum ante paucos admodum dies primum insurrexerunt) ex 
castris recessus, cum valde inopinatus nobis extitérit, non potuit 
etiam nobis auditu non esse molestissimus, qui a praedictorum 
fidelium subditorum regnicolarumque nostrorum fide et virtute 
boc tempore alieno nihil minus expectavimus, quam ut iactis 
tam pulchris rei bene gerendae et egregiae suae erga nos volun-
tatis atque fidei ostendendae fundamentis, adeptaque a deo 
optimo maximo tam insigni profligandi bostis ex istis inferioribus 
regni nostri Hungáriáé partibus occasione, unde et ipsis et ipso-
rum coniugibus, liberis atque communi patriae diuturna quies, 
securitas atque tranquillitas expectanda erat, rebus ad optatum 
fidem nondum deductis ad domos suas redire tantopere festina-
turi essent ; sed potius existimavissemus, si hactenus nondum 
insurrexissent, nunc saltem cognita praedicta optima occasione 
sua sponte lubentissiniis paratissimisque ad communem salu-
tem promovendam animis, quibuscunque tempestati» et aliis 
eiusmodi difficultatibus postbabitis insurrecturos et a deo con-
cessam occasionem minime neglecturos fuisse, idque maiorum 
suorum exemplo, qui sub rege quondam Mathia piae memoriae 
antecessore nostro hyberno maxime tempore summa animorum 
fortitudine et mira difficultatum eiusmodi tolerantia multa 
praeclara et memorabilia facinora contra Turcas ediderunt. 
Atque idcirco Dncm Y. revmam summo quo possumus studio 
benigne etiam atque etiam requirimus, quod nunc potissimum 
optimam suam erga nos, afflictum regnimi nostrum Hungáriáé 
fidelesque illos subditos nostros et universam denique cbristia-
nam rempublicam affectionem et voluntatem excitare et decla-
rare velit, atque cum praedictis fidelibus regnicolis nostris agere, 
tractare eosque animare et cobortari, ex quo valde tarde insur-
rexerunt quod nunc eo diutius in castris permanere non graven-
tur, simulque efficere ut qui iam recesserunt vel redeant vel alii 
eorum loco insurgant, quoad sciìicet arce quoque ipsa Lippensi 
expugnata beglerbegus cum exercitu suo, deo omnipotente con-
cedente, vel prosternatili" vel fugam arripere compellatur arces-
que paulo ante amissae recuperentur. Quod quidem eo minus in 
longum protrahi poterit, quod Turcae una cum equis et iumentis 
ipsorum calidioribus regionibus asuefacti frigorum ac tempesta-
tum brumalium rigorem multo minus quam dicti fideles regnico-
lae nostri in iis asueti et educati ferre poterunt. In quo sane 

5* 
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j)tio y r e v m a o m n e m diligentiam omnesque conatus suos adhibi-
turam esse confidimus, ex quo ipsi cognitum et perspectum est, 
quanta benevolentia et gratia eandem bactenus prosequuti fueri-
mus atque in posterum quoque prosequuturi sumus, et quanta 
denique cura paternaque sollicitudine nos dictarum regni nostri 
Transilvanarum partium defensionem atque protectionem susce-
perimus ; quemadmodum adhuc in ista cura et cogitatione ma-
xime versamur, ut omni studio caveamus, ne fideles isti regni-
colae ab bostibus aliquid .detrimenti capiant, sed in pace et 
securitate vivere possint. Nam in bunc et non alium effectum, 
pro defensione scilicet ac conservatione partium regni nostri 
Transilvanarum praedictarum a fidelibus provincialibus et sulxli-
tis nostris arcbiducatus nostri Austriae atque ducatus nostri 
Stiriae tam valida magnaque subsidia, non ad unum annum 
solum, sed integrum triennium obtinuimus, qualia ab eo tempore, 
quo nos a deo omnipotente ad regnorum dominiorumque nostro-
rum gubernacula admoti sumus, nunquam alicui concessa fuisse 
auditum est et indubiam spem babemus a reliquis regnis domi-
niisque nostris non minora nos subsidia impetraturos esse. Quar.e 
eandem Dnem Y. revmam iterum magnopere et clementer requiri-
mus ut cum praedictis fidelibus regnicolis subditisque nostris 
quorum insurrectionem et mansionem ex nutu Dni* Y. revmae  

pendere certo scimus, summa cura et studio agat et effìciat, ne 
temporis aut aliis difficultatibus a tam laudabili ac salutari 
opere absterreantur, castrique relictis domum festinent; sed 
siqui recesserunt, ut illi redeant, vel alii eorum loco insurgant, 
quo reliqua etiam pars expeditionis quae nunc fere est in fine, 
tandem foeliciter conficiatur actot et tantique labores et sumptus 
defensionis et protectionis eorum causa maxime suscepti frustra 
impensi esse non videantur. 

Deinde scripsit nobis bellicus locumtenens marchio Cassani 
revmam Dnem Y. flagitare solutionem stipendiorum pro mille equi-
tibus et 500 peditibus sibi, ut conclusum fuerit belli tempore 
intertenendis. Nos itaque licet ita conclusum fuisse non ignore-
mus, tamen in ea etiam conclusione expressum esse scimus, quod 
stipendia illa ex redditibus partium regni nostri Transsilvana-
rum suini debeant. Proinde cum D t i0 Y. revma eosdem redditus 
in manibus suis habeat, qui nimirum ad eiusmodi stipendiorum 
solutionem, sicuti D t i0 Y. revma ipsamet scripsit, non modo suffi-
ciant sed ad maiorem quoque summám ascendant, nos vero alias 
multos magnosque sumptus et expensas sustinere necesse sit, 
eandem Dnem Y. revmam benigne requirimus quod de iisdem red-
ditibus seipsam ratione praefatorum 1000 equitum et 500 pedi-
tum suorum solvere et contentare velit ; prout Dnem Y. rev ,uam 
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omnibus módis facturam esse persuasimi nobis babemus . . . stb. 
Datum Viennae secunda decembris 1551. 

Az irat élén : Fra t r i Georgio. 

(Fogaim.) 

CCXVI. 

1551. d e ez. 3. L i p p a i t á b o r . 

Frater György Ferdinándnak. — A hadfolytatás lehetővé tétele czéljából 
magyar országgyűlés haladéktalan egybehivását s azon a király személyes 

megjelenését javasolja, továbbá engedelmet kér a királyhoz mehetni. 

Sacratissima regia Maiestas . . . stb. 
Seribit M^as Y. ut post expugnationem arcis Lippensis non 

quiescamus, sed ftlterius progredì debeamus bostemque aut proíii-
gemus aut expelíamus arcesque Bechye et Becbkereke recupe-
remus. Eramus omnes in ea intentione ut bostem persequeremur ; 
qua tamen causa postea [hoc] neglectum sit, M tas V. suo tempore 
cognoscet. J a m nunc gentes istae quae nobiscum sunt, longa 
obsidione, pluviis, luto et mala temporis disposinone adeo attritae 
extenuatae viribusque suis exhaustae sunt, ut aniplius ad res 
gerendás utiles esse non videantur. Regnicolas, quoque longam 
obsidionem et malum tempus pertaesi ac pro fastidio habentes 
una cum plebe quas consurgere feceranius, recesserunt ; neque 
enim aliquis pro memoria habet, tanto temporis spatio unquam 
eos in armis fuisse. Ut igitur bellum durabile sit, arbitrio M t is V. 
stat, necesse est tamen gentem hanc renovare, quod ut commodius 
fieri possit, opinio mea est, ut M tas V. sine mora statim in Hun-
garia [comitia] celebrare faciat et si possibile fuerit, bonum esset 
si M tes V. in eam partem regni descendere posset, ubi propius 
suis fidelibus subditis esset, ut praesentia M t is V. animarentur et 
plures quoque comitiis interessent ; omnes enim ordines et status 
regni convocandi erunt, et in istis comitiis Mtas Y. cum dominis 
regnicolis omnia pro voto et arbitrio suo tandem concludere 
poterit. Comitia vero vel ideo non longius differenda sunt ut 
arces duae Bechye et Becbkereke recuperati possint, quod tem-
pore hyberno [quam liquescente terra commodius fieri potest. 
Ceterum scripseram antea quoque M n Y. ut si commoditas dare-
tur, libentissime Mtem Y. convenirem ; iam nunc tumultus isti 
cessabunt, et beglerbegum quoque sine damno recessurum spero ; 
si itaque M t is Y. voluntas fuerit ut compositis rebus et sublatis 
tumultibus M tem Y. conveniam, M tas Y. suam mihi de hac re 
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volimtatem significare dignetur . . . stb. Ex castris ad Lippam 
positis, tertio die mensis decembris, anno domino 1551. 

Eiusdem Maiestatis Yestrae 
fidelis servitor 

Fra ter Georgius 
episcopus Waradiensis etc. 

Külczím : Ad proprias ínanus sacratissimae regiae Maiestatis . . . stb. 

(Eredeti.) 

CCXVII . 
1551. d e c z . 6. L i p p a i t á b o r . 

Frater György Ferdinándnak. — Újra hangsúlyozza a magyar országgyűlés 
egybehivása szükségét; okát adja Erdélybe menetelének ; vádolja azokat, akik 
a Lippából kivonuló Ulimant hit ellen megtámadák ; sürgetve kér engedélyt 
Ferdinándhoz fontos ügyek miatt elmehetni s végre János Zs. gondviselését 

köti szivére a királynak. 

Sacratissima regia Maiestas . . . stb. 
Scripsi M u V. proximis quoque litteris de celebratione comi-

tiorum ; verum cum postea copiosius et diligentius de eadem re 
cum illustrissimo domino Joanne Baptista Castaldo marcbione 
Casani consiliario et locumtenente M t is V. et magnifico dominio 
Tboma de Nadasd invicem loquuti et tractati fuissemus, visum 
est iterimi de ea re, cum per illustrissimum dominum Castaldum 
quam etiam per me scribere. Nobis enim ita videtur ut M tas V. 
in celebrandis comitiis nulluni tempus, imo si possibile fuerit, ne 
unum quidem diem differat, pro statu enim et conservatone 
regni primo quoque tempore admodum necessarium et Mfi V. 
regnoque buie utilem fore arbitramur ; nani nunc ita confuse et 
inordinate aguntur omnia, ut nulla defensio terrae, nec aliqua 
tranquillitas reipublicae sit ; sed duntaxat miserorum subditorum 
magna ubique oppressio, quibus omnibus in ipsis comitiis Mtas 

V. optime subvenire poterit. 
Nunc mihi in Transsilvaniam eundum erit ; nani dominis 

regnicolis Transsilvaniae ad festum diem (sic) beati Tliomae 
apostoli ea potissimum gratia comitia generalia indixi, ut in illis 
certas ac praecipuas personas ad futura comitia eligere et ex regno 
educere possim. Finitis autem illic comitiis, iterum me in Hun-
gáriám conferam et bic quoque ob eandem causam comitia fieri 
curabo ut ex utroque regno potiores personas M tas Y. secum 
babere possit. 

Ceterum TJlymanum ex arce Lippensi una cum suis dimis-
sum esse M ü V. iam notum esse credo ; quibus autem de causis 
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adducti simus ut eum dimitteremus, suo tempore M tas Y. eogno-
seet. Yerum cum nos illi fidem pro libera dimissione una cum om-
nibus dominis dedissemus. non defuerunt aliqui qui eam frangere 
et irritam facere ausi sunt; nihil tamen illis nocere potuerunt, 
sed cum summa ignominia et turpitudine in diminutionem 
reputationis exercitus Mtis Y. retrocedere coacti sunt. Fortasse 
bohum esset M tem Y. in eiusmodi violatores fidei animadvertere 
ne quilibet tantain sibi licentiam sumeret. 

Aly chaus nondum ad me venit ; nec scio utrum retroces-
serit, an adhuc in Transalpinis maneat. Iam deo iuvante brevi 
in Transilvania constituar et si intellexero eum nondum ex Tran-
salpinis recessisse. evocare faciam. Interim M tas Y. dignetur infor-
mationem dare, quid cum eo loqui et tractari debeam. 

Hoc quoque Mu V. significare volui quod multi falsarii 
monetarum in hoc regno insurrexerant nec parvum damni intu-
lerunt ; ex quibus aliqui intercepti et captivi tenentur. Sunt 
autem inter illos aliquae praecipuae personae ; quid de istis quo-
que mihi faciendum sit, a M ,e Y. informali peto. Deus optimus 
stb. Ex castris ad Lippani positis, sexto die mensis decembris, 
anno 1551. 

Eiusdem M t is Y. sacratissimae 
fidelis servitor 

Frater Georgius episcopus 
Waradiensis. 

Idem servitor Waradinus manupropria.x) 

Külön pcipir szeleteken : a) Non possimi differre quin Mtem 

V. conveniam ; finitis itaque comitiis Transilvanicis, si bona 
voluntas M t is Y. fuerit, statim ad Mtem Y. veniam. 

b) Scripseram nuper Mü Y. de filio regis, ad quod mihi 
dementem relationem feci ; nondum tamen me continere pos-
sum, quin iterum M l i Y. scribam ; intelligo enim sine custodia et 
moderatore esse ; nuper ex equo praecipitatus non parvum vul-
nus secundum tempora in capite acceperat, ut diffìculter a chirur-
gis curaretur. Timeo ne et moribus decrescat, tum nemo sit, qui 
puerile ingenium refrenari possit ; quamdiu enim ipse apud eum 
esse potui, summa cura studui, ut rectis moribus et virtutibus 
educaretur. Supplico itaque M u Y , dignetur eam curam de eo 
suscipere, ne susceptae semel vestigia virtutis ob incuriam neg-
lexisse videatur ; non enim praeter M tem Y. alius est, qui curam 
eius habeat. 

Külczím : Sacratassimae regiae Ma ìe s t a t i . . . stb. ... Hungáriáé . . . 

(Eredeti.) 

J ) Ez Fr . Gy. aláírása. 
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CCXVII I . 
1551. clecz. 7. L i p p a . 

Frater György Ferdinándnak. Tudatja, hogy a beglerbégnek hozzá s a 
makói biröhoz küldött levele szerint, Makót Szegedhez óhajtja birni a török. 

Sacratissima regia Maiestas. . . stb. 
Seriptis et obsignatis prioribus litteris, supervenerunt binae 

litterae beglerbegi ad nos et iudieem de Makó scriptae, qiias 
M u Y. in specie buie inclusas mitto. Et quamvis animum et 
mentem ipsius beglerbegi ex litteris istis non satis assequor, ar-
bitror tamen eum sine damno recessurum. Apparet autem ex 
litteris ad iudieem possessionis Makó seriptis illius esse intentio-
nis ut terram illám ex Zegedino possideant. Deus tamen optimus 
mentem illorum subvertere potest. stb Datum ex Lippa, septimo 
die decembris, anno domine millesimo D. LIm o 

Eiusdem Maiestatis yer t rae 
fidelis servitor 

Frater Gergius episcopus Waradiensis 
Servitor Waradiensis mp.1) 

Külczím : mint fentebb. 

(Eredeti.) 

CCXIX. 
1551. d e c z . 8. B e l g r á d . 2 ) 

Mehemed beglerbég Frater Györgynek-. Az TJlimán lippai béggel történtek 
után elhiszi Fr. Gy. hűségét s óva inti ebben megmaradni. A tőle kért vára-

kat ö nem adhatja, kérje Fr. Gy. a szultántól stb. 

Illustrissime ac reverendissime domine uti frater carissime. 
Cum non nulla quae inter caesarem nostrum semper augustum 
et sacrum regem Ferdinandum de Austria successa sint, enar-
rare vellemus, mirum admodum repraebensione digni erimus 
(sic)3). Quapropter censu benigne ab imperatore recepto ex 
castro Tbimisfar foelicissimum imperatorio mandato caesareum 

*) Ez Fr. Gy. aláírása. 
2) E levelet nem egészen közli Hammer Gesch. d. Osm. E. a jegy-

zetekben III . K. 724. 1.; de önkényes correcturákkal. 
3) A levél tele van értelmi s grammatikai hibával, ugy, hogy csak-

nem minden harmadik szó mellé a sicet kéne tenni. Jobbnak láttam 
tehát a figyelmeztető síc-ek mellőzésével úgy reproducálni a levelet, a 
mint Íratott. 
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exercitum erexiraiis et de eius debellatone nos convertendo arma 
deposuimus et ad Castrum Pecia x) conferimus, in cuius itinere 
sacrae M u imperatoriis deditis epistolis Angelus Anconitanus 
cum meo misso Tyse capitaneo venit, quem sacra M ü magna 
babita cura dirigimus. Castrum Cbanad ceteraque relieta castra 
relaxavimus civitatemque Lyppa dimittere commissum fuit ; nam 
D , i 0 Y. non spectando mandatimi caesareum exequutioni mandari, 
cum cumulatone gentium et tumultu barbarorum ad debellatio-
nem praefatae civitatis Lyppa se contulit ubi quoque aliquan-
tulos Turcas fugaces interficiendo cepit et Holoma pascia cum 
aliquibus caesareis militibus et praefectis in castro praedictae 
civitatis inclusit et per aliquorum dierum spatium percutiendo 
trudendoque quod D n i V. convenit, exbibitum est ; equidem beni-
gnimi et iuste praeclarum censendum ab omnibus fere orbis ter-
rarum bominibus esse cognovimus ; nani principum laus et gloria 
in manibus eorum ministrorum consistit, econversaque zizania, 
discordia et seditio in eorum malignitate constat ; bac ideo ne 
aliquod innovetur scandalum. cum tua erga caesarem fidelitas 
animique sinceritas a commissis manifestata fuerit, talique modo 
Holama dimittendo et regium exercitum placando ; cuius causa 
tides quae versus D n e m V. et inter tales et tantos principes est, 
praevaricari debeatur imperatorque noster semper augustus bel-
lum facere teneat, quod si firmiter ac pacifice permanebitur non 
efficiet ; nani D t i0 Y. nobis missis litteris nunciavit quod Castrum 
Pecia et Becbkerek et civitatem Lyppa neque alia castra usque 
ad rivimi Cbiris 2) non esse sub possessione sua neque suae con-
veniri iurisdictioni ; nos autem omnia quae a D n e Y. exposita 
fuerunt, iuvictissimo imperatori certificavimus ; bac ideo causa 
praestata et detardatio censui. qui si ante missus fuisset non talia 
succederent, nec buius discordiae bellique causa fuisset. Nunc 
vero D ü 0 Y. Holama pasciae ordinavit ut ex parte Dn i s Y. a 
nobis castra Pecia et Beischerech peteret, nobisque d a r u m et 
manifestum est nullam ex eis sua ces. M , as utilitatem et conimo-
dum habere ; nani non nostrum est castra accipere neque 
tribuere, id praeter caesari decet. nos autem praedicta castra 
mandato caesareo accepimus, deo dante conservabimus ; sed si 
voluntas Dn i s Y. fuerit liaec habere castra, nuncio litterisque a 
celso sunmioque imperatore petat tuaque cognita fidelitate et 
voluntate non denegabit, benigne atque gratiose concedei. Nos 
igitur prout posse erit noctuque diuque ad principes pacificandos 
laborabimus, D , i0 que Y. in castro Pecia, Beischerech et Cbarag 
derelicto duci qui Malchoych begbi nuncupatur ex consanguineis 

*) Becsc. 
2) Körös, 
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Morat begbi, bene se babere dignetur ; eum sit qui commissio-
n e ] caesarea illic permansit. Nos autem hucusque nibil combu-
rimus neque devastavimus, quod si voluissemus [facere potuisse-
mus] cum medietate Romániáé exercitus reguum istud Transsyl-
vaniae divagati sumus. Ideo imeni omnium rerum considerare 
debet secundum suam prudentiam atque doctrinam religionemque, 
cui minime decet meos non mittere bomines; itaque talis est 
nostra in Dno V. spes ut bis visis mittere dignetur ; nos in castro 
Bellograd invernali praeceptum fuit, foelicissimus vero exercitus 
in strem1) et continue facundissimis litteris nos participes reddere 
dignerit missosque fideles mittere bene potest, ut in dies nostra 
bene convalescat amicitia et amor, qui omnibus totius orbis ter-
rarum liominibus palam sit et semper amoris vinculis pulillamina 
amicitiae accrescere nitemur. D t i0 quoque V. revma et illma foelix 
et prospera valeat liisque actenus. Datum in Bellograd die V I I I a 

mensis decembris MDLI 0 . 

Az előlapon oldalt névaláírás és tugra. 

Külczím : I l lm o ac revm o domino Fratr i Georgia stb. 

(Eredeti.) 

ccxx. 
1551. d e c z. 9. B é c s . 

Ferdinánd Fráter Györgynek. A törökhez való viszony, a magyar országgyű-
lés összehívása s Fr. Gy. Bécsbe mentele ügyében. 

Ferdinandus etc. 
Reverendissime. Accepimus binas Dominationis Vestrae 

r e v m a e ütteras die 28. praeteriti mensis novembris et tertia prae-
sentis ex castris ad Lippam positis datas ; et ex prioribus intel-
leximus Dncm V. revmam nobis mittere in specie litteras Rustani 
bassae allatas per oratores a Dn e y . revma ad portám imperato-
ris Turcarum cum tributo missos, quae tamen redditae nobis non 
fuerunt. Et quia in buugaricis litteris continetur a principe quo-
que Turcarum litteras adesse, quas neque in originalibus nec 
earundem exemplo percepimus, inpraesentiarum aliud respon-
dere non possumus, nisi quod quamprimum illae praedicti Rus-
tani passae litterae nobis redduntur, Dni y . revmae super eisdem 
litteris et an et qualiter se erga Aly cliausum gerere debeat, 
mentem ac resolutionem nostram desuper rescribemus. 

Ceterum de tempore ac loco celebrandi in regno nostro 

*) Ez így áll betűhíven és világosan, (bár minden értelem nélkül). 
Hammer önkényesen javított. 
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Hungáriáé generalis eonventus nec non de adventu revmae Dn i s 

V. ad nos non potuit nobis non plurimum probari diligens illa 
revmac D n i sY. admonitio necnon desiderium eius ad nos personaliter 
veniendi, gratissimusque nobis revmae Dn i s Y. adveutus esset, 
cuius etiam informatione et Consilio in rebus nostris et regni 
nostri, imo universae reipublicae cbristianae utiliter dirigendis 
libentissime uteremur ; sed quia nobis videtur, D u e m Y. revmam 

bac praesente rerum bellicarum specie istbinc conimode disce-
dere non posse, super utroque puncto amplius deliberandum cen-
suimus ; dabimus tamen bonam operam ut tam conventus cele-
brando quam revmae Du i s Y. ad nos adveutus occassione intra 
paucos dies D n i Y. revmae mentem et resolutionem nostrani 
benigne significabimus (sic) ; interim eandem revmain D u e m Y. 
dementer requirentes ut in conficienda reliqua belli parte bellico 
locumtenenti non minus in posterum quam bucusque Consilio et 
auxilio fideliter adesse velit . . . stb. Datum Viennae 9. decem-
bris 1551. 

Az irat élén : Fratr i Georgio. 

(Fogalmazvány.) 

C C X X I . 
1551. d e cz. 14. B é c s . 

Ferdinánd Frater Györgynek. A cseh és magyar országgyűlések összehívásá-
ról, a török ügyekről, a pénzhamisítókról s János Zsigmond neveltetéséről 

válasz a barátnak decz. 6. és 7-diki leveleire. 

Ferdinandus etc. 
Reverendissime. Redditae sunt nobis binae litterae a Pater-

nitate Yestra revma die YI . et septima praesentis mensis decem-
bris datae una cum duabus inclusis scbedis, nec non biuis litteris 
a beglerbego P a Y. revmae et iudici in Mackó seriptis, quarum 
omnium tenorem abunde intelleximus E t quia primo in iis lit-
teris I>tas Y. revma pro sua insigni prudentia et egregia erga nos 
fide nos denuo adnionendos censuit, ne celebrando generali in 
regno nostro Hungáriáé cum fidelibus statibus ordinibus ac 
regnicolis nostris conventui ulteriorem moram interponere velle-
mus, nos sane prudentem ac fidelem eiusmodi Y. revmae P t i s ad-
monitiouem perquam benigne suscepimus. Ac licet ipsimet iam 
dudum facile cognoverimus statum et negotia huius afflicti regni 
nostri comitiorum celebrationem postulare conventumque indi-
cere voluerimus, tamen ista expeditione propter defensionem 
eiusdem regni nostri nec non recuperationem locorum a begler-
bego occupatorum eiusdemque profligationem suscepta impediti 
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fuimus, quominus eiusmodi comitia sicuti desiderabamus niatu-
rius indicere ac celebrare potuerimus. Quare ea nimc expeditione 
finita vel dissoluta statim conventum ad diem et locum, quem 
p t a s y r e v m a e x i^teris bisce adiunctis ex cancellaria nostra bun-
garica expeditis intelliget, iudici curavimus cui etiam libenter 
breviorem terminum praefixissemus, nisi iam statibus et ordini-
bus regni nostri Bobemiae eiusdemque incorporatis provinciis 
ad 4. diem ianuarii proxime venturi generalem conventum Pra-
gae celebrandum indixissemus, cui deo dante personaliter inte-
resse decrevimus (sperantes ab ipsis quoque magna et validissima 
pro defensione partium regni nostri Transilvanarum et resistentia 
Turcis facienda subsidia et auxilia impetraturos esse), confidimus 
etiam nos illum tam cito absoluturum quod ad festum purificatio-
nis beatae virginis proxime futurum in banc civitatem nostrani 
Yiennam deo concedente foeliciter reverti indictisque generali-
bus comitiis in regno nostro Hungáriáé commode interesse valea-
mus, prout deo bene iuvante eidem omnino intererimus absoluto-
que conventi! bobemico eo liberius et commodius regni nostri 
Hungáriáé fideliumque subditorum istorimi nostrorum negotiis 
adesse et incumbere poterimus ; requirimus autem benigne P t c m 

Y. revmam quod adiunctas nostras litteras fidelibus istis regnicolis 
nostris directas ipsis reddi ac transmitti curet. 

Quantum vero ad revmae P t i s Y. adventum attinet, licet 
sane ille nobis non tam gratus quam multis respectibus utilis et 
pro rebus nostris et regni bene utiliterque gerendis necessarius 
esse videatur ; non videmus tamen viam ullam qua revma P t a s Y. 
citius quani ad tempus indictorum bungaricorum comitioruni ad 
nos commode venire possit, attento quod interea longius aberi-
mus scilicet comitia regni nostri Boliemiae eidemque incorpo-
ratarum provinciarum agentes. Ut autem ad dictum conventum 
nostrum in regno nostro Hungáriáé celebrandum ad nos veniat, 
non solum permittimus, sed eam etiam benigne requirimus et 
liortamur. 

Deinde clementer probamus P t e m Y. revmam quod se factu-
ram esse scripsit in conventu isto generali quem statibus et 
regnicolis partium regni nostri Transsilvanarum ad festum beati 
Tliomae apostoli indixit, certas et praecipuas personas eligere, 
quos seenni inde ad futura comitia educere queat. 

Quod autem P t a s Y. revma iterum informationeni a nobis 
petit quid cum Aly ebaus loqui vel tractare debeat, nos acceptis 
tum principis Turcarum tum Bustani bassae litteris et intellecto 
negocio quod dictus ebaus proposuerit, P u Y. revmae mentem et 
resolutionem nostrani primo quoque tempore significabimus, 
quemadmodum nuper etiam P u Y. revmae praescripsimus. 

De falsariis autem monetarum, quorum multos P t a s Y. 
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r e v m a j ü r e g D 0 insurrexisse seribit, consultum nobis fore videtur, 
quod ii qui factum excusare non poterunt, sed liabita diligenti 
inquisitone convicti fuerint, interim in bona custodia captivi 
teneantur, donec P , a s V. revma ipsamet ad nos perveniat ; tunc 
enim deliberabimus eidemque ostendemus quid de ipsis agi 
debeat. 

Praeterea de illustri Johanne duce Oppoliensi filio nostro 
diarissimo nos quidem id quod D t i0 V. revma scripsit non libenter 
intelleximus, siquidem Dilectionem eius iam antea in filiorum 
nostrorum numerum suscepimus eamque omni paterno amore et 
benevolentia prosequimur atque posthac semper prosequuturi 
sumus ac incivile quidem existimaremus si Serenitate eius vel 
invita vel non petente nos de Dilectionis suae educatione et insti-
tutione propria motu disponete conaremur ; sumus autem amice 
et benigne parati tam serenissiniae reginae quam illustri eius 
filio omnem amici benigni et paterni animi affectionem quovis 
tempore declarare et ostendere ; nec dubitamus quin serenissima 
etiam mater eius diligentem ac sedulam Dilectionis suae curam 
habeat. 

Quantum vero ad litteras beglerbegi tum ad P t em V. 
revmam tum ad iudieem in Macko datas attinet, vidimus quidem 
illas satis esse superbe scriptas ; non tamen arbitramur eas a 
revma P t e V. pluris quam par est fieri, quam scilicet neque minis 
neque blanditiis Turcarum a sua erga nos fide et constantia 
terreri vel abstrahi posse iam satis cognitum atque perspectum 
habemus, sicuti nos tam egregiam, laudabilem et piam intentio-
nem ac voluntatem P t i s V. revmae omni regia nostra benevolentia 
et gratia recognoscere non obliviscemur. Quae quidem onmie 
P'1 Y. revmae ad litteras suas respondenda duximus. Datum 
Yiennae 14 decembris 1551. 

Az irat élén : F r a t r i Georglo. 

(Fogalmazvány.) 

Közli : KÁROLYI ÁRPÁD. 



K Ö V E T I U T A S Í T Á S 

A Z 1 6 1 7 . É V I O R S Z Á G G Y Ű L É S R E . 

I I . Mátyás király — mint a történelem tanítja, — egyez-
ségre jutván (1617. sept. 2-án) Bethlen Gáborral, halála ese-
tére már előbb a trón-örökösödés ügyét kivánta megállapítani, s 
miután azt családja körében egy, még 1617. aprii, 21-én kelt 
szerződésnél fogva I I . Ferdinand részére valósítania sikerűit, 
ennek gyakorlati érvényesítése czéljából 1617, october 10-én 
Prágában kelt meghivók (regales) által azon évi Lucza napjára 
vagy is deczember 13-ra Pozsonyba országgyűlést hirdetett. A 
meghivó levelekben, — mint az osgyáni Bakos Jánoshoz szóló 
regalisban á l l , — az ország javára és üdvös békéjére tartozó 
ügyek tárgyalására hívja fel az ország rendeit. De tíz nappal 
utóbb a főispánokhoz menesztett k. leirataiban2) már nyiltan 
kijelenté azt is, hogy az összeülendő országgyűlés által a trón-
örökösödés ügyét is elintéztetni kivánja. 

E határnap azonban nem tartatott meg. A király novem-
ber 28-án szintén Prágában kelt. k. k. leiratában részint állami 
fontos ügyeket, nevezetesen a Yelenczésekkel folytatott alkudo-
zást, részint pedig gyöngélkedését hozván fel okúi, az országgyű-
lés idejét a következő (1618.) évi Vízkereszt ünnepére ha-
lasztatá. 3) 

E határnap is meghiúsúlt. Mátyás ugyan még deczember 
1-én Prágából megindúlt, de útjában a zord hideg és köszvényes 

*) Kovackich, Vestigia Comitiorura 771 . 
2) Kovachich, Supplem ad Vestig. Com. I I I . 3 70. 
3) Ivovacliich Vestig. Comit. 7 72. 
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baja miatt, — mint a Czobor Imrébez intézett megbivó mondja M 
— késleltetvén, deczember 27-én Ebersdorf várában kelt meg-
bivóiban most már az országgyűlés batárnapjáúl 1618. évi mar-
tius 4-ét tűzé ki, a midőn végre a diéta, — noba a király sze-
mélyesen most sem jelenbetett meg, — kir. biztosai közreműkö-
désével még is csakugyan megtartatott. 

Magának az országgyűlésnek történetét megírni nem e 
bevezető sorok hivatása. Irományait Acta Diaetalia Posonien. 
Anni MDCXVU1. czím alatt Pesten 1790. kiadá a Martinovics-
féle összeesküvés egyik híres tagja Hajnóczy József. Az ország-
gyűlés lefolyásáról pedig több napló maradt fel országos könyv-
tárainkban, melyekhez adalékúl csatlakozik az itt következendő 
vármegyei követutasítás. 

Midőn ez országgyűlésre az első meghívók szétküldettek, a 
vármegyék alkotmányos hivatásaik szerint a választandó köve-
tek részére utasításaikat azonnal elkészítették. Igy történt ez 
Zemplén vármegyében is, melynek utasítása képezi e közlemény 
tárgyát, és a nevezett megye szellemi erejének, felfogásának és 
politikai érzületének képét tárja előnkbe. 

Ez utasítás az egykorú eredetiből, az elől megnevezett 
megyei követ részére kiállított példányból másoltatott le betűhí-
ven, s ámbár a végéről egy levél elveszvén, ez által a végső pár 
sorban (csak is) a kelet s hitelesítés ténye hiányzik, az mégis a 
bevezető sorokból kitűnik, hogy ezen utasítás mindjárt az ország-
gyűlés első határidejének kitűzése után, s így az elhalasztás 
tudatása előtt, (tehát 1617. december 13-ka előtt) keletkezett, 
mert a bevezetés az elhalasztásról még mitsem tud, s mitsem 
említ, a mi magában véve természetes is, mert a vármegye a 
meghívás után azonnal tartozott követet választani s utasítani. 

E követi utasítás fontos történelmi emlék. Tartalmából 
tanúihat a történetíró, meríthet a jogtudós. 

Az egész rendszeresen két részre oszlik. Az első rész az 
országos ügyeket 25 pontban tárgyalja. A második rész 16 
pontja magán-ügyekre vonatkozik. Amaz hangos bizonyítéka az 
alkotmányos garantiáklioz való ragaszkodásnak és éber figye-

*) Ugyanott 7 73. 
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lemnek úgy a közjogi, mint a magánjogi kérdésekben, kiterjed az 
ország közigazgatási, bonvédelmi, pénzügyi, vallás és kereske-
delmi ügyeire, adózási rendszerének módozataira. Az utóbbi rész 
pedig a magánügyi kérelmek és panaszok elintézésénél is min-
dég az ország közjavának szemmel tartását hangsúlyozza. Mint 
ilyen türténelmi érdekű emlék méltóképen tétetik közzé a követ-
kező teljes szövegében : 

* 
* * 

Instructio Dominorum Nobilium Comitatus Zempleniensis Gene-
rosis Dominis Christophoro Viczmándy de Butka et Joanni Földesy, nun-
tijs Ipsorum in Generalem Diaetam, Vniuersis Statibus et Ordinibus 
Incliti Regni I lungar iae , per Sacratissimam Caesaream Regiamque 
Maiestatem ad festum Divae Luciae Virginis et Martiris, hoc est deci-
mum tertium diem Mensis Decembris anni praesentis et currentis ad 
Civitatem Posoniensem indictam et promulgatam delegatis authen-
tice data. 

Itaque ut ijdem antelati delegati nuntij nostri in negotijs tam 
publicis quam priuatis fidei Ipsorum commissis modo tutiori et meliori 
procedere possint, Eosdem Tota Communitas Dominorum Nobilium Comi-
tatus Zempleniensis bisce cum Articulis delegandos duxit. 

1. Quoniam Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas ea, quae 
ad bonum et Salutarem Regni Ilungariae Statum et tranquillitatem per-
tinent, curanda et tractanda, in praesentique Diaeta rumiuanda, p r e s i -
dente sua Regia Maiestate vna cum vniuersis fidelibus Statibus et Ordi-
nibus Inclit j Regni Hungáriáé dementer decreuerit, pro bis et tantis 
Suae Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis beuignis paternis Curis, 
fatigijs, expensis et gratijs Nuntij nostri ante omnia Suae Sacrae Caesa-
reae Regiaeque Maiestati, vna cum reliquis Statibus et Ordinibus Regni 
Ilungariae, Comitatuumque, Magnatum et Ciuitatum Nuntijs, immortales 
qua? possunt, agant gratias. Oramus jugiter Nos quidem diuinam Proui-
dentiam, ut Sua Sacra Caesarea Regiaque Maiestas, talia possit vna cum 
Vniuersis fidelibus Hungaris Statibus et Ordinibus decernere et conclu-
dere, quae vergant ad gloriam Nominis diuini, Patriae nostrae dulcissi-
mae, et publicae pacis permansionem ; Unde 

2. Postquam vero Sacra Caesarea Regiaque Maiestas fasces et 
Gubernacula Regni Hungáriáé rite susceperit (uti ex paternis Suae 
Maiestatis conatibus satis fuse .videre est) nil magis cordi, curaeque 
liabuerit, nisi ut hoc afflictissimum Regnum Hungaviae in pristinum sta-
tum reduceret. De caetero quidem non cliffidimus, Sacram Caesaream 
Regiamque Maiestatem pari gratia et paterna cura res Hungaricas pro-
moturam. Hac itaque de causa iuxta Viennensem pacificationem et pro-
ximas factas Constitutionis Posonienses legitime loco Illustrissimo Pala-
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tini Georgii Turzo de Bethlenffalva etc. pie in domino nuper defuncti, 
primum et alios omnes tractatus, Palat inus eligatur et creetur. 

3. Pax et reconciliatio cum Turcis ad Zitva-Torok conclusa et 
post modum per Suam Maiestatem usque vicennium ratificata salue et 
intacte permaneat. Deditiorum vero statum et sinistram interpretationem 
Turcarum ratione palancharum factam Rex et Regnicolae limitent et 
componant, interim status deditiorum et palancharum interpretatio 
maneat in moderno statu. 

4. De conservatone Coronae, Thesaurario Regni Hungáriáé, de 
donationibus et inscriptionibus bonorum Regiorum, et Coronae, de offi-
cio Cancellariatus, de Confiniorum praefectura et Capitaneatu, de mili-
tum externorum eductione, dignitatibus item officiis Vngaroi-um cum 
Germanis in Civitatibus gerendis sine discretione religionis fiendis, refert 
se Comitatus Zempleniensis ad constitutiones Posonienses in Anno 
domini millesimo sexcentesimo octauo ante et post Coronationem moder-
nae Regiae Maiestatis proxime editas et per Suam Maiestatem benigne 
confirmatas. 

5. Quia vero publica permansio et salus non solum Regni Hun-
gáriáé, tamquam antemuralis totius Christianitatis, sed etiam aliorum 
Regnorum vicinorum et provinciarum ex secura et bona Confiniorum pro-
uisione dependet, sua Regia Maiestas cum fidelibus Statibus et Ordinibus 
Regni Hungáriáé certum modum invenire et demonstrare dignetur : 
Vnde, quomodo, quibus medijs, et rationibus praesidia Regni Hungáriáé 
munitionibus, aedificijs, fortificationibus, victualibus, militibusque Hun-
garis in Confinijs regni Hungáriáé iuterteneri et conseruari possiut. 

6. Articuli de Violentijs, Occupationibus violentis, reoccupatio-
nibus bonorum, ablationibus rerum mobilium sub quouis praetextu factis 
vel fiendis, editi annorum utpote 1608 . 1609 . et 1613 . in suo vigore et 
esse permaneant. Et Vice-Comites mandatis illegitimis ab exeeutionibus 
ne inhibeantur, ne turbentur et molestentur ; neque obseruentur talia 
mandata. 

7. De receptione Germanorum refert se Comitatus ad Articulum 
Vndecimum Posony in Generali Diaeta Reguicolarum in anno 1609 . 
editum. 

8. Ittem de Autoritate Thesaurary Regni, Consily ittem et Can-
cellariae Hungaricae refert se Comitatus ad Pacificationem Viennensem 
et Constitutiones Posonienses tempore Coronationis modernae Regiae 
Maiestatis editas. 

9. De externo milite ex Sclauonia et Croatia auferendo, et banali 
autoritate integre restituenda iuxta priorum annorum Constitutiones Rex 
et Regnicolae conponant. 

10. Originalia literarum seu diplomatum manibus proxime de-
functi Palatini fidelis conseruationis et custodiae causa tradita et assig-
nata, a haeredibus suis excipiantur, et cujus manibus causa c,u3todiae 

t ö r t . t á k . 1 8 8 1 . 6 
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davi debebunt, Status Regni inuenant modum et rationem : quomodo et 
vbi seruari debeant. 

11. Tractatus cum Transiluanis initus per Regem et Regnum 
confirmetur, et de caetero ex utraque parte fiat pax firma. 

12. In Pacificatione "Viennensi ad septimum Articulum prioris 
t raetatus confirmatio modernae Regiae Majestatis et felicis reminiscen-
tiae quondam Rudolplii Imperatoris accessa fuerat , vt siquis abusus in 
sedibus spiritualibus inoleuissent, in publica Diaeta coram Regia Maie?-
tate et Statibus Regni proponantur, limitentnr et emendentur. Itaque vt 
iuxta pacificationem Viennensem vsus sedis spirituális determinetur, 
serio requiritur, necessarium est enim, vt non solum tempore belli et 
Diaetae, sod etiam tempore messis et vindemiae Juristitium Regni 
obseruetur. Mandata declinatoria obseruentur, Evocationes ratione cau-
sarum in seculari foro controuertentium sub amissione officij per Vica-
rios minime extradentur, multo magis vtrum rectum judicium fuerit : 
Judex secularis in Comitatu dijudicare audeat, sed siquid praetensionis 
in processu causarum secularium causantes se allegauerint, in Curiam 
Regiam prouocent, vel juridicis remedijs iuxta Constitutionem Regni in 
talibus causis obseruandis solito utantur. Non est enim Judex spiri-
tuális dijudicator fori secularis, sed Tabula Suae Majestatis. Ittem ne 
quotidie, sed certis in terminis judicentur causae spirituales more Comi-
tatuum, et per certos 1 ) duret celebratio Judiciorum spiritualium, vbi 
causantes quoque Procuratores facilius inveniri poterunt. Ittem succes-
sores arbitrorum Judicum quorumuis, sicuti et Judices Arbitri in foro 
seculari per partes ad id adsciti et electi ne infestentur, neque ratione 
liujusmodi Causarum juri stare teneantur. Consimiliter ad mandata lite-
ratoria Judicum Regni ordinariorum instantes minime infestentur, neque 
evocationes extradentur in similibus casibus. Imo quae causae concer-
nant forum spirituálém, et quae quomodove ibi tractari debeant, Status 
Regni lucidius limitent et emendent, vt sciatur Lex Canonica non solum 
per Judices spirituales, verum etiam per seculares personas et cau-
santes. 

13. De publica contributione ad diuersas et publicas Regni neces-
sitates fienda Rex et Regnicolae concludant. 

14. I t tem de gratuitis laboribus ad Confinia praestandis Regni-
colae modo, quo possunt meliori, cum sua Regia Maiestate concludant. 
Comitatus vero Zempleniensis, quod hactenus gratuitos labores ad loca 
diruta non praestauerit in arcem Tokaij , non est in causa, non aedifi-
cium enim, sed parata pecunia exposcitur per fundatores suae Maiesta-
tis contra publicas Constitutiones, neque potest Comitatus Zemplin cum 
Comitatu Vngh de nouo arcem Tokaij reaedificare, praesertim cum 
vsque kodiernum diem loca diruta non sunt inter Magnates et Nobiles 
diuisa. 

*) Kimaradt : dies vagy tenninos. 
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15. De peregrinis et adulterinis monetis Rex et Regnicolae con-
cludant. 

16. Siiniliter de modo Insurrectionis tempore necessitatis et peri-
culi penes Suatn Maiestatem et dominum Palatinum et in tali casu pro 
conseruatione Coronae debita prouisione fienda refert se Comitatus ad 
Articulum 18. anni 1608 . Posonij editum. 

17. Causae decimarum juxta proxime praeteritas Diaetarum 
Posoniensium Constitutiones in Comitatibus, vbi decima exigitur, deter-
minentur. Decimatores vero contra cuiusuis status et conditionis existen -
tes liomines exemptiones habentes et praetendentes juridice procedant, 
et ne vi exigant Decimas. Agnellos vero non in pecunijs, sed in specie 
colligant a misera plebe. Si vero rusticus sponte redimere voluerit, dena-
rios triginta tres et non ultra decimatori dare teneatur. I t tem decimarum 
arendationes non alijs, quam militibus confiniarijs flint, ut eo magis 
miles hungarus in Confinijs aleii (igy) possit. E t Capitaneus praesidij 
diuidat buiusmodi decimam inter praecipuos milites Confiniorum juxta 
statum et honoris ipsorum exigentiam. Et Decimatores cum magna 
frequentia miseram plebem ne onerent. 

18. De militum hungarorum intertentione in Castro Buják con-
ducendorum Rex et Regnicolae concludant : vt possessores arcis Buják 
Castrum istud confiniarium facilius pro bono publico conservari possint. 

19. Vectura frugum ad Confinia pro solito et antea observato 
pretio fiat, et coloni per Decimatores vi ne cogantur ad vecturam 
aunonae. 

20. Possessiones ad portas minime dicatae — *) eo quod ex 
curijs nobilitaribus constent, de castro quidem ne dicentur ad portas, 
sed more alias obseruato taxentur per Vice-Comites Comitatuum. 

21. Et quia Sacra Caesarea Regiaque Majestas etiam de legitimo 
successore et Rege Regni Hungáriáé unacum Yniversis Statibus et Ordi-
nibus Incliti Regni Hungáriáé clementer tractare, vt nobis intimatum 
est, intendit, post creationem Palatini, de eligendo et ad commen da-
cionem Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis recipiendo et rite inau-
gurando rege habita cum caeteris Statibus et Ordinibus Regni Hungá-
riáé mutua intelligentia tractent , et pro bono publico et futura perman-
sione Regni, si Suae Maiestati et Statibus Regni ita videbitur, rite 
eligere et creare non intermittant, saluis tamen juribus, libertatibus, 
libera electione Regni, pacificationibusque Viennensibus semper perma-
nentibus. 

22. Ittem vt idem futurus eligendus Rex ante suscepti regiminis 
officium se sancte et inuiolabiliter obstringat Yniuersos Status et Ordi-
ìies Regni Hungáriáé tam Barones, Magnates et Nobiles, quam etiam 
liberas Ciuitates ac vniuersos milites in confinijs, oppidis ittem et vil-
lis, in libero vsu et exercitio religionis sancte et inuiolabiliter in Regno 

*) Egy elhalaványúlt szó olvashatlan. 

6* 
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Hungáriáé et partibus et subjectis ei annexis obseruaturum juxta Arti-
culum primum posoniensem in anno domini 1608 . de religione editum. 

23. Concionatores Helueticae et Augustanae confessionis sedes spi-
rituales dijudicare nequeant, sed coram Superintendentibus suis causantes 
aliquid praetensionis se contra eosdem babere praetendentes prosequan-
tur, vti autboritas eisdem in primo Articulo posoniensi in anno 1608 . 
ad praecauenda intestina odia et dissidia eisdem attributa est. Et tam 
Romanae, Augustanae, quam Helueticae confessionis homines, conse-
quenter Concionatores mutuum amorem inuicem colant, et alter alterum 
in bonis, prouentibus, templis, et jurisdictionibus, sed nec in persona 
laedant, tempia vero et bona abempta (igy) prioribus possessoribus res-
t i tuantur saluo jure alieno. 

24. Coloni fugitiui vel vi abducti dominorum Magnatum et Nobi-
lium juxta priorum annorum Constitutiones ex Nijr-Báthor, ittem ex 
alijs oppidis et villis, bonisque jure Regni repetentibus restituantur, et 
priuilegia ipsorum vtcunque bactenus impetrata, vel habita contra pub-
licas Regni Constitutiones minime valeant et obseruentur. 

25. De eductione vinorum et locis depositionum per Polonosque 
violenter factis vel fiendis arestationibus Rex et Regnicolae concludant. 

Privatarum Pei'sonarum Negotia. 

1. Comes Spectabiiis et Magnificus dominus Georgius Rákóczy 
de Vadász, Comes Comitatus Borsodiensis et praesidij Onodiensis Capi-
taneus in negotio cum Magnifico quodam domino Morauiae Calta vocato 
in bonis arcis Lednice ratione depredationis bonorum Arcis Lednice ac 
alijs justis et legitimis suis vna cum Magnificarum dominarum Susannae 
conjugis suae et Mariae Lorántfy de Serke filiarum Generosi quondam 
Michaelis Loran t fy negotijs promoveantur per Nuntios nostros tam apud 
suam Regiam Majestatem quam vero Status et Ordines Regni Hun-
gáriáé. 

2 *) propria arcis Kys-Várda vna cum juribus portionarijs 
possessionarijs — in territorio arcis Kys-Várdaiana habitis gratuitos 
labore3 ad arcem Kys-Várda praestent pro futuro bono. 

3. Generosus dominus Franciscus Desöfy et consors sua in omni-
bus justis et legitimis ipsorum negotijs promoueantur tam coram sua 
Regia Maiestate quam Statibus Regni Hungáriáé. 

4. Magnificus Georgius Melijt de Briber et soror ejus Sophia 
Csapy Generosi quondam Petri Réthey relieta in ipsorum negotijs et 
juribus Regni consonis tam apud Suam Maiestatem quam vero Status 
Regni promoveantur. 

Egy szó olvashatlan, úgy látszik „Bona 



AZ 1 6 1 7 . ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSRE. 8 5 

5. Georgius Zokoly ratione oppidi Makó apud Suam Regiam Maje-
statem et Status Regni promoveatur per Nuntios nostros. 

6. Generosus Gregorius Balassa Jura tus Nótárius Yenerabilis 
Capituli et Sedis Spirituális Agriensis in Omnibus justis suis negotijs 
corani Statibus et Ordinibus Regni, Suaque Regia Maiestate promo-
veatur. 

7. Reverendissimus dominus Franciscus Petlieó', Praepositus Con-
uentus Jazouiensis et relieta Stephani Petheö de Gerse in omnibus ipso-
rum negotijs Justis et legitimis corani Regee t Regnicolis promoueantur. 

8. Generosus et Magnificus dominus Joannes Czobor de Czobor-
Zenth-Mihály aeque in justis suis et legibus Regni consonis negotijs 
promoueatur tam coram Rege, quam vero Regnicolis. 

9. Generosus dominus Stephanus de Nagh-Tárkány in omnibus 
suis negotijs tam coram sua Regia Maiestate, quam vero Regnicolis 
promoueatur per Nuntios nostros. 

10. Comes Spectabilis et Magnificus dominus dominus Georgius 
Druget de Homonna, Comitatuum Zempleniensis et de Vngh Comes, 
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Eques auratus, Consiliarius et 
Cubicularius, nec non Pincernarum Regalium in Hungaria Magister in 
omnibus justis et legibus Regni congruis negotijs tam coram sua Regia 
Maiestate, quam vero Statibus et Ordinibus Regni Hungáriáé promouea-
tur. Et vt Sua Sacra Caesarea Regiaque Maiestas arcem Eczed cum lite-
ris priuilegialibus arcem Eczed et bona ejus tangentibus clementer resti-
tuere dignetur haeredibus et successoribusque se gratiose resolvere digne-
tur, in eo inhaereant Nuntij nostri. 

11. Generosa et Magnifica domina Catberina Vártlay, Spectabilis 
et Magnifici quondam Pauli Niáry de Bedegh relieta in omnibus justis, 
licitis et legibus Regni consonis negotijs promoveatur per Nuntios 
nostros. 

12. Generosus dominus Ladislaus Barkóczy Vice-Comes Comita-
tus Zempleniensis in omnibus justis et legitimis suis negotijs promouea-
tur per Nuntios nostros. 

13. Generosus Caspar Zent-Ivány in omnibus legitimis suis nego-
tijs aeque promoueatur tam coram Sua Regia Maiestate, quam Statibus 
Regni. 

14. Generosus Joannes Rákóczy in omnibus justis, legitimis et 
legibus Regni consonis negotijs promoueatur per Nuntios nostros tam 
coram Regia Majestate, quam vero Statibus Regni. 

15. Spectabilis et Magnifica domina Comitissa Catberina Nádasdi 
Comitis Spectabilis et Magnifici Domini Georgij Drugeth de Homonna 
consors in omnibus justis negotijs suis promoueatur per Nuntios nostros 
tam coram Sua Regia Maiestate, quam vero Statibus et Ordinibus Regni 
Hungáriáé. 
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16. Generosus Christopherus Viczmándy per collegam Nuntium 
suum tam coram Rege, quam Regnicolis promoueatur in justis suis 
negotijs. 

Rel iqua vero omnia, quae concernunt salutem et permansionem 
publieam, ea omnia submissa sunt curae et industriae praefa torum Nun-
tiorum nostrorum, i ta tamen vt ijdem Nunt i j nostri in omnibus habeant 
mutuam et reciprocare intelligentiam cum Vniuersis Stat ibus et Ordini-
bus Regni (itt a végén néhány sor, a kelet s kiadvány hite-
lesítése, egy levél elveszvén, hiányzik.) 

Közli : NAGY IVÁN. 
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AZ 1619. ÉVI POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS TÖRTÉNETÉHEZ. 

Rimay János, Csúty Gáspár, Armpruszter Ferencz és Dávid 
János levelei Thurzó Imréhez, fjun. 27. — aug. 10.) 

HARMADIK KÖZLEMÉNY. 

XVI . 
1619. j u l . 29. 

Illustrissime Comes... stb. 
Jó szerencsékkel bővelkedő egésséges életet kívánunk 

istentől adatni ngodnak. — Ez előtt való levelünkből érthette 
ngod, hogy az morvái statusok levelet küldöttek az országnak, 
de mit contineált légyen az levél, tudására nem adhattuk ngod-
nak, mivel még akkoron nem publicálták volt. Im immár mássát 
írván, meg küldöttük ngodnak ; palatínus uram az maga szállá-
sán olvastatá el előttünk, praefálván az levél olvasása előtt, 
minemő gyalázatos, mocskos irás, a minemő írást soha az 
magyar nemzetnek még senki nem küldött, úgy gondolkodjunk 
annak okáért az választétel felől, hogy az magunk böcsületit meg 
viseljük, és tessék meg, hogy arra az rebellióra, a kiben ők forog-
nak, az mi állhatatosságunkból semmiképen nem vonhatnak. Az 
a provincia, a ki Magyarországtól dependeált néha, egynihány 
garasért, a kit nem jó kedvekből, hanem az ő felségek parancso-
latjából és dispensálásából contribuáltak az végekre, ím szintén 
szolgákká akarnak tenni fenyegető írásokkal rettentvén bennün-
ket, etc. Ezeket az szóknak az czikkellit circumstantiákkal ter-
jeszgette, mellette ülvén az Érsek, a ki tanácslotta is ő ngának, 
hogy ez levelet ne publicálja, mert az az írás az ő felsége hívsé-
gétől el vonszon bennünket. — Az olvasás után, bogy párt kez-
dénk kérni benne, volt oly ember, a ki azt mondotta, hogy a 
minemő gyalázatos levél ez, nem hogy páriáját kellene vennünk, 
de sőt az földbe kellene temetnünk. Mindazáltal tudván mi azt, 
hogy ott vakarja az testét az ember a hol viszket, s ott kötözi a 
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holott fáj neki, örömest mássát is vöttük, és minthogy ő ngok he 
is bocsátotta ez körűlünk kóborlott hadakot Morvába, — kikbe 
immár, a mint ez előtt három órával ma érzettük, érdemek sze-
rint az égetésért, dúlásért, fosztásért horogba is hánytanak, 
nyársra is vontanak s övedzőiglen meg nyúztanalc is immáran, 
hogy úgy viselhessék az párducz bőrt az magyar vitézek között, 
— alítanám, hogy ez napokba szebb és örvendetesb materiájó 
leveleket is küldhetnek azoknak, a kik az igazságot mindenben 
fojtogatják és föld alá temetéssel is sententiázzák. — Tudom 
bizonyossan, hogy az válasz tétele módjában ennek ez levélnek 
nehezen kezdünk meg alkhatni, mert az minemő választót kellene 
módja szerint reá tennünk, annak az ellenkezők nem subscribál-
nak, és sokan vadnak közzűlünk olyak, a kik aboz képest ugyan 
azt állítják, hogy az cursort válasz nélkül kellene inkább elbocsá-
tani ; de minekünk az sem tetszik, sőt ha rosz választ, avagy 
semmi választ is nem akarunk adni, jobb volna csak ebez képest 
is eloszlanunk ; minthogy az religio dolgát sem igazíthatjuk el, 
referálná ki ki vármegyéjén ezt az írást, és tennénk választót 
onnan, mert az oly írás, a ki veszedelmünkben is s megma-
radásunkban is okot láttatik nem kicsint magával viselni. — 
Az csehországi hadak egy holnapig való induciát limitáltak 
magok között, fraus tamen et dolus repullulant ; Fux nevő, tábo-
rokban forgott úr rendo ember, kit tavaly láthatott ngod is itt 
Pozsonban, az Battyány uram szállása mellett volt szálláson, ki 
ütött volt Csehországból Fölső-Austriára, de nem esett kedve 
szerint csatája, meg verték az népét, s maga is megsebesedett, 
kiben a mint mondják, nehezen kezd meg maradni. Közönséges-
sen az község is Austriába annyira fel lázzattanak és rohantak, 
hogy semmi híjával nincsenek az magok oltalmára ; minden felé 
strázsákot állónak és oltalom helyeket csináltak magoknak. Immár 
Alsó-Austria is uniálta magát az több szomszéd országokkal. 
Stornberg ide jött vaia Althammal ma hatod napja, és palatínus 
uram előtt új óbban végeztek egymással. Az leveleket is palatí-
nus uram vissza kéré tőlünk, a kiket kezünkökböz adott volt. Mi 
abból az dologból ngod képébe minden közünköt ki vöttük ; ők 
lássák immár, mint alkosznak egymással. E l kellett volna innen 
az faluk foglalására Althammal Stornbergnek is menni, de hir-
telenséggel hívták innen vissza Austriába az statusok ; a mint mi 
értettük, minap Hornba csaknem alá is vetették az ablakon ő 
ngát másod magával, hogy az unióra vonakodással akart állani. 
Bizonyos dolog, hogy az csehországi állapatnak dirigálására és 
az hadak igazgatására Christianus anhali herczeget bocsátotta 
az Imperium ; gróf Turn Prágába vagyon, commembrummá 
tötték az imperiumbeli fejedelmek, és Csehországgal újobban 
uniálták és kötötték magokat. Bukoy hada nagy fizetetlenségben 
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vagyon, hat hó pénzekkel tartoznak immáran, fél is, hogy ne 
deficiáljona.k az alatta valók. Az magyarok is az fizetetlenség 
miatt jöttének el mellőle, és hogy, a praedáért igen is ölték az 
balonn és franczúzok őköt. — írhat juk azt is ngodnak, hogy 
király urunk mégis Monachiumban, az baváriai herczegnél 
vagyon, suspensus et dubius animo haeret ; futamodott vaia az 
híre, hogy vissza tért Geréczbe, de az fiait bocsátotta csak utából 
haza, mert el vitte volt magával az szíriai határig Tyroly felé. 
Kétséggel hiszik az emberek az impernimi gyűlésnek meg lételét ; 
ez bizonyos, hogy az keresztyén hiten való Electorok egyike 
sem megyen be Francfurtumba, csak legátusok által fogják az 
conditiókat proponáltatni annak, a ki római király leszen ; úgy 
proponáltatják penig, hogy mingyárást eftectuálja is őköt; ha 
nem effectuálja, mingyárt felzendűlés leszen minden felől ; 
vagyon másfél száz ezer ember rendelve ennek az dolognak pro-
sequálására. Leopoldus kemény magatartásával nem igen kezdte 
magát kedveltetni Bécsbe ; az szegény keresztyéneket exarmál-
ván, attól félek immár, hogy pénzeket, ezüst míveket is el sze-
deti az csehországi hadnak contentálására ; értegetnek is immár 
afféle szándékozást. — Mansfeld, a kit Csehországba meg is 
indítottak volt, új óbban reparálta hadát, két ezer emberrel mégis 
többítette, és be jött Christianus Anhalttal Csehországba ; napon-
kint többűlnek állapotjokba, s alítanám, hogy Morvábann is kül-
dőnek elegendő segítséget, jóllehet az morvaiak is igen ébren 
vadnak ; Pálffy Miklós alatt való magyarok ütöttek volt Hodolin 
alá, két falut el égetvén, öltek az morvaiak azokban ötvenig meg, 
kik közzűl négyet elevenen fogtanak, s annak egyikét lábbal 
akasztották fel, az másikat nyársba vonták, ketteit övedzőiglen 
nyúzatták meg. — Dampier az hadnak derekával, úgymint hat 
ezeren Znaim felé tendál, de a mint az híre vagyon, alkalmas 
készülettel várják oda. Olyan hírt is értünk, hogy Albert berezeg 
is mind feleségestől Francofurtumban igyekeznék jőni, szorgal-
maztatja az felesége, hogy másnak az reá nézendő méltóságot ne 
engedje. — I t t mi nekünk még sem replicáltak az mi gravame-
ninkre ; az religio dolgán vagyunk villongásba, kérjük az inter-
cipiált szent egyházaknak vissza adását, de csak egyet sem Ígér-
nek ; csudálatos exacerbatioval vadnak ellenünk ; Bottyány 
uram az sok contentio miatt, minthogy ez napokban jól fogta az 
dolgot velünk, nagy gyülölségbe ejtette nálok magát, feléjek sem 
megyen, immár egynihány napja, hogy palatínus uram szállására 
sem ment. — Az nagy keménységhez képest, a kit ellenünk nyil-
ván mutatnak, nem aránzom, hogy az religio dolgát promoveál-
hassuk, el akarják nyomni és oltani. A mennyire való reménsé-
get palatínus uram kezdett volt ez napokban abból hozzánk 
nyújtani is, Érsek uram teljességgel obruálta benne ; nem tudunk 
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mit cselekedni, constanter opponáljuk azért mindazáltal ellenek 
magunkot. Az minemő írást ma be akarunk ez dolog felől adni, 
le íratván meg küldjük az gravamenekkel együtt ngodnak, bogy 
ba el nem oszlunk. Jobb is volna el oszlanunk, bogy nem rosz 
jövendő állapotunkra itt héjába késnünk. Eddig is oszlottunk 
volna, ha Bottyány nem tartóztatott volna bennünket, hogy re 
infecta nem kell hirtelen el mennünk ; de a mint arányozzuk, 
ugyan arra az nyomra kell lépnünk. Sok embernek jut most 
eszébe az ngod opiniója, tanácslása és tetszése, hogy az tizenhét 
conditio igazításában foglaltuk volna magunkot, de holmi akado-
zásokkal mulattuk el az időnek ennyi vontatását. Az pápisták 
napról napra mind többűlnek, az horvátországi bánnal be jöttek 
az horvát és tótországiak, támogatják vallásokot, mi peniglen 
szintén akkor oszlottunk el, mikor vallásunkon kellett volna 
szorgalmatoskodnunk. — Az tizenhét conditionak csak az első 
articulusát sem vihetők véghez, mert az szomszéd országokkal 
való pacificationak erősítésére sem hagyának lépnünk, s az reli-
giót is ki akarják tekerni szívünkből. Megtekintheti ngod ez 
napokban, minemő gravameneket adtak az pápisták be ellenünk ; 
nincs oly úr, a kit nem vádolnak, sőt közönségessen nótába akar-
nak ejteni bennünket ; panaszolkodnak ngod ellen is, hogy 
Árvába sok helyekre vinnének pápista papot be, de ngod nem 
engedi, sőt tizenkét forint bírságlással bünteti azokot ngod, a 
kik misére járnak s pápistával kereszteltetik gyermekjeket. — 
Tartsa jó egésségben meg az úr Isten ngodot. — íratot t 29-a 
July, 1619. 

Ngod alázatos szolgái 
Chúti Gáspár mpr. 
Rimai János mpr. 

Utóirat : Ezt az levelet írtam immár akkor, hogy érkezett 
az létavai ember az ngod leveleivel, azért vissza bocsátottuk. 

Utóirat, egy kiilön lapon : Nagyságodnak meg szolgálnám, 
ha vontatódni kezd az gyűlés állapatja, cserélne meg engem 
ngod ; az minemő épűletim volnának előttem, el közeledvén az 
őszi idő, nem kezdhetek osztán hozzájok; kezdeném, s nagy 
káromra leszen, ha csak három hetet itt kezdek is késnem. Ez 
itt való szállásunknak Palatínus uram szállásával való szemben 
állása nagy akadáljok vagyon az embereknek ; az uraim ide tart-
ván hozzánk, mind olyan itíletbe vadnak az ellenkezők, hogy az 
mi tanácsunkból s velünk való beszélgetésekből vesznek az ellen-
kezők ellen való oppositiot magoknak ; de efféle dologban az 
állhatatosság dicsíretes, akár ki mit magyarázzon is felőle ; ha 
ők keményen fogják az ő vallásokot, nem succumbálhatunk mi is. 
Valóba nagy neheztelése vagyon fejenkint az atyafiaknak Ily és-
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házi uramra, hogy voxát és személje viselését Tersztyánszkira 
bízta ; meg nem írhatom ngodnak, minemő pestisse s akadálja 
religionknak az az ember ; el is hitette sokakkal itt, hogy Iljés-
házi uram inclinatus az velek való egyezésre ; nem tűrhették az 
uraim, az egész evangelicus status ez dolog felől én velem Íratott 
Ilyésházi uramnak, az szolgájára Fejérvári János uramra bizván 
credentionalissokot, kitől bévséges szózal üzentek ő ngának. Jó 
volna ngodnak is Ilyésházi uramot meg inteni, hivná el innen azt 
az versengős nyughatatlan embert; éjet napot egygyé tészen, s 
úgy futja, ösztököli, tanácsolja, gerjeszti az embereket, noha 
száraz lúggal igen mossák az uraim fejét és orczáját, de meg 
temérdekedett afféle dologba az orczája bőri. Ngodnak alázatos 
szolgája 

G. Rimai mpr. 

Még egy utóirat: Az ngod böcsűletit mégis meg tartják az 
követ uraim ; fejenkint ide gyűlnek hozzánk, itt limitálnak, con-
cludálnak, s innen mennek Palatínus uram házához is, a kik 
evangelicus statushoz tartozók ; nincsen írégység és susogás nél-
kül ez dolog is. 

Külczím : Illrmo Corniti . . . Emerico Tkurzo . . . stb. 

X V I I . 

1619. j u 1. 30. 

Illustrissime comes, domine, dne gratiosissime ; hurni-
lium seruitiorum meorum in gratiam Illustris D. V. demis-
sam subjectionem. — Ngod 25-a liuius exaráltatott kegyel-
mes levelét vévén alázatosan megértettem. Mihent asszonyom 
ő nga parancsolatját láttam, Bécsbe mindjárt föl mentem, az 
keves marhát megvásárlottam, Korn Jakab és Spindler ura-
mékkal elvégeztem, hogy valamikor ő nga érettek küld, készek 
eljőni; az szekér is öt hétre megkészül; ezekrűl és egyebekrűl ő 
ngát béven informálván mind az marhát, mind az leveleket 
Erdődy uram ő nga Ladányi nevő szolgájára bíztam, csodálom, 
hogy akkor, mikor az ngod levele költ, még meg nem vitték volt. 
Littkassy és Dávid János uram ngodnak alázatos szolgálatjokat 
ajánlják, promissorum non immemores esse volunt, nec sunt. 
Még ekkoráig, dicsírtessék az úr Isten, nyomokbúi ki nem vehette 
senki, most is az egész vármegyék szép egyenlő értelembe vad-
nak ; és most in negotio religionis minemő scriptumot majd hat 
órakor palatínus uram ő ngnak be adnak, mássát ngodnak 
Rimay uram communicálja ; erre az irásra ha jó válasz leszen — 
quod romanorum fide tantum immo vix speramus, non ut crede-
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remus, — tovább pergálnak, ba nem, cum protestatone elmennek, 
és az többit alkalmatosb üclőre differálják. — Az minemő bíreink 
voltak, ngodnak megírtam és Littbassy uram levelével együtt az 
ő kgme kévánsága szerint Boghody Ferencznek transmittáltuk ; 
jövendőben az kit értek, ngodnak alázatossan értésére adom. — 
Az alföldrül csuda bíreink vadnak, mely okáért ngodnak aláza-
tossan könyörgök, ba mi olyas volna, ngod méltóztassék két vagy 
bárom szóval kegyeimessen értésemre adni. — Scultéty uramnak 
az ngtok leveleit még ma elküldöm. — Az hatalmas Isten éltesse 
ngodat sok esztendeig szerencsés egésségben. — Posony, 30-a 
July Anno 1619. 

Illustris D. Y. humilis et íidelis servitor 
Franciscus Armpruster mpr. 

Külczím : Illustrissimo Corniti ac Duo Duo Emerio Thurzo , . . 
stb. Bycham. 

X V I I I . 

1619. j u l . 30. 

Illustrissime Comes ac Domine, Domine et Patrone longe 
observandissime ! 

Servitiorum paratissimorum officiosa commendatione prae-
missa. — Videor videre mihi Illrmam Dominationem Ves-
tram pene indignabundam, negligentiaeque cuiuspiam supinae 
nie incusantem, eo quod nibil liactenus ad Illrmam D. V. de 
praesenti rerum statu perscripserim. Facturus certe eram 
officium, meamque ea quoque in parte eidem probaturus 
operam, ni occupationes et juges et difficiles obicem posuis-
sent. Quaecunque enim bactenus acta et proposita sunt, ista 
manus ex conmilitonum voluntate expediebat, nec vacabat, vel 
domum aliquas dare litteras, quo nomine excusabilem me apud 
Illrmam D. Y. legati ijusdem perbibebunt. 

Tandem perventum est ad gravamina, ut ajunt, religionis 
evangelicae et romano-catbolicae quae si in thesi et antitbesi 
conferantur, illa memoratu vera, numero complura, liaec con-
ilicta et pene nulla apparent, si modo ad aequilibrium utraque 
censore plenipotentiario appenderentur. Frust ra tamen urgemus 
restitutionem templorum, frustra proscriptionem jesuitarum, 
quantumcunque solidis rem urgeamus et tueamur argumentis, 
nec quaepiam nobis in tollendis politicis etiam gravaminibus 
spes affulget, Magnatum praeeminentia et assistentia destitutis. 
Meditamur itaque discessum, si non plerique nobilium etiam 
frigescent animi. 
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Caetera ex manuscriptis meis jam in justam accumulatis 
prolixitatem, ubi pure transumta fuerint Illrma D. Y. intelliget. 
Quam incolumi vita et fortuna diutissime potiri divinitus exopto. 
— Posonio die 30. July, Anno 1619. 

Illrmae D. Y. servitor officiosissimus 
Jobannes Dáwid mpr. 

Külczím : Illrmo Corniti, ac Dno, Duo Eraerico Thurzó . . . stb. 

• X I X . 
1619. j u 1. 31. 

Illustrissime Comes, Domine Domine gratiosissime ! 
Humilium servitiorum ineorum in gratiam Illustris D. Y. 

demissam subjectionem. — Az minemő bíreink itt voltak, ngodnak 
meg írtuk. Palatínus uram ő nga minemő remélletlen scriptumot 
küldött az országnak, Rimay uram ngodnak mássát küldi. — Az 
római atyafiak teljességesen supprimálni igyekeznek bennünket, 
factis, ha az egy Isten az módot és alkalmatosságot magánál 
nem tartaná, meg is bizonyítják. — Discuráltatik inter caetera, 
mi módon pro ezt az várast secundam viennensem pro-
cessum teljességessen el bírhatnák. Palatínus uram ő nga lovassi 
most fognak mustrálni, mi végre ? nem tudjuk. Most vaia egy 
ember nálam, referálá, hogy ezer spanyolt választottak, az ki ide 
jöjjön és az koronára vigyázzon. — Bécsbűi ngodnak mit írja-
nak, ex inclusis meg érti. — Az úr Isten mint igaz pásztor el 
hagyott, meg vetett és megszomorodott szegény hív juhocskáit, 
tudjuk, el is hittük, nem hagyja, interim orandum, laborandum ! 
— Ezzel ngodat az úr Isten hatalmas oltalmába hívén ajánlom. 
— Posony, ultima July Anno 1619. 

Illustr. D. Y. humilis ac fidelis servitor 
(Franciscus Armpruster) mpr. 

Külczím: Illrmo Corniti ac Dno Dno Emerico Thurzó . . . stb 
cito cito cito. Bycham. 

X X . 
1619. j u l . 31.. 

Illustrissime Comes . . . stb. 
Az ngod levelét vöttük mind az Palatínus urunknak írt 

levelével egyetemben. Alítjuk azért, hogy az minemő dolog felől 
ő ngának ír most is ngod, arról választót adott ő nga ngodnak, 

*) Egy szó kiszakadt. 
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kit el is küldöttünk immár Bicsére, megérti az maga Írásából 
ngod. A minemő karba penig most itt az dolgok forganak, 
efféle írásokkal bátor ne is terhelje ő ngát ngod. Harmad nap 
alatt el válik, el kell-e oszlanunk, avagy még tovább vontatnunk 
itt az időt ? Hic omnia sunt suspecta, tiuetuantia et supine natan-
tia. Kívántuk ngodtól, oly emberét küldte volua ide, a kitől 
üzenhettünk volna voltaképpen ngodnak ; levélre nem jó mindent 
bízni ; csak az miuemő rövid post scriptiót ez mostani levelében 
jegyzett ngod is, paraszt ember kezébe bolondra olyat bízni mi 
nekünk avagy mi reánk nézve is veszedelmes, s az ngod felől 
való kétségekre is hajlodalmos ; minden dolgok vissza magya-
ráztatnak itt, sőt immár ugyan leselkednek is az levél hordo-
zókra ; a paraszt ember süvege megé teszi az levelet s úgy szo-
kott az úton menni, úgy hozták ezt az ngod levelét is ide ; ne 
írjon azért ngod, kérjük ngodot, efféle corderbe való emberektől 
nekünk ; mert így is ha jól gondolkodnék ngod felőle, bűz gya-
nánt forgunk az emberek orra előtt, nem mind szőri mentébe 
simogatják itt némelyek az ngod tekintetit; ha volt szándoka is 
penig ngodnak Semptére való jövésére, hagyja félbe azt az szán-
dokát ngod, hanem várakozzék az mi ez harmad nap alatt való 
jövendő concludálásunktól. Nem álítjuk szükséges alkalmatossá-
gát, hogy itt továbbá késhessünk ; arról gondolkodunk jó módjá-
val, mint mozdúlhassunk egyszersmind el innen, mert ki vöttük 
alkalmasint az kétséges dolgoknak folyását; ím egy levelet is 
küldöttünk ngodnak, kit csak ez estve hoztanak Bécsből. Éltesse 
jó egészségbe az úr Isten ngodot. — íratot t Pozsonban, ultima 
July, 1619. 

Ngod alázatos szolgái 
Chúty Gáspár mpr. 

Johannes Rimai mpr. 

Külczím, ; Illrmo Corniti . . . . Einerico Thurzó . . stb. 

X X I . 
1619. a u g . 2. 

Illustrissime Comes . . . stb. 
Humilium servitiorum . . . stb. — Ngod 29-a July nekem 

Írattatott kegyelmes levelét vévén, ngod izenetivel egyetemben 
meg értettem. Elhigyje ngod azt bizonyossan, ha ngod ellen 
olyat értettem volna, az kiért méltó volna el mennöm, sem lovai-
mat sem magamat, isten bizonyságom, nem kimilleném, éel nap-
pal ngodhoz elmentem volna, az mint mind Chúty uram mind 
Rimay uram (által) egynehányszor magamat ajánlottam. — 
Hogy ő fölségénél és az ő fölsége római hiten való tanácsinál 
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ngod disgratiában vagyon, azt ngod úgy is ex superabundanti 
tudja. Az magyar urak közzől ngod nem baráti kik legyenek, 
ngod mástúl nem kérdi. Ezek, bogy az ngod, nem csak ngod, 
hanem Magyarországban lakozó főurak fejenként veszedelmét 
romlását és gyalázatját keresik, és az ngtokra ba mit találhatná-
nak, elég tőrt vetettek, ngod maga itt létiben bőségessen eszébe 
vette. — Ngodra mit költettek még régen, noha most is ngod 
nem baráti nyelveket magok között fárasztják, hogy teljességesen 
minthogy jurata personátúl hallottuk és privatim esett, reá 
keressük, sem üdeje sem módja, mert az az szeméi fejét is elvesz-
tené, és oly emberekkel lenne dolgunk, a kiknek bírájokot pro 
tempore föl nem találnánk ; az több fő urak szolgái is tetetik 
magokot, mintha nem is tudnák, quod differtur non aufertur ; 
lesz ngtoknak még ebben is jó módja. — Az én hívségemben ngod 
ne kételkedjék, az szükség mutatván, megbizonyítására minden 
üdővel készen leszek. — Ezekrűl az itt való állapatokrúl, mint-
hogy Chúty uram és Rimay uram, az bécsiekrűl kedig Scultéty 
uram suffici enter informálják ngodat, én nem repetálom ; ngod 
minapi levelemből megértette, hogy az római atyafiak az extrema 
tentabimus-t nyilván éneklik ; sapienti . ! etc. — Király urunk 
ő felsége Seyfrid Preunert palatínus urunk ő nghoz küldötte ; 
palatinus urunk ő nga az érsekkel csak ketten tegnap délkor 
Köpcsénbe mentek, ott Preuner urammal szembe lévén, estvére 
megjöttek; okát vagy az legatiónak continentiáját még nem tud-
hatjuk. — Az hatalmas isten legyen maga mediator ilyen súlyos 
causákban mutasson hamar mind ezekben jó módot, és éltesse 
ngodat sok esztendeig jó egészségben. — Datum Posony 2-a 
Augusti, Anno 1619. 

Illustris D. V. humilis et fidelis servitor 
(Franciscus Armpruster) mpr. 

Külczím, : Illrmo Corniti . . . Emerico Thurzo . . . stb. Bycham. 

X X I I . 
1619. a u g . 6. 

Illustrissime Comes . . . stb. 
Humilium servitiorum . . . . stb. — Ez napokban ngod-

nak írt leveleimet ngod, reméllem, interim megértette. Frank-
furthbúl azt írják, hogy 20-a July az moguntiai Electort, azután 
az coloniait és trevirensist be várták. Az brandenburgi Elector 
fia is bekészűlt atyja képébe menni. Az heidelbergiai és saxoniai 
Electorok in legatis suis compareálnak. Gróf Móricz egynehány 
száz fegyveres- és két álgyúval Frankfurthoz három mérföldnyire 
vigyáz, az ötszáz fegyverest, az kik Coloniábúl urunk ő felsége 
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számára jönnek, be nem akarja bocsátani. Frankfurthban ezer 
gyalog, báromszáz lovas vagyon, azok senkit, justo numero plu-
ribus, bebocsátnak. Az bostátokban kétezer gyalog liasonlókép-
pen mindenekre vigyáz. Az váras szántalan élést készíttetett, 
bosszú gyűléstűi tartnak. Az cseb követek is már föl mentek, 
urunk ő felsége ellen protestálnak és pro rege nem agnoscálják. 
— Die 22-a July királ urunk ő fölsége Augustába az bavariai 
lierczegekkel érkezvén, az Fukher urak bázánál szállott, az kik 
költség nélkül tartották és magok gazdálkodtak ő fölségének ; 
másnap déljest két órakor megint el és tovább ment. — Az 
francziai királt egy Tours nevő úr által akarta lőni, megfogat-
tatott és eddig talám meg is lett büntetve. — Morvába mi bírek 
vannak?, Ngod közel lévén inkább érti, Dampier erőssen pusztít 
ott is. Az ifjú Serotyn Walstain uram Jazlowiez nevő várát meg 
vette, két fiát megfogta, és így minden két fél egymásnak minemő 
kárt tebet, megcselekeszszi. — Ez bárom nap alatt ngos uram 
az evangelicus statust, bogy az pápisták meglábbatatlan sárba 
nem vitték, csak az egy isten praecaveálta ; régen szemekben 
mondották egynehányszor, hogy az minemő religionis gravami-
nákat beadtak, semmiképpen tollálják, mégis mind csalárdságra 
nézendő szókkal tartatták magokat, az protestatiót ma be adták, 
elkészülnek menni ; mint lesz és mikor, avagy leszen-é elmené-
sek?, ngod jövendőben megérti. — Isten éltesse ngodat sok esz-
tendeig boldogságos egészségben. — Posony 6-a Augusti. Anno 
1619. 

Illustr. D. Y. humilis et fidel is servitor. 
(Franciscus Armpruster) mpr. 

Külczím, : Illrmo Corniti ac dno, dno Emerico Thurzo . . . . stb. 
B^'cham. 

X X I I I . 
1 6 1 9 . a u g . 10. 

Illustrissime Comes... stb. 
Humilium servitiorum... stb. — Ngod 3-a Augusti költ 

levelét böcsűletesen vévén, meg értettem. Palatínus uram ő ngá-
nak ngod levelét praesentálván, hogy ngod Althaimb uramnak 
liberaliter gazdálkodott, el is késértette, kedvessen értette, és 
ngodnak maga is íratott, kit ngodnak includáltam. — Az Bécsbe 
szóló leveleket ngod parancsolatja szerint ezen ngod szabadossá-
túl el nem mertem küldeni, mert Bécsbe soha sem lévén, útját 
nem tudja, németül sem tud, most kedig külömb embernek is 
okossan kell járni, és az tótúl vagy morváúl szóló emberek 
igen suspectusok, mely okáért más módot kellett keresnöm, 
és az ngod parancsolatjának megfelelnöm. — Az evangelikus 



TÖRTÉNETÉHEZ. 97 

statusok már annyira elmentek volt, liogy negotium reli-
gionis az jövendő gyűlésre halasztották, ilyen okkal, hogy 
interim senki cuiuscunque status aut eonditionis. senkit hitiben 
ne merjen háborgatni, és ha háborgatna, absque ullo respectu 
nótában ejtessék ; erre sem akarván az római atyafiak menni, és 
az mieink cum solenni protestatone félbe akarván az gyűlcst bánni, 
magok is azt találták, bogy differáltassék az gyűlés, mely okáért 
az végzések et (?) pro futura necessitate generalis insurrectiórűl 
végezvén, haza oszolnak. — Tieffenpach Fridrich Dampier hadát 
igen meg verte csak fő kapitán és fő személyek sokan sebesedtek 
sokan vesztek, annyira, bogy újobb hadakat keresnek mindenütt. 
— Pálfi Miklós uram ő nga itt vagyon, az magyarokban is sokan 
elestek, és az többi között Taródy György, ő nga hadnagya ; 
hallom, hogy ő nga itt táján magyar vitézt kerestet az elvesz-
tek hellébe. —• Hornban az evangelikus statusok igen számosan 
vannak, minek előtte az homagiumot praestálják (az ki igen 
bizonytalan), Lipoid berezeg úr ő fölségéhez fő legatiót expedi-
áltak. — Az Imperiumbúl most újat bizonyost nem hallottam, 
talán Scultéty uram informálta ngodat. Ez bizonyos, bogy ott is 
minden rendek hadakat fogadnak és egymásra igen vigyáznak ; 
az Nagelius írása számtalanszor eszembe jut. — Jövendőben mi 
jót ad isten, ngodnak magam viszem meg. — Tartsa ő szent 
Hatalmassága ngodat sok esztendeig boldogságos egésségben. 
— Posony, 10-a Augusti, Anno Ifi 19. 

Illustr. ü . Y. humilis servitor. 
(Franciscus Armpruster) mpr. 

P. S. Eszterhás Pált most hozák be kocsin, nem járhat ki, 
az lábát sebesnek mondja, ki mondja, hogy lóval esett. —• Uruuk 
ő fölsége számára négy hajó munitiót hoztak a Dunán, minden 
négyet az linczi vitézek intercipiálták, igen neheztelnek reájok. 

Külczím: Illustrissimo Corniti ac Domino, Domino Emerico 
Thurzo. . . . stb. Bycham. 

Közli: NAGY GYULA. 
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B E T H L E N GÁBOR ÉS IV. K E R E S Z T E L Y D Á N K I R Á L Y 
(1625 — 1628.) 

— Közlemények a koppé ihágai kir. levéltárból. — 

1. 
IV. Kcresztély királynak, Bethlen Gáborhoz intézett levelei. 

1. 
Nienburg] 19. Octobris A. 1625. 

Christianus IY. 
Serenissime prineeps, amice diarissime, Gratissima nobis 

fuere S. Y. litterae per Nobilem sincere, grateque nobis dilectum 
Matthiam Quadt, nobis exhibitae. Intelleximus enim ex eis S. Y. 
singularem erga nos amorem et affectum fovere, quem etiam 
praedictus Quadt uberius oratione nobis exposuit, additis iis, de 
quibus a S. Y. iussus erat nobiscum tractare. Aperuimus ei super 
iis animi et consilii nostri sententiam, quam ex ejus relatione S. 
Y. percipere non gravetur, nosque eo amore, quem jam nos (sic) 
testata est, prosequi pergat, et hoc certo sibi persuadeat, nos 
nullám occasionem praetermissuros, qua parem affectum re ipsa 
S. Y. (leclarare possimus. Cui prosperam valetudinem et felices 
successus enixe precamur. Dabantur. 

2. 
Nieburgi 16. Novembris A. 1625. 

Christianus IY. 
Serenissime prineeps, amice diarissime. 
Cum hoc tempore S. Y. minister, vir nobilis Sigismundus 

Zaklika bue transiret, quaedam de praesenti rerum statu, cum 
eo communicauimuS; quae is ad S. Y. perferanda prompte in se 
suseepit. Amice itaque a S. Y. contendimus, ut ejus narrationi 
plenam fidem adbibeat, nec aliquid diuersum ab iis, quae ei expo-
nit, per rumores, quae forsan hinc inde spargentur, sibi imprimi 
patiatur. De caetero S. Y. prosperrimani valetudinem et felices 
successus amanter precamur. Dabantur. 
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3. 
Nieburgi 29. Novembris A. 1625. 

Christianus IY. 
Serenissime prineeps, amice diarissime. 
Ex S. V. litteris, die 5. hujus mensis datis, magna cum 

voluptate intelleximus, S. V., posteritatis ac famae desiderio 
tactam, de ea societate contrahenda, quae et diuinae legis aucto-
ritate, et omnium ciuiliter et pie viuentiuni nationum consensu, 
ad propagandum genus humánum recepta est, consilium coepisse. 
Quae voluptas inde aucta fűit, quod S. A', ex ea familia sociani 
sibi deligendam putauit, quae arctissima cognatione nobis con-
juncta est. Deus 0 . M., cujus indubitata prouidentia, totum hoc 
negocium ita directum fuit hactenus, porro etiam eidem benedi-
ctione sua adesse velit, ut conjunctio haec in sanetissimi sui 
nominis honorem. Ecclesiae conseruationem, et totius Reipubli-
cae Cbristianae bonum vergat. De caetero nihil nobis posset 
accidere jueundius; quam si S. Y. desiderio obsecundare. et ad 
diem praefinitam solemnitati nuptiarum. coram interesse posse-
mus. Yerum, cum propter belli grauissimi, quo hoc tempore 
impliciti sumus. curam, ab bis locis abesse nequeamus, speramus 
nos haucl difficilem excusationem apud S. Y. habituros. Nihilo-
minus, ad testandimi siugulareni, quo eandem prosequimur, amo-
rem, per Legatos nostros officium iioc obibimus, si illi per obsessa 
itinera tuto illuc penetrare poterunt. Interim S. Y. prosperri-
mum valetudinis usum, et felices omnium rerum successus amice 
precantes. Dabantur. 

4. 
Nieburgi 17. Decembris A. 1625. 

Ajánló levél Puchaim Miklós Zsigmond báró részére, a 
ki egy ideig nővérének, a szász választó fejedelem özvegyé-
nek szolgálatában állott, és most Bethlennek készül fölajánlani 
szolgálatait. 

5. 
Kottenburgi 30. Decembris A. 1625 . 

Christianus IY. 
Serenissime prineeps, amice diarissime. 
Fuit apud nos, elapso mense Octobri, vir nobilis, sincere 

grateque nobis dilectus Matthias Quadt, qui sub auctoritate et 
nomine S. V., grauissima quaedam negocia, totius Europae bonum 
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concernentia nobis proposuit. Quo animo ea a nobis accepta fue-
rint, et quale responsum tum ei dederimus, hoc ipse absque dubio 
S. Y. fideliter explicabit. Nunc alia ex priori nata fuit causa, cur 
has ad S. Y. dandas judicauerimus. Nouit enim ea, jam ab ali-
quot annis Gerinaniam, non modo misere turbatam et afflictain, 
sed penitus ferine oppressam fuisse. Cum autem vicinorum om-
nium et vel cumprimis nostra intersit, ne status ejus pristinus 
conuellatur, aut in unius absolutum arbitrium ac dominium 
transferatur ; ea propter, postquam benigni ora remedia frustra 
tentassemus, tandem non modo Ipsi arma cepimus, veruni etiam 
cum aliquot vicinis Principibus deliberandum duximus, quomodo 
malo buie obuiam iri, et Germaniae sua libertás, si aliter non lice-
ret, armis restituì possit. Conuentus ea de causa habitus fuit 
Hagae in Hollandia, et foedus inter nos, Regem Magnae Britan-
niae et Ordines Belgii ita transactum, ut ad supremam ejus 
ratificationem, dies decima Mártii proxime instantis, eodem in 
loco constitueretur, quod prolixius S. Y. ex legato suo intelliget. 
Ex cujus relatione cum et nos cognouerimus, S. Y., eodem quo 
nos desiderio teneri, in societatem ejus foederis eam inuitandam 
duximus. Si itaque S. A", placuerit ad dictam diem aliquem ex 
suis, cum sufficienti mandato, ablegare, et foederi isti se adj ungere, 
faciet rem reipublicae utilem, foederatis omnibus gratissimam, 
et dignam ea constantia et magnanimitate, quam hactenus in 
bono publico promouendo praestitit. Idem nobis etiam de Ser. 
et Christ, Galliae Rege, Republica Veneta et Duce Sabandiae 
pollicemur. Satisfiet etiam tunc, uti speramus, S. Y. desiderio, in 
omnibus istis capitibus, quae per legatimi suum proposuit. Inte-
rim nos, hostibus binis exercitibus nos oppugnantibus, per Dei 
gratiam, ita resistimus, ut non habeant quod de successu glorien-
tur, copias etiam nostras in dies augemus, et firmiores reddimus. 
Per quam occasionem, cum omnes S. Y. ditioni adjacentes Pro-
uinciae omni prorsus praesidio nudatae, et nullus in iis miles sit, 
oportunitatem S. Y. rei bene gerendae et de bono publico optime 
merendi habet, qua, ut quam celerrime uti velit, nec frustra eam 
labi patiatur, summopere roganius. Spondenms etiam nos ab hac 
parte, tantum negocii hostibus exhibituros, ne se illue conuertere 
possint. De coetero S. Y. diuturnam firmám valetudinem et foe-
licem ad arma, quae eam capturam confidimus, successum spera-
mus. Dabantur. 

6. 

Eotlcnburgi 30. Januarii A. 1626. 

Christianus IY. 
Serenissime prineeps, amice charis^ime. 
Cum cognouerimus S. V. paratam esse, ut cum valido exer-
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eitu, sub primi veris initium, nostrani et nostrorum confoedera-
torum intentionem, de Germania inpristinum statum restituenda, 
juvare possit ; dubitare autem, an a eonfoederatis auxilia aliquot 
millium germanorum equitum et peditum, cum suis conjungen-
dorum, et praeterea subsidium aliquot pecuniarum impetrare 
posset ; idcirco S. Y. certiorem faciendam duximus, Comitem 
Mansfeldicum non spernendas copias jam secum habere, et eas 
quotidie augere, ita ut intra parui temporis spatium, ad duode-
cim ad minimum millia equitum et peditum sub signis babiturus 
sit, cum quibus Deo bene juvante, in finibus Silesiae se sistet, et 
cum S. V., dummodo de loco et tempore mature ab ea edoceatur, 
se conjunget. De subsidio pecuniario nos S. V. promittimus, con-
foederatos ei non defuturos, apud quos in proximo conuentu, qui 
ad diem decimam mensis Martii indictus est, nos effecturos reci-
pimus, ut S. Y. summa ista, quam a eonfoederatis per legatum 
suum postulauit, in singulos menses numeretur. Quae vice versa 
sedulo operam dabit, ut eonfoederatis in ea spe, quam, secundum 
ipsius oblata et promissa, de auxilio, causae communi ab eadem 
praestando conceperunt, non frustrentur, sed ut cum exercitu 
vicinas prouincias, nullo praesidio munitas, quam celerrime 
aggrediatur, ad quod perficiendum, uti et alios conatus et Consi-
lia ei prosperam valetudinem et felices successus a Deo 0 . M. ex 
animo precamur. Dabantur. 

P. S. Cum audierimus Comitem Schwartzenbergicum, no-
mine Ser. Electoris Brandenburgensis ad S. Y. profectum esse, 
monendam eam duximus, Comitem istum non valde bene affec-
tum esse erga causam communem, et idcirco non inconsultum 
fore, si S. V., sub specie honoris, eum aliquandiu secum doti-
mere possit, ne in aula Imperatoris, quam eum in reditu inuisere 
velie audimus, Consilia S. Y., antequam expediat, diuulgare pos-
sit. Dabantur ut in litteris. 

7. 

Wolferbyti 30. Maji A. 1626. 

Christianus IY. 
Serenissime prineeps, amice diarissime. 
Ex binis S. Y. litteris, quas vir nobilis, sincere grateque 

nobis dilectus Matthias Quadt nobis reddidit, intelleximus, ejus-
dem perseuerantiam in proposito, causam publicam juvandi. 
Idem Quadus Consilia S. V. hac in re, et quae praeterea in man-
datis habuit, fuse et prudenter nobis declarauit. Cui cum vicissim 
animi nostri sententiam, de omnibus capitibus, quae nobis propo-
suit, intentionem etiam nostrani, circa totum hoc negocium ape-
riuerimus, litteris bisce, quarum commercia hoc tempore parum-
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tuta, S. V. amplius non morabimur, secl ejus fìdei et dexteritati 
omnia referenda committentes, S. Y. firmám valetudinem et 
prosperrimos successus in beroicis suis consiliis et conatibus a 
Deo Y. M. serio et peramanter precamur. Dabantur. 

8. 

Stadae Calendis Mártii A. 1627. 

Christianus IV. 
Serenissime prineeps, amice diarissime. 
Ex diuersis, tani scripto, quam ore factis relationibus satis 

superque intelleximus. jam dudum ad S. V. aures delatum fuisse 
minorem, ac si, positis armis, de pace recuperanda, cum aduersa 
parte tractatus institueremus. Coelare tamen S. Y. non possu-
mus, nos, licet ab honesta, bona et tuta pace alieni non simus, 
hactenus tamen nondum eo progressos fuisse, ut de ea postlimi-
nis reducenda, ultro citroque quidquam adhuc agere decreueri-
mus. Seculi ac maleuolorum honiinum ista peruersitas est, qui 
cum famae momenta utrinque maglia esse, immo ea sola bella 
constare sciant, id unice agunt, ut falsa pro veris, inauia pro 
solidis, imprimis vero remotioribus ac longe ab invicem dissitis, 
falsitatis somnia ac glaucomata objicere queant, Necessarium 
igitur duximus, hoc S. Y. scrupulum eximere, eique non tantum, 
per nobilem ac grate nobis dilectum ipsius legatimi, prolixiorem 
de niente atque intentione nostra relationem facturum, sed etiam 
per hasce ipsi consignatas litteras, plenissimam securitatem prae-
stare, nos neque in praesentiarum, neque in posterum ullum de 
pace tractatum, nedum eius consummationem, citra unanimem 
atque expressum S. Y. ac reliquorum confoederatorum consen-
sum initurum esse ; omnino arbitrari S. Y. id de inclyto nomine 
nostro, pro innata ac solita sua prudentia, vel tacentibus nobis, 
praesumpturam fuisse. Nos sane vanis rumoribus vacuas aures 
praebere nunquam voluimus, hoc tamen bona fide affirmare pos 
sumus, non tantum communi fama, sed et a certis auctoribus, 
immo a fidedignissimis, saepe ad nos allatum esse, S. Y. non 
tantum de pace cum Imperatore ineunda tractasse, sed etiam 
jam pridem conclusam ac stabiliteni onmino consummasse. Qui 
tamen tantum abest ut fideni adjungere voluerimus, ut potius 
omnia egregia et praeclara de S .Y. nobis polliciti fuerimus, nihil 
de co certi, nisi missis ab ea legatis, aut litteris saltem ipsius 
certiorati, statuere volentes. Spes igitur nos fouet certissima, S. 
Y. eadeni nobiscum semita incessuram, nullamque, iusciis nobis 
ac reliquis eonfoederatis,. contra initi foederis pacta, pacem am-
plexuram ; aut communi causae remoram aliquani injecturam 
esse. Quoti superest, S. Y. faustos rerum omnium successus com-
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precantes, studia atque officia nostra, amica atque propensa 
animi voluntate, eidem deferimus. Reliqua ex ipsius legato 
cognoscet, Dabantur. 

9. 
Stadae 7. Április A. 1627 . 

Megbizó levél »Domino Cbristiano Guilelino Primati per 
Germaniam postulato, Adrninistratori Arehiepiscopatus Mag-
deburgensis, constituto Capitaneo Generali exereitus nostri in 
Silesia commorantis,« a kit Betblenbez és a velenczei köztársa-
sághoz követségbe küld. 

10. 

Lauenburgi 30. Junii A. 1627 . 

Christianus IY. 
Serenissime prineeps, amice diarissime. 
Non fuimus immemores promissorum nostrorum, quae 

oratori S. A"., de iterata submissione triginta millium tallerorum 
corani fecimus, et nisi mercatorum opera nos destituisset, jam 
dudum fidem nostrani exsoluissemus. Belgici Ordines testatum 
id facient, quos vel eo, inter alia, nomine, per nostrum legatimi 
compellauimus ; sed quia et ipsi belli Persici difficultates prae-
texuerunt, eo factum est, ut conatus omnis noster hactenus, quod 
dolemus, frustra fuerit. Tandem tamen, et elapso fere praestituto 
tempore, inuentus est is, qui minime putabatur, et uteunque ope-
rám hanc suam ingenti aere, satisque aegre, nobis tandem addi-
xerit ; gratissimus tamen vel propterea fuit, quod et fidei nostrae 
et voluntatis vestrae duo diarissima nobis pignora salua praesti-
tit. Atque ista quidem, uti omnes promissorum nostrorum partes, 
secundum Deum, ingenua sinceritate ademplebit, ita de volun-
tate Y. S. eandem quoque fiduciam firmi ter concepit. Accipiet 
itaque S. dictam triginta millium promissam summám, nec 
solum morulam hanc exiguam solutionis excusatam habeat, sed 
quo fuit hactenus in nos inclinatissimo affectu, eodem deinceps 
et foederum nostrorum socios, maxime autem incomparabilem 
istam causam, qua Ecclesiae Cbristianae, libertatisque Germa-
nicae reliquias recolligere aut asserere conamur, fortiter quoque 
prosequatur. I ta Silesica quoque arma nostra de subsidiis Y. S. 
tempestiuis nihil dubitabunt. E t quantum hocce laudatissimo stu-
dio, tantum aeternitati nionumentorum nostrorum extvuenda 
impendisse apud posterorum nostrorum nepotes depraedicabimur. 
Yale. Dabantur. 
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11. 

Nesbargi 5. Octobris 1627. 

Ajánló levél János Frigyes szász berezeg részére, a ki 
Bethlent meglátogatni, és neki szolgálatait felajánlani készül. 

12. 

Hafniae 6. Februarii A. 1628 . 

Christianus IV. 
Serenissime prineeps, amice charissime. 
S. V. bisce nostris certiorem facimus, nos non solum epi-

stolimn ejus manuarium, ac ad proposita responsum litteris con-
signatum, bene ac decenter, accepisse, sed etiam humilimam 
fklelis nostri dilecti I . S., (?) ipsius nomine factam, relationem 
clementissime intellexisse. Cujus sane scopus unicus is fuit, S.-m 
nempe V., ob initam cum Imperatoria Majestate pacem, a con-
clusa nobiscum aliisque. Regibus ac Principibus confoederatione 
minime recedere, nec singularem suum, antehac erga causam 
communem declaratum afìectum propterea immutare voluisse ; 
sed pace illa, utpote multis conditionibus limitata, non obstante, 
summa alacritate adhuc eidem succurrere paratam esse, modo 
indigitata in litteris ipsius media minime aspernati fuerimus. 
Celare igitur S. V. non possumus, nos una cum S. Magnae Brit-
tanniae Rege, nec non Illmis confoederatorum Belgii Provincia-
rum statibus modis omnibus, ne pacis prope Budam conclusae 
solemnis confirmatio effectum sortiatur, annisuros esse. De S. V. 
in eodem negotio diligentia ac vigilantia nihil omuino dubitan-
tes. Pro stabili autem concordia inter Ser. Galliae ac Britanniae 
Reges iterum restauranda, tam litteris quam nuntiis, uti nihil 
intentatum relinquimus, et de prospero brevi restabiliendae 
ipsius euentu, spem non exiguam concipimus. Quod vero ad 
arctiorem cum S. Sveciae Rege unionem attinet, ea jam pridem, 
utriusque Regni bono, felicissimis auspiciis incepta, et in opti-
mis terminis consummata est, sicut dubium omnino nulluni sit, 
praedictum Sveciae Regem ad communis periculi propulsationeni 
summis viribus, auxilia nobis subministraturum, ac publicae liber-
tatis orbem, ne nutare possit, ceruicibus quoque suis suffultu-
rum esse. Restat igitur requirenda solum S. V., quatenus apud 
Ser. Sveciae Regem per legatos, uti et nos fecimus, apud Polo-
nos autem per litteras, prout recepit, inducias ad plusculos annos 
promouere, coetero autem copias suas ita dispositas ac in pro-
cinctu habere velit, ut si modo dictus Sveciae Rex ad expeditio-
nem in Silesiam suscipiendam induci possit, S. V. paucos intra 
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clies seenni eo conjungere, ae diuersionem causae communi expe-
dientissimam instituendo, bellicae molis liumeris nostris solum 
incumbentis partém bac ratione auertere, ac junctis viribus devol-
uere queat. Quod S. V. bisce literis peramice significandum 
duximus, cui singulari beneuolentia ac propensa voluntate quouis 
tempore promptissime addicti manemus. Prosperrimo rerum om-
nium. ad causae communis subleuationem directam successus ex 
animo eidem comprecantes, ac simul diuinae protectioni eandem 
commendantes. Dabantur. 

(Mindezen levelek, a királyi leveles-könyvben, a koppenhágai kiL-. 
levéltárban.) 

I I . 
1626. Július 6. 

Bethlen Gáhor IV. Keresztélyneh. 

Serenissime et Fortissime Rex, Domine Affinis bonorande. 
Non ita pridem ad Regiam Serenitatem Yestram secreta-

rium nostrum Hermannum Beckman expediuimus, qui eandem 
de constanti voluntate nostra omnino certam securamque recldat, 
et rerum contra hostes gerenclarum ordinem pluribus exponat. 
Nunc, pro nostra in rem communem solicitudine et vigilantia, 
intermittere non possumus, quin Regiam Serenitatem Yestram 
debito modo requiramus, ut nos ulterius de laudato et graui pro-
posito et conatu suo certlores facere, ac num, ob cladem comitis 
Mansfeldici pristinorum consiliorum seriem mutauerit, signifi-
care non grauetur. Interea nulli dubitamus Regiam Serenitatem 
Yestram, considerata imminentium periculorum magnitudine, 
non solum Serenissimi Stieciae Regis aduentum in Germaniam 
serio urgere, sed etiam, pro singulari prudentia sua, constitusse, 
nonnisi certissima spe victoriae summám rerum tentare, et ut 
Comes Mansfeldius idem faci at, pro auctoritate sua jubere. Nos 
in priori declaratione nostra immobiles ac perpetui stamus, et 
futuro mense Augusto praesentis anni contra hostes uniuersas 
vires mouebimus, quod summa cum alacritate pridem factum, 
nisi tam multi et potentes exercitus una progressuri, ipsa rerum 
gerendarum mole, suaque magnitudine, quodcimmodo retardati 
essent. Etenim certissimi sumus Vezirium Budensem jamjam 
60,000 militimi contra Romanum Imperatorem educturum, quo-
rum 30,000 intra Viennam et Jaurinum, castra metabuntur, et 
Romanum Imperatorem horrendum in modum affligent, 18,000 
sub Bascha Bosnensi Croatiam, Carniolam in potestatem redi-
gent, reliqui sub lllustribus Bassis Agriensi, Temeswariensi et 
Canisiensi, hostibus prope nouam arcem (sic) Nos cum flore 



106 BETHLEN GÁBOJt 

Nobilitatis Hungaricae, libcrorum Haidonum et Siculorum, Deo 
adjuvante, in Silesiam rectum iter pergimus ; certo confisi, a 
Regia Serenitate Vestra, si for si tan Rex Sueciae nobiscum con-
jüngere non posset, progredientibus validam germanici exercitus 
partem obuiam missum iri, cuius virtute ea quae consequuturi 
sumus rectius conseruentur. Poloni, qui conatibus nostris soli 
aliquod impedimenti aclferre potuissent, grauissimo nunc bello 
implicantur, tam ex parte Moscouiae, quam Tartarorum, quorum 
ipse Cham, cum 80,000 prope arcem Tegene ad fiuuium Xester 
tota ciestate et autumno cas'ra metabitur, et alt>rnatim singulis 
diebus 20,000 in Podoliam mittet, non raro regnum uniuersis 
viribus inundabit. De caetero firmiter credimus, Romanorum 
imperatorem yehementissime afflictum iri, si praeter alia funesta 
bella, Rex Galliae validam expeditionem ab oriente praesens 
periculum et immensas copias denique in propriis ditionibus 
fatales maximeque horrendos desperantis vulgi motus altius per-
pendat. Quae Regiae Sereuitati Vestrae communicanda duxi-
mus. Cui a Deo Optimo Maximo longam victoriarum seriem et 
ad vota successus ardenter precamur. Datum in Aula nostra 
quae est Albae Juliae 6. Julii styli noni 1626. 

Vestrae Serenitatis Regiae 
seruitor et affinis studiosus 

Gabriel. 
Kivül : Serenissimo Principi Domino Christiano Quarto Dei gratia 

Daniae Norvcgi.ie Svecorum Gotthorum et Vandalorum Regi, Duci 
Slesvici et ílolsatiae, Corniti Stormariae et Duhmariae, Domino in Olden-
burgh et Delmenhorst etc. Domino Affini et Cognato nobis honorando. 

Egykorii jegyzetel:. 
Bethlen Gabor ps. im Hauptquartier zu Werumshausen 12. 

Auc'. 1626 . 
Weil aber die Ciffren erst lang hernach von Berlin expliciert ist 

est damahle nicht gelesen worden. 
Gyürü pecsét. 
A dűlt betűkkel sze leitek titkos jelekkel, (számok.) Mellékelve a 

megoldás. 
Eredetije a koppenkágai kir. levéltálban. 

I I I . 
1627 elején. 

Bethlen Gábor követénél:, Quadt kapitánynak IV. Kereszté/yhez intézett elő-
terjesztése. 

Durchleucbtigster Grossmecbtigster König Genedigster 
Herr. 

Auf Euer königlich Maiestät geuediget beliben und befeli 
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Lab ich solches wasz ich deroselben wegen Irer Fürstlichen 
Durchlaucht in Siebenbürgen, meines genedigsten Fürsten und 
Herrn, mündlicht vorbracht, auch schriftlich einzuhendigen unter-
thenigst nicht underlassen sollen. 

Es lassen also I. F . D. E. K. M. ihre gefleissene willigste 
Dienst und wras sie sonsten mehr liebs ehr und guts nach euszer-
sten dero Kräften vermögen freundlichst vermelden . . . 

(Jó kivánatok. Rég óhajtotta őt követe által üdvözölni. Az 
öt éves háború gátolta, Biztosítja »solcher ihrer gutter aftection, 
devotion« felől. Mindig legfőbb törekvése volt a közügynek szol-
gálni. Most is kész.) 

Also dan obzwar auch I. F. D. ietzo in gutter rhu sitzen, 
und ihre länder und leuthe friedtlich regiren, auch dem Unheill 
in etwasz entlegen, . . . so bedencken und betrachten dennoch 
I. F . D. . . . dasz das Übell und Unheill von tage zu tage mehr 
und mehr zunimmt, und von gegentheill ein weitausstehendes 
und zugefehrliches werck vorgenohmen wrirdt, in dem nunmehr 
durch solches unerhörtes procedere die uhralte deutsche Frei-
hei ten und privilegia aufgehoben, dasz gantze Rom. Reich 
deutscher nation under einer schändlichen Dienstbarheit und 
unleidliche servitus zubringen man sich teglich bemühet, die 
evangelische wahre religion nicht allein ahn allen orten verhin-
dern, sondern auch gentzlich auszzurotten man sich understehet. 

Ennnek következtében elhatározá fegyvert ragadni. Mivel 
pedig értesült, hogy a király hasonló szándékban van, szerencsét 
kiván neki. 

Értesült ugyan utóbb, hogy a király a császárnál mente-
gette magát, és Tilly közvetítése által béketárgyalásokat kezdett. 
Kéri »E. M. wollten sich durch vielfeltige promessen und zusagen 
vor I. K. M. nicht übereilen, sondern vielmehr dero königliche 
reputation und das gemeine wesen ihr anbefohlen sein lassen.« 

Figyelmezteti, hogy az osztrák ház nem nyugszik : »bisz 
sie entlich allein in Rom. Reich regiren, welches dann es ihnen 
gelingen solte, haben andere benachbarte potentaten leichtlicht 
zuerachten, wasfor gefahr ihnen daher entstehen würde. Vermei-
nen also I. F. D. diesweill das periculum commune, es solten die 
Königen und Fürsten ihre C o n s i l i a , vires et opes conjungiren, 
und eine solche Verbüntnisz machen, dadurch sie konnten 
dieser gefahr befreyet und enthoben sein, und E. K. M. in dem 
angefangenen werck secundiren. 

Wan dan E. Kön. M. neben andern Königen und Fürsten 
auch I. F. D. meines genedigesten Fürsten und Herrn Hülffe 
und Beystandt hierinnen zu gebrauchen sich gefallen liessen, also 
seind I. F . D. nicht ungeneiget, mit nachfolgende conditiones in 
eine solche Verbüntnisz und Union sich einzulassen. 
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1. Ertslicli clasz solche Union fest und aufrichtig zum Ende 
solle erhalten werden, inuicem minime sese deserentes, etiamsi 
infortunium aliquod simul vel divisim incurrendum foret, Dasz 
keiner auch vor sich selbsten, entweder einen anstandt oder frie-
den, ohne vorwissen und beliben der anderen mit dem feind ma-
chen oder eingehen solle, sondern da es zur fridenstractation 
gerathen würde, solle derselbe unanimi consensu et Consilio con-
cludirt Verden. 

2. Derweill es I . F . D. ahn Fuszvolck manglen thut, ver-
meinten I. F . D., dasz entweder I. Kön. M. in Schweden sich mit 
I . F . D. conjungiren thäte, so wrölten I. F . D. auch in der person 
mit 15 tausend ausserlesenen uugarichsen. Rheiter in Schlesien 
oder Mähren sich zu I. K . M. verfügen. In fall aber I. K. M. 
selbsten nicht kommen konnten, clasz man demnoch I. F . D. 8 oder 
9 thausendt zu fusz und 2 thausendt pferde zuschicken thete. 

3. Dieweil auch I. F . D. durch den fünfjährigen Krieg sich 
selbs an geldt entblöset, auf dass sie also non zu solcher Hülft'o 
füglicher gelangen und praestire konten, begern I. F . D. von 
der Union monatlich 40 thausendt Reichsthaler. Denn sofern 
I . F . D. die waffen werden an die hand nehmen, werden sie aufs 
Avenigste 40000 man zu veldt halten müssen. Denn erstlich wol-
len sie ein exercitum b e j aich haben, mit welchen sie sich mit 
einem von der union conjungiren konten. Zum andern wollen 
I. F . D. ein lager zuCaschau schlagen, das dritte zu Tyrna, und 
das vierte zu Neuhensoll in under Ungarn. 

4. In fall I. Kais. M. oder der König von Poln I. F . D. 
dieser Yerbüntnisz halber bernegst betetigen (?) und sich an ihn 
vindiciren wolten, dass alssdan die uuion verbunden sein solle 
I. F . D. mit alle Hülffe beyzustehen, biss die Sachen durch einige 
mitln vergleichen und beigelegt werden möchten. Welches denn 
auch in casu simili reciproce von I. F . D. praestirt werden solle. 

W a n n dann I. F . D. über diese conditionen assecurirt oder 
in der union mit eingenohmen werden, versprechen und zusagen 
sie bey fürstlichen worten, das in ihr kein defect oder Verzug 
gespürt werden solle, sondern wenn und zu welcherzeit es der 
union gefallen werde, es sey in sommer oder winter, in freülin 
oder herbst, so wollen I. F . D. mit ihrem exercitum auf und 
bereit sein. 

Es haben auch über diesen I. F . D ihre gedancken und 
meinung wie sie es darvorhalten, dass diss werck anzugreifen sey, 
E. K. M. prudentissimo judicio und censura underwerffen 
wollen. 

Erstlieh meinen I. F . D. dass mit allen fleiss dahin zutrach-
ten und zu arbeiten sey, dass I. K. M. in Frankreich und der 
Hertzog in Savoyen den angefangenen Krieg in Italien fleissig 
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continuireten. Dass die Venetianer im Fryul eine diversion ma-
eheten. Die herren staten in Hollandt gegen Spinolam alle ihre 
Kräfte anwendeten. E. K. M. neben andere Fürsten im Reiche 
gegen Tilly und der Pfaltz zuzeugen theten. I . K. M. in Schwe-
den, mit deroselben sich I. F . D. sich conjungiren wolte, in 
Schlesien, Mähren und Böheim ihre beili versuchten. Und würde 
also I . K. M. gezwungen entweder den von Wallstein auss dem 
Reiche abzufordern oder eine unter (?) armee aufzurichten, 
welches I. K. M. in solcher kurtze Zeit zu thun unmöglich. Und 
so keine diversionen in den ländern vorgenehmen werden, wirdt 
I. K. M. alles was sie aufbringen kann im Reich schicken, und 
den sedem belli ganz dort nehmen. 

Wan auch I. Kays. M. auss Polen nicht eine geringe 
abnzall leichte Phferde haben kan, alsz halten I. F. D. vor hoch-
nötig dass man eine faction darinnen almstellen thete, und 
dieselbe könnte geschehen durch liülffe I. K. M. in Schweden, 
I. Churf D. zu Brandenburg, und auch durch I. F. D., alsz der 
viel wollgeaffectionirte Freunde in Polen hatt. Wollte auch sous-
ten woll den Tartarn dahin bringen, dasz er einen Einfall thete. 

Zum 3. halten I. F. D. auch for rhatsamb, dass der Kö-
nig in Frankreich, der König in Engellandt, die Hollender und 
Venetianer bey der Ottomanische Porta debito modo ahnhielten, 
das dieselbe a partibus serenissimae unionis verbleiben wollte. 
Dann dieweil I. Kays. M. lender den Türcken ahn allen orten zu 
nachbarn haben, wran dieselbe den nur ihre praeparationen sehen 
lassen, sind I. Kays. M. auch gleichsamb gezwungen ihre volck 
ausz dem Reiche abzufordern, oder noch eine andere auf der 
bene zubringen und dieselbe in der Styrmarck, in Krainten, 
Ostreichn, und an andere ortern zu legen, ihre vires zu zerthei-
len und unsegliche uncosten anzuwenden, welche ietziger zeit 
weder die länder noch I. Kays. M. aufbringen oder erschwinge 
können. Und hiezu erbieten sich auch I. F. D. allen möglichen 
Fleisz bey der Porta ahnzuwenden. 

Wann aber nun I. F. D. ehe und bevor sie von E. K. M. 
ein resolution erlangen, und solche union geschlossen werde, 
nichts feindseliges anfangen können, so erbieten sie sich doch, 
dass wo in sie underdessen dem gemeinen wesen subleviren und 
behuelfflich sein können, nicht an ihr ersitzen zu lassen. Alsz 
nemlich sie wollen darahn sein, dasz der gemachte friede zu offen 
vom Türckischen Kayser nicht solle approbirt und ratificirt 
werden. Den die vezirn haben solches I. F. D. arbitrio et bene-
placito heimbgestellet. So wollen auch I. F. D. durch die ihrige 
auf diesen ungarischen Landtagb derahn sein und sich bemühen, 
dasz die Kays. M. kein ungarisch kriegsvolck aufbringen könne, 
welches sie willens gewesen im Reich zuschicken. 
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Über diesen wellen auch I. F. D. ihre reise naeb Casebau 
so starck anstellen, dasz die Kays. M. ein auge auf ihme baben 
müsse, und also verursacht werde die Consilia de subsidiis in impé-
rium mittendis aufzuscheuben oder woll gentzlich zuverendern. 

Diesz ist also was E. K. M. ich wegen meinem gnedigsten 
Fürsten und Herrn hab vorbringen sollen, und vorüber I. F. D. 
E. K. M. resolution und meinungh freundligst bitten und 
er wahrten. 

Aláirás nélkül. Quadt gyürüpecsétjével. 

Eredetije a koppenkagai kir. levéltárban. 

IV. 
16-27. február 28. 

A IV. Keresztély és Bethlen Gábor között létrejött szövetség oklevele. 

Ego Matthias Quad de Wickrod in Zoppenbrugh Serenis-
simi Principis ac Domini Gabrielis Sacri Romani Imperii et 
Transsylvaniae Principis, Partium Regni Hungáriáé Domini, 
Siculorum Comitis ac Oppoliae et Ratiboriae Ducis Capitaneus, 
et pro nunc Serenitatis ejus ad Seremissimum ac Potentissi-
mum Principem ac Dominum Dominum Christianum Quar-
tum Daniae, Norvégiáé, Vandalorum, Gothorumque Regem, 
Ducem Slesvicii, Holsatiae, Stormariae et Dithmartiae, Comi-
tem Oldenburgi et Delmenhorst!, aliosque Reges, Principes 
et Status Christianitatis Legátus, fateor bisce praesentibus, me 
vigore mandati, a dieta Transsylvaniae Principis Serenitate 
obtenti, cuius tenor bisce adjunctus, nomine Serenitatis ejus, 
subsequum iniisse foedus. Promitto itaque et spondeo, nomine 
dicti Seremissimi Principis ac Domini, vigoreque iam allegati 
mandati, Serenitatem ejus, omnes et singulos in hoc foedere 
eam adstringentes articulos, ratos, gratos et acceptos habituram, 
ac bona fide inviolabiliter observaturam. In cujus rei plenariam 
fidem hasce praesentes meo sigillo, subscriptioneque roborari 
volui. Actum Stadae 28 Febr. Anni 1627. 

(Gyüríípecsét.) Mathias Quadt de "Wichrodt, (saját k.) 
Sequitur foedus. 

Christianus Quartus sat. 

Lásd a szerződés szövegét »Adalékok Bethlen Gábor Szövetkezési 
történetéhez.« Budapest, 1874 . 91 s köv. 11. 

Actum Stadae 28. Febr. Anno 16 2 7. 
Christianus. 

Sequitur Mandatum. 
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Gabriel Dei Gratia Sacri Romani Imperli Prineeps . . . 
(Jniuersis et singulis, quibus bae praesentes litterae nostrae 

patentes exbibitae et praesentatae fuerint, pro status et dignita-
tis conditione, post benevolentiae, studii et favoris nostri com-
dignam et officiosam testificationem. benevole et benignissime 
testatum reddimus. Cum nos boc tempore Serenissimos aliquot 
Europae Reges, Principes et Status, Hagae Batavorum. per lega-
tos suos eo expeditos conventum iniisse, ac de mediis, quibus 
aftiicta Respublica Christiana, et praesertim misere oppressa 
Germania in pristinum statum et tranquillitatem redigi posset, 
maturo Consilio, deliberationem suscepisse acceperimus. Nos 
quoque, pro eo, quo ab initio erga hoc laudabile propositum et 
commune Reipublicae Cbristianae commodum ducti summus 
affectu, huic negotio ex parte nostra minime deesse volentes, 
Generosum et Nobilem fidelem nobis sincere dilectum Matthiam 
Quadum ab Wicrott, certorum militum nostrorum Germanorum 
Capitaneum, nomine nostro legatum eo ablegandum voluimus. De 
cuius singulari fide, prudentia, et rebus agendis dexteritate cum 
optime persvasi simus, eidem, vigore praesentium, plenam et omni-
modam,cum Regibus, Principibus et Statibus praedictis, eorundem-
que legatis, sufficientem itidem ad id commisionem babentibus, 
conveniendi, agendi, tractandi, deliberandi et concludendi, de iis 
omnibus, quae ad praedictum negotium necessaria et idonea esse 
videbuntur, Confoederationes, item Contractus, aliasque litteras 
aut instrumenta super iis erigendi, firmandique potestatem 
permisimus. Promittentes et spondentes in verbo nostro Princi-
pali, nos ea omnia, quae praedictus Legátus noster pacto egerit 
et concluserit, rata, grata et accepta liabituros, ac bona fide 
atque inviolabiliter observaturos. In cujus rei plenariam fidem, 
basce praesentes manus nostrae subscriptione et sigilli nostri 
autbentici munimine roboratas, dandas duximus atque conceden-
das. Datum in Civitate nostra Coronae 18. Április A. 1626. 

Gabriel. 
Stephanus lvovachoczy 

Cancellarius. 
Hoc exemplar concordare cum Originali attestor. 

Augustus Voigdt mp. 

V. 
1625 . november 9. 

IV. Keresztély Bethlenhez küldött követének jelentése. 

Ausz meinem vorgehenden Schreiben sub dato Kaschaw 
den 6-ten hujus, welches leli nicht zweifel bey E. E. G. zu recht 
ahnkommen sein wirdt, werden Sie die resolution des Fürsten 
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ausz Transilvania Bethlen Gabors, er auf meine mir anbefohlen 
Ahnbringen geben, gnedigst vernommen haben, das E r nemblich 
so balldt Ihme die Assecuration der Confoederation zukommen 
wirdt, ihm necbst künftigen Április mit seiner besten Macht 
aufsitzen und wohin maus am nötigisten zu sein erachten wirdt 
rücken wollte. Auszer deszen so viel verspüren können, wird er 
swerlich aufzubringen sein. Gestern bei der letzten Audienz 
alliier bat er mir befohlen hernach zu sreiben, man solte darzu-
tliuen, und Ihme die Assecuration zeitlich zuschicken, wofern 
man seiner Hülfe andersz begehrte. Auch wo miiglich das der 
König von Schweden oder Jemandts Anders mit Ihme sich con-
jungire. Ihre Majestät können Ihro resolution wehn nicht eher 
doch gegen den 17. Januarii da der des Bethlebembs Gesandten 
zue Berlin sein werden dahin schicken. So kann dieselbe mit den 
Gesandten so die Braut herein begleiten wiederumb hienausz 
kommen. Denn sonsten die Gefahr überausz grosz ist ; wie ich 
da ebenen maszen kein ander Mittel hienausz zue kommen habe, 
alsz mit den Gesandten. Wofern Ihre Mayestät die Ungerische 
Reuterey haben wollen, wie Sie dann sehr nützlich sein, und so 
hielt ichs vors beste das Sie dem Bethlehem darumb schrieben 
undt begehrten E r wollte vor das Ahnnritgelldt (?) gut sein so 
köndte maus Ihnen drauszen geben. Ich bitte ganz gehorsambst 
Sie geruhen es dahin zu dirigiren das mir die Commission die 
Ungern zufürn aufgetragen worden, damit ich Ihener hochbe-
schwerlich und gefehrlich raise ein ergetzlichkait haben möchte. 
Ich will mein devoir undt redtliche Arbeit thuen das Ihr Maye-
stät einen genädigsten gefallen dran haben werden. Geben den 
9. Novembris styli novi 1625. 

Ki rill : A treshaut et tres illustre Prinee Johan Ernest due du 
Saxe Waymar General Monseigneur. 

Ne'gy kis gyürü pecséttel. Ege zen titkos betii-jcgyekkcl. 
Mellékelve a megoldás. 

Eredetije a koppenkágai kir. levéltárban. 

VI. 
1625 . december 19. 

IV. Keresztély Bethlenhez küldött követének jelentése. 

Durchleuchtig Hochgebohrner Fürst . 
Gnedigister Fürst undt Herr. Demnach mir diese gewisse 

undt sichere Gelegenheit vorgestoszen, hat esz meine Schuldig-
keit erfordert, das Euer Fürstlich Gnaden Ich mit diesem 
Schreiben behellige. Undt zweifei gar nicht Ihr Königlich Maie-
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stät sowohl Euer Excellenz werden ausz meinem vorgehenden 
Schreiben genedigst vernommen haben, wessen sich B. G. resol-
uirt, darauff beruehet es auch noch, alein er will versichert 
sein, dasz er künftig nicht im stich gelassen werde undt ob Ihme 
zwar auch die Kröhnung des Kaysers solin Uhrsach zum Auf-
bruch geben worden, so verstehe Ich doch so viel das Er nichts 
thue Er sey den durch die Confoederat.ion versichert. Derhalben 
wirdt man den sachfn zu thuen wissen wofern man seine Hüljfe 
vor nötig erachte. Auf das übrige die Ungarische JReuterey betre-
ff ndt, undt wessen ich mich sonsten feiner verhalten solle, ist 
mir noch zur Zeit keine Antwort von E. F. G. zukommen, ob 
Ich zurückkommen oder allhier weitter verharren solle, denn 
Ich die Zeit nicht gern vergebens zubringen, undt also keine 
Beförderung versäuhmen wolte. Bitt derhalben gantz gehor-
sambst um genedige resolution und verbleibe 

Ihr Maiestät 
sowohl Euer Excellenz unterthänigister gehorsamste Geben 

E. v. BerbistorfT. 
Caschaw den 19/29. Decembr. 1625. 
A Son Excellenze le Pr ince Johan Ernesto Priiice Saxonia Wei-

mar General . 

Gyiiriipecsét. Eredeti . Az aláhúzottak chiffrek. 

Közli : FRAKNÓI VILMOS. 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 8 



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 . 

A T Ö R Ö K MAGYAR VISZONYOK T Ö R T É N E T É H E Z 

1 6 6 0 — 1 6 6 4 K Ö Z T . 

MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 

1662. Segesvár, jan. 23. Apafi Mihály levele a szamosujvári őrséghez. 

Isten győzelmet adott, a magyar és német sereg nagy része 
Soelos és Kesar közt a török sereg által szétveretett, ágyúikat 
és »Bagage«-jukat elvettük. Kemény János elmenekült. Adják 
fel a várat. A híveknek semmi hántásuk nem lesz, a többi magá-
nak tulajdonítsa saját romlását és tán a hazáét is. 

P. S. — prioris etiam Principis Domini Joan. Kemény 
bona intacta reserventur. 

1662. Januar. Neumann András bécsi követ jelentése Fridrik Vilmos 
választóhoz. 

A császár Rothál grófot, és a magyar kanczellárt Felső-
Magyarországba küldte, hogy megkísértsék a megyéket arra 
birni, hogy a császári katonáknak szállást adjanak »weil sie 
bisher sich darzu nicht haben verstehen wollen, sondern den all-
inei' gewesenen Magnaten hart reprochirt haben, dass Sie ohne 
einhellige Bewilligung des Landes Kays. Majestät dazu Hoff-
nung gemacht haben.« Gyökeret vert a magyaroknál a félté-
kenység és gyanú, azt hiszik, a törökkel már meg van az egyes-
ség és a beszállásolásnak más a czélja. Ezért már rendelkeztek, 
hogy esetleg Montecuculi seregét Morvaországba, Souchesét 
pedig Alsó-Ausztriába helyezzék át. Uj toborzásról nem hallat-
szik semmi. 

Bécs, 1662. mart. 18. 

Kolozsvárból irják, hogy Fogarast Abaffi bevette, mi reánk 
nézve nagy veszteség, aztán Nagybánya felé indult. Félő, hogy 
az őrség itt is megadja magát, aztán Betblen ellen megy mint 
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hallatszik. »Von Zackmar schreibet man, das die in der lezt 
entdeckten conspiration interressirte Bürger , worunter auch 
theils Herrn des Raths mit begriffen sein, noch alle gefangen 
liegen, ist ein gefährlicher Handel, solte der Türk dafür kom-
men, wurde es sich nicht lange halten.« A parasztok roszabbak, 
mint a rablók. — Rothal betegen jött ide, a magyar rendekkel 
nem végezett semmit. A nádor átutazott és Montecuculival 
tanácskozott. Míg nincs magyar katonaság, nem megy a táborba. 

P . S. Konstantinápolyi levelek 7-érői értesítenek, hogy a 
nagyvezér a sereg élére fog állani »tenant la paix rompue par 
les Garnisons de S. M. Imple. mises aux places de la Transyl-
vanie et a cause de la Forteresse novelle du Comte de Zrin et 
autres causes d'hostilites ouvertes des Ungrois. Nr e Resident 
a Ordre de venir en Adrianopel, avec apprehension d'estre 
arrestò.« 

Meli.) 
Kassa, 1662. febr. 22. 

E napokban a törökök Egerben gyülekeztek, Tokaj vidéke 
nagyon félt. »Turca trans Tybiscum ubique animat plebem ut 
excutiant Dnos. terrestres, et pendat quaelibet domus loco tri-
buti Turcis in Varad unum Talerum, de reliquo sint liberi, imo 
si quod fortalitium occupaverint a Hungaris, sit ipsorum, qua 
pollicitatione allecti tentarunt Siekelyhidam, sed dissoluta glacie 
non poterant nocere, interim Keminy I . submisit illud praesi-
dium, tentarunt etiam in Szilágyság Arcem Cseh, sed astutia 
Provisoris vino tamdiu sunt detenti, quousque milites Kemin 
supervenerunt et illos dissiparunt, interempto eorum Capitaneo, 
cui Turca jam dederat castellum.« 

Bécs, 1662. mart. lőj25. Neumann jelentése. 

Abaffi Zatmár körül van seregével és a polgárok hozzá 
szítanak, úgy hogy a császáriak sem itt sem egyebütt nem fog-
nak soká maradhatni. A Tisza vidéki magyarok, 5000-en, Kniege 
ezredes táborában nagy kárt tettek. Nagy az elkeseredés a két 
nép közt. Alsó-Magyarországnak meg kell egyeznie az udvarral, 
de a Felsővidéken azt teszik, mit akarnak/Abaff i követét tegnap 
fogadta Gonzaga, Rothal és a magyar kanczellár. 

Bécs, 1662. apr. 15j25. Ugyanaz. 

A császár május 15-én Pozsonyban akar lenni, noha a 
rendeknek semmi kedvük a gyűléshez. A nádor 5 nap előtt 
mondta, bogy nem tud semmit az országgyűlés felől. »Und als 

8* 
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dieser Ihm replicirt, Es wehre derselbe ja ausgeschrieben, und 
auch bereits eine Brück über die Donaw geschlagen ; hat er 
gemeldet, es mache weder das Ausschreiben noch die Brücke 
einen Landtag.« E mellett nagyon erősen panaszkodott, A me-
gyesi gyűlésben a váczi püspök és Kemény bivei is részt fognak 
venni. Schneidaw csak Szatmárig jutott. Az erdélyi őrségek 
Abaffinak nem fognak ellenállhatni. A nádor tegnapelőtt sietve 
elutazott, mert hire jött, hogy Kanizsáról 20,000 török készül 
Temesvár ellen. »Wann dergleicher gute Patrioten und tapfere 
Leute wie der Graf von Serin im Lande viel wehren, möchte 
noch wol etwas auszurichten sein.« 

(Mellékelve: Chiaktornya 1662. mart. 26. Zrínyi segélyre 
hívja fel a stájer rendeket. Követei : Liszty János báró, Vit-
nyédi Istv. és Gurics Miklós.) 

Bécs, 1662. jun. 14 1. Neumann jelentése. 

Gr. Rothal Felső-Magyarországban nem sokra megy. A 
gyűlésen többször beszéltek fegyverfogásról, mint segélyadásról. 
A magyarok nein akarnak részt venni a munkában, hanem lár-
máznak. Bothaltól hírt vártak, hogy a szerint adhassanak 
választ a török csausznak. Félnek, hogy a török háborút akar. 
Melléklet : 

(1662. maj. 21. Ali hasa barátságos levélben inti Zrínyit, 
hogy tartson békét.) 

Pozsony, 1662. aug. 26 sept. 5. Ugyanaz. 

A protestáns követeket Gr. Zrínyi és Gr. Csáki követték. 
Elutazásuk előtt a protestánsok ellenmondottak minden leendő 
határozatnak. A törökök, mint Berényi mondta nekem, rosz szán-
dékkal vannak. 

Bécs, 1662. aug. 19 9. Ugyanaz. 

A magyar rendek mind jobban ellentállanak. Mit a kath ; 
rendek megszavaztak a sereg élelmezésére, azt is visszavonták, 
nagyon kevés híve van az udvarnak. Montecuculi Írásban védte 
magát a vádak ellen. A protestánsok 6-ik kérvényét is elvetették, 
mi a gyűlés eloszlását vonhatja maga után. Gr. Batthyani kivont 
karddal ment el a gyűlésből, mert a kanizsai határon egy Esz-
terházi lett fővezér. Gr. Forgács mindjárt eleinte elment. Gr. 
Nicolaus Serini animirt die Evangelischen und remonstrirt, 
das durch sie dismahlen die Freybeit des Vatterlaiuls könne 
erhalten werden, weil die katholische von den Pfaffen über-
stimmt wurden : will sich mit dem Türken durch reichung eines 
leidlichen tributs vergleichen,« akárhogy járnak aztán Karintia, 
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Krajna és Stájer. A titkos tanácsosok azt mondják, hogy Torcia 
az evang. kérvényére tudtuk nélkül felelt. 

Bécs, 1662. aug. 30 sept. 9. Neumann jelentése. 

Csütörtökön elutaztam Pozsonyból. Sokan biszik, bogy 
nébány hónap múlva új országgyűlés lesz, mi az evang. párt 
javára szolgálna. Az udvar a katholikusok gravaminait vette 
tanácskozás alá. Montecuculi ellen is akartak fölvenni egy pon-
tot, de ez tagadta, hogy szerzője a neve alatt megjelent röpirat-
nak. A nádor meleg fürdőre ment. Azt hiszik Murányba vonul, 
és abban hagyja az ügyeket. Holmiját elvitette Pozsonyból. 

(Melléklet.) 

Literae cujusdam Hungari ad suos de diaeta. 

Nem csudálom, ba nem tudtak semmit a dieta felől, én 
sem tudok. »Yenio ad domum Regnicolarum, ubi deliberatili' ab 
aliqua parte Regnicolarum, sed pientiore. Clerus enim noster 
potissimam partem effìcit. Reliqui contra spem sperant in suis 
hospitiis, et rogant gratiam, quam nunquam impetrabunt. Nos 
Catbolici deliberamur Nobiles cum Clero et Magnatibus, et ma-
gnani prae nobis ferimus devotionem, in re, quam nec volumus 
serio, nec possumus velie, nisi perire cupientes. Sed hoc cogita-
mus, non dicimus quia alioquiu non maneremus Catbolici qui 
enim non vult, quod Aulae placet, confestim fit haereticus, Sta-
tus Evangelicus universus varios morbos ex [diuturna perman-
sane in peregrino aere contraxit. Auribus surdastri sunt, nec 
audiunt preces, minas, promissiones ; et nisi quod in hippoperis 
attulerunt, ad aures non admittunt, Oculis lippiunt non vident 
Aulam universam, non Clerum magnificentissimum, non magna-
tes illustrissimos quorum alioquin authoritate moverentur miseri, 
uno plerique famulo stipati. E t quod gravius dolendum, imbrem 
lacrymai'um ex oculis Patriae Patrum (Palatini qui facile pio-
rat) erumpentem vigilantes et videntes non vident, quomodo enim 
si viderent non moverentur corda ipsorum ad faciendum illud, 
quod per fidem suam primi in Regno officiales proficuum et 
salutare esse Regno dicunt ; Linguis quoque balbutiunt et vix 
duo vei'ba profari possunt : Restituantur oblata ; Libertás con-
servetur. E t quia in liumidis plerique Casulis quarteria habent 
sua, ratio ipsorum non minus turbata est, quam sensus externi. 
Etenim tam formalibus argumentis, ut nec meliora faceret Sco-
tus nec Biel, ipsis est demonstratum, non posse petitioni ipsorum 
moderno in rerum statu fieri satis ; necessarium esse militem ger-
manum in liungaria, non esse necessarium ut Yaradinum recu-
peretur, consentire reliquos Regnicolas omnes, necessitatem tamen 
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conclusionum non assequuntur, secl ex omnibus nostratium prae-
missis absurde coneludunt: Restituantur oblata, exeat miles, 
Yaradinum a Tureis repetatur, fiat iustitia, serventur iuramenta, 
baud aliter ut ille Lupus, cui quidquid, dicebatur, semper respon-
dit : övem. Accedit torpor, vedernus, et manuum pedumque con-
tractura, bine ad diaetam absolvendam in domum Regnicolarum 
venire nequeunt, destituii curribus. quos ab Episcopis mutuare 
possent. E t quia certissimo mortis metu premuntur, nolunt 
sequentem dietam expectare, in qua dubium nulluni de grava-
minibus ipsorum posse deliberari, sed de facto morem sibi geri 
desiderant, ut bona cum pace mundum relinquere possint, Mani-
bus quin et tremulis et contractis et si aliquid ad coemendam 
pro morbis ipsorum medicina offeratur, nequeunt aeeipere, nec 
per alium aeeeptant, nostris Franciscanis longe religiosiores. 

Imprimis autem stomachi debilitatem experi un tur, qui eibos 
hoc triennio ingestos, et quos quotidie ingerunt, concoquere non 
potest, bine crebri vomitus in Episcoparum et Magnatum Tabu-
lanti, quasi vero illi coqui essent ciborum difficilioris concoctionis. 
I ta aulicismum ignorant, bomines ab Aulis remotissimi et glan-
dem proferentes medicatis Principum vasis. Piget me et alios 
cum talibus rem nobis esse, quorum una spes in desperatione. 
Si spoliatores essent et frequente!1 interessent conventibus Prin-
cipum et Magnatum spiritualium et secularium, fortasse mitesce-
rent, emollit enim mores illa conversatio, nec sinit esse feros, 
moderna Politica. Recte profecto non Acatbolici, sed piane intì-
deles dici possunt, quia nihil, quod non vident, credunt, Stupi-
dissimi Mortalium ingeniosam Politicam non capiunt et nihil 
simulare, nihil dissimulare norunt, longe aliter nostri faciunt, 
quod nolunt, volunt et aliis persuadent quod ipsi non credunt, 
digni omnes quod fiant Episcopi, Palatini, judices curiae, supremi 
Comites, Tabulae Assessores, quippe qui intelligunt Regnum 
esse propter Regem, non Regein propter Regnum. Pergant hoc 
modo Patriam amare, Evangelici nulla profecto subsellia supe-
riora prement, qui ne ad prandium a qioquam invitabuntur, 
ne mortuis Posonii ubi prohibitus fuit inprimis, campanae pul-
sus subveniet, nimirum mos gerendus est temporibus, nostri etiam 
proavi, relictis primis sedibus, alias quaesiveruni Si non placue-
rint quondam has Terras habitare, quaeramus alias, tanti enim 
non debet esse Patria aut Libertás, ut propter eam velimus 
audiri refractarii, et omnibus fieri ingrati et exosi. Nos prope-
ramus ad conclusionem tractationum, quas quidem ignoramus in 
domo Regnicolarum, sed certi tamen sumus, placituras aulae et 
effectum brevi experiemur. Yalete et me plura domi relaturum 
expectate, hic enim Posonii non est vacuum hospitium pro 
veritate. 
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Posonii 12. Angusti ex hospitio. 

A követ hozzá teszi : »der Zustand und Beschaffenheit 
des Ungarischen Staats und Landtags ist ziemlich repraesentirt.« 

Bécs, 16G2. sept. 6 ! 16. Neumann jelentése. 

Az udvar belátta, hogy Magyarország kész felkelni az ide-
gen katonaság ellen, és azért elfogadta a kath. rendek feltételeit, 
Igy a rendek többet nyernek, mint reméltek nyerhetni rendes 
országgyűlésen. A katholikusok maguk mondják, hogy ez az 
evangélikusok állhatatosságának köszönhető, kik minden elpár-
tolást megakadályoztak. Azt hiszik, a felső megyék rendjei 
együtt vannak Kassán s Abaffi és egy követ is van velük. Az 
udvar is akar oda küldeni valakit. »Der Palatinus Regni remon-
strirt iezunder wie Er trewlich gerhaten Key. Mt. möchten den 
Landtag dismahln einstellen, bis die verbitterte Gemüther 
besänfftigt würden. Indem man ihm aber nicht gefolget, w ehre es 
gangen, wie er vorher gesagt bette. 

Mellékelve: »Concilium Concionatorum Confessionis. Hel-
veticae : 8 pontban (csupa bibliai idézet) előadják, hogy inkább 
tűrnek, mint felkelnek. 

Bécs, 1662. sept. 13 23. Ugyanaz. 

Ma jött a táborkar Magyarországból, az ezredeket is, 
9000 ember kivételével, az örökös tartományokba hozzák át. 
Kevesebb de erősebb ezredeket formálnak. Varasdról írják 
17-ikéről, hogy Gr. Zrínyi Miklós Babócsig nyomult, sok falut 
elégetett és sok zsákmányon felül 300 embert is hozott. Félnek, 
hogy ez is kellemetlenséget okoz a törökkel. 

(Mell. a protestánsok gravaminái, elutazásuk előtt.) 

Bécs, 1662. sept. 30 20. Ugyanaz. 
» 

Komáromba török aga jött, ki nemsokára idejő, panaszt 
emelni Zrínyi utolsó portyázása ellen, mint hiszik. A császár a 
katonai ügyekben meglehetősen engedett. Megintette a felső 
megyéket, ne bocsátkozzanak rosz alkuba. »Dass man aber den 
Evangelischen bey wehrendem Landtag in ihren gravaminibus 
nicht angehört, solches wird nur dem Beichtvatter P. Müller 
beygemessen. 

(Mell: császári felelet a prot. sérelmekre.) 

Bécs, 1662. old. 21 111. Ugyanaz. 

»In Siebenbürgen zielet man auf einen neuen Fürsten 
Gabriel Haller genannt, dessen Vater Nürnbergischer Patrícius 
gewesen. — Man halt auch davon, dass eben dieser G. Haller 
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den Kemény Jánosch hat umbringen lassen.« Az aga nagyon 
békésen szól, bizonyos azonban, hogy a török erősen készül. 
Gr. Zrínyit az udvarhoz citálták és egyúttal írtak Budára s 
Temesvárra, hogy ne támadják meg Zerinvárt, mert remélik, 
hogy reáviszik a Grófot, hogy leromboltassa várát. 

Kolozsvár, 1662. aug. 9. 

»Die ?u Kaschaw versamelte Ober-Ungarische Ständte ver-
harren noch in ihrer Resolution, verhoffen von Ihr. K. Mt. resti-
tutionen ihrer abgenommenen Kirchen zu bekommen, und wollen 
den Erzbischoff hujus Regni für einen Kays. Commissarium 
erkennen, es diirffen — noch seltsame Sacli nachfolgen. 

Bécs, 1662. okt. 2b.,nov. 4. Neumann jelentése. 

Goys báró egy — 2 hét múlva a portához megy a békealku 
folytatása miatt. A törökök Győr és Érsekújvár felé portyáznak, 
különösen Esztergomból. Forgács Gr. 6000 embert gyűjtött. 
Zatmár, Callo Ungvár és Ugeta megyékben (sic) a nemesség 
hadi állapotba lépett és tiszteket rendezett a rablók ellen, mint 
mondja, de tényleg az idegen katonaság ellen. Haller Gábort 
csak Ali basa akarja fejedelemmé tenni, nem a rendek. A csá-
szári őrségek Erdélyben s Felső-Magyarországban nem fognak 
megállhatni. 

Extract Schreibens aus Ungarn de dato Neivstadt, okt. 17. 1662. (Schneidau 
ezredestől). 

A katonaság nagyon sokat szenved, minek Deeubrinck cs. 
biztos elmaradása az oka. A fejedelem a békét akarja, de a 
parasztság és a szatmári huszárok folyton zaklatnak. Semmi ut 
sem biztos. 

Extractus literarum de dato 1. nov. 1662. ex llungaria inferiori emanata-
rum. (Von einem gewissen man.) * 

Az erdélyi rendek a császár híveit, Kemény Simont, Kapi 
Györgyöt, Kornis Gáspárt, Bánfti Dénest, Torma Jánost és 
Istvánt, Éberi Istvánt, Teleki Mihályt, Alvinczi Istvánt, Domo-
kos Jánost, Bethlen Farkast, Macskási Boldizsárt, Hentes Pált, 
Tordai Jánost stb. jószágaiktól megfosztották. Híre jár, hogy a 
felső megyék zavarogni készülnek, de ennek nincs biztos alapja. 

Bécs, 1662. nov. 11 1. Neumann jelentése. 

A felső magyar megyék gyűlnek, törvényt hoznak, tiszteket 
nevez nek ki, alattvalóikat fegyverzik. Félnek, hogy a török és 
tatár is beleegyeledik. Goys ez ügyben Temesvárnak veszi 
útját Stambulba. A magyar kanczellár Keyserstein ezredessel 
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Erdélybe megy s azt hiszik, egy úttal összeköttetésbe lép a felső 
magyar rendekkel. De az evangélikusok őt, az üldözés egy főoko-
zóját nem szeretik. 

Bécs, 1662. nov. IS 8. Ugyanaz. 

A váczi püspök, kit Váradon elfogtak, Temesváron meg-
halt okt. 28-án. Mondják, hogy Ali basa Haliért vasra verette, 
minden arra mutat, hogy a török magának szeretné Erdélyt. 

A felső magyar rendek erősen szervezkednek. 
(Melléklet: >Quid faciendum«, ha az elszéledő protes-

tánsok nem fogadják el az országgyűlési végzéseket, 16. pont.) 

Ans Tokay 14 nov. 1662. (Schneidaw.) 

Zólyomit, ki a töröknek Dévát s Hunyad megyét igérte, 
Fogarasba vitték fogságba. Haller kiszabadult s Törökországba 
ment, Megyesen Kucsuk basa az ur. 

Kaschau, 16. dito. 

Pálfy Tamás egri püspök őrzi várát, mert a nagyváradi 
basa 50,000 emberrel a magyarok ellen készül. Újvárnál a 
polgárok nem eresztik be a katonákat, s a katonák előtt a pol-
gár nem mutathatja magát, mintila ostrom volna. Néhány nap 
előtt szerződés jött létre, mely szerint mind két részről 12 ember 
járhasson szabadon ki és be. 

Bécs, 1662. nov. 20 dee. 9. Neumann jelentése. 

Goys báró 24-ikén elutazott, Fagy miatt csak Komáromig 
jutott hajón, azontúl Temesvárig kocsin kell mennie, mi bajos. 
Sok posztót visz magával, hogy embereit magyar és dalmát 
módra öltöztethesse. Erdélyben nagy a zavar, mit a török fel-
használ. 

Bécs, 1662. dee. 23jl3. Ugyanaz. 

Apafii török segélylyel akarja fenntartani magát, de maga 
török alattvalóvá válik. A Konstantinápolyból nov. 28-án elin-
dult futár azon hírt hozza, hogy csak az Erdélyből kivonulás, 
Székelyhíd átadása és Zerinvár lerontása biztosíthatja a békét. 

Tokaj, 1662. dee. 12. 

Kucsuk basa Megyesből Vásárhelyre ment téli szállásra. 
A mi őrségeink nagy hiányt szenvednek élelemben. 

Pozsony, 1662. dee. 23. Forgács Gr. a végházak körüli 
falvakban szemlét tartott, mert Esztergomban 10,000 török áll 
készen. 
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Bécs, 1662. dee. 31. 

Goys Esztergomon át Budára ment, 23-ikán ment át 
Pestre, innen Szolnokon át Temesvárra veszi útját. Ali basa 
zokon veszi Keyserstein küldetését Abafiboz. Abafi Zólyomit s 
még 2 előkelő embert lefejeztette. Sebneidau parancsot kapott 
a Tiszához menni ezredéhez. Kevés reményt kötnek ahhoz, hogy 
Goys Ali basánál megy valamire. 

Bécs, 1662. dee. 2 7. Neumann jelentése. 

Az ezredek reductiojával abban hagytak, mert Goys kül-
detése az erdélyi viszonyokon hajótörést fog szenvedni és a 
franczia fegyverkezés is fenyegető. A pápa futár által segélyt 
kért X I V . Lajos ellen. 

Bécs, 1663. jan. 20 10. Neumann jelentése. 

Azt mondják, Goys bárót nem is fogadja Ali basa. A leg-
előkelőbb magyar rendeket ide hívták, de ezek azt akarják, hogy 
Pozsonyban, per deputatos folyjék a tanácskozás. Alsó-Magyar-
országból 17-én ír ják: 

Az utolsó napokban Abafi nagy veszélyből menekült. 
Nem bocsátották őt be Görgény várába. A törökök és a Kur-
dany nevű oláhok szörnyen pusztítanak, mert Abaffi nem fizet-
het. Mondják. Eogarast zálogba adja a szászoknak. 

Bécs, 1663. jan. 24 febr. 3. Ugyanaz. 

Rósz "a béke-kilátás. A magyarok minden kezükbe eső 
németet leölnek. A császár néhány ezredet a spanyol szolgálatba 
adott. A török folyton készül a háborúra, 

Az uj váczi püspök, Begedy Ferencz, az uraknál nagyon 
kedvelt. A pestis F . Magyarországban szünőfélben van. 

P. S. Goys bárót nem fogadta Ali basa. Kérdeztette, van e 
felhatalmazása a császári hadakat Erdélyből és a Felső megyék-
ből kirendelni és midőn ezt tagadta, visszautasította. 

Bécs, jan. 31 febr. 10. Ugyanaz. 

Nagy a félelem, hogy a törökök Magyarországot elözönlik. 
Pozsonyból febr. 3-ikáról írják. Abbafy Ali basával Várad-

ról Aretánba ment. A nagyvezér megparancsolta neki, hogy 
szállja meg e véghelyet, mert a szultán magának akarja. 

Bécs, 1663. febr. 14 4. Ugyanaz. 

Goys báró irja, hogy Ali basa fogadta őt, de felhatalmazá-
sokat kért tőle, mi iránt utasításért futárt küldött ide. A török 
csak időt akar nyerni. I t t 20,000 embert akarnak toborzani. 
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Bécs, 1663. febr. 24 14. TJgyanaz. 
Még sem egészen valószínűtlen a béke fenntartása. Szé-

kelybiti és Zerinvár képezik a főnehézséget. — A nádor márt. 
18-ára összehívta a megyék követeit Beszterczebányára. Az 
evang. rendek követeket küldtek a nádorhoz várába, tiltakozni a 
múlt évi határozatok ellen. Ez őket a jövő gyűlésre utasította. 
De a követek fenntartották a tiltakozást. Mondják, hogy az 
evang. rendek fegyverkeznek. 

Bécs, 1663. febr. 21 mart. 3. Ugyanaz. 

Székelyhíd ügyét valószínűen úgy döntik el, hogy a várat 
lerontják. 

Mádról 12-én írták, hogy a hajdu-városok meghódoltak a 
töröknek, ki minden fegyveresnek havonkint 3 ftot ígér. A mold-
vaiak és erdélyiek parancsot vettek Ali basától, megtámadni a 
császári őrségeket. 

Bécs, 1663. febr. 28 /mart. 10. Ugyanaz. 

Konstantinápolyból feleletet várnak, a török Erdélyt haj-
dani állapotjába akarja-e visszahelyezni és Székelyhidátát akarja-e 
engedni. Zerinvárt lerontanák. 

»Agnoscit se Roma ream : miramur Amici. 
Dum Gallus cantat, poenituisse Petrum.« 

Bécs, 1663. mart. 7 17. Ugyanaz. 

A törökök összegyűjtötték európai hadaikat, állítólag Dal-
máczia, valószínűen Zerinvár ellen. A magyar főurakat e hó 
végére ide várják. Szeretnék békíteni őket. Ok azonban, különö-
sen az evangélikusok, sokat követelnek. 

Bécs, 1663. mart. 23 13. Ugyanaz. 

A törököt úgy akarják kielégíteni, hogy Székelyhidát átad-
ják neki, a hadat Erdélyből visszavonják és Zerin várnak a Murán 
túl eső részét lerontják. 

Pozsonyból 15-éről írják : Kucsuk basa 6000 törökkel és 
oláhval egész Erdélyt sarczolja. A rendek tanakodnak, hogyan 
fizessék az adót, de a békealku vége előtt nehezen történik 
valami. 

Bécs, 1663. mart. 31Ì21. Ugyanaz. 

Az udvar békét szeretne, de a nehéz feltételeknek ellen-
mondanak a magyar rendek. A nádor Pozsonyban van, csak kevés 
főúr gyűlt össze, a felső vidékről egy sem. A császár biztosokat 
küld Pozsonyba, A nádor erősen szólott a török béke ellen. 
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P. S. Az oláhok, moldvaiak és tatárok Belgrád felé indul-
tak. A török tehát csellel él. 

Bécs, 1663. mart. 28 apr. 7. Ugyanaz. 

Április 5-én Rothal és Strozzi grófok és Hohenfeld báró, 
a pozsonyi cs. biztosok visszajöttek. 

Előadták, bogy Székelybidát el kell veszteni és Zerin várt 
lerombolni, bogy Erdély előbbi helyzetében maradjon. Pálfy és 
a többi 4—5 mágnás nem állott reá. A magyarok Sz.-Györgyig 
követelik az idegen hadak kivonulását, különben maguk végzik. 
Nemrég újra volt csetepaté. Mondják, hogy Sztrozzi lesz a 
parancsnok. 

Bécs, 1663. apr. 4 14. Neumann jelentése. 

Mondják, Velencze 12 évi fegyverszünetet kötött a török-
kel, tehát nem Dalmatia ellen indul a sereg. A nádor ide jött. 
»Er hat die proposition wegen Zeekelhied und Serinwaar ad 
referendum angenommen, Es lassen aber die Stende sehlechte 
lust spüren zusammen zu kommen, und werden ihres theils nicht 
einwilligen.« 

Bécs, 1663. apr. 21 11. Neumann jelentése. 

Strozzi csütörtökön F.-Magyarországba ment. Nemsokára 
6000 ember követi az örökös tartományokból. A törökök Temes-
vár körűi sereglenek. Ellenük 15,000 németet akarnak kiállítani, 
ini a magyaroknak nem fog tetszeni. Mondják, Montecuculi is 
oda megy, kire a nemzet nagyon haragszik. 

Veszprém és Fehérvár közt szerencsés csetepaté volt. 

Bécs, 1663. máj. 9. 

A török három sereget szervez. Egyet Erdélybe a császári 
őrségek ellen, a másikat Serinvár ellen, a harmadikat Lengyel-
országba Abati egy rokonának kiszabadítására. 

Bécs, 1663. máj. 19 9. Neumann jelentése. 

A török elleni készülődés nyugszik. A nagyvezér 60,000 
emberrel Belgrádnál áll és hidat veret a Száván. Személyesen 
Zerinvár ellen megy, melyet Zrínyi meg akar oltalmazni, ha 
6000 embert küldenek segítségre. Ez ügyben maga járt itt. 
Varasd körűi 8000 császári katona van. Kucsuk basát budai 
basává nevezték ki. A törökök nagy portyázásra készülnek, de a 
Felső megyék Strozzi és a nádor felszólítása daczára nem tesz-
nek semmit. 
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Bécs, 1063. máj. 26 16. Ugyanaz. 

Junius 15-ike előtt a törökök nem mennek át a Dunán 
Julius 1-ére Kanizsába akar érni. I t t még nem mondtak le a 
béke reményéről, de erélyesen készülnek. A hó vége felé az alsó 
magyar megyék követeit várják ide. A külvárosokat lerontják, az 
előre látható ostrom miatt. 

Bécs, 1663. máj. 23 jjun. 2. Ugyanaz. 

Az alsó-magyarországi rendek szorgalmasan tanácskoznak 
az esztergomi érseknél. 12,000 embert Ígérnek a hadjárat tarta-
mára. Gr. Zrinyi 30,000-et, gr. Leslie szintén néhány ezeret, A 
felső magyar rendek még zavarognak és nem bíznak a nádorban. 

Bécs, 1663. jun. 9 máj. 30. Ugyanaz. 

Az alsó magyar rendek tiltakoztak a német katonaság 
behozása ellen, míg a háború nem tör ki. Maguk akarnak ellen-
állani, sikerükben azonban nemigen lehet bízni. Zrinyi újra por-
tyázott, 200 törököt ölt le, 300-at nagy zsákmáuynyal együtt 
Csáktornyába hozott. Folytatni akarja a kitöréseket és a török 
ellen megvédi a várat. 

Bécs, jun. 13. 

Gr. Zrinyi több sikertelen kísérletet tett a Száva hídja 
ellen. A basa ellene ment néhány 1000 emberrel, de egy szoros-
ban nagy vereséget szenvedett. 

Extract Schreibens aus Presburg 16 Jnni 1663. 

Ma kaptam a nádor levelét, melyben jelenti, bogy 10-én 
Kassán ünnepélyesen és szívesen fogadták. Mondta, hogy ő és 
Strozzi meg vannak bizva ő felségétől, véget vetni a német kato-
nák garázdaságának. 

Pozsony, 1663. jun. 22. 

10-én a nádor Kassán a határok tábornokává tétetett és 
26-ára személyes insurrectiot hirdetett, Pozsony m.-ben jul. 9-én 
lesz a szemle. A török sereg egy részét visszahívták Ázsiába, 
tehát a mi részünkről is tétováznak. 3000 esztergomi török meg 
akarta támadni 800 emberünket, kik Verebélyre mentek. Egy 
vén asszony elárulta a törökök szándékát, »S. Excell. H. Gene-
ral Gr. Serini hat jungst widerumb ein Heldentbat erwiesen, in 
dem einer seiner Diener sein Kleid angelegt, und die Türken auf 
Ihne in Meinung H. Gr. Sereni lebendig gefangen zu nehmen, 
stark gedrungen, E r auch albereit in ihren Händten gewest, Ist 
E r H. General selbst in den Hauffen gesetz, die Türcken zer-
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trennet, derselben vii nider gemacht und seine Diener wider 
befreyet.« 

Bécs, 1663. jun. 17 27. Neumann jelentése. 

A nagyvezér szándéka volt 18-án uj st. szerint Belgrádból 
elindulni, 28 án, átmenni a Dunán. 20,000 ember előre ment. Gr. 
Zrinyi el van készülve. A nagyvezérhez futárt küldtek, ki meg-
újítja az ajánlatokat, de többet nem ígér. Igy a háború kitörése 
előre látható. Montecuculi Győrbe megy. Holst M.-Ovárt erősíti. 
Zrínyinek 20,000 embere van és a szomszéd ezredek is fogják 
segítni. Batthiani és Zrinyi Péter grófokat tábornokokká nevez-
ték ki. 

Bécs, 1663. jun. 20 30. Ugyanaz. 

Nagy a töröktől való félelem. A F. magyar rendek nem 
akarnak tenni semmit, míg elvett egyházaikat vissza nem adják. 
Ali basa Eszéken várja a nagyvezért. 2 — vagy 3 sereget indíta-
nak. A császár ajánlja, hogy Erdélyt abbanhagyja, de ott keresz-
tény fejedelem legyen, szintúgy a Tiszántúli megyéket és Szé-
kelyhidat, Zerinvárt lerontatja. A nagyvezér minderre nem fog 
hallgatni (»ein muhtiger Mann von 32 Jahren.) Győr és Komá-
rom fel van szerelve. M.-Ováron ] 2-én lesz a császári ezredek 
találkozója. 

Bécs, jul. 14 4. Ugyanaz. 

Kissé szűnik a nagy félelem. Az áradások tartóztatják a 
nagyvezért, a tatárok visszamentek, mert a muszka rájuk ütött, 
az erdélyiek és oláhok mentegetődznek. Veszprémnél és egyebütt 
megverték a törököt, M.-Ováron 25,000 német katona lesz 
együtt, 8—9000-nyi segélyt is várnak Hohenlohe alatt, és Por-
tugal meghódítása, Evora bevétele után a spanyol is adhat 
pénzt. Ha ez nem volna, nem is mertek volna barczolni a 
török ellen. 

Bécs, 1663. jul. 11 21. Ugyanaz. 

Montecuculi itt volt a török ügyről referálni. A m -óvári 
tábort eleséggel jól ellátják. A nagyvezér Budán van, 15,000 
jancsár és 20,000 spahi a főereje, mindössze 50,000 a jó katonája, 
a többi nem sokat ér. Győrött, Komáromban és Érsekujvárott 
12,000 ember táboroz. Komárom alatt erősített hidat vernek. Sűtt 
szigetére 10,000 magyart küldenek. A birodalmi segélyt 10,000 
emberre teszik. A Nyitrától keletre terjedő megyék a pesti és 
esztergomi törököket tartják szemmel. Nádasdi, Batthiani s Esz-
terházi Győr és Komárom közt 30,000 embert vezetnek. A 
nádornál Kassa és Tokaj körül 5000 német van. Leslinél Varasd 
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körül 12,000 ember, közülök 5000 német. Zrínyi több mint 
20,000 jó katonának parancsol. Spanyolországból rosz bír jött. 

A tatárokat a lengyelek biztosították, bogy nem segítik a 
császárt. 

Bécs, 1663. aug. 5115. Ugyanaz 

Gr. Forgács Érsekújvár alatt nagy vereséget szenvedett, 
A pozsonyi dandár egészen megsemmisült. Forgács és Pio köl-
csönösen okozzák egymást, A török mindjárt Érsekújvárt is 
bevebette volna, ba feltételezheti, hogy Forgács oly ügyetlen. 
Bizonyos, hogy a török főterve Érsekújvár bevétele, a mellett 
Morvába és Sléziába is betörnek. A tatárokkal az erdélyiek és 
oláhok is egyesülnek. 

(Mell. jelentés a csatáról. Pálfi gr. vitéz volt, a többi nem. 
1300 esett el 4000 közül, 12,000 török ellen. A lovasság 15 tisz-
tet és 200 embert, a gyalogság 7 tisztet és 1050 közlegényt vesz-
tett, 4 ágyú és 2 mozsár is elveszett. 

Bécs, 1663. aug. 18 8. Ugyanaz. 

Lobkowitz berezeg Pozsonyban a nádorral tanácskozik. 
Forgács és Pio ügyét is előveszik. A mieink Ovártól Érs.-Ujvár 
felé indultak a Dunán át. A törökök már Érsekújvár alatt állnak, 
de az ostrom még nem kezdődött, A föld népét felhívják, hogy ne 
fusson előlük. A nagyvezér 15,000 embert küld Veszprém ellen. 
Hohenlohenek már 8000 gyalog és 4000 lovas katonája van. 
Zrínyi Kanizsát csellel be akarta venni, de Leslie megtagadta 
tőle a kívánt 3000 gyalogot. Mondják, hogy Puchheim hajók 
által elégette az esztergomi hidat és, hogy magyar katonái 
nagy kárt tettek a törökben. 

Kolozsvár ostrom alatt van, felmentésre nincs remény. 
Rosz idők várhatók, ha nem jő segély. 

Győr, 1663. aug. 20. 

Az Érsekújvár körüli törökök hiányt szenvednek kenyér-
ben, ezért nagy áldozattal is minden áron be akarják venni 
a várt. 

E hó 13-án 6000 török megrohanta Zrínyi várát, de 200 
embert elvesztett. A törökök majdnem meglepték a várat. 
14-ikén Zrínyi kitört és a törököket 600-nyi veszteséggel Kani-
zsára űzte. 

Bécs, 1663. aug. 22 12. Neumann jelentése. 

Leslievel az udvar nincs megelégedve, mert Zrínyit nem segí-
tette, noha az saját testvérét Péter grófot küldte hozzá. A Pozso-
n y o n át a Vághoz menő sereg csak 15,000-nyi, Strozzi embereivel 
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együtt. »Obwol die Ungarn versprochen sich mit den Deutschen zu 
conjungiren und Newheusel helfen zu entsetzen, so kann man sich 
doch auf dieselben nicht verlassen, sondern muss das Absehen 
vornemblich auf die Deutschen genommen werden.« Érsekújvár-
hoz a jancsárok 50,000 lovas által védve közelednek. Az őrség 
6000-nyi, jól el van látva, de a török nagyon vitézül küzd, és 
így néhány hét alatt elveszhet a vár, mi Morvát és Sléziát is 
nagy veszélylyel fenyegeti. Azt mondják, a török Kremst és Steint 
meg akarja szállani s a Dunát elzárni. A tatárok F.-Magyaror-
szágban Abaffihoz fognak csatlakozni. A komáromiak terve az 
esztergomi híd ellen nem sikerült. 

Estratto del Campo Ture hesco sotto Strigonio dalli 7. d'Agosto 1663. 

Minden hiányzik, csak bus van. Egy ember 50 asper árú 
kenyérrel sem lakhatik jó. A Duna másik partján többet ígér-
nek. »Domani passaremi tutti, in 3 giorni saremo sotto Neuheu-
sel, si trova uno che promette di cavare l'acqua dalla fossa, per-
che sà dove si cava.« A tatárok a bányavárosokat s Kassát akar-
ják elfoglalni. »Si dice per tutto, che li Ongari sono disgustati di 
S. Mta Cesarea.« 

P. S. Ma reggel Forgács 5—6000 magyarral és 1000 
némettel megtámadta a hidat. Majdnem mind elveszett. Magam 
több mint 1800 foglyot láttam. A nagyvezér 500-at levágatott. 
K á r volt nem két nap előtt tenni e kísérletet. — A tatárokkal 
6000 lovas kozák is betört. 

Bécs, 1663. aug. 15 25. Neumann. 

Nádasdi országbíró azon hirt hozta, hogy Érsekújvár nem 
tarthatja magát és a magyarok megadásra gondolnak. Rothal 
gr. elkísérte, hogy az összegyűlt magyar rendeket fegyverfogásra 
bírja. Tegnap kedvező hírek jöttek Érsekújvár felől. A törökök 
egy roppant ágyúját megsemmisítették. A török 60,000 emberrel 
készült a mieink ellen, kik Pozsonyban akarnak védő állást fog-
lalni. A lengyelektől segélyt vártak s Lubomirsky hg maga 
igért 15,000 embert, de nem történik semmi. A birodalmi készü-
let sem halad. Szeretnék, ha nem Forgács, Pio és de Grave 
parancsolnának Ujvárott. Zrínyi uj támadást vár. A tatárokat 
küldik ellene. H a segítenék, ő másokat is segíthetne. Ezért Les-
lie 2 német ezredét parancsa alá helyezték. A muszkák közbenjá-
rást kértek a lengyeleknél és pénz- és hadsegélyt ígértek. 

Bécs, 1663. aug. 29 Jl9. Neumann jelentése. 

Ma, a törökök szerencsenapján, rohamot várnak Érsekúj-
várra. 24-ikén az őrség megesküdött, hogy az utolsó csepp vérig 
védi a várat és mindenkit leöl, ki megadásra gondol. Spork egy 
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kémszemléjénél 100 embert elvesztett. Ellenben Eszterbázi 
Zsigmond Serényi Andrással 700 törököt megtámadott, nagy 
részüket levágta és roppant zsákmányra tett szert. A Vág mellett 
naponkint van csetepaté, fontosabb nem történt, »wegen unter-
schiedlicher competenzien zwischen den Gespanschaften des Adels 
und den Magnaten«. 

Bécs, 1663. sept. ljaug. 22. Ugyanaz. 

Érsekújvár erősen védi magát. Az ágyúzás nem tett kárt. 
Azt hiszik, hogy még 3—4 hétig egyedül is tarthatja magát a 
vár. Altalános népfelkelést hirdettek, de kevés a jó altiszt, 2G0 
huszár Buda s Belgrád közt 50 török társzekeret elvett, A bos-
nya basa levelét a nagyvezérhez is elfogták, melyben irja, hogy 
alattvalói zavarognak s nem küldhet segélyt, sőt szüksége van 
még néhány 1000 emberre a felkelők ellen. Zrínyi bizonyára fel 
fogja használni ezt a jó alkalmat, 

Bécs, 1663. sept. ő. 

A győri huszárok többnyire franczia pénzt találtak a törö-
köknél. Mondják, hogy Zrínyi 60,000 emberrel Törökországba 
tört és több várat vett be. Most Babocsát ostromolják. A tatá-
rok 3-án Sintánál magyar segélylyel átmentek a Vágón és Schack 
ezredest visszaverték. 

Bécs, 1663. sept. lőj5. Neumann jelentése. 

A Dunántúli megyékben 12., 13. és 14-ikén volt szemle. 
Veszprém, Pápa s Tata a gyülhelyek. Zrínyi horvátjai is oda 
vonulnak. Strozzi is szeretne oda menni. A tatárok Morvaország-
ban erősen pusztítottak, a Eehér-hegy nem volt elsánczolva. 
Már visszamentek. Némelyek ajánlkoztak, hogy a Nyitra folyót 
ugy megárasztják, hogy elseperje a török tábort, Puchheim sok 
kárt tesz a töröknek. »Innerhalb 3 Wochen wird man sehen, wie 
des Gr. Serini entreprise wird ablaufen, sonsten wan es mislin-
gen sollte, was Gott verhüte, würden die Ungarn nicht die letz-
ten sein, in diese Lande einzubrechen, dessen sich Ihrer viel 
lengst vernehmen lassen, bey den Streif in Mähren haben sich 
viel Gräntzhuszaren befunden.« A nagyvezér Nagy-Szombaton 
akar telelni. 

Bécs, 1663. sept. 9jl9. Ugyanaz. 

Azt mondják, a nagyvezér csak 23-ikáig fogja folytatni az 
ostromot, ha nem sikerül addig, Stájer felé pusztít s téli szállásra 
megy. I t t tegnap nagy rémülés volt, hogy 20000 tatár a Fehér-
hegyen átment, vak lárma volt, okául az szolgált, hogy Pálfi 
magyarjai és egy horvát ezred kölcsönösen tatároknak nézték egy-

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 9 
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mást. Félnek, hogy a törökök, ha Érsekújvárral felhagynak, 
Pozsonyt fogják megrohanni. A morva és osztrák parasztok az 
erdőkbe szöktek és nem engedelmeskednek. Nagy drágaság vár-
ható. Zrínyi felszólitására sem kelnek fel a magyarok, különösen 
ott, hol német katonaság áll. Nem akarják családjaikat az ide-
genre bízni. Igy az egész ország elvesztése várható. »Es scheint 
dass es an rechtschaffener anordnung dis ohrts guten theils 
ermanglen will.« 

Bécs, 1663. old. 4 14. Ugyanaz. 

Érsekújvár feladásánál az árulás is működött közre. A 
pápai nuncius 50.000 koronás aranyat hozott. — Lubomirski 
8000 embert hozott a török ellen. G i \ Tököli már 15,000 em-
bert ajánlott volt fel a császárnak, de Érsekújvár eleste hírére e 
sereg eloszlott. A törökök N.-Szombatot és Csallóközt fenye-
getik. 

Bécs, 1663. old. 16. 

Azt remélik 20,000 lengyel betör Erdélybe, de nem nagy a 
bizalom. 

Regensburg, 1663. old. 25 j15. Neumann jelentése. 

Nyitra minden ellenállás nélkül megadta magát a püspök 
parancsára, ki az érsek, Nádasdi és Eszterházi mellett a mult 
országgyűlésen fő ellensége volt a protestánsoknak. »Diese sagen, 
hat der Türk Oberhand, so wollen wir Vns lieber in der Güte 
ergeben, hat der Keyser den Sieg, so kommen wier umb unsere 
Freyheit sonderlich in Religionssachen so beym Türken noch 
eher zu erhalten Ihnen einbilden.« Nyitra és Galgócz ép oly 
ontosak, mint Újvár. 160,000 török Morva és Garan közt fog 

telelni, a nagyvezér 30,000 emberrel átment a jobb partra. Zrí-
nyinek csak 14,000 embere van. Nem fér össze Montecuculival. 
A császár idejövetelét várják, bogy elintézzen mindent. Porzia 
hg. bukófélben van. 

(Mell. Érsekújvári diarium.) 

Regensburg, 1663. nov. 6' oct. 24. Ugyanaz. 

A törökök Galgóczot lerontották, Nyitrát 2000 emberrel 
megszállották. Pozsonyt erősítik, a polgárok nagy kárt szenved-
tek és vallásukat féltik. »AVan mau hierin den Ungarn nicht 
satisfaction gibt, — so wird wider den Türken nichts zu richten 
sein, wan man auch noch so vii Yölcker hireinschickte. "Welches 
der H. Gr. Nicolaus Serini wol begriff und etliche Ewang. Predi-
ger ins Lager beruffen lassen, — denen andere von den Gespan-
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Schäften nachgefolgt.« Eszterházi és Nádasdi ellenben folytatják 
a reformatio! 

Regensburg, 1663. nov. 12 22. TJgyanaz. 

Souches 8000 gyalogot és ezer lovast vezet Trencsénen át 
a bányavárosok segélyére. 8000 magyar egyesűit vele. Zrinyi 
elhagyja a Csallóközt, hol Montecuculi ezredei fognak szál-
lásolni. 

Most este jő bír, bogy Nógrád és Léva elveszett, Ugy lát-
szik, télen úgy készülnek a törökök, hogy nyáron Bécs ellen 
mehessenek. 

Regensburg, 1663. nov. 19 29. Ugyanaz. 

A magyarok nem adnak a császáriaknak semmit, úgy, 
hogy ezek erővel vesznek mindent. De azért zsarnokságukat nem 
lehet szépíteni. »Ist ganz Ungarn als verlohren zu schätzen, 
wofern nicht im Früh jah r eine considerable Macht zusammen 
gebracht wird.« 

Rachendorff, nov. 1663. 

Ha a németek harczolni jöttek volna hozzánk, győzelmet 
arat tunk volna, örök hütlenségük okozza vesztünket. Midőn a 
táborból visszajöttem, láttam, hogy a német törökök jószágaimat 
kifosztották, az egyházat betörték, a nőket gyalázták »und wie 
bestien gehandelt « Galgóczon a török visszaadta az evang. tem-
plomot, külömben is minden módou kedvez. A nagyvezér 70,000 
emberrel Tata és Yeszprém ellen megy. 

Regensburg, dee. 6jnov. 26. Neumann jelentése. 
Békére gondolnak. A török visszaadná Újvárt, ha Abaffit 

elismerik Erdély és a 7 megye urának. Ugy látszik azonban, a 
nagyvezér csak ámitni akar. 

H a Abaffit királylyá teszik is, nem várhat más jutalmat, 
mint minőt Szepesi János és fia vett Szulejmantól. 

Regensburg, 1663. dee. 10<20. Ugyanaz. 
Nagy lármát csaptak Zrinyi egy csatája felől Pápánál, 

minden alap nélkül. Gr. Zrinyi Péter újra megjelent. A törökök 
Zrinyi Szigete ellen készülnek. Bothal tanakodott Nádasdival és 
a nádorral. 

Regensburg, 1663. dee. 31. Ugyanaz. 
Székelyhíd felől nincs biztos bír. Az alsó magyar városok 

kétségbeestek, és ha a vizek befagytak, sok közülök és sok ma-
gyar nemes meg fog hódolni. 

(Mellékelve gunyirat Portia bukásáról), Azonfelül : 
9* 
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Apollinis censura, De Consiliariis Regni Portiniae, quam diverso modo ei 
noceant. (Chiffre.) 

Portia cunctando. 
Lobkovitz jocando. 
Auersberg intricando. 
Gonzaga connivendo. 
Schwarzenberg dissimulando. 
Ottingen scrupulando. 
Lamberg otiando. 
Pota i negotiando, 
Starenberg Fabulando. 
Leslie Commessando. 
Abensberg Tergiversando. 
Montecuculi Metuendo. 
Nostitz Argutando. 
Sintzendorf (Cammerpräs.) Mutuando. 
Sintzendorf (Hofkantzier). Ignorando. 
AValderndorf (Yice-Kanzler) Communicando. 
Dietrichstein Ludendo. 

Regensburg, 1664. jan. 7 17. Neumann jelentése. 

Zrinyi hirdetett győzelme valószínűen nem igen fontos. 
Belgrádból Reninger tolmácsa jött, ki hirdeti, mennyire készül-
nek ott. Békealkuról nem hallik semmi. 

Most jő hire, hogy Zrinyi nem foglalta el sem Szigetet, sem 
Pécset, de elégette az eszéki hidat, úgy, hogy könnyen lehet majd 
e helyeket és Kanizsát bevenni. 

Regensburg, febr. 28 18. 1663. Ugyanaz. 

Nagyon örülnek, hogy a franczia király kibékült a pápá-
val. Segélyt remélnek a pápától. 

(Mell.) : nyomtatás 1 iv 4°. »Extract Ihrer Excellentz 
Herrn General — Graffen von Hohenloe an den Löbl. Allianz 
rath zu Regenspurg gethanen Schreibens Bettaw feb. 20. 1664. 
(Zrinyi nagy hadjárata az eszéki hid és Pécs ellen.) 

Regensburg, 1664. mart. 6jfebr. 25. Ugyanaz. 

Montecuculi 8 nap alatt itt lesz. Le akar mondani és'udvari 
hivatalt szánnak neki. 

(Mell.): Diarium Zrinyi hadjáratáról jan. 21., febr. 9 
Zrinyi a haditanácsnak írta, hogy ha 14.000 gyalogra, 2000 
lovasra, és az ostromhoz szükséges szerekre számíthatna, Kanizsát 
venné ostrom alá. 
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Regensburg, 1664. mart. 17j27. Ugyanaz. 

A török folyton Bécs felé tör. Montecuculi itt van. Gene-
ral lieutenanttá akarják kinevezni. Leslie Rómába megy, helyette 
Zrinyi lesz varaseli tábornok. 

Regensburg, 1664. mart. 3lfapr. 10. Ugyanaz. 

Kanizsát kir szerint megrohanták. Nehezen van ott meg 
minden ostromló szer. Montecuculi panaszkodik, hogy már 19 
nap óta nem tudja, miért hivták ide. A felső német kerületek 
katonasága május vége előtt nehezen lesz Magyarországban. A 
francziák útnak indultak. 

Kreutz, 1664. apr. 31. 

Zrinyi Kanizsa felé ment kémszemlére, csak a németeket 
várja, mi készen állunk. Nincs takarmány a nagy szárazság 
miatt , különben már Törökországban volnánk, hol nagyon 
félnek. 

Regensburg, apr. 21 Jmáj. 1. Neumann jelentése. 

Souches 12 nap alatt remélte Nyitra bevételét, az idő 
elfolyt, hir nem jött. A hely nincs jól felszerelve. Strozzi 2000 
emberrel megjelent Kanizsa előtt. 

Regensburg, máj. 8 apr. 28. Ugyanaz. 

Május 3-án Nyitra oly feltételek alatt adta át magát, mint 
Érsekújvár a töröknek. A török nagyon ért az ellenaknákhoz. 
Souches azt mondja, még 3000 emberrel 14 nap alatt Eszter-
gomot is beveszi vagy fejét veszti. Feldmarsall lett. 

Zrinyi elfoglalta Kamzsa egy ravelinjét. 

Regensburg, máj. 5 15. Ugyanaz. 

A császár Linzben fogja elvárni a magyar ügyek fejlődé-
sét. Tegnap ért ide a frank kerület 1800 gyalogja. Azt mondják, 
400,000 török készül betörni. Mások szerint Ausztriának nem 
kell félni, mert kevés lesz a tatár és Dunán túl még több várat 
fognak elfoglalni addig. 

Máj. I2j22. Ugyanaz. 

A francziák már Philipsburgnál vannak. Konstantinápoly-
ból mart, 30-ikáról irják (tán Brenner, ki aug. 4-én fogságba 
esett). A drinápolyi táborban nagy a félelem, a nép nagyon 
elégedetlen a háborúval. Mindössze 300,000 ember készül betörni. 
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A szultán 2 követet küldött a nagyvezér táborába titokban, meg-
tudni a hangulatot, kik közül az egyik hiven leirt minden roszat. 

(Sok melléklet Kanizsa ostromáról). 

Regensburg, 1664. máj. 26 jun. 5. Ugyanaz. 

Tegnap hire járt, bogy Kanizsa múlt hó 28-án megadta 
magát. Bécsből 31-ikéről irják : Happach ezredes és Kis Forgács 
25-én nagy portyázás után szerencsésen visszajöttek. Sziget és 
Pécs közt 15,000 török van. 24-én nagy kitörés volt Zrinyi sátra 
felé, de visszaveretett, úgy hogy csak kevés menekült el. Minden 
nagyon olcsó, egy font hús 6 krajczár, egy meszely jó bor 12 kr, 
1 nagy kenyér 10 kr, egy ökör vagy tehén egy tallér vagy 2 frt, 
egy ló 3—4—5 frt. 

A törökök Érsekújvárt ellátták és visszamentek Eszter-
gomba, Souches lovaskapitánya ezt nem akadályozta meg. Sou-
ches Léva ellen fordul, a törökök pedig tán Kanizsa felmen-
tésére. 

P . S. A m.-óvári táborból 6000 embert Kanizsa ostromára 
rendeltek. A megyék 12,000 embert gyűjtenek Pápa és Vesz-
prém körül. Tán a mieink Esztergomot támadják meg, hogy a 
törököt Szigettől elvonják. 

Regensburg, jun. 16 6. Ugyanaz. 

Strozzi gróf elesett, miután vitézül visszaverte a török túl-
nyomó seregét. Sparr, Montecuculi és Spork csatára készülnek. 
Félnek, hogy az ellenség Grácz felé indul. 

Regensburg, jun. 19 j 9. Ugyanaz. 

A kanizsai ostrom relati óját magyar írta, ki nemzetének 
kedvez. Más tudósítások a magyarokat okozzák, hogy gyorsan 
elmenekültek. A török táborban 30 nagy ágyú volt. Zrínyitől 
futár jött, hogy a törökök Serinvárt erősen ágyúzzák, ha 3—4 
nap alatt nem jő segély, elvész a vár. A császári katonaság 
Ovárról nehezen mehetett oly gyorsan oda. Lévát bevették, 
Rothal írja, bogy Abaf'fi hozzánk akar pártolni, mi nehezen igaz. 
Bécsben nagy a zavar. 

Jun. 30jjul. 10. Ugyanaz. 

Zerinvár jun. 30/20-án 9 órakor délelőtt elveszett. Sok 
derék ember esett el. H a a birodalmi hadak megérkeznek, csa-
tára kerül a dolog. »Es ist zu besorgen, dass die Ungarn sich zu 
desperaten consiliis resolviren dörfften, als die sich beklagen, 
dass Sie bishero anstat hülf und rettung von der Montecuculischen 
armée, nichts als Veroedung und Ruin ausgestanden hätten.« 
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Jul. 7117. Ugyanaz. 

A török sereg nagy része a Duna felé megy. Stájer felé 
csak portyázni fognak. Zrinyi 11-én Bécsbe jött és az érsekkel 
tanakodott, hogyan adja elő a császárnak a jelen állapotot. Az 
udvar békére gondol, mert a török ugy is elérte czélját : Zerin-
vár lerontását, 

Jul. 24\14. Ugyanaz. 

A magyar ügyek mind roszabbul mennek. Komárom meg-
adta magát, de a török nem tartotta meg a szerződést. H a Pápa 
és Veszprém elvész, a rábaközi hajdúk, kik nagyon vitézül kar-
czoltak, el fognak pártolni, a Csallóköz elfoglalása Pozsonyt 
fenyegeti. Nagy a vágy olcsó béke után. 

1664. jun. 2 12. Ugyanaz. 

Kanizsa ostromával fel kellett hagyni. »Es ist zu besorgen, 
dass die Engarn sich zum Turcken Beklagen dorfften, und das 
Üble Gesindel alle miteinander ein und durch zu brechen Gele-
genheit suchen möchte.« A pápa még nem küldött semmit. 

Bécs, 1664. aug. 13 3. Ugyanaz. 

Souches panaszkodik, hogy 3 legjobb ezredét Montecuculi-
hoz küldték. Zrinyi elégedetlenül utazott el. Felső-Magyarország-
ban is nagy a zavar. 

Bécs, aug. 27 J17. Ugyanaz. 

Hétfőn a seregnek Sopronból el kellett volna indulnia 
Péntekre halasztották. A katonák óhajtják a csatát. 

Bécs, sept. 6 aug. 27. Ugyanaz. 

A törökök Érsekújvárt élelmezték, mit Heister könnyen 
megakadályozhatott volna. Souches nem bir Montecuculival meg-
egyezni. 

Regensburg, 1664. jul. 31 21. Ugyanaz. 

Várják nagyon, mit végez gr. Zrinyi Péter. Ez nem rég a 
Kulpánál 3000 törököt tett semmivé. 

Bécs, 1664. sept. 10j aug. 31. Ugyanaz. 

Nagy a béke utáni óhaj, mire a spanyol király várható 
elhunyta nagy befolyással van. 
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Bécs, oct. 8\sept. 28. Ugyanaz. 
A kapigi basát vasárnap fogadta Lobkovitz. A magyarok 

Kassán gyűlést fognak tartani, mert tudtokon kivül kötöttek 
békét. Zrinyi Németujvárra ment Battliianiboz. Úgy látszik, a 
felső megyékkel tartanak, az érsek, a kanczellár, Nádasdi és 
Eszterliázi ellen. 

Nem akarnak többé sebol sem magyar őrséget. Kérdés, 
kivibető-e ez ? 

Okt. lő j5. Ugyanaz. 
A magyarok még nem békültek ki a békével. Az ország-

gyűlés, ba összejő, Sopronban lesz. Nem igaz, bogy Zrinyi kibékült 
a basákkal, sőt nem rég újra nagy kárt okozott nekik. 

Okt. 18 j8. Ugyanaz. 
A magyar rendek nem akarják a békét. Az idegen sereg 

beszállásolása nem lesz baj nélkül. 

Nov. 8'okt. 29. Ugyanaz. 
»Den 24/14 nov. ist man der Ungarischen Stände noch 

gewärtig.« A felső rendek békésebbek, mert Erdély kívánságuk 
szerinti állapotban van, az alsók mindig az udvarra szorulnak és 
így nyugalom lesz, ha a vallás reformatiót elhagyják. 

Nov. lő ő. Ugyanaz. 
»Die Ungarischen Stände werden sich zum Theil gen den 

24-ten h. hier einfinden, continuiren Ihre lamentationes wegen 
Neuheusel noch immerfort.« Beküldök egy új könyvecskét az 
erdélyi zavarokról. (Ez nincs meg.) 

Nov. 9/9.: »Von den Ungarischen Ständen werden ausser 
denen, so in der höhe sein und vom Hofe dependiren. wrol wenig 
erscheinen.« 

Bécs, 1664. dee. 3jnov. 23. Neumann jelentése. 
A nádor, az érsek, Nádasdi, Zrínyi Péter és más főurak 

tegnap tanakodtak, hogyan adják elő panaszukat a béke elles. 
Különösen Érsekújvár visszaszerzésétől nem akarnak elállani 
»wozu es aber schlechtes Ansehen hat.« Porzia hg. Oppelnt és 
Ratibort akarja megszerezni. 

(Mellékelve.) »ein nicht übel gemachtes Sonetto, (Zrinyi 
halálára.) 

Bécs, dee. 6]/tov. 26. Ugyanaz. 

A magyar urak tanácskozásáról nem hallatszik semmi 
csak az, hogy előadták nekik a béke okait, és azt, hogy vállalják 
el az új és a régi várak karban tartását. A Dunántúli kisebb 
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városok követei jártak itt »welche praeoccupando sich entschul-
digen und verwahren zum Fall sie dem Tilrcken in huldigen 
genöhtigt wären, solches nicht übel auffzunehmen. denn sie sousten 
bey dem Ibrigen nicht bleiben könnten.« 

Bécs, 1664. dee. 10. 

A kanizsai, szigeti s pécsi törökök Zrinyi miatt 3 napi ünne-
pet ültek. A felső megyék Székelyhidat a császár kezébe akarják 
játszani. 

A mágnások nem adták be feleletüket a császári propositi-
ókra. Folyton gyűléseznek még a nádornál és érseknél. 

Bécs, 1664. dee. 13. 

— »In der newlicb denen anwesenden Ungarischen H. 
Magnatibus eingereichten proposition begehren I. K. M. 1. das 
alle hostilitäten an denen Gränzen sollen eingestellt werden. 2. 
Aus diesen 3 orthen, Schinda, Wolfsbrugg oder Gutto eines zu 
einer Gränzfestung anstadt Newhausel zu denominirn, und dann 
alle materialien zu beschaffen. 3. Die erbauungs Unkosten solten 
die Ungarn die Helffte aus Ihrer Cammers und die Helffte Ihr. 
K. M. beytragen. 4. Eben die Besatzung sollte die Bezahlung 
halben Theil von I. K. M., halben Theil von den Hungarn ver-
pfleget werden.» Eziránt az urak a megyék véleményét kérik ki. 

Bécs, dee. 3jl3. Neumann jelentése. 

Zatmárból írják, hogy a határon nem tudnak megegyezni. 
Rothal Kassára ment, Az itteni magyar conferentia sem halad, 
a nádor 6 16-árn Pozsonyon át a Felsővidékre megy. Igen nagy 
a veszély, ba Érsekújvár török kézen marad. Nyíltan mondják, 
hogy így a pozsonyiaknak is meg kell hódolniok, ha szőlőhe-
gyeikbe ki akarnak menni. »Man wird über den geschlossenen 
Frieden je länger je mehr bestürtzt, Bey vergangenen Landtag 
hat man die Evangelische auch rudement tractirt, so den Tür-
cken ins Land gezogen. Jetz sehen die Pfaffen was sie darmit 
und den Ragoczy zu strafen ausgerichtet haben, weil sie eben so 
wol mitleiden müssen. 

Bécs, 1664. dee. 13. 

A magyarok beadták replikájukat. Előadják a békébe nem 
egyezésük okait oly módon, »dass I . K. M. in Yernembung der-
selben nit wenig bestürtzt werden, weil man penetriren kann, 
lassen sich vernehmen, dass zu besorgen, es werde ganz Ungarn 
sich entpöhren.« Az érsekújvári basa a morva határig akar ter-
jeszkedni. Alig marad valami Alsó-Magyarországból. E mellett 
kérik még, hogy országgyűlés határozzon a béke ügyében, és 
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hogy a portához küldendő internuncius Érsekújvár lerontását 
vagy visszaadását eszközölje ki. 

Principis Porciae responsum ad instantiam Ablegatorum comitatuum Nitricu-
sis, Trinschiniensis et Barsiensis ratione deditionis apuci suam, Majestatem 

dátum. 

»Comitatuum Ablegati unius unciae rationem non habent, 
vel alii, qui banc cum Turcis a sua Maj estate conclusam pacem 
improbant : Si ego judex vester essem absolverem Turcas et vos 
condemnarem, quia vos illos continue infestatis et irritatis, faci-
leque aliae gentes ad pacem componuntur, Hungari sunt valde 
durae cervicis et rancorem servant. Quoad deditionem potest in 
ea esse aliqua connivenza, quia exinde suae Majestati nihil dece-
dit, cum nihil a vobis expectet.« 

Közli : D R . MARCZALI HENRIK. 



A T E L E K I E K L E V É L T Á R Á B Ó L. 

Nagy és hatalmas emberek halála után az árván maradt 
család rendesen nagy és erős megpróbáltatásokon megy keresz-
tül. Igy történt ez Teleky Mihály özvegyével Vér Judittal is ; 
de a szegény asszony tudott módot találni abban, bogy a csalá-
dot fenyegető veszélyeket elforditsa. De nemcsak őt, a Teleky 
Mihály által hátrahagyott levéltárt is megtámadták elébb a ku-
ruczok, utóbb a labanczok tudván, hogy a legközelebb mult tör-
ténetéhez az okmányok ott vannak megőrizve. A levéltár mai 
állása tanúskodik, hogy az özvegy együtt tudta tartani azt, mit 
férje összegyűjtött. Érdekesnek tartjuk az alább következő ada-
tokat közzétenni. 

1. 

1 6 9 0 . sept. 10. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint jó 
asszonyomnak. 

Sok félelmek, veszedelmek között visszatérő utamban is 
isten ő felsége megtartván, a mint tőlem lehetett, nem voltam 
kegyelmed dolgairól feledékeny s akarnám ha mindeneket kegyel-
mednek megírhatnék, de nem lehet, elég az hogy kegyelmednek 
nem kell kétségben esni a mlgs fejedelem ő nga kegyelmessége 
iránt, kivált ha kegyelmed magát az szerint alkalmaztatja, amint 
én elmémet adtam kegyelmednek. Vaji Mihály úrammal ő kegyel-
mével együtt mit irtunk volt Petrőczi uramnak ő nagyságának 
és ő nsga mi választ tett, kegyelmednek elküldöttem. Több becsü-
letes emberek is igírték kegyelmedhez s árváihoz jó akaratjokat. 
Hogy kegyelmed jószági ne pusztíttassanak, annál inkább el ne 
égettessenek, ő nsga keményen megparancsoltatta. Én javalla-
nám Salvaguárdákra lenne gondjok klmed tiszteinek. Vaji uram 
ő klme nem kételkedik kegyelmed ígírt jó akaratjában, szíves se-
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gítője ő kegyelme is klmecl dolgainak. Én pedig, ha miben 
lehetne, tovább is kívánnám meg bizonyítani, hogy nem voltam 
haszontalan szolgája kegyelmednek. Isten kegyelmedet éltesse, 
vigasztalja s adjon erőt ritka példáju meglátogattatásának elvi-
selésére. Kőhalom mellett. 10 szeptember 1690. Kegyelmed alá-
zatos szolgája 

Komáromi János mp. 
Külczím : Néhai méltóságos ur Teleki Mihály uram keserves öz-

vegyének tekintetes nemzetes Vér Judit asszonynak jó asszonyomnak. 

2. 
1690 . sept. 11. 

Édes asszonyom. 
Élek kegyelmed szolgálatjára még eddig. Kárvallásim sokak, 

de isten mást ad helyében. Javallanám mind Gernyeszegre, mind 
más házaihoz parancsolna kegyelmed jönének Salvaguardákért, 
reméllem, hogy adatnának az fejedelem ő nsga kegyelmességéből. 
Ha mire elégséges leszek mind kegyelmednek, mind szerelmesi-
nek, kész vagyok szolgálni. Isten kegyelmedet éltesse s segélye 
arra, hogy véletlen megkeseredését viselhesse békeséges szívvel. 
Lebleki táborral. 11 Septembris 1690. Kegyelmed engedelmes 
szolgája 

Yay Mihály mp. 

3. 
1690 . sept. 11. 

Mint nékem jó asszonyomnak stb. 
Istennek hálá békével visszajöttem, az mlgs fejedelem 

kegyelmes urunk ő nsgának kegyelmed alázatosságát s könyör-
gésit megjelentettem. Ugy látom, mint mások, mindenek előtt, 
ugy kegyelmed s árvái előtt is könyörületességre nyílnak az ő 
nsga ajtai, kivált ba kegyelmed azt cselekszi, a mint elmémet 
kegyelmednek kiadtam, és bizony az ő nsga fejedelmi kegyel-
mességét nem kevéssé közelíti magához kegyelmed, ha mennél 
hamarább azokat az régi dolgokat is, melyek Bethlen Gábor fe-
jedelemnek, ugy az öreg Rákóczi György s több fejedelmeknek 
is idejekben akár hadakozások, akár békesség csinálásokkor es-
tenek, tractákat, leveleket, nevezetesen Bethlen Gábornak az 
magairásit, egyéb régi Írásban lévő dolgokat, más ez elmúlt esz-
tendőkbeli az két császárokkal, franczia, lengyel királyokkal lött 
dolgokat kegyelmed ő nsgának megküldi, melyekrűl nevezetesen 
parancsolt is ő nsga, hogy kegyelmednek irjak és minthogy meg-
értette ő nsga, hogy Erdélyben lévő jószági kegyelmeteknek ma-
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gok keresménye, mint, kitűl, kit miformán keresett kegyelmetek, 
arrul is Írásbeli világos tudósítást kíván ő nsga s megértketőleg 
valót mindenik jószága iránt. Erős parancsolatot adott ki ő nsga, 
bogy kegyelmed jószágit ne égessék, pusztítsák. Úgy látom, sokra 
veheti kelmed ő nsgát maga alkalmaztatásával s könyörgésével. 
Azoknak az régi Írásoknak s dolgok leirt folyásiknak mi hasznát 
veszi azonkívül is kegyelmetek, ő nsga sein egyébért kívánja, 
hanem ez ő nsga előtt levő nagy dolgaiban világosítást kiván 
venni, kivált az Bethlen Gábor dolgaibul, belőlök. 

Ezt már magamtul javallom kegyelmednek, hogy annyival 
is inkább hajthassa magához kegyelmed az ő nsga kegyelmessé-
gét, ne késsék kegyelmed valami szép lovakkal, paripákkal ked-
vét keresni ő nsgának, ha Kővárban vannak is, könnyű azoknak 
kihozatása, mert klmed emberi jó kisírőkkel elhozhatják; ha-
dakozó ember lévén ő nsga, az jó lovak, paripák többet nyomnak 
ő nsga előtt sok aranynál, ezüstnél. Nagyobb kedvességet is 
találnak ; már Kővárból kimenvén az német praesidium, nem 
tudom ki tenne akadályt elhozatásokban is. Egyébiránt is adott 
az isten kegyelmednek elég értelmet maga s szerelmes árvái 
javok megmaradások munkálódására, kit én szívesen kívánok s 
vékony tehetségem szerint munkálódom is, de az egy könyör-
gésnél egyebet nem tehetek és az alkalmatosságoknak kegyel-
mednek való megjelentésénél. 

Az én istenem tanítsa meg kegyelmedet jobban is mind 
jovára, vigasztalja s adjon erőt elégségest szomorúságának elvi-
selésére. Leblek mellett, 11 szeptember 1690. 

Kegyelmed alázatos rabszolgája 
Komáromi János mp. 

Külczím : mint az első levélnél. , 

4. 
1690. sept. 21 . 

Ajánlom kegyelmednek, mint jó asszonyomnak stb. 
Ez előtt két ízben irt leveleim gondolom kegyelmedhez 

nem mehettek, hogy semmi válaszát kegyelmednek nem vehet-
tem, melyeket én nem magamtúl irtani volt, hanem kegyelmes 
urunk ő nsga méltóságos parancsolatjából, azért ez elébb megírt 
dolgokat irom meg kegyelmetekhez való kötelességembűi. 

Ö nsga az szegény urunk elmúlása után, hogy kegyelmed-
hez kész volt az kegyelmességre, megtapasztalhatta elsőben is a 
testnek a barczbelyen való felkerestetésébűl s kegyelmednek 
megadatásábúl ; azután kegyelmednek jószágainak fel nem pre-
dáltatásokbúl és el nem égettetésekbűl, és noha egynehányan 
szorgozták rá, kérték, mindez ideig senkinek nem adásábúl, 
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kegyelmed s szerelmesinek abban a belyben való meg nem liábo-
rításábúl, úgy bogy azon az uton, melyet én kegyelmednek mu-
tattam, sokra vehette volna kegyelmed maga, szerelmesi s javai 
megmarasztbatása iránt ő nságát. Immár pedig ennyi kegyelmes-
ségének mutatási után nem látván semmi jelt és alkalmaztatást 
sem kegyelmed, sem szerelmesi, sem kegyelmed körülvalók 
részérűl, ugy látom ellenkezőre láttatik változni ő nságában az 
eddig önkénynyén való várakozás és mutatott kegyelmesség. 

H a kegyelmedet s árváit nem szánnám, nékem ezen dolog-
hoz mi szóm volna? Annyival inkább parancsolatom is lévén 
azért reá. Javallom édes asszonyom kegyelmednek, tekintse maga 
s szerelmesi jövendőbeli károkat, romlásokat, kezdjenek ő nsga 
iránt való magok alkalmaztatásokhoz, melybűi ő nsga kegyelme-
tek engedelmeskedésének tapasztalható jelét érezhesse. Más-
ként már ő nsga az egész ország három nemzetbűi álló Statusi-
túl fejedelemmé választatván, ugy látom nemsokára azok ellen, 
kik magokat elrejtették s ő nsgának ellenében vetették, olyan 
dolgokat tett fel magában elkövettetni, melyet mind magok s 
mind maradékjok örökösön megsiratnak és félek kegyelmetek azon 
utolsóbb keserűsége is nehezebb ne legyen az elsőnél. Az én iste-
nem tanítsa meg kegyelmedet és az kelmed mellett lévőket édes 
asszonyom az mi legnagyobb javokra s megmaradhatásokra való 
s vigasztalja meg kegyelmedet s szerelmesit szomoruságiban. 
Hosnyó mellett, Keresztyénsziget között 21 szeptember, 1690. 

Kegyelmed alázatos rabszolgája 
Komáromi János mp. 

Külczím : mint az első levélnél. 

5. 
1690 . sept. '24. 

Édes asszonyom ! 
Nem tűrhetem, hogy ne panaszoljam kegyelmednek. Eljö-

vetelem után egy néhány embertől értettem minémü mocsokkal 
illettek némely kegyelmed körül lévő emberek, hogy mi Yayi 
Mihály urammal az harczon magunk fogattuk el magunkat, 
hamis emberek vagyunk mind az ketten ; engemet, hogy mikor 
az szegény uram testét oda vittem, ki kémnek, ki követnek mon-
dott és az mi keservesebben esett, még az ur Báníi Pál uram is 
lövöldözésre, fővételre sententiazott. Bizony én, hogy az szegény 
urat s kegyelmeteket annyit szolgáltam, fejemet szegényért utolsó 
szükségében is balálra vetettem ; sőt ba mi Yayi Mihály uram-
mal nem lettünk volna, az testét is szegénynek az égi madarak 
ették volna meg s ha feltámadhatna, elhiszem szegény bogy 
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bizony nékem nem áruló, hamis, kém, követ nevezettel, lövöldözés-
sel, íővétellel fizetett volna ; bár féljenek ő kegyelmek az istentől. 

Nem tudom van-e kegyelmednek hírével, Szebenben ke-
gyelmednek minden szállásit elfoglalták, háromszáz köböl búzája 
is volt kegyelmednek ott, azt is elfoglalták, talán az borait is, 
eddig még csak azt az házat is, az kiben kegyelmetek szoktak 
volt szállani, kiben Castelli generál szállott. Ugy értem az kővári 
lovakban is az javaiban hármat vagy négyet elvitetett Nigrelli 
generál, de ezt csak hallottam. Ezeket édes asszonyom, hogy 
nem magam Írhattam, követem alázatosan kegyelmedet, mert 
bizony az lépést is csak alig tehetem. 24. Septembris. Keresz-
tény Szigetnél. 

Alul Komáromi saját kezűleg ezt irta: Az urnák Szeredai 
János urnák alázatos szolgálatomat ajánlom. Szóval izentem ő 
nagyságának Pálfi által kegyelmednek is. 

Hátlapján egyfelől ugyan Komáromi írása : Ugy látom 
Generalné asszonyom a jobb végihez kezdett a dolognak, tegnap 
küldé ki a két fakó lovát s minden ezüst tálait pohárszékit urunk-
nak ő nagyságának. Azonkívül másokat, szép órákat. 

Másfelöl: Mennyi üdőt adott ő nsga a megtérésre az ő 
nsgával ellenkezőknek, Pálfi uram megmondhatja. 

(Mind e Jevelek eredetije a gróf Teleki család levéltárában. 
Miss. 882.) 

6. 
Albae Julia 1700 . sept. 13. 

Sacrae Cesar. Reg. etc. 
Illustr. Comitissa etc. Salutem sat. 
Már egy néhányszor requiráltuk kegyelmedet az ő felsége 

decretuminak tartása szerint in publicis Patr iae et Principimi 
tractatibus költ leveleknek az Guberniumnak kezéhez küldése 
végett, noha kegyelmed mindannyiszori requisitionkat postha-
beálván egy átalában látjuk az haza javának és ő felsége inten-
tiójának kíván akadályt szerezni, annál is inkább az békességnek 
részünkről ratificatióia függvén az erdélyi határnak mind bőví-
tésében, mind szomszéd országoknak határitól való separatiójá-
ban egyáltalában sőt legkiváltképen az káránsebesi, lugosi Atná-
mét értettük néhai úr Teleki uram kegyelmed férje keze között 
lett volna, el is hisszük azt ő kegyelme el nem veszthette. Azért 
kegyelmednek authoritate functionis parancsoljuk, hogymint oly 
szükséges leveleket u. m. azon török atnámét és fejedelmek Liber 
Regiusit ezen exbibitorunk által késedelem nélkül ide Fejér-
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várra küldje, hogy hazájához való szeretetit annál is nagyobb 
mértékben tapasztalhassuk. Többeket is valamelyek segedelmére 
lehetnek ezen jelen való dolognak, hogy annak utána mindnyá-
junk közönséges sérelmünkre haszontalanokká ne tétessenek. Jól-
lehet ha kegyelmed atyafiságos intésünknek helyt nem ád okve-
tetlen Generalis uram ő kegyelme egyező tetszéséből is, egész 
kedvetlenségével is kegyelmednek azoknak a leveleknek kikere-
sésít (válaszát vévén kegyelmednek) allaborálni minden kétség-
kívül el nem mulatjuk, szóval is kegyelmednek Barcsai András 
atyánkfia által ezen dolog végett izentiink. Cui sic facturae alte 
memorata Sua Mtas semper benigne propensa manet. Dat. Albae 
Juliae ex Regio Tranniae Gubernio die 13. Sept, Ao. 1700. 

C. G. Bánfíi mpr. 
C. N. Bethlen. 

Michael Olaszy, 
secretarius. 

Külczím-. Illustrissimae Comitissae Judithae Ver illustr. quondam 
Michaelis Teleki de szék, relictae Viduae etc. 

1. 

1700 . sept. 17. 

Infra scriptus recognosco per praesentes, quod in anno 
currenti 1700. 17 Septembris küldvén el engemet az mlgs Guber-
nium mlgs Teleki Mihályné Vér Judi t asszonyhoz, holmi ország 
szükségére való levelekért. Adott az asszony ő kegyelme kezem-
hez harminczkilencz török leveleket és három darabot vászonban 
varva székelység dolgait illető. Fekete bőr táskában és más egy 
kötésben levő leveleket, melyeket eodem anno et die kezemhez 
vévén attestor fide mediante. 

Barcsai András mp. 
Gernyeszeg. (P. H.) • 

8 . 

Az mely leveleket vagy írásokat az ur ő kegyelme ir, hogy ná-
lam maradtak, igy következnek, azokra való replicák. 

1. Az Érsekújvári obsidionalc Forgács Ádámtól való leírása. 
Rp. Most küldte az ur ö kegyelme az több Írásokkal kezemhez 

sárga bőr táskában. 
2. Az Érsekújvári pacifieatio. 
Rp. Fogarasban oda vittem azon p.icificatiót kinyomtatva in quarto 

az soproni gyűlés végiben, de az ur ő kegyelme most azt vissza nem 
küldte. 
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3. Az Bethlen Gábor leveleinek regestrumát is ugy tudom Foga-
rasba elvittem, az Mihály vajda diplomájába van kötve, melyet az ur 
vissza nem küldött . 

4. 1626 . irták, hogy az öreg Rákóczi György e's Bethlen István 
között való veszekedések itt maradt . 

Rp. 1 6 2 6 . veszekedés sem volt köztök. mert Bethlen Gábor élt 
akkor ; hanem 1636-ban volt köztök az veszekedés, melyről való irást 
is az úr az sárga bőr táskában most küldte ide, az többivel jelen van. 

5. Az tokaji Conclusum. 
Rp. Azt is az sárga bőrtáskában most hozták ide jelen van. 
6. Az Pécsi Simon oratioja, Rp. nem az némettel való békesség 

confirmatiójáról volt az, hanem lengyel király előtt volt, kit is Foga-
rasban az Mihály vajda diplomájában kötöttem, ott vagyon bizonyo-
san kötve. 

7. 1615. Secretus tractatus Tranniae Mátyás császár subserip-
tiója és neve alat t . 

Rp. Soha azon tractatust maga subseriptiója alat t Mátyás csá-
szárnak nem láttam : az páriáját az sárga bőr táskában most hozták 
ide, mely tractában Iluszt, Kővár is benne van. 

8. Mátyás császárnak Erdélyt 1620 esztendőben az keresztény-
ség ligájában acceptaló, commissariusi által confirmalt assecuratioja. 

Rp. 1620 . Nem is volt Mátyás császár, az elébb emiitett contrac-
tusban van hasonló írás, melyet az sárga bőr táskában hoztak ide most. 

9. Az akkori palatínus leveli vagy contractusa, Rp. Bátori Gábor 
idejében Tokajban költ, az sárga bőr táskában most hozták ide. 

1 0. Osszve varva, kinek hátára ez van írva könyvben : Holmi jöven-
dőbeli emlékezetre való dolgok jegyeztettek fel Comes Ladislaus Kendi. 

Rp. Bizony most hozták ide az sárga bőr táskában. 
11. Paria diplomatis Eperjesini conclusi. 
Rp. Mindazelőtt, mind Rákóczi György idejebelit az sárga bői-

táskában most hozták ide. 
12. Bethlen Gábor apologiája, melyben megmutatta, nem oknél-

kiil folyamodott az törökhöz. 
Rp. Az Mihály vajda diplomájában kötve, az Pécsi és ifj. Rákóczi 

György temetési oratiojával vittem Fogarasba, bizonnyal ott volt kötve. 
13. Turoczi Petővel, diákul in folio fejér quantitàsban. 
Rp. Soha bizony Turoczia az urnák nálam nem volt ; Petőt deákot 

soha sem hallottam, annál inkább nem láttam. Én mikor Petőt láttam, 
magyarul in quarto láttam. 

14. Váradi obsidióról és feladásáról, várbeliek kivánságáról és 
conditioiról, viszont Ali basa feleleti az várbeliekhez. 

Rp. Bizony most hozták az sárga bőr táskában ide, jelen van. 
Ezeket bona fide irom, különben nincsenek, valamik kezemnél voltak, 
egy czeduláig számot adok rólok, az ur ü kegyelme ne kételkedjék 
bennem. 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 1 0 
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9. 
(1700 . ) 

Az én boldogtalan árva állapotom szerént becsülettel való 
szolgálatomat ajánlom kegyelmeteknek, az ur isten kegyelmete-
ket sok jókkal áldja meg szívesen kívánom. 

Kegyelmetek méltóságos levelét alázatosan vettem, az 
melyben parancsolja kegyelmetek, az mi ország javára néző leve-
lek s atnamék volnának nállam, azokat adjam Barcsai András 
uramnak kezében ; az bogy ennek előtte is vettem az kegyelme-
tek az iránt való parancsolatját, melynek nem hiszem 
az méltóságos Gubernium parancsolatjához való engedelmesség-
gel elégettettem. Én megírtam kegyelmeteknek ugyanaz kegyel-
metek parancsolatja után csak hamar, hogy én nagy szorgalma-
tossággal kerestettem fiammal az én leveleim között, de én olyant 
nem tanáltam, mostan is pedig, milient vettem az méltóságos 
Gubernium parancsolatját, menten minden leveleimet felkeres-
tem ugyan Barcsai András uram ő kegyelnie előtt prédikátor 
Léczfalvi Belénesi urammal és T. Pállal, magam is jelen voltam, 
minden leveleimet azért hoztam mind ide, hogy ha valamint ezek 
között tanáltatnának olyan levelek; én Istennel bizonyítom, 
semmi leveleket Barcsai ü kegyelme előtt el nem titkoltam, 
kikötvén az jószág levelit, és ha tanáltathattak volna, azt nye-
nyereségnek tartanám, s dicsekedném vélle, bogy az én édes 
uramnak életében az haza javára való szorgalmatos gondviselése 
holta után is használ, ugyanis az ilyen rendű embereknek akár-
kinek is nincsen nagyobb szüksége édes hazája javára, mint 
nekem gyermekimmel együtt ; ha én olyan ember volnék, az mi-
némünek igen szomorún érteni, bogy Ítéltettem, méltó volnék az 
itíltetésre. Az mi török Írásokat az én levelem között feltanál-
tam, ki micsoda én azt nem tudom, miud adtam Barcsai András 
uram kezében, azon kivül más nagy pecsétes levelet, az mint 
ennek előtte is meg irtani volt, Ugy emlékezem rá, hogy valami 
nevezetes levelek az édes uramnál tauáltattanak, azokat az néhai 
ur Betlen Elek uram mind elkérte az édes uramtúl, melyet im 
megbizonyítok magairásával az említett urnák. Immár annak 
utánna azon Írásokat küldötte-é vissza nem-é, bizonnyal nem 
tudom ; de ha visszakiildötte volna, nyilván azok lesznek, az 
melyeket Absolon uram én tűllem nagy fogadással kikért, hogy 
csak kevés ideig elviszi, azután visszaadja, de hol egy hol más 
szinek alatt nekem vissza nem adta, az melyet az mint irtani, 
Szász János uram az M. Gubernium előtt megmondott, hogy látott 
Absolom uramnál. Körtvélyesi nevü szolgája volt Absolon uram-
nak, megtudja ugy hiszem mondani. T. Mihály fiam által az mél-
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tóságos Generalis uramat alázatosan megtanáltattam volt azon 
kis könyvek felől, ugy emlékezem reá, ű nagysága Bécsben az 
Absolon uram könyveit és leveleit ugy azon kis könyvek is, ba 
most jelen nincsenek, oda vadnak az több Írásival. Én épen Bu-
dára is fárasztottam emberemet azon kis könyvekért Absolonné 
asszonyomhoz, neki azt mondotta, Szebenben maradtak minden 
irási ; igyekeztem volna kivált azért kezemhez venni, hogy az 
méltóságos Gubernium parancsolatjának eleget tehettem volna, 
és hogy azzal is édes hazámnak használhattam volna. Ezeket 
pedig jó lelkem ismereti szerint irom kegyelmeteknek, hogy vad-
nak, és hogy én el nem tartottam tudva semmi ország hasznára 
néző leveleket : de még is kérem kegyelmeteket, cselekedje azt 
kegyelmetek, minthogy Nagy Pál uram ü kegyelme gyakran volt 
az édes uramnál, leveleit is elhiszem látta ű kegyelme, paran-
csoljon ű kegyelmének kegyelmetek; jőjön ide ű kegyelme, 
ha mely bekötött könyvek közt is ba oly irások tanáltatnának, 
ba originalban lészen, bizony kiadom, ha párban lészen, had 
pariálják, azt is kész jó szível igy kiadom töstént kegyelmetek-
nek, ne ítéltessem ilyen gyanúba én meg hazája javát nem szerető 
vakmerő asszonynak, az mint fenyegetett, melyet igen keserves 
szível, könyves szemmel szenyvedek. 

Az ur Apor István uram kívánta, az mi székelyek dolgait 
nézők vadnak leveleim között, azokat is adjam ki, az melyeket 
én fel tanáltam, im azokat is mind elküldöttem kegyelmeteknek 
ugy mint az méltóságos Guberniumnak ; ennekelőtte is parancsolt 
kegyelmetek holmi ország dolgait néző irások felől nekem, azo-
kat is kegyelmeteknek elküldöttem volt. Sok irásomrúl kegyel-
meteket alázatosan követem, kívánom az ur isten kegyelmedet 
éltesse sok esztendőkig való jó egészségben. 

P. JS. Minthogy maga irása vagyon az Regestrumon az 
néhai uramnak, kérem kegyelmeteket, azon kis regestrom had 
jőjön vissza hozzám, minthogy egyéb levelek felől is vagyon em-
lékezet. 

Eredeti fogalmazvány igen nehezen olvasható Írással. E 4 utóbbi levél 
a gr. Teleki család Vásárhelyi levéltárában a lajstromozatlanok közt 
találtatik. 

Közli : KONCZ JÓZSEF. 

10* 



C S E R E I M I H Á L Y V É G R E N D E L E T E . 

Én Miklósvárszéki Nagy-Ajtai Cserei Mihály, jóllehet 
Istenem ingyen való kegyelmességéből mind testemnek egészsé-
gében, mind elmémnek épségében vagyok, mindazáltal tudván, 
bogy nekem is egyszer a bűnért meg kell halnom, életem penig 
meddig fog terjedni, a bölcs Isten tudja egyedül, azért hogy az 
én gyermekeim mind leikök örök üdvességét, mind világi csen-
dességben való életöket jó renddel tudhassák folytatni az ő tanú-
ságokra írtam ez egynehány Regulákat. 

1. Az hagyom nektek édes gyermekeim, hogy az Istent fél-
jétek, parancsolatiban képmutatás nélkül járjatok, mert ez az 
embernek legfőbb java, a mint a bölcs prédikátor írja. Predikat. 
könyv. 12. v. 15. 

2. Az igaz és egyetlen egy idvezitkető reformata religióban 
mind holtig állhatatosan megmaradjatok, világi promotióért, 
félelemért attól el ne szakadjatok, ha szintén azért vagy buj-
dosásra, vagy kinos halálra kellene mennetek jó szívvel cseleked-
jétek, mert Krisztus urunk maga mondja : A ki engem megta-
gad az emberek előtt, én is megtagadom az én szent atyám előtt. 
Math. 10. 33. Ha valaki az én gyermekeimet elhitegetné, vagy 
erővel elhajtaná más religióra a reformatio religio mellől, szálljon 
arra s minden maradványára a százkilenczedik zsoltárban meg-
íratott mindenféle átok, ha penig az én gyermekeim magoktól 
cselekednék, nem én, hanem magok lesznek örök kárhozatjoknak 
okai az Isten szent színe előtt. Ha egy ember e világon olvasta, 
hányta vetette a szent irást, magam és más religión való íráso-
kat, bizony én voltam egyik, de mindeneket megvizsgálván ugy 
találtam, hogy nincs több idvességre vezető religio a reformata 
religiónál. 

3. Soha olyan szorgos dolgotok ne legyen, hogy a tem-
plomba való menetelt elmulasszátok, vagy ha oly helyt laknátok, 
hogy religiótokon való templom nem volna, legalább minden 
napon ha többször nem, reggel délben, estve imádkozzatok, mert 
szent Dávid király volt, sok dolga volt, mégis a mint mondja a 
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Zsoltár. 120. v. 124. mindennap kétszer imádkozott, annál inkább 
ti ráérkezhettek el ne mulassátok. 

4. Édes anyátokat megbecsüljétek. Szavát fogadjátok, meg 
ne szomorítsátok, öregségében, betegségében tápláljátok, ugy 
lesz az Isten áldása is ti rajtatok, a mint az ötödik parancsolat 
mondja. Mózes 2. könyv. 20. 12. 

5. Ha csak két pénzetek leszen, egyikét, ha egy kenyeretek 
a felét, a szűkölködő szegény koldusoktól meg ne tartsátok, az 
Isten ezer annyit (ad) helyiben a mint Idvezitőnk mondja. Matth. 
10. 42. Ugy szintén a papoknak, scholáknak, templomoknak 
segéltésére építésére a mit Isten nektek ad, abból alamizsnál-
kodjatok. 

6. Egymást, testvér atyafiak lévén, igazán szeressétek, szé-
pen alkudjatok, egymást szükségében megsegéljétek, egymásra 
ne irigykedjetek, mert Isten előtt kedves dolog az atyafi szeretet. 
Zsoltár 133. 1. 

7. Minden rendbeli embereket megbecsüljétek, mert a ki 
mást megbecsül, őtet is megbecsülik mások. 

8. Soha törvénytelenül hatalommal senkitől semmit el ne 
vegyetek, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre elé hoz akár 
jók, akár gonoszok legyenek azok, a mint a bölcs prédikátor 
mondja, cap. 12. v. 15. 

9. Akármi névvel nevezendő ügyötökben is, mindenkor 
elsőben a békességnek utján kezdjetek el, mert Isten nem visz-
szavonásnak hanem békességnek Istene ; ha a nem használ azu-
tán nyúljatok a törvényhez, erre int Idvezitőnk is. Matth. 5. 44. 

10. A jobbágyotokon ne kegyetlenkedjetek, erejök felett ne 
szolgáltassatok, ha vét mindjárt ne verjétek, megemlékezzetek 
arról, hogy ők is szintén olyan emberek mint ti vagytok, s nek-
tek is van uratok az égben, a ki számot kér tőletek, a mint szent 
Pál írja. Eph. 6. 9. v. 

11. Méltatlan boszuval senkit ne illessetek, ba más boszu-
val vét s vétkét megismervén bocsánatot kiván, minden haladék 
nélkül megbocsássatok, mert a mindennapi uri imádság arra 
tanít. 

12. Soha olyan dologért a mihez igazságtok nincsen, ne per-
lekedjetek senkivel, hanem amihez igaz jussotok vagyon, ha 
külömben el nem érhetitek perelhettek, ugy ha becsületeteket 
valaki méltatlanul megsérti s nem akar benneteket megkövetni, 
törvényei keressétek, mert a ki maga becsületét nem szereti 
haszontalan ember az olyan. 

13. Minden szükségtekben nyomorúságtokban alázatos 
bizodalommal az Istenhez foljamodjatok, ő szent felségitől segít-
séget oltalmat kérjetek, semmit ne féljetek, kétségbe sem esse-
tek ha szintén a halált a szemetek előtt látnátok, ha semmiféle 
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utat módot a kiszabadulásra fel nem találhatnátok is, csak az 
Istenben vessétek reménségteket, bizony talál ő sz. felsége módot 
mindjárt mely által a veszedelemből ki menekedjetek, a mint ba 
meg olvassátok az én irásimat meg látjátok abból az Isten mely 
csudálatos szabadulásokat cselekedett velem teljes életemben, 
nektek is azon jó Istenetek leszen. Ezt commendálja a szent 
Dávid is Soltár könyvében. 37. v. 5. és 50. 15. 

14. Takarékosan éljetek, ne tékozoljatok, mert a tékozlás-
nak jólakásnak koldustarisznya a vége, csak én életemben hány 
gazdag embereket értem, a kik a tékozlás miatt utoljára minde-
nekből ki fogytanak, más ember ajtajára szorultanak. Azért ugy 
éljetek, jobb bogy boltotok után gonosz akarótokra maradjon a 
jovotok, mint sem életetekben jó akarótok segítésére szoruljatok. 
Jobb bogy rosz fősvény embernek mondjanak benneteket, mint-
sem szegény koldusoknak, ugy éljetek, bogy mikor meghaltok is 
legyen miből főzni, a torotokra, a fösvénység is vétek, azért a 
fösvénység és tékozlás között a közép utat tartsátok, a mit Isten 
ád, abból rendetek szerint tisztességesen éljetek, de ne vesz-
tegessetek. 

15. A leányaimnak azt bagyom, kegyesen éljenek, embert 
ne szóljanak, jól gazda Aszszonykodjanak, férjeket szeressék, 
megbecsüljék, gyermekeket jó idején Isteni félelemre könyör-
gésre gazda Aszszonyságra szoktassák, a mit az Urok keres, 
szépen megtakarítsák, alá s fel ne járjanak, otthon üljenek cse-
léd jobbágy, vagy idegen ember ellen urokat haragra ne indít-
sák, sőt ha megharagutt is csendesítsék, serények, tiszták, mago-
kat másokkal becsülettel szerettetők, keveset beszéllők, sokat 
tűrők, s minden jóságos cselekedetekben magokat szentül gya-
korlók legyenek. 

16. A fiaim erősen és szorgalmatoson tanuljanak ne csak 
mig a scholákban lesznek, hanem azután is olvassanak szüntelen 
mikor ráérkeznek, de olyan könyveket, melyekből Isten félelmet, 
hazájok szokását törvényét, és egyéb magok becsülettel való 
alkalmaztatására hasznos dolgokat tanulhatnak, ha megmarad-
nak elég sok szép könyveim, magam számtalan írásaim, marad-
nak, ha csak azokot olvassák is eleget érthetnek belőle. Én scho-
lában keveset lakhattam, az után olvasásból tanultam a mit tud-
tam, annak is vettem hasznát, mert ha én pennával nem keres-
tem volna azt a mim volt s még most vagyon, a mi én reám az 
atyámról maradott, annál inkább a feleségem atyjától a sok 
semmi bizony meg vált volna mit csináltam volna, a magam 
deákságával Isten áldásából való keresményemből eddig az 
ideig mind ifjú legény koromban (mivel mikor Udvarhoz men-
tem az atyám házától 3 forintot adott annál többet soha nem) 
mind már huszonegy esztendős házasságomban magamot, fele-
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ségemet gyermekimet , cselédimet asztalomat tisztességesen 
tartottam, azért jó fiaim ti is tanuljatok, inert a tudománynak 
minden ember basznát veszi mind Erdélyben mind más orszá-
gokban. Ha penig nem tanultok, a paraszt ember gyermekeinél 
is aláb valók lesztek, és minden ember csúfjai kitől Isten kegyel-
mesen oltalmazzon. 

17. Ha a scliolát annak idejében elhagyjátok noha azzal ne 
siessetek legalább husz esztendős korotokig a scbolában tanul-
jatok, az után ha oly értelmes közönséges jóra termett itélő mes-
ter leszen az országban, a mellé menjetek a just a haza törvé-
nyit tanuljátok, mert rosz nemes ember az Erdélyben a ki a 
törvényhez nem tud, ha ott magatokot jól viselitek, tanultok is 
naponként, becsületetek is nevekedik. Becsületes emberekkel 
ismerkedtek, azonban csak leszen fáradságtok munkátok után 
annyi jövedelmetek, hogy magatokat el tarthatjátok. 

18. H a penig más udvarban mentek meglássátok oly 
udvart válaszszatok, a hol idővel valami promotióra mehessetek, 
mint én is az idveziilt gróf Apor István Uram ő Nagysága 
mellett, udvarnál penig sokat kell tűrni szenvedni, nyughatatlan-
kodni, a ki becsületre akar menni. Azért Uratok a ki lesz annak 
kedvit keressétek, de jó és szabados dolgokban, parancsolatjában 
melyek az Isten parancsolatjával nem ellenkeznek, a részegséget 
eltávoztassátok mint a mirigyet, vaj ki sok kárt vallottam én az 
ital miatt tudok másnak is példát mondani, a fajtalan életet 
eltávoztassátok mert a miatt mind lelkit, mind becsületit veszti 
az ember, a kevélységnek helyt ne adjatok, mert a kevélységnek 
bizonyoson szégyen vallás a vége, a henyélést utáljátok, mert 
bizony üressen marad erszényetek, az udvari hizelkedés hazug-
ság, szitkozódás veszekedés egymást beárulás elvádolás, egymás 
rágalmazás, feslett erkölcsű szolgákkal való társalkodás, ezek s 
hasonló rosz dolgok melyek az udvarokban szoktak uralkodni, 
édes fiaimat Istenért kérlek ne legyen bennetek, hanem Istent 
félők, kegyes életűek, józanok, igazmondók, alázatosak, minde-
nekhez magatokot jól alkalmaztatok, serények, vigyázók, békes-
séges tűrők, csendesek leygetek, az Isten megáld udvarnál lakto-
tokban is benneteket, és csudálatosan kimutatja promotiotokra 
való alkalmatosságokot, 

19. Ha az udvart becsülettel elhagyjátok és házasságra 
adjátok elméteket mindenek felett arra vigyázzatok, hogy Refor-
mata Religion levő leányt vegyetek, mert a külön Religiókon 
való házasok között ha külömben jól élnének is egymással lehe-
tetlen, hogy a Religio miatt veszekedés és gyűlölség ne származ-
zék, és hány szomorú példát láttam csak én is, a kiknek más 
Religion való feleségek volt meghalván az ura minden gyerme-
keit a Pápista vagy Sociniana Religióra hajtotta, ha több nem. 
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volna is, elég példa az én atyám háza, liogy az anyám Pápista 
volt meg az atyám életiben mind a bárom bugomot, mind az 
öcsémet Pápistákká csinálá, egyedül maradék meg ez igaz Reli-
gióban, én ugyan unitaria leányt vettem volt s elég bajoskodá-
som is volt tizennyolcz esztendeig, mig Isten szent lelke által a 
feleségemet megtérité, de az ilyen ritka példa s nem mindennek 
adatik, jobb azért az olyan más Religion való házasságot eltávoz-
tatni, ba szintén nagy jószágú gazdag leányt vehetnétek is mert 
azok elmulandók. Egy penig a legszükségesebb tudniillik a lélek 
idvesség a mint idvezitőnk mondja Mártának. 

20. Reformata Religion levő leánynyal való házasságban is 
pedig arra vigyázzatok hogy legyen jó igaz régi famíliából való, 
mert szokták ugyan mondani, hogy nem famíliával hanem kövér 
szalonnával főzik a zsíros káposztát, de azfelől csak szép dolog 
világ szerint, ha becsületes famíliában házasodik valaki, a vér 
vízzé nem válik ; ugyancsak ha valami baja leszen, a felesége 
után való nagy ember atyafiai, ha egészben nem szeretetből, 
de a magok becsületekért igyekeznek segítséggel lenni vajki 
sokat használt nekem hogy az anyámról atyánkfia mélt. gróf 
Apor István, ha nem csordult is mindenkor cseppent az atyafi-
ság után mind az atyámnak mind nekem. 

21. Arra vigyázzatok hogy legyen jószága a kit elvesztek, 
ha mindjárt nem száll is a jószág rá, csak legyen successiója, jó 
lesz ha magatok el nem éritek is a gyermekeknek, mert a szép-
ség az itjakot hamar meg csalja, azt tudják abban áll minden 
boldogság, de ha kenyér nem lesz mellette, vajki Ízetlen a szerelem, 
a szerelem a házasok között csak esztendeig tart, de a szeretet-
nek mind holtig kell tartani mert ne csak a személynek szépségit 
nézzétek a házasságban, hanem a jó erkölcsöt, a Religiót, a famí-
liát, és a jószágban való successiót. 

22. Ha jó feleséggel áld meg az Isten benneteket, igazán sze-
ressétek, ne kesergessétek mint Szent Pál tanit arraColoss. 3.19. 
szép szóval tanítsátok, intsétek, ne verjétek, mert a jó aszszonyt 
kár s vétek megverni, a gonosz aszszonyt héjában vered, annál 
gonoszabb leszen. Feleségteket mások előtt ne is igen dicsérjétek 
ha jó is, de ha annál roszszab is ne gyalázzátok soha, mind az 
által akármely jó s igaz feleségtek legyen is, de olyan titkodot, 
melyben életednek becsületednek veszedelme forog ki ne jelent-
sed. mert sok férfiak vesztenek el a miatt. 

23. Ha Isten gyermekekkel megáld benneteket, eltávoz-
tassatok valamely feslett életű dajkát ne fogadjatok, a ki szop-
tassa, mert bizony többire a micsodás tejet szop olyan természet 
is leszen benne mikor felnevelkedik, mind lelkinek mind testi-
nek nagy kárával, szoptassa maga az anyja ha teje lesz, ha nem 
lesz emberséges józon jámbor aszszonyal kell szoptatni, ha nagy 
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költséggel lesz is. A gyermekeket pedig még kicsiny korától 
fogva fenyitékben kell tartani, meg kell erőssen veszszőzni, semmi 
vétkét kicsiny korában el nem kell tűrni, az imádságra mibelt 
szólni kezd bozzá kell szoktatni, mert valamely apa anya gyer-
mekét kényesen neveli akasztófára neveli Educatio est altera 
natura, addig verd addig tanítsad, a mig kicsiny, mert ba felnő 
s akkor kezded verni ki veszi a pálczát kezedből s a fejedhez 
sújtja, a mint sok szegény atyákon megtörtént, kik kis korok-
ban gyermekeket kecsegtették, magoknak boltig való bút gyalá-
zatot szerzettenek. A gyermekeket ne lienyéltessétek mikor ki-
csiny is, valami distractiot adjatok neki, jó idején had szokjanak 
a serénységbez, gondhoz, munkához, gondviseléshez, igaz beszéd-
hez, ember becsüléshez, isteni félelemhez s minden jó csele-
kedethez. 

24. Gyermeket jó idején iskolában adjátok annak utánna 
udvarban mert a kinn lakott paraszt ember gyermeke elébb ül az 
otthon lakott nemes ember gyermekénél, hány István, Pál, Péter, 
Gergely Deákot láttam én paraszt emberek gyermekiből álló-
kot, kik addig tanultanak míg Deákságok után, vagy Directorok 
Procatorok, ítélő Mesterek, Tábla fiai lettenek. Gróf, Báró, Ur, 
főember uram fiai szégyenlettek tanulni, hanem kutya, agár, 
kopó, karulj (?) paripa, vadászat, ital, táncz s egyéb híjában 
valóság volt a mulatságok, felnőttek mint a szamárok, semmit 
sem tudtak, senki sem becsülötte, István, Pál, Gergely Deák 
ajtaján kuczorgottanak, tanácsot azoktól kérdettenek, azokot 
süvegelték, aranyazták ajándékozták, a ti gyermeketek is ugy jár 
ha nem tanul. 

25. Mikor már ember kort értek házasságtokban ha lehet 
soha számadó szolgaságot, tisztet fel ne válaljatok, mert sokakot 
értem én olyanokot, kik a számadó hivatalban pompáson élte-
nek, semmit jövendőre nem vigyáztanak, az alatt vagy elrontották 
a tisztességet kezekből vagy meg holtauak, feleségeket gyerme-
keket a számadásra rárántották, mindeneket elvették éhei 
halásra koldulásra jutottak. Jobb otthon száraz kenyeret enni 
csendesen s a jószágocskából élni a mint lehet, 

26. Ha lehet többet is, de kivált az urak közül egy jó Pat-
ronust szerezzetek magatoknak, azt udvaroljátok gyakorta ked-
vit keressétek hogy ha mi bajotok érkezik oda folyamodhassatok 
Isten után. 

27. Mikor vagy ti perletek mást, vagy titeket perelnek, 
legelsőben is jólelkű igaz Procatort fogadjatok, annak tanácsá-
val éljetek, de másokot is consuláljatok, a törvénytevőket jó 
idején eljárjátok házoknál szállásokon, a causát vélle megértes-
sétek s kérjétek azon hogy igazságtokban szóljanak, mert vajki 
jó s hasznos dolog mikor a törvénytevő előre a dolgot megérti 
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könnyebben s készebben hozzá szólhat mikor a szék szinén elé 
fordul a dolog. 

28. A mi kevés jószág marad rátok el ne adjátok, hanem 
inkább szaporítsátok, mert a jószágnak a hasznából kell élni nem 
az árából jobb bocskorban járni s a jószágot megtartani, mert a 
jószág hasznából idővel karmasin csizmát is vehetni, de ha 
jószágodat el adod a pénz hamar el kél, utoljára pénzed sem 
lesz jószágod sem lesz, példa erre ba más nem is csak a felesé-
gem apja, addig adogatá a jószágát, hol egyiket hol másikot, 
mikor meghala, még a testire is más adott egyetmást a kiben 
kinyújtóztatták, azért édes fiaim efféle példákból tanuljatok, a 
jószágtokot el ne vesztegessétek. 

29. Azon igyekezzetek, hogy az ó búzát ott érje az uj, az 
ó szalonát az uj szalonna, az ó bort az uj bor, mert a szegény 
nemes embernek nincs ártalmasabb mikor pénzes búzára szorul, 
azért a búzát köblönként olcsón el ne vesztegessétek, hanem 
mikor Pünkösd tájban legárusabb szokott lenni, akkor vagy kész 
pénzen, vagy hitelben, vagy kölcsön adjátok ki egy részit, hogy 
mindenkor tavalyi búzából vethessetek, s az idei buza maradjon 
más esztendőre, mert gyakran megesik bogy a buza vagy a szá-
razság, vagy hoszszas eső, vagy jégeső miatt oda lesz, olyankor 
ha tavalyi búzád nem lesz a kiből élj s pénzen kezdesz búzát 
venni, bizony oda lesz hamar a jószág. 

30. A ki uratok fejedelmetek lesz annak hűségében ugy 
károtokkal is mind végig megmaradjatok, mert az árulók mind 
Isten mind világ előtt gyalázatos gyülölségben maradnak s jószá-
goktól életektől priváltatnak. 

21. Ha valamelyik székben vármegyében Assessorok lesz-
tek a törvényben igazán voxoljatok, ajándékért, félelemért, 
atyafiságért gyülölségért hamis sentenciát ne mondjatok mert 
Isten ugy parancsolja a szegénynek árvának gyámoltalannak, 
hogy igaz ügyében elé menjen pártját fogjátok, az erőszak-
tevőtől a menyire tehetségtek lesz megoltalmazzátok, az Isten is 
ugy leszen mások ellen a ti oltalmatok. H a oly homályos és tit-
kos leszeu a causa vakmerőképpen s hirtelen senkit meg ne sen-
tentiázzatok törvény szerint az után világosságra jővén dolga 
ismét törvényre ránthatni, de ha az ártatlant megölik, ha azutáu 
napfényre jő is ártatlansága, fel nem támaszthatni. 

Többet is írhatnék akár egész könyvet gyermekeim tanú-
ságokra, de azonkívül is sok irásim magam munkáim vadnak, 
azokat olvassák gyakorta, s ha életre valók lesznek a gyerme-
keim azok szerint folytathatják dolgokot, hanem ide irtani egy-
nehány deák és magyar verseket, a melyeket utolsó Testamen-
tum gyanánt hagyok nekiek és azokat feljebb becsüljék minden 
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jószágnál s jóknál, melyek ha Isten megtartja nálam holtom 
után rájok maradnának. 

A versek ezek. 
Coelitas auxilium rebus qui poscis in arctis 

Disce Dei mores, ferre morasqui pati, 
Namque Dei mox est primum mersare profuudo 

Et mersam tandem sic revocare salo 
Et mora nota Dei est quod non mala protinus aufert, 

Quando placet nobis, sed sibi quando placet. 

Ezeket magyar versekre így fordítottam. 
Istentől oltalmat hogyha szükségedben 

Buzgó könyörgéssel kivánsz, legelsőbben 
Tanuld meg az Isten szokását s mindenben 
Isten késedelmit várjad csendességben 

Ugyanis Istennek szokása, elsőbben 
Hogy embert merítse veszély tengeriben 
De az elmerültet csudálatosképpen 
Hirtelen felveszi kegyelmes öliben. 

És bizonyos az is hogy ő szokott késni, 
S mikor mi akar juk akkor szabadulni 
Nem lehet, hanem csak mikor fog tetszeni 
Istenünknek akkor könnyíi boldogulni. 

A más rendbeli Versek ezek. 
Sis animo vultuque bumilis prodesse cuivis 

Si licet, et nulli sis nocuisse labor 
Sedulus in propriis, aliet aliena relinqui 

Prudenterque fides cui sit habenda vide 
Multa audi, die pauca, raroabdita, disce minori 

Parcere majori cedere, ferre parem, 
Sobrius et viget et verax simul esse memento 

Promptus amare bonos et tolerare malos 
Imprimis reverere Deum qui caruit et audit 

Omnia, quem prorsus fallere nemo potesc 
Haec faciens poteris peregriuos inter ubique 

Salvus et in media vivere Barbaris. 

Ezeket is magyar versekre igy fordítottam. 
Mind belől mind kivül alázatosságban, 

Igyekezzél élni s akár mi dologban 
Jó szivei szolgálni mindennek, azonban 
Senkinek ártani ne kivánj világban. 

Magad dolgaidot serényen forgassad 
Más ember dolgait soha ne vizsgáljad. 
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Meg lássad okoson kinek higyj szavának 
Tőriben ne essél gonosz akaródnak. 

Sokat hallj, keveset szólj, titkos dolgokot 
Titkoson el hallgasd, hozzád hasonlókot 
Békével el szenvedj, kedvezz kissebeknek 
Engedelmeskedjél a nagyobb rendeknek 

Józon, és vigyázó s igaz beszédidben 
Légy s a jámborokot tartsad becsületben 
Gonosz emberek közt hallgass vesztegletben 
Az Isten félelme legyen a lelkedben. 

Isten tiszteletit soha el ne hagyjad 
Akármi dolgodot azért félre rakjad 
Ha jól vagyon dolgod csak az Istent áldjad 
Ha nyomorúság sért a Istent kiáltsad 

Ha igy cselekcszel mindenütt világban 
Ha szintén laknál is vad pogány országban 
Békességgel élhetsz ámbár bujdosásban 
Isten tetszésiböl esnél nyavaljában. 

Harmad rendbeli versek. 
Noli facere omnia quae potes quia est superbia. 
Ne cselekedd mind meg azt a mit megcselekedhetnél, inert kevélység. 
Noli inquircre omnia quae nescis quia est Curiositas. 
Ne tudakozd mind azt a mit nein tudsz mert haszontalan gondosság. 
Noli dicere omnia quae scis quia est stultitia 
Ne mond ki mind azt a mit tudsz, mert nagy bolondság volna. 
Noli dare omnia quae habes, quia est prodigalitas. 
Ne add ki mindenedet a mi vagyon, mert nagy tékozlás volna. 
Noli judicare omnia quae vidis, quia est temeritas 
Ne tégy Ítéletet mindenről a mit látsz, mert nagy vakmerőség. 

Végezetre a mit a nagy bölcs római császár egy Cincin-
natus nevű jó barátjának irt azokat hagyom én is az én gyerme-
keim tanuságokra. 

1. Az elvett jótéteményről mindenkor megemlékezzél, a 
rajtad esett boszuságról örökké el feletkezzél. 

2. A te kicsinyedet soknak, a más ember sokját kicsinynek 
tartsad. 

3. Mindenkor a jámbor emberek társaságokra adjad ma-
gadat, a gonosz társaságot pedig elkerüljed. 

4. Magadnál nagyob emberekhez alázatossággal, hozzád 
hasonlókhoz nyájassággal viseljed magadot, 

5. A jelenvalókkal jól tégy, a távol valókról mindenkor 
jól emlékezzél. 

6. Jovaidnak kárvallását semminek, becsület sérelmét 
nagynak állítsad. 



VÉGRENDELETE. 157 

7. Egy dolognak megnyérésiért soka több dolgokat, de 
ellenben, sok bizonytalan dolgoknak megnyeréséért egy bizo-
nyos dolgodot el ne bagyd. 

8. Csak egy kiváltképpen való igaz barátot tarts, de bogy 
egy gonosz akaród se legyen azon igyekezzél. 

Isten szent lelke által vezéreljen minden jóra édes gyer-
mekeim holtotok után lelketeket vigye szent országában szent 
fiának érdemiért az én bűnös lelkemmel, feleségem lelkivel, 
minden hozzám tartozó atyámfiainak távul, közel valóknak és 
minden örök életre elválasztott híveknek lelkekkel együtt s 
adjon boldog s idvességes feltámadást az Ítélet napján, s örökké 
való nyugodalmat örömet a fényes menyországban. Kinek ugy 
mint az Atya, Fin, Szent Lélek Szent-Háromság egy igaz 
Istennek mennyen földön adassék dicséret, dicsőség, tisztesség, 
hálaadás és bizodalom, mától fogva mind örökkön örökké Amen. 



MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK. 

II. Rákócz i Ferencz f e jede lem n d v a r t a r t á s i sza-
b á l y z a t a . 

MÁSODIK KÖZLEMÉNY.1) 

Fegyverhordozó instructiója. 
Primo. Tudtára légjen fegyverhordozóinknak, liogy jól-

lehet minden szolgai hivatalban levő híveinknek szoros hűsé-
gét megkívánjuk : ők mindazáltal arra kiváltképen való módon 
annyira köteleztetnek, bogy ha ezen hivatalt magokra felvállalni 
merték, mellettünk és velünk minden veszedelemre és életek le-
tételére is magokat minden vonogatás és akármely más conside-
r a l o nélkül resolválniok kölletik, s azért is szükséges megismér-
niek, hogy szolgálatunk kívül soha nem lehetnek. A mint is 

Secundo. Legalább egy közűlek mindenkor és mindenütt 
velünk járni tartozván, egymást hetenkint felváltsák, és táboro-
zásunk vagy utazásunk alkalmatosságával házunkban, vagy sáto-
runkban fegyverünk mellett háljanak ; mindazáltal quártélyozá-
sunk alkalmatosságával megengedtetik, hogy az háló házunkban 
való hálásra a csuhadárokkal is felválthatják magokat úgy, hogy 
lefekvésünk után legfeljebb egy órával, minden zörgés és kopogás 
nélkül, mentül nagyobb csendességgel lehet, a nyugovásra ágyo-
kat megvessék, és mindenekben a csinosságot megtartsák. Tovább 

Tertio. Főbb hivataljokban lészen, hogy mindenféle fegy-
verünket jó gondviselés alatt és tisztán tartsák, oly szorgalma-
tos vígyázással, hogy ha harczokban avagy más alkalmatossá-
gokban azokban megfogyatkozunk, arrúl életekkel is számot 
adni tartoznak ; melyre nézve szükséges, hogy kinek-kinek közü-
lök oly jó elkészült fegyvere és paripája légyen, hogy a magun-
kéban (kitűl isten őrizzen) megfogyatkozván, személyünket azok-
kal alkalmatossan segéthessék. Melyre nézve 

Quarto. Mint személyünknek legközelebb való őrzői, hogy 
táborozásunk alkalmatosságával annyival inkább harczokban 

*) L . T ö r t . T á r . 1 8 8 0 . I I I . f. 
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mellettünk járjanak, és fegyverünket mindenkor magokon hor-
dozzák, tartozó kötelességekben lészen, a mint is soha azok 
nélkül lovon velünk ki ne menjenek ; sőt ennek felette a ki a 
rendszerint való hivatalban lészen, főbb instruetiójának tartsa, 
bogy maga fegyveres lovát egy szolgájával együtt paripáink kő-
zett oly készen tartassa, bogy minden szempillantásban, legkivált-
képpen étszakának idején, velünk együtt lóra ülhessen. 

Quinto. A pompák alkalmatosságával azt observálják, 
hogy távulkán irántunk két felől a fő-fegyverhordozónk buzogá-
nyunkot, a vice penig lovon mentünkben kardunkot hordozzák, 
és azt hintóban való ülésünkkor is az hátulsó kocsis-lovak irányá-
ban hasonló móddal elkövessék ; a holott penig az útnak keskeny-
sége miatt szorulás történik, immediate hintónk, lovunk vagy 
személyünk után jöjjenek. A vadászatokban penig az eddig szo-
kott rendhez alkalmaztassák magokat. Utúljára 

Sexto. Mindezeknek jobb móddal való véghez vitelére pa-
rancsoltatik, hogy minden egyéb rendbéli szolgáink felett oly 
józan életet éljenek, mely szerint mindenkor magok szoros köte-
lességekről megemlékezvén, casu in contrario a feljülírt bünte-
tést elkerülhessék, kik is személyünk után udvari kapitányunktúl 
és hadnagyunktúl dependeáljanak, minden parancsolatjok szerint. 

Quártélymester instructiója. 
Primo. Az udvari quártély-mester az udvari nyári tábo-

rozásunkban és téli quártélyozásunk alkalmatosságával kinek-
kinek quártélyát és szállását kiosztassa, mérettesse és rendel-
tesse, legfőbb hivatalja lésezn. Hogy ezen szolgálatot annál seré-
nyebbben véghez vihesse : rendeltetik melléje két furér, melyre 
nézve az udvari kapitány és hoffmesterünk listában néki kiadat-
ván az udvarunknak és minden renden lévő szolgáinknak rendeit, 
neveit és portiójok számát, s azt két felé repartiálja, úgy t. i. 
hogy egyik alatta lévő furéri közzűl azon udvari rendeknek 
oszsza az szállást, az kik az udvari ̂ kapitány dispositióji alatt 
vadnak, az másik penig azoknak, az kiknek dependentiájok az 
koffmestertül is vagyon ; és jóllehet magának mindezekre leg-
főbb inspectiójának köll lennie, mivel mindazonáltal mindenek-
nek megvizsgálására maga személyében reá nem érkezhetik : az 
magunk, követek, udvari kapitány, koffmester és udvari had-
nagy, úgy cancellariák szállások osztását, úgy a senatorokét is 
vagy erdélyi tanácsokét másra ne bízza, hanem maga megjárván 
és tekintvén, azon légyen, hogy az helynek alkalmatossága sze-
rint kinek-kinek jó, tiszta szállása légyen, azon igyekezvén, liogy 
az feljebb emiétett udvari tiszteken kívül az fő-bejárónknak, 
innyaadóknak, fegyverhordozóknak és csuhadároknak, udvari 
káplányoknak, doctorunknak és franczia borbélyunknak mentül 
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közelebb lebet, lebessen szállások az szolgálatban levő bejárók-
kal és inasokkal, az feljebb említett követek, főtisztek, cancellá-
riák, senatorok és tanácsok quártélyjok fogyatkozása nélkül. 

Secundo. Akár téli, akár nyári útazásunk alkalmatosságá-
val azért, az midőn indúlásunknak napja és velünk menendő 
udvariaknak száma udvari kapitányunktól és boffmesterünktűl 
neki kiadattatik : annakelőtte való estve, a parola kiadattatása 
alkalmatosságával furérjével együtt udvari kapitányunknál beje-
lenjen, az kitül végére menvén : hol lészen az tábornak megszállása, 
avagy háló helye ? indulásunknak óráját is megtudja, úgy, hogy 
az készülő megfuvattatása után egy félórával egy furérját zász-
lócskájával együtt az szállásunk előtt strázsára küldje, és maga a 
készülő után egy órával oda compareálván, kinek-kinek az udva-
riak közzűl előküldendő cselédjét legföljebb egy fertályóráig 
elvárván, azokkal, a kik jelen lesznek, indűljon és senkit maga 
előtt járni avagy elő menni az udvariak közzűl maga megares-
táltatása s büntetése alatt ne hagyjon ; ha kiket penig már az 
szálló helyen találna, azokat azonnal arestum alá vettetvén, mind-
addig el ne bocsáttassa, míglen felőlek udvari kapitányunk pa-
rancsolatját nem veszi. 

Tertio. Senkit menetelében oldalt seregébül kimenni ne 
hagyjon, hanem valakinek szolgája azt próbálni merészelné, azt 
seregre hajtsa ; ha peniglen ez elégséges nem volna, hacsak bot 
alá való rendű szolga, azonnal meg is pálczáztathassa, avagy kü-
lönben arestáltassa udvari kapitányunk dispositiójáig. 

Quarto. Hogy peniglen mindezeket véghez vihesse, és az 
magával menők közt jó rendet és fenyítéket tarthasson : udvari 
kapitányunk mindenkor udvari lovas hadunk közül egy strázsa-
mestert, legfeljebb húsz legénynyel melléje rendeltessen, az kik 
egyedül parancsolatjátúl függjenek. 

Quinto. Az midőn azért táborban leszünk, mivel az tábor-
hely kiválasztása nem az ő tiszti, az udvari hadaink főquártély-
mesterétűl, az ki nélkül táborunkbúi indulni nem fog, el ne sza-
kadjon, hanem vele együtt járván, az míg az táborhely kiuézet-
tetik, az tábori strázsa-seregekkel helyben maradjon mindaddig, 
míglen az magunk quártélya, az feljebb emiétett udvari hadaink 
főquártély-mesterétűl neki ki nem mutattatik. Mely után annak 
közepére az maga mellé rendeltetett strázsát csuportra állítván, 
annak harmad részét lovon tartsa, a többi penig lovárúl leszáll-
hat ugyan és füvelhet, de híre s parancsolatja nélkül elmenni ne 
mérészeljen. 

Sexto. Távoztassa ezen fennálló strázsa által az eredhető 
veszekedéseket és rendetlenségeket, és ha vagy konyhamesterünk-
tül, vagy előremeneiulő lovászmesteriinktül requiráltatik : azon 
hadak közül az fa, víz, fűhordó szekerek mellé annyi katonát 
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rendelhet, a mennyit az messze vagy közöl menetelekre nézve 
elégségesnek ítél lenni. 

Septimo. Maga azalatt udvarunknak helyét az kiadandó 
delineatiónk szerint kimérvén és mérettetvén, az mely felöl az 
hadak jőnek, az tábori strázsáig elönkben jöjjen ; se maga se furérje 
addig lovokrúl ne szálljanak, mígnem kiki maga helyét el nem 
foglalja. 

Octavo. Minekutánna a sátorok felverettetnek, újonnan 
az udvar helyét megjárván, az kinek lovát avagy szekerét az 
kimérettetett útczákon találja, azokra kezét tegye és elébb lovát 
vagy szekerét vissza ne adja, míglen minden lóért, az mely az 
útczákra köttetett, egy-egy forintot és szekérért kettőt le nem 
teszen neki. Melyben udvari kapitányunk (hogy az rend obser-
váltassék) oly szorossan assistáljon néki, bogy az kik le nem akar-
nák tenni, fizetésekbűi is defalcáltassék. Ezzel mindazonáltal az 
quártélymester ne abutáljon, és ezen parancsolatunkat oly szo-
rossan ne értse, bogy az megszállás alkalmatosságával és az kik 
történetbűi még az czövekek kiverettetése előtt az utczában hagy-
nak szekereket vagy lovakat, hanem csak az melyek az sátorok 
felverettetése után ott találtatnak. 

Nono. Légyen az quártélymesternek szorgalmatos gondja 
arra is, hogy valaki az udvariak közzűl szolgáját szállást fog-
lalni előre küldi, kinek-kinek veres, félszárú lobogócskája légyen, 
és valaki közzűlek e nélkül menvén szállást foglalnia, szabad 
légyen neki minden személy és urak caractere válogatása nélkül 
(az követeken kívül) fegyverét elvétetni, és mindaddig ki nem 
adatni, valameddig ki nem váltatik az urátúl. 

Decimo. Téli quártélyozásunk alkalmatosságával az mellé 
rendelt strázsákban és előmenetelben hasonló rendet tartván, 
mind azokat observáltassa és furérje kinek-kinek nevét az szál-
lása ajtajára írván, lobogócskáját is az kapu előtt verettesse le, 
hacsak királyi városunkban nem lészünk szállva, a hol ezen lobo-
góknak leverettetése illetlen volna, melyek másként is csak ad-
dig legyenek ott, míglen udvarunk beszáll. . 

Undecimo. A mellette levő strázsákot hasonlóképen szál-
lásunk előtt tartsa és azon alkalmatossággal minden rendetlen-
ségeket eltávoztasson. 

A fü- és a vice-szekér mesterek instructiója. 
Nem kevés kár és fogyatkozás interveniálván gyakorta a 

szekeres lovak, béres ökrök és az szekerek, s úgy nemkülömben 
udvari szolgáink egész bagazsiája körül, a miatt, hogy azokra 
senkinek főinspectiója és directiója nem lévén, egyik szekér-
mester a másikára nézve, afféle defectusoknak annak idejében 
való correctióját negligálta. Ahhoz való képest, hogy az ilyen 
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ekkoráig csupán csak az nem jó egymással való értelem és ren-
detlenség miatt történni szokott fogyatkozások a szép rendtartás 
által remedeáltassanak : a szekérmesterségnek főinspectióját és 
directióját feljűlírtt lovászmester hívünknek kegyelmesen con-
credáltunk, oly formán, hogy melléje rendeltetve lévén két vice-
szekérmester, azok mindenekben tűle függni és minden rendelé-
séhez magokat alkalmaztatni tartozzanak. Szükség azért 

Primo. Hogy elosztván közöttek bagázsiánk szekereit, 
azokra oly jó vigyázást tartasson a megcmlétett subalternussi 
által, hogy interveniálván néha a szekereknek vagy elmaradása, 
vagy némely részrűl másuha való küldések, mintha mindenütt 
maga jelen volna mellettek, minden fogyatkozás és kár nélkül 
készen találtassanak. Amint is 

Secundo. Ha mi fogyatkozások esnek az ökrök, lovak, 
avagy szekerek körül, azokat tempestive jelentsék meg a főin-
spectornak, melyeket maga is megvizsgálván, késedeleni nélkül 
orvosolni tartozik : bogy valamikínt hátramaradás útazásunkban 
azoknak fogyatkozásával ne causáltassék, tartozván máskínt a 
gondviseletlenség által interveniált károkrúl (a ki oka lészen) 
számot adni. 

Tertio. Az udvari kapitányunk, vagy annak nem léte miatt 
felső tiszteink híre s engedelme nélkül, akár táborban, akár 
utazásunk alkalmatosságával szekerinket előreküldeni ne meré-
szelje, hanem a parola kiadásakor végére járván, indítsa meg 
egyszersmind, és nem szakadozva, annak idejében, és szekereit 
senkinek is előremenni udvari kapitányunk czédulája nélkül 
meg ne engedje. 

Quarto. A készülő megfuvatása után gondja légyen, hogy 
két órával kinek-kinek marhája szekerében befogva légyen ; avagy 
ha a felülő előbb megfuvattatnék, azt kiki a szerint szorgal-
maztassa, de szálló-helyébül ki ne induljon a szekérmesterek 
parancsolatjok nélkül, az kocsisok és béresek megpálczáztatásá-
nak büntetése alatt. 

Quinto. Mivel a magunk szekereivel az udvari tiszteink és 
szolgáink szekerei is (legfőképen táborban) együtt fognak járni, 
bogy a szekereknek szoros útakon egymás eleiben való rendelet-
len menetelüktül confusió ne szármozzék : parancsolatunknak 
esmérje lenni, hogy magunk saját szekerei után úgy jártassa a 
többi szekereket, a minémű rendben quártélymestereknek ki-
adott instructiónk szerint tartatik kiki udvarunknál, és valamely 
azon renden kívül akadályoztatja a többinek útját, szabad pré-
dára bocsáttassa a szekerét ; ha pedig valamely maga rendiben 
eltörnék, azt a hátúi lévők által köz segétséggel csináltassa, és 
mindaddig meg ne indítsa a többit is, valameddig el nem készül, 
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hanemha marhája fáradsága miatt nem mehetne, de akkor is 
csak a szekérmesterek parancsolatjából. 

Sexto. A szekerek mellett lévő cselédek mindenekben en-
gedelmeskedjenek emiétett főinspectornak és alatta lévő szekér-
mestereinknek. a mint is az útazásban dispositiója alá rendeltet-
nek ; különben ha ki megbüntettetik közülek, magának tulajdo-
nítsa ; kik ellen is ha valakinek valami praetensiója lehetne, 
hoffmester hívünket complanatiója eránt requirálja és semmi 
böcstelen szókkal ne illesse, az edictumban az eránt feltett bün-
tetés alatt, 

Septimo. Lármáknak idején senki szekerét előremenni ne 
engedje, hanem megindulásra parancsolatja lévén, tartsa azon 
rendben valamint járni szoktak ; kik közzül ha valamely megin-
dulna és nyargalva menne a többieknek útján kívül, a kocsissá 
azonnal meglövöldeztessék és a szekér prédára hányattassék, az 
edictum szerint, eo declarato, hogy ha kinek szekere ily alkal-
matossággal eltörik, és vagy egy vagy más okbúl elmarad, az 
utánnavalók nem tartoznak az után várakozni, hanem szabados-
san elkerülhetik, szekérmesterek parancsolatja mellett. 

Octavo. Megszállván magunk szekerei, azokat rendben ál-
lítsa, és mindenikének végében a lovakat is helyheztesse, strázsát 
rendelvén melléjek, azon szekereken kívül, a kiknek sátoraink 
vagyis quártélyunk előtt kölletik mindenkor maradni ; és úgy 
ezekben forgolódjon emiétett lovászmester hívünk az directiója 
alatt levő szekérmesterekkel, hogy más egyéb parancsolatink sze« 
rint botfmesterünktül dependeálván, mindenekben dispositi ójá-
túl függjenek és azokban serénységgel és igaz hűséggel eljár-
janak. 

Lovászmesterek instructiója. 
Primo. A lovászmesterség hivataljai közt legfőbb lévén 

az, hogy lovon vagy hintón akármely felé való fordulásunk, de 
kiváltképen táborozásunk és szorosabb állapotnak alkalmatos-
ságival oldalunkhoz közel lenni tartozván, mintegy belső testőr-
zőknek tartassanak ; szükséges azért mindenekfelett, hogy hiva-
taljokat meggondolván, oly józan és mértékletes életet éljenek, 
hogy nemcsak alattokvalóinak jó példát mutassanak, hanem 
egyszersmind valamikor parancsolatunkat értendik, szolgála-
tunkra oly készen találtassanak, hogy ha az gyakran történhető 
szorosabb alkalmatosságoknak idején mértékletes életek vagy 
gondviseletlenségek miatt vagy szolgálatjokban, vagy lovaink 
eránt megfogyatkozunk : életekkel is tartoznak számot adni ; s a 
mint is 

Secundo. Tudtokra légyen, hogy az ütközeteknek s más 
akármelyféle szorosabb állapotoknak alkalmatosságával minden-

í i * 
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kor három elkészült fegyveres paripánkot oldalunk körül hordoz-
tassák, és hogyha vagy lovunk veszedelme vagy bádgyadtsága 
miatt, vagy más okokra nézve más paripára lészen szükségünk, 
magok lovárúl leugrándozni tartoznak, és ha magunk paripáját 
hirtelen alánk nem adhatják, ugyan a magokét is alánk adni 
köteleztetnek, életek elvesztésének büntetése alatt ; s azért is 

Tertio. Oly lovász-szolgákat igyekezzenek számunkra fo-
gadni, a kik hasonló józan életben foglalatoskodjanak, és a kik-
nek magok becsületes viselésérül már eleve túdósok voltanak és 
igaz hűségekben bizonyosok lehetnek ; de kiváltképpen azokat, 
a kik fegyveres vezeték-lovainkra gondot fognak viselni, hírünk 
s consensusunk nélkül meg ne fogadják, kiknek is közönségesen 
conventiójokat kiadattatván, gondviselésekben lészen emiétett 
lovászmesterinknek, bogy mindazoknak kifizetését, mind penig 
rukázatjoknak kiadattatását udvari commissáriusnál oly vígyá-
zással vitessék véghez, hogy mivel gyakran körülöttünk forognak 
és vezetékeinket kornyétánk előtt hordoznák, rongyosan vagy 
romlott csizmákban ne találtassanak. Azonban 

Quarto. Hogy azon alattok való szolgák annyival is inkább 
tudhassák mihez alkalmaztatni magokat oly rendben vegyék 
őket, hogy a paripák, pajzán és a szekeres-lovak gondviselésére 
elosztván őket, kinek-kinek állandóképpen kimutatódjék, mi-
csoda lovakra és más egyéb állapotokra légyen gondja? A mint 
is jó és szoros instructióbéli parancsolat mellett hivataljokat el-
intézvén, magoknak is kötelességekben lészen, hogy nemcsak a 
főbb lovászokkal vigyáztassanak az alábbvalóknak a lovak kö-
rül való magok alkalmaztatására, hanem magok is mindennap 
gyakorta a lovak tekintésére közettek megfordúlván, a fogyatko-
zásokat megvizsgálják és megorvosolják, az istálókat és szerszá-
mokat csinosan tartassák, a vétkezéseket érdemek szerint bün-
tettessék, és mindenekre oly szorgalmatos gondot viseljenek, hogy 
ha vagy lovainkban, vagy más egyéb gondviselések alatt lévő 
állapotokban negligentiájok miatt kár esik, magokébúi fogják 
pótolni. Melyre nézve 

Quinto. Szükséges, hogy valamint a midőn komornyikunk-
tól bizonyos ezüst, arany s köves-szerszámokat kezekhez vesznek : 
azoknak kiadásárúi s perceptiójárúl contraquietantiákat adjanak, 
nem külömben kötelességekben lészen lovászmestereinknek, hogy 
amidőn a szolgálatban alternáikodnak, vagy udvarunktúl másuha 
távoznak, egymásnak kézről kézre recognitio mellett kiadják, és 
esztendőben legalább kétszer komornyikunkkal számot vessenek. 
Sőt ennek felette 

Sexto. A jó rend magával hozván, hogy a több alábbvaló 
eszközök is számban tartassanak: liívataljokhoz tartozik az is, hogy 
minden angariánkínt azokat is inventáltassák, és kinek-kinek az 
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alábbvaló szolgák közül kiadván, jó gondviselés alatt tartatását 
keményen és oly büntetés alatt parancsolják, bogy ba valamely 
azok közül vagy elromol, vagy elvész gondviseletlenség miatt, 
tizetésekbül defalcáltatik, eo declarato, bogy az elkopott szerszá-
mokat is, ámbár kordí állapot magában, mindazáltal némely rosz 
consequentiákra nézve magoknak a romladozásnak színe alatt 
ne tulajdonítsák. Továbbá 

Septimo. Nagy kötelességekben fog állani, bogy mind éjjel-
nappal, akár helyben, akár táborban lévén, egynehány lovasokat 
megnyergelve készen tartassák ; a mint is a végre szállásunk és 
sátorunk előtt karabélyos strázsa állván, a strázsálásnak rendi sze-
rint egész készülettel paripánkat kezéhez adassák és successive 
változtassák, oly observatióval, hogy valamikor a karabélyos a 
lovat kezéhez veszi a másikától : mindannyiszor egy vice-lovász-
mester. a ki a lovaknak változására naponkínt alternatini rendel-
tetik, puskáinkat és lóra való szerszámokat megtekéntse, és a 
változó lónak puskatokjában berakja, egyszersmind oly kemény 
parancsolat alatt, hogy ha avagy strázsa, vagy a lószerszámoknak 
valamely fogyatkozása miatt annak idejében rövidségünk s meg-
fogyatkozásunk történik, a vétkes fél életét is elveszti. 

Octavo. Valamikor valahá vagy hintón, vagy lovon kime-
gyünk : mindenkor lovászmestereink közül egyik, két s három ve-
zetékekkel (a mint parancsolatja lészen) velünk járni tartozik, 
s még akkor is oly készülettel indúljon ki, hogy soha a patkolásra 
való eszközök el ne maradjanak. A mint is 

Nono. Szoros gondviselésekben lészen, bogy oly megpró-
bált jó kovácsokat szerezzenek lovainkhoz, a kik nemcsak a lovak 
patkolásához, hanem orvoslásához is (a midőn nyavalyájok tör-
ténik) jól értsenek; melyre nézve azon legyenek, hogy a szükséges 
patkóknak szögökkel együtt való megszerzésében soha fogyat-
kozás ne essék. 

Decimo. Utazásunk s változásunk alkalmatosságával min-
denkor a vicéjek közül egyet több szolgákkal együtt a statiókra 
előreküldjenek, hogy minekelőtte lovaink odaérkeznének, fűrűl 
avagy szénárúi és más egyéb szükséges dolgokról elégséges 
provisiót és dispositiókat tehessenek. Utoljára 

Undecimo. Magok dependentiáját hoffmesterünktül tartván, 
minthogy az egész hívataljokbéli casusokat sem nem lehet, sem 
nem szükséges előszámlálni : valamiben valamikor kérdésre és 
orvoslásra való szükséges dolgok interveniálnak, azok eránt az 
emiétett tiszthez recurrálván, minden parancsolatink szerént dispo-
sitiójához alkalmaztassák magokat, és egy szóval egész hivataljok-
ban hitek szerint serény dexteritással és igaz hűséggel eljár-
janak. 
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Komornyik in&tructiója. 
Jóllehet minden renden lévő udvari szolgáinkban az hoz-

zánk való igaz hűségeskedés megkívántatik : mindazáltal kivált-
képpen való módon szükséges, hogy valamelyre portékáinkat bizo-
dalommal, pénzünket, kincsünket és egész tárházunkat gondvi-
selése alá bíztuk, ugyan hasonló tökéletes hűséggel folytassa maga 
hivatalját ; melynek jobb rendben való alkalmaztatására nézve 
observálja : 

Primo. Tárházunkat inventálván és keze alatt lévő minden 
portékáinkat conscribálván, szép rendben elintézve tisztán és 
csinosan tartassa, és az inventariumnak vagyis conscriptiónak 
fgyik párját magának hagyván, a másikat pro directione introi-
tus kezüukhez assignálja ; a mely portékákot penig magunknál 
hordoznunk szükséges, azokat külön-külön (a mint illik) ládák-
ban rakatván, oly tisztában vegye, hogy valamikor mire szüksé-
günk lészen. nemcsak az ládák eránt confusio ne légyen, de az 
ládákban is rend szerint lévén berakva, a portékánknak hányása 
és üdőmúlatás nélkül előnkben bozattathassék. Továbbá 

Secundo. Hogy a pénzbéli jövedelmeink perceptiójában, 
avagy introitussában, a jövendő számadásra nézve is confusiók 
ne történjenek : alkalmatos és szükséges rendnek látjuk, bogy va-
lamikor valahonnan parancsolatunkbúi pénzt vészen kezéhez, 
azt megolvasván, avagy (mely úgy is számadásában fog járni) 
mások által megolvastatván, magunknak bejelentse, és ha egész-
len találtatik az olvasás szerint a summa, mind maga introitus-
sabéli listájában : mikor, kitűl és holott leválta ? circumstantia-
liter connotálja, mind penig azon listáknak párját kezünknél 
hagyván, az particularis perceptiók alá maga nevét subscribálja, 
és azután parancsolatink szerint a hova szükséges, aképen ero-
gálja. A mint is, 

Tertio. Senkinek semmit is írásbeli commissiónk nélkül ne 
adjon ; hanem azt kezéhez vévén, sine tergiversatione, protelationo 
temporis et discrimine personarum, annak tenora szerint kit-kit 
exolváljon, oly móddal, hogy a commissióra irattassa a quietan-
tiát; holott penig meghitt embereink által szóbéli commissiónkat 
veszi : azoktól recognitiót, amazoktúl penig. a kik percipiálják, ha-
sonló móddal quietantiát vegyen. Mindazáltal 

Quarto. Más formában lévén conventiós szolgáinknak 
dolga : azok eránt nem szükséges, hogy commissiónkat várja ; a 
mint is tudtára légyen, hogy mivel étekfogó-szolgáinkon feljül 
inclusive (minthogy azon alól valóknak kifizetések udvari com-
missariusunkra bizattatott) minden egyéb rendbéli szolgáink-
nak főbb conventiójok szerint való pénzbéli contentatiójok liiva-
taljában lészen : megkívántatik, hogy cancelláriánkrúl azonnal 
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conventiójokat kivévén és azokat listába formálván, minden 
kantoronldnt kifizesse, oly móddal, bogy mind emiétett koinor-
nyékünk amazoknak eonventiójokban a mint exolvált beírja, 
mind penig amazok a mint percipiálták, conventiós listájában cum 
subscriptione sui connotálják, avagy penig külön is papíroson 
(a mint komornyékunknak tetszeni fog.) quietanti áj okat kiadják. 

Quinto. Szükséges lévén, bogy az mindenkori occurrens 
particularis expensákra s eroga tiókra komornyik-inasunknál bi-
zonyos költségbeli pénz álljon : szorgalmatosan vigyázzon, bogy 
azon cassát erga contraquietantias soha üressen ne hagyja, a 
ki is legkisebb erogatiókrúl is tartozik számot adni ; mihelyen a 
költségnek elfogyását bejelenti : azonnal in istanti számot vegyen 
tűle, ugyanazont observálván akkor is, midőn útozásunk al-
kalmatosságával maga elmaradván, és a végre nagyobb summa 
pénzt adván kezéhez, utunkból visszatérendünk. Ennek felette : 

Sexto. Serény gondviseléssel légyen, bogy valaminémű 
portékák és eszközök vagy magunk ruháink készétésére vagy 
palotáink tisztességére és más egyéb udvarunk szükségére kí-
vántatnak, azokat, hogy kivált táborozásunkban mindenütt kal-
már-botokat, avagy azokban is olyakat nem kaphatván, fogyat-
kozásunk ne essék, jó eleve külső országokbúi is meghozattassa ; 
a mely végre szükséges, hogy mindenféle mesterembereket, úgy-
mint szabókat, szücseket, varrókat azaz kímvarrókat, aranyhíme-
zőket, csizmadiákot etc. szereztessen udvarunkban és szüntelen 
tartasson. Kihez képest 

Septimo. Minthogy inasaink és némely körülettünk udvarló 
szolgáink ruházatja hívataljában lészen : szorgalmatosan vigyáz-
zon, hogy méltóságunkhoz képpest azoknak számára rendes és 
csinos köntöseket készéttessen, és az mennyire lehet, egyszersmind 
varattatván, ugyan a szerint adattassa ki is nékiek, és egyiket is 
rongyosan lenni ne szenvedje ; s úgy nemkülönben a bejárók 
étekfogók és egyéb szolgáink számára (a kirül tudniillik paran-
csolatja lészen) jó idején a posztót kiadattassa, mely iránt mind-
azonáltal azt observálja, hogy az kinek pénzbéli fizetése lészen, 
a ruhának árrát computálván, conventiójában imputáltassa. 

Octavo. Az midőn táborozásra avagy más hosszas útazásra 
indúlunk, tisztében lészen komornyikunknak, hogy portékáinkat 
megvizsgáltatván, a melyek vagy superflue vadnak, vagy nem 
szükségesek, bizonyos bátorságos helyen elhagyja, avagy tárhá-
zunkban küldje és egy szóval : semmi szükségtelen eszközökkel 
társzekereinket ne terhelje. Item 

Nono. Megengedtetik komornyikunknak és ugyan fáradsá-
gos szolgálatjának jutalmáúl rendeltetik, hogy valamikor con-
ventiós szolgáinknak fizet, avagy másoknak commissiónk mellett 
in particulari erogai : minden forintból maga számára egy pénzt 
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megtarthasson, mindazáltal ide nem értvén, a midőn parancso-
latunkbúi bizonyos szükségekre kézrűl kézre valamely nagyobb 
summa pénzt egyszersmind assignál. 

Decimo. Tudtára légyen, hogy minden esztendőnek végén, 
avagy másszor is, a mikor parancsoljuk, számot adni tartozik ; 
melyhez képest mindenkor oly készen légyen, hogy dolgait jó 
rendben folytatván, mindenkor a számadásra előállbasson. 

Undecimo. Legfőképen arra légyen gondja komornyikunk-
nak, hogy ha mikor pénzbéli cassája fogyatkozásra közelget, 
tempestive adjon hírt magunknak, hogy szükséges provisiórúí 
disponálhassunk ; ha penig más egyéb állapotokban történik 
vagy megszűkölése, vagy valaminek megorvoslása kívántatik, 
béjelentvén jó idején hoffmesterünknek, parancsolatink mellett 
általa leendő dispositióktúl várjon, és hivatalját illető más min-
den egyébbféle állapotokban igaz hűséggel és serénységgel el-
járjon. 

A vörösvári Rákóczi-Aspremont-Erdődy-levéltárban levő egykorú 
másolatról, (hét ív, in folio). 

K i e g é s z í t é s ü l . 
Udvariak eskümintái. 

( 1 7 0 4 — 1 7 0 5 . ) 

I. 

Formula Juramenti Domini Cancellarij. 

Én Jánoky Zsigmond, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, 
Szent-Lélek, teljes Szent Háromság egy bizony örök Isten. Hogy mivel 
a Méltóságos Fejedelem Felső-Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes 
Urunk ő Nagysága engemet Udvari Cancelláriussának denominálni és 
applicálni méltóztatott : ezen udvari cancelláriusi tisztemben és hivata-
lomban igaz hűséggel és serénységgel mindenekben forgolódom, és a 
Magyar Hazának híre s akai 'atja nélkül, sem directe, sem índirecte, 
sem most, sem annakutánna, az üdő és tisztem változásával is ki nem je-
lentem, sőt inkább magamban megtartván, az ellenséggel is semmi 
módon és szín alatt nem correspondeálok vagy colludálok, ha mi ollyast 
más ellen észrevennék is, el nem titkolom ; az instánsokat absque omni 
respectu personarum et privata interessentia egyaránt meghallgatom s 
azoknak instantiáit igazán proponálom, magam opinióját a mellé jó lel-
kiismerettel, az ország törvénye szerint kimondom, és szokott expeditió-
ka t megvizsgálom, Kegyelmes Urunk ő Nagysága resolutiója szerint 
igazán végben vitetem, és valamit ezen Magyar Ügynek, úgy praetitu-
lált Kegyelmes Urunknak haszuára, javára, oltalmára, és méltóságának 
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öregbítésére kigondolhatok és tudhatok, a szerint ki is jelentem, és in 
genere a reám bízatott Cancelláriát s annak tiszteit teljes tehetségemmel 
úgy dirigálom, hogy kiki maga hivatalját véghez víve'n, a közönséges 
igazság kiszolgáltassék, és az Haza s Kegyelmes Uram ö Nagysága 
minden dolgaiban való öregbülése nevekedjen. Isten engemet úgy 
segéljen ! 

II. 

Juramentum Consiliariorum Aulicorum. 

Éu N. N. esküszöm az élő' Istenre, ki Atya, Fiú, Szent-Lélek, tel-
jes Szent-Háromság egy bizony örök Isten, hogy én a Méltóságos Feje-
delem Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunk ö Nagysága szolgálatja s a 
Nemes Ország közönséges, úgy akármely magános személyek előttem 
forgó dolgaiban Isten, az igazság s országunk törvénye szerint vala-
mit igaznak találok lenni : minden személyválogatás, barátság, kedvezés, 
kérelem, ajándék, szeretet, harag, félelem meggondolása nélkül, teljes 
tehetségem szerint arrúl igaz ítéletet tészek s igazán is pronunciálok ; 
semmi tanácsbeli t i tkokat ki nem jelentek. Isten engemet úgy segéljen ! 

III. 

Formula Juramenti Aulae Magistrorum. 

En N. esküszöm, etc. hogy Méltóságos Fejedelem Felső-Vadászi 
Rákóczy Ferencz Kegyelmes Urunk ő Nagysága kegyelmességébül nékem 
adatott s engedtetett hopmesteri hivatalomban és tisztemben igazán, 
híven, serényen eljárok ; valami az ő Nagysága méltóságos személye, 
élete jobb móddal való conservatiójára, securítássára, vagy Méltóságos 
Udvarának s dispositióim alatt lévő Udvari Rendeknek, tisztem szerint 
az jó rend s fenyéték által való igazgatására czéloz, -mindazt igazán, 
híven, kötelességem szerint elkövetem ; az suspectus s egyébiránt is 
isméretlen embereket közel az ő Nagysága Méltóságos Személyéhez s úgy 
konyhájára bé nem eresztem, eresztetem. Az ételek, italok tisztán való 
tartatásában, elkészíttetésekben, az arra alkalmatos rendeknek az ő Nagy-
sága méltóságos asztalához való vitetésében is józanon ő Nagysága 
méltóságára vigyázok ; egyszóval , valamit jobban s tisztességesebben 
és rendesebben el tudok követni, tartozó kötelességemet igaz hűséggel 
elkövetem. Isten engem úgy segéljen ! 

IV. 

Secretariu-s Uraimék Juramentumánah Formulája. 

Én T. T. esköszem etc., hogy udvari secretáriusságomban igaz 
hűséggel és serénységgel mindenekben forgolódom, semminémű titkait 
Kegyelmes Urunknak és az Magyar Hazának sem directe, sem indirecte, 
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Kegyelmes Urunk ő Nagysága akarat ja ne'lkül, sem mostani hiva-
talom ideje alatt, sem annakutánna az idő és tisztem változásával is ki 
nem jelentem, sőt inkább magamban megtartom ; senkivel az ő Nagy-
sága s Haza titkos dolgaiban ő Nagysága akara t ja nélkül eorrespon-
dentiát nem tartok. — annyivalinkább ellenségével nem colludállok, 
sőt lia mi olyat mások iránt észrevehetek, semmiképpen el nem titko-
lom, hanem vagy ő Nagyságának, vagy Udvari Cancellárius Uramnak 
megjelentem ; az instánsoknak dolgait minden adomány, szeretet, féle-
lem, barátság, gyűlölség, atyafiság színe, személyválogatás nélkül, iga-
zán és híven proponálom ; Kegyelmes Urunk vagy Cancellárius Uram 
által előmben adatandó dolgokat hűségesen expediálom és expediáltatom ; 
valami az Consiliumban végeztetik, minden variatio és fogyatkozás 
vagy ellenkezés nélkül protocolálom, az protocolatiókat Kegyelmes 
Urunk előtt, az midőn kívántatik s ideje lészen, igazán referálom ; 
Kegyelmes Urunk és az Nemes Ország, úgy akármely magános személyek 
dolgait illető kezemen forgó levelekre szorgalmatosan gondot tartok ; 
az ő Nagysága és Haza dolgaiban Cancellárius Uramtúl dependeálok ; 
valahová ő Nagysága kegyelmes dispositiójábdl küldettetem, az reám 
bizattatandó dolgot igazán és híven igyekezem elvégezni, s mindenek-
ben úgy igyekezem magamat teljes tehetségem szerint forgatni, hogy 
ezen hivatalomat Kegyelmes Urunk ő Nagysága és az Haza hasznával, 
lelkem isméreti megsértődése nélkül viselhessem. Isten engem úgy segéljen ! 

V. 

Formula Juramenti Yicc-Secretariorurn. 

En T. T. esküszöm etc., hogy vice-secretáriusi hivatalomat a 
Nemes Ország szolgálatjában igazán, serényen folytatom ; valami oeco-
nomicalis dolgokban a Consiliumban végeztetik, azt igazán, minden sze-
mélyválogatás, barátság, kedvezés, kérelem, ajándék, harag, félelem, sze-
retet, gyűlölség meggondolása nélkül protocolálom, Kegyelmes Urunknál 
referálom ; valamire ő Nagysága az dolgokat determinálja, s a szerint is 
expediálom, tisztán és hiba nélkül, és expediáltatom is. A Nemes Ország 
úgy akármely magános személyek az Caucellárián lévő oeconomicalis 
leveleire szorgalmatos gondot tartok ; mindenekben, a melyek Kegyel-
mes Urunk s a Nemes Ország szolgálatját concernálják, Kegyelmi s 
Urunk ő Nagysága után Fő-Sccretáriusomtúl függök, és semmit is azon 
oeconomicalis dolgokban ő Kegyelme híre s consensussa nélkül nem expe-
diálok ; egyébiránt is akármely levélbeli s egyéb titkokat s consiliumbeli 
discursusokat s voxokat tudok, azokat senkinek is ki nem jelentem. 
Isten engem úgy segéljen ! 
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VI. 
Jarament um Cancellistarum. 

Eu T. T. esküszöm az élö Istenre, ki Atya, Fiú, Szent-Lélek, etc. 
Hogy e'u Kegyelmes Urunk ö Nagysága hűségében vérem kiomlásáig, 
sőt holtomig, az arrúl már szövetsegképen letett hitem szerint is, 
igazán megmaradok ; cancellista-hivatalomban Kegyelmes Urunk ő 
Nagysága, magyarországi és erdélyi két Ha7a szolgálatjára való dol-
gokban Cancellárius és Secretárius Uraiméktúl dependcntiával lészek ; 
valami a két Nenes Országnak vagy Kegyelmes Urunk ő Nagyságának, 
kárára való dolog lenne, abban magamot se titkon, se nyilván nem elegyí-
tem ; Cancellárius, Secretárius, vagy Eegistrator, Expeditor Uraimék híre 
s parancsolatja nélkül semmit nem expediálok, és a mit parancsolat 
szerint expediálok, azt megmutatom, azt tisztán s hiba nélkül expediá-
lom, pecsétekhez titkon nem nyúlok és azokkal nem pecsételek ; az 
levélbeli t i tkokat senkinek is meg nem mutatom, sem másképen ki nem 
jelentem, úgy az leveleket is említett tiszteim vagy utánnavalók, nevezet 
szerint R^gistrator és Expeditor Uraimék híre nélkül ki nem adom, sem 
az Archivumbúl és Cancelláriárúl nem distrahálom ; se szóbeli, se levél-
béli correspondentiát az kívülvalókkal a mostani Magyar Ügy ellen 
vagy ártalmára nem tartok ; egy szóval, valamelyek édes Nemzetünk 
megmaradására, Kegyelmes Urunk szolgálatjára czélozó dolgok, mind-
azokat minden késedelem, restség nélkül és igaz hűséggel véghez 
viszem. Isten engemet úgy segéljen ! 1 ) 

VII. 

Formula Juramenti Generalis Adjutantii. 

En T. T. esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, Szent-Lélek, 
teljes Szent-Háromság egy bizony örök Isten, (Boldogságos Szűz-Máriára 
és Istennek minden szenteire, z) engemet úgy segéljen s úgy adja lel-
kem üdvösségét, hogy én adjutánsi hivatalomban és kötelességemben 
igazán és józanon és szorgalmatosan, tehetségem szerint eljárok. Min-
deneket a Méltóságos Fejedelem Felső-Vadászi Rákóczi Ferencz etc. 
Kegyelmes Urunk ő Nagysága, és Udvari Kapitány Uram ő Kegyelme 
parancsolati szerint cselek eszem. A mely dolgok a Nemes Ország és 
Kegyelmes Urunk szolgálatjában reám bízatnak, azt senkinek is meg 
nem jelentem s nem hirdetem; magam nevemmel senkinek is nem 

1) Ezen esküminta 1704-ki eredeti szerkezetéből később, 1705. 
őszszel számos igazítással alakít tatott át ckképen, hogy a Confoede-
ratió utáni viszonyokra is üljék. 

2) E zárjel közti mondat később iktat tatot t a lnp szélére, bizo-
nyára valamely kath. vallású hadsegéd eskütételekor. 
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parancsolok s disponálok, s abban a mi az Nemes Ország e's Kegyelmes 
Urunk szolgálatja, igyekezvén ezenkívül is tisztemnek s kötelességem-
nek eleget tennem. Isten engemet úgy segéljen! 

VIII . 
Formula Juramenti Commissarij Aulici. 

En T. T. esküszöm, etc. Hogy én Méltóságos Fejedelemtíil Felső-
Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunktúl ő Nagyságátúl declarál-
tatván Udvari-Commissáriusnak, igyekezem teljes tehetségemmel ezen 
functióban igazán és serényen, instructiómnak kiadott punctumi szerint 
eljárnom, mindenekben említett Kegyelmes Urunk ő Nagysága kárát 
távoztatnom, hasznát penig szaporítanom ; az udvari népnek kinek kinek 
minden kedvezés, személyválogatás, adomány, haragtartás, vagy más 
respectusok nélkül, a mennyire kitelhetik, az igaz praebendáját kiad-
nom ; egy szóval mindenekben, a mi tisztemhez illendő dolog, istenesen 
eljárnom s véghez vinnem, kész lévén annak idejében de perceptis et 
erogatis számot is adnom. Isten engem úgy segéljen ! 

IX. 

Juramentum Medici. 

Ego N. N. juro per Dcum vivum, Patrem, Filium, et Spiritimi 
Sanctum ; Quod in hoc officio meo Medico, statum Suae Serenitatis 
Principális valetudinarinm, prout aegritudo corporis postulaverit, remota 
segnitie, diligenter curabo ; inexeperta medica mina, tanto magis nota 
noxiae infectionis potionum medicatarum suspecta, aliaque curandae aut 
conservandae valctudinis media, seu per sumptiones intrinsecas, seu 
extrinsece adhibendos sanandi modos non adhibeo, nec per alios palam 
vel occulte adhiberi f;;ctitabo ; imo si quid simile audirem, locis in debi-
tis revelabo ; medicamina et qu^evis simib'a media absque ulla infectione 
fideliter conservabo, nulli in quem suspicio cadere posset, concrediturus, 
omni denique sedulitate ita me fidelem et scdulum monstrabo, ut in 
curanda Sua Serenitate, nec occasione curae suseipiendae, nec expost, 
vel alterationi quidem exinde locus aut minimum vestigium supersit. 
Sic me Deus adjuvet ! *) 

X. 

Formida Juramenti Culinae Magistri. 

En T. T. esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, Szent-Lélek, 
teljes Szent-Háromság, egy bizony örök Isten engemet úgy segéljen, 
hogy én Méltóságos Fejedelem Felső-Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyel-

*) Dr. Lang Ambrus, a fejedelem udv. orvosa, külföldi származású 
volt, esküformulája azért nem magyar. 
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mes Urunk ő Nagysága szolgalat jában a konyhamesterségnek tisztit s 
h ivata l já t igazán, híven véghezviszem, a konyha körül való szolgákra 
szorgalmatos gondot viselek ; mindenekben a t isztaságot követem s 
alat ta valóimmal is azt követ te tem, s ismeretlen, sőt akármely emberek-
nek hír nélkül a konyhára az étek mellett j á rn i nem engedek. Az étekké-
szítést, borsolást magam jelenlétemben vitetem véghez, magam megkós-
tolom, s kóstolatlan fel sem adatom, — egy szóval mindenekben, 
valami Kegyelmes Urunk ő Nagysága egészséges ételek megmaradásá-
nak rendit illeti, mindazt híven, igazán elkövetem, az ellenkező dolgo-
kat minden tehetségem szerént elkerülöm, sőt ha másokban is affélét 
tapasztalnék : hitem s kötelességem szerént Kegyelmes Urunk ő Nagy-
sága feljebbvaló tiszteinek, ő Nagyságának megjelentem. 

XI . 

Juramentum Dapiferorum. 

En N. N. esküszöm az élő Istenre, ki Atya , Fiú, és Szent-Lélek, 
teljes Szent-Háromság, egy bizony örök Is ten (boldogságos Szüz-Máriára 
és Istennek minden szenteire) hogy én a Méltóságos Fejedelem Felső-
Vadászi Rákóczi Ferencz Kegyelmes Urunk ő Nagysága, úgy más Fő-
Rendek eleiben hordandó é tkek fogásában, Hoffmester, Fő-Asztalnok és 
Konyhamester Uraimék dispositiója szerint, t isztán, híven és igazán 
eljárok. Az étkekre oly szorgalmatossan v i g y á z o k , hogy azokban 
semmi t isztá ta lanság ne elegyedjen, és ba mi olyat észrevennék : mind-
j á r t Hoffmester vagy Fő-Asztalnok Uramnak megjeleutem. Kegyelmes 
Urunk ő Nagysága akármely reám bízandó dolgaiban serényen és minden 
perpatvar nélkül eljárni igyekezem. Is ten engem úgy segéljen ! 

II, Rákóczi Ferencz fejedelem udvari cancelláriája 1703— 1706-iki 
protocollu mából. 

Közli : THALY KÁLMÁN. 

Porta i fö l j egyzések a XVI-ik századból . 
A gyula-fehérvári káptalan lymbusában a XVI-ik századra 

vonatkozó csomagban őriztetik egy igen érdekes regestrum a 
XVI-ik század végéről, jelesül 1591. végéről s 1592 elejéről. Két 
iv bosszudad ivrét alakban összefogva ugy, bogy 8 levelet tesz ki 
az egész. Kétféle Írással van írva, melyek egymástól különböznek : 
de alighanem egy követséghez tartozó emberek irták. 

1591. dee. 1-én Szalánezi László küldetett a portára 
Ferhád nagyvezér üdvözlésére, s kieszközölni, hogy Báthory Zsig-
mondnak adassék engedély olasz herczegasszonyt venni nőül. Ez 
épen az ő követsége idejére esik, s a regestrum eleje az 1591, 
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Szent-Demeternap előtti kapitika irása. De a 8-ik oldaltól kezdve 
más kéz irta a feljegyzéseket, valószinüleg a Szent-Demeternap 
után bejött kapitiba. E följegyzések főbecse abban áll, hogy a por-
tai életről s vásárlásokról olyan részleteket tár fel, melyek nagy 
mértékben bővitik eddigi tudásunkat. 

De térjünk át a regestrumra. 
Az követ élését mint szolgáltatják császártól : 
Az követek lovainak adtanak abrakot egy napra tiz kilát, mert 

ötven lóra adják ; szénát is ahoz képest, fát hon busz cökit (?) bon 
csak tizenötöt. 

A z k o n y h á r ó l . 

2. juhot. 
2. t iko t 
2. oka nádméz. 
2. oka mézet. 
2. oka vajat . 
2. kila riskását. 

20. oszporára kenyeret. 
20. oszporára bort. 
és egy nihány dram fűszerszámot. Gyertyát, egyebeket is. 
Az ki jű az lovakot számlálni, két tallér és kést, azok adják az 

árpát . 
Az pazargidinek1) adtonk két tallért, elsőben ez hordja az élést. 
Az hágom ogolának2), ki élést hord, adtonk minden hozásban 

saint 2. enni adtonk. 
Embered legyen ottbenn, mikor az pazargidernek élését megadják, 

mert mind ellopja. 
Ha kaf tánt ad az basa, adnod kell az kapociának tallér 2. az kaf-

tánosnak. 
Mikor haza indoltonk az kapun 3. vagy négy tallért adtam ha ki 

hány lovat vészen, az basa az levélben irja. 
Dunára elöl elküldtünk az emeng szolgáihoz Husaint és az révé-

szekhez ; adtonk tallért hatot. 
Csaust kérni az basától, ki az kapun kikésér. 0 maga is mit ir 

és izen uronknak. 

(A levél oldal többi része tiszta.) 

Dram3) egy tallérban vagyon tizcdfél. 
Zsiros fenyőfa fogvájó és egyéb virtusi. 

*) »Vásárra menő«. 
2) »Acsem Oglán« azon keresztyén gyermekek kiket tizedbe 

szedtek, hogy jancsárokká neveljék. 
»Drahma« »dirhem«, arany és kisebb váltó pénz. 
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Buda bir günde, geller, gec er : ez is egy nap eljő másnap 
elmúlik. 

Muharnak ve'gét vettük két tallér, oszpora 20. 
Malozsa szőllőnek okája oszpora 4. 
Tengeri szőllő oka 6. 
Faolaj oszpora 14. 
Veres csömölét végét tallér 4. 
Karmazinnak egy-egy tallér. 
Egy ló t re százezer oszpora. 
Terra sigillatának okája tallér 2. 
Farkas maszlag oka oszpora 20. 
Petreolom tallér 1. 
Casia fistula tali. 1. 
Manna oka tallér 10. 
Szép aranyas paplan oszpora 1000 . most faeit tallér 14. 
Seofion aranynak muskal já t ' ) oszpora 19. 
Ezüstnek 18. 
Selemnek nitra tallér 3. 
Nagyobbik kötést 4. 
Egy czápa fék2) tallér 1. 
Habarnicának okáját oszpora 38. 
Nádméznek okáját, ki szürke, kemény, tallér 1. 
Borsnak okáját oszpora 90. 
Egy veres o (öv) teve szőrből oszpora 53. 
Egy balta oszpora 80. 
Közép gyöngynek muskalját vettük oszpora 345 . Egy akkora 

öregek voltak a gyöngyök, mint egy mezei apró borsó. 
Egy szőrős pézma, mint egy közép dió tallér 2. 
Veres kecske bellest egy liosszu mente alá tallér 4. oszpora 32. 
Egy girában 82. dram. 
Egy tallérban tizedféi dram vagyon. 
Egy muskál másfél dram. 
Mert az dram magyar nehezéknél kisebb, esmét félnehezéknél 

nagyobb egy dram, azért nem igazithatni az dramot az nehezékhez. 
Egy kilában sink 4. 
Jóféle patyolatnak végét vettem tallér G. 
Köz patyolat tallér 4. 
Alábbvalót tallér 3. 
Capragot Harinyainak tallér 13, vaia csak alkalmas. 
Szekeres lovaimat a d t á n az jobbikat oszpora 1000. az többit 

mind alább. 

*) »Miskál« mértéknem. 
2) Halbőrrel bevont fék. 
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(innen kezdve más kézzel van írva.) 

Fűszerszám mint j á r t Custacinápolyban ez üdőben. 
Ez nem egyaránt, mikor az hajók békével nem járhatnak, akkor 

drágább ; de az tá jba vagyon az árra : 
Borsnak okája oszpora 100. rosszat, ki üres, poros, olcsóbban is 

vehetni. 
Sáfránnak okája oszpora 345 . az jó török sáfránnak ; rosszabbat 

olcsóbban is találsz. 
Gyöny vérnek (gyömbér) okája oszpora 60 . 
Székfünek okája oszpora 240 . 
Fahéjnak okája oszpora 4 0 0 . 
Nádméznek okája tallér 1. 
Szerecsen diónak okája oszpora 120. 
Malosa és tengeri szöllőt ide hátra megirtunk. 
Mag olajt az az olajmagot okáját oszpora 8. 
Kapomának, annak is okáját oszpora 10. 
Malosát erdéli ejtel oszpora 8. 
Narancsban egy oszporán vettem 7. és nyolezat. 
Pomagránátban ősszel garinat (hármat) négyet, télben egyet egy 

oszporán. 
Gesztenye öreg oka oszpora 7 vagy 8. 
Az oka két annyi és fél mint az font itt. 
Faolajnak okáját vettem oszporán 14-
Yizaikrának okáját veszik oszporán 35. 
Temérdek sinoroknak mint egy rabszi dramját oszpora negyedfél. 
Szénát harmad ennyit, hogy először itt voltam, egy szekeret, kit 

két ökör vont oszpora 200 és 25. 
Két bial, ki szénaszekeret vont oszpora 200 és 75 
Fát, kit két ökör vont, egy aranyon, ki teszen oszpora 100 és 20. 
Az tengeren, mikor vettünk hajóról fát , egy lótereh esett osz-

pora 34. 
Hoztak fel egy lóterhet oszpora 3. 
Egy tarka kecze olasz szőnyeget vöttem tallér 4, oszpora 25. 
Török gyetyatartó oszpora 80. 
Kék lasnokot tallér 3. 
Egy rézfedőt ónost oszpora 36 . 
Egy zengeziert, kiben két tyúk megfő, oszpora 80. 
Az kék sátort tallér 68. 
Párdocz bőr, jó alkalmas, tallér 20. 
Zelenik karacza (karasia) az János deák nadrága esett oszpora 200. 
Köz zelenik egy nadrág oszpora 130. 
Matarat az szebb és nagyobbikat oszp. 200 . 
Matarat aprót oszpora 45. 
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Nagy fakó, ki Sófalun hala meg, tallér 100. Ezt is első utamban 
véin ; három lába szár (t. \. fejér) tallér 71. 

Kesej roh lovat vettem tallér 80. 
J á r t akkor az tallér oszpora 80. 
Küs pej lovat, kit Boldisár uramnak adék, tallér 60. 

A. D. 1592 . J a n u a r i i. 

Pe j török lovat, fél lába sárga, második bemenésemben vettem 
talléron százon, aranyon 25. 

Gyapotnak okáját oszpora 35. 
Aranyas ezüst gomb apró, egyik oszpora 3. dolománra szép aprón 

sürün. 
Apró ezüst gomb aranyas, ezifrás, dolománra oszpora 3. 
Kénesőnek okáját hon száz oszporán, hon száz húszon. 
Prém capragra való selem veres kanafos dramját öt-öt oszporán 

4 0. dram, én adék érte oszpora 176. 
Eskarlát nyerget, szügyelő, farmatring, posztós, rézcsattos ; vettem 

tallér 11. 
Kutnik jóféle tallér 8. 
Köz kutnik tallér 4. 
Kaf tánkát sárga tafotát, dolomány alá töltőt tallér 3. osz-

pora 20. 
Gyermeknek arany kutnikból olcsóbb. 
Bagazsiának feketének, igen jó félének 160. 
lléz serpenyő, behajol az nyele, oszpora 100. 
Gombok selyem sinorost egy ruhára oszporán 40. 
Másféle szép gombok oszpora 20. 
Fékre való boglár kettő, kinek öreg veres kő vagyon az közepin, 

körül kedig apró törkes, vettem tallér 3. mind az kettő enyim. 
Iszák nagy sátorhoz való kettő oszporán G4. 
Erszény selyem hosszacska oszpora 48. 
Szablya szij selyem tallér 1. 
Atlacznak jó félének singit oszporán 120. 
Gomb, ezüst fonalas, kinek szára nincsen, szép, tallér 1. 
Custacinápoli szép vékony vászonból lén nekem három singből 

egy ing ; de az vászonnak az singi itt két annyi, mint az mi sengünk. 
Az alsó ing is ilyen öreg singből háromból lőn, sengit vém oszporán 43. 

Egy ing másfél talléron esett, keskeny, mint az török vászon. 
Kapcza jancsár oszpora 36. 
Az fél iskárlátnak, kit ők altmiczelénck hinak, sengit vettük osz-

porán 200 és 20. 
Egy bagaria szügyelőt, rézbogiárost vettünk harmadfél talléron. 
Az centum iskárlátnak, az én mentémnek sengit Galatában vet-

tük oszpora 560 . 
Az fejér selymes keszkenő, oszpora 140. 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 1 2 
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Az kékes és nagyobb oszpora 200. 
Más, több veres benne, vöttem oszpora 120. 
Egy rostos, veres, vékony, kékes, egy kék fél hosszára, az szélin 

két vékony veres kíííil belől, oszpora 140. 
Az kiissebbik kék fota oszpora 20. 
Az nagyobbik fota oszpora 68. 
Veres béllés tallér 4. 
Czapa szerszám kötőfékestől tallér 4. 
Aranyas faezepeljős oszpora 50. 
Nadrágnak olasz posztó, sengit tallér 2. oszpora 20. 
Tükört oszpora 60. 
Puplikános toll, arany 1. 
Bagaria turba V tallér 1. 
Jó kötőfék sain 6. teszen oszporát 50. 
Az lánczát oszpora 40. 
Eskarlát alá fekete nyul mái béllés oszpora 1000 és 200. 
Szőr pokrócz oszpora 7 5. 
Kulant vöttem oszpora 20. 
Demeczki szablya, aranynyal irott hivelye, oszpora 1000. 
Küs szablya vas, tallér 5. 
Bárson veres negyedfél seng az nyergön, vettem singit oszpora 200. 

H o g y a z k ö v e t 2 ) b e j ö v e , a z u t á n v a l ó v á s á r l á s . 

Egy czaprag tallér 18. 
Másik tallér 25. 
Sárga burongok vége oszpora 200. 
Burongok fejér, oszpora 220-
Puska palaczk Belyen, szép fekete oszpora 80 . 
Veres apró kaláris olvasó kétszáz 90. szem, oszpora 140. 
Utolszor kék szélő keszkenyőt oszpora 96. 
Fejér kék szélő keszkenyőt, közt hármat tallér 1. 
Selyem sinor nyeregre tallér 4. mérd meg, ha kétes vagy benne, 

mennyi az selyem és tudd rá az csinálást. 
Ezüstös kés tallér 4. 
Czérnák zöld, veres, kék, fekete mindenestől oszpora 145. 
Lámpás oszpora 40. 
Csizmák patkólással egy-egy arany oszpora 120. egyik. 
Zabola ezüstös, Erdéli Miklósé, arany 5. 
Párducz bőr Erdélyi Miklós uramé kettő, tallér 50 . 
Nádméznek okája oszpora 60. 
Ezüstös fékemlő tallér 3. 

*) Tarisznya, durva pokróczból. 
2) T. i. Szalánezy. 
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Nagy szépet vettunk tallér 3. és oszpora 10. 
Aranyas paplaut vöttünk ezerkétszázon, teszen tallért 15. 
Másik paplant 300 . 
Bokor toll, kettő öreg, tallér 12. 
Süvegbe való tollakat kilenczet vettem, tallér 12. 
Laka t öreg tárházra való kettő tallér 3. oszpora 30. 
Bagdáti kutinkot, röviden tűrték öszve vettem négyet, tallér 4. 
Piper longum két dram oszpora 1. 
Székfünek okáját oszpora 310. 
Fahéjnak okáját vettem oszpora 250 . 
Csákány tok nyereg főbe való oszpora 1G. 
Fekete kecskebőrt harmadfél talléron. 
Sárga bagariát tallér kettő. 
Vereset igen jó félét, kinek az szine el nem megyen tallér 3. 

oszpora 20. 
Kutinkot samit alfélében jót, tallér 5. nadrágnak való. 
Ezüstös fékemlő tallér 3. 
Fejér, selyem erszény oszpora 35 . 
Ló lába mikor megvarasodik sártúl, vagy egyéb miatt dagadozni 

kezd, fekete szőlőt, fokhagymát öszve kell törni, meleg mézzel elvegyí-
teni, pokrócz darabra kell kenni, rá kell kötni, harmad nap raj ta kell 
állani. 

Gentar (gyantár) jó féle, kivel az ezapa fékeket festik, törökül 
szandaloez. 

Nyestag olaj, kivel felől megkenik az szandalóczt, megszáraszt-
ják, sem viz, sem eső nem árthat neki. 

Az festéke akármi szénő legyen, vagy kék, vagy zöld, vagy sárga, 
de ezekkel kenik felől meg. 

Az olajnak nehéz szaga vagyon, vélem annak lenni, az kit mi pet-
roliomnak hivunk. 

Kutink foztánkát1) dolomány alá valót arany 3. 
Fekete tafota dolománkát foztánt arany 2. oszpora 80. 
Iskarlát nyerget bagaria szügyelővel, farmentringvel, kengyel szij-

jal, kengyel vassal arany 7. 
Egy lengetek2) szőr pokróezot, ki legalól áll az lovon, olyan mint 

egy fejér mohar oszpora 40. 
Kallyamizk3) mint egy pézsma úgy élnek vele, de lágy ; Szalán-

czy uram zebetának mondja. 
Gyöngyház puska palaczkot, középszerűt Szalánczy uram (talán : 

számára) oszpora 190. 

*) Fisztán = ujat lan dolmány. 
2) Könnyebb fajta, vékonyabb. 
3) A mai hasics. 

12* 
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Boglárokat, fékre valót, ezüstösöket, a r anyas és köves szép, 
a r any 2. 

Zibetom, leves pésma : 
80 
4 5 
38 

163~ 
Jaeza rnak való posztó, puska tasol oszpora 40 . 
Csatt , szablya szij végire, ezüst a ranyas fékre is jó oszpora 7. 
Fékemlőket nem ezüstösöket, de szép bagar iák csontosos gombok 

csat tossal tal lér 1. 
Szerecsen fék, ki nem nyakba vetős, a rany 2. 
Szablya szijat selmet, szépet kékest és arany fonalast vettem 

tal lér 4 . 
Szép u j forma szőnyegeket, nagyobba t kevéssel, hogysem mint 

a s z t a l r a ; ad ják egyiket tallér 7. másikat ad ták tallér 5. oszpora 35. 

M á r t i i 7. A z u t á n v a l ó v á s á r l á s , h o g y a z b a s a F e r h á t 
h a z a m e n n i p a r a n c s o l ; m á r e l m e n t v a i a S z a 1 á n c z i. 

Az pej holdos gyermeklovat vem tallér 71. 
Egy pej par ipát tal lér 21 . 
Öszvért vém tallér 54 . 
lvőürek,1) ki olyan, mint muhar szabású, de jobb és kék és veres 

szinü, egy vég talléron 3. 
Muhar t tal léron 2. 
Testszin kur ta foztán dolománt az Biszeztembe kut inkból vöt tük 

oszp. 3 0 0 . 
K a y t h a n fék, selyöm sinorun vagyon, ezüst gombbal fűzték meg, 

sziigyelöstöl, kin ezüst csat tok vannak oszpora 2 0 7 0 . 
Puska palaczkot az gombja gyöngyházzal rakot t oszpora 1 9 0 . 
Zomokra 2 ) való apró szeges gombot ötöt ezüstöst, a ranyas t két 

ka r iká t oszporán 63 . Közli: BARABÁS SAMÜ. 

Vásár lások Rákóczy György lakadalmál ioz . 
Instructio pro egregio Thoma Óvári Cl a adiop olitano. 

R á k ó c z i G y ö r g y l a k o d a l m á r a v a l ó k ö n t ö s ö k . 

1: Sima megyszin bársony galléros mentének való lengyel 
singet J \ s 14. singire adtunk lengyel forintot il. 18. 
facit fh 252. 

J ) Kürek = kikészitett bör. 
2) Kard markola t . 
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Dolmánnak ugyan ilyen bársony virágos uln. J\f 10. 
singire fi. 15. facit fl. 150. 

2. Zöld bársonyt simát galléros mentének valót uln. J \ s 
14. singire fi. 18. facit fl. 252. 

Dolmánnak virágos bársont uln. J \ s 10. testszint singire 
ti. 18. facit fl. 180. 

Vállban vágott mentének megyszin sima bársont uln. 9. 
singire fl. 15. facit fl. 135. 

Zöld bársont simma ilyen mentének valót uln. 9. facit 
fl. 135. 

Testszint simmát ilyen meutének valót uln. 9. facit fl. 135. 
Summa, az sima bársony teszen uln. JXs 38. 

az árrok il. 684. 
Az virágos bársony teszen . . . uln. 37. 

az árra teszen fl. 555. 

K a m ii k a d o l m á n n a k v a 1 ó. 

1. Veres virágos kamuka uln. J\i 10. 
2. Tenger szin is ilyen uln. 10. 
3. Ezüst szin is uln. J \ s JL0. 

Summa uln. JV§ 30. 
Hét lengyel forintot computálván singire facit fl. 210. 

ba ilyeneket kamukákat nem találna illendőket, vegyen atlaczokat. 

A z m á t k á j a s z á m á r a k é t p a l á s t n a k . 

Virágos fekete bársont uln. J\'J 24. 
siugit fl. 14. facit fl. 336. 

R á k ó c z i Z s i g m o n d s z á m á r a . 

1. Egy vállban vágott mentének veres bársont uln. J\'s 9 
2. Megyszint is ilyen simát uln. JM 9. 

Summa ulnarum 18. 
Az árra teszen fl. 270. 

Summa facit polonicales fl. 2175. 
hungaricales 1233. 

72. 
1 3 0 5 . 

56. sing zöld közönséges kamukát uln. 56. 
Az bámokboz, székekhez, szőnyegekhez veres bársony 

kévántatik. 
Ha meg hozták az hajszín tar bársont, meg kell venni. 
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R á k ó c z i Z s i g m o n d n a k i s k é t d o l m á n n a k . 

Egyik dolmánnak való testszín virágos, másik virágos ten-
ger szín atlaczot uln. 18. 

Husz sing király szín'tafotát uln. 20. 
Dolmánnak való megyszín virágos bársont . . uln. 9. 
Negyven sing köz veres bársont uln. 40. 
Bársony székekre veres bársony, magyar singet uln. «TV* 60. 
Asztalra való szőnyegeknek uln. 40. 

F ű s z e r s z á m . 

Bors kévántatik libr. 1000. 
Faba j libr. 50. 
Gyömbér libr. 500. 
Szerecsen dió virág libr. 50" 
Jó féle nádméz libr. 1000. 
Székfüvet , . libr. 50. 
Más kézzel : Husz sing fejér sima bársont . . uln. 20-
Harminczöt sing apró virágú zöld bársont . . uln. 35. 
Harmincz sing veres dupla tafotát uln. 30. 
Tiz sing veres virágos atlaczot uln. 10. 
Husz sing zöld dupla tafotát uln. 20. 
Harmincz sing kék dupla tafotát uln. 30. 
Két font arany fonalat libr. 2. 
Egy bál czérnát 1. 
Tiz lengyel forint ára vékonyabb czérnát. 
Végire kell menni, az mennél több marczapánokat, közön, 

ségeset is mint adják. 
Fényes liktariumoknak százát mint adják. 
Czukkerleknak is fontját mint adják. 
Ez utasítás egy másik egykorú példánya következő czímet 

viseli : »Anno Dni 1642 die 25 Julii. Yelenczei vásárlás.« Egy 
pár igen jelentéktelen eltérésen kivül abban különbözik az első-
től, bogy az árak tallérba vannak számítva. Csak az első pont-
ban van némi módosítás s az így bangzik: 

1. Sima megyszín bársony galléros, mentének való velenczei 
sing nro 14. Vihetünk singit tallér 5 és 1

 4, mely facit summa 
tali 73 V2. 

A mátkája számára történt vásárlásnál ki van hagyva a 
2-ik tétel, mély így hangzik : 

Két font aranyas fonalat nitráját tali. 20 
in summa facit tali. 60 . 
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A velenczei vásárlás terjed a Rákóczy Zsigmond számára 
való vásárlást követő összegezés végéig. A mi azután következik, 
nincs meg a velenczeiben. Azután következik : 

A s s z o n y u n k s z á m á r a . 
Item negyven sing vékony megyszin posztót, az melynek 

singit tallér. JM 5. teszen in summa . . . tali. J \ s 200. 
Item palástnak való tizenkét fekete materit, az melynek a 

béllését is bozza szövik, olyan a béllése, mint a bojtos bársony, 
singit . tali. . . 12. 

facit in summa tali. JSs 144. 
Item két bokor bojtos selyem kapczát, az melynek belől 

legyen az bojtja, bokrát tali. . . 10. 
facit tali. . . 20. 

Item fejér bársont tizennégy singet . . tali. . . 6. 
facit tali. JM 104. 

Item veres, zöld, s kék skárlátokat mindenik félét busz-
busz singet, kiknek singit tali. . . 5. 

facit in summa tali. J \§ 300. 
Omnibus computatis faciunt tali. J \ ì 14731/2. 

Fogalmazványok a gy.-f.-vári kápt. l tár r. a. acták. 

b—u. 



V E I G - T Z I S 

VÉGJEGYZÉK F Á Y ISTVÁN L E V E L E I R E I R T POLÉMIÁHOZ-

A Történelmi tár 1880. évfolyamának 377 — 397. lapjain 
közlött Fáy István-féle levelek közt (a 380. lapon) Kajali Pálnak 
Fáy Istvánhoz Gácson 1704. febr. 5-én kelt levelében utóirat-
képen ez áll : »P. S. Bottyán János is bizonyosan kuruczczá lett 
és már le is tette a hitet a Lévai kapitány előtt Urunk lnvsé-
gére.« Ezen határozott fogalmazatú utóirat kapcsában egész tár-
gyilagossággal3) jegyzet alatt azt jegyeztem meg, hogy »ez adat 
kiigazitja azon tévedést, mely a »Bottyán János Elete« czímű 
munka 40. 42. lapján írva van, hogy t. i. Bottyán october 10-én 
Selmeczre érkezvén, felajánlá kardját a szabadság ügyének.« 

Erre Thaly Kálmán nagyérdemű barátom több mint fél-
ívnyi petittel szedett polémiával támad meg ugyanazon évi Tör-
ténelemi tár 780—788. lapjain, azt igyekezvén (és pedig gunyo-
ros modorban) megmutatni, hogy »nem előbb, hanem csak 1704. 
octob. 10-én ajánlhatta fel kardját Rákóczinak«, — és fölhív, 
hogy mutassam ki : »hol volt és mely kurucz hadosztályt vezé-
nyelt Bottyán 1704. február elejétől october 10-kéig?« — És 
hivatkozik Zweig Kristóf naplójára, Kolinovics kéziratára és 
más levelekre, Kajali Pál levelét pedig mendemonda értékű, 
ephemer becsűnek bélyegzi ; a mi ba állana : akkor igen kár 
nekünk annyi ephemer becsű mendemondás missilis levelet kiad-
nunk s azokra hivatkoznunk. 

Mellőzve azt is, hogy a kuruczczá létei és hadvezénylettel 
való megbízatás két külön dolog, és igy a két állítás csak értel-
mezés és felfogás tekintetében jöhet összeütközésbe, én megval-
lom, történelmi tekintetben sokkal csekélyebb mozzanatának tar-
tom Bottyán áttérésének időpontját, hogysem a végett polé-
miába avatkozzam. Különben is annak, a ki Ítélni akar és critice 
kívánja megállapítani a kérdéses apróságokat: ha összeveti Thaly 
barátom állításait az általa idézett forrásokkal is (megjegyezvén, 
bogy Zweig naplóját nem a Tudományos Gyűjteményben, hanem 
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a TudománVtár 1835. évi VI. kötetében találandja) én az egész 
polémiát szó nélkül készségesen Ítélete alá terjesztem. 

Én nem negélyezem a tévedbetlenséget, s ámbár a főkér-
dés keretén kivűl esik Eáy István halálának ideje : a Tbaly által 
közlött két rendbeli, későbbi keletű levél alapján készséggel 
elhiszem, liogy az az épen nem alap nélkül következtetett időnél 
később történt. Ebben tehát igaza van. — Kajal i Pál halálát 
illetőleg t. barátom Tornallyai Ferencz által írt és kezei közt 
lévő eredeti levélre hivatkozik, mely levél szerint »nagy pénteken, 
szombatra virradó éjszakán« halt meg. Már pedig 1710-ben 
nagy péntek aprii 18-án, szombat 19-kére esett. I t t a kinek tetszik, 
(nekem nem) lehet disputálni az óra számlálásról és arról is, 
hogy a virradat még 18-hoz, vagy 19-hez számittassék-é ? Az én 
azon kori necrologistám 19-kére számitotta. 

Ennyit tartottam végképen és röviden a támadó polémiára 
megjegyezni, biztosítván nagyérdemű barátomat, hogy nem reíle-
ctalván »hebehurgya« és más efféle czímekkel való megtisztelté-
semre, valamint ezen sorokat teljes obiectivitással irtani, úgy a 
neheztelt előbbi megjegyzésnél (valamint soha sem is) »káröröm« 
nem vezérlé tollamat. 

NAGY IVÁN. 

D I P L O M A T I AI A D A T AZ A N J O U K KORÁBÓL. 

Az Anjou liázból származott magyar királyok élénk összekötte-

tésben állottak Francziaországgal , melynek követei gyakran fordul tak 

meg a magyar királyi udvarban. Erzsébet királynőnek alább közlendő 

1385- ik i levele Fresaci Péter f ranczia követ i t t időzéséről és műkö-

déséről szól, kit királya a Ragusában fogva tar to t t Ludovicus de Monte-

gaudio és Colardus de Calavilla kiszabadí tásának s az általok Ragusá-

val kötöt t egyesség megerősítésének kieszközlésére küldöt t hazánkba . 

Erzsébet a nevezett követ közbenjárására elfogott híveinek szabadon 

bocsájtását sürgeti, s felszólítja Raguzát , hogy két hívét hajóval lássa el 

s mielőbb küldje hozzá. 

íme az oklevél : 

El isabeth dei grat ia regina Ungaríae, Poloniae, Dalmatiae etc. 
Fideles nostri. Accesserunt ad nostrae maiestatis praescntiam egregii 

et strcnnui milites domini Ludovicus dominus de Montegaudio et Colar-
dus de Calavilla hactenus in Ragusio captivati, qui in nostri praela to-
rum ac baronum nostrorum praesent ia consti tuti coram nobis quaedam 
pacta et conventiones inter ipsos ab una et vos par te ab al tera pro t ran-
quilliori pacis focdere inita praesentarunt a nobis instantius ut poterant 
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postulantes, ut ipsis pactis nostrum praebere dignaremur reginalem 
assensum, offerentes se omnia et singula paratos fore, quae in capitulis 
vestris per vestros ambassiatores nobis praesentatis continebantur, pie-
nissime adimplere et iuramentis firmis approbare ac pro tutiori dicto-
rum pactorum observantia in animam ipsorum et aliorum consociorum 
suorum, a quibus hoc faciendi facultatem habebant, prout hoc se facere 
posse efficaciter in nostri praesentia tandem monstraverunt, iurare, quod 
omnia et singula in ipsis pactis expressa nobilium more inviolabiliter 
observarent. Nos igitur requisitiones dictorum militum, ut paedictorum 
pactorum series confimiaretur, considerantes, et quod plus est intereessio-
nes ambassiatorum serenissimi fratris nostri domini regis Francorum ac 
illustris amici nostri domini comitis vestrorum praedictis conventionibus 
et pactis acquievimus et contentae sumus de eisdem ubi tunc illico prae-
libati milites domini Lodovicus et Colardus in nostri, praelatorum ac 
baronum nostrorum et vestrorum ambassiatorum constituti praesentia, 
suis et consociorum suorum nominibus virtute cuiusdam procuratorii 
ibidem publice producti supradicta pacta et conventiones inter ipsos 
et vos alterutrum voluntarie inita per omnia et in omnibus, in toto et in 
parte iuraverunt et evidens iuramentum deposuerunt pienissime sine 
fraude et dolo aliquali fideliter observare, nec ullo unquam tempore 
verbo vel facto eisdem contravenire ; iuravit insuper serenissimi principis 
domini regis Francorum fratris nostri nomine in nostri, praelatorum ac 
baronum nostrorum praesentia vestrorumque ambassiatorum vir discre-
tus dominus Petrus Fresnel praefati fratr is nostri ambassiator pro se et 
strennuo milite domino Guillelmo Mauvinet, qui dominus Guillelmus 
certis de causis et de nostro mandato speciali tempore iuramenti absens 
erat, quique dicto domino Petro in nostri praesentia de praemissis ple-
nam dedit faciendi facultatem sigilli sui attestatione mediante, ex tunc 
prout ex nunc et ex nunc prout ex nunc (sie) et in omnibus fiendis suum 
per omnia accommodavit assensum. Quibus omnibus in nostri, praelato-
rum ac baronum nostrorum ac vestrorum ambassiatorum praesentia 
laudabiliter adimpletis, prout publica instrumenta exinde confecta cla-
rius attestantur : vos rogamus, in quantum gratiam nostrani et inclita-
rum filiarum nostrarum claram habetis, quatenus ipsos milites et ceteros 
eorurn consocios in Ragusio detentos, remotis quibusvis exceptionibus et 
mora, penitus relaxetis, nam de hiis quae fecerunt contentamur ad ple-
num, quare et vos contentari debeatis attentis pactis et conventionibus 
inter ipsos et vos initis et sollempniter iuratis. E t ut a fine res denomi-
netur, quia multum ipsi vos apud nostram maiestatem de bonis et lionestis 
carceribus ac conversatione honorabili commendarunt, quod grato audivi-
mus animo, ob lioc tum praemissorum consideratione tum etiam nostri ac 
inclitarum filiarum nostrarum ob reverantiam, in eorum recessu eis de 
navigio securo oportuno provideatis ; nam quidquid eisdem benivolen-
tiae et honoris feceritis, nobis reputabimur forc factum. Datum in castro 
nost ro Poscga, die VII. mensis Mártii, auno etc. L X X X 0 quinto. 
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Riilczime : Fidelibus nostris nobilibus viris rectori Consilio et com-
muni civitatis nostrae Rngusiensis. 

Eredet i je hár tyán , a ragusai — előbb köztársasági most t a r tomá-
nyi — levéltárban. 

Közli : D R . FEJÉRPATAKY L . 

K É T R É G I I R A T . 

I. 

Az wr Is ten engem az ew felsége temleczjbwl es az myltaí lan 
foghsaghbwl cbj ;wdakipen kj? z abady ta embery segj 'chsignelkwl, ew 
felsige Imar az a r ta t lanoka th , felesigemeth, gyermekymeth, es wchyem 
feleségét , g y e r m e k y t , ne nyomorgassa, merth ew felsige feyedelem 
lywyn, ezel méltosagath sem ereghbythy, hogj : ázzon emberth ta r th 
fogwa, Orzagatli sem fygy elmeztety hozaya, sewth j ;nkáb j 'deghenyty 
ellensigyth penygh ew felsigh az ew ot th tar tassokai nem kewesbythy, 
merth ezek azzonyalatok, azok nyomorwssagliawal nem twdom myth 
haznal ew felsyghe. 

Ezen irat há t lap ján következő u jabb irás olvasható valószínűleg 

a mult század végéről : Felséges Fejedelem ellen irt levél. A betűk 

a l ak já ra nézve megjegyzem, hogy írójuk a h betűt háromfélekép ír ta , 

u. m. 1. h-nak p. o. foghsaghbwl 2. ^ - n a k p. o. cQyicda, ^ogi ' / , fyozaija, 
3. J - n a k p. o. mertß, — y i, / , y, helyett áll. A 8-dik sorban ew felsigli 
áll az első sor ew felsige helyet t . 

I I . 

My Bwdaí egyhaznak Capituloma. Emlékezetre addgywk ez 
lewelnek rendeben, íelentest tewen mindeneknek a kiknek illik, hogy 
az szerszetbeli Erzsébet asszony Neha j K w s a l i Laszlo leanya, szent 
Kalara asszony szerzetiből walo, az szerzetbeli, Asszonyoknak Kla -
stormokban , mely wagyon szent János Euangcl is ta Calastromanak 
előtte Buda warossaban fondal ta twa, elwen, mi elönkbe szemelye szerint 
ielen a lwan, twn illyen wallast, hogy ő Inoban (keresztül van húzva) 
damleémban (?) az ket magyar Chorozloban es olali nap radban es 
wdwarhelyben walo egez fel rezet, ki Zolnok warmegyeben wagyon, 
minden azokhoz tar tózandó haznokkal es tar tozokkal egyetembe, twdni 
illyk szanto földekkel, elökkel, és élhetetlenekkel (keresztül van húzva), 
kikis nem eltenek, mezeiwel, széna retywel, legeltető fywewel, erde-
yéwel, berkywel, liegyeywel, molnaywal es malom hellyekkel es 
kozonseggel minden fele egesz haznokkal egyetembe mellyek hozza 
ta r tozandok wo lnanak , ertelmes es tekentetes Banyai várossában 
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lakozó (keresztül van húzva) polgaroknak Adamnak cs Cristannak 
cs ö wtannok walo minden örökös maradékoknak , örökös keppen 
es wizza l iyhatat lanul birodalmokba es eletekre walo meg ta r tas ra , 
ezer öt szaz tyzta, igaz es tyz ta mertekbeli a rany for intér t el a t ta 
es kezekbe boczatot ta wolna, só't hogy nekiek a t t a es kezekbe 
boczyatot ta legyen, mi előttünk, semmi Iwssat, sem semmi wrassaganak 
twla jdonsagat azokban magauak iöwendő meg maradasra nem hagyot, 
de minden byrodalmat es wrassaganak twlajdonsagat , az fellyöl meg 
ielentetet Adamnak es Cris tannak es wtannok walo maradékoknak tcl-
lyes wolta szerint adta legyen. Mely dolognak örök emlekezetirc es 
erössegere ez mi örökség kepeben walo függő peczyetes lewelwnket 
a t twk. Költ ez lewel kysasszony N a p y a n a k wtanna walo szeredan wr 
szyletetenek wtanna ezer, negyzaz, hetwen kettődik eztendőben. 

Ezen irat hátsó l ap jának alsó része'n pecsét látszik, melyben 

egy zászlós bárány a l a k j á t vélem l á t n i , B és C betűk körül í rá-

sával, tehát »Bwdai Capitulom« (illetőleg Capitulum), mint a hogy 

az illető szöveg első sorában olvassuk. E szövegben egy néhány 

jelenleg többé nem használt kifejezés vonja magára figyelmünket, 

igy »elők« és » élhetet lenek«, mely utóbbi kitétel úgy látszik már 

ez okmány kel tekor elavult letett szó volt, mert magyaráza ta nyom-

ban u t á n a következik »kikis nem eltenek«. Az okmány utolsó előtti 

sorában fel tűnik a régies »szyletete« a lak, mely ekkor még hasz-

ná la tban volt. A sok tőről szakadt magyar jogi kifejezés kellemesen 

lepi meg ez i rat olvasóját, melyben a jics és moina szavakon kivül más 

lat in szó nem fordul elő és nem minden érdek nélkül van a »moina« 

mellett a »malomhellyek« a lakot előtalálni, melyben a latin mola, 

későbbi molina (olasz »molino«, »mulino«) a jelen magyar a lakra már 

átidomúlt. A betűk a l ak já t illetőleg megjegyzem, hogy a li betűt e szö-

veg irója kétfélekép ir ta, u. m. 7*-nak és ^ - n a k , p. o. fyogy s tb . ; az e 

a l a k j a a régi ; u, v : ?onek iratik. Orthographiai okok s a néhány 

kitörlés miatt a kezemnél levő okmányt eredetinek nem lehet t a r tan i , 

azonban e másolat réginek látszik lenni s mert a Budai kápta lan 

pecsétje van ra j t a , úgy látszik a budai káp ta lan ál ta l kiáll í tott hiteles 

másolat . 

Családi levéltárából 

Közli : K U U N GÉZA. 
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V Í Z A K N A T Ö R T É N E T É H E Z . 

I . 

My hamway gyewrgy, Haller Pe t e r Zebeny kyral byro, Thamas 
d y a k j cliwkas gyewrgy, es Zeremy orban, Aggywk Emlékezetre myndenek-
nek, mykepen ez el mwlth napokban, Az w5''zaknaj ;ak kewzewth, az 
zer tha r t a s myatli tbewrthenth wolth walamy igyenetlilensegh, az t banacb 
es az kewssegh kewzeth, Mely dologban myer thogy L a t t y w k Illyen 
zertelensegetb kewztewk, my az Thanael i es az kewsseg akara tyabol , 
Hlyen zer Tl ia r tas tb thewttewnk kwztewk, bogy az kewsssegli kepeben 
legien Negywen walazthotli ember, liwza Magyar , liwza szaaz legien, 
azt az negywen emberth penygb az T h a n a e b es az Byro walaza Az 
negywen ember walaztliat kewztewk Byroth wagy fonagyotli , Az Byro 
wa laz tba tb keth magyar es ke th Szaaz polgarokatb melleye, Az ozton az 
ewth ember wa las tba t tya az Tlianachotli, Mj :kor az warasnak walamy 
Jeles dolga thewrteuyk, azokatli az Negywen emberth az Thanaeb 
be hywassa, es ew welewk wegezenek, Az Thanach az Negywen 
emberei egyetembe walazanak ke th polg(art)h, kyk kezeben Ja r ion 
mynden Jewedelem, Eg) 'k Magyar masyk szaaz legj 'en, Ezek az 
Negywen ember es az thanach elewth aggyanak zamoth mj : kor annak 
Ideiu lezen, Thowaba az waras kyral Byro wramath wagy az ew 
emberetli, az folnagyoth az thanachal egyetembe wgy halgassak myntli 
Byraywka t , Az Byro es az folnagy megli se Bewntethesse fogsághal 
az oly emberth Az kynek marha j ' a wagv'on, thewrwen nekewl, hanem 
ha ky ha ta lmath mywelne, azth megli foghassa Megj's bewntethesse 
Thewrwen zerentli, Az ky penj''g ennek ez wegezesnek engedelmes nem 
lenne, wagy ebben ellen thar tho lenne, ewthwen forinth az kewtele, 
Annak felette lia tvalaky hasonlasth wagy part l iolkodasth, wagy hatlial-
matli mywelne ez waras kewzewth semmywel megh ne ery'e hanem 
fey'ewel, Ennek byzonsagara es erewssegere a t twk ez my Lewelewnketli , 
az my zokoth pechetewnkel , megli pechetelwen es ewrewsethwen. 
Da tum in oppido praedicto wyzakna feria quar ta proxima post festum 
Beati Valentini Martyris, Anno domini 1 5 5 9 . 

(P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. II .) 

Eredeti je a gr. Teleld család m.-vásárhelyi Itárában (4540. s.~.) 

II . 

M\v Haller Pe te r Zebeny es W y z a k n a y Ki rá ly Biro, es Iffyw 
Antal zebeny eskwt polgar, Rapol ty Mattias es Bathaj^ János Deák 
zebenben lakozandok. Adgiuk emlekezetre mindeneknek az kiknek illik 
es ziiksegh, hogy az ezer ewt : zaz. 66. eztendöben zent András napban 
Vrunk w felsége Magiar orzagnak walaztot második J ános Kira lya , 
az wdöben az Janibor zemeliek közöt, W y z a k n a y folnagy Polgárok cs 
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kösseg közöt esset, es te r tent wolt neminemw Igienetlensegh, es ez 
wezes az folnagytol walo zarn wetel felöl. Mely dologbol az az felül 
megli mondot Svdöben, az Wyzakna5 ; kössegh Vrunkat w felségét itli zeben-
ben megli leltek wolt, w felse'ge wtau Cancellarius Yramat is, mely zain 
Avetel felöl Vrunck w felsége az kössegnek preceptoriat adot uolna, az ele-
belj el wegezet leuelnek ta r tassa zereiit az kössegnek panazolkodasat 
az W y z a k n a y fo lnagy es tanacliis megli ertuen ellenek walo panazt es 
preceptoriat Svkis Cancellarius Yram ele^'be Jü t t ek , es az w Igassagokat 
megh ielentuen az kössegli ellen mel) ; ket fel közét walo Igienetlenseg-
nek okayert , w felsége Cbaky Vram aitai paranchol l ia nekem es tanacby 
aitai, bogy en kymennek W y z a k n a r a , es az felül megh mondot ket fel 
közöt ez dolgot es igienetlenseget az w kj 'vansagok zerent töruen 
zerent megh ertenem es megh la tnam es le zalitonam io okokbol. 
E n azér t ez felül megli irt iambor három zemelieket mellein weuen 
az 1 5 6 7 . eztendöben wiz kerezt napian oda wj : zaknara mentünk, 
es mind az felül megh mondot ke t fel my elenkbe Jü t tenek , es min-
denik fel az w igassagokat ele proponál ták , mj ; e let tynk es waros 
priuilegiom leuelet es az wegezes zerent ualo leuelet is exhibealtak. 
Mellieket my megh ertuen Isten zerent es törvény zerent, mind a z 
ket felnek Iouara es bekesegekre, illien bekessegre es Igienessegre hoz-
tuk wket , iollehet hogy az kössegli büntetest is erdemei wala, az folnag 
es Tanacl i ellen de ismét io okokból aztis le zalitok közetek : 

Az wegezes es Igienssegli penig illien Condicioual lett , hogy ez 
v tan se tanacli se kössegli \vdö elevvt zamot ne kewanianak az folnagy-
tol, es tamadas t pár tolást auagy ellene walo gülestt az folnagy ellen 
es tanach ellen az kössegh ne ínyelien, se az folnagy okot ne wessen 
a zam adasban az el wegezes zerent az 40 . embernek. Ha penig az 
melj :k fel ezt megli zegneye es megh nem alanaia feyen Jozagan 
maradgion, es az en kira lybirosagomnak ereie a la t mindgiarast megli 
büntetessek, es se w felsége gratia leuele se semmi okok ebben senkinek ne 
haznalhasson. Az foliiag) :nak penig mikor eztendöie el te lük, az tiztet 
addig le ne tehesse, migh nem az Geréb ele\vt, Tanach elewt es az 40 . 
ember ele\vt az Warosnak minden Jöuedelmeröl zamot tar tozék adny 
es az v than tehesse le a tyzteth. Az folnagy walaztasrol penig vgy 
wegeztek, mikor magiar birot valaztanak, barom few zaz tanacli legien 
az gerebel es az deakal azokal egietembe. Mikor penig zaz foliiagyot 
walaztnak azonkepen három few magiar tanach gerebel es deakal 
legienek, es azok es az 40 . ember azok elewt walazak az folnagiot , 
az kyre többen zolnak az legien az folnagj ' . Az folnagy penig walazan 
ket zaz es ket magiar po lgarokat melleye, az negy zemel az folnagyal 
egietembe, walazzak az tanachot , az 40. embert penig az egez tanach 
walazthassa kyk tisztessegbelj zemelyek legienek. Az Decansagrol penig 
kit zerzetek uolt kőztek uton J a r a snak okaert, azt le zal i tot tuk, mert az 
birosagnak tyz ty ellen wagion, az ky mit wet egj 'k másik ellen az uton 
az warosnak biraia wagion, az eleü t keresse törueny zerenth Az Biro 
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es Tanacli prouentussarol es Jöuedelmeröl igy wegeztük mind az ket 
fel akarattiabol, mint a zomzedsagban wagion, kyuel mind az ket fel 
contentussok lettek, bogy walamikor Jöue Jaro zalo az folnagynal zal, 
az Waros prouentussabol kölclieh az zalora az mint az züksegb mutatt ia 
annyra. 

Es lia az Biro es Tanach k mellik az waros 
dolgaban iar gyülesben auagy egie(b)ywe az liowa az Waros züksege 
mutattia, hat az waros (köl)chegen iaryon az dolognak uolta zerent, es 
az útnak uo(lta) zerent alkalmas kölchegen iarianak. 

Touaba penig valamelik uagy biro auagy tanachbelj zemely 
walameny nap az waros dolgaban ky iarnak, azoknak mindeniknek nyar-
ban fizetesse es Jargalassa munkayokert rendeltünk tyz tyz pénzt, ha 
penig telben iarnak hat az w iargalassok legien nyolcz penz. A felet 
regtől fogua walamy az Birak Jöuedelme uolt tudny illik czeger penz 
etc. annakis az kösseg my elettiink cedalanak engedenek. 

Az w felsége parancholattia zerent my töruen zerent illien Concor-
diaban hoztuk mind az ket felt az my zentenciank zerent ez megli 
irt okokal es wegezessekel mely mi wegezet Zentenciankat es el wege-
zet articulossinkat mind az ket fel tndny illik az tavaly folnagy Nagy 
Lazio es az W y folnagy Istuan biro Tanach beliek etc. es az kösseg 
kézül tudnj ; illik, Bank Wyncze, Mezaros Lazio Mezaros Pali, Benedek 
deák, Zekel A Hamar Gergel, Zaz János, Nagy Mathe, Alagozy 
Lajos, Fodor Miklós, Bolgár Lörincz, Santa János ielen leuen, my előt-
tünk ezen my megh ir th zentenciankat es wegezesünket elöttek ky 
pronuncialtuk, es reaya kértük, ha contentussok leznek wele, ha penig 
mely fel foliassok zerent appellalny akarna, attui sem feggyük megh, de 
my előttünk egienlö akarattal feyenket mind az ket fel az my el wegezet 
zentencziankat acceptalak, laudalak, fel wewek minden Citkeliben, kinek 
köttelettis wetetek az mas el wegezet leuelnek tartassa zerent, es my 
telynk mind az keth fel kyuana, hogy az el wegezet zentenciankat az 
egez warosnak erössegere es bekesseges maradasokra leuelünket adno-
yok, my azért az w keresek es kyuansagok zerent, egienlö akaratból 
az my zokot pechetünk alat az my leuelünket megli attuk, touaba walo 
erewsegekre, ez leuel költ Wyzaknan Wyz Kerezt Napian. Ezei 'öt tzaz 
hatuan hetedik eztendöben. 

(P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. II.) 
Eredetije a gr. Teleky család m.-vásárhelyi levéltárában (4541, sz.) 

E G Y R É G I F Ö L J E G Y Z É S . 

Anno 1609 . mense Octobri. 
Világosuárat próbálták meg egynehány hajdúk ilyen modon. 

Caspar János egy ifiu legeny, Boros Megyeri, Nagy Abraham, Zent-
páli, mely vagyon Arádnál, es Zekel Lőrincz de Mezeő Madaras, ezek 
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barman több tarsokkal, ugy mint tizenliat emberrel, felkelnek bogy 
Vilagosvarat megvegyék, mintba paraszt emberek voltanak, és ökröket 
kérnek ki, mely ökrököt az előtt való napokban éléssel együtt ha j to t tak 
volt oda be. Gaspar János felmegyen az emelehöhöz ott ülnek volt 
negy fü törökök agák ; az többi oda be volt az varba. Gaspar Jánosnál 
volt egy puska feltekerve, hozza ta r t ja az egyik törökhöz, nem sül ki 
az puska, szablyával hozzá, ott kettőt levágnak bennek. Berohannak az 
várba hárman, az töb társai mind elfutottak volt, kiket lesbe hagytak 
volt ide alá. Igy Gaspar Janosnak az orrát elvágják, es fején nagy 
sebet ej tenek ; de végre kiverik ez hármat az várból és nem veheíik meg 
az várat . Volt akkor benne Jurali aga kapitan, kit Huzaim Beg után 
küldöttek volt be oda etc. 

Omittenda. (más kéz.) 

AZ I K T Á R I B E T H L E N CSALÁD T Ö R T É N E T É H E Z . 

Az alább következő levelet iktári Bethlen János irja az atyjának, 
iktári Bethlen Jánosnak. Ha Nagy Ivánban megnézzük az iktári 
Bethlen család táblázatát , találunk egy harmadik Jánost s ennek fiául 
IV. Domokost 1665-ből, kik a fejedelmi ággal közösen III . Domokostól 
származnak le. Ezen levélben említett János az atya, s a levélírója 
liasonlag János a Nagy Iván-féle IH. János és IV. Domokos közé ikta-
tandó be. Az sem lehetetlen, hogy a Nagy Iván III. Jánosa még élt 
1620-ban s ekkor III . Jánost követné IV. János. Ugy látszik, hogy az 
iktári Bethlen család ezen tagjai vagy igen jelentéktelen, vagy épen 
semmi politikai szerepet nem játsztak a fejedelem idejében. 

Post servitiorum meorum oblacionem a Deo teroptimo exopto 
Vestrae Generositati omnia corporis et animi bona, valetudinem prospe-
rali!, et felicem longamque vitam omnibus ad V. G. pertinentibus. 

Accepi Vestrae Generositatis literas cbarissime parens, quas cum 
perlegi'ssem, partim commoverunt ad tristiciam, partim vero ad letitiam. 
Tristatus sum valde, cum intellexissem vos summo constringi dolore, non 
minus doleo avi mei dilecti mortem, cui vitam ex animo exoptassein ; 
modo huc usque donec Deus me reduxisset, vixisset ; sed si Deo ita 
piacúit, quod suum erat ademit, nomeu eus (igy) laudetur in aeternum. 
Quod autem V. G. me paterne monet, ut diligentiam studiis adliiberem, 
a V. G. tanquam bonus filius non tantum bono animo accipio, sed in 
totius vitae meae curriculo conabor pro modulo V. G. inservire, et in 
eo laboro, ut Deo orationi meae annuente, laboribus benedicente, V. G. 
conceptae de me spei et expectationi, et si non piene, partim satis-
faciam ; ita quidem est, ut si speciosum valuissem superstruere aedificium 
hic in Germania, domi maius et fortius fundamentum, attamen in omnibus 
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rebus mcis Deum invocans pro virili operám studiis adliibebo diligentein, 
meo vero Domino Illustrissimo Corniti totis viribus intendo, quantum 
penes me est, ut grate inservire possem. Date Francofur t i G J u n y 1 6 2 6 . 

Vestrae Generositatis 
amantissimus filiu3 

Joannes Bethlen de Ik ta r V. G. d. patr i 
dilecto officia sua pollicetur 

manu propria. 

Ozivi: Generoso ac Nobilissimo Domino Joanni Bethlen do Tktar 
Halmagini, parenti meo omni observantia colendo. 

Eredet i je a <jr. Teleli család m.-vásárhelyi liáráhan (SUO. sz.) 

Közli : SZABÓ KÁROLY. 

K É T UTAZÁSI L E V É L A XVI I - IK SZÁZADBÓL. 

I. 

Szolgálatomat ajánlom kinek, mind asszonyomnak, kívánok Istentől 
kinek jó cgésse'ges hosszú életet, mind asszonyommal húgommal együtt,. 

Isten kegyelmességéből immár ide Hamburgban érkeztünk, az 
mely nap Berlinben kinek az utolsó levelemet írtam, másod nap 
mindgyárt megindultunk, és egy Taygcrmund nevű városig , mely 
az Albis vizének az pa r t j án vagyon, szekereken jö t tünk, ott az tán 
egy cstve, ugy mint 16-napján sz. András havának , ha jóra rakod-
tunk és majd lyfelkoig menvén, valami halászoknál fák a la t t az 
par thoz az ha jó t kikötöt ték, én az ha jón hál tam Horvá t Jánossal , 
de viradtig egy néhány ízben az eső igen vere. Onnat esmég ha j -
nalba elindulva, napest ig és sötétben is ugyan jól mentünk, és ott is 
egy kis falunál kikötöt tünk, az hol had népe nem vaia, mert végén Mar-
chia rakván császár hadával, nem mer tünk mindenütt kiszállani. Onnat 
esmét harmadnap ugy mentünk, hogy estvére egy Londburg nevű 
mezővárosba értünk, az hol az császár hada ha jókkal á l ta l kötöt te , 
á l ta l hidal ta az vizet és az generáltól, mely ott parancsol, császár leve-
lire czedulát kérvén eleresztettek, és semmit nem mulatván azon éjjel, 
egész virradtig mind jö t tünk alá az vizén, és noha arczczal vissza hab-
zott az szél, mind az víz, mindazáltal szinte virradtára az város alá 
érkeztünk ide Hamburg alá tegnap reggel és beszállván it t az hollan-
diai vendégfogadóba jó egészségben vagyunk, de bizony dolog, hogy 
magunk személyeért egy napra négy tallért adunk egyik egyik, csak 
Ferencztől is 16 garas t egy n a p r a ; mindazáltal bizony jól t a r t anak , 
jó borokkal, és szép é tkekkel és halakkal . Innét is Isten engedőiméből 
megindulunk, ta lán csak holnap is, és hollandiai ha jó ra rakodunk, 
mert az szárazon semmiképpen el nem j á r h a t senki az hadak mia t t sem 
postán senki, az hajókon bátorságos, és igy innét ugyan az Albis vizén 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 1 3 
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megyünk alá az tengerre, mely ide 18 mélyföld, és az tengeren jól el-
mehetünk, mert az hajók, minthogy visszamennek Hollandiába, azokkal 
bátorságos mennünk. Az Isten bizony nagyon uta t mutatott min-
denütt, ha jó szelünk találkoznék három vagy négy nap és az écza-
kával együtt el is érhetnénk Amsterdamba, az mely ide hatvan mély-
föld ; most Istennek hála itt szepiidö és csendes ég vagyon. Ennek 
az városnak házi téglából rakott mind régi szentegyház formákra, 
ugy hogy ri tka hely az, hol szekér j á rna udvarra, mert itt az féle 
nem igen szükség, minthogy csaknem minden utczákra bejöhetnek 
az nagy hajókkal is ; az város felette bő népű, igen nagy kereskedés-
sel él, hajóknak sokasága mindenkor az városban és az város környül. 
Felette szorgalmatos építésben vadnak, az város kőfalain alfák fundameti-
tomit faragják az nagy gerendákat, bástyái földből csinált, olyak vad-
nak, hogy az mi nemüket eddig láttam, kettő vagy három is nem tenne 
itt valót egyet, igen féltik ők a gondviseletlenségtől magokat. Az hajók 
az hol bejönnek az városban, az olyan utczák, mélyen vadnak be, hogy 
az viz bejöhessen ; az száraz utczák magasban vadnak, de szorosak. Az 
házaknak az utczára való oldala inkább mind ablak, hogy üvegházak-
nak itilhetné majd inkább az kivül néző, mind az által szép házak 
vadnak. Summa, Hamburg derék és erős bő népű város kereskedésnek 
helye. Eddig asszonyom kidnek minden derék helyekből irtani talán még 
Lugdunumig irhatok Amsterdamból. Lugdunumból pedig inkább irhatok, 
mert onnan sokan mennek haza Erdélybe. Azután aztán nem irhatok 
egy kevés ideig, az mig Velencze felé nem kerülünk. Ide is bizony sokat 
kerültünk, de én nem sokat bánkodom ra j ta noha Prágából nekünk 
egyenesen kellett volna más felé mennünk. Secretárius urunk az dol-
mányomat haza küldötte és az selyem övet. Az szablyám velem vagyon, 
és az köpenyegem, talán azt is vissza küldöm ezután, jó leszen szolgám-
nak. Egyéb dolgokat irni most nem igyekezem, hanem az kik hazamen-
nek, azoktól jobb módom leszen az Írásban, holott azt az levelet is 
fejedelem levelével együtt postákon viszik el, más az hogy hírt ugyan 
nem is igyekezem irni, holott Zeller Márton haza megyen és többek is, 
kid megérthet minden állapotot, vagy talán Bötmás hóba haza jut avagy 
húsvétra jól lehet, ha az alkalom megyen talán hamarébb. Kinek asszo-
nyom szolgálatomot ajánlom cs adja Isten, hogy jó egészségben lássam 
kidet, mind asszonyommal húgommal. Isten éltesse kidet sokáig. Költ 
Hamburgban Alsatiának egyik fővárosában 1G2 7. esztendőben 20-ik 
napján Szent-András hónapnak. 

Kidnek asszonyom jó akaró szolgája, fia 
Cseffey László mp. 

Külczím : Generosae Dominae Annae Tomori de Kövesd, Gener. 
Dni Sigism. Hatvani relictae viduae, Dnae mihi et matri observandissimae 
et gratiosissimae in Transsylvania. 

Eredeti, a gy .-fehérvári káptalani levéltárban. Papír, viznyomásos, 
koronás kétfejű sassal. 
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I I . 

Szolgálatomat ajánlom kidnek, mint asszonyomnak, kívánok 
Istentói kidnek jó egészségét, hosszú életet, és adja Isten, hogy lássam 
kidet jó egészségben ! 

Valamikor énnekem módom volt, még eddig az ivást el nem mulat-
tam, hanem írtam kidnek, asszonyom, mindenről; de mivel hogy bizony-
talan vagyok ilyen messze földön, mit vittek meg leveleink, s mit nem, 
rendszerint meg akarok kidnek asszonyom mindent irni, hol jár tam eddig 
Istennek kegyességéből, mikor egy Gyetrudenburg nevű hollandiai vég-
várból (ott váltunk el Zeller Mártontól) az urfival megindultunk, Bre-
daban mentünk, mely az hispaniai királyé Belgiumban ; ott nagy becsü-
lettel fogadtak, az császár és fejedelem tekinteti forogván az dologba. 
Onnan ismét Bergarn Opsomba az hollandusok végvárábn, mely igen 
erős. Onnat Antvcrpiába onnét ismét Meclinia nevü városba és Bruxel-
lába, az hol az infantissa, az mostani hispaniai királynak nénje lakik, 
jöttünk. Onnét egy néhány várasokon által az tenger mellé mentünk ; 
esmét ki Ostendába és feljebb Dunkerkára, az hol hajóra ültünk egy estve 
és igen jó csendes szelünk lévén más nap 12 órakor t á jban Angliának 
egy Margaréta nevü városának portusára szállottunk, és egynehány nap 
múlva az király lakó helyére Londinum nevü igen nagy városba men-
tünk, mely felette igen sok néppel rakva. Az királyiul audientiánk volt 
hatod napján ott való létünknek. Nagy emberséggel látott, igen if jú 
legény. Ott mulattunk Angliában egy holnapig. Ismét Bőtmás havának 
22 napján kijöttünk Angliából az tengeren Cales nevü városba, mely 
az galliai királyé. Ott is az fejedelem hirire nagy becsülettel fogadott 
annak az helynek Gubernatora, az urfiat mégis vendéglette, jeles nyájas 
ember, sok főemberek laknak ott fizetésen, mint olyan végvárban, hol 
ott minden nap inkább láthat liarczot az tengeren szabadon nézheti az 
spanyolok és hollandusok egy másra mint lövöldöznek az nagy öreg 
hajókra, kin husz, huszonöt álgyu taraszk, kin több kin kevesebb ; lövik, 
fogják, sülycsztik egymást, az nagy öreg hajók sok nagy vitorlákkal, 
mint egy-egy kastély ugy látszik az tengeren hogy fejérlik. Az által-
jövésen jóll< liet szelünk oly csendes volt, hogy csak az partig sem jöhet-
tünk, noha közel jöttünk az városhoz Caleshez, hanem az féle hajósok, 
kik a.; félével szoktak kereskedni, egy lapátos sajkán, melyet haton-vagy 
heten vontak, élőnkbe jöttek az tengerre, egy annyi föld, mint Lozsárd 
Tütöshöz és azok vittek be minden marhánkkal, az hajónkat az tengeren 
hagytuk el, inert az szél nélkül nem járhatott . Az tengeren hogy jöttünk 
is két nagy hadakozó hollandiai hajó egy spanyol donkerki hajót soká 
kergete, de amaz elszalada. Mi mindazáltal Istennek kegyelmeségéből 
mindenütt bántás nélkül eljöttünk, és most immár Párisban vagyunk, az 
galliai király lakó helyén,az elmúlt vasárnap volt szemben velünk az király 
délben tizenegy órakor, az estve úgymint szeredán sötétben az királyné 
asszonynyal lettünk szemben gyertya világoknál, úgy köztök az szokás; 

13* 
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az infantissánál is ugy voltunk. Az király neve Ludovicus XIII . azaz 
tizenharmadik, az felese'ge Anna Mária, az mostani spanyol királylyal 
egy, az angliai királynak Carolus priinusnak az mostaninak az felesége 
esmét és az galliai király egyek és az király is ifjú mint az angliai. Ez 
27 esztendős, de igen gyors legény. Immár Isten kegyelmességéböl az 
tengertől bucsut vettünk, eleget is hajókáztunk, mindezt és minden 
helyeket le nem irhatok kinek asszonyom, hanem immár ha Isten engedi 
innét egy Ivupella nevü erős városhoz megyünk, melyet most ez az 
király vitat, sok okok miatt kelletett keménykedniük, holott ugyan 
az galliai királyé, könyörgöttek elsőbben az királynak, de az nem fogott, 
az angliai király t a r t j a segítséggel őket ugyan nyilván, sőt nagy liarcz-
czal, az sógorság az királyságban nem sokat ér. Ott azért ha Isten 
engedi mind az hadakat mind a várost meglátjuk és onnat Tolosa felé 
feljebb és egyenesen Massiliára, onnat aztán alább Olaszország felé és 
hazafelé fordulunk, és pedig ha Isten engedi, igen hamar megleszen, mert 
Velenczére költségért sietnünk kell, mivel hogy ott vehetünk fel pénzt 
szükségünkre. Semmi vidámságom bizony nagyobb nincs, minthogy kidet 
is egészséggel láthassam, mert tudom, hogy mind kidet megvigasztalha-
tom íiuságom szerint, mind magamnak nagy örömöm leszen Isten enge-
dőiméből, ha kidet asszonyom jó egészségben látom. Egyéb dolgokról mit 
ir jak, semmi igen csudás dolgokat nem láttam, az kit Erdélyben lévő 
emberek sokan ne lát tak volna, hanem Angliában két struez madarat 
lát tam és egy kazavár nevü indiai szárnyatlan nagy madarat, az indiai 
tyúkokhoz az nyaka hasonlít, fekete, igyenesen ha felhuzalkodik lehet 
annyi magas, mint én, jól lehet az strucznál sokkal kisebb. Az struez az 
mint az képe szinte olyan. I t t ismét Párisban láttam egy vayott (így) elefán-
tot gyermekdeden, azt is az angliai király küldötte ide. Az föld ez is igen 
szép és apró hegyekkel, minden faluk inkább az erdőkön vadnak, s az 
mezőket szánt ják. Anglia is az szerint az faluk mint az szászok falui, 
kőből rakot t és cserepes. Az emberek igen emberség értők. Summa az, 
hogy az oda haza gondolkodó embernek nagy messzének tetszik, sőt 
ugyan tudósoknak ta r t ja járni ezt az földet. Az régi fejedelem emberek 
pedig haddal sem tar tot ták messzének, nemhogy Erdély felé de még 
Asiára és által menni innét erről az földről, holott az mélyföldekről nem 
ís ugy kell gondolkodni mint mi nálunk, mert itt szinte olyan közön-
séges egy nap tizennégy mélyföldet elmenni, mit Tötösből Tordára 
menni, ezt másszorra hagyom. Azt gondolom, hogy ez levelem az mig 
kidhez érkezik, megfordulunk Olaszországból, addig sőt azután gyakor-
tabb irhatok levelet. Ezt egy kolozsvári i f jú legénynek küldöttem, ki 
csak Párisban is két eszdendeje hogy lakik, Broser István. Szent János 
napjára talán haza megyen. Kidnek asszonyom immár semmi bámulása 
ne legyen, mert az hol félelmesebb helyek voltak, ugy mint az tenger, 
arról immár elköltiink Isten engedelmével. Még pénzem vagyon annyi, 
hogy ha szorulnék, másodmagammal hazamehetnék vele. Az többit imide 
amoda elköltöttem. Adja Isten hogy lássam kegyelmedet mind húgommal 
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együtt jó egészségben. Is ten sokáig éltesse kegyelmedet. Kelt Par i sban 
Francziaországban 8-ik napján szent György havának 1 6 2 8 esztendőben. 

Kegyelmednek asszonyom, jó akaró szolgája, fia 
Cseffei László m. p. 

P. S. kegyelmed arról ne gondolkodjék, hogy az persejem nem 
magamé, mert hogy Calesböl e l jöt tünk, elvesztettem. 

Külczím : Generosae Dominae Annae Tomory etc. Generosi Do-
mini Sigismundi Hatvani rel ietae viduae etc. Dominae mihi et Matr i 
observandissimae et gratiosissimae in Transsy lvania . 
Eredet i , a gy .-fehérvári káptalani levéltárban papir , víznyomásos fedeles 

kancsóval, melyen G. és 13. betűk. 

Közli : B E K E A N T A L . 

A K I S G R Ó F U T A Z Á S Á H O Z . 

A fennebbi ké t levélhez érdekesnek t a r t j u k Bethlen Gábor feje-
delemnek Bethlen Is tók utazása ügyében írt levelét is közölni. 

Generosi fideles dilecti. 
Berlinből 10. Novembris irott leveleiteket Ferenczfi nekünk meg-

k u d t e ; 1-4. Febr . hozták Fogarasban, kikből addig való békességes 
ál lapatotokat értvén, örvendeztünk r a j t a . Hamburgból 19 . Novembr. irt 
levelét Bornemisza Ferencz hívünknek 4. praesentis vöt tük ugyan Ber-
linből irt levelével együt t ; azon levelekkel együt t Zellernek Amster-
damból, 16. Decembr. ir t levelét vöttük, melyben tudósít Lugdunumban 
11. Dee. az isten kgls gondviselése által való békességes érkezésiek, az 
grófot egészségben ta lá lás tok cs három hétnek előtte peregr inálásra 
való meg nem indulliatása felől. Hogy az úristen oda is minden k á r 
nélkül békességben vezérlett szerető híveink, az úristent reátok való 
kgls gondviseléseért á ld juk , és könyörgünk azon, ezután való u ta i toka t 
is kglsen vezérelje. Hogy nekünk semmit nem ir tatok Belgiumból, azon 
nem kevés busulással csudálkozunk, holott Zellernek alkalmatosság ada-
to t t az nekünk való í rására, ti pedig negl igál ta tok ; ezután hogy 
semmi alkalmatosságot el ne mulassatok, hanem minden á l lapato tokról 
tudósí tsa tok, kglsen parancsoljuk. Hispaniában hogyha az g ró fnak 
kedve leszeu bemenni, és ha igen bátorságos bemenéstek, visszajövéstek 
felől assecuráltok s az galliai király ő felsége annuent iá ja is fog acce-
dálni, kglsen megengedtük, mivel császár ő felsége is commendálta az 
hispaniai k i rá lnak ő felségének ; reménl jük magunk is, bátorságos uta-
tok fog lehetni, csak kévántat ik , hogy semmi disputatióra, se egyéb 
akármi altercatióra ansát ne ad ja tok senkinek. És ha bementek, meddig 
késsetek ottbenn s mint költsétek, mint j á r j a tok , grófnak irott leveliink-
l ő l bővebben megérti tek, ahoz ta r t sá tok magatokat . 
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Az kivált ő felséget igen böesiilettel salutáld Bornemisza hiviink, 
az mi kész és igaz syneera affectiónkat ő felségének offeráljad, az gyer-
meket ö felsége grat iá jában comrnendáljad ; király atyafiaival és udvar-
nál leendő fejedelmi emberekkel is szembe legyetek, ismerkedtesd és 
kinek-kinek mi nevünkkel is barátságos szeretetünket denuntiáld. Vége-
zetre kér j egy saluus passust ő felségétől valamely belső tanácsur 
által, legyen szabad csak Neapolisból 4 avagy 6 fő lovat hozatnunk ; ő 
felségének data occasione, ba parancsol, mi is nagyobb dologban aka-
runk szolgálni. Az költséget 1 5 0 0 aranynyal megtöbbitettiik, úgy 
mindazáltal, hogyha Hispaniában való meneteletek leszen ; de ha oda 
nem mentek, rendelt költségetekkel bőségesen megéritek, csak tékozlás-
ke'ppen az oda való nemzetek szokása szerént ne éljetek, és imitt-amott 
heában való heverést ne tegyetek, mint Bécsben, a holott ha mulatnotok 
kellett, köntöstöket ott megkészíthették volna, és Prágában a miatt nem 
kellett volna késnetek, heában való expensát tennetek. Annakokáért 
kglsen parancsoljuk, ezután afféle kelletlen expensát ne tegyetek, az 
frissen való magatok viseléstől is supersedeáljatok, pompára ne nézze-
tek, hanem magatokat alkalmaztassátok az peregrinusok állapatjokhoz, 
hogy a bővön való borsolástok miatt valahol meg ne akadjatok, és költ-
ségetek nem létele miatt gyalázatban ne jussatok. Mint és mely tar-
tományokon jár jatok, consignáltattuk ; ha pedig Siciliában menni nem 
akartok, mivel talán nincsen is oly memorabile ott, kit látnotok kellene, 
ha elmenni akartok is, ha nem is, nem bánjuk. 

Végezetre istenre és nekünk tartozó hüségtekre obtestálunk sze-
rető szolgáink, viseljétek úgy magatokat, mint hü szolgákhoz illik ; egye-
sek legyetek ; egymással ne veszekedjetek ; magatok illetlenül való vise-
lésével az ifjúnak példát valami erkölcstelenségre ne adjatok, hanem 
szorgalmatoson vigyázzatok inkább reá, cortesánok után ne vetemed-
jék ; boritalnak magát ne adja ; egészségére, életére, mint lelketekre visel-
jetek gondot, hogy mi is tőletek meg nem szomoríttatván, jöhessetek 
víg orczával előnkben, és fejedelmi klgsségiinkct áraszthassuk mi is 
reátok. Horvát János, tanítsad írásra, vagy akarja , vagy nem; utaitok-
ban deákúl, franczuzúl beszélgessetek, ne magyarúl, és actáitokat, látás-
tokat magával Írassátok le mindennap deákul, m^ly exercitium által 
szoktassa magát akár csak deákul való szólásra és levélírásra, ha egye-
bet se tud enni reá való expensák után. 

Igen fő musikusokat és cavalcatori ha találtok Velcnczében, vigye« 
tek onnét, iktassátok be ; Dániel uram által Velcnczében bocsátjuk 
emberünket, a ki Septemberben, Oktoberben ott várakozzék reátok, és 
ha isten oda vezérel, minekünk minden addig való járástoknak seriessét 
historice megírhassátok és küldhessétek. Mikor egy jó lovat vehetnétek 
Hispaniában, 5 0 0 aranyat bátor arra költenétek, csak az ló lenne igaz. 
fő ló termetével, öregségével, szépségével, jóságával ; velenczci portus-
ban vinnétek onnét hajón, avagy szárazon is talán kiküldhetnétck ; az 
árrát ugyan Velcnczében ismét megadatnánk és költségetek azzal nem 
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diminuáltatnék. Do egy fő cavalle'rral kellene mcgválasztatnotok, és 
próbáltatnotok. 

Magunk e's országunk felől í rhat juk, hogy az istennek kgls gra-
tiája által alta pace és tűrhető egészségben élünk. Gubernátor öcsénk is 
az váradi kapitánnal és több gyermekivel jól vadnak. Ezek után az úris-
ten legyen kgls gondviselőtök, és engedjen benneteket fejenként kévá-
natos állapotban láthatnunk. Albae, 7. Mártii, 1628. 

Gabriel m. p. 

Ezen leveleinket dupplicáltuk és az bécsi Collegiumban az pater 
rectornak küldtük, hogy egyenesen Párisban az ott való pater rector-
nak dirigálja. 

A fejedelem által irt eredetije a gy.-fejérvári káptalani ltár ren-
dezés alatti részében. 

Közli: Sz. S. 

R É G I V Á R A K Ö S S Z E Í R Á S A . 

Az országos levéltár régi limbusában van egy érdekes összeírás 
az erdélyi fiscus birtokában levő várakról. Ugy látszik, hogy 1618-ban 
I. Rákóczy György halála után, vagy talán halála előtt kevéssel készült, 
s azért nevezetes, mert némi rajzot ád arról, hogy mikor kik birták 
e várakat , s az ahhoz tartozó helységek hogyan szaporodtak vagy fogy-
tak. De lássuk az összeírást. 

Görgény Stepliano quondam Kakonyi in 1615 . 
Oppidum : Petelye, Magyar Belkin, Kentes, Orsoua, Szentmiháltelke, 

Libánfalua , Hodák , Felső Köher, Felső Oroszi, Ivasva, Kis 
Oroszfalu. 

Portioues : Görgény-Szent-Imre, Ilétbiik, Kakucz, Radnotfá ja ct Szent 
Márton. 

Az urnái ő Nagyságánál most ezzel több : Alsó Köher, Oláh Bőikén, 
Saropháza, Adorján, Nagy Oroszfalu, Alsó Idecz, Alsó Oroszi, 
Péterlaka, Oláh Nádas, Oláh Telek, Körtuély fája. 
Gyalu V. Kamuti 1616 . 

Oppidum : Gyalu. Possessioues integrae : Héw Szamos, Hideg Szamos, 
Szász Fenes, Solyomtelke, Körösfő, Bogártelke, Monostor. 

Portioues : Makó, Burianos Buda, Kötelesmezo et Dios. Ezek most 
oda nem biratnak. 

Az urnái ő Nagyságánál ezzel több : Jegenye, Bogártelke, Kajántó, 
Tiburcz Monostorhoz. 
Deua principissae Susannae Karoli 1614 . 

Oppidum : Deua. Integrae possessionos : Szántóhalom cum curia, Aszu-
Almás, Kozolya, Alsó Baracznak, Felső Baracznak, Stanczest cum 
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curia, Radulycss, Strcgonia, Play, Banyest , Alsó Laposnyak, 
Mihalyest, Facz , Roszkany, Popcst , Puia, Poruk, Kordán, Szeliste, 
Sessct, Oliaba, Alsó Lapugy, Tey, László Bregyc t , F intoag, 

T i s za , Púin, Alsó Sazdisor, Gereud, Bukurie . 
Por t ioues : Jó fü , Felső Laposnyak, Faczat , Felső Lapugy . 

Huszt 1648 .S . B. 
Oppidum : Huszt , Visk, Teczeo, Hosszumező, Sziget. 
Possessiones in t eg rae : Iza, Szaldobos, Bust iaháza, Dulfalua, Talabor-

falua, item salisfodina Rouensis. 
Port ioues : Felső Róna, Rakó, Tribussa. 

Közli : B A R A B Á S S . 

E G Y A D A T AZ 1G57-IKI L E N G Y E L H A D J Á R A T 

T Ö R T É N E T É H E Z . 

C ra . . . . um, Svevorum Comitem mediante  
(Az iv felső szegélye szétfoszladozott, hét sor hiszahadozva.) 

dno Joanne Kemeny exercituum serenissimi principis generali etc. et 
i l lustres ac magn. dnos equestris ordinis ad praesens Praemisl iae con-
gregatos atque praesidium ibidem impositum necnon cives et incolas 
pruefa tae civitatis Praemisliensis. 

1. P raefa t i illustres et magnifici domini ordinis equestris terrae 
Praemisliensis, tum et incolae ejusdem civitatis nullam post bac hostilita-
tem contra ser. principem Transylvaniae a tque etiam contra exercitum 
ser. suae celsitudinis, tum et contra cosacos Valachorumque exercitus ac 
alios cujuscunque sint nationis sibi adhaerentes clam vel palam per se, 
vel per subordinatas personas exercebunt. Nullas etiam correspondentias 
macbinat iones cum hostibus praefa t i ser. principis habebunt ; nulluni 
etiam praesidium recipient ad cujusvis mandata , neque ipsi iusurgent, 
quinimo existent amici. 

2. Omnibus supranominatÍ3 exercitibus simul vel divisim t ranseun-
tibus, tabellariis etiam, vel a sua celsitudine sive a eonfoederatis ejusdem 
ser. principis in ditionibus illustrissimorum et magn. eontrahentium trans-
meantibus (!) liber passus conceditur, sine aggravat ione tamen praesentium 
eontrahentium, ac imprimis sine depopulat ione bonorum eorundein pago-
rum combustione, pecorumque abact ione, civitatem etiam ingredi volenti-
bus liberum esto, verum non cum vexillis neque catervatim, sed in eo 
numero qualem securitas praefa tae civitatis admit tcre permiserit, idque 
literis testimonialibus ser. principis sive exercituum, tam hungarorum, 
quam cosacorum atque utr iusque Valachiae illustrium generalium vel 
cancellarli , vel aulae ser. principis magistri, vel pedestrium militum capi-
taneormn munitis numero etiam in iisdem testimonialibus literis expresso, 
qui immissi nullam iueolis praefa tae civitatis inferent molestiam, sed 
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modeste se gereut ; praeterea sccura in domibus spiritualium et nobilium 
rnansio cavetur. 

3. Milites in civitate ad praesens existentes, quicunque voluc-
rint sponte ser. principi pro stipendiis para t i s militare, libere ex nunc 
dimittentur, nec ulla ratione a servitiis suae cclsitudiuis arcebuntuv et 
sua in intentione impedientur, ad quorum invitationem officiales ser. 
principis admit tentur . Quo ad reliquos vero, qui ad praesens 11011 aeeep-
taverint servitia ser. principis, illis spatium trium septimanarum a data 
praesentium Contractus computando ad deliberandum super accommoda-

tiones se ad servitia ser. principis quantum non 

complacuerit officialibus praedicti praesidii, . . . sibi militi-
bus sequi, castra ser. principis libere abeuudi quocunque libuerit facul tas , 
generoso d. Nicoiao Giza colonello cum bonis suis propriis ac cum pri-
vato famulitio, tum et capitaneis communique vieeeapitaneis, vexilliferis, 
quater magistro regiminis, militum tam polonorum, quam germanorum 
cum bonis similiter propriis et cum privatis famulis conceditur ; gregarii 
autem milites omnino aeeeptabunt servitia ser. principis interea tempo-
ris omnes tam officiales, quam et gregarii ab omni contra ser. prineipem 
et exercitum suae celsitudinis abst inebunt bostilitate. 

•4. Captivi quicunque reperiuntur tam ex bungarico, quam etiam 
et cosacorum et moldavorum exercitu, tum et ser. regis Sveciae libere 
dimittentur, nullique sub conscientia det inebuntur ; similiter si qui e 
numero ci vitati Premysliensi exisientium a tempore aggressionis et 
praefa tae civitatis suburbiique ejusdem capti fuerant , dimit tentur. 

5. Certi legati ad ser. prineipem grati tudinis ergo tum etiam ad 
demulcendum suae celsitudinis ex occasione praetensarum injuriarum 
disgustatum animum expedientur ; seorsivi praeterea aderun t civium et 
judaeorum legati, cum quibus (si i [nter (?)] erit suae Celsitudini) de 
aliqua summa pecuniaria componatur. 

6. Proventus regii ad fiscum pert inentes si qui sunt in suspenso 
ret inebuntur ad exitum belli. 

Quae quidem omnia tam illustres ac magnifici supramemorat i 
dui Praemisliae ad praesens existentes, quam et illmus dnuì generalis 
ser. principis inviolabiliter sub bona fide Christiana observabunt, ad 
praesens vero concordiarn hanc subscriptione manibus primariorum ex 
ordine equestri tum praesidii officialium atque de civibus virorum robo-
rant , et ratificant, idque nomine proprio et omnium Praemisl iae exi-
stentium. 

Actum in castris ad Praemysl iam die *) Martii, anno dni 
Millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo. 

Ego Joannes Kemény cels. principis Transylvaniae consiliarius, 
aulicae militiae uti arcis ac districtus te r rae Fogarasiensis capitaneus 
supremus. Comes comitatus Albensis, supremus regni Transylvaniae 

*) Üres hely. 
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arenda tor , universorumque cxcrcituum ejusdem celsitudiuis generalis, 
author i ta te et vigoie, expressarum suae celsitudiuis l i terarum pleuipo-
tentialis Magister etc. Contrahent ibus praesentates literas has contrac-
tuales subscribo. 

(P. H.) 
(Kemény J. gyűrű pecsétje.) 

inppria. 

Kivül : Conditiones accordatiouis inter Rákóczy et equestrem 
ordinem. 

Eredetije a galicziai przemysli városi levél tárban. 

Közli : SZÁDECZKY LAJOS. 

S Z É K E L Y H Í D L E R O M B O L Á S A T Ö R T É N E T É H E Z . . 

Szolgála tomot ajánlom sat. 
Kgd levelét Sztepau Ferencz uram megadá, melybül értem az 

nemes ország az mi kgs urunk mostan miért küldte ki kgdet teljes 
plenipotentiával, császár ü fge plenipotentiariussához mélts. Rat te l uram-
hoz ő ngához, hogy ez Székelyhíd erős végházát az országnak e lbánják, 
mivel az fővezér az bakeség conditioiban azt k ivánta császár ií fge'tül 
és ő fge is reament , hogy elhányat tassék ; ezt uram most utolszor 
kgdtü l azelőtt az mi kgs urunktú l ér te t tük meg, és megértvén urunktúl , 
mindjá r t mind uraméknak ő ngoknak mind az nemes országnak és az 
tanácsuraknak ö ngoknak irtani, nagy alázatossággal kérvén ü ngokat , 
hogy az erős véghely igyét vegyék fel és császár ő fge előtt promovealják, 
megjelentvén ő fgénelc tanácsival, hogy micsoda erős hitlevelet ado t t 
Ali pasa, főszerdár ja lévén, képebcli embere hts császárunknak ; czimeres 
kezeirása a la t t erős pecsétes hitlevelet adot t arról, hogy csak Varadot 
ad ják meg hts császárnak, minden várak(at) , kas té lyokat szabadon enged 
birni hts császár mindennek ; ez egy váradi várral , alioz való szolgáló 
fa lukkal , városokkal megelégszik hts császár, immár mostan az fővezér 
h t s császárunk főszerdár ja lévéu, előtte való akkori főszerdár ja hitit 
hogy mint bontha tná el, ki annyi t teszen, mint hts császár hiti, és ha 
Ali pasa akkori főszerdár jának hts császárnak most a fővezér Várad 
megadásáért való erős hitlevelét meg nem ál laná és bírni Székelyhíd 
várá t meg nem engedné, annyi t tenne mint hts császár hívje hitlevelét 
nem h a g y n á helyben, és maga a fővezér főszerdár ja levén császárnak, 
ha az t cselekedné u tána lévő főszerdár ja h ts császárunknak az ő hitit 
s hitlevelét is meg elbontaná és avval hts császár hiti csak homálybau 
hozódnék, errül ir tunk az országnak, u runknak ő ligának és a tanács-
u raknak ő ngoknak, de még válaszunk nem jöt t , könyörögvén azon 
ü ligának, hogy Ali pasa hitlevelének pár iá já t vagy ha kívántat ik 
originalját is császár íi fgének küldenék fel gróf Rat te l uram ő nga 
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által es kérnék ő fgét í rna a lits császárnak ü fge, mivel eddig ü fge nem 
tudta, hogy ilyen erős hitlevelet adott Ali pasa Várad megadásáért, hogy 
mind kastélt, mind várat szabadon bírni enged hts császár mindennek, 
csak adják meg Váradot és erre adták meg Váradot, országunknak 
dicsőségesebbik házát édes hazánknak, mely Ali pasa hite ellen már 
képtelen dolog volna, hogy egy ilyen váracskát ne bírhasson ország. 

Egész német magyar praesidiom, kik az véghelyben vagyunk, 
kiiltük kgdhez Ugrai Gergely uramat, hogy kgd ezbeli igaz ratiónkat 
Székelyhíd erős háza megmaradásaért hazánknak kezénél császár ő fge 
plenípotentiariussa me'lts. Rattel uram ő nga előtt promovealja és legyen 
azon, hogy ő nga értesse jól meg ez dolgot császár ő fgével Székelyhid 
megmaradása felől és promovealja ő nga igaz rat iónkat és kivánságinkat ; 
leírattuk és szóval is megizentük kgdnek édes sógor uram, mind magyar-
német praesidiom, örökké való hírt, emlékezetet most szerezhet kgd 
avval magának, ba igaz igyit megértetvén Székelyhid megmaradásának, 
melyet írva küldtünk, kgd promovealja, elősegíti és azon leszen, hogy 
plenípotentiariussa által császár ü fge'nek mélts. Rattel uram ő nga 
által császár ő fgéhez küldeti. Édes sógor uram az élő istenért kér-
lek az Jézus Krisztusnak szent haláláért vedd fel igyét Székely-
hid várának, ki most elhagyatott, mert nem volt ki igyét igy tudta 
volna, mint mostani kívánságunkból kgd megérti, izenetünkből annál-
iukább ; erre isten kgdet azért rendelte, azért állatta elő, hogy igaz 
igyét forgassad és promoveáljad mind ott és császár ü fgéhez elkül-
dessed kívánságunkra igaz ígylink, hadd vehessünk jó választ ő fgé-
tül, csak írjon egyszer ü fìge a vezérnek, hts. császárnak olyan 
ratiókkal, mint az mi kívánságunk, bizony édes hazájának kgd által 
nyeri meg Székelyhid várát, örök emlékezetedre, mert soha az az hts 
nemzetség főszerdárjának, hts császár képét ki viseli, hitit homályban 
nem engedi menni, mivel még ezután a fővezér után levő főszerdári hts 
császárnak még elbontanák hitlevelét, hitit, ha az most az Ali pasa 
hitlevelét elbontaná, mihelt ezt császár irásábúl megértik, hat ilyen 
várat is meghagyna inkább, hogy nem akkori főszerdárjának hitit homály-
ban hagyná menni minden királyok császárok előtt, az fővezérnek akkori 
főszerdárjának, ki annyit teszen, mint hts császár maga hiti. 

Ez hallatlan kévánsága az vezérnek azt hisszük cl, hogy az Kucsuk 
pasa és az végbeliek instantiajokra vau, de szégyenletiben is a fővezér 
se hagyja ezt, annálinkább ba császár ő fge ir hts császárunknak igy, 
mint az mi kivánságink vannak, soha a hts császár a fővezérnek meg 
nem engedi, hogy az egész világon levő keresztyén nemzetek fejedelme 
közzé már elfolytatott erős hiti főszerdárjának Ali pasának, mei) et 
Várad megadásáért adott, felhagyná bontani, homályban hozatni, mert 
osztán hogy hihetne mind ü fge, mind keresztyén fejedelmek hiteknek 
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hts czászár főszerdár j inak és hts császár maga hit inek, mert képebcli 
fó'szerdárji hiti annyi t teszen, mint maga hts császár hiti. 

Ezeku tán sat. Datum ex confinio Székelyhid die 2 7 Nov. 1 6 6 1 . 
Kgd jóakaró sógora 

szolgál 
Boldai Márton mp. 

Külczím : Gen. dno Michaeli Teleki de Szék sat. 

Erede t i j e a m.-v.-helyi gróf Teleki Ith. uro 3 3 4 1. 

Közli : SZADECZKY LAJOS. 

Z R Í N Y I I L O N A L E V E L E I B Ő L . 

Spectabilis ac Generose Domine etc. observande. 
Kegyelmed requisi t iójával nekem irta levelét ezen órában illendő 

böcsiilettel vettem ; az ecsedi dolgot a mi illeti, hogy kiütvén az 
várbeliek az méltóságos fejedelem táborabeli vitézlő rendben néhánya t 
e l ragadtanak, nem egyéb viselte az benvalókat , egyedül csak az remén-
telen invasóinak alkalmatossága. I g y lévén azért a dolog, az mely 
igaz devotióval koronás ki rá ly uramhoz ö felségéhez tartozom, azonnal 
mind ő felségének s mind penig méltóságos ministerinek az dolgot 
értésekre adván, mi resolutióm le'szen, kegyelmednek akkor eziránt teszek 
váloszt. Is ten kegyelmedet éltesse jó egésségben. Datum in arce mca 
Munkács die 9. Octobris Anno. 1 6 8 1 . 

Spectabilis ac Generosae Dominationis Vestrae 
Affectionata 

Helena Zriny mp. 

Kívül : Spectabili ac Generoso Domino Michaeli Teleky de Szék, 
Illustrissimi Principis Transylvaniae Domini Michaelis Apaffy Consiliario, 
Arciumque et praesidiorum Isüvariensis et Husztiensis Supremo Capitaueo 
Comi ta tuumque Maramaros et de Torda Corniti Supremo ctc. Domino 
observando. 

Eredetije a m.-c.-helyi gróf Teleli Ithan (3753. sz.) 

Közli —1'. 

S Z O B J E S Z K Y L E V E L E B É C S O S T R O M Á R Ó L . 

Az lengyel király levelének pár ja , melyet irt Bécs alól az király-
nénak 13 Sept. Anno 1 6 8 3 . 

Az örökké imádandó urunk is tenünk adott az mi nemzetünknek 
erőt olyat, az minemű nem hallatot t , minden muuitióit, és kincseit 
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kezünkben adta az Isten, az mi ellenségünk porral felvettetvén az maga 
táborhelyét, maga peniglen nagy szégyenvallással szalad, tevéit, szama-
rait, öszvéreit, ménesit és barmait ma kezdettük az mi táborunkban 
behajtani, mely marhák és kincsek mellett levo törökök jó fegyveresen 
s paripáson magok jőnek hozzánk, lött olyan zendülés táborunkban, ma 
az ellenség megelegyedvén az mieinkkel alig tudhattuk mi lött légyen 
közöttünk, csak puskaport is hagyván el táborában többet egy millió 
forint érőnél, egyszóval minden hadi apparatussát elnyertük. Igen nagy 
szerencsétlenség esett táborunkban, mert tudatlanságból, véletlen szám-
talan sok port felgyújtván, olyan szörnyű zúgás lött, hogy majd az 
itélet napjához hasonlittatott, de mégis istennek hála, minden kár nélkül. 
Az vezér olyan szörnyen szalad csak az magán levő köntösben és egy 
lnvon, csak én succedáltam helyette, és minden javait elvöttem, sőt 
utánna megyek megüzöm. Egy passa is hozzám hódolt, és megmutatta 
az vezérnek minden kincseit, az melyeket falban, és földben elásatott 
volt, azokat is mind felvétettem, az fővezérnek is zászlóit, boncsakit, 
és az Maliumed zászlóját is elnyertem, és azt az Mahumed zász-
lóját Romába küldettem Szelenczi által az pápának, sátorait, szekereit 
mind elvöttem, egyéb drága kárpitait, köves marháit, több jókat is kiket 
még meg nem nézhettem, egy néhány fekszeket puzdrástól rubintokkal 
saphirokkal rakvák és igen drágák, sok ezer aranyokat megérnek. Édes 
feleségem ha Isten haza viszen, nem fogod mondani, hogy nyereség 
nélkül megyek haza, mint az mikoron az tatárok nyereség nélkül mennek 
haza, feleségek azt mondja, be rosszul jár tá l . Az vezér testvér atyafia 
is elesett, és sok basák kiknek számokat nem tudják, az táboron minden-
nek elegedendői vannak, aranyos kardjok, és egyéb tábori eszközök ; 
hogy többet végben nem vihettünk az éjszaka gátolt meg bennünket, 
az jancsárok mind az harezban maradtanak, és ugyanazon éjjel mind 
levágtuk őket, mert ez olyan maga elhitt pogányság volt, hogy egy-
szersmind Bécset is ostromlatta, velem is liarczolt. Az vezérnek volt 
háromszor háromszáz ezer embere az tatárokon kivül, még annyi sáto-
rát számláltanak, de én többet nem mondok százezer sátornál, mi már 
nem győzzük az sátorokat eltakarítani, hanem az városbeliek is kijővén 
Bécsből annyit vittenek mennyit akartanak, olyan szép török gyermeke-
ket láttam, kiknél szebbet az keresztények között is nem láttam, és 
mikoron látta volna az vezér, hogy az gyermekeket el nem viheti, maga 
levágta ; volt sátorában egy struezmadár is, de azt is maga megölte. 
Igen sok szépsége volt az sátorában sőt még virágos kert is volt az 
sátora mellett, sőt még tengeri macskái, nyulai, s feredőházal voltanak, 
volt még papáha is az az publikánnya, de el nem foghatták, mivel elrepült. 
Ma voltam benn is Bécsben, már tovább ötöd napnál nem tar that ták 
volna, soha olyan nagy károkat senki se nem hallott, se nem látott az 
minemüt tött az török az bécsi falakban az miuákkal. Legelsőben magam 
hadaimmal ütköztem meg az pogánysággal , úgyannyira raj tam is 
volt az pogányság, hogy minden hadait reám forditotta volt, hogy 
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az más keresztény hadak alig fértenek hozzája, és ugy osztán az 
electorok, generálok lá tván szoros dolgomat, újabb erőt küldöttek segít-
ségemre. Annak u tánna meglevéu az harcz, minden electorok, gene-
rálok, officerek, berezegek hozzám jővén orczámat, köntösemet csókolták 
és úgy venerál tanak, midőn benn voltam is az városban, hasonlóképpen 
venerá l tak azok is, és úgy k iá l to t tanak kezeket felemelvén magasan : 
vivát rex vivát. Nagy keservesen esék hogy az szegény Kálereszky 
kap i tány elesett, mely is igen nagy kárunkra vagyon, az német császár 
is egy mértföldnyire vagyon az tábortúl , de szemben nem lehetek vele, 
mivel az pogányok után megyek azokat űzöm. S több urak is estenek 
ugyan annyira , hogy megemlékezni is nehéz róllok. Edes feleségem 
örvendj mivel az fiam nem szivü (igy) mert az egész harezon mellőllem 
el nem távozott , csnk mi kevéssé is az veled való fiadnak is örvendj, 
mert szerencsés, mivel az ő zászlója a la t t levő hadak bontot ták meg 
elsőbben is az pogányok hadai t . 

János király mp. 
(A gr. Telekiek m.-vásárhelyi l tárában levő egykorú forditásról 3 7 6 9 . 

szám a.) 

Közli : L É N Á R D JÓZSEF. 

K O M Á R O M Y J Á N O S É L E T É H E Z . 

Nos Michael Apafi Dei grat ia Prineeps Transylvaniae , par t ium 
Regni Hungár iáé Dominus et siculorum Comes : Memoriae commenda-
mus tenore praesentinm significantes quibus expedit universis. Quod Nos 
cum ad nonnullorum fidelium Dominorum Consiliariorum nostrorum prae-
eipuam liumilime propterea Nobis factam intercessionem, tum vero grat i -
osa recoleutes memoria fidelissimorum obsequiorum merita Generosi 
Joann i s Komaromi de Szántó, Qui nimirum, dum in Illustri (suo statu fio-
rente) Collegio Reformato Saros Pa tak ino cursus superiores artium 
humaniorum emeritus, filiera studiorum suorum laudabiliter clansbset , in 
adolescenti sua aetate , omnibus bonis laribusque et propinquis quibus! i-
bet derelictis, annis abbine quatuor decim effective revolutis praccipuum 
exis'imavi ; Aulam nostrani Principalem salutare, ubi dignus est inter 
numerum Aulicae Cancel larne nostrae Amanuensium et Dapiferorum 
Nostrorum non inter ultimos adscisci, nunc vero in ter primos teneri, 
ab ipso servii ij sui momento ad ar tem et Martern compositus, utr ique 
vocationi " suae ad optatam Nostri complacentiam alacri ter satisfacere 
nisus : Signanter autem dum Orientis I inperi j Dominus Imperator Ottho-
mannus scptemtrionalem orbis plagam ejusque incolas igni miseran-
daque caede vastaret , quo legatum nostrum extraordinarium expe-
dire coacti, ad latus ejusdem constantcr et candide, expost aeterni-
tatis decreto, peccatis nostr is i ta promerentibus, ut afflictissimum et ad 
ultimum interi tum vergons Hungár iáé Regnum ojusdemque cives miser, 
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rime per Austriaeos conquassati nostro auxilio aliquod respirium, pacis-
libertatisque amissae restaurationem consequi valerent. Anno abbine 
octavo ad auxiliandum e Regno nostro egresso Suppremo belli Duci 
Spectabili ac Generoso Michaeli Teleki de Szék, Consiliario Nostro 
intimo, exercituum Regni Generali, Comitatuum Thordensis et Mára-
mafosiensis Corniti, Arcium Huszt et Kővár districtusque ejusdem 
Capitanco, ac Decimarum Fiscalium Arendatori ubique Supremo, fideli 
syncere Nobis dilecto, ad reportandas conservandasque uniyersas expedi-
tiones secretas resque gestas summe necessarias, maxime autem eas magni 
momenti, quas cum nonnullis Christianis Principibus, signanter Serenissimis 
ac Potentissimis Dominis, Dominis Ludovico decimo quarto Galliarum 
ac Joanne III . Poloniarum Regibus, cum ipsa etiam Porta Otthomanica 
occasione motuum Hungaricarum habebamus, ex benigna nostra dispo-
sitionc applicatus ; Annis autem tertio et proximo praeteritis ac maxime 
hoc currenti (quo Supremus Vezerius Musztafa Passa cum tota mole 
orientali adversus occidentem mouerat, Viennamque Austriae per lon-
gum tempus obsidione cingere ac in ipsam invehere, quoad superne ipsi 
concessum erat, non remittebat), ubi et Nos ex mandato fulgidae Por-
tao Otthomannicae comparere sumus coacti, annis memoratis sangvine 
turgidis pro locorum et temporum diversitatibus semper sibi similis, non 
victus vel mutatus, neque vitae suae dispendium reformidans, nobis prae-
sentibus, (ut aemulorum nostrorum per elapsa tempora exortos insultus, 
quibus Nos evertere machinabantur, molestiasque quam plurimas, inter 
quae etiam se constantem egit, tacendo praetermittamus,) fidelium suorum 
servitiorum contestata apprime reddidit argumenta; quem etiam deinceps 
quae sunt fidelis servi munia constanter et candide in iis nihil remissu-
rum confìdimus, Compatientes etiam damnorum et miseriarum ejusdem 
quibus extortis intra supradictos decem et quatuor anno3 conflictarj 

-perhibetur. Ut igitur oh enumerata praeclara sua emerita dement i le 
nostrae vel saltem hac in parte aliquod erga ipsum extare videatur 
symbolum, reliquamque vitae suae partem in tranquilitate traducere 
rebusque suis commodius prospicere invigilareque possit et valeat, (si 
divina ita disponente Maiestate sedem in Regno nostro Transylvaniae 
fìgere contingat,) eundem ab omni lustratione et expeditione quarumlibet 
bellicarum tam generalium quam particularium ingressu vita sua comite 
(imo ex elementiae Nostrae Principális erga eundem auctuario bona 
etiam et jura possessionaria universa, in ditionc Nostra acquirenda, ab 
omni stipendiariorum tam equitum quam pedituin statutionc, vel pro iis 
solutione) clementer exiinendum et supportandum duximus, prout eximi-
mus et supportamus praescntium per vigorem. Quocirca vobis Spectabi-
libus, Magnificis, Generosis, Egregiis et Nobilibus, exercituum Regni 
Generali, item Comitibus, Vice Comitibus Judicibusque Nobiliuin quo-
rumeunque Comitatuum Capitaneis ; Judicibus Regijs quarumeunque 
Sediurn Siculicalium, necnon Campi et Belli Ductoribus, Lustratoribus 
ac Levatoribus gentium cunctis denique, quorum interest vel iutererit, 
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praesentium notitiam liabiturìs, modcrnis vìdclicct et futuris , pro quo vis 

tempore constitutis et eonstituendis, harum serie committimus et man-

damus firmiter, quateuus vos quoque a modo deineeps praefatum 

Joanncm Komaromi (uti praemissum est) ad nullam omnino lustratio-

nem et bel l igerat ionem tam generalem quam part ieularem, pro se aut 

bonis suis universis, post bac Deo juvan te acquirendis, st ipendiariorum 

equitum et peditum statutionem, vel pro iis solutionem compellcre, 

cogere, vel propterea eundem in persona, rebus et bonis suis quibuslibet 

impedire turbare , molestare, seu quovismodo damnificare minime prae-

sumatis, vel sitis ausi modo aliquali. Secus non factur i . Praesent ibus 

perlectis cxliibenti restitutis. Datum in Castris nostris ad Budam penes 

Danubium positis, die Undecima Mensis Octobris Anno Domini Millesimo 

Sexcentesimo Octuagesimo Tert io. 

M. Apafi m. p. 

(P. II.) Franciscus Lugasy Secretárius m. p. 

A. 1G84. 18 Ju l i j . Praesentes Suae Celsitudiuis Exemptionalos, 

ob bene merita praeclaraque facinora introscripti, recta serie et sino 

fuco dcscripta, omnibus quorum interest aut intereri t omni obsequio 

observandas, tamquam Privilegium rite et legitime emanatimi, burnii-

lime exbibit in Civitatc Alba Jul ia , Exercituum Regni Generalis 

Michael Teleki m. p. 

Eredet i je a gr. Teleki család in.-vásárhelyi Itárban (8<>71. s?. a.) 

Közli: SZABÓ KÁROLY. 
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A B É L D I P Á L - F É L E MOZGALOM T Ö R T É N E T É H E Z . 

A Béleli Pál által inditott mozgalom részleteit leginkább 
Csereyből, s Bethlen Miklós »Emlékirataidból ismerjük. A mit 
én »Béldi Pál és a bujdosók« czimű akadémiai felolvasásomban 
több, mint másfél tized előtt nyújthattam,*) hozott néhány új s 
e két iró által elhallgatott részletet napvilágra, sőt ezek egy-két 
adatait ki is igazította, de még igen sok kétes pontot homályban 
hagyott. 

Akkor még zárva volt a gróf Telekiek marosvásárhelyi 
levéltára, s abba bejuthatni még gondolatnak is vakmerőségnek 
tetszett. Azóta megnyílt a levéltár, s ma már elmondhatjuk, hogy 
e mozgalom történetének hű és részletes megírása nem tartozik 
a lehetetlenségek közé. Igaz, hogy a másik nagy levéltár a Beth-
len Miklósé, mely az ebből hiányzókat kiegészítette volna, telje-
sen elveszett — de abból is, mi Maros-Vásárhelytt megmaradt, 
még mindig össze lehet a mozgalom képét állítni. Hisz már ak-
kor Teleki Mihály volt Erdély történetének központja, az ese-
mények szálait ő tartá kezei közt, s ő gondosan megőrzött min-
den iratot ; a hivatalos iratok és levelek egész csomagokat fog-
lalnak el. 

E levéltárban töltött kutatásaim alatt átvizsgáltam ugyan 
e csomagokat is, de az erre vonatkozó adatokat tüzetesen azért 
sem tanulmányozhattam át, mert azok nagyon szét vannak szórva. 
Különben is az hosszú időt kívánna, a missilisek száma oly nagy. 
Mindössze csak annyira terjeszkedhettem ki, hogy néhány fonto-

l) L. Vértanuk a magyar történetből. Eredeti tanulmányok. 
Pest. 1867. 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 1 4 
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sabb irat és levél másolatát vehettem, melyek leginkább megér-
demlik, hogy egész terjedelműkben bemutattassanak az olvasó-
nak. A történetíró, kit e mozgalom érdekel, jó hasznukat fogja 
venni, ha ezeket Csereivel és Bethlennel összeveti, az igazság 
kiderítésére. A ki pedig e mozgalom történetét tüzetesen meg-
akarja írni, e levéltár áttanulmányozását így sem fogja nélkü-
lözhetni. 

Többi közt Bethlen Miklós nagyérdekű levelein kivül Beth-
len és Béldi híres reversalisai, melyekről Cserey annyit tud be-
szélni, s melyek, mint az okirat igazolja, épen ns j i voltak olyan 
rettenetesek, Bethlen Farkasnak és portai követtársainak jelen-
tései s végűi a raboknak folyamodványai bizonynyal fogják érde-
kelni az olvasót ; ezek összehasonlítása az emlékírókkal nem 
lesz haszontalan munka. 

I . 

1676 . máj. 26. 

Isten szabadítván mint kedves bizodalmas uramnak kötele-
sen szolgálok, és Istentől minden áldásokat kívánok uram kegyel-
mednek kedvesivei együtt. 

Soha uram nekem Kővár olyan meszsze nem volt, mint 
most, és noha az szegény haza határának egynehány száz mért-
földig való terjedését is nem hogy bánnám, de inkább véremmel 
is ha lehetne öregbitteném, mindazáltal azt akarnám, hogyha 
csak addig is, míg én az idétlen fogarasi porkolábságot bírom, 
és attól megválom, kegyelmed is az kővári disposítiót bízná 
Katona Mihály uramra, és az sz.-péteri búzákat, s az sorostélyi 
szőlőket látogatná, és néha az mi kegyelmes urunk udvarát is ; 
mert reménlvén, hogy levelem kegyelmedet vagy Sorostélyon 
vagy Sz.-Péteren találja, minap is irék kegyelmednek, de nem 
hiszem ott találta volna levelem kegyelmedet, mert semmi hírem 
sincs felőle, melyen bizony valóban is busúlok. 

Mert uram én kegyelmednek mind amaz in anno 1665. 
(jusson eszébe kegyelmednek Sz.-Miklóson) mind annak utána én 
hozzám sokszor igírt és mutatott jó akaratjára nézve, mind val-
lásbeli egységünkre, az hazafiúságra nézve, és végezetre, hogy 
kegyelmed Istentől sok szép jókkal, szép gyermekekkel, mint 
ennek az hazának szabadságinak az többi között azok számára 
való megőrizésére is kötelező és kegyelmedet ösztönző annyi 
zálogokkal vétetett környűl, és áldatott meg, mondom ezekre 
és hasonló több tekintetekre nézve nékem az én szabadúlásomba 
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Isten után kegyelmedhez volt és vagyon legnagyobb bizodalmom, 
tudván azt, (melyet bona conscientia írok, az mint minap Sz.-
Miklósról is megírtam vaia), hogy bizony semmi kegyelmed ve-
szedelmére való dologban hires, részes és tanácsos nem vagyok, 
tudván egyszersmind azt is, hogy senki az én ártatlanságomat ez 
mostani szerencsétlenségből ugy ki nem hozhatja, mint az kegyel-
med urunk ő nagysága előtt való hitele és tekinteti. 

Ezen okokra nézve azért (mert reális emberrel szót szapo-
rítani mi haszna) kérem igen bizodalmason Uram kegyelmedet, 
szabadulásomat végben vivén kegyelmed, tegyen eleget ennyi 
részben kegyelmed azoknak az nagy kötelességeknek, melyeknek 
teljesítésével kegyelmed, mind az Isten előtt, mind reformata 
religiónk és ecclesiánk előtt, az haza statusi előtt, sőt maga kegyel-
med szerelmesi előtt kedvet találhat, és az melylyel kegyelmed 
engemet felette igen az maga és maradéki szolgálatjára örökö-
sön kötelezhet, és az melylyel kegyelmed ex conscientia tartozik 
is ; mert oh ! lelkem uram, ki nagy bűn az büntetésre méltó nagy 
gonoszt büntetlen eltűrni, de bizony szintén olyan nagy, vagy 
talán még nagyobb az ártatlant büntetni. Salamon ugyan Prov. 
15. v. 17. mindeniket egyarányú utálatosnak mondja az Ur színe 
előtt. En penig Uram, Istent és az magam lelkem ismeretit 
merem bizonyságúl híni, hogy uramra, hazámra és kegyelme-
tekre közönségesen, és in particulari kegyelmedre nézve oly ártat-
lan vagyok, mint az kegyelmed legkissebbik gyermeke, ne hagy-
jatok hát itt vesztegelni, ha Istennek tartó lelketek vagyon, bűn-
telen, ne örüljön az ördög és az ő eszközei, hogy ugyan mintha 
megbűvöltek volna bennünket reformátusokat ebben az hazában, 
hogy csak mi marjuk egymást ; azt mondja penig Szt.-Pál, Gal. 
5. v. 15. hogyha egymást marjátok és eszitek, meglássátok, hogy 
viszont egymástól meg ne emésztessetek. Hiszen nem vagyok én 
olyan felettébb való consideratióra és félelemre méltó nagy 
ember, noha ha az volnék is, ártatlan bűntelen itt tartani ugyan 
csak vétek volna ; de a persvasio az aránt nem bánt, ha mások 
hírem nélkül, s kedvem ellen olyan formidabilis nagy emberré 
nem tésznek. 

De hoszszas írásommal kegyelmedet nem terhelem, az laka-
tot is most veték fel az audientiás házam ajtajára, mely jele, 
hogy már le kell fekünni, kérem csak kegyelmedet ezen igen 
bizodalmason, Írásomat roszra ne magyarázza, mert én bizony in 
omni sinceritate irtam, úgy se gondolkozzék kegyelmed, hogy ne 
talán fogságomat kegyelmednek tulajdonítom, és azért írok ilyen 
bővön és fontosán, mert conscientiose írom, nincsen kegyelmedre 
gyanúságom, és fogságomat kegyelmednek bizony nem tulajdo-
nítom, de szabadulásomat kegyelmednek fogom köszöni, ha 
kgyed akarja, mert azt tudom, hogy ha kgyed akar, a tehetség-

ig* 
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ben fogyatkozás nem leszen. Kötelezzen hát kegyelmed in per-
petuum maga és maradéki szolgálatjára ilyen alkalmatossággal, 
melynél nagyobbal engemet nem obiigáikat ; nyugtassa meg 
elméjét rajta, jótéteményét nem rosz helyre tészi repositumba. 
Azt penig elhiszem, tudja kegyelmed, hogy embernek maga és 
maradékira nézve legállandóbb kincse az isteni félelem, mert 
annak megfizetése az maradékokban is igírtetik ; és második nagy 
kincses láda az igaz barátoknak szerzése, mert ez amaz vizek 
mellé elvettetett kenyér, melyet ember idővel megtalál. Eccle-
siast. 11. v. 1. 2. Adja Isten Uram, valósággal mutathassam meg, 
hogy uramhoz, hazámhoz, kegyelmetekhez nem az voltam, a 
kinek gyanított az világ. Kegyelmedet penig azonban és mara-
dékit Isten oltalmazza ilyen változástól. 

Fogaras, 26. Máj. anno 1676. 
kegyelmed 

köteles rab szolgája 
Bethlen Miklós mp. 

Külczím. : Tekintetes Nemzetes Teleki Mihály uramnak etc. 

I I . 
1 67 7. marcz. 

Béleli Pál és Bethlen Miklós reversalisai. 

1. 

En Béldi Pál adom tudtára mindeneknek, az kiknek (így) ez 
levelemnek rendiben, hogy mivel ennek előtte való üdőkben estem 
volt az én kegyelmes uramnak nehézségében, mely miatt mind 
ez ideig rabságot is viseltem, és abbúl nem különben, liánom az 
én jó Istenem ő nagysága kegyelmessége 

és becsületes hiveink törekedések által lehetett szaba-
dulásom, ez levélben feltett conditiók alatt : 

1. Hogy sohase az mi kegyelmes urunknak 
Asszonyunknak ő Nagyságának, ő nagyságok szerelmes mostani 

ez hazának és ő nagysága híveinek ártal-
mokra, becstelenségekre, károkra czélozó bosszúálló dolgokkal 
meg nem bántom, most vagy jövendőben, magam vagy mások 
által, magokat vagy maradékjokat semmi szín és praetextus alatt, 
azoknak kikhez gyanakodnám is hogy vádoltak, sem egyszer, 
sem másszor, romlásokra nem czélozok, se törvénynyel, se sem-
minemű útakon módokon. 

2. Az mi kegyelmes urunk és az haza előtt senkit semmi 
kigondolható úton és módon nem vádolok sem magam sem má-
sok által. 
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3. Ha mit urunk, feljűl megírt nagyságos asszonyunk és 
szerelmes gyermekek ellen, hazánk, ő Nagysága hívei romlá-
sokra, ártalmokra, becstelenségekre értenék, ő Nagysága belsőbb 
híveinek értésekre adom. 

4. Szolgáimmal, németimmel, jobbágyimmal nem hatalmas-
kodtatok, sőt bakik fenyegetődzenének is közzűlök, comperta rei 
veritate megbüntetem. 

5. Ha mely nemesi személyeket jobbágyokká tétettem 
volna, azokat inox et de facto elbocsáttatom, ha kihez mi prae-
tensióm, törvény útján keresem. 

6. Ha kitűl valami örökséget, szántó földet, rétet vagy 
minémű jószágot, mera et absoluta potentia mediante elvettem, 
azokat minden halogatás nélkül visszaadom, az iránt is ha mi 
praetensióm törvény utján keresem. 

7. Ha kik inventálásra, vagy inquisítióknak peragáltatá-
sára, vagy inquirálásra, inventálásra, váramban vagy jószágim-
ban valamely dolgok végett tisztül vagy egyébképpen expediál-
tattak, azoknak semmi úton és módon ártalmukra, bántódásokra 
nem czélozok. 

8. Pál János Pál bodolai porkolábom félén is bosszút nem 
űzök semmi szín és praetextus alatt, magam vagy mások által ; 
ha sanczában még mi restantia lehetne, azt megadván semmi 
praetensiómat hozzá nem tartom, illendő terminust tévén néki, 
meddig is nem persequálom semmiképpen. 

9. Ezen reversalisomnak elbontásában, kézhez vételében, 
sem magam, sem mások által, semmi úton módon nem igye-
kezem, 

10. Egyébiránt való tiszteimben is pedig, úgymint Belső-
Szolnok vármegyei főispánságomban és Háromszéki királybiró-
ságomban, mindenekben magamat úgy viselem, az mint az előtt 
való jó rendtartás és haza régi bévett törvénye kivánja. Senki-
nek is semmiben inegnyomoritására, uram, hazám és az mi kegyel-
mes Urunk ő Nagysága kicsinytűi fogva nagyig akármely hívei-
nek is ártalmokra, károkra, veszedelmekre nem igyekezem. 

11. Hogy az mi igaz reformata religiónknak s istenem 
dicsőségének mindenekben promotora leszek, s abban az én kegyel-
mes Urammal és ő Nagysága vallásomon lévő abban egyetértő 
tanácsival, hiveivel mindenekben egyetértő leszek, és az ügyét 
is promoveálni teljes tehetségem szerint igyekezem. 

Bizonyossá tévén mindezekben az én kegyelmes uramat és 
méltóságos Apafi Mihály kegyelmes urunkat ő Nagyságát és 
méltóságos Bornemisza Anna jó kegyelmes Asszonyunkat, ő 
Nagyságok szerelmes mostani leányokat, fiokat, és ezután leendő 
gyermekeket, minden rendbéli híveit közönségesen és személy 
szerint mind azoknak szentül és igazán való megállásárúi, úgy 
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liogy se most, se jövendőben, se magok se maradékjok magam 
vagy maradékim vagy akárki által is, directe vagy indirecte, 
semminémű kigondolható, írható útak és módok alatt, ártal-
mokra, becstelenségekre, károkra, injuriáltatásokra, bosszú üzésre 
nem igyekezem, magamat arra nem veszem, affélében nem ele-
gyítem ; sőt mindenekben, mint ő Nagyságok igaz hívéhez és az 
haza igaz tagjaihoz illik, ő Nagyságokhoz és ő Nga minden rend-
beli hiveihez úgy viselem magamat, melyet ha vagy in tuto vagy 
in parte, az én kglmes uram méltóságos asszonyom és gyermekei 
és szerelmesi és háza vagy ő Nga akármi rendbeli híveire nézendő 
feltett conditiókbéli állapotokbúi violálnék magam vagy mások 
által most és jövendőben, magok és maradékjok ellen, akármi 
szín és praetextus alatt nem obstálván mostani fogságombeli 
kötésem, tehát in amissione honoris et omnium bonorum conviti-
caltassam. Melyről adom ez keresztyéni igaz hitem szerént kezem-
irása és pecsétem által megerősített levelemet, esküszöm is ezen 
levelemnek minden részeiben s betett punctumiban való megállá-
sára és teljes szent háromság bizony egy örök istenre, és az mint 
ezeknek megállója leszek, isten is úgy segéljen én minden dolga-
imban. 

2. 

(1678.) k. n. 

En Bethlen Miklós adom tudására mindeneknek, az kik-
nek illik ez levemnek rendiben, hogy mivel ennekelőtte való 
üdőkben estem volt az mi kglmes urunknak ő ngának nehézségi-
ben, mely miatt mind ez ideig rabságot is viseltem, és abbúl nem 
különben hanem az ő nga kglmessége által becsületes (kihúzva : 
ide alább emlitendő) híveinek törekedések által lehetett szaba-
dulásom ez levélben feltett conditiók alatt : 

1) Hogy soha az mi kgelmes urunk és hazánk és ő nga 
híveinek ártalmokra, becstelenségekre, károkra czélozó bosszú-
álló dolgokkal meg nem bántom, most vagy jövendőben, magam 
vagy mások által, magukat vagy maradékjokat semmi szín és 
praetextus alatt azoknak, kikhez gyanakodnám, hogy vádoltak se 
egyszer se másszor romlásokra, becstelenségekre se törvénnyel 
se semminémű kigondolható utakon modokon. 

2) Az mi kgelmes urunk és ez haza előtt senkit semmi 
kigondolható úton és módon nem vádlók. 

3) Ha mit urunk, hazánk, ő nga hívei romlásokra, ártal-
makra értenek ő nga belsőbb hívei értésekre adom. 

4) (Kihúzva :) Ha kik jószágimban inquisitiónak peragai-
tatására vagy inventalásra s más egyéb dolgok végett is expe-



A BÉLDI PÁL-FÉLE MOZGALOM TÖRTÉNETÉIIF.Z. 215 

cliáltatnak azoknak semmi úton és módon ártalmokra, bántódá-
sokra nem czélozok. 

5) Ezen reversalisomnak elbontásában, kézhez vételében 
sem magam sem mások által semmi úton módon nem igyekezem. 

6) Az mely tisztemet penig ő nga elvette s másnak confe-
rálta, annak rehabeálásában sem magam sem mások (által) nem 
munkálkodom uram vagy hazám előtt. In reliquo mint az Béldi 
uram reversalisa vagyon in omnibus. 

3. 
(1678.) k. n. 

En Bethlen János stb. egészen, mint a Bethlen Miklós 
reversalisa, csak hogy a bevezetésből ki van hagyva : »mely miatt 
rabságot is viseltem.« Ezenkívül a 6-ik pontban »nem mulkál-
dom« helyett »sem igyekezem sem munkálkodom« áll. 

Y. ö. Bethlen Miklós Önéletírása I. k. 464 . 1. 

(Mindkettőnek fogalmazványa, a Komáromi János írása.) 

Jegyzet •' A fennebbi reversalísok kiegészítéséül érdekesnek tar-
tottam ide csatolni a Páskóét is. 

En székelyhídi Páskó Kristóf esküszöm az élő istenre, ki 
atya, fiú, szentlélek teljes szentháromság^egy bizony örök isten 
engem úgy segéljen és úgy adja lelkem idvességét, hogy ez ide 
alább megirt dolgoknak igazán való megállója leszek. Mivel az 
méltóságos erdélyi fejedelem Apafi Mihály kglms urunk ő nga, 
holmi ő nga ellen való váciakért megfogatván, mely fogságbúi 
külömben kezesség nélkül ki nem szabadulhattam, hanem kíván-
tatott hogy feleségem Szalánczi Krisztina kösse magát érettem 
és legyen kezes. Kivánván feleségem is Szalánczi Krisztina 
asszony tekintetes nemzetes Teleki Mihály uramtúl, hogy ő 
kglme is assecurálná felségemet, hogy valamely punctumokat 
feleségem Szalánczi Krisztina tőlem kivánt, annak tehetségem 
szerént megállója leszek, azért ő kglme bizvást assecurálja. En 
is azért ezen levelemnek erejével Teleki Mihály uramat assecu-
rálom, hogy valamely istenes jó dolgokat ő kglme az én szaba-
dulásomnak alkalmatosságában feleségemnek Szalánczi Kriszti-
nának fogad, azoknak mindenekben megállója leszek teljes 
minden tehetségem szerént. Melynek mégis nagyobb bizonyságára 
és megállására adtam és adom ez kezem Írásommal és pecsétem-
mel megerősített levelemet feljűl megirt hitem szerént. Actum 
Kővár, die 4 Augusti 1669. 

(P. h.) Páskó Christoph mp. 
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I I I . 
1677. nov. 14. 

Iii des atyám uram ! 
Felette szomorúan és búsongva kételenittettem kegyelmedet 

tudósítani. í r tam volt az napokban kegyelmeteknek, hogy itt az 
szomszédban mind suttognak, suttognak ; de már kitanultam 
fundamentumosan, melyben semmit sem kell kételkedni. Ezek 
az emberek azt költötték, hogy Béleli uram másokkal együtt (de 
neveket ki nem tanulhattam) azt akarja, hogy vagy egy vagy 
más úton az fejedelmet kivesse, abban penig ezt az utat akarja 
követni, hogy most Brassóban Kapi Györgyöt és az két Haliért 
maga mellé vonja, melyet ha obtineálhat, jó ; Kapi ugyan csak 
vigye be az adót, és az ország nevével praesentálván, Zólyomit 
kérje ki fejedelemnek, Békli Pál penig itt az alatt rebelláljon, 
vagy mit csináljon ; elég az, hogy azt az igyet procurálja. Azon-
ban hogy Betleni Bethlen Farkas Gergely Eleket, Kelement, 
Daczót, Naláczit, kit házoknál, kit utjokban, egyszóval az hol 
kaphatják, megölesse, breviter az egész országot felgázolja ; ha 
Kapit rá nem veheti, mindent elpróbáljon erővel is. Ez az ördög 
tqjománya. Ezt penig urunk noha talán még szinte nem tiulja, 
de alig hinném, hogy nem tudná. De ha nem tudná is, hogy 
Naláczi uram tudja, sőt hiszi is, azt bizonyosan tudom; mert még 
az elmúlt héten, mikor Szamos-Ujvárott volt Naláczi uram, 
Nemes János uramat Csicsó-Iveresztúrról oda hittak volt. De 
még akkor csak szele volt az hazugságnak. Mikor Naláczi uram 
Szamos-Ujvárrúl jött. útjában találta csötörtökön múlt egy hete 
Bethlen Farkas szolgáját levéllel, ott az hazugság confirmáltatott ; 
ment haza Naláczi uram Bábolnára szombaton ; tegnap egy hete 
oda ment Bethlen Farkasnak két szolgája, és azonkívül maga 
Bethlen Gergely, kik vasárnap megindították paripán s hozták ide 
hétfőn ebédre, indították volt oly dispositióval, melyet mind maga 
Bethlen Farkas mind Naláczi szolgái száj okból tudok, hogy egye-
nesen udvarhoz menjen ; de megváltoztatta itt Sz.-Miklóson 
tanácskozván kedden víradtig s útra ment Bábolnára ; de innét 
írtak udvarhoz, és azt is már bizonyosan tudom, / hogy udvartúl 
commissió ment utána, hogy udvarhoz menjen. Úgy is hiszem, 
ma vagy holnap megindul, ha tegnap nem indult az udvarfelé. 
Ezek bizonyosok, semmit kegyelmed benne ne kételkedjék. Ká-
szonyi pater az elmúlt héten beszélett Macskási Boldisárral, azt 
leirnom haszontalan, sietek is. De az pater beszédei is confirmál-
ják ezeket, az pater penig Sz.-Miklóson itt volt az elmúlt lieti 
tanácsban, ment Boldisártúl Lázár Istvánhoz, és azt mondotta, 
hogy neki Csíkban kell menni. Elment az pater addig, hogy 
Béldi Pál lator, Erdélyben sem némettűi sem töröktűi nem kell 
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félni, csak tőle. De udvarnál nagy dolog vagyon fenn. Daczót 
azért bocsátották el udvartúl, bogy Béldire vigyázzon. Bethlen 
Farkasék commissót extraháltak az szebeni tisztekre, hogy fele-
ségek securitásban légyen, magok udvarfelé nyomultak etc. Ezek 
pater szavai ; bizony dolog itt majd quotidianus Gergely Kele-
men, én bizony magam is félek tőlük. Ma llédey Ferencz uram-
hoz megyek, az öcsémet is oda kellene híni, hadd beszélnénk: mit 
tegyünk ez szörnyű hazug világban. Bizonyos az Farkas és Kele-
menék költözése, Rettegre való szándéka is hallatik, mely az 
pater szavait confirmálja. Az Pekri uram hadát az többivel 
együtt tegnap múlt egy hete megmustrálták Szamos-Újvárnál. 
Ezer lovast megtartott urunk maga számára az javában, megfi-
zettek nekik. Székre szállították. Az magyarországiak erősödnek 
naponként oda ki, de ők látnak mit csinálnak ott, csak itt az 
hazugságban belé ne halnánk. Paskó elszökése éppen Béldi 
uramnak tulajdoníttatik ezektűi, arra is ment el, még Vargyason 
Daniel Istvánt kereste, ott is hált, az bátyja is azt mondotta, 
hogy nem elszökött, hanem csak Béldi uramhoz ment. 

En nem tudom mit kell tenni, úgy boldogítson Isten, sem-
mit az Béldi uram dolgaiban nem tudok ; mert velem soha sem-
mit sem közlött, ezeket így lenni nem is hiszem, de mégis szük-
ségesnek ítélném, hogy errűl kegyelmeteket tudósítaná igen sietve 
éjjel nappal, hadd tudná ez szörnyű dolgot orvosolni, egyszers-
mind czirkáltassa meg kegyelmetek, elment-é Kapi az adóval 
vagy mi ördögöt ül ennyit Brassóban, hadd tudjunk valamit, 
akkor mikor én oda mégyek. De nagy vigyázás, nagy sietség és 
nagy titok kívántatik ebben ; legjobb volna, ha csak ezt az leve-
let kegyelmed papirosban takarván s bepecsételvén, küldené be 
hozzá, hadd látná. De viszsza kellene tőle hozni ez én levelemet, 
mert kegyelmed tudom maga sokat nem írhat, mással íratni meg 
bizony félelmes, embernek az cselédjétűl is kell félni 

Adja Isten kegyelmedet találjam jobban reménségemnél. 
Sz.-Miklós 14 Novembris 1677. 

Kegyelmed engedelmes fia 
Bethlen Miklós mp. 

Az istenért mig én oda megyek, vagy udvarhoz vagy 
másuva ne irjon. 

IV. 
167 7. nov. 22. 

Kötelesen szolgálok édes bátyám és komám uram kegyel-
mednek etc. 

Az estve jővén vissza Zágonból (hol Barabás Péter uramék-
kal pro. 13. Decembris terminálánk, ha mi jóra vezetnők alka-
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lom szerént az dolgot) akarám kegyelmedet ez levelemmel láto-
gatni, és tudósítani, kívánván, hogy levelem örvendetesebb álla-
potba találja kegyelmed házát, mint az napokba vaia, melyről 
kérem is tudósítson kegyelmed, komám asszony mint gyógyulhat, 
mert 17. praesentis írt kegyelmed leveléből semmi örvendetest nem 
láthaték az iránt, Isten oltalmazza uram kegyelmedet minden 
szomorúságtól. 

Ott Zágonba lévén Barabás Péter uram. de ő kegyelmével 
későbben kijött két deák : Bodor Márton és Szentkirályi Bálás 
uramék, kik 15. praesentis indultak Daczó uramtól Sepsi-Szent-
Györgyről, mondák, hogy az nap ment volna el Paskó uram 
Daczó uramtól Béldi uramhoz, és hogy Kapi uramnak is avagy 
akkor hétfün vagy kedden lett volna kiindulása Brassóból. Azok 
az deákok urunk commissióját hozták vaia Kun István uramnak, 
Haller Pál uramnak és az vármegyének, hogy Czikmántort 
elfoglalván, assignálják azon két emberséges deák kezében. Azon 
két emberséges ember beszélé, hogy ők álmélkodnak rajta, mennyi 
rettenetes hírt hallottanak ide ki Kőhalom és Segesvár székben, 
melyeknek árnyékát sem látták vagy hallották oda be ; a többi 
között mondák azt is, hogy Szász-Kézdre érkezvén circa 17. prae-
sentis, az szász polgárokat mind együtt találván, kérdezték, hogy 
mi felett tanácskoznak, talám valami törvények vagyon ? Mon-
dották : de bizony nem, hanem ihol nem régen mene el innét egy 
bojér mentés ifiú legény s azt mondá, hogy legyen gondviselé-
sünk, mert tizenhat zászlóalja katona jő ide. Ugyan akkor tájba 
Segesvárra is ment egy katona, az mint mondák, az is azt mondta, 
hogy rendeljenek quártélyt egynéhány zászlónak, kitől midőn 
urunk levelét kívánták volna, elment orcza pirulva ; Gogányba 
is már harmadik hete Szentesi uram Nagy avagy Oláh Bálás 
nevű hadnagyának egy Komáromi Boldisár nevű katonája része-
gen azt mondotta : Isten úgy segéljen maholnap urat fogunk, 
nemes embert fogunk, és midőn kérdezték volna, hogy kicsodát, 
mondott reá ; de nem megyek már tovább, ezt az ott való schola 
mester emberséges jó korbeli majd fél praedicator ember hal-
lotta ; számtalan a hazugság, melyek mind valók avagy nem, az 
Sátán konkoly hintegetései, hogy confundáljon bennünket. 

Haller Pál uram is izente Kun István uramnak, hogy úgy 
látja, az emberek valóba suttognak, pusognak, örömest értene 
valami hirt, kiváltképen arról, hogy a magyarországi katonák 
igen sokan jöttenek bé úgy hallja. 

Tegnap mikor Bogács tájékán jöttem volna, mondák, hogy 
Bethlen Gergely, Apor István, Székely László, Mikes Kelemen 
uramék ott voltak, és posta-lovakat fogtak, s nem tudják hová, 
de igen siető utjok volt, onnét jött, a mint ezek mondják Mikes 
uramtól hir, mely azt vitte végbe, hogy Bethlen Farkas uram az 
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estve igen vékonyan vacsorált, csak készült s ez éjjel éjfél tájban 
elment minden pereputyostól úgy hallom Szebenbe. Mikor én az 
estve hazajöttem, engem is czirkáltatott, sőt mikor elmentem is 
az elmúlt szerdán akkor is, sőt Sz.-Iván, Zágonba lételemkor is 
bizonyosan tudom ő kegyelmek engem czirkáltattak, strázsáltat-
tak. Elég az édes uram, ez az ember az éjjel elmenvén, azt 
mondta embereinek, legyenek veszteg, egy hét alatt a dolog 
elválik. 

Ugy áldjon meg Isten, se búsulásomat, sem csudálkozáso-
mat meg nem tudom irni ; magam is szinte elbolondulok, ha 
valami vagyon a dologba s én nem költözöm, azt költik reám: 
de nem félt ő3 mert tudta, hogy nem bántják, ha költözöm s 
megyen a feleségem, noha ők kezdették, de mégis bajba kever-
nek, hogy én csináltam lármát. Ha feleségemet honn hagyom s 
úgy megyek valahová paripán, azt mondják, szökik az ilyen s 
ilyen fia, noha fejek legyen az. En ugyan azt tettem fel, hogy 
bolondul ne fussak, lármát ne csináljak, feleségem legyen vesz-
teg itthonn, míg kegyelmetektől s más jóakaró uraimtól értek. 
Ma újra Macskási Bold, avagy Bánfi uramhoz megyek, míg 
onnét visszajövök, talán kegyelmedtől is válasz jő. 

Szinte mikor ezen búsongok vaia, jöve Teleki uram levele 
sub dato 15 praesentis; irja, hogy semmi roszban társ ne legyek, 
azonba eszemen legyek dolgaimban, ne hígyjek semmi idegen 
híreknek, mert semmi nehézség reám nincsen, hanem legyek 
szembe ezen az elmúlt héten kegyelmeddel, ezen penig a ki most 
vagyon legyek Tordán, hadd lehessen szemben velem, melyről 
tudósít is, csak tudjon hol kerestetni, etc. En uram, a mint 
kegyelmednek is megmondottam, úgy boldogítson Isten, semmi-
ben részes tanácsos nem vagyok, társ is bizony nem leszek sem-
miben, valami uram s hazám ellen való dolog lönne, sőt ha 
calvinista clastrom, ha eremus volna, ott szeretném az Istent 
mindnyájunkért kérlelni, imádsággal, böjtöléssel engesztelni, hogy 
csak hirrel sem hallanám édes hazámnak egy néhány hazug 
ember miatt való nagy confusióját, romlását, mert ez ördög mun-
kája úgy látom tovább ment máris, mint sem az ember csak úgy 
elmehessen mellőle. Isten áldja meg Teleki uramat, Isten áldja 
meg kegyelmedet, ha mind tü volnátok lelkem uram, óh ki jó 
volna ; de vaj be gonoszok az emberek, ki egy ki más tekintetet 
interest viselvén ; megvallom bizony félek, a kása már egyszer 
megégetvén a számot, ne abutáljanak kegyelmes uram jóságával, 
ne hitessék el kegyelmeteket is ; tavaly uram kegyelmetek úgy 
tudom jó akaróm volt, bizony ártatlan is voltam, még is sem tü, 
sem ártatlanságom meg nem oltalmaza. Most is jóakaróim kegyel-
metek elhiszem, ártatlan is vagyok bizony, kit Isten s az én lel-
kem tud, de bizony megkívántatik látom, ha az sok gonosz practica 
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ellen oltalmaztuk. Summa summarum édes uram, Isten ő felsége 
ha meg nem szán, ez arra való munkája a Sátánnak, hogy mikor 
szinte menekedni láttatnék a magyar ecclesia, akkor oly konkolyt 
hintsen Erdélybe, hogy felejtsük amazt, hanem itthon legyen 
fontányi szöszünk ; mert mi az oka, hogy Kászoni mindenütt az 
suttogásba interessatus, mindenütt, jár kel, futkos, Apor István 
uram hasonlóképpen. Hunnét van, hogy noha pápisták is, de 
kivált vallásunkon valók vádoltatnak, és talám nem a legalja ; 
bizony uram tandem-tandem, ha a Bethlen János, Béldi Pál, 
Nemes János, Bethlen Miklós, Pál, Keresztesi Sámuel és többek 
fején kezdődik az véres tragoedia, melyre az ördög munkálódik, 
hütemre a Teleki Mihály s Rédei Ferencz élete sem kedvesebb 
azok előtt. De erről coram plura. En uram csak tudjam kegyel-
med hullétét, ottan ottan tudósítom, sőt ha lehet, kegyelmedhez 
megyek minél hamarább. Felette kérem kegyelmedet, ne sajnálja 
levelemet communicálni Teleki urammal, mert külön mind any-
nyit nem irhatok, relegáltam is ő kegyelmének tett válaszomba 
nagy részént kegyelmednek szóló levelemre. Adjon Isten édes 
bátyám s komám uram örvendetesebb napokat, pirongassa el 
Isten közülünk az konkolyhintő Sátánt, neve dücsőségére, eccle-
siája örömére és mindnyájunk megmaradására. Szent-Miklós 22. 
Novembris 1677. 

Kegyelmed köteles szolgája s öcscse komja 
Bethlen Miklós mp. 

Csúfos dolog, de bizony a folnagyok mondották, hogy 
Mikes uramék az hegyeken mind strását tartottak, mind mikor 
Bogátson mind Kertsén voltak ; iszonyú dolog ez, holott mások, 
valakik Háromszék felől jőnek, mindenütt csendességet monda-
nak, az aérbe pedig annyi ember el nem jőne. 

Az öcsém Báníi György valóba rosszul fundált Kelemen-
telkén, noha nekem azt mondá, mert Zágonba hivattam vaia, 
hogy ő jó véggel ment oda, assessorokat adhibeálván pro testi-
monio ; de az akármint legyen, kérem kegyelmedet, boronálja az 
mennyire lehet dolgát ; ne veszessen a goromba ember bolondul 
többet annál ; mert az mint én kitanultam, bizony Gyulafi uram 
vétke, és sok vallásunkat gyűlölő embertől fogott kisülni Orlaira 
nézve, ez pedig csak váz volt a kenderben. 

Y . 

1677. decz. 23. 

Méltóságos Ur, nekem bizodalmas jó uram. 
Kgs urunk ő nga parancsolatja szerént bejevén uram, szin-

tén közönséges gyűlésében találtam az embereket, mivel Káinoki 
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Bálint, Henter Mihály és János Gerébék voltak expecliált köve-
tek Háromszékről a végre, hogy mivel ad 5. Dee. hirdetett gyű-
lésében Csiknak jelen nem voltak az gyergyóiak és akkori con-
foederatiójokot az csikiak és kászoniak adták volt csak magok 
neve alatt, kit most Gyergyó is confirmalna, mely meg is lött, 
melynek is continentiája nem egyéb, hanem hogy kgls urunk 
méltóságát, hazánk és nemzetünk szabadságát minden utakon, 
módokon együtt oltalmazzuk, ez az színe, de az veleje az, hogy 
kgdet uram Naláci uramat, Székely László uramot, mint veszt-
hessük el, mert az bizonyos, hogy kgd az feltött czélit uram bizony 
valóba szükség volt az bejövetel, mert az sok hamis hírekkel 
annyira eltöltötték volt az embereket az háromszékiek, hogy egé-
szen elhitették volt szegényekkel az mi kgs urunknak portától 
való nagy haragját, és ő nga megváltoztatását, Zólyomi megindí-
tását, ő nga portán való embereinek lenyakazását, azt is, hogy 
kgd az franczia és több idegen hadakkal jő a végre, hogy fegy-
verrel is felvegye az székelyeket az magyarországi hadakozásra ; 
efféle és több ördög míhelyében koholt hazugságokkal teljes-
séggel eltöltötték volt szegényeket. Igazán írom uram kgdnek 
bizony magam is tartottam, aki tugyat (így) míg az emberek 
elméjét nem experiálám, de istennek hála uram annyira lecsen-
desítettem mind az embereknek az nagyát, mind az populet, hogy 
az ő nga hűsége mellett életekig készek megmaradni, itt mind is 
három négy konkolyos ember találkozott, kik is bizony úgy meg-
ijedtek, hogy már arra kényszeritik vaia az széket, hogy ha a mi 
kgs urunk valakit ki akar vitetni közzűlök, egész székül insur-
gáljanak mellette és fegyverrel se engedjék kivinni, melyre is 
semmi egyéb válaszok nem volt, hanem az, hogy ők bizony soha 
urok ellen fegyvert nem fognak, minden ember legyen jámbor, 
senki nem bántja. Ha kgdnek tetszenék, ide szükséges volna egy 
comissio, kiben is ezek az gyakorta való gyűlések arcealtatnának, 
mert itt ez héten is kétszer volt gyűlés, azonban afféle sok hazug-
ságok elhitelétől intetnének meg, kgs urunkhoz való hűségekről 
emlékeztetnének, azt pedig az commisiót hozná egy posta be az 
alcsiki vice-tiszt kezében. Lázár István uram is bejött, az szék 
gyűlésin is kinn volt, még eddig jó stella alatt volt, ha már nem 
corrumpálódik ; ha kgdnek uram tetszenék, ne neheztelne egy 
levelet imi ő kglmének, és mivel minden contentatiója abban áll, 
úgy látom ő kglmének, ha valamint az kapitanság transferalód-
nék ő kglmére, nyújtana valami jó reménységet kgd affelől is ő 
kglmének, bizony hasznát veszszük uram ugyanis soha bizony az 
két szín tökéletlen ember szaván mint tud ember jó dolgot kor-
mányozni, de ha szintén most mentése nem lenne is, csak az jó 
reménséggel tápláltatódnék is, hasznát venné az ember. En uram 
kgd megnyugodjék abban, valamint jobban tudok mind urunk ő 
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nga méltósága mellett, mind kgd mélts. személye és ebben az 
ügyben forgó uri személyek mellett minden tehetségemmel szol-
gálni el nem mulatom, talán nem ártana az tisztekre és nótáriu-
sokra ugy commissiónak jőni, hogy azokat az követségeket és 
conclusumokot, reversalisokot, melyeket az háromszékiek és csí-
kiak reciproci adtak, vel in originalibus, vel in veris paribus sub 
autentico hadd vinnék ki ő ngához, abból is látnák meg mi van 
a dologban. Az salus passust uram be nem hozák, kire is bizony 
nagy szükség volna. Éltesse az Ur isten kgdet jó egészségben. 

1677. 23. praesentis 
(Aláírás nélkül.) 

Külczím : Mélts. Urnák tek. nemzetes Teleki Mihály uramnak cum 
pleno titillo nekem uramnak ő kglmének alázatosan írván. 

Kívül még : Ezt más senki ne olvassa. 

V I . 

1678 . január 30. 

Michael Apafi sat. Spectabilis sat. salutem et gratiam sat. 
Pasko Kristófnak kijövetelitűl fogva, mint folytanak az 

idevaló dolgok sok szóval declaralnunk nem szükség, elég az mi 
mind Kapucsi elérkezése után, s mind előtte egy néhány rend-
beli assecuratiót küldöttünk Háromszéki atyafiaknak mind közön-
ségesen s mind személy szerént azoknak, kik véllek egy értelem-
ben voltanak, de sokszori hittel való Írásunk, s obtestatióink 
mind nekünk s mind az uraknak ő kegyelmeknek semmit nem 
fogván, kételenittettünk volt bizonyos számú hadainkat felláza-
dott Háromszéki atyánkfiainak lecsendesitésére küldeni ; melyre 
nézve Béldi, Csáki, Domokos Tamás, Apor Lázár, Pasko Kris-
tóf, Káinoki Farkasék Havasalföldében általmentek, elhiszük 
Portára igyekeznek, kiknek gonosz szándékoknak megelőzésében 
váltig munkálkodunk, az Fényes Portára s egyebüvé is minden-
nüvé irván. Mindazáltal szükségesképpen kívántatván kegyel-
metek jelenléte, kegyelmeteknek kegyelmesen és serio paran-
csoljuk, az dolgokat ott jó dispositióban hagyván, siessen jöni 
udvarunkban és hozzon fizetésünkre jó kétszáz gyalogokat. Az 
hadaknak egyrésze az elszaladott személyek után lévén, az többi 
Bodolyot vették környűl. Kegyelmed semmit se késsék, siessen 
jőni udvarunkban. Secus non facturus etc. Datum in Arce nos-
tra Fogaras die 30. Január. 1678. 

M. Apafi mpr. 

Külczím : Spectabili et generoso Michaeli Teleki de Szék, Consi-
liario nostro etc. 
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VI I . 
1678 . febr. 1. 

Kötelesen szolgálok, mint kedves bizodalmas komám uram-
nak kegyelmednek. 

Minthogy tudom, hogy kegyelmed az híreket udvartól és 
Rédei uramtól is megérti, arról én kegyelmednek most nem irok. 
Az mit hallottam Rédei uramnak megirtam, hanem az mint ud-
vartól jött szolgám beszéli, minthogy azt a desperatus Béldi Pált 
elijesztették, már engemet és az atyámot is épen belé kevernek. 
Azért édes komám uram az kegyelmed sokszori és utolszori asse-
curatiojának hadd lássam hasznát, melyen én legtöbbet épitettem 
eddig, hiszen senki sincs, a ki az én Szebenbe jövő szándékomat és 
annak okait elébb s jobban tudta volna, mint kegyelmed. Bizony 
ha uram előtt akartam volna elmenni vagy buni, nem Szebent 
kerestem volna, de én hogy a suspiciótól magamat őrizhessem, 
hogy a Bogáthnál is rajtam feladni akaró uraimnak lábok alatt 
ne legyek, hogy szegény feleségemnek éjjeli nappali lármája ne 
legyen olyan állapotjában és egy szóval, hogy igaz keresztyén 
kazafìuhoz illendő neutralitást tarthassak, urához és hazájához 
mindenkor hű városba úgy jöttem, itt levén szállásom és pestis is 
nem levén itt. Kérem azért kegyelmedet igen confidenter, ne kés-
sék hathatós irása által engemet udvarnál az gyanú, veszedelem 
és félelem alól fölszabaditani. Ki tudja lelkem uram, oly barát-
ját conserválja kegyelmed, hogy jövendőbe talám mind maga s 
mind maradéka kegyelmednek hasznát veheti örömmel. Bizony 
a jó akaró uraimnak ha eszek és Istennek tartó lelkek volna, nem 
zavarni igyekeznének mégis tovább, hanem inkább azt a zavaro-
kat is csendesiteni. En uram a kegyelmed jóakaratját, annak meg-
tapasztalható jó gyümölcseit és levelemre való válaszát várván, 
kegyelmedet és ez liazána,k utolsó veszedelméhez siető minden 
részeit ajánlom Isten kegyelmes oltalmába; az Isten szent fiáért 
szánjon meg mindnyájunkat és emberi reménség felett tartson 
meg, hogy ne legyen ez az 1678. esztendő utolsó fatalis eszten-
deje ennek az szegény hazának. Szeben, 1. Február 1678. 

Kegyelmed köteles szolgája, komja 
Bethlen Miklós mpr. 

Az asszony bizodalmason kéreti kegyelmedet ez indusának 
megküldésére. 

Külczím : Tekintetes Nemzetes Teleki Mihály uramnak sat. 
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V i l i . 

1678 . febr. 24. 

Kötelesen szolgálok édes komám Uram, és Istentől minden 
áldásokat kívánok kegyelmednek kedvesivei együtt. 

Noha 11. 13. és 18. praesentis irtam kegyelmednek, mind-
azonáltal most is kell kegyelmedet tudósítanom, hogy mii az sze-
gény úr testét sok tekintetekre, de kiváltképpen maga szoros 
parancsolatjára nézve, sokáig az föld szinén nem tarthatjuk, 
hanem 6. Mártii, ha Isten engedi az m.-vásárhelyi templomba 
maga rendelése szerént eltemetjük. Bizony felette igen akarta 
volna mind az asszony, mind mü mindnyájan, és kiváltképpen én, 
ha kegyelmed itt benn lészen vaia, avagy bár csak az temetésen 
lehetne jelen, melyre kérem is bizodalmason kegyelmedet, ha 
ugyan igen nagy akadályok el nem bontják. 

Az mi az haza mostani siralmas állapotját nézi, az én elmém 
abba belé holt, én arról nem irok. kegyelmedhez való relatiom 
íratja csak azt, ha mi kegyelmeden áll benne, meglássa kegyel-
med az Portára kik mennek, és azt meglássa, megnézze s ugyan 
jól megnézze kegyelmed, mind vallásunkra, mind az magyar igyre, 
mind maga kegyelmed állapotjára nézve. Kérem azonban kegyel-
medet annál is inkább, hogy kegyelmed is távul vagyon, énis az 
szegény úr temetéséhez való dispositiók miatt az gyűlésen nem 
lehetek, és igireti szerént protegáljon, Isten éltetvén és alkalma-
tossá tévén, én is háládatossággal igyekezem kegyelmednek és ma-
radékinak szolgálni. Ajánlom Isten kegyelmes oltalmába kegyel-
medet. Teremiben, 24. Február. Anno 1678. 

Kegyelmed köteles szolgája komja 
Bethlen Miklós, mp. 

Külczím : Tekintetes Nemzetes Teleki Mihály uramnak etc. nékem 
kedves bizodalmas komám uramnak adassék. 

I X . 
1678 . márcz. 21. 

En gróf Csáki László esküszöm az élő Istennek, ki atya Fiu, 
szentlélek, teljes szentháromság egy bizony örök Isten, hogy tekin-
tetes és Nagyságos Zólyomi Miklós Uramnak ő kegyelmének fejem 
fenn állattáig igaz hű és tökéletes (szolgája?) leszek, barátjának 
barátja, ellenségeinek ellensége, hazámnak és az egész keresz-
tyénséguek örömére, megmaradására czélozván fejedelemsége, 
kinek állandó promotiót kívánok, igaz lélekkel segítem is. Isten 
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úgy boldogítson, és úgy adja is lelkem üdvösségét. Actum Con-
stantinopoli, 21. Mártii. Anno Domini 1678. 

Idem qui supra (L. S.) 
Literae praescriptae in suis veris paribus ex suo vero indu-

bitato originali sine diminutione, augmento, variationeque pror-
sus aliquali transsumptae fide mediante per Paulum Kápolnási 
de eadeni. 

Coram me Nicol. Zólyomi mpr. 

X. 
Bethlen Farhas és követtársainak jelentései. 

16 78. apr. 6 — 2 8 . 

1. 

Kegyelmes asszonyunk. 
Tegnapelőtt reggel az táboron az vezir tikájával, estve itt 

benn az városban az cancellariussal szemben lévén, azok holmi 
biztató szokat ugyan mondottak hozzánk, de bizony megkell val-
lanunk, minekelőtte az nagy emberekkel szemben nem voltunk, 
Nagyságtok részirűl sokkal készebben hittük az dolgokat. Tegnap 
reggel az fővezérrel szemben lévén, bizony nagyharaggal láta 
bennünket, mirges kérdési lőnek igen, kire mindazáltal isten sege-
delmébül választ töttünk, többi közt Teleki uram felől is hara-
gos kérdési lőnek, de hála istennek, arra is megfelelénk ; elvég-
ződvén, azt parancsolá az vezér, hogy kívánságunkat adjuk 
írásban, mely is készen lévén nálunk ugyanakkor, béadtuk, alánk 
sem széket nem tőnek, se kaphtánt nem adának, bizony csak mint 
Béldiéket úgy excipiálának. Sőt nekik az vezér olyan nehéz szók-
kal nem is szólott. Az dolgokban mi már tovább menvén, ezt 
bizonnyal Írhatjuk nagyságodnak, hogy Béldiék az számtalan 
ígéretekkel úgy eltöltötték az embereket és udvarokat, még penig 
olyformán, hogy amazok jó részit itt adják, mert bizodalmok van 
sok helyekre, hogy bizony bajosan mehetünk az igazságban is elő 
ellenek, noha éjjel-nappal mi is fáradozunk teljes erőnkkel. Nagy-
ságtok így értse azért az itt való állapotokat itt adom és igéret 
nélkül elő nem megyünk, ha rendes és képes adom s igéret nem 
lesz : urunkat változás, az országot bizonnyal romlás éri, meg is 
van mondva az vezért fel ne indítsuk, mert bizony nagyságtok és 
az haza most romol el. Melyhez képest az nagyságtok akaratját 
kívánjuk érteni ugyan, de urunk ő nsága parancsolatja lévén 
arrul, hogy jó modok alatt Ígérjünk, elkövetjük addig is úgy 
mindazonáltal, hogy mi bizony megmondtuk azt, kardéra nem 
Ígérünk sem adunk, hanem ha azoknak az embereknek kivánsá-
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gunk szerént való büntetések meg lesz. Egyébiránt az is meg van 
mondva, ha az igéret felett megalkhatunk, az kik jár ják az dolgot, 
azoknak valamit igirünk, menten meg kell adnunk. Az vezirnek 
penig egy részét kell itt most meg, adni, egy részét elvárja, még 
mi is Nság-tokhoz vissza érkezünk. így lévén az dolog, Ngtok sze-
mélyét és hazánk békességét nem veszedelmeztetketjük, hanem 
igirünk és kölcsön kételen interesre, ha találunk pénzt kérünk 
fel, az kibül az dolgot jó karban állithassuk, ugy hogy ezután se 
Nagyságtok se hazánk az gonosz emberek miatt ne busuljon ha 
kaphatunk, mert eddig bizony mi csak egy pénzt is nem szerez-
hettünk két okért: elsőben azért, mert táborban indulnak, má-
sikért, mert itt bizony urunk személyének változásában és az 
ország romlásában forogván az dolog, pénzeket kiadni nem akar-
ják az emberek. Az summa penig mennyi légyen, még nem tud-
juk, tractánk ezután lesz felőle. Arról Ngtok ne gondolkodjék, 
hogy mi megijedtünk, azért írtunk, mert isten úgy áldjon meg, 
oly bátorságban vagyunk, mint otthonn ; de az dolgok, Nságtok 
megmaradása, az közönséges jó és igaz hüségünk azt kívánja, 
hogy megírjuk Nagyságtoknak, ha most nem költ Nagyságtok. 
többé se magáért, se országáért nem költ, bizonnyal hidje, mi 
megírtuk, ne okoztassunk se isten se emberek előtt érette. Mi-
csoda vádakat adtak bé, az miknek végére mehettünk, Hoffmes-
ter uram levelében csinálva megktildöttük urunknak ő nagysá-
gának, bizony itt az nagyrendek közül is csudálják az dolgot, 
Béldiek miért nem szánják magokat, hazájokat, maradékjokat. 
Abban klmes asszonyunk senki se bízzék, hogy most Muszkára 
indúl az Török, nem zavarja fel Érdéit, változást benne nem 
szerez, mert nem nagy erő kell Erdélyre, az holott Béldiéknek 
sok pártjok van, melyet Nságtok magok az napokban megta-
pasztala. 

Császár két hét múlva megindúl, nekünk azért csak mun-
kálkodnunk kell az dologban, egyébaránt hidje el Nsgtok, haszon-
talanságra nem szerzünk költést Nagyságtoknak. Az posta, ha 
útban talál is bennünket, nem lesz rosz, noha siettetni kell, hogy 
az kiknek illik, írhassuk meg azt, hogy fogyatkozás nem lesz az 
dologban és ígéretekben. Scerlet uram már teljességgel kételke-
dik abban, hogy Nságtok neki megfizeti az adósságot, mely az 
kölcsön kérésben felette nagy akadály, annál inkább olyan igaz 
emberét Nságtoknak megbántani minemű veszedelmes légyen, 
adja isten, Ngtok ne tapasztalja meg, kinek mennyi hasznát vesz-
sziik mindennap mi, bizony megírni nem tudjuk, mert magunk is 
jobban Nagy ságtok dolgát forgatni nem tudnók. Nekünk az 
vezér egy pénzt sem adata praebendóra; itt kivált lovainkat drága 
pénzen tartjuk, és sokan lévén lovaink, az erdélyi háznál el sem 
tért, pénzes szállásokon tartjuk, költségünk pedig igen szűkön, 
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bizony meg kell vallanunk. Bóér Sigmontl uramékot velünk 
együtt bocsátják vissza elébb nem. 

Éltesse isten Nagyságtokat sat. 1678. 6. April Konstanti-
nápoly. 

Bethlen Farkas mpr. 
Mikes Kelemen mp. 
Bóér Zsigmond. 

Minket Béldi uramék szörnyen fenyegetnek, hisszük mind-
azáltal Istent, nem ad ő klmek kezére. Urunk, felöl rút emléke-
zettel járnak minden kapukat, de bizony mi sem aluszunk. 

2. 
1678 . apr. 6. 

Nekünk jó akaró urunk atyánkfia kedves komám. 
1. Apr. és nem elébb érkezhetvén be ide Konstantinápoly-

ban az sok árviz és nagy sár miatt, tegnapelőtt tikajával reggel, 
estve az rézzel (kinek tanácsára egyedül jár az vezér) lőnk szem-
ben, azok biztattak ugyan. Tegnap reggel fővezírrel lőnk szem-
ben, ki bizony haragosan láta, kérdési is csak lőnek, többi között 
kglmed felől is indulatos két kérdést tőn, melyekre isten kglmé-
ből mind megfelelgettünk, de netalán propria laus sorderet, 
a r r a nézve inkább akarjuk mástúl értsen kglmed ; elég az csen-
desedvén az vezér, parancsolá, hogy az mivel mentünk adjuk 
irásba, mely készen lévén nálunk, be is adtuk. Rettenetes ikre-
teket, szörnyű vádlásokat tesznek az ellenkező felek, úgy hogy 
Oláhországnál is alább való lenne Erdély, ha isten megsegítené 
őket. Urunkat rútúl vádolják, sok egyéb punctumok is vadnak 
kiket beadtak fővezérnek, kik közül az minek végire mehettünk 
irásba küldtük ő ngának. Az dolgok bizony nagyok, súlyosak, 
de ha ő ngok az költést magokért országokért nem szánják, 
képes adom és Ígéretek által jó karban hozhatni az dolgokat, 
noha mü megmondtuk, hanemha kívánságunk szerént lesznek az 
dolgok, mü bizony reménységért és csak páráért egy pénzt sem 
Ígérünk annál inkább nem adunk. A szó és dolog sok volna de 
nincs időnk az irásra. Kgelmedet csak kérjük mint jóakaró urun-
kat és kedves atyánkfiát, alkalmaztassa ugy dolgait lehessen 
mind magának maradékinak jövendő maradására javára. írásunk-
ról követjük nagy becsülettel, az igaz atyafiságos kötelességhez 
illendőnek ítéljük írásunkat, mostan érette nem is neheztelhet, 
kik bizony igaz sinceritással forgattuk dolgát fővezér előtt min-
denek hallatára. Császár két hétre az az hire megindul, úgy értjük 
műnket is nem fog sokáig tartoztatni. Most vagyunk az dolog 
derekán, szintén nem is reménség nélkül bízunk istenben. I t t az 
tilalmasan kaszáló füvek, babot már hüvelyében újat elegetárul-
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nak, sok fejes salátát. Császár személye szerént elmenyen musz-
kák ellen. Éltesse isten stb. 1678. apr. 6. Konstantinápolyban. 

Kgd jóakaró atyafiai komái szolgái 
Bethlen Farkas mp. 
Mikes Kelemen mp. 

Az más félt is bizony biztatjuk, hidje kgd, segíti is az 
német residens nem szóval csak, de igen pénzzel. 

3. 
1678 . húsvét (apr. 10.) 

Mint jóakaró urainknak stb. 
Az itt való dolgok sulyosodási kénszerítenek bennünket, 

hogy urunkat és asszonyunkat mostan is sietve tudósítanók. I t t 
uram az elfutott emberek számtalan ígéretekkel az kapukot el-
töltötték, rámenyen ígéretek készpénzül kilenczszázezer tallérra, 
az adót esztendőnként 90 ezer aranynyal nevelték, Husztot de 
némely más helyeket is úgy értjük bizonyoson oda Ígérték. Mind-
ezekre nézve noha igazságunkat az vezérrel és más nagy embe-
rekkel elhitettük, ám ezeknek is hamisságok kitetszik, mindaz-
által az dolog annyira vagyon hogy tegnapi napon az vezér 
megizente, neki kétszáz erszény pénzt, császárnak százat Ígérjünk, 
és pedig közöttünk öt hat napok alatt a dolog elvégződjék, mivel 
császár jövő héten újságon bizonyosan megindul ; intimalva van 
az is, hogy ha re infecta marad az dolog ő nga és az ország 
bizony elromol. Ez szomorú hír mint megepeszté sziveinket, és 
mely keserves húsvétra juttata csak az jó isten tudja, mert egy-
felől urunk hazánk veszedelme, másfelől az megadhatatlan sum-
mának kívánása fölötte igen szorongat bennünket. Mostani dis-
tractiója is császárnak semmi reménységet nem adhat, mert 
Erdélyben bizony levelekkel is végben viheti könnyen az válto-
zást azok alkalmatosságával, kik emezeknek pártjukon vadnak 
szívesen, az minthogy olyan több lőn nem régen és ki is mutat-
ták magokat voltaképen, de ki lenne az ki porta parancsolatjának 
ellene állana ; az ki ellenkezőről álmodnék és biztatná magát, 
urát, hazáját párához hasonló reménség alatt bizony végső vesze-
delembe hozná. Mindezek így lévén veszedelmeztetni se ő ngát 
se hazánkat mi bizony nem merjük ; tractaba kell indulnunk és 
törjük rontjuk a mint lehet, de mire mehetünk mire nem, a jó 
isten tudja ; császár hírén kívül már az dolog nem lehet meg, 
ízente fővezér mert emezek oda is besugatták az dolgot, egyéb-
aránt kívánságunkra hanemha úgy obtineáljuk, hogy jövendőben 
is busulásunk ne legyen, de mi bizony nem igériink semmit, 
megmondtuk és mondjuk ; mégis va(Za)mennyire az alkuvásban 
jő vége lesz dolgunknak. E szörnyű romlást mind urunkra 
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hazánkra nézve, kglmeteknek még maradékira nézve is látván 
következni, klmetek kormányozza az mennyiben lehet úgy az 
dolgokat az nagyobb gonoszt az készekkel váltsuk meg, mert ha 
most ez a gonosz meg nem orvoslóclik Erdély végképpen elvesz, 
de bizony ő nguk még elébb. Honnét telhessék ki az miben meg-
alkhatunk, ha isten kiviszen, abban is mutatunk utat alkalmasint ; 
de csak jószágát el se igérje ő nga senkinek, mig isten ki nem 
viszen, azon legyen kgelmetek, mert ebben az dologban mélyeb-
ben kell belétekinteni. Béldi uram minden szolgáit tegnap veres-
ben öltözteté, lovat, fegyvert vásárolnak, kimenetelre készülnek, 
biztatások bizony nagy, fenyegetőznek igen, de ha megalkhatunk, 
biznánk istenben jó vége lenne dolgunknak ; egyébaránt bizony-
talanságra mi bizony se adtunk se adunk se Ígérünk. I t t egy 
pénzt is kölcsön eddig nem kaphatánk, mert urunknak még órán-
ként változását reménlik, s nem ad senki. Skerletnek is az adós-
ságot meg nem hozók, az ki bizony mintha Erdély hazafia volna, 
úgy forgatja itt urunk és az ország dolgát. Istennel bizonyítjuk, 
minden utakat követünk tehetségünk szerént, magunk pénziből 
néhány száz tallérokat elköltöttünk, ő ngnak nevek alatt, immár 
bizony magunk is megszűkültünk szintén, mert itt szörnyű drá-
gaság kivált széna, abrak és bus dolgábúl, fontja az húsnak 15 
den. Ha ő ngok és az ország is most nem költ, actum erit ; bizony 
megcsinálának jól az szabadságot kereső becsületes emberek, de 
bizony azok is kik kiszabadíták az olyan istentelen embert. Mi 
már az tenger közepiben elég gyötrelemmel vagyunk, végit isten 
tudja, az ki nem hiszi, jöjjön ide megpróbálja. Ezek most azt is 
hirdetik, hogy Bánfi Zsigmond uram sokakkal megirta nekik tit-
kon, hogy az ország fegyver alatt lévén kételenittetett ide köve-
teket és leveleket küldeni tudván hogy én is az több hazugság 
féle az mint lehetett előztük dolgokat. Ha azért uram most meg-
szégyenitené isten őket, nem oly könnyen elegyednének ily isten-
telen dologba az emberek. Uram istenért ura hazája dolgaiban 
fáradjon kglmtek, mert bizony, bizony actum erit de principe 
patria familia atque liberisi Éltesse isten stb. 1678 húsvét első 
napján Konstantinápolyban. 

Kglmeteknek atyafiai szolgái 
Bethlen Farkas mp. 
Mikes Kelemen mp. 

Asszonyom anyámnak szóló levelemet küldje meg kgtek 
kérem, mert nem irtani én semmit. Mi uram nem alszunk éjjel 
nappal járjuk az kapukat, nemcsak ők, de csak üdőtől kell vár-
nunk és az dolgokhoz kell magunkat alkalmaztatnunk. Csáki ma 
igen czifrán volt templomban, kijővén onnét, menten az német 
residens szállására mentek. 
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M e l l é k l e t . 

1678 . 

Puncta, quibus inediantibus proditores Transylvaniae eius-
dem Principis iniquas suas accusationes in fulgida Por ta Otto-
manica inpudenter instituerunt. 

1. Quod regnum armis extraneis tuetur, Gallicis et Po-
lonicis. 

2. Quod Prineeps nullius sit valoris et activitatis, sed reg-
num ab aliis et a Principissa regitur. 

3. Quod regni canones et constitutiones omnes labefacta-
tae sunt, et per vini ac ad lubitum omnia aguntur. 

4. Quod Prineeps congestos multos thesauros atque trans-
vectos habet ad fortalitium Huszt, et meditatur proditionem, et 
si non poterit, fugam. 

5. Quod omnes regnicolae sint pertaesi praesentis violenti 
regiminis, et cum istis transfugis unanimiter consentiunt, et quod 
comitia praeteritis diebus celebrata sint vi coacta, et quicunque 
ad fuerunt, vi sunt compulsi ad consensum factionis et praesentis 
regiminis Principis. 

6. Quod illi, quorum Consilio regitur Prineeps, sint omnes 
Rákóczy alumni et sequaces, ac inimici Portae. 

7. Quod transfugas istos propterea ad mortem usque per-
sequuntur, quod ad Por tám transfugerint, et praesentem regni 
statum exposuerint et remedia expostulauerint. 

8. Quod cum transfugae isti, nam armis se extraneis cir-
cumsederi et in arestum abripi ad internecionem viderent, prop-
ter iidelitatem ostensam erga Portám, nunc iterimi confugerunt 
ad Portam pro imploranda misericordia et status praesentis cor-
rectione. 

9. Quod si non quam celerrime applicabuntur reinedia de-
positione Principis et abactione infidelium, uti dicunt, jam jam 
totum regnum Transylvaniae prodetur ; expectant enim, ut Im-
perator abeat in bellum Mosckouiticum et facilius perficere pos-
sint proposituni suum. 

Volphgangus Bethlen. Clemens Mikes. Szilvási Bálint. 
(P. H.) (P. H.) (P. H.) 

Enyedi Gál. Boér Sidmond. Sárosi János. Szekhalmi András. 
(P. H.) (P. H.) (P. H.) 
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4. 
1678 . húsvét. 

Mint jóakaró stb. 
Levelüuk elvégeződése után érkezék Sáfár uram urunk és 

kglmetek levelével. Az itt való dolgokat includált leveliinkből, 
melyekhez képest nekünk úgy tetszik se élésért való pénz adás 
felől, (mely sokképen kivált most rosz volna) se annak megkisseb-
bitése után, vagy azoknak mikor való inditása felől ne emlékez-
zünk, mert az nem az mostani boldogtalan állapotokhoz való, 
elég ha már megírta ő nga, hogy az mi lehet kedveskedik. Aze-
lőtt is többet kértek kevesebbet adtunk, nem volt érette semmi 
akadály, most is három vagy ad summum négyszáz szekér elébbi 
szokásként való élés elég lesz. Somlyai almási dolgokra lesz gon-
dunk. Teleki uram elmenetelét értjük, mi nekünk úgy tetszik 
jobb volna az portai választ és mü dolgainknak elválását várni, 
mint sem praecipitálni az dolgot mert az urunk és haza dolgai 
itt úgy lévén az mint includált levelünkből megértheti, tartunk 
attól igen, hogy ő ngának azzal is galibája ne öregbüljön. Az 
istenért uram mindent hátra kell tenni, és ő ngokat inducálja 
arra magokért maradékjukért költeni ne szánják, él az isten elve-
szünk. Éltesse stb. 1678. húsvét első napján, Konstantinápoly. 

Kegyelmednek atyjokfiai szolgái 
Bethlen Farkas mp. 
Mikes Kelemen mp. 

Édes öcsém Bethlen Gergely uram ! Kgd vásárlásira lesz 
gondom, szép tisztességes gyöngyöket vőnk az árrához képest 
tegnap bizony kgd számára. 

Skerlet pénze felől most sem ír kglmed semmit, hitemre 
elköltünk a tréfáról. 

Rédei uramnak, asszonyom anyámnak szóló levelemet 
kérem mentél (elébb) küldje meg kglmetek. 

Külczím : Tekintetes nemzetes Naláczi Is tván és Bethlen Gergely 
uraim nekünk jóakaró stb. 

5. 
1678 . húsvét. 

Nekem kedves komám uram. 
11. Mártii Kővárból nekem írott levelét feltett szándéká-

ról való tudósításával együtt vettem és értem. Megvallom én nem 
jovallottam volna azt az hirtelen indulatot, úgy hiszem Besse-
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nyei uram sollicitatiója által is meguyerődött volna az, igy meg-
vallom urunkot és kazánkot leltem igen, kiknek dolgok felette 
gyengén és nagy bajoskodás közt van, mert az ellenkező felek 
soba el nem hihető igireti és álnok practicaik, tőlünk vezértől 
kivánó rendkivűl való nagy summa igen igen rettegtetnek és 
szomoritnak, de mindezekről hogy Eédei uram klmedet bőveb-
ben tudósítsa kértem, mivel ő kglmének bővebben irtain, sok irá-
sim miatt kegyelmednek le nem Írhattam. Mint forgattuk kgd 
dolgát, midőn fővezér haragos két kérdést tőn fel kglmed felől 
arról nem írok, meghallja mástól, mint eddig úgy ezután is raj-
tunk bizony semmi el nem múlik és ha miben itt s oda ki, ha 
isten kiviszen, tudok szolgálni, kész leszek kgnek szerelmesinek. 
Kívánom azomban isten kglmedet boldogítsa, rólam és nyava-
lyás feleségem dolgairól oda ki ha isten megsegíti kglmedet né 
feletkezzék, isten is megáldja és megszolgálni igyekezem ha élek. 
Ha Tököli uramat látja kgd, ajánlom mind ő kimének mind más 
becsületes urainknak szolgálatomat minden jók kívánásával. 
Éltesse stb. 1678. húsvét első napján Konstantinápolyban. 

P. S. Ez héten uram mü dolgaink elválnak hétben kelve 
újságon császár elindul füven Dobrosztáni mezőkön ereszt bizo-
nyosan. 

Kgnek jóakarója szolgája 
Bethlen Farkas mp. 

Tekéntetes úr. 
Hogy rólam régi jó akaró szolgájáról megemlékezett kgnek 

megszolgálom, de megvallom resolutiója elmeneteléről megszo-
morított, mert most isten után azon állapotra, hogy kglmednek 
becsületes alkalmatosság adatik vaia az sok irigynek szájok be-
dugódik vaia, javallottam volna, de úgy kell lenni mint isten 
akarja, noha bizony rettenetes súlyosok az dolgok, de még is 
vagyon istenben reménységünk nem hagy el, hanem ellenségein-
ket megszégyeníti, sok fáradozás és költés után és kévánatos 
válaszszal kglmedhez viszen. Én penig maradok míg élek kegyel-
mednek 

köteles szolgája 
Mikes Kelemen mp. 

Külczím : Tekintés nemzetes Teleki Mihály uramnak stb. 

6. 

Konstantinápolyból ugyan ez napról ugyanezen dolgokat 
Rhédei Ferencznek is megírta Bethlen Farkas. 
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7. 
1678 . apr. 26. 

Kegyelmeteknek mint jóakaró Urainknak, kedves atyánk-
fiainak ajánljuk szolgálatunkat. 

Kegyelmetek levelét tudósítását kedvesen vettük, az sok 
gonosz közt mire mehettünk és Isten mennyire segített bennün-
ket, itt mi karban legyenek az dolgok, Urunknak és Asszonyunk-
nak ő Nagyságoknak írott levelünkből kegyelmetek megértheti. 
Lássátok lelkem uraim, ha megfeszítetek is, mü tovább nem 
mehettünk, de hogy ezzel is az következő s szemünk előtt forgó 
veszedelmet megelőzhetik, Istennek nagy háládatossággal tarto-
zunk mindnyájan ; nem hihetik kegyelmetek, mü miben forgánk, 
és itt mint s mi karban lőnek az dolgok ; Isten haza vivén meg-
értheti kegyelmetek. Az gyűlésnek csak meg kell lenni akkorra, 
mikorra irtuk Urunknak ő Nagyságának. Az élésszekerek felől 
jó idején mü, István deák és Gyulai Sándortól is irtunk, többet 
annál most sem írhatunk. Minden udvarnál lévő becsületes embe-
reknek ajánljuk szolgálatunkat. Éltesse Isten és engedje látnunk 
kegyelmeteket jó egésségben. 1678. 26. Apr. Konstantinápoly-
ban estve. 

Teleki uram kimenetele connivendo meg fog engedtetni, 
de urunk semmiben magát ne elegyítse, bizony elvesz, coram 
plura. Az erdélyi határban lenni azoknak az hadaknak utolsó 
veszedelmet hoz, sokszor megírtuk már, még is ott. Kegyelmetek 

kész szolgái, atyafiai 
Bethlen Farkas mp. 
Mikes Kelemen mp. 

Szilvási Uram ajánlja szolgálatját kegyelmeteknek mind-
nyájan. Rhédei Urammal is közölje kegyelmetek az dolgokat, 
mert külön nem irhattunk sok dolgaink miatt ; köszöntsék szónk-
kal is ő kegyelmét kérjük becsülettel. 

Asszonyom Anyámnak szóló levelet kérem menten küldje 
meg kegyelmetek. 

Kívül : Tekéntetes Nemzetes Naláczi István és Bethlen Gergely 
uraméknak ő kegyelmeknek (titulus), nékünk jóakaró Urainknak kedves 
atyánkfiainak adassék. 

8. 
1678. apr. 28. 

Nekem kedves komám uram. 
Vettem nem régen ítadics Uram által nekem küldött 

kegyelmed levelét nagy kedvesen, értettem abból feltett igyeke-
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zetit, melynek okait is olvastam. Elhiszem, ez mostani világ 
kegyelmedet is nem kévéssé busonktatta, noha küljebb volt az 
veszedelemtől és távulyabb mint mü, kik egész Portáig kételenít-
teténk jőni : mind ezeket mindazonáltal az jó Isten úgy kormá-
nyozta az dolgokat, hogy urunk, hazánk ellen az feltett gonosz 
szándék végben nem mehete. Husztot, Kővárt, Hunyadot, az 
adónak nevelését, el nem hihető summa pénznek igíretit ezek az 
elszökött gonosz lelkek mind feltették vaia, csak igyekezeteket 
elkövethessék ; ezer mesterséggel vádoltak, az harminczadon 
bizony dolog rajta lőnk, és el nem hihető habokon hányódánk, 
valóban megforgata az tenger szele, mindazonáltal Isten megse-
gíte. 22. Apr. fővezér maga nagy sokaság között császár liadi-
serifjivel erekes rabságra sententiázá őket, úgy mint az fényes 
Porta és Erdély árúlóit, onnét menten gyalog Jediculában liur-
czolák, ott egy torony fenekin felette sütét helyen tartják, úgy 
hogy nappal is gyertya nélkül nem látnak, szoros helyben és 
állapotban vadnak ; ele tovább való feltett szándék is van felől-
lök ; mü is egy sátorból néztük az dolgot. Sok volna leirni, nem 
is lehet, az dolgokat Isten mint igazgatta, sőt ma is állapotjokat 
mint súlyosítja. Ez soha magyaron és ide szökött embereken 
nem történt dolgon csodálkozik minden, fél és retteg. Sok bajun-
kat, dolgunkat le nem Írhatom, első követségemben az Portára 
elég bajom lőn, de áldott Istennek szent neve, reménségen kűl 
terjedt ki Isten áldása mind személyemben mind több itt lévő 
jóakaró Urainkra is. Holnapra rendelték expeditiónkot, kaftá-
nyoztatásunkot, az meglévén sietünk haza, Isten velünk lévén. 
Bizony dolog igazságunk mellett is felette sok és nagy summa 
ígírettel kelle ez példa nélkült való és semmit soha hozzá nem 
hasonlítható tüzet megoltanunk; de az veszedelemhez képest, 
melyet semmi distractio meg nem változtat vaia, melyről sok 
lehetne az irás, csak köszönhető, áldassék érette az Isten. Ke-
gyelmed dolga, ama conniventia megengedtetett, legyen is sub 
rosa kérem ; mert itt azt kívánja az nagy hatalmasság ; van tői-
lem való ízenet is Urunknak. Higyje Kegyelmed, sok kérdések 
lőnek csak mostan is kegyelmedről, de Isten után, jelen lévő 
emberek tudják, mind kegyelmednek mind penig az közönséges 
ügynek segítettünk ; de kegyelmed emberinek is arról nem 
beszélhettünk, meg lévén tiltva, mintha semmit nem is tudnánk 
benne. Kérem, mentsen, az hol és kik előtt illik, nem irhatásom-
ról az szük állapotok és szoros üdő miatt. Nekem parancsoljon, 
rólam se feledkezzék, mind kegyelmednek mind szerelmesinek 
bizony igaz szolgája vagyok és leszek. Aglar holnapután indűl, 
mű is akkor, de más úton, ha Isten engedi. Az classis is elindúla 
mind Fejér, Fekete tengerre. Mikes Kelemen Uram kegyelmed-
nek ajánlja szolgálatját minden jók kívánásával, kívánván éltesse 
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Isten kegyelmedet és engedje látnom is, ka mikor ő szent felsé-
gének úgy tetszik, jó egésségben. 1678. 28. Apr. Konstantiná-
polyban estve. 

Levelemet kérem, égesse el menten. 
Kegyelmednek szolgája és jó akaró komja. 

Bethlen Farkas mp. 
Kivül : Tekéntetes Nemzetes Teleki Mihály Uramnak ö kegyel-

mének (titulus), nekem kedves komám uramnak adassék. 

X I . 
1678. aprii 9. 

Nos Michael Apáti dei gratia sat. 
Daums pro memoria per praesentes quibus expedit uuiver-

sis, hogy böcsületes meghitt belső tanács ur hívünk tekéntetes 
nemzetes Széki Teleki Mihály uram ő kglme is kezes lévén 
Béldi Pálért, melyet hogy ő kglmén az kezes levélnek erejével 
meg ne vetessük, tőlünk azt érdemli ő kglme hozzánk eleitől 
fogva megmutatott nagy készséggel való tökéletes hűsége, kihez 
képest assecuraljuk ő kglmét, szerelmesét, és édes gyermekeit 
sub verbo nostro principali, hogy azon kezességnek úgy mint 
ezer imperialis talléroknak onussát ő kglmétől nem kévánjuk 
sem egyszer, sem másszor, sem azoknak nem praestalasáért ő 
kglmét, szerelmesét és édes gyermekeit nem háborgattatjuk sem 
háborgatjuk semminemű javokban és jószágokban, melynek 
nagyobb bizonyságára adjuk ezen kezünk Írásával és szokott 
pecsétünkkel megerősíttetett levelünket. 

Datum in arce nostra Fogaras die nona mensis Április, 
anno dui millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo etc. 

Apafi mp. (L S.) 
Kivül Teleki kezével : Béldi Pál uramért lött kezességnek poenaja-

nak elengedéséről való pátense ö ligának. 

X I I . 
1678 . apr. 10. 

Michael Apafi etc. spectabilis etc. salutem etc. 
Szintén ezen órában ez mai szent napon érkezék igen szo-

morú hírünk, hogy Béldi Pál Zolyomival Havas-Alföldében már 
beérkezett volna és Zolyomit hoznák fejedelemségre. Török 
ugyan még nem sok vele, de hadak jőnek utána, már az passuso-
kat tul mind el is fogták. Kegyelmednek azért kegyelmesen és 
serio parancsoljuk az egész gyalog és lovas minden hadakat fel-
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vévén jöttest jöjjön isten segétségéből erre felénk ; isten velünk 
lévén, kövessük azt, a mi esett Gridi Lajoson. Az vármegyéket 
is penig kegyelmed oda küldött pátens levelünk erejével viritini 
vegye melléje. Hozza isten kegyelmedet. Datum in arce nostra 
Fogaras, die 10. Április 1678. 

M. Apafi mp. 
Külczím : Spectabili et generoso Michaeli Teleki de Szek sat. 

X I I I . 
1678 . máj. 1. 

Mint uramnak stb. Isten sok jókkal stb. 
Már sok iidőtől fogva kegyelmed írását nem látván, elkez-

dettem magammal hitetni, hogy 'kegyelmed szegény jóakaró szol-
gájától meszsze távozván, talán el is feledkezett rólam. En uram 
még kegyelmed szolgálatjára sok bajjal, fáradsággal élek. Ke-
gyelmed életét és egésségét, s békességes állapotját hallani kévá-
nom. Az ide beszökött árulóknak állapotja itt mibe forgott, én 
arról nem irok, kegyelmed azonkűl is megértheti ; ezek az ebet 
valóban meg szállák és noha bizony sok adómmal teheték szerét, 
de az ő gonosz szándékokhoz képest mégis semminek tarthatja 
kegyelmed. Minthogy megvallom, hogy bizony minden levelem-
ben mindent írni nem merek, arra nézve kegyelmednek bátorsá-
gosan irok az magyar dolgokról és Teleki uram állapotjáról. Az 
magyar dolgok itt az Portán még eddig jó karban vadnak, ha ki 
mi subsidiummal vagyon nekik az végre, hogy az hűségben meg-
maradjanak kedves dolgot cselekszik az, ha ki peniglen ellenben 
őket űzi kergeti, avagy némettel megakarja őket békéltetni, és az 
hűségtől elszakasztani, az bizony ennek az Portának haragját 
magára vonja, hogy penig Teleki uram elment azt nem bánják, 
annál inkább ha szerencsésen jár ő kegyelmének nagyobb becsüle-
tire szolgál ; ha ellenben szerencsétlenül egyéb nem lesz belőle, 
hanem hogy mostani tekinteti alább száll, de refugiuma Erdély-
ben bátorságos lehet. Sőt ha vissza vezettetnék bátorságos reg-
ressusok lehet oda az hol eddig is volt. Ettől peniglen igen kell 
oltalmazkodni, hogy Erdélyből zászlóstól, sergestől, csoportostól 
had ki ne menjen ; jó akaratja szerént ha ki szegény legény vagy 
más is akar menni, kettő, három, négy az meglehet. Az munitio 
adások is interdicaltattak, egy szóval mindazok, melyek cégére-
sen való hadi készületek lehetnének az frigynek febontására. Ezt 
is el kell távoztatni, hogy idegen nemzetből álló hadak az hazá-
ban be ne jönének. Szükséghez 'képest peniglen megkévántatik, 
hogy ha valamely királytól, fejedelemtől akár az magyar dolgok 
végett való solicitatio intimatio akár egyéb végett legyen, hova 
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hamarább irle az Portára, s másnál elébb ő Nagysága megírja, 
mivel azzal ő Nagysága hűségét mutatja, ezek is dicsekednek benne, 
ha az ő birodalmok alatt való fejedelem, más fejedelmektől 
valami okon solicitáltatik. Az itt való franczia residens honnat 
vette nem tudom, de olyan hírrel vagyon, hogy az fejedelem s 
Erdély az magyarokat az némettel megakarja békéltetni ; én 
ugyan nem hiszem, de olyan az Istenért ne legyen, mert bizony 
ezek azért megharagudnának. En Teleki uramnak bizonyos 
okokra nézve irni nem akartam, ha kegyelmed ű kegyelmének ír, 
kövesse igen szómmal, oka, vagyon miért nem irtam, azonban 
ezeket tisztán megírhatja. En ezenről urunknak nem írtam, fél-
vén attól, hogy közkézre levelem ne menjen, hanem ő nagyságá-
nak kegyelmed jelentse meg, mivel ő Nagyságától hozzáhagyott 
nem voltam azért nem irtam semmit felőle. Másnak sem irtam 
senkinek is mivel nem tudom bizony én most az erdélyi sok zűr-
zavarban, ki mi formában vagyon, kegyelmed ott az kikkel itilné 
szükségesnek és hasznosnak communicálhatja. Az mostani fran-
czia residens helyébe más jő, útban vágyom de mint hallom, derék 
ember a secretis volt az királynak. Azanglus is vélle összeveszett, 
vizén nagy hadat indított ellene. Kegyelmedet hosszas írásomról 
követem, és kegyelmed igaz tökéletes jóakarója maradván, Isten-
től kegyelmednek minden jókat kévánok. 

Datum Constantinopoli 1. Maj. 1678. 
Kegyelmed elfelejtett régi jóakarója szolgál 

Sárossi János mp. 
Kűlczim : Tekintetes nemzetes Székely László uramnak, etc. nékem 

bizodalmas jóakaró uramnak adassék. 

X I V . 
1678 . máj. 6. 

Illustrissime Prineeps Due, Due frater et vicine nobis 
benevole. 

Nagyságodnak, mint kedves jóakaró atyánkfiának akarók 
nagy hirtelen és nagy sietséggel levelünk és emberünk által érté-
sére adnunk, hogy aprilisnek 25. napján ó-szám szerint érkezek 
meg az fényes Portán levő kapikikáinktól egy kolorásunk 
nekünk irt levelekkel, az mely levelekben azt írják nekünk, hogy 
minden bizonnyal ugyan mensis Április 12 napján, mihelt a győr-
hetetlen császár kiszállott, eléhivatták Béldi Pált az több vele 
együtt levő urakkal s minden javaikból, ruhájokból megfosztot-
ták, mindegyig fogva vitték be őköt az Edikulába, úgymint az 
hét toronyba, mint ország áruló, nyughatatlan embereket, az mit 
magoknak kerestek, úgy vötték hasznát is, az míg itt lőnek, eleget 
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intém őköt, hogy ne menjenek be, de szót nem fogadának, úgy 
gondolom, hogy eddig eszekbe jutott nekik jó tanácsadásunk. 
Ezzel Isten ő Felsége ezután is minden dolgaiban boldogul 
Nagyságodat szerencsésen mint jóakaró atyánkfiát tartsa meg 
szűből kivánjuk. Datum in Bukarest die 6. Maji ao 1678. 

Illustrissime dominationis vestrae fratres et vicini benevoli. 
(Az oláli fejedelem saját névaláírása.) 

Külczim : Illustrissimo Principi Dno Dno Michaeli Apafi dei gratia 
Principi Transilvaniae sat. 

A hűlczímmel át ellenben hívül e jegyzék : KB. Ezeknek kell írni : 
Kassai Andrásnak, Salus Passus ; Az Havaselyi Vajdának, Boér György-
nek et Caeteris. 

Exliibitae 8. Maji ao 1678. in Porumbák. 

XV. 
1678 . oct. 15. 

Magnifice Domine, Deus Vestram Magnificentiam omni 
benedictione benedicat. 

Literas Vestrae Magnificentiae 14. Octobris cum tota serie 
intelligendo accepi et secundum informationem synceram Albam 
transmisi, oro ut jam semel bene cepta ad optatum imeni dedu-
centur, ad emolumentum Christianitatis et meae charissimae 
patriae. Excellentissime Domine, Prineipem et Illustrissimum 
Dominum Residentem salutet quam hiimilime et indicet, quod 
pro tante erga me benevolentia me grattini et obsequentissimum 
reperientur, quam citissima occasione, si Deo ita visum erit, 
Sacra autem Caesarea Maiestas in mea fidelitate ita acquiescere 
poterit, quod vel minima quidem injuria a me unquam laesura 
sit, sed totis meis viribus intendam, ut suae Maiestati humilis et 
fidelis servus existam, tamquam bonae memoriae Celsissimus 
defunctus Prineeps Dominus meus affinis Johannes Kemeny erat, 
quae omnia libera ac felici occasione melius uti mos est corro-
borabuntur. Quo animo etiam primo ego fuerim erga suam 
Maiestatem, Illustrissimus Dominus Residens testis esse potest ; 
ego credidi, ut nunc quoque syncere credo, quod etiam Sua 
Maiestas miserrimae meae patriae et gentis meae Hungaricae. 
suo christianositico more et subsidio dementia non deerit, quod 
Deus clementer concedat, Dominus medicus nuncia retulit, de 
Telekio intellexi, utinam Deus daret ita esset ; ille fuit turbator 
patriae. Jam me et omnia negotia V. M. Syncertatj commendo et 
Deo commendo. Constantinopoli in Jedicula 15. Octobris 1678. 

Servus et Amicus V. M. 
Christopherus Pascilo m. p. 
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P. S. Rogo de rebus Vezery et de rebus nostris scribat, 
nam aliunde relationem habere non possum. 

Interim donec eliberabor rogo transmittat aliquot leones, 
nam careo, vix jam comedere possumus ; si Deus concedet, repen-
dam et gratias agam. 

Külczím : Spectabili ac Magnifico Domino Mauritio Jonaki, Domino 
et Amico mihi grati ssimo. 

X V I . 
1678. nov. 9, 

Édes régi jó uram. 
Már az egy élő isten irgalmasságán kívül minden várt 

reménységemben és emberekköz sokat ajánlott barátimnak atya-
fiságos igirt reménységekben megfogyatkoztam s megcsalatkoz-
tam, nemhogy , egyéb segedelmekkel de még csak mellettem való 
supplicatio beadásra is sem istenkedésömmel sem könyörgésem-
mel nem obtineálhatoni ; mit reméljen hát szegény boldogtalan 
fejem ; bús lelkem már teljességesen elalélt, megnyomorodtam, 
az én istenemnek úgy tetszvén, az mellik szememnek világa még 
megmaradt volt, azt a rabságnak keserűsége megemészté ; a másik 
jobb szemem az kin elébb az isten látogatása esött vaia ; most már 
csak az jobb szemem, a mit láthatok vélle azzal látok, de mint-
hogy nincs senki, ki nyavalyámon könyörüljön, úgy szintén nincs 
is senki, ki rabságomban segétőm lenne az egy élő istennél több. 
Reménkedem kgdnek most a míg jobban el nem nyomorodom, 
már nézni eléggé meglakoltam rnínd én tizedfél holnaptúl fogva, 
az ő nga nehézségének is elég tétetődhetett volna ; már ha sza-
badulásomban valamit segéthetnének mutassa atyafiságos jóaka-
ratját, az isten is megáldja kgdet érette ; most én meg nem szol-
gálhatom, kiváltképpen ilyen nyomorék voltomban ; azonban 
feleségemnek kelletvén Szőcsre kimenni bizonyos dolgai végett 
istenért jó szerencséjeért kérem lelke üdvösségére ne neheztelje 
vagy két szóval tudósítani, hol lehetne szemben kgddel feleségem, 
mert bejövetelét is igen hirdetik kgdnek ; mert bánnám ha csak 
elmenne kd mellőle, az isten is úgy áldja meg kgdet érette, sze-
relmes gyermekivel együtt, ha én velem irgalmasságot cselekszik 
ilyen nyomorékkal. Jusson eszébe én is voltam régen szolgája, 
talán jó szolgája. Az én istenem stb. Dévai fogságomban 9. Novem-
bris 1678. 

Kegyelmednek nyomorék boldogtalan szolgája 
Rab Kapi György mp. 

P. S. Lelkem uram nekem isten után csak kgdhez volna 
reménségem, hogy mostani rabságomból szabadíthatna, úgy látom, 
a kinek vagyon barátja itt mindjárt szabadúl, de minthogy az 
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én nagy boldogtalanságom attól engem megfosztott, senlci nincs ; 
lelkem uram istenért törekedjék mellettem felszabadulásomban 
az isten is megfizeti kdmednek. 

X V I I . 
1678. nov. 13. 

Szolgálatomat ajánlom stb. 
Édes sogor uram kgdet követem, bogy ennyi gondjai között 

kgdet búsúlási között én is levelemmel terhelem kgdet, de az én 
kgdhez való bizodalmam s az kgdnek az én szegény uramhoz 
való szereteti viszen reá ; lelkem édes sógor uram még is remén-
kedem kgdnek az nagy isten kedviért, hogy enyhítse kgd az 
urunk ő nga nagy haragját, mert talám soha emberre ő nga úgy 
nem haragutt, mint az én szegény uramra ; bár édes sógor uram 
szabadulása felöl kgd szintén most ne törekednék, csak ő ligá-
nak a nagy haragja engesztelődnék ; bizony ha az isten éltet 
magam is szolgálója igyekezem kgdnek lenni, mind az én sze-
gény gyermekeim ; az irgalmas istentől pediglen bő áldás száll-
jon kgdre érette mind a kgd maradékira. Énnek a holnapnak 
7-ik napján vitték az én szegény uramat ő kglmét Fogarasban, 
magam is elmentem addig ő kglmével ; az nap ugyan kapitány 
uram Madaras Mátyás uram bebocsátott egy kevés ideig, de 
másnap semmiképpen ő kglmétől be nem kéredzkettem, sem ő 
kglme audientiát sem ada, hogy magával is szemben lehessek ; 
csak egy inassal vagyon szegény uram ő kglme egy kis házban ; 
másoknak nem szabad senkinek is feléje menni. Édes sógor uram 
maga is irt kglmednek szegény uram ő kglme útjában, melyet 
el is küldöttem most kgdnek. Ézzel istennek stb. Szent-Pál 1 3. 
Novembris 1678. 

Kglmednek böcsülettel szolgál 
Kornis Kata mp. 

Külczím : Tek. és nemzetes széki Teleki Mihály uramnak stb. 

Teleki kezével : 17 Xovcmbis 1678 . 

Ehez mellékelve : Édes sógor uram. 
Ki nekem valaha tisztársom vaia istenéjért jó szerencsé-

jéért törekedjék kgd szabadúlásomban, mert engemet mint 
halálra való rabot' úgy tartanak ; menjen végére kgd dolgaim 
mint foltanak mind az törvényekben mind urunk ő nga előtt 
végére menvén lehetetlennek tartom, hogy szabadulásomban ne 
törekednék kgd. Én már élemedett ember lévén, nem szolgálhat-
nék, ha szabadúlnék is, hanem isten leszen megfizetője kgd 
keresztyén fáradságának. Kicsin jószágomon kapdosnak nóme-
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lyek, kinek isten áldásából még feleségem él hat gyermekimmel 
együtt. 

Kgdnek rab szolgája 
Haller János mp. 

Külczím : Tekin t , nemz. Teleki Mihály uramnak ete. jó akaró 
uram sógoromnak. 

X V I I I . 
1 6 7 9 . aug. 17 . 

Istentől minden jókot kívánok kgldnek. 
Ez kis irásom által kelleték kgdet édes sógor uram megta-

lálnom bizodalmoson, melyről kgldet követem gondos dolgai 
között énis búsítom kgldet alkalmatlan rut írásommal, de ugyan 
magam akartam írni kgdnek édes sógor uram, nem lévén mái-
semmi reménségem szegény rab uram szabadulása felől. Az élő 
istenért édes apróihoz való szeretetiért kérem kgdet lelkem édes 
sógor uram essék meg kgdnek szíve az én szegény megesett s 
elepedett rab uramon, eddig való keserves rabságán s az én sok 
keserves könyhullatásomon, mert bizony nem tudom már hová 
kell lennem, végyen az mi kegyelmes urunk előtt oltalma alá, s 
törekedjék szegény uram szabadulása felől, hogy isten kgdet 
minden dolgaiban és hozzátartozókkal boldogítsa. Édes sógor 
uram, én egy kis ajándékot is küldöttem kgdnek, úgy küldöttem 
szolgámtól, mintha adós lötem volna kgdnek ; ne nézze kgd az 
ajándék kevés voltát, kérem kidet édes sógor uram, ne neheztelje 
kid el venni, mert bizony jó szivei adom, hogy ne kesered-
jem azzal is meg ; mert ha kgld elveszi, minden jó reménség-
gel leszek ha kgld el nem veszi, semmi jót nem reménlek. Min-
den bizodalmunk Isten után kgdben vagyon, tegyen jót kgld 
velünk is édes sógor uram, mint másokkal is cselekedett, kit az 
isten fizessen meg kgdnek. 

Édes sógor uram az szegény uram inasa kijővén szegény 
uram mellől, kgdnek izeni szegény uram, kérem kgldet ne nehez-
teljen szemben lenni vele. Öcsém asszonynak kgd által ajánlom 
szolgálatomat, Istentől minden jókat s szerencsés betegiséget 
kívánok ő kgnek. Ezzel ajánlom kgdet istennek kegyelmes gond-
viselése alá. Héten, 1679. Kisassz. 17. 

Kgldnek becsülettel szolgál 
Kornis Kata mp. 

Külczím : Tekintetes Nemzetes Széki Teleki Mihály uramnak sat. 
sógor uramnak sat. 

Közli : S Z I L Á G Y I SÁNDOR. 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 16 
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A MAGYARORSZÁGI R E F O R M A T I O KORÁBÓL. 

ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

Ismételve hallók az óhajt, vajha megíratnék a hazai refor-
matio története, melyben az annyira elszórt anyag alapján ama 
mozgalmas harcznak hü tükrét látnók, a harczét, mely a XVI . 
évszáz második tizedétől kezdve a szellemeket foglalkoztatá. Egy 
ily monographiát azonban még most nem lehet megírni, várnunk 
kell addig, míg a levéltárak porában heverő s a reformatiora 
vonatkozó anyag publicalva nem lesz. 

Midőn az országos levéltár kincstári osztályában tett kuta-
tásaim alkalmával gyűjtött okleveleket ezennel nyilvánosságra 
bocsátom, reménylem, hogy mások is, kik még nem közölt refor-
matio-korabeli oklevelekre bukkannak, követendik eljárásomat, 
hogy annak idején kutatóink a hozzáférhető anyag alapján meg-
kezdhessék a reformatio történetének földolgozását. 

Imitt-amott föltűnik talán, hogy e gyűjteményben nem egy 
olyan darab is akad, melyben a reformatiorül közvetlenül nincs 
említés, s néha alig van egyébről szó, minthogy kolostorok javára 
alamizsnát gyűjtenek, vagy engedélyeznek. Nem kell azonban 
figyelmen kívül hagynunk, hogy a kolostorok a reformatio tör-
ténetében főszerepet játszanak, s hogy a barátok és apáczák 
növekedő Ínségét ugyancsak a reformatio terjedése és megerősö-
dése hévmérőjének tekinthetjük. Nem mellőzhetjük tehát a Fel-
séghez intézett folyamodásokat, valamint a kamarához jutott 
azon kir. leiratokat sem, melyek segedelmet kérnek s adnak, ha 
a mindinkább hatalmasan terjeszkedő protestantismusnak hű 
képét akarjuk adni. 
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Hasonlókép figyelemmel kellett lennünk oly oklevelekre 
is, melyekben a katholikus egyház intézkedéseket tesz a reforma-
tio magyarhoni terjedésének meggátlására, ilynemű oklevelek is 
fölvételre találtak tehát e gyűjteményben. A protestantismusra 
való vonatkozás nem tűnik ki mindig ez oklevelekből, vagy leg-
alább is nem tisztán, a búvár azonban fontosságukhoz könnyen 
hozzávethet, ha a többi oklevelekkel s átalán a hazai közállapo-
tokkal veti össze. 

Hogy e gyűjtemény éppen 30 évnyi időközt (1530—1560.) 
foglal magában, tehát Melanehton halála s az Oláh Miklós szer-
vezte n.-szombati zsinat évéig, annak az a nyitja, mert az 1560-
év hazánk egyházi történetében egyáltalán főfontosságú, Me-
lanehton halála a protestantismus, a n.-szombati zsinat pedig a 
magyar kath. egyház történetében félreismerhetlen záró követ 
képeznok. Azonfelül sajnálattal kell kijelentenem, hogy jelzett 
tárgyamra csakis ezen időből találhatók okleveleket; az 1531— 
1541. terjedő, tehát éppen tíz éves oly fontos szakasz egy okle-
véllel sincs képviselve. Van remény azonban, hogy levéltáraink 
ismeretlen kincséből e korszakra nézve is találhatunk adatokat. 

Ezennel történetbúváraink szíves figyelmébe ajánlom az 
alább következő L I I I . darab reformatio-korabeli oklevelet. 

I . 

1530 . sept. 17. Augsburg. 

Ferdinánd király, példás büntetés fenyegetése mellett a pozsonyi tanácsra ír 
hogy a barátokat s apáczákat engedjék visszatérni s ne csipkedjék el a papok 

jövedelmeit. 

Ferdinandus dei gracia Rex Hungarie et Boemie etc. 
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Mandaue-

ramus superioribus diebus vobis literis nostris, vt Monachos et 
Moniales in eorum claustra intromittere et pacifice istic eos 
viuere sineretis, neque vos in negocia Ecclesiastica intromittere-
tis. Mandaveramus preterea, ne ciues qui metu Turcarum aufu-
gerant damno vel molestia aliqua afficeretis, sed secundum com-
missionem nostram cum eis ageretis. Mandaueramus item vt 
Sebastiano Harber de Buda, Martino Stainger, iusticiam admi-
nistraretis1) : ac vt prouentus Prepositi Capituli, Rectorum alta-

*) E két férfiú ügye úgy látszik összefügg a vallásos mozgalmak-
16* 
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rium, aliorumque Ecclesiasticorum et presbyterorum omnium 
integre persolueretis commiseramus etiam alia similia. Veruni 
vti ex querelis eontinuis accepimus, que iam àures obtuderunt 
nostras, nullam vos babentes mandatorum nostrorum racionem, 
in bunc diem non intromisistis Moniales, Bona, res, ac prouen-
tus claustri earundem partim dissipastis partim pro vobis vsur-
pastis, in dispendium anime vestre et contemptum nostri man-
dati, ciues fugitiuos diuersis iniurijs molestijs et damnis affecistis, 
Sebastiani Harber causam nondum determinastis. Martinum 
Stainger penes literas nostras et in contemptum earundem, in 
carcere multos dies seruastis neque Ecclesiasti cos prouentus red-
dere curatis, taliaque nonnulla alia contra manifestum nostrum 
mandatum et voluntatem facere non estis veriti, de qua vestra 
temeritate mirari satis non possumus, nec eam vlterius tollerare, 
Quam ob rem fidelitati vestre rursus et ex superabundanti 
harum serie mandamus firmissime, vt acceptis presentibus, non 
expectato vlteriori mandato nostro Moniales et eciam Monachos 
omnes, si nondum intromisistis, restitutis eorum rebus et bonis 
integre, intromittere, reliqua quoque prefata omnia negocia tali 
modo expedienda et conficienda curare debeatis. Ne postbac 
super liys rebus aliqua ad nos veniat querela. Alioquin certi 
sitis, nos grauiter in vos animaduersuros, ita videlicet quod 
eciam alijs perpetuo manebitis pro exemplo. Alienum enim est 
a vobis, nullam mandatorum nostrorum apud vos esse racionem. 
Volumtts preterea ne prefatum egenum hominem Martinum 
Stainger in persona aut rebus suis vel aliter impedire seu dam-
nificare audeatis, sed visis presentibus ex fideiussoria caucione 
liberare ipsum debeatis. Secus in quantum grauem indignacio-
nem nostram euitare cupitis, facere non presumatis. Datum 
Auguste decima septima die Septembris. Anno domini Mille-
simo Quingentesimo Tricesimo. 

Ferdinandus mp. Wylaky. 

Czirn : Prudentibus et Circumspectis Judici Magistro Ciuium, 
ceterisque Iuratis Ciuibus Ciuitatis nostre Posonicnsis Fidelibus nobis 
Dilectis. 

(Eredetije, leve'l alakjában, papiron, a kis kir. pecséttel zárlatán, Pozsony 
szk. városa levéltárában Lad. 38. fase. 1. nro 23.) 

kai. Budai Harber Sebőnek igaz joga volt Jailsam Borbála pozsonyi 
örökére, ez örökségben azonban Farstor Márton helyezkedett el, anél-
kül, bogy a pozsonyi tanács Harber jogos igényeivel törődött volna. 
Ezért keltek Ferdinánd parancsai, Prage feria VI. prox. ante dominicam 
palmaruin 1530 . (Lad. 38. fase. 1. nro 20a) s Auguste feria IV. prox. 
ante festum b. Joannis Bapt. 1530. (Lad. 38. fase. 1. nro 20b.) 
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I I . 

1531 . jun. 21. Prága. 

Ferdinánd Tcirály meghagyja a pozsonyi tanácsnak, hogy Haller Jánost a 
barát-kolostorban pénzverdének berendezett szobákért szorítsa a fizetésre, s egy-

átalán kímélje meg a kolostort idegen beszállásolástól. 

Ferdinandus diuina fauente clemencia Romanorum Hunga-
rie et Bohemi e etc. Rex semper augustus, Iufans Hispaniarum 
et Archidux Austrie etc. Fidelibus nostris Prudentibus et Cir-
cumspectis ludici Magistro Ciuium, ceterisque Iuratis Ciuibus 
Ciuitatis nostre Posoniensis, Salutem et graciam. Ex supplica-
cione religiosi fratris Prioris Monasterij beate Marie Yirginis in 
Ciuitate ista nostra Posoniensi existentis intelleximus, quemad-
modum Ioannes Haller a priore prefati Monasterij habitaciones 
nonnullas pro cussione monete conduxisset, pro quibus mensi-
bus singulis etiam aliquam pecuniam eidem soluere promisisset, 
nunc tamen recusaret, ac solucionem verbis dummodo quibus-
dam prolongaret. Supplicauit nobis idem prior, ut de solucione 
eidem graciose prolùdere dignaremur. Fidelitati vestre harum 
serie firmissime committimus et mandamus, quatinus acceptis 
presentibus, dum et quotienscunque per priorem aut fratres pre-
fati Monasterij cum presentibus fueritis requisiti, eo tunc ipsum 
Ioannem Haller ad solucionem eiusmodi per remedia quecun-
que opportuna cogere et compellere debeatis. Ceterum accepi-
mus displicenter, quod Monasterium prefatum a deuotissimis 
condam Christianis, sumptibus non exiguis erectum per frequen-
tissimos hospites, qui per vos imponuntur desolaretur. Quare 
volumus et fidelitati vestre mandamus, ut imposterum prefatum 
monasterium et fratres immunes ab quibuscunque hospitibus 
habere, verum etiam defendere et protegere modis omnibus tenea-
mini. Aliud nullo modo facturi. Presentibus perlectis exhibenti 
restitutis. Datum Präge feria quarta proxima ante festum Nati-
uitatis beati Ioannis Baptiste. Anno domini Millesimo Quingen-
tesimo Tricesimo primo. 

Ferdinandus mp. (L. S.) 
Wylaky. 

(Eredetije papiron, zárlatán a nagypecséttel Pozsony sz. k. város levélt. 
Lad. 38. fase. 1. nro 2 7.) 
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I I I . 

1531 . november 6. Insbruck. 

Ferdinánd helyesli a kamara Intézkedését, hogy a pozsonyi apáczák részére 
biztosította az ott lakást, hogy isteni tiszteletet tartsanak, s alapítványaikból 

éljenek. 

Ferdinand von gots gnaden Römischer, zu Hungern und 
Behaim etc. Khunig etc. 

Edler lieben getrewen, Wir baben Ewr schreiben des datum 
Prespurg den zwainczigisten tag negstuerschinen Monatts Octob-
ris ausgeet. Darinnen I r ettlich Ewr Hanndlung anzaigt unnd 
verreren beschaids darüber begert, nach längs vernommen, Vnnd 
geben Ew darauf volgennde Anntwurtt, Ersstlichen  

Ynnd beschliesslichen, lassen wir unns gefallen, das die 
Closterfrawen, dauon I r in Ewrm schreiben meidung thuet, zu 
Prespurg I r Wanung nemben, den gotsdiennst verbringen, unnd 
von den gestifften guettern I r ennthalltung haben, Schreiben des-
halben den Spanen, als nemblichen Jolianj Zalay, Gortschacher 
vnnd Martino Sidonio, ermellten Clossterfrawen Ire guetter vnnd 
gullten, so Inen von allterheer, als gestifft, zugehört, vollgen 
zelassen, versehen vnns dem werde von Inen also gehorsamlich 
volg gethan.  

Geben In unser Stat Ynnsprugg den YI. tag Novembris 
Anno etc. X X X I . Ynnser Reiche des Römischen in Erssten 
vnnd der anndern Im Sechsten. 

Ferdinandus. 
Ad mandatum Domini Regis proprium. 

"Wrasterwery ? 
B , a Pranndt. 

Külczím : Den Edlen unnsern lieben getrewen v. Superintendent-
tem vnd Administratorn vnnserer einkbumben in Hungern vnnsern 
Ratten. 

(Eredetie a m. kir. orsz. lev. kincst. oszt. Benignae resolutiones regiae 
anni 1531 . cziniü faseiculusban.) 
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IY. 
1531 . dee. 18. Insbruck. 

Ferdinánd király megrendeli a kamarának, hogy András hittudornak, eszter-
gomi prépostnak, s Nagy Imre alnádornak adjanak útra való költséget, kik 
Kassára utaznak, hol a lutheri predicatiok következtében a Ferencz- és Domo-

kos rendieket kiűzéssel fenyegetik. 

Ferdinandus diuina fauente clemencia Romanorum Hun-
garie Boemie etc. Rex, semper augustus, Infans Hispaniarum, 
Archidux Austrie etc. 

Magniíice ac Egregij, fideles nobis dilecti. Accepimus, 
ciues Cassouienses ex suggestione quorundam concionatorum 
dogma Lutheri profitencium male viros Religiosos tractare, fra-
tresque ordinis diuorum Francisci et Dominici de eorum claus-
tris eijeere eos velie. Yolentes igitur eorum conatus compescere, 
iussimus fidelibus nostris Reuerendo Andree doctori preposito 
Strigoniensi et Egregio Emerico Nagh vicepalatino, ut ad ciues 
ipsos proficisci debeant, acturi cum illis iuxta nostrani Instruc-
tionen! superinde eisdem datam. Quam ob rem fidelitati vestre 
mandamus, ut visis presentibus prefatis preposito et vicepalatino 
ad transigendum buiusmodi prouinciam sumptum itineris suppe-
ditare debeatis, secus ne feceritis. Datum in oppido nostro Ins-
prwk, decima octaua Decembris, Anno Domini Millesimo Quin-
gentesimo Tricesimo primo. 

Ferdinandus. 
Wylaky. 

Külczím : Magnifico ac Egregijs Stephano Pempflinger ceterisque 
consiliarijs et prouentuum Regni nostri Hungarici administratoribus, fide-
libus nobis dilectis. 

(Eredetije a m. kir. orsz. lev. kincstári oszt. Benignae resolutiones regiae 
anni 1531 . czímű fasciculusban.) 

Y. 
1541 . nov. 6. Brassó. 

Brossai Bogner Bertalan levele Stockei Leonardhoz a reformatio elöhala-
dásáról. 

Yiro, omni scientiarum genere ornatissimo Leonardo Stö-
ckelio, Scholae Bartphensis moderatori, ac amico suo honorando 
Bartholomaeus Bognerus Coronensis S. P. D. 

Quod Amicitia Yestra et Senatus amplissimae urbis Leu-
choviensis adeo honorifice iterato postulat, id quam lubentissime 
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statim agerem, nisi viarum in hac tempestate inpractieabilitas, 
intestinaque pericula, quibus in tanta animorum dissensione dila-
ceramur, omnem itinerandi occasionem praecluderent. Interim 
remittente viarum et temporis rigiditate, nihil antiquius habebi-
mus, quam honorificae adeo vocationi maDus conatusque nostros 
admovere. imploratoque Dei auxilio in vinea Domini solerter 
laborare, ut repurgatis erroribus, concredito nobis muneri sacro 
in sensu evangelii satisfacere valeamus. Quod religioni^ nego-
tium attinet, id in urbe nostra maiores tulisset fructus purioris 
doctrinae, nisi pertimescendum esset, id male haberi eo loco, 
unde auxilium omne contra factiosorum technas, Turcarumque 
tyrannidem speramus, interim tamen spargitur quotidie verbum 
Dei, et in cordibus hominum virescit jam purior doctrina, qua ut 
semet per totum orbem diffundat, optamus. Coronae Dominica 
proxima post festum omnium Sanctorum A. D. 1541. 
(Ex manuscriptis Josephi condam Benkö. Gr. Jos. Kemény »Scriptores 
Rerum Trans, minores, Adjecto Auctario Epistolarum Coaevarum« czimü 

gyűjteményből. Tom. I. p. 258. Ms. az erdélyi múzeumban.) 

V I . 

1542. sept. 7. Bécs. 
Ferdinánd király megdorgálja a pozsonyi tanácsot, mely egy volt papot 
prédikátornak fogadott fel s egy hajadont arra kényszeritett, hogy hozzámen-

jen, Bécsbe ad audiendum maga elé idézi. 

Ferdinandus Divina favente Clemencia Romanorum Hun-
garie Bohemie etc. Rex semper Augustus Infans Hispaniarum 
Archidux Austrie etc. 

Prudentes et Circumspecti fideles dilecti. Ex fidelium nos-
trorum certa narracione accepimus, vos quendam deserti ordi-
nis monachum, prius deposito habitii tandem vxore ducta, verbi 
divini predicatorem adduxisse, quod' coniugium, eciam virgine 
illa nolente contigit. Vos enim minis et alvs terriculamentis 
ad actam illi Apostate coniunxistis, quod quam contrarium sit 
veteri ecclesie instituto, et quam heresim redoleat talis vestra 
presumpcio, facile quivis iudicare poterit, Nobis autem ex regie 
celsitudiuis munere id non ferendum incubuit, vt quisque sua 
temeritate ductus, antiquis ecclesie institutis illudat. Proinde 
vobis sub pena indignacionis nostre firmiter mandamus, vt con-
festim visis presentibus, racionem temeritatis et facti reddituri, 
huc ad nos venire debeatis, secus premisse pene sub animaduer-
sione non facturi. Datum Vienne Septima die Septembr. Anno 
domini Millesimo Quingentesimo Quadragesimo Secundo. 

Ferdinandus mp. 
Io. prepositus in Lelez. 
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Czím : Prudentibus ac Circumspectis Judici ac Jurat is ceterisque 
vniversis civibus Civitatis nostre posoniensis fidelibus dilectis. 

(Eredetije, papíron, zárlatán a nagy kir. pecséttel, Pozsony sz. kir. városa 
levéltárában. Lad. 38. fase. 1. nro. 87. A czímzés alatt egykorú kéz-
írással a következők olvashatók : presentate in festő Exaltationis sancte 

Crucis. Ao 42.) 

VII . 
1543. jan. 16. Kolozsvár. 

Baumgarten (Pomaríus) Keresztély, azon alkalomból, hogy a beglerbeg egy 
levelében arra utalt : Soliman szultán mind azon népek ellen, kik képeket 
tisztelnek, hadat üzen, inti a beszterezei tanácsot, hogy az eltávolított képeket 

ne állítsák vissza nagy költséggel. 

Vidi exemplar litteraruiii Bylerbek — — — — — qui 
arrogantissime seribit Bassis Solimannum 
scitote in proeinctu esse, ut veniens veniat sibi subjicere omnes 
gentes, quae adhuc idola adorant Videte domini 
et amici, quos vocet idololatros, nempe christianos, qui  
— contra mandatum Dei tantam reverentiam imaginibus exhi-
bent. Nolite ergo permittere, ut, ubi idola illa dejecta 
sunt rursus, cum jactura maximarum expensarum, restituantur. 
Datae Coloszvar 16. Januarii 1543. 

Christianus Baumgarten 
Nótárius Bistriciensis. 

(Másolat Reschner Diplomatariumából III . 443 . a Br. Bruckenthal-féle 
könyvtárban.) 

VII I . 
1545 . aug. 1. Bécs. 

Ferdinánd a n.-szombati apáczák panasza következtében a kamarának s min-
den adószedőnek meghagyja, hogy azok jobbágyait semmi némü adóval ne zak-

lassák, hanem igazaikban ápolják. 

Ferdinandus etc. Fidelibus nostris, Venerabili et Egregy's 
Consiliarys Camere nostre Hungarice, necnon dicatoribus et 
exactoribus quarumcumque taxarum, collectarumque et subsidio-
rum nostrorum, modernis et futuris, presentes nostras visuris 
salutem et gráciám. Expositum est Maiestati nostre in personis 
religiosarum virginum, Sanctimonialium claustri Beate Marie 
Virginis in Civitate nostra Thyrnaviensi fundati humiliter, quod 
licet ipse virgines habeant certa privilegia a Divis quondam 
Hungarie regibus, nostris predecessoribus ipsis data et per nos 
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confirmata, quibus mediantibus coloni ipsarum tam in prefata 
civitate nostra Thyrnaviensi quam etiam extra eam vbiuis com-
morantes, ab omni genere collectarum regiarum penitus exempti 
et supportati essent. Forent tamen nonnulli ex vobis, qui hanc 
prerogativam ipsis virginibus sanctimonialibus non observarent 
in derogamen iurium ipsarum et damnum non mediocre. Supli-
cantes nobis humiliter, vt ipsis superinde graciose providere dig-
naremur. Quarum nos himili supplicatione accepta, volentes eas 
in earum antiquis iuribus et libertatibus conservare et per omnes 
fideles subditos nostros conservari facere. Fidelitati Vestre harum 
serie firmiter committimus et mandamus, quatenus acceptis pre-
sentibus a modo inposterum populos et colonos supradictarum 
virginum tam inprescripta Civitate nostra Thyrnaviensi quam 
alibi extra eam vbicunque commorantibus in dictis eorum iuribus 
et libertatibus conservare, neque eos ad solutionem quarumcim-
que taxarum, collectarum et censuum ad Cameram nostram dari 
solitarum compellere aut eos propterea in personis rebusque et 
bonis ipsorum quouis modo impedire, turbare aut damnificare 
presumatis, sed eos in prescriptis iuribus et libertatibus per nos 
etiam graciose confirmatis omnino conservare debeatis et tenea-
mini. Secus non facturi. Presentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Vienne prima die mensis Augusti Anno Domini Mille-
simo Quingentesimo Quadragesimo Octauo. 

Ferdinandus. 
Nicolaus Olahus 
E. Zagrabiensis. 

(Benignae resolutiones regiae 1 5 3 1 — 1 5 4 9 . 1 sz. fol. 93. b. orsz. lev. 
kincst. oszt.) 

I X . 
1549 . jun. 5. Prága. 

Ferdinánd helyesli a kamara eljárását, hogy a pozsonyi apáezák ügyében, 
mielőtt intézkedett volna, neki jelentést tett, s meghagyja, hogy a szűkölködő apá-
czákon, kiknek ő még a pozsonyi országgyűlés előtt adómentességet igért, adót 

ne vegyen. 

Ferdinandus Divina favente dementia Romanorum Hun-
gáriáé ac Boemiae etc. Rex Infans Hispaniarum Archidux Aus-
triae etc. 

Reverende, Venerabilis ac Egregii, fideles dilecti. Accepi-
mus binas literas uestras, decima quinta ac ultima die nuper 
elapsi mensis Április ad nos scriptas, quibus partim prioribus 
nostris respondent, partim etiam nos in aliis quibusdam neces-
sariis admonent. 
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Quod itaque inprimis ad Commissionem monialium Tyrna-
yiensium per Cancellarium nostrum Hungaricum expeditam atti-
net. diligentiam vestram et sedulitatem, quam ex in re praestitistis 
et quod nos, priusquam quicquam statueretis, certiores reddidistis, 
clementer percepimus et probamus, atque ut idem inposterum 
etiam faciatis, iubemus et volumus. Verum recordamur, nos ante 
conventum Posoniensem praedictis monialibus eam ipsam gratiam 
exemptionis a eontributione propter inopiam et summám pauper-
tatem ipsarum fecisse. Quod id ipsum, cum ita se babeat, volu-
mus et committimus uobis, vt cum amplius ab eisdem ea de causa 
requisiti fueritis, ipsis pro eo ac predicta commissione iussimus, 
contributionem debitam remittatis. 

Datum in Arce nostra Regia Pragae quinta die mensis 
Junii Anno etc. quadragesimo nono. Regnorum nostrorum Ro-
mani decimo nono, aliorum vero vigesimo tertio. 

Ferdinandus. 
Ad mandatum domini Regis 

proprium 
Philipp Breyner mp. 

Melcher von Hoberckh mp. 
S. Sigmar mp. 

(Eredetije a m. kir. orsz. levélt, kincst. oszt. Benignae resolutiones regiae 
anni 1549 . czimü fasciculusban.) 

X. 
1549 . jun. 12. Prága. 

Ferdinánd a pozsonyi tanácsnak ír, hogy az elpusztúlt templomok és javak 
ügyében, meghatározandó határidőre, a helytartó s a tanácsosok előtt jelenjen 

meg s azok utasításait teljesítse. 

Ferdinandus diuina fauente dementia Ro. Hungarie, Bobe • 
mie etc. Rex semper Augustus, Infans Hispaniarum etc. 

Prudentes et Circumspecti fideles nobis dilecti. Commisi-
mus per alias literas nostras fidelibus nostris Reuerendissimo, 
Reuerendis, Spectabiiibus et Magnificis ac Egregijs, Locumtenen-
ti alijsque Consiliarijs regiminis nostri Hungarici, ut vobiscum 
in negotijs destructarum ecclesiarum et capellarum atque etiam 
rerum et kereditatum earundem nostro nomine tractent, Quare 
volumus et fidelitati vestre harum serie committimus firmiter, ut 
ad illum diem, quem prefati Locumtenens et alij Consiliarij nos-
tri vobis significauerint, comparere coram eis, et nostram ab eis 
commissionem intelligere, ac postea. id quod ijdem vobis commi-
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serint, facere debeatis et teneamini. Aliud nullo modo facturi. 
Datum Präge duodecima die mensis Juni j Anno domini Mille-
simo Quingentesimo Quadragesimo nono. 

Ferdinandus mp. 
Nicolaus Olabus. 
E. Agriens. mp. 

Czim : Prudentibus et Circumspectis Magistro ciuium, Judici et 
Jura t is ciuibus ciuitatis nostre Posoniensis ete. Fidelibus nobis dilectis. 
(Eredetije papíron, zárlatán a nagy kir. pecséttel, Pozsony sz. k. város 
levéltárában. Lad. 38. fase. 1. nro. 106. Czimzet alatt egykorú kézzel : 
presentate 7. aug. A. D. 49., máskézzel: ratione ecclesiarura destruc-

tarum.) 

X I . 

1550 . febr. 8. Pozsony. 

A n.-szombati apáczák, Ferdinánd király mentő-leveleire utalván, jobbágyaik 
adómentességeért esedeznek, mert különben szabadalmaik felett kétségbe kel-

lene esniök. 

Sacratissima Maiestas Regia Domine Glementissime ! 
Orationibus nostris assiduis ac deuotis pro salute ac felici 

rerum successu Maiestatis Vestrae Sacrae Deum opt. Max. nun-
quam desinimus fatigare tanquam pro pijssimo et iustissimo prin-
cipe. Nam cum non paruam Maiestas Vestra Sacra pro conser-
uanda et asserenda vera religione curam gerat, tum vel maxima 
et non multis communis animi Maiestatis Vestrae Sacratissimae 
sinceritas in boc elucet, quod non solum nullis iura sua a Diuis 
Regibus praedecessoribus Maiestatis Vestrae concessa adimit, 
sed ea ex innata sua dementia jconfirmare nunquam dedignatur. 
Id quod in nostris priuilegijs nobis a diuis Regibus olim conces-
sis facere non est aspernata. Confirmauit quidem Sacratissima 
Maiestas Vestra libertatem Conuentus nostri super exemptione 
et immunitate a Dica colonorum nostrorum, qui non multum 
supra quadragenarium numerimi se extenduut, sed ea tamen 
confirmatio et exemptio dominis Cousiliarijs Camerae Hungari-
cae Maiestatis V. adeo non probabatur, ut neque generali Maies-
tatis Vestrae S. mandato ea super re dato acquieuissent, nisi ad 
extremum speciale mandatimi a dominis aulicis Camerae Maiestatis 
Vestre Sacrae Consiliarijs ad eos ipsos datum nobis suffragatimi 
fuisset. I ta enim obstinate vrgebant ad Dicam contribuendam 
colonos nostros, ut vehementer miraremur Maiestatis Vestrae S. 
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autoritatem et priuilegiorum nostrorum confirmationem tam exi-
gui momenti apud eos esse potuisse. 

Cum autem intelligamus, exigente publica regni necessi-
tate, iterum futuram a colonis exactionem, supplicamus hnmil-
lime Sacratissimae Maiestati Vestrae, dignetur ob intuitum Bea-
tissimae Mariae virginis et Maiestatis Vestrae super nostris pri-
vilegijs confirmationem datam, quando omni dubio procul, quem-
admodum antea, ita et nunc impetemur et molestabimur a domi-
nis Camerarijs Hungaricis Maiestatis Vestrae S. exactoribusque 
Dicarum, ita nostris rebus consulere mandatumque eiusmodi dare, 
quo in perpetuum nostri conuentus coloni, ea, qua sunt a Diuis 
Regibus donati et per Maiestatem Vestram Sacr. libertate con-
firmata, uti queant et valeant, idque hoc temporis. Nam nisi hoc 
nunc Maiestas Vestra fecerit, nostramque libertatem et exemp-
tionem serio mandato in perpetuum valituro tutabitur ac muni-
uerit, nobis vltra nihil restabit, nisi, ut de nostris libertatibus in 
vniuersum desperemus. Non enim sumus eius conditionis, ut post 
Sacratissimam Maiestatem Vestram in externa Regna curramus, 
ibique semel confirmatae libertatis nostrae iterationem impetre-
mus. Imo nisi nos nonnullorum importunitas et iniuriae cogerent, 
extra limen egredi nos religio nostra vetaret. Quapropter Sacra-
tissimae Maiestati Vestrae iterum atque iterum cum lachrymis 
supplicamus, dignetur clementer committere tale mandatum expe-
diri, quo nos deinceps perpetuo ab eiusmodi Dicarum molestijs 
tueri et defendere possimus. Nos pro longaeua vita et foelicitate 
Maiestatis Vestrae S. Deum opt. max. dies et noctes exorare 
non cessabimus. 

Gratiosum Maiestatis V. S. responsum expectamus, pro 
Sacratissima Maiestate Vestra Deum orantes, 

humillimae 
Sanctimoniales de 

Tyrnauia. 

KüUrat : Supplicatio Sanctimonialium De Tyrnauia. Azon kivül 
más kézzel a kérelem tartalma a határozattal együtt. Exp. Presburg 
den 8. Februari j 1550. B. D. 

(Eredetije mellékelve a király e h. 10-én kelt leiratához az orsz. levélt* 
kincst. oszt.) 



2 5 4 OKI, EVELEK 

X I I . 
1550 . febr. 10. Pozsony. 

Ferdinánd meghagyja a kamarának, hogy a n.-szombati apáczáknak, kik sza-
badalmaik következtében adómentességül: épségben tartásaért esedezne!:, mint-
hogy e kérelmüket a pozsonyi orsz. gyűlés határozata következtében nem telje-
sítheti, egyszer-mindenkorra szegénységükre való tekintettel 70 magy ari forin-

tot fizessen ki. 

Ferdinandus Divina favente dementia Romanorum Hun-
gáriáé, Bohemiae etc. Rex etc. 

Reverende, Venerabilis acEgregij, fideles dilecti. Ex iuclusa 
N. Sanctimonialium de Tyrnauia supplicatione fusius cognosce-
tis, ipsas a nobis humiliter petere, vt earum conventum in liber-
tatibus et exemptionibus ipsis a Diuis Regibus precessoribus (sic) 
nostris olim concessis clementer conservare dignemur. Cum autem 
anno superiore quadragesimo octauo in conventu hic celebrato 
(vti vobis constat) inter alia et boc quoque conclusum et per 
Status Regni decretimi sit, vt nemo a Dicae contributione, non 
babita ratione libertatum quarumcunque, liber et immúnis esse 
debeat, quam ob causam dictarum monialium petitioni minime 
assentire possumus. Verum vt benignam voluntatem nostrani 
experiautur, ipsisque tanquam pauperculis aliqua ex parte subve-
niatur, conseusimus clementer, vt ipsis monialibus loco elemosy-
nae hac vice tantum septuaginta floreni bungaricales ex proueu-
tibus Camerae nostrae Hungaricae vestrae administrationis 
numerentur et persolvantur. Quapropter fidelitatibus vestris 
barum serie firmiter committimus et mandamus, vt prefatis 
monialibus buiusmodi septuaginta florenos bungaricales hac vice 
tantum loco elemosyne (sicut premissum est) ex proventibus 
Camerae nostrae Hungaricae vestrae administrationis numerari 
et persolui curetis efficiatisque. Nec est omnimoda voluntas nos-
tra. Datae in arce nostra regia Posonij die decima Februarij 
Anno etc. Quinquagesimo, Regrorum nostrorum Romani vige 
simo, ceterorum vero vigesimo quarto. 

Ferdinandus. 
Ad mandatum domini Regis proprium 

Melicher v. Hoberckh 
E. von Gera 
B t a Dunant. 

(Benignae resolutiones regiae 1549 — 1 5 5 0 . 2. sz. fol, 179. az orsz. 
ltár. kincst. oszt.) 
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XIII. 
1550 . febr. 10. Pozsony. 

Ferdinánd meghagyja a kamarának, hogy a pozsonyi, n.-szombati, pápai és 
beregszászi barátoknak bizonyos sommákat alamizsnakép oszszon ki. 

Ferdinandus Diuina fauente clemencia Romanorum Hun-
garie Bohemie etc. Rex etc. 

Reuerende Yenerabilis ac Egregij fideles dilecti. Volumus 
et committimus uobis, ut iuxta dementem concessionem nostram 
religiosis fratribus monasterij Posoniensis quinquaginta florenos, 
fratribus Tyrnauiensibus triginta duos fior., fratribus de Papa 
quinquaginta fior, et fratribus de Berekzaz triginta duos fior, in 
Elemosinam ex Camerae nostrae Hungaricae vestrae admini-
strationis prouentibus persolui et enumerari curetis. Nostram 
in eo expressam et dementem executuri voluntatem. Datae in 
Arce nostra regia Posonij die decima Februarij Anno etc. 
Quinquagesimo, Regnorum nostrorum Romani vigesimo, caetero-
rum vero vigesimo quarto. 

Ferdinandus. 
Ad mandatimi domini Regis 

proprium 
Philippus Breyner 
Melchior v. Hoberckk 
S. Sigmar 
Bta Dunnant. 

(Benignae resolutiones regiae annorum 1549 — 1 5 5 0 . 2. számú kötet. fol. 
234 . a m. kir. orsz. levéltár kincs, oszt.) 

XIV. 
1550. junius 3. Bécs. 

Ferdinánd, az immár Pozsonyban tartózkodó ó-budai apáczák panasza követ-
keztében, kik Várday Pál volt esztergomi érseket vádolják, hogy néhány tize-
döket elvonta, a kamarát utasítja : vizsgálja meg a dolgot s tegyen neki 

jelentést. 
h 

Ferdinandus etc. 
Reuerendissime, Reuerende et Egregij fideles nobis dilecti. 

Exposuerunt Maiestati nostre per supplicacionem suam Religio-
sae Mulieres Sanctimoniales Veteris Budenses, nuncinista Ciui-
tate nostra Posoniensi degentes, quomodo Reuerendissimus 
quondam Paulus de Warda alias Archiepiscopus Strigoniensis 
et Locumtenens noster, quasdam decimas ab ipsis Sanctimonia-



2 5 6 OKI, EVELEK 

libus occupari fecisset, quas eis non reddidisset et nunc quoque 
per Prouisorem ipsius Arckiepiscopatus Strigoniensis tenerentur. 
Magno suo damno et preiudicio, supplicantes nobis humiliter, 
vt eis superinde graciose prolùdere dignaremur et non pateremur 
jura Claustri sui labefactari. Quarum Nos humili supplicatone 
accepta, fidelitati vestre committimus, quatinus acceptis presen-
tibus, et premissis sic stantibus, vocatis coram vobis dictis sancti-
monialibus ac etiam prouisore dicti Arcbiepiscopatus Strigoni-
ensis priuilegia earundem sanctimonialium videre et prospicere. 
ac etiam testimonia parcium super decimis ipsis audire et intel-
ligere ac tandem nobis statum dictarum decimarum fideliter 
perscribere debeatis. Secus non facturi. Datum Vienne tercia 
mensis Junij Anno domini Millesimo quingentesimo quinqua-
gesimo. 

Ferdinandus. 
Nicolaus Olabus 
E. Agriensis. 

(Benignae resolutiones regiae annorum 1549 — 1 5 5 0 . 2. sz. fol. 212. a 
m. k. orsz. levéltár kincstári osztályában.) 

X V . 

1550 . N.-Szombat. 

Az esztergomi egyház chorusának praebendariusai, kiket Várday Pál érsek 
N."Szombatba tett át, Ínségben levén, kérik a Felséget, hogy az érsekkel kötött 

szerzó'désök értelmében, adasson neldk bort, búzát. 

Sacratissima Maiestas Regia, domine domine clemen-
tissime. 

Maiestati Vestre Sacratissime Nos miserimi et humili 
(így) prebendarij Almae Ecclesie Strigoniensis pro nunc Thyr-
nawie Ecclesiam Chorumque die noctuque frequentantes exponi-
mus, quod annis iam praeteritis ex voluntate Reuerendissimi 
domini pie memoriae Pauli Warday Archiepiscopi Strigoniensis 
e partibus nostris non cum parua iactura rerum nostrarum huc 
Thyrnauiam ad ecclesiastica seruicia eramus adducti. Qui nimis 
multa nobis promiserat, vt non solum solutione aunuali, verum 
etiam victualibus ad vsum nostrum necessaria prouideret. Inte-
rim Sua Reuerendissima Dominatio extremum vitae suae finiuit. 
Nos e uestigio omnino frustrati sumus, nihilominus nos secun-
dum posse nostrum in continuatione diuinorum officiorum satis 
agiles continuique fuimus diu noctuque. At solutiones exigue 
fuerunt, quibus nostram indigentiam propulsare potuissemus. 
Cum etiam alique pecuniolae nobis datae sunt propter rerum 
inopiam ciuitatis, totaliter nobis dilapidare oportuit, quo vero 
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DOS miserimi et undique exhausti diuertamur, penitus ignoramus. 
Nos tali spe consentati hie in continuatione diuinorum officio-
rum astricti sumus, vt Sacratissima Regia Maiestas Vestra tan-
quam clementissimus et misericordissimus praelatus nos contentos 
recidere faceret, Iam in tantam deuenimus inopiam miseriamque, 
vt etiam pro nunc reculas nostras impignorare oportuit, et sic ad 
Vestram Sacratissimam Maiestatem Regiam venire potuimus. 
Quapropter Maiestati Vestrae Sac. vti domino nostro clementis-
simo et pauperum, opressorumque patri et auxiliatori, dignetur 
ex innata sua dementia nostri misereri et de nostris seruieijs et 
aliqua prouidentia videlicet vino et tritico, quemadmodum et ante 
id tempus Conuentionem habuimus cum Reuerendissimo domino 
Paulo etc., vt pro salute Maiestatis Vestre Sacrae Deum altissi-
mi! m perpetuo exorare queamus. Expectamus gratiosam rela-
tionem. 

Eiusdem Vestrae Sac. Maiestatis humilimi Capellani 
Praebendarij Chori Ecclesiae 

Strigoniensis. 
Hátirat: Supplicatio prebendariorum Chori Ecclesie Strigoniensis. 

(Benignae resolutiones regiae anni 1 5 5 1 . 1. melléklet az 1 5 5 1 . Április 
14. kelt királyi leirathoz a m. királyi orsz. levélt, kincst. oszt.) 

Közli : F A B R I T I U S K Á R O L Y . 

t ö r t . t á k . 1 8 8 1 . 17 
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(A nagy-szombati érseki helynökség levéltárából.) 

I . 

lllicinus Pétert Bornemissza Pál erdélyi püspök szatmári főesperessé és 
gyula-fehérvári kanonokká nevezi ki. 

Nos Paulus Boruemizza Dei et Apostolice Sedis gratia 
Epus Ecclesiae Alben. Transilvauiae, memorie commendamus 
tenore praesentium significantes quibus expedit universis, quod 
Nos inducti meritis et virtutibus Rndi Petri Mengini Illicini 
Itali Senensis, Juris utriusque Doctoris, quibus ipsum ab altis-
simo propria nostra experientia preditum et insignitum esse 
cognovimus, ipsi igitur tamquam persone Benemerite Architum 
Zatbmariensem per liberam et Spontaneam resignationem Rudi 
Magistri Georgij Fabij, nune Arcidiaconi colosiensis et cano-
nici Albensis ejusdem Arcbidiaconatus ultimi, veri, legitimi et 
immediati possessoris in praefata Eccla nostra de Jure et de 
facto vacante Jur is patronatuset ordinar, nostris Autkoritatibus 
eidem Petro Illicino Doctori dedimus et contulimus ; immo 
damus et conferimus praesentium per vigorem, quo circa nobis 
venerabilibus dominis, fratribus nostris Capitulo ejusdem Ecclie 
nostre presentibus committimus, et mandamus, ut statini, liabite 
presentium notitia, cum primum requisiti fueritis prefatum Doc-
torem, Petrum Illicinum in dominium et Realem possessionem 
dicti Arcbidiaconatus servatis de jure servandis admittere, intro-
ducere investireque debeatis, ac Èidem ratione dicti Arcbidia-
conatus solitum in eboro ejusdem ecclie nre stallum assignare 
debeatis et teneamini. Secus in bis nulla ratione facturi, presen-
tibus perlectis exbibendo restitutis. Datum Wienne die quarta 
Junij, Anno Domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo 
Tertio. 

Idem Paulus Epus qui supra manu sua. 

Az egész ugyanazon kéz irása, mely az aláirást irta. Kis papiiral 
boritoti piros viaszpecsét ; a paizson egy pellikán, fölötte infula, mely-
nek két oldalán P. B. betűk. 

(Nagy-szombati érs. helynökségi ltr. Arch. Vet. Fund. Eccl. 15. 2.) 
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Illicinus ezen főesperestse'get mint esztergomi kanonok és a nagy-
szombati gymnasium igazgatója is birta, s miután Báthori András a neki 
innen járó quartákat erőszakkal magához ragadta, Illicinus B. ellen az 
eszterg. szentszék előtt 1563-ban pert indított, melynek folyamában 
következőképen sorolja fel a quartás helységeket, és azon árenda-össze-
get, melyet a quarták fejében kapni szokott : 

Nomina villarum in Comitatu Szathmariensi ad ipsum Archidia-
conatum Szathmariensem pertinentium, ex quibus Spectabilis ac Mag-
nificus Do. Co. And. Bath. quartas anni 1553 . violenter percepii. Pro 
Czenger arenda facit fl. 28. d. 33. 

Maythén, Thegy, Szentmyklós Therebes, We-
thes, Geolwez, Dob, arenda facit . . . . fl. 37. d. 33 . 

Item Crasso, Naghkolcz, Kysskolcz, Korod, Ombod, 
Amacz, Pálffalwa, Pettyén, Dobracz, Keres, Pis-
kowkos (?) arenda fl. 33. d. 33. 

Item Kyssadán, Naghsadán facit fl. 11. d. 33. 
Item Bagos, Wyffalu facit fl. 8. d. 33. 
Item willa Owary facit fl. 11. d. 33. 

A r c h i d i a c o n a t u s P o r t e l e k 

Item ville Kálmánd, Berwey, Kapplanyan, Pethy pre-
dium Bobáld facit 

Item ville Zanizló, Bere, Chyomakaz, Thyba predium 
facit 

Item ville Walay, Merk, Szenthmárton, Szoldobágy, The 
ren, Eczed, Fabyánháza facit . . . . 

Item ville Onod et Kezege faciunt . . . . 
Item ville Wassad,Apathy Ivywr(t)wéles faciunt 
Item ville Wada, Tfen, Czanálos faciunt . 
Item ville Endryd facit 
Item ville Thengeleg facit 

fl. 30. 

fl. 20. 

fl. 3. 
fl. 2 . 
fl. 25. 
fl. 17. d. 66. 
fl. 8. d. 33. 
fl. 10. 

A r c h i d i a c o n . Z a l k a 

Naghpyrycze, Kispyrycze, Beltheg, Embel , Lwgas, 
Mokra, Zenyes, Fileph, Bánháza, Penyzleok Py-
lys, Bath predium, Ericzencz (?) et Zalmad pre-
dium fl. 14. d. 33. 

Ewr, Waya, Kantho(r)ianosy fl. 24. d. 33. 
Wythka, Zalka, Pály Naghdobos fl. 21. 

A n n i 1554 . 

Czenger fl. 28. d. 33. 
Maythen, Thagy, Zentmyklos, Therebes, Wethes, Pyw-

liws, Dob fl. 37. d. 33. 
Zanos, Pattyod, Porczyalma, Wyra , Thwkod, Domahyda fl. 32. d. 33. 

17* 
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Kissadán Naghsadan fl. 11. 
Bagos et Wyfalw fl. 8. d. 33. 
Iválmánd, Berewy, Ivaplyan, Peti predium . . . fl. 30. 
Bobál predium fl. 30. 
Zanizló, Bere, Czomakaz, Tyba predium fl. 20. 
Walay, Merk, Zentbmarthon, Zoldobágy, Therem, Fabi-

anbaza, Eczetb (Ecsed) fl. 9. 
Owad (Onad) fl. 2. 
Wassad, Apatby, Kewrtbweles fl. 25. 
Wada , Tfen, Chynalos fl. 17. d. 66. 
Endryd fl. 8. d. 33. 
Dengbeleg fl. 10. d. 60. 
Pebe, Hodáz, Derz, Megyes, Czazar fl. 25. d. 66. 
Ewr, Waya, Kanthorianosy fl. 24. d. 33. 
Czyabol fl. 1. d. 33 . 

I I . 
Petrus Litteratusnak elkobzott könyveiről rendelkezik Oláh Miklós eszter-

gomi érsek. 

Venerabilis in Xto Frater, nobis bonorande ! Salutem. 
Abduci feceramus superioribu? diebus ex domo Plebani oppidi 
nostri Sellye libros quosdam baereticos et Lutheranos, ac alios 
quoque, quos nos in cistam quendam (sive puttlion) sub sigillo 
includi jussimus, et istbinc Tirnaviae apud Plebanum reliqui-
mus. Superior autem pars ipsius cistae continet libros Petri Let-
terati, qui nuper apud nos propter baeresim captus detinebatur. 
Committimus autem tibi, ut tu illám eistam a plebano auferas, 
ac illám aperias, et libros illos diligenter perscruteris, Luthera-
nos vero ac alios Haereticos secernas ab aliis et diligenter asser-
ves. Catholici vero, si qui fuerint, et prophani quoque auctores, 
illos dicto Petro Literato, si te aut ipsemet requisiverit aut per 
alios requiri curaverit, restituas. Sed Lutheranos (omnes) ut prae-
misimus, apud te reserves. Volumus autem, ut hac de re nulli 
quippiam loquaris, et ab aliis rogatus, respondeas Lutheranos et 
Haereticos libros fuisse concrematos. 

Caeterum cum isthic apud vos essemus, jusseramus in capella 
(ingredientibus ecclesiam sinistra) fieri capsas libris servandis 
idoneas ; quare nunc quoque committimus, ut diligenter curare 
debeas, quo capsae illae quam primum perficiantur. Secus non 
factur. Ex Viennae, 25-a die mensis Marcij Anno Domini 1558. 

Strigonien. Ar. manu ppa. 

1) A zárjelbe tett szavak Oláh Miklós sajátkezű pótlásai a más 
kézzel írt levél széleu vagy sorai közt. 
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Kivül : Venerabili Mathiae Graeco Vicario Ecclae nostrae Metro-
politanae Strigonien. et Lectori etc. Fr i in Chro nob. honor. 

(Nagy-szomb. e'rs. belynöks. Itr. Archiv. Vetus. Intr . 9. 2.) 

I I I . 
Illicinus Péter az Oláh Miklós által reá kimondott kiközösítés alici a bécsi 

pápai nunciatura előtt feloldatik. 

In nomine Domini Amen. Ter hoc praesens publicum in-
strumentum cunctis pateat evidenter, et sit natum, quod Anno 
a nativitate ejusdem Domini 1567. Indictione decima, die vero 
19. mensis Maji, pontificatus Sanctissimi in Christo Patr is et 
Dni nostri D. Pij , Divina Providentia Papa quinti Annosecuudo 
Comparuit bora septima matutina coram R s s im0 Dno Melchiore 
Bilia prothonotario Apostolico et ad S. Caesaream Majestatem 
Nuncio Apostolico cum potestate legati De latere Rndus Doc-
tor Petrus Illicinus. Iuris utr. Doctor et prothonotarius Aposto-
licus in nostra notariorum publicorum testiumque infrascripto-
rum, ad haec specialiter vocatorum et rogatorum praesentia, 
qui ad nostram simplicem requisitionem medio suo juramento, 
tactis per eum corporaliter scripturis sacrosanctis ad sancta Dei 
evangelia promisi!, spopondit atque juravit, se omnia et singula, 
in infrascriptis Articulis contenta observaturum, si et quatenus 
Rssinms Do. Nicolaus Olahus Strigoniensis Archiepiscopus, Can-
cellarius et supremus Locumtenens Regni Hungariae, eosdem 
Articulos acceptaret observandos. Quorum quidem Articulorum 
tenor sequitur de verbo ad verbum et est talis videlicet. Quod 
Rssimus Do. Archiepiscopus Strigoniensis multis justissimis cau-
si s motus Causam contra Doctorem Petrum Illicinum per fisca-
lem Strigoniensem movendam Judicibus Delegatis commiserat, 
per quos ille fuit citatus et processatus, ac tenore obligationis 
per dictum Doctorem Petrum Illicinum olim faetae condemna-
tus extitit: quem ipsi privatum Praepositura S. Thomae cum 
Canonicati! in Eccla Strigoniensi et excommunicatum declara-
runt ac denunciaverunt. E t quamvis dictus Rssimus Dominus 
Strigoniensis sibi absolutionem praemissis praemittendis et ser-
vatis de jure servandis poenitenti nunquam denegasset, nihilo-
minus ad Instantissimam Illustrissimi Dni Cardinalis Delphini 
et Rssimi Dni Melchioris Bilia Nuncii Apostolici Consilia et 
requisitionem dictum Illicinum ab Excommunicatione et cen-
suris absolvere benigne paratus est, cum declaratione quod dic-
tus Illicinus se infrascripta servaturum promittat, spondeat ju-
ret atque observet. 

Primo quod sententiam privationis suorum beneficiorum 
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nullo unquani tempore impugnabit, ex ejus occasione litem aut 
negotium tam ipsi Rssimo quam Judicibus dictae sententiae asses-
soribus, etiam fiscali, aliisque procuratoribus eidem fiscali assi-
dentibus nunquam facesset, movebit et attentabit, et renunciabit 
omnibus Juribus, quae baberet vel habere posset quocunque 
modo, Jure, titulo praerogativa ad beneficia quibus est pri-
vatus. 

Quod de caetero non insidiaturus sit clam vel manifeste 
Directe vel indirecte, per se vel per alios quovis quaesito colore 
vel ingenio, uitae, honori dignitati, authoritati et existimationi 
dicti Emi Domini Archiepiscopi Strigoniensis, neque causam 
contra illum aut totum Capitulum Ecclesiae etiam, Sedemque 
suam Judiciaram suscipiet, sed iuuabit pro posse suo et ei dem Rruo 
suisque Vicariis et Capitulo si requisitus fuerit, aderit consiliis, 
Studio, Diligentia et fidelitate. 

Uicissim idem Rmus D. Strigoniensis ipsum Christiana 
charitate amplectatur, non impediendo, quominus in hac sua 
aetate pro sua sustentatione idem Illicinus causas agere (si in-
dultum contra Canones et Concilium Tridentinum a Santiss. D. 
N. Papa h a b u e r i t ) e t domi consulere possit. Quod ista omnia 
promittat Doctor Illicinus sub Juramento et clausula, si unquam 
attentauerit, et quoties contra praemissa a tali iuramento se 
absolvere praesumserit, toties statim et de facto in excommuni-
cationem reincidat. 

Quod idem Rmus Do. Strigoniensis faciet eum denunciare 
absolutum de loco, ubi fuit excommunicatus, quod de perceptis 
proventibus nullam faciet mentionem nisi praescriptis promissio-
nibus contrauenire praesumeret, 

Quod si S. Majestar aut alius Patrónus uoluerit eidem 
Illicino beneficium conferre, non erit ei contrarius, neque impe-
diet, quatenus in se erit. 

Acta fuerunt haec Viennae AuStriae in domo solitae 
habitationis praefati Rmi Do. Nuntii Apostolici, sub anno, indic-
tione, Die, Mense et pontificatu quibus supra praesentibus ibi-
dem Magnificis et Nobilibus Do. Fabricio Uisconte et Sfortia de 
Vasallis Mediolanensi et Cremonensi, familiaribus praefati Rmi 
Do. Nuntii Apostolici testibus ad praemissa uocatis atque 
rogatis. 

Iisdem Die, Mense, Indictione et pontificatu quibus supra 
comparuit bora circiter uesperarum coram praefato Rino Dno. 
Strigoniensi Archiepiscopo praedictus Illicinus qui (electis prius 
praescriptis Articulis) et in Rmorum Do. Episcoporum et aliorum 
testium necnon Nostrorum duorum Notariorum iufrascriptorum 

*) Az eredeti : habuere. 
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praesentia promisit, ac iurauit, etiam, ut supratactis scripturis 
sacrosanctis ad Sancto Dei Euangelia, se obseruaturum omnia 
et singula in praeinsertis Articulis contenta. Yicissim idem 
Rmus Do. Strigoniensis Archieppiscopus (dictum Doctorem Illi-
cinum in charitate amplectans) acceptauit se obseruaturum om-
nia et singula, quae in praescriptis Articulis continentur, et sta-
tini post idem Rmus Do. Strigoniensis Archiepiscopus Commi-
sit Rndo Dno. Laurentio Maggia Rectori Collegii Caesarei Socie-
tatis Jesu praesenti ut praedictum dominum Doctorem Illicinum 
ab excommuuicationis sententia, qua innodatus erat, absolueret, 
prout etiam in Nostrorum omnium praesentia absoluit. Super 
quibus omnibus et singulis praemissis idem Rmus Do. Strigo-
niensis Archiepiscopus et Doctor Illicinus sibi a nobis duobus 
Notarijs infrascriptis unum vel plura publicum vel publica fieri 
atque confici petierunt, et eorum quilibet petiit Instrumentum et 
Instrumenta. Acta fuerunt haec Yiennae Austriae iu domo soli-
tae habitationis praefati Rmi Do. Strigoniensis Archiepiscopi, 
praesentibus ibidem Rmis Dnis Antonio Agriensi, Paulo Nitt-
riensi Episcopis necnon Magco Dno. Michaele Meray, ac Rndo 
Do. Laurentio Maggio praedicto testibus ad praemissa, uocatis 
atque rogatis, humiliterque petenti. Approbo Desiderius Labbe, 
manu propria. 

E t ego Desiderius Labbe Clericus Yirdunensis dioecesis 
publicus Apostolica Auctoritate Nótárius, et in Archivis Roma-
nae Curiae descriptus, quia praemissis omnibus et singulis dum 
sic, ut praemittitur, fierent et agerentur una cum praenominatis 
testibus praesens fui, et inter fui. Ideo hoc praesens publicum 
Instrumentum, manu aliena fideliter scriptum subscripsi et publi-
caui, rogatus atque requisitus. 

E t ego Nicolaus Rufinelli, dioecesis Iporegiensis publicus 
Apostolica Auctoritate Natarius, quia praemissis omnibus et 
singulis, dum sic ut praemittitur fierent et agerentur, una cum 
praenominatis testibus praesens fui, et inter fui. Ideo hoc prae-
sens publicum Instrumentum, manu aliena fideliter scriptum sub-
scripsi et publicaui, rogatus atque requisitus. 
(Egykorú másolat a nagy-szomb. érs. helvnökségi ltrban. Arch. Yet. 

Intranea 59. 45.) 

IY. 
Az esztergomi főkáptalannalc Illicinus részére kiállított bizonyítványa. 

Nos Capitulum Eccliae Strigoniensis memoriae commenda-
mus per praesentes quod vivente bonae memoriae Reverendissimo 
in Xto Patre et Dno Duo Nicoiao Olaho Archieppo et Praelato 
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nostro Rdus et Nobilis D. Petrus Illicinus J(uris) U(triusque) 
D(octor) protonotarius Aplicus et Canonicus nunc Olomucensis. 
Tunc autem existens Praepositus S. Thomae et Canonicus Eccliae 
nostrae Strigoniensis multos annos Tyrnaviae docuit juventutem 
et Jus canonicum ac Tkeologiam professus est et scbolae prae-
fuerit a Civibus Tyrnaviensibus inceptae, discipulos multos cir-
citer quinquaginta alendos et vestiendos suscepit bonae, indolis, 
et in domo suo nutrivit, et ad docendum ac legendum tres Ma-
gistros suis stipendiis et victu conduxit Ni casium scilicet Cas-
letanum (!) Flandrum unio (!) Philosopbiae ac Medicinae doc-
torem, Blasium Hungarum, et Joannem Polonum, qui omnes 
artes in scbola profitebantur, et ipsis idem Doctor et stipendium 
et victum et vestimenta ministravit, donec Abbatiam Zéplak pro 
illorum ac alumnorum sustentatione a sanctae recordationis 
Ferdinando, nunc Romanorum Rege impetravit et de tricesima 
102 fl. singulis annis. Latine quoque in tempio idem Doctor est 
concinatus et legit publice usque ad annum 1563. quando sunt 
inducti Patres societatis Jesu. Cum vero quaedam contentio-
nes et controversiae inter eundem Doctorem et praefatum 
Rssmum D. Archieppum essent subortae, incurrit in ejusdem 
Arckieppi inimicitias et odium. IJnde Anno 1566. in consiliis 
Posoniensibus Contra eum, et alios Italos factus est articulus, 
quod idem Doctor et alii omues Itali de Ecclis Hungaricis pel-
lerentur et amplius nunquam benefecia illis in Regno dareutur, 
quamvis idem articulus non fuit ab Illustrissimo et Excellentis-
simo Principe et Domino Domino Carolo Archiduce Austriae 
confìrmatus. Cui articulo praedictus Doctor sese opposuit et pro 
ejus revocatione in Germaniam ad Comitia Augustana ad Impe-
ratorem est profectus, qui dictum articulum abrogari mandavit. 
E t cum idem Doctor in Ecclam (?) nostram redivisset et Prae-
posituram et Canonicatum tenuisset anno sequente Rsmus 
Arcbieppus, volens contra eundem Doctorem agere, decem dele-
gavit Judices, et coram illis citari fecit, qui comparens, suspec-
tos illos sibi esse dixit, et eos recusavit, sed recusationem Judices 
non susceperunt. Unde idem Doctor ab illis ad Sedem Aposto-
licam appellavit et amplius coram illis stare noluit. Unde statim 
sequente die iidem Judices illum absentem et de Tyrnavia prae-
fectum excomunicarunt, et beneficiis omnibus spoliaverunt, 
deinde etiam in Eccla excomunicatum denunciaverunt. Post 
menses autem circiter sex, fuit idem doctor Viennae, ab eodem 
Rssmo Dno Archieppo absolutus, beneficiis tamen non restitutis, 
de quibus post illius abitum, usque ad annum et diem infrascrip-
tos idem Doctor cum Rndo Duo Nicolao Monoszlói Canonico 
Nostro litigavit, et jam concordavit. Facimus autem testimonium, 
quod idem Doctor non fuit privatus propter aliquod suum faciuus, 
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secl quia noluit coram supradictis delegatis Judicibus comparere, 
sed contumacem se prebuit. Nam inter nos honeste et laudabi-
liter uixit et nihil nos scimus de ipsius vel vita vel doctrina impro-
bandum. Unde has litteras ad ejus petitionem eidem dedimus et 
sigillo nostro roboravimus. 

Kiviül egylcoru kéztől : Copia litterarum a Capitulo Strigoniensi, pro 
Ed Dno Petro Illicino. 

(Nagyszomb. érs. helynökségi ltr. Arch. Yet. Intr. 59 . n. 46.) 

V . 

Náray György1) esztergomi káptalani kanonok bizonyos tartozások tárgyában 
magát mentegeti és a káptalant kéri, hogy vele méltányosan és kegyesen 

bánjék. 

Illustrissimi ac Rndissimi Domini, Dni Patroni mihi Gra-
nosissimi. 

Illustrissimis ac Rdissimis Dnationibus Yestris jam dudum 
pro mea obligatione literulis meis inservivissem, sed nimis amaro 
animo fui ex quo post Majalem commissionem exiguo Proventu Ca-
nonicali privatus sum, ad importunas haud dubie, sed illegitimas 
Creditorum Instantias, cum facto eatenus mei vilipendio (így) et 
despectu, Siquidem ad impossibile nemo tenetur. Ideo nec Tyr-
nawiae nuper diutius detinere me potui, ne fors cum occasione 
tali aliqua mihi verba impatientiae mihi excidissent. Rogo ita-
que humillime Easdem Ulustrissimas ac Rdissimas Dominatio-
nes Vestras, dignentur curare revideri meas Rationes iam pridem 
exhibitas, tam de administrato Seminario, quam de erecto aedi-
fi ciò et Si quid difficultatum occurrerit, eas mecum communicare 
facere, solitasque replicas benigne accept^e, ut pateat, an et 
quantum ego sim mansurus debitus (így) et quantum alij mihi, 
ne prout inceptum est, necdum auditus, aggravatus et convictus 
ab Executione incipiam pati iudicium. 

Illustrissimae ac Rdissimae D. Vae norunt bene, me nemini 
velie denegare, quod suum est, immo mea omnia, et me ipsum, 
si veritatem dicere cogar, alijs impendere. Jam hoc elapso Vere, 

' ) Náraytól, mint irótól, a Lyra Coelestis című, Nagyszombatban, 
1695-ben megjelent magyar cantionálet bírjuk, melyben nem csak az 
énekek, de azok dallamai is — legalább jó részben — saját szerzemé-
nyei levén, őt XVII. századi zeneszerzőink közé is számithatjuk. Énekei 
nem közönséges költői tehetséget árulnak el. Kár, hogy magyarsága 
helyenként hibás. A közlő. 
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una cum Taxae praeposituralis exsolutione, ultra quingentos 
florenos in debita exolvenda consumsi ultro et sponte praeter 
detentam, vt praemissum est, pecuniam, et ex Beneficio S. Catka-
rinae valde Parum adbuc respective accepi ; et tunc meus Fra-
ter Plus ratione Seminarij Creditoribus exolvenda de meo in 
Comissis bábuit, quam exolutum sit, et forte tali data est pecunia, 
cui parum aut nihil ego vel Seminarium tenetur, qualis est faber 
lignarius, eum quo in 40 fl. conveneram, et ipsi plus quam 42 fi. 
exolvi, qui ideo nec petijt a me ullum unquam debitum, cum 
saepe mihi intra annum obvius fuerit. 

Proinde neque ob meam impossibilitatem, neque ob meam 
aliqualem malitiam, quod noluissem, eum possem etiam aliena 
debita propria pecunia exolverem, Quantum quid ego judicarem 
utut res sit in propria Causa, debebat substitui alter Solu-
tor ex meo proprio ; quia nemini unquam mansi debitus uno 
obello, quantum scire possem, imo plus dare satagebam. Spero 
in Domino, quod nec de facto mansurus sim alieno aere obstric-
tus, etiam si multo plus esset, quam de facto sit. A neminem in 
hac re recurri, sed recurro humillime et instantissime, tamquam 
ad Matrem et Patrem ad venerabile Capitulum, dignentur absque 
hoc afflicto et plurimis curis ac laboribus abruto non permittere, 
plures ejusmodi afflictiones addi, quas inter caeteraspro maximis 
habeo, eo, quod publicam honestatem, non solum particularis 
personae meae sed et ipsiusmet Capituli tangere videatur. His 
meliora spero et me iterato gratiae et Favori recommendo ac 
maneo Strigonii 22. Junij 1695. 

Illmae ac Rdissimae Donationum Vrarum 
Servus et Capellanus Humillimus 

Georgius Narai mp. C. S. 

P. S. H a Ngtoktúl és kglmetektül ebben kivánatos vála-
szom lészen, a mint dèsignaltam volt, készen is vagyon márvány 
kő táblácskát hagyott helyére az épületre feltétetem, Ngtok és 
kgtek Neveinek emlékezetére, mert Ngtok és klgtek Authoritá-
sabúl, javallásábul és segétségébűl is lett azon épület, és a kivel 
a seminarium nekem restai, arra és másra nézve nem kérem semi-
narium Pinzét, hanem csak oly Pinzét, a mely nem lett volna 
seminariumé külömben, ha én nem tettem volna, és több lett és 
lészen per meam factam industriam azon Seminariumnak jöve-
delme, hogysem mint a mennyi költ mindenestül számadásom sze-
rint azon épületre. 

(Nagyszomb. érs. helynökségi ltár Arch. Vetus. Intr. 60. 136.) 
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VI. 
A m. k. helytartó tanács Damiani Jánosnak váci kanonoknak a szeplőtelen fo-
gantatásról irt és egyházi helybenhagyás nélkül megjelent munkájára vonatkozó 

intézkedéseiről értesiti Szent-Ilonay József nagyszombati érs. helynököt. 

Illustrissime ac Reverendissime Dne Episcope nobis Obser-
vendissime ! 

Intuitu Libri 1) quem ab bujate Typograpbo sine revisione 
et approbatione Ordinarii et [respective Yicarii ejusdem potes-
tate fuugentis prelo illicite subjectum fuisse die 4a praeteriti Men-
sis Martii repraesentaverat Praetitulata Dnatio Vestra, audito 
praevie eatenus Civico hujate magistrati! jam omnes opportunae 
dispositiones factae babentur, quatenus a modo in posterum 
Judiciales hoc in merito Regulationes rite et ad amussim obser-
ventur, hacque ratione Typographus districtim insstruatur. 

Quod ipsum bisce pro statu notitiae proque directione Sua 
reintimat Consilium boc Locumtenentiale Regium. Datum ex 
Consilio Regio Locumtenentiali Posonii die 4. Április Anno 1758. 
celebrato. 

Illustrissimae ac Rndissimae Dnationis Vestrae 
Ad officia paratissimi 

Comes Josepkus Illéskázy mp. 
Ladislaus Banning mp. 
Franciscus Győry mp. 

(Nagyszombati érs. helynökségi ltár. Arch. Yetus. Pubi . Eccl. 19. 8.) 

*) A könyvnek, mely i t t érintetik, s mely e levélhez van mellé-
kelve, teljes czime a következő : Maria Dei Genitrix Virgo in primo 
suae animationis instanti speculimi sine macula ; hoc est : sine originali 
macula concepta ; quae veritas propugnatili* plurimis validissimis argu-
mentis ex duodecim fontibus petitis. 1. Ex Canonicis Scripturis. 2. Auc-
toritate universalis Ecclesiae. 3. Auctori tate S. Pontificum 4. Auctori tate 
SS. Conciliorum. 5. Auctoritate SS. Pat rum. 6. Auctoritate Sanctorum et 
Doctorum Incliti Ordinis Praedicatorii . 7. Testimoniis capitalium hostium 
Romanae Ecclesiae. 8. Illustribus Miraculis. 9. Authenticis Apparitioni-
bus. 10. Approbatis Revelationibus. 11. Diversis legibus. 12. Inconcus-
sis duodecim rationibus. — Argumenta insuper Adversariorum selectis-
sima ex iisdem duodecim fontibus excerpta referuntur et refelluntur. Ac-
cedimi in calce opusculi quinque quaestiones corollariae, scitu dignissi-
mae. Auctore loanne Damiani Eccliae Cathedralis Vaciensis Canonico, 
Arehidiacono. Posonii, Typis Ioannis Michaelis Landerer 1 7 5 8 . — Kis 
8. 240 . 1. — A könyvet a szeplőtelen fogant. Szűznek képe disziti, ily 
aláirással : Seb. Zeller sc. Posonii. 

Közli ; CONCILIA EMIL. 



S Z I G E T V Á R E L S Ő O S T R O M Á H O Z . 

Az emlékezetes 1566-iki ostrom előtt tíz évvel Ali budai 
basa nagy készülettel, buszonötezer főnyi sereggel, Sziget alá 
szállott, bogy némi kárpótlást szerezzen Erdélyért, melyet Fer-
dinándnál, bogy Izabellának visszabocsássa, hasztalan sürgettek. 
Az ostrom negyven napig tartott jun. 10-ikétől jul. 21-éig. Hor-
váth Márk a szigetvári kapitányságban Zrinyi méltó elődje 
vitézül védte a várat s a mezei magyar hadak is, a nádor Nádasdi 
Tamás személyes vezérlete alatt, feladatúi tűzték ki Szigetvár 
gyors felmentését. Elhatározták azért, hogy egy közeli török 
várat támadnak meg. Babocsának ostromával csakugyan sike-
rült is a törököt annyi időre elvonni Szigetvár alól, mig Hor-
váth Márk bámulatos gyorsasággal új erősséget varázsolt elő 
a megrongált várból. Mikorra Ali basa fárasztó csatározások 
után Szigetvár alá visszatérhetett, a várbeliek készen várták s 
néhány kiütés után visszavonulásra kényszerítették. 

I . 

1556. j u u. 16. 

En, ki vagyok Aly pasa az fölységös császárnak hív szol-
gája, és Magyarországi uraknak parancsolója. 

Megértettem az kegyelmöd levelét. De én az fölségös csá-
szár parancsolatjában járok, mertneköm azt parancsolá az fölsé-
gös császár hogy ez várat el ne hagyjam, hanem megyvegyem. — 
Ázért foktam hozzá, mert ez szigetiek sok pusztétást tetteuek 
az fölységös császár földén, mert mikor neköm adá az fölységös 
császár budai tiszttartóságot, egy hónapja nem volt, hogy az szi-
getiek tizönuégy hajót vertek föl az Duna mellett és harmincz 
török asszonyállatnál többet vittek be, mast azok ott sírnak 
rénak, — és uton való állásokat, az császár jobbágyit pusztétot-
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ták, külömb külömb lopásokat pusztaságot tettenek az fölséges 
császár földén. Azok kezték előszször nem mi. Mert eféle dol-
gokért még timagatoknak kellene azokat levágnotok ; mert oly 
szikségöt tettenek az fölységös császár földén, bogy Budán elő-
ször négy osporán volt az árpának köbli, mast tizönnégyön 
vagyon, és mindőn drágaság ez mitűl vagyon ? mind az szigetiek-
től. Mert az bajókat onnét alól nem bocsátják éléssel, hanem 
mind fölverik. Tavaly esztendőbe Toygn pasa megszállá az föl-
ségös császár hadával, azkor Toygun pasát fölkőtétök alóla, azt 
mondátok, hogy ti elfogjátok eféle dolgokról az szigetieket; — 
azért semmiképen el nem fogátok, hanem még kétszannál (igy) 
nagyobban cselekötték, — pusztétották az fölységös császár 
földét. Ez az istentűi is bűn, mert az ti királtok ha egy szál bint 
sem cselekedött volna is sem cseleködnék is, még is az szigetiek 
bíneiért cseleködetiért el kell kárhozni, mert ű fölsége nekik 
fejedelmök, meg kellőtt volna űket tiltania eféle cseleködetöktűl, 
hogy ne mivelnék, mert ezök immár mind tudására vannak az 
fölységös császárnak az szigetieknek cseleködetjök. — Azért az 
ti királytok békeségöt kíván, de semmit nem akar adni és mind azt 
mondjátok, hogy békeségöt szőrözzünk, és az fölységös császárnak 
semmit nem igér. De bizonynyal általán fogva kikeletre az föly-
ségös császár kijű, és meglátjátok, ha jobb leszön megalkudno-
tok és annotok, avagy nem, — mert bizonynyal meghidd, ha meg 
nem szerződik az fölségös császárral, általán fogván mind Bécsig 
elpusztétja, sem Komárom nem marad, sem a többi; — ki mind 
egy holnapig meg leszön. 

Ezért jól meglássátok, ha jobb az fölségös császárral meg-
alkudni, avagy nem. 

Ez level kőt Szigetvár alatt Szent-Iván havának tizönka-
tod napján A. d. 1556. 

Külczím : Ez level adassék vitézlő barátomnak Paxy Jánosnál:, 
komáromi tiszttartónak kezében. 

(Eredeti, finom papiron, a bécsi cs. és k. titkos levéltárban.) 

I J . 

1556. j u n . 16. 

Megértöttem az nagyságod levelét mindömben, azért én az 
fölségös császár parancsolatjában járok, mert neköm azt paran-
csolá az fgös császár, hogy ez várat el ne hagyjam, hanem 
megvegyem ; — azért én az fgös császár parancsolatjából 
foktam hozzá. 

Im istennek akaratjából kedig az várasát megvettök és 
beszorétottok az belső várba, istennek akaratjából azt is har-
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macÌDapigy megvesszök. Mert azok sok utakat lestek és sokat az 
fges császár emböribe beboztanak és az fgös császár jobbágyit 
pusztétották, rontották, sokféle külömb külömb lopást, puszté-
tást és útlesésöket tettenek, bogy még timagatoknak kellene 
azokat levágnotok, — meni rontást tettek az fgös császár földén. 
Mindazonáltal az fgös császár is kijű bizonynyal kikeletre, mert 
még az térre (télre) ki akart jünni, bogy Budán teleijön, de én 
könyörgöttem ü fgének, bogy e télön ki ne jüjjön, mert Budát 
még meg nem csináltam és bozzá nem készültem. Azért nilván 
bizonynyal kikeletre kijű ű fge, oztán valamint alkusznak az fgös 
királylyal, szabadok vele, de énneköm addig abba kell járnom 
a mit ű fge parancsolt. 

Ez levél kőtt Szigetvár alatt Szent-Iván havának tizönha-
tod napján A. d. 1556. 

En, ki vagyok az fölségös császárnak szolgája 
Aly pasa 

és magyarországi uraknak parancsolója mindönben. 
Utóiratban majdnem szószerint elrecitálja a Paksi Jánosnak a 

szigetiek kicsapásairól Írottakat. 
A Paksynak irott levél s ez egy kéz irása. 

Külczím : Ez levél adassék nagyságos Forcya urnák, Bécsben 
lakozónak kezében. 

I I I . 
1556. j u n i u s 29. 

Felséges uram szolgálatomat aj állom. 
Megértettem az felségöd levelét, hogy az felségöd levelére 

választót írnék ; azért én ezt írhatom felségednek, hogy ha fgöd 
hatalmas urunkkal megakarszi békélnye hát az Erdély országot 
megbocsássad az János király fia kezében, mert az mi felséges 
urunk egyebet benne nem akar tennie, hanem azt kívánja, hogy 
fged kezében bocsássa az király fiának, és az benne való vára-
kat ; és ha fged azt mieli, hát fged nekem egy bizony-levelet 
külgyen és parancsát az erdélyieknek, kik fgedhez tartnak, az 
várakat, hogy adják az János király fia kezében és az fged szol-
gái onnat jüjjenek ki ; és én azt fogadom az én hitemre, hogy béke-
séget szörzök fölségtek között mindenképpen ; — hol kedig tefel-
séged azt nem akarja, bizonynyal meghigyjed, hogy kikeletre az 
mi felségös hatalmas császárunk kijüés azt érti te felséged közte-
tek háborúság leszen, mert bizonynyal ez telen Budán akar kite-
lelni, de én bizonynyal könyörgöttem ő fgének, — most penig az 
eleje jű az ő fge erejének, ki most vagyon Sofijaban ötezer jani-
csárral és az több haddal, kit elöl küldött ő fge, beglerbéget is. 
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Azért fged is egy fejedelem, tudom liogy fged tanácscsal 
él, és sok urak vadnak fged háta megett, fged kérjen tanácsot, 
ka jobb fgednek az mi kegyelmes hatalmas császárunkkal meg-
békélned és Érdéit oda János király fiának engedned, avagy nem, 
— mert én csak egy esztelen szegén szolgája vagyok az én fel-
séges uramnak, de én azt mondom, hogy jobb fgednek Érdéit 
odaengedned és adnod, hogy sem mind háborúság felségtek 
között lenne, mert micsoda jiiedelme vagyon Érdélnek te fged-
nek, az nem sokat teszen, hanem annál jobb fgednek békével 
lennie, mert most ugy értse te fged az mi felséges urunk 
Kuzul basával megbékélt erőssen, kiket én békeltettem meg, 
és most azt írja és izeni követi által Kuzul basa az mi fges 
urunknak : én is égyem (ígyen ?) fgednek egy basád aránt való 
szolgád vagyok, égymond, azért fged égyen nekem is szolgálatot 
parancsolj fges uram égyem ; — azért most bizonynyal te fgedre 
vadnak mindketten, ha meg nem alkuszol ő fgével, mert Kuzul 
basa negyven ezer népet küld az mi fgös urunknak, kik kilömb 
pusztétást tesznek az fged földén. 

Azért lássa te fged, ha illik-e megbékélned, avagy nem, mert 
meglátja te fged ha meg nem békéilik te fged az mi fges urunkkal 
és ha János király kezében Erdélyt nem ereszted, bizonynyal ha 
igy nem leszen az mint megírtam, fged bár azután is, ki nem 
illik ulyanra, bazuttomat mondjad. De én keserőtöm az orszá-
got hogy elpusztul, mert nekünk jobb, hogy kijű az mi fges 
urunk, de csak az ország pusztúl el ; — azért te fged engedje 
oda az János király fiának és nekem küldj egy bizony-levelet és 
mi az fgös hatalmas császárnak megírom, és felségteket megbé-
kéltetem mindenképpen. — erőssen hogy békével járjanak, legye-
nek az országok és mind az fged népe és mind az mi fgös 
urunk népe. 

Es az Sziget felöl is azt írhatom fgednek, hogy én az fgös 
hatalmas császár parancsolatjából jüttem reája, mert rettenetes 
dolgokat míeltek az fges császár földén, kik sok panaszok jüének 
az fgös urunknak mind tuttára vadnak, minemő dolgokat csele-
kettenek. Kinek nincs még egy holnapja tizenöt hajókat verének 
fel, az Duna mellett égy negyven török asszonyokat vittek Szi-
getben az haramiák és egyébféle asszonyállatokat többet két-
száznál vittek be, azokat köztök mind elosztották, — ki az isten-
tűi is bün, — és minemű pusztétást tettek az fges császár föl-
dén, ki rettenetes dolog. — Micsoda haszna vagyon te fgednek 
az Szigetben, csak egynehány lopó szóróit bele, mind az fged 
földét pusztétják s mind az fges császárét; dúlnak, égetnek, 
utakat lesnek ; — mentül nagyobb bűn, mert fged azoknak 
fejek, mert isten fgedtűl veszen ezekről erős számot, bogy el 
nám tiltottad őket efféle rettenetes cselekedésekről. — Mert 
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nám az magyar áros ember az ti hitetőket tartja, még is azokat 
elmennek megfogják, ölik, drága sok pézen kiadják, az nem bűn-e 
az istentől, hiszen egy hitőt tartnak. És minemő drágaságot 
míeltek ez országban ; előbb négj osporán jár t Budán az árpá-
nak kilaja, most tizennégyen jár, minden drágái: vagyon, az 
mind attúl vagyon az Dunán alól csak egy hajót sem bocsátnak 
békével, mind felverik, az Dunába merítik. — Meghigyje fged, 
hogy ha fged tudnája mi dolgokat cselekednek tennemagad is 
megbüntetnéd, •— mert fgednek abból az várból semmi hasznod 
nincsen csak hogy az országot belőlle pusztétják. 

Azért az fgös hatalmas császár nekem ugy parancsolta, 
hogy addig Budára se menjünk, hanem megvegyem. 

Azért te fgöd valamit azon ne gondoljon, hogy az fgöd 
követét hamar nem bocsáttam el, mert hogy az csauz oda volt 
csak azt vártam, — mihelet az csauz jött azontúl békével 
bocsáttam te fgödhöz. 

Isten te fgedet megtartsa minden jovával. 
Ez levél Sziget alatt költ Szent-Péter-Pál napján 1556. 

Ali passa 
az hatalmas császárnak képe Budán. 

Kiilczím : Serenissimo principi dno Ferdinando Romanorum, Hun-
gáriáé, Dalmatiae, Bohemiae regi etc. vicino nobis honorando exi-
beantur. 

IV. 

1556. j u l . 25. 

Spectabilis ac magnifice dne, sat. 
Im az minemű birák oda alá voltanak Budán, Fejérváratt, 

megjüttenek mai nap Szent-Márton városába és mihelen jutotta-
nak, leg azon órában mindent megértettem bizonynyal tőlök te 
nagyságod akaratjából, maga (noha) bizon igen megfárattak vaia, 
és ilyen kirt hoztanak, hogy mikor ngod alája ment volt igen meg-
ijettenek, réműltenek volt, annak felettö meg azt beszélik, hogy 
ilyen hírt mondanak Sziget felül, liogy az földdel annira feltöl-
tötték Sziget alját, hogy az dárdával egymást talánd elérik 
az várbeliekkel az törökök és az basa ezt mondta volna, hogy 
Fejérvárból megírták izenték volt az basának az ngod menetét, 
hogy ha az királ ű maga az csehekkel és egyébféle [más] népek-
kel vagy Fejérvárat vagy Budát megszállanája sem hadnája 
azzig (így) el Szigetvárát, mig nem megveszi, avagy meghal 
alatta. — Azért még ezt értették, hogy hirdetik köztök, liogy 
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Berlerkék (igy) hetvenezer emberrel jű és igen várják az ű 
hadokhoz ; — annak felettö az törökök igen félnek, hogy ngod 
ismeg alámenne reájok. 

Ez köztök az hír és még ez e hír köztök, hogy mai nap 
ustromolják meg Szigetvárát. — és az magyar haddal is ma 
akartak mai nap az magyar haddal is (!) megitközni az török 
tábor. Az hír ez keztök továbbá, hogy te ngod megtért volt, — 
Velicham béknek írtak volt Eztergamba. az ötszáz lovakkal 
volt Yálba, és az budai vajda ismeg négyszáz lóval, meg akartak 
ngoddal itkezni, ha meg nem tért volna ngod. Ilyen hírt beszél-
nek bizonynyal, és Yálból űk is hátra tértensk bogy ngodnak 
térését értették. Az basa mastan mind Budára, Esztergamra, 
Fejérvárba, egyéb végvárakba megírta, izente, hogy készen 
legyenek vigyázzanak, űrizzenek. 

Isten tartsa meg ngodat egésséggel. 
Költ Szent-Jakab napján 1556. 

Nagyságodnak 
hivséges szolgája 

Bekew Gergel etc. 

Külczim : Spectabili ac magnifico duo duo Gallo Adamo supremo 
locumtenenti et consiliario ac. bellico Regiae M t l s in Hungaria etc. dno 
mibi semper granosissimo. 

y . 
1556. s e p t . 1. 

Nagyságos és énnekem mindenben kegyelmes uram, örökké 
való szolgálatomat ajánlom mint kegyelmes uramnak. 

Nagyságod levelét megértettem, kit az ő fölsége levelével 
hozának énnekem augustusnak utolsó napján, kire ngod énne-
kem gyorsasággal parancsol, hogy választót tegyek és egyes 
dolgokról es mit ír nagyságod azt is megértettem, hogy ű fge az 
mi kegyelmes urunk az ű szerelmes fiát Ferdinandust, Német-
országnak lierczegét, az mi kegyelmes urunkat nagy haddal 
eresztette, és hogy mindjárást ide effelé jü. Adja az hatalmas 
úristen, hogy ű fge bejöjjen és ű fgét szerencséltesse minden dol-
gába és győzedelmessé tegye az ellenségen és az szegén nyomo-
rodott körösztyénnek ű fge által az pogántúl legyen szaba-
dulása., 

Ű fge parancsol énnekem, hogy ű fgének megírjam, menni 
adósságok volna az itt való vitézlő uraimnak. Azt én ű fgének 
meg nem tudom irnya, mert nem tudom az előbbi tiszttartók 
idejében kinek mennivel marattak adóssá. Mikoron ű fgének 
commissariusi alájünnek, mindenekkel számot vetvén, akkoron 

t ö r t . t á i i . 1 8 8 1 . 1 8 
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meglátják, kinek mivel adóssok. Ennekelőtte es ű fgének és 
ngodnak gyakorta megjelentettem az háznak minden szükségét, 
ki ű fgének és ngodnak nilván vagyon ; ngodnak könyörgök, 
ngod türekednék ű fgénél, viselne kegyelmesen ez kelre gondot 
és az itt való uraimnak fizetésekről, mert az tél rajtok vagyon. 

Továbbá ezt jelentettem ngodnak: im ez elmúlt cseterte-
ken geresgalyiak jüvének ide és minemű szegénséget szénnek 
és fegyvernek fenyegetése alatt ide ű fge házának épétésére fahor-
dásra készerétettem jünni, azokban elhajtának innejd, egyet meg-
ölének bennek ; viszontag valami lovagot az pasa ide alá kül-
dött, hogy az szegénséget ide be ne bocsássák, és élést ide be 
ne hagyjanak hozni, — azok ez elmúlt szombaton ide ű fge 
háza alá jüttek volt, pécsiekkel és szentlőrincziekkel, azok es az 
szegénséget útban találván, ohajtották és az uraimnak es egyni-
hán vajúdt paripját és az várasiaknak es, kiket köbocsáttak volt. 
Azon szombaton geresgaliak délest ide jövének, sebesültek ben-
nök Ferhatszu basa és károkkal menínek el. Az minemő fát 
akkor az szegénséggel hordattam, mastan napenyiszetrül az két 
básta közit, kit az ellenség eltörött, és elrontott, azt építőm. — 
I t t az füld három, négy miliőidre az ellenség miá elpusztult, az 
kik penég távol vannak, kik ide ü fge házához szolgáltának azo-
kat Szél Péter és Morsolo Máté kóborlók, fosztok hozzátarto-
zókkal ide ű fge házához nem eresztik. — Az szigínség nagy 
ínségben vagyon miattok és kegyetlenül sarezoltatták üket ; 
eddég, ha félelmes nem lett volna az ellenség miatt, régen meg-
kerestettem volna őket. 

Az kálmáncsehiek felül ír ő fge énnekem, hogy nem csak 
ijesztéssel, és fenyegetéssel készerétsem üket ide ő fge kázának 
szolgáltatására, élés hozásra és mívesek küldésére, hanem más-
képpen es. Abban semmit nem tesznek. Minapon kültek vaia 
huszonégy mívest és azok es tübbnire gyermekek voltanak, azork 
es mind szükve mentek el innéjt, egy hétig nem voltak itt. í r 
penég énnekem az nagyságos Báthory uram, hogy én őket lehe-
tetlen dologra ne készerétsem és üket ne bántsam. Továbbá 
Miklós deák levelét elkültem, a minemű választót hoznak, ngod-
nak küldöm, de ű ugyanazon levélben ellébbeli fizetést kiváu, 
száz aranyat, esmegent ruhát, — énnekem annélkül is volt ott 
emberöm, ki Dervis bégnek asztalnokja, de az immár ki igyeke-
zik jünni, az szállás elètte es mint keteduappal jütt volt hozzám 
éjjel és mindön dologról szólt velem, — mastan es oda basához 
volt, írtam ű neki es. 

Az eszéki embör megjütt, azt beszéli, hogy szemivel látta, 
hogy háromszáz ember Budára felment, lovag és gyalog, hol 
ötven hol mennijen azt mondja, hogy menten mennek. Az hír 
az, bogy értik az ű fge hadát, hogy űk es gyülekezni akarnak. 
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Tudja ngod, bogy mikoron mezűn bada nem volt es, űk az 
hadakozást el nem katták, de azt mondják, liogy az bátorság 
nincsen ű nálok mást, mint ennekelütte elmúlt esztendőkben. 

Továbbá ngodnak megszolgálom, hogy ngod az mi embe-
rüuket az fáradtságtúl megmentette, azokat kiket ü fgéhez küld-
tem, hogy ngod az leveleket felküldte ű fgének. 

Ezt es jelentlieteni ngodnak, hogy napenyészetrül minemű 
bástát fával fűiddel elegyőtve reánk tültütték volt magan (így) 
kit csak küzel hoztak vaia reánk és kinek az fáját július 19 nap-
ján gyujtottok volt — mind ez mai napig az fája föld között 
ígett, az földhordással 111a oltottok meg az szenet. 

Az kálmáncsehiekre eleget feddettem, hogy az levelet 
megkíslelték volt, de űk azt mondják, hogy Pernezy Farkas 
késlelte volt meg, — ngod parancsolna nekie, hogy mikor ezféle 
leveleket hozzá vinnének, meg ne késlelné, mert azféle dolog-
gal ű fölségének és nagyságtoknak es kárt tehet. 

Yestram spectabilem et niagcam Dominationem Deus altis-
simus ad vota felicissimam conservet. 

Ex regia Zigetli 1 Septembris 1556. 
Yestrae sp. et m. Domllis 

deditissimus servitor 
Marcus Horwáth m. p. 

Külczím : Spectabili ac magnifico dno dno Thomae de Nádasd 
regni Hungáriáé palatino, et loeumtenenti Sacrae Regiae Maiestatis 
etc. dno mihi gratissimo. . . 

VI. 
1556. s e p t . 5. 

Egregie dne salutem sat. 
Jü t t vaia Ladányi Kristóf uram és Farkas László uram 

az kgd levelével, azért kgd szavával szolának, hogy ha mi hírt 
hallanék, kgdnek tudtára adnám. Azért nagy híre vaia itt az 
földen, hogy az budai basa Fejérvárra jün. Erre való levést 
mi es kültünk vaia uramnak egy emberét Palotára, hogy ha 
bizon, vagy nem az basa eljüvetele. Azért nekem ezt írja az 
palotai udvarbíró, hogy ű neki az Kunságból jütt egy embere és 
azt monta, hogy az pasa elindult volt Budáról, de mert, hogy 
hallotta az i f j ú királyt, hogy jü, mindjárást visszatért Budára 
és beteggé tette magát. Ezt is kgdnek bizonynyal írhatom, hogy az 
hatvani bék hazament mind népével és az szolonaki es hazament, 
az siniontornai es hazament és az fejérvári es megjütt minden 
népével, és négy álgyú volt vele ott Sziget alatt és azt is még-

is* 
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hozta. Ha mit ennekutánna értek kgdnek éjjel nappal tuttára 
adom, ha mi bizonyt értek. Isten tartsa meg kgdet. 

Datum ex Dewecser 5 die Septembris 1556. 
Az palotai levelet kedig erről az dologról én uramnak 

kültern. 
Désliázy Boldisar m. p. 

Kiilczím: Egregio dno Emerico Tellekesy capitaneo gentium 
morvaiensium sat. 

VII . 

1556. s e p t . 16. 

Vitézlő és nömös urunk örökké való hivségös szolgálatun-
kat irjok, mint kegyelmes és nagyságos urunk képének. 

Eznek előtte is izentünk és írtunk te kegyelmednek, hogy 
mimódon mastansággal az törökök Babolcsát és Görösgalt föl-
égették és pusztán hordták, — azt immár soha nem értjök és 
nem tudjuk hova mentenek és mi legyön szándékjok. mert im az 
féfé uraimat polgárokat, először Tűjártó Bálintot, Böldör Györ-
gyöt, Szabó Istvánt, és ennekelőtte küldöttök volt Rácz Mátét az 
békhez, azt vasba verték és az portára küldötték, és több fé urai-
mat és elfogdostanak kocsij okkal egyetemben, úgy mint 15 kocsit 
vittenek nagy hatalmasságokkal. 

Immár soha nem értjök, mi szándékjok legyön, fölötte igön 
félünk csalárdságtúl, hogy fölyebb nem lehet. — Minek okáért 
könyörgünk te kgdnek az hatalmas istennek szeretetiért, hogy az 
nagyságos urak előtt legyen kgd jó gondviselőnk és oltalmazónk, 
mert ha rövid időn reánk gondot nem viselnek az nagyságos és 
kegyelmes urak, mind fejenként feleségünkkel és gyermekünk-
kel rabbá esünk, - - hogy ha mindenöstül fogva el nem vihet es, 
kit elkaphatnak elvisznek és az várast fölégetik. 

Az istenért kérünk, mint kegyelmes urunk képét, kogy 
viseljön kgd gondot rólunk, mert istennek utánna csak az kegyel-
mes urakban és királ ű felsége és kegyelmedben vagyon miudön 
bizodalmunk és oltalmat es csak isten után onnét várunk, mint 
egyetlen reménségünkben. 

Erről miudön jó és kegyelmes választ várunk mint kegyel-
mes urunktól. 

Költ Kálmáucsehön septembernek 16 die 1556. 
Kálmáncsehen lakozó polgárok 

és 
mind az több közönségös kösség. 
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Kiilczím : Vitézlő és nömös urunkuak Perneszy Farkasnak a ^ 
nagyságos Báthori A. jószágának fégubernatorának és praefectussának 
kezében adassék ez levél. 

VII I . 
1556. s e p t . 16. 

Te felségednek ajánlom sat. 
Az mint te fgd énnekem parancsolt az te fgd szolgálatjára 

éjjel nappal szorgalmatos vagyok mint fgs uram dolgára, Te 
fgdnek, mint fgs uramnak ezt írhatom, hogy ez mai napon jöve 
emberem Budáról, jóllehet az én kiváltképpen emberem otthon 
nem volt, Tolnára ment volt, de annak az társa izente, hogy az 
pasának kiváltképpen való akaratja, hogy az had eleiben akar 
menni. Az én emberem közzölek jött ez elmúlt kedden, ezt nilváu 
mondja, hogy mind szénájokat, szalmájokat szekerekre rakták 
és elakarnak indólni, — jóllehet az ű szándékjokat ki tudja. De 
im ez mai nap bocsáttam emberemet, ha mi bizonyos képpen 
értem hova akarnak menni fgdnek tuttára adom, mint fgs uram-
nak. Az négy békét Bebekkel vele atta volt az pasa? de semmi 
nélkül jöttek meg, az mint értem ; azt is mondja az én emberem, 
bogy Zöndörőből az felesége kirekesztette, nem akarja bebocsátni 
és az fia is Szádvárában nem bocsátja be. Ilyen hírt beszél az 
én emberem ; mindenfele emberem vagyon. Az veszprémi bék és 
fejérvári megjöttek vaia,x) de meg elmennek. 

En ki vagyok 
Takaró Mihál 

te fgdnek alázatosképpen való hív szolgája. 

Az te fgd házában Kölesi Thihanban 16 die Septembris 
a. d. 1556. 

Utóirat más lapon: Ezírt könyörgök fgdnek, mint fgs 
uramnak, hogy ha történnék, hogy az passa ide Fejérvárra jönne, 
mert ottan tudjok, hogy rablást akarnak míelni, de te fgd 
értessen több néppel fgdnak azonnal tuttára adom, mert igen 
keves nép vagyon, itt az végekben állhassunk ellent, az úristen 
te fgdet beljebb hozza az ü kegyelmességébül, mert nilván tudom 
fgdnek írni, hogy Kőrösszegből és Endrédből régen hordoznak. 

Külczím : Adassék az fgs Ferdinandus herczegoek, istennek 
kegyelmességéből Bécs országnak lierczegének nekem fgs uramnak. 

(Nayyon szép írással.) 

x) Sziget alól. 
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I X . 

1556. s e p t . 17. 

Nagyságos és kegyelmes uraink örökké való kivségös szol-
gálatunkat irjuk mint kegyelmes és ngos urainknak. 

Imez Babolcsa dolgát hiszem hogy immár ti ngtok meg-
értette ; de imezt írhatom ti ngtoknak, kogy ennet ez mi váro-
sunkból az Dervis bég az ű hatalmasságával tizenöt kocsit és 
egynehányat mi közztilünk polgárokat, engömet es elvín és 
bogy ím Babolcsát fölgyojták, eleredének mindjárást mind az 
Dráva mellett, és immár az útban ű maga Dervisbég énneköm 
ezt beszéllette, hogy az császár az pasának, béköknek és űneki 
es azt irta, hogy ett sehol az várakban meg ne maradnának, és 
sehol az kastélyokban egyet se hadnának, hanem mind föléget-
nék és pusztán hadnák. 

Továbbá imezt es irom ti ngtoknak, hogy az tatár bég az 
söllyei mindön marháját Söllyéből kihordatta és Soklyossá köl-
teztette, még az pécsiek es, az bék ű maga es mind oda költöz-
tette mindön márkáját, — és mint ű maga Dervis bég szájából 
hallottam, hogy az császár azt parancsolja nekik, hogy sohol 
meg ne várják egyebütt, hanem csak Soklyosan és ott lenne ű 
nekik minden gyüleközetjök ; ezt hallom szájából. De semmikép-
pen immár nem tudom bizonynyal ha várják ett es, avagy nem, 
mert az ű dolgok nem egyéb, hanem csak álnokság. 

Mindönöstűl fogváu kedig ti ngtok ne vélje az mi dolgun-
kat hogy siketségre vöttök, bizonynyal meghigyje ti ngtok, hogy 
mindönfelé embörünk vagyon, mindönfelől hírt tudakozunk és 
ha az Úristen megtartja az szegény várast, bizonynyal meg-
higyje ngtok hogy meglátja ngod mindön hívséggel akarunk 
lenni, mig fejünk íön áll. 

Az hatalmas Úristen tartsa meg ngtokat miudön jo-
vában. 

És ez költ Kálmáncsehen september 17. napján 1556. 
Tűgyártó Bálint 

kálmáncsehi. 

Külczím : Spectabiiibus et inagnificis dnis Nieolao Zrini bano 
Sclavoniae et Croaciae regnorum, et dno Francisco de Tab eapitaneo 
Gentium Regiae Maiestatis etc. dnis mihi gratiosissimis etc. 



ELSŐ OSTROMÁHOZ. 279 

X. 
1556. s e p t . 17. 

Nagyságos uram ezekben való szolgálatomat irom ngodnak. 
Ngodnak azt írhatom, hogy az bégek Sellére alá mentek 

vaia, onnan Dervis bég Soklows fele ment, az Gerecsgali bég 
Darván (igy) ment által, — battale volt Sellébe valami tizennígy 
tereket, — valami legíneket kiltem vaia, és azok is kimentek 
beléle, azt is pusztán hatták, mast mienkek vannak benne. Azért 
ngodtól tanóságot várok, mit kell beléle mielnenk, — ha meg-
égettessem-e ? — Annira megréméltenek azt mondják, hogy 
Dráván megtolóttak volt, hogy harminczketté egy hajóba sellett 
(sülyedt) el bennek. 

Isten tartsa meg ngodat. 
Ex Regia Zigeth 17 die Septembris 1556. 

Servitor humillimus 
Marcus Horváth m. p. 

Külczím : Sp. et m. dno dno Thomae de Nadasd palatino regni 
Hungáriáé etc. sat. 

X I . 
1556. o c t . 3. 

Nagyságos és kegyelmes uram, ajánlom ngodnak örökké 
való szolgálatomat, mint kegyelmes uramnak. 

Továbbá írtam vaia ngodnak, ez estve hogy én Kálmán-
csebre lóhalálában bocsáttam emberemet, ki ez órában jeve visz-
sza, és ezt beszélé, hogy szinte ugy jutott Kálmáncsehre, hogy 
szinte akkor akar volt ide indulni én hozzám Eötveös Mihál az 
kálmáncsehi pologár, ki tegnap reggel Szent-Pálnál az basával 
szembe volt, — az basa azt mondotta neki, hogy felyebb is jű és 
egyik szállása ott leszen Kálmáncseh mellett. De az Eötveös 
Mihály fejét kötötte, hogy nyolez vagy kilencz ezernek felette 
nincs az török had, és azt mondotta, hogy húsz vagy huszonöt 
álgyú és taraczk vagyon az basával. — Azt is mondotta hogy az 
bosznai szancsákot oda várják volt és látta azt is, hogy hol attak 
helt az bosznai hadnak, kogy hol szálljon. De azt mondotta, hogy 
fölötte igön félnek és azt várják, hogy ő fölsége és ti nagyságtok 
felyebb szálljon előttök a haddal. — Azt is mondotta nagy bitire, 
hogy az mennien vannak, azok is fölötte igön gaz nép. 

Ma ismeg igen-reggel mentenek ugyan onnan Kálmán-
csehről emberim, — mennél hamarébb valami hírrel érkeznek, 
azonnal ismeg ngodnak megírom. De panaszolkodtak az én embe-
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rim az kálmáncsekiek, bogy Szigetben Horvátb Márkó uram 
mind menőben jövőben megkésleli őket; azért ngod irjon mind-
járást kegyelmes uram Horvátb Márkó uramnak, liogy ne kés-
lelje ott az én emberimet, mert az ott való késedelöm miatt vétők 
esketik. Mastan is a miatt löt ez késödelöm, mert én ezeket az 
híreket idejében írtam volna meg ngodnak. Ezöket mast te ngod 
ő fölségének bizonnyal megjelentheti. 

Ngodnak ajánlom örökké való szolgálatomat, 
Quam altissimus feliciter conservet Deus. 
Datum ex Segöscl, sabbato proximo post festum Beati 

Michaelis Arehangeli, 1556. 
Te nagyságodnak 

szolgája 
Perneszy Farkas m. p. 

Külczím: Spli ac magco dno dno Tliomae de Náilasd palatino 
regni Hungáriáé etc. sat. stb. 

(A levél mellett latin fordítása.) 

XII . 

1556. o k t . 7. 

Vitézlő urunk szolgálatunkat írjuk. 
Továbbá adjuk tudására te kgdnek ezt is, kogy ez elmúlt 

éjjel az basák a Patánál háltanak, és ez mai éjjel ez mi váro-
sunkon alól Dopsza között kálnak, de ezt es jól értjük, hogy 
holdnap éjjel ott Rinya mellett hálnak, és kiváltképpen ez 
szándékjok, hogy általmennek az Rinyán. De hisszök az istent, 
hogy szégyent valnak, mert ezek közel sincsenek annyian, mint 
az ti kgtek hadatok, mert rosz, gaz nép ez ; továbbá taraczkjok 
ugyan alkalmasan vannak mintegy 32, de öreg álgyújok nin-
csen, hanem vagyon valami könnyű álgyújok, mint kit 24 ökör 
vonszon. Ezeket az úristen nektök adta, bár bizzék kgd az isten-
ben. Jóllehet értjök, hogy az beglerbég es által költözött az 
Dráván, de való bizonynyal nem tudhatjuk, és kgdet ebből 
bizonyossá nem tehetjök, ha sok néppel vagyon-e, avagy mint 
vagyon, mert ez félelemben mastan mi embörink sem mernek 
oda járni, onnan sem mernek ede jünni, hogy bizony hírt tud-
hatnánk. Isten tartsa meg kgdet. 

Kelt 7 die Octobris 1556. 
Böldör György 

kálmán[csehi] fébíró, és 
Szabó István eskütt. 
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Külczím : fígr. dno Volfgango Perneszy sp. ac m. dni Andreae 
Batliory bonorum praefccto et, gubernatori sat. 

Jegyzet. E levelet Perneszy Fa rkas Nádasdy Tamás palatínusnak 
küldi, s keri, hogy a »házra mastan is gondot viseljen.« 

Eredetiek. 

X I I I . 
1556. o k t . 17. 

Ngs, kegyelmes urunk, ti kgteknek irjokés ajánljok erekké 
való szolgálatunkat. Ezt kgteknek tudására adjok: néminemő 
jámbor személyek jöttek mi hozzánk csokonai polgárok, kik 
bizonnal azt mondják, hogy Geresgalt és Sellyét megégették és 
az kgs úristen oly igen megrettentötte őket, hogy mindenett 
futnak a várakból, Pécsből, Soklyosból, Pécsütt kevesen vannak, 
a bulyiak gyalogmennek 

Ezt jelenthetjük sat. 
Datum ex Babolcsa feria quinta post festum crucis. 

Grorwas Simon. 
Budacsith János. 

Külczím : Magn. dno Nicoiao Zerinni et bano (!) ac dno Fran-
cisco Thaln sat. 

XIV. 
1556. 

Keszentésemet és erőkké való szolgálatomat írom mint én 
kegyelmes és nagyságos uramuak. 

Továbbá izentem vaia te ngodnak az had dolgáról, — de 
hol azt írta ngod, hogy levelembe is ngodnak megírjam : azt 
írhatom ngodnak, mint kegyelmes uramnak, hogy bizonnyal az 
török urak igeu forgódnak és erőssen kőszülnek, az biller bég 
jiiében ( = jövőben) vagyon, meg azt is mondják, hogy tatárok 
is jennének ; de azt bizonnyal írhatom ngodnak, hogy mihelen 
az felségös királ népe Babocsa alá szálland, azon órában minden 
felől indulnak mind biller bég mind az Mehmet pasa, mind az 
Bali pasa, mind az Kasson pasa és mind az tebb bégök. — 
Ugy értőm az vajdátúl, — bizonnyal nem tudom, de ő ugy 
mondja —, hogy mint százezer ember lenne, de az ő szavát 
mondhatom, — ha pediglen nilvábban megértem bizonynyal ngod-
nak hírré teszem ugyan azon hitre küel ( = kivel) az úristennök 
tartozom. 

És az hatalmas úristen legyen nagyságoddal. 
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Külczím : Magnifico dno Marko Horwat in Sziget dno mihi con-
fidentissimo etc . 

X Y . 

1556. 

Szolgálatomot sat. kgdnek. 
Továbbá ezt írhatom, hogy az basa felkölt az vár alól és 

ment az magyar táborra Babocsa alá. És az Szegetvár alól, hogy 
hirtelenséggel felkölt, az sok török kalmárok és árosok mind el 
maradtak volt az basátúl és az uraim az várbúi kiütettenek rejá-
jok és anne számtalan sok marhát, íllist vittenek az várba, hogy 
sok ideig megírik velek, — osztán törökeket es sokat vittenek be, 
sokat is vágtanak le. Továbbá az basa is szembe lött az táborral, 
de nem tehetett semmit, hanem bizon megcsalatott, mert ott is 
sok níp veszett, fűfü törükek, kiknek nevit nem tudom, mert 
bosznaiak itt az vígekből kevesen vadnak ott. Az Velicsan bég-
nek levelet hoztanak az táborbúi, de senki nem tudja mi legyen 
benne, hanem csak ü maga. 

Tenyérnyi papiroson, dátum, aláirás s czím nélkül. 

X V I . 

1556. 

Weli bék potentissimi turcarum [ impera to r i s ] locumte -
nens Albaregali etc. 

Birák, kik az hatalmas császár birtoka alatt lakoztok akar 
spahiak jobbágyi, akar bék jobbágyi legyetek, mindennek paran-
csolok ezennel, ha fejeteket szeretitek valamenni szeker közte-
(te)k vagyon mind behozzátok, — az férfiak fejszékkel jöjjenek, 
az asszonyállatok lapáttal, kapával, tekuível három napi mun-
kára. Valaki éltét kívánja ebben egyebet ne merjen tenni, — 
mert kit levágatok, kit rabbá teszek bennetek. 

Ez levelet igen hamar hordoztassátok, soholt meg ne kés-
sék, hogy senki azzal mentséget ne vehessen. 

Ez levél Fejérvárról pénteken költ 1556. 
(Oldalt a bég névjegye.) 

Továbbá valahol fej érvári ember vagyon köztetek, minden 
bejöjjen, ha éltét kívánja, — bátor soha ide ne jöjjen ennek-
utánna, ha siketségre veszi ezt. 

(Másolat.) 

Közli : SZÁDECZKY LAJOS. 

*) Egészen elhagyva. 
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HARMADIK KÖZLEMÉNY. 

Ostrogski János krakkai várnagy Bethlen Gábornak. Lutowiska, 1 6 1 7 . 
jun . 22 . 

Serenissime Prineeps, Domine et x4mice obseruandissime. 
Praemissa obsequiorum nostrorum prompta comniendatione. 

Ingentes agimus gratias Serenitati Vestrae, quod per 
familiarem suum, quem Serenitas Vestra ad Sacr. Regiam 
Maiestatem Dominum nostrum clementissimum in negotijs haud 
exigui momenti ablegauit, me quoque literis suis inuisere gra-
uata non est. Ex quibus liquido constat, quam amicum ac bene-
uolum animum tam erga regnum Poloniae quam etiam erga nos 
Serenitas Vestra gerat. Quorum vtrumque pergratum nobis 
accidit, nec non nisi pro summo id beneuolentiae erga nos Sere-
nitatis Vestrae argumento ducimus. Optamusque ex animo 
dari nobis occasionem, qua vicissim de hoc insigni Serenitatis 
Vestrae erga nos studio mereri. paremque gratiam referre que-
amus. Hoc quoque non mediocri laude ac praedicatione dignum 
censemus, quod Serenitas Vestra firmum se Cbristiani nominis 
protectorem agere ostendat. Quamobrem non modo singularem 
diuini numinis fauorem Serenitas Vestra in omnibus necessitati-
bus experietur, verum etiam apud vniuersam Christianam Rem-
publicam sempiternam nominis sui memóriám comparabit. Famili-
arem Serenitatis Vestrae omni sublata mora expediuimus, eidem-
que ut piacidus accessus ad Sac. R. Maiestatem Dominum 
nostrum clementissimum pateat, studiose procurauimus. Quod 
reliquum est, Serenitati Vestrae perpetuo bene sit, quaeque optat 
prospere feliciterque eueniant, ex animo precamur. Datum 
Lutouisij die 22. Junij Anno a Christo nato 1617. 

Serenitatis Vestrae 
amicus addictissimus et ad 
seruiendum paratissimus 
Janusius Dux in Ostrog 

Castellanus Craccouiensis. 
(Cancellarla Trans.) 
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III. Zsigmond lengyel király Bethlen Gábornak. Varsó, 1G17. jul. 3. 

Sigismundus I I I . Dei gratia llex Poloniae, Magnus Dax 
Litliuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae Liuoniae-
que, nec non Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haeredita-
rius Rex. 

Illustris Prineeps, Amice noster diarissime. Venit ad 
Illustritatem Vestram Generosus Stanislaus Zadorski, Secretá-
rius noster, cum quo syneere Illustritas Vestra de ijs negotijs, de 
quibus nuper ' per literas nunciumque suum retulit, conferre 
poterit. Quicquid Illustritas Vestra cum ilio communicauerit, 
id ille ad nos perferet fideliter. Cupimus 111. Vestram bene va-
lere. Datum Varsouiae die I I I . mensis Jul i j Anno Domini 
M.DCXVII . Regnorum nostrorum Poloniae X X X . Sueciae vero 
X X I V . 

Sigismundus Rex. 
Czím : Illustrissimo Principi domino Gabrieli Bettiden Transsyl-

uaniae Palatino, Siculorum Corniti, Vicino et amico nostro diarissimo. 
(Cancellaria Trans.) 

Diatclemus Ferencz lengyelországi pápai nuncius Bethlen Gábornak. Varsó, 
1617. jul. 4. 

Illustrissime Prineeps Amice in Christo obseruandissime. 
Iucundissimae mihi fuerunt literae Hl. Celsitudinis Ve-

strae, testes memoriae, quam III. Cels. Vestra retinet mei, ac 
meae cupiditatis de illa bene merendi, ut testes suae sin-
gularis synceritatis erga Serenissimum Poloniae Regem, ad 
emolumentum et commodum Cbristianae Reipublicae vniuersae. 
Generoso domino Petro Neapolitano paratissimam exhibui ope-
rám meam, quacumque in re uideretur esse posse usui, nec eam 
desiderabit unquam pro virium mearum tenuitate, quicunque 
iussu 111. Celsitudinis Vestrae mecum agat, Cui praeclara gra-
tiae diuiuae dona ex intimis cordis uisceribus opto et precor. 
Varsouiae IV. Jul i j 1617. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
Amicus in Christo addictissimus 

ad seruiendum paratissimus 
Franciscus Diateleuius 

Sancti Angeli Nuncius Apostolicus. 
Si Dominus Petrus aperuisset mihi clarius negocium, de 

quo hic egit cum Serenissimo Rege, ego sine mora operam prae-
stare potuissem non inutilem. 

(Cancellaria Trans.) 
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Dabroviczlá Fii-lei Henrik plocJú püspök s Lengyelország alcancellárja 
Bethlen Gábornak. Varsó, 16 17. jul . 4. 

Illustrissime Prineeps, Domine obseruandissime. 
Acceptis literis Illustrissimae Celsitudinis Vestrae, quibus 

mibi internuncium suum negotiaque cum Sacr. Regia Maiestate 
Domino meo clementissimo ab eodem pertractanda commendat, 
nihil antiquius habui, quam ut 111. Cels. Vestrae voluntati morem 
gererem. Itaque omnibus humanitatis offìeijs internuncium 111. 
Cels. Vestrae prosecutus, aditum illi facilem apud Sacr. Maiesta-
tem Regiam praestiti, studiumque 111. Cels. Vestrae et animi 
erga Sacr. R. Maiestatem Remque hanc publicam singularem 
propensionem Sacr. R, Maiestati copiose demonstraui. Quo qui-
dem cum internuncij 111. Cels. Vestrae tum meo sermone pluri-
mum S. Regia Maiestas delectata est, mutuumque uicissim 
amorem suum et beneuolentiam 111. Celsitudini Vestrae defert, 
quemadmodum ex literis Suae Maiestatis et internuncij Suae 
Regiae Maiestatis verbis (quem ea de causa ad 111. Cels. Vestram 
mittit) copiosius intelliget. Neque clubitat Sacr. R. Maiestas, 111. 
Celsitudinem Vestram (id quod benigne ab eadem postulat) in 
eadem erga se deinceps syncera voluntate permansuram. Quod 
ut 111. C. Vestrae ad posteros erit gloriosum, ita totius buius 
regni atque Christianitatis animos illi adiunget et conciliabit ; 
cum omnibus constiterit boni publici 111. Celsitudinem Vestram 
praecipuam ducere rationem. Quod superest, officia et obsequia 
mea paratissima 111. Cels. Vestrae defero, eamque bene et feli-
citer valere desidero. Datae Varsouiae die 4. Mensis Jul i j 1617. 

Illustrissimae Cels. Vestrae 
Amicus et seruitor obseruantissimus 

Henricus Firlei de Dabro-
uiczia Episcopus Plocensis 

Regis Poloniae Vice-Cancellarius. 
(Cancellarla Trans.) 

Zolkievski Szaniszló Lengyelország hadainak fővezére Bethlen Gábornak. 
Bár várából 1617 . jul. 10. 

Illustrissime Prineeps, Domine gratiosissime. Paratissima 
mea obsequia Illustr. Celsitudini Vestrae defero, eidem fausta 
ac foelicia omnia a Deo optimo maximo precor. 

Quae ab Illustrissima Celsitudine Vestra anno superiore 
de machinationibus et apparati! Turcarum ad S. Regiam Maie-
statem, Dominum meum clementissimum, erant perscripta, com-
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mimicauerat mihi ipsius Regia Maiestas. Factumque est, prout 
Cels. Vestra praemonuerat, quoti Zkender Bassa venit cum exer-
citu Turcico in Moldauiam. Sámuel Korecki, qui cum Alexandro 
Mohila suo affine, cum aliqua collectitia nostrorum marni, pri-
llato Consilio, inscia et inconsulta Regia Maiestate, in Moldauiam 
ingressus fuerat, nullis praemouitionihus ad saniorem mentem 
flecti potuit. Nani cum eadem, quae Cels. Vestra significauerat, 
multorum nuncijs confirmarentur, vana iuuenili ferocia obcoeca-
tus, cum mature tuto se recipere ad exercitum Regium potuisset, 
qui tum erat non procul in finibus, 11011 statuendo pertinaciae 
modum, tandem temeritatis suae poenas luit, hostibus nominis 
Christiani animos (quod dolendum) addidit. Aucti igitur animis 
nouas uires, nouos et maiores exercitus comparant, quibus ditio-
nes Regiae Maiestati subiectas inuadant, prout id Celsitudini 
Vestrae cognitum et exploratum esse scio. Accepi ante biduum 
literas S. Regiae Maiestatis, in quibus Maiestas Sua ad me seri-
bit de egregia Cels. Vestrae erga se regnumque suum, atque 
adeo vniuersam rem Christianam voluntate. Magis aucta sit Cels. 
Vestra animo, tanto Principe digno, ad diuini numinis gloriam 
et Christianorum populorum salutem et vtilitatem propagandam. 
Deus optimus maximus bonorum remunerator iuuabit conatus 
Cels. Vestrae. Certa sit Illustrissima Vestra Celsitudo, Regiam 
Maiestatem, Dominum meum clementissimum, non fore immemo-
rem, ac denique vniuersam Rempublicam Regni huius Poloniae 
omni genere gratitudinis compensaturam tam egregiam et con-
stantem erga se Celsitudinis Vestrae voluntatem ; me vero, quau-
tuscumque sum, ad omne genus obsequij et studium bene merendi 
habet, habebitque semper Cels. Vestra deuinctum et obligatum. 
Quod vero mandauit mihi Sua Regia Maiestas, ut de rebus, quae 
iam sunt nunc et erunt in negotio, lllustrissimae Celsitudini 
Vestrae communicem, sciat Cels. Vestra non contemnendum esse 
nostrum exercitum, numero hostilibus exercitibus imparem (nam 
auditur Chamum Tartarorum in persona affuturum), at uirtute, 
dabit Deus optimus maximus, superiorem. Habemus fiduciam 
auxilio diuino freti, quod bostis intelligat et experiatur, non cum 
imperitis adolescentulis rem sibi futuram. Quid sit consilij Cels. 
Vestrae, quid de apparatu, viribus, et conati bus hostium cogno-
uerit, vbinam hoc tempore sit Szkender Bassa, et si quid scire 
nostra intersit, rogo faciat me Cels. Vestra certiorem. De indu-
cijs inter Persarum Regem et Turcas an quidpiam conuenerit, 
in incerto apud nos est. Adferebatur Constantinopoli, Patriar-
cham Constantinopolitanum per Muphti et Kezlar Agam eunu-
chum inducias istas urgere ; sed an constitum sit super eo nego-
tio, nec ne, nihildum certi apud nos constat. Cum bis Illustrissi-
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mani Cels. Vestram quam diutissime bene valere cupio. Datum 
ex arce Bar, die X. mensis Julij , Anno Domini M.DC.XVII. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
paratissimus seruitor 

Stanislaus Zolkieuski de Zolkieu, 
Palatinus Kiouiensis, Exercitus Regni 

Poloniae Generalis, ac Barensis, Kamio-
nacensis, Kalusiensis etc. Capitaneus. 

manu sua pr. 

(Cancellarla Trans.) 

Bethlen Gábor Rhédci Fcrencznek. Maros-Ujvár 1017. jul. 16. 

Spectabilis et Magnifice Domine, Affinis nobis bonorande. 
Kegyelmed levelét az estve felé kozák, melyben több irási 

között kivánja az én censurámat Kendi Istvánnak való válasz 
tételére. Látom ez mostani irását is, és az előbbenit is ; melyek-
bűi én megszokott, avagy magával született, nemzetéről fajzott 
álnokságnál egyebet nem colligáibatok. Mely Írásira én nékem 
sok írással kellene megfelelnem kegyelmednek, ba mind azokat 
le akarnám jegyezgetni, a miket az ő mostani intentumában 
látok, de arra időm sem lévén, csak egynéhány szóval irom mos-
tan kegyelmednek az én ebbéli vékony censurámat. A mi az 
Kendi ebbeli kívánságát illeti, ha vallásunkon való keresztyén 
ember volna, ha proscriptus nem volna, kinél ez világon nem 
lehet rettenetesb gyalázat, a kit igaz törvény szerént urának, 
nemzetének, hazájának elárulásáért proscribálnak ; ha ezzel a 
házassággal nem kereskednék szokása szerint ; ha elméjében 
csendes, tökélletes volna ; mondom, ha ezek az difficultások ez 
dologban nem volnának, mit kellene Kegyelmednek Asszonyom-
hoz való igaz szeretetiért Istentűi nagyobb szerencsét kívánni 
annak az árva gyermeknek ennél ? bizonyára semmit nem ; mert 
Kendi nagy és igen régi nemzet, csak hogy negyed iztől fogva 
az pelengérek alatt nyakazták őket ; ő maga serény elméjű, 
okos, jó deák, jó gondviselő, maga viselő. De ha mélyebben gon-
dolkozunk az dologról, könnyen feltalálhatni ezt, hogy ezzel a 
házassággal csak kereskedik, és ebben nem az gazdaságot keresi, 
mert azt tudja hogy ott nincsen, nem az felettébb szépséget is 
keresi, nem is az maga idejéhez illendő állapotot keresi, mert 
tudja felettébb való gyermeki állapotját; hanem keresi ezzel 
csak ezt, miképpen az gyermek által maga elébbeni állapotját in 
integrum restituálhatná, atyafiságunkban férkezhetnék ; melyet 
ha végben vihetne, azután minden ő megszokott mesterséginek 
exerceálásának continuálásában ezerképpen való alkalmatossági 
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adatnának és engedtetnének, sok ujabb zűrzavarnak indításában, 
praktikáknak forralásiban. De bátor ezeket az opiniókat bátra 
tegyük, csak ezeket gondoljuk meg ebben : basonló-é liozzá a 
gyermek? feltaláljuk hogy nem, sőt sok ideig kellenék még 
várni, ha keresztyénül való házasságot akarna követni, hollott ez 
még 13 esztendős nincsen; én penig bizony nem jovallom 14 és 
15 esztendeinek előtte akarki is gyermekét hogy házasságra adja, 
egyníhány okokért ; melyre elegedendő példákat hozhatnánk 
cum experientijs. Másodszor ő pápista, mi ortkodoxusok lévén, 
meggondolhatja Kegyelmetek azt, hogy Kendi nemsokára pápis-
tává tenné, elátatná a gyermeket, és arról Kegyelmetek tartoz-
nak számot adni Isten előtt, nem a gyermek. Harmadik, soha 
oly nagy urasága nem lehet Kendinek ezután, kogy az proscrip-
tionak rettenetes gyalázatja raj ta nem marad. Azért nekem ilyen 
okokból bizony nem tetszik ez a házasság : mindazáltal valami 
Kegyelmednek és Aszszonyomnak ő Kegyelmének legjobbnak 
ez dologban tetszik, azt kövesse, nem az én vékony értelmemet ; 
mert az gyermek nem enyém, hanem Aszszonyom szülötte, Ke-
gyelmednek is ő Kegyelmiért az gyermekkel minden jót kell 
cselekedni, gondját kell viselni, mert az igaz keresztyéni indulat, 
szeretet Kegyelmedtűi azt kívánja. Más az, mi legnagyobb, hogy 
ha az mindenható Istennek elvégezett szent akaratja lészen ez 
dolognak végben menetele, senki emberek közzül azt meg nem 
gátolhatja: mert a szent házasságot, fejedelmek inaugurálását, 
hadak megverését ő Felsége minden rendek között ez hármat 
legkiváltképpen magának választotta. Istent híja segítségül 
Kegyelmetek, könyörögvén ő Felségének, hogy ha az ő nevének 
dicsíretire, az közönséges társaságnak javára, Kegyelmeteknek 
becsűletire tendál ez házasságnak realitása, mutasson módot ő 
Felsége ennek tisztességesen való végbenmeneteli felől ; Kegyel-
meteknek, én elhittem, kétség nélkül az Ur Isten módot mutat 
benne. Kendi Uram a szent szeretetrül az házasság állapotjában 
keveset gondolkodik, a mint eszemben vészem : mert im nem 
régen Sándorfinét, a nagy vín aszszont, ki volt 50 esztendősnél 
nagyobb sokkal, kevés gazdaságáért elveszi vaia, ka az aszszon-
nak akaratja lett volna rá : de proscriptus állapotjára nézve nem 
ment hozzá ; Nyári Pálné Aszszonyom sem adta leányát néki. 
De én ezeket nem azért irom, hogy az Kegyelmetek akaratját 
ezzel meggátoljam, sem hogy az árva gyermeknek szerencsé-
jét elveszessem, távol légyen ; hanem írtam csak az én elmé-
met az Kegyelmed kívánságára. Valami Kegyelmeteknek jónak 
tetszik, ezt cselekedje ; én semmit nem ellenkezem a Kegyelme-
tek ebbéli akaratjával, sem Kegyelmedre azért nem neheztelek, 
ha neki adja is Kegyelmetek, mikoron magát megtisztíthatná 
az rút hírbül, melyben torkig ül, az országgal deleáltathatuá 
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articulusban inserált proscriptióját, melyet én Medgyesen cele-
brált első gyűlésünkben végben nem tudék vinni. Ezt ba végbez 
vihetné, az után avagy ezen közben én velem is elhitethetné, ez 
után hogy csendesen lenne dolgaiban, nem practicálna, sorsával 
contentus lenne, jószágát kezékez vehetné Erdélyben, melyet tulaj-
don az ő nénje bír, Lónát, Kodort, két Zsukot, talám azután én 
is külömben gondolkoznám a dologról. De így simpliciter ennél 
egyebet nem mondhatok, én reám méltán nem panaszolkodkatik, 
mert ha bejött volna hozzám assecuratiómra, satisfaciált volna 
császárral való transactiónknak, az articulusnak (Magnificus 
Stephanus Kendi Prineipem Transsyluaniae requirat debito more 
de statu suo), mely azt kívánja, hogy béjőjön, ellenem való vét-
kit megismervén, megkövetvén gratiát impetráljon: eddig külömb 
állapotja lehetett volna. De ez eddig mindenkor csak azt kereste 
kogy jószágát oda ki bírhassa, de magát ne subjiciálja az erdélyi 
fejedelemségnek ; ez az oka, hogy jó válasza nem lehetett ez 
ideig. Ezeket Kegyelmed ha megüzeni, vagy írja neki, nem 
bánom ; értse a barátom okát dolgának. Ez után is valamíg be 
nem jő, debito more nem requirál, soha az én életemben állapot-
ját nem consequálja Erdélyben; külömben kellene a dologhoz 
fogni, ha a mi atyafiságunkban akarna részesülni. Ez egy dolog-
ról ezeket akarám Kegyelmednek írni. E t feliciter valeat. Ex 
Maros TJjvár, die 16-a Juli j 1617. 

Beneuolus Affiuis 
Gabriel Bethlen. 
Kegyelmed meghitt emberivel is közölje ezen írásomat ez 

dologról, vegye azoknak is censuráját. En inkább javallanám 
Király Györgynek. 

Czim : Spectabili ac Magnifico Domino Francisco Rhedei stb. 

Ex autographo. Az fejedelem maga irása ez a levél. 
(Miscellanea Hist. et Diplomatica. Erti. Muzeumban.) 

Bethlen Gábor Zolkievski Szaniszló lengyel fővezérnek. (Gyula-Fejérvár, 
1617. augustus első napjaiban.) 

Illustris ac Magnifice Domine Amice. 
Cum ad Nos legátus Illustris et Magnificae Dominationis 

Vestrae Generosus Adamus Duoreczkius 1. die Mensis Augusti 
circa vesperam aduenisset, bue mane a Nobis audientia eidem 
praebita literas eiusdem eo quo par fuit honore accepimus, om-
niaque in eisdem contenta benigne intelleximus. 

Quod ad res gestas anni superioris pertinet, intelligimus 
ex literis eiusdem, Illustrem etiam et Magnificam Dominationem 

TÖRT. TÁR. 1 8 8 1 . 19 
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Yestram pium nostrum Christianoque Principi dignum affectum 
propensionemque erga res eas vicinas singularem non ignorasse ; 
qua in re hoc certo eidem affirmare possumus, si monitis pijsque 
adhortationibus nostris Dominus Dux de Korecz parere in ani-
mum sibi induxisset, facile f'unestus ille casus ab eodem praeca-
ueri potuisset. Cum enim de omnibus superuenturis casibus sae-
pius eum iam ante pio affectu ducti praemonuissemus, tantum 
abest ut infoelix ille nostris monitis salutaribusque consilijs 
acquieuisset, ut eo magis se filium Marlis vana quadam iactan-
tia nominando, funestum illuni sibi suisque exitum accelerarit. 
Qui casus, totque optimorum militimi iactura, Christianique 
nominis hominum infoelici ilio prelio in manus miserabiles hostis 
crudelissimi captiuitatemque deuentus, quam acerbus tristisque 
et nobis et omnibus Christianis fuerit, facile quiuis intellexerit ; 
cum minor etiam casus calamitosus iureque omnibus deplorandus 
videri possit ; cum singulis prope diebus oculis ipsis iu omnibus 
ferme Regnis Christianis propter funesta inter se dissidi a mise-
rabilis populi iacturam detrimentaque cernere licet. Qua re 
hostis nominis Christiani quanta laetitia gaudioque, acerbo 
nostro damno suoque incomparabili emolumento viso, efferatur, 
paucos arbitramur qui ea non intelligant. 

Quoad postulata Illustris et Magn. D. Vestrae, iam antea 
Sua etiam Maiestas Regia haec eadem a Nobis benigne postu-
lauerat ; cuius voluntati nulla in re, quantum per Nos fieri pos-
set, deesse uolentes, licet ante Septem dies per nuncium no-
strum ad Illustrem et Magn. D. Y. expeditum de omni rerum 
statu eandem certiorem feceramus, tamen, ut res ipsa requirit, 
per hunc etiam legatimi ad Nos missum et de ijsdem, et quae 
postea occurrerant, quanto syncerius clariusque facere potui-
mus, de omnibus Illustrem et Magn. D. Y. edocuimus, quae 
omnia quin optima fide ab eodem Illustri et M. D. Y. referan-
tur, nihil dubitamus. 

De nostro vero erga Suam Maiestatem Regiam Inclytam-
que Rempublicam syncero affectu voluntateque optima tantum 
abest ut Illustris ac Magnifica Dominatio Vestra vel minimum 
dubitet, ut quauis occasione oblata Nos promptissima officia 
nostra erga Suam Maiestatem Regiam, quam etiam erga Illu-
stres ac Magnificas Dominationes Vestras optima vicinitatis iura 
demonstraturos certo sibi persuadeat. Personae autem Illustris 
ac M. D. Vestrae omnem amicitiam beneuolentiamque nostram 
benigne deferentes, Eandem foeliciter diutissimeque valere 
exoptamus.*) 

(Cancellaria Trans.) 

*) TTogv ezen kelet nélkül másolt, leve'l Zolkievski Szaniszlóhoz 
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Bethlen Gábor a torok vezérnek. Mikcszászai táborból 1617. aug. 3. 

Tekintetes és Nagyságos vezér, nekem becsületes Uram, 
Isten az Nagyságod dolgait hatalmas császárunk jó egésségében 
tegye jó szerencséssé, és napjait sokasítsa. 

Mivel az fővezér Ü Nagysága hatalmas császárunk nevé-
vel két levelében is parancsolta, hogy mind az lengyel dolgokra, 
állapotokra szorgalmatosan vigyázzak, és a fényes Portára, ha 
mi bizonyost érthetek, megírjam: nem hallgattam el ebbéli 
parancsolatjában ő Hatalmasságának, sőt arra tartozó hűségem 
szerént legnagyobb gondom volt. Hogy penig piaczi hamis hírek-
kel ne kénszeríttessem az ő Hatalmassága füleit Nagyságod 
által terhelnem, sok okoskodó gondolkodásim által, noha nagy 
költséggel, módot kerestem benne, hogy szintén lengyel király-
hoz küldtem vaia bizonyos emberemet. Mivelhogy az erdélyi 
határ az lengyel határral szintén öszve érkezik,'volt is sok vesze-
kedés az lengyelek és az erdélyi oláhok között, sőt ugyan sok 
ezer barmokat is hajtogatták egymásnak el hat hét esztendőktül 
fogva : annak a veszekedésnek színe alatt szerzettem vaia ezt a 
követséget, mintha tovább immár én sem akarnám szenvedni az 
lengyelek sok kártételit ; kértem mind levelem s mind követem 
által a királyt, parancsoljon az erdélyi határhoz közel lakó kapi-
tányinak, mind eddig való kártételeket törvény szerint igazítsák 
el, a szegény népet elégítsék meg, és ez után efféle kabdosástúl 
szüntessék meg alattok valókat; mert tovább immár el nem 
szenvedjük, hanem mi is gondot viselünk hatalmas császárunk 
országának oltalmazására. Az követségnek formája ez volt, de a 
mellett üzentem vaia királynak, hogy nem jó volna ő Felségé-
nek az kozákok latorságáért hatalmas császárunkkal való frigyét 
s békeségét felbontani, gondolja meg hatalmas császárunknak 
nagy hatalmát, de főképpen azt, hogy ő Hatalmassága a len-
gyel birodalomnak nem vétett, most is ezeket az hadakat, kik-
kel az Nagyságos Szkender Passa lészen, nem ő ellenek hanem a 
kozákok ellen indította ő Hatalmassága, kiknek sok latorságo-
kat, tolvajlásokat el Sőt az lengyel követek is, mivel 
mindenkor azzal mentették magokat hatalmas császárunk fényes 
Portáján, hogy nem ő akaratjokkal, hírekkel cselekedték azt a 
sok tolvajlást, és hogy nem bírnának magok is azokkal az tolva-

1617. aug. 1. után egy két nappal volt intézve, kitetszik Bethlen 
Gábornak Gyula-Fehérvárról 1617. aug. 1-én Rhédei Ferenczhez inté-
zett leveléből, melyben írja »Solkowskinak is, az fő generálisnak, fő-
kapitánya ma be érkezik hozzám.« Szilágyi Sándor, Bethlen Gábor poli-
tikai levelei. 89. / 

19* 
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jókkal, hatalmas császárunk meg akarná látni, büntetik-é meg a 
lengyelek a kozákokat azért a sok tolvajlásért, avagy inkább 
oltalmazni akarják ; melybűi eszében vehesse ő Hatalmassága, 
ki akaratjábúl cselekedték a sok latorságot, hogy jövendőben 
azokra gondot viselhessen ő Hatalmassága, kik az békesség bon-
tásnak okai találtatnak. Adtam tanácsúi nékie, hogy találtassa 
meg ő Hatalmasságát követje által, büntessék meg ő magok a 
kozákokat, ne adjanak okot hatalmas császárral való veszeke-
désre : mert noha sokan vadnak, mind az által ha hatalmas csá-
szárunkat megharagítják és ellenségeknek csinálják, meglátják, 
mely hirtelen hamuá porrá lészen az egész Lengyelország, és 
akkor veszik eszekben, hogy nem kellett volna azoknak az lator 
tolvajoknak kedvezni s pártjokat fogni, oltalmazni. Az lengyel 
királynak ezeket megbeszélvén az én követem, mint ha egy 
álomból serkent volna fel, azt beszéli, igen jó neven vette tőlem 
azon tanácsadásomat, és azon emberemmel együtt ő is egy embe-
rét küldte vaia hozzám, hogy ő is hatalmas császárral nem 
akar öszve veszni, hanem a régtűi fogván való békességet 
akarja oltalmazni ; az kozákok a mit cselekedtek, nem ő akaratjá-
ból vagyon, sőt azoknak büntetésekre egy Szolkoczki nevű gene-
rálisát bizonyos számú hadakkal készítette volt ; de ő neki azt 
vitték bizonyos hirűl, hogy Szkender Passát ő Hatalmassága 
egyenesen Lengyelország rablására bocsátotta volna ; mely hírt 
meghallván, az kozákok bűntetésétűl azért tartózott meg, és a 
maga fiát, kit a muszka királyságra nagy hadakkal készített 
volt, azért kellett Podolya tartományára küldeni. De értvén én 
általam hatalmas császár akaratját, ha az bizonyos dolog lészen, 
ő is kész hatalmas császárral az jó békességet megtartani; az 
kozákok kártétele s magok megbüntetése felől is kész jó módok-
kal bizonyos dolgokat végezni Szkender Passával az ő generá-
lisa által, mivel hogy az ő országa is az tatárok rablása miatt 
megmondhatatlan károkat vallott. Engemet kéretett azon, hogy 
én kezdeném el hatalmas császárunk és ő Felsége között annak 
a veszekedésnek békességre való egyesülését. Akarám azért 
Nagyságodnak értésére adnom az oda küldött emberemnek 
követség viselését és onnan való válaszhozását. A dolog bizonyo-
san eddig abban vagyon ; immár mit akarjon hatalmas császá-
runk, az nem én igazgatásom ; valamint ő Hatalmassága paran-
csol, én ahoz tartom magamot. Az hadak állapotját a mi illeti, 
bizonyosan írhatom Nagyságodnak, hogy a király fia is eljött 
volt, de mostan ő magát visszahivatta az király, hanem minden 
hadak megnevezett Szulkóczki generalis mellett hagyattanak ; 
volt emberem az táborokban, mezőn is látta minden seregeket ; 
ő magok magokat hatvan ezernek mondják, de annyi közel is 
nincsen ; mindazáltal a mint az én emberem megintézhette őköt, 
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bizonyosan mondja, bogy mind lovas s mind gyalog igen könnyen 
barminczöt ezer. Az német badak még el nem érkeztek volt, 
oda bátrabb voltak, de bizonyosan lészen német badok is nyolcz 
ezerig való. kiket nem a német császár adott, hanem maga biro-
dalmának egyik része Németország mellett, Prusiának híják, 
abból való nagyobb része az német hadnak, és egy sógora vagyon 
a királynak, Brandeburgi berezeg, nagy fejedelem, azt mondják, 
hogy háromezer németet bocsátott melléje. Azok az hadak 
mostan együtt vadnak immár Bár nevű vár mellett, Kamenyicz-
bez egy napi járó föld; a Neszter vizéhez hét napi járó földön 
voltanak akkor, mikor az én emberem onnan eljött. Az hadakat 
felette igen fényes és szép seregeknek dicsírí,Jgen fegyveres nép, 
magok micsodások légyenek, nem tudom. En ugy értem, hogy 
ha hatalmas császárunk hadai az Neszteren által nem mennek, 
ők sem jőnek által, hanem csak vigyáznak országokra : de ha 
valamit kezel a szerdár, az után amazok is nem engedik köny-
nyen ; de én ezt Nagyságodnak nem bizonyoson írhatom, hanem 
csak a mint hallom ; szóval nyelvvel ők azt mondják, de szívek-
ben mi vagyon, ő magok tudják. Talám jó volna a békességet 
tractálni vélek, ha hatalmas császár derekasou a lengyel biroda-
lomra hadait nem akarná bocsátani, próbálnók meg. Azt kel-
lene talám tőllök kívánni, hogy büntessék meg ő magok az kozá-
kokat ; melyet ha ugyan mostan megcselekednének és tökélete-
sen elhitetnék, hogy ez után a kozákoknak senmii tolvajlásra 
való szabadságot nem engednének, azzal bizonyíthatnák meg, 
hogy nem ő akaratjokból lett eddig való sok háborúság. Ugy 
ítélem, ha igaz a király beszéde, hogy talám nem adnak ők okot 
az háborúságra, ha hatalmas császárnak is kedve vagyon a 
békességhez. 

A mi pedig az magam állapotját illeti, hatalmas császár 
parancsolatja szerént hadaimat régen elkészítettem, ötven nap-
tól fogva készen fentartom, vártam s várok most is csak az ő 
Hatalmassága kegyelmes akaratjától, mivel az előtt az paran-
csolatban vétek esett volt ; mert az kupuczikáktúl és az én kapi-
kihámtúl az Fő Vezér ő Nagysága is azt üzente, bogy hadat 
bocsássak Szkender Passa mellé, hatalmas császár levelében 
penig az had adásrúl semmi emlékezet nincsen, hanem, hogy 
Jenőt adjuk meg, ha módunk lehetne benne. így a kettő között 
nem tudván mihez tartani magamot, postán, ez előtt penig 52 
nappal Szkender Passának értésére adtam azon kapueziák által, 
kik az levelet hozták, az levélnek is mássát kezében küldtem ; 
kértem azon, hogy sietséggel választ hozasson a fényes portárúi, 
melyiket kell cselekednem, tudjam mihez tartani magamot. Arra 
nem bízván csak a dolgot, magam szolgáját is postán küldtem 
az után bé, ki immár 16 naptól fogva ott ben Nagyságod előtt 
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lehetett, a mint magam számlálom elmenésének napját ; az 
által minden dolgokrúl hűségesen üzentem Nagyságodnak, de 
ez ideig semmi válaszom nem jöve sem Szkender Passa által, 
sem oda küldött szolgám által ; és így csak tévelygek, nem 
tudom mihez tartani magamot. Mindazáltal, hogy mi miattunk 
valami fogyatkozás ne essék, én magam személyem szerint ez 
mai napon hadaimmal megindultam, és az moldovai határhoz 
megyek, várom az hatalmas császár parancsolatját; valamit ö 
Hatalmassága Nagyságod által nekem parancsol elégségest, 
engedelmesen ahoz akarom magamot tartani. Nagyságodat 
kérem szeretettel, engemet sietséggel tegyen bizonyossá, mi az 
hatalmas császár kegyelmes akaratja, tudjam ahoz rendelni 
magamot : mert az hadaknak fentartásával az ország igen pusz-
tul ; Istent hivom bizonyságúl, csak az mostani indulásunk is 
országostul könnyen száz ezer tallérra telik. Isten éltesse Nagy-
ságodat etc. Datum ex castris nostris ad Mikeszásza positis, die 
3. Augusti 1617. 

(Miscellanea Hist. et Diplomatica. Eni. Museum.) 

Bethlen Gábor Gáspár János portai oratorának. Mikeszászai táborból 
aug. 3. 

Generose nobis dilecte. 
Kegyelmed levelét, melyet 22. irt nekünk, 16. Jul i j hozá 

meg maga szolgája, elég lassan járt, mert 25 napra jött ide. 
Abbúl az irásábúl az ott ben való állapotokat értjük ; a mi penig 
legnagyobb, Moldovában hogy magamnak is bémenésemet kíván-
ják, értem. Mely kívánságokat ha végben kelletik vinnem, bizony 
könnyen másfél százezer tallérban telik országostul : mert Isten 
tudja, egy rosz gyalognak egy hóra 12, 16, 18 forintot is meg-
adnak az vármegyéken, várasokon. Mindazáltal, hogy ebbűl is 
az mi igaz hűségünket megismerhesse a fényes Porta, noha 
tudom hogy semmi köszönet és remuneratio expensarum nostra-
rum soha nem lészen, et quod maius mind e mellett Magyaror-
szágra való vigyázásomért is csak nem olyan tábort kelletik 
Váradnál hagynom, a minemüt elviszek : de az egy Markó vajda 
tekintetiért ím elmegyek magam személye szerént, és ugy me-
gyek s oly haddal, melyhez hasonlót bizony 12 esztendőktűi 
fogva Erdélyben senki nem látott ; csak kívántatnék az császár 
levele ; mert a mely leveleket ir Kegyelmed, hogy Szkender Pas-
sának küldtek a Portárúl, ez óráig nem láttam abban egyet is ; 
sem had adásrúl, sem magam indulásárúi, sem egyébrűl, én csak 
egy ujnyi levelet sem láttam, nem tudom magamot mihez tar-
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tani. Hadaimot éppen felültettem, és országunk fogy sokképpen 
azoknak fentartásokkal. De liogy ne legyen miattam fogyatko-
zás, és hogy méltán senki én reám ne panaszolkodbassék, csak 
egy szerencsére in omuem euentum ím megindúltam ez mai 
napon, és isten velem lévén, okvetetlen 15. kuius mensis Bereczk-
nél leszek e végre, ,kogy ka parancsol ő Hatalmassága, azontúl 
compareálkassak. Es Kegyelmetek bizonyoson megmondhatja a 
Vezérnek, bogy ba parancsolja hatalmas császár, elmegyek Mol-
dovában, és az Passával szemben lészek, s lia szómat fogadja, 
kiváltképpen ha az lengyelekkel való békességhez kedvek vagyon, 
annyit és ugy tudok ő Hatalmasságának szolgálni, hogy talám 
sok beklerbékje sem tudna annyit abban a dologban szolgálni. 
Mert csak most is oly dolgoknak mentem végére, melyet ő Nagy-
ságok sok ezer aranynyal sem vihettek volna véghez. En immár 
alkalmas fundamentumot is vetettem az dolognak, ugy tetszik 
el tudom kezdeni, és talám ugy is tudom végben vinni, mely ő 
Hatalmasságának nagy méltóságára, birodalmának békességére 
fog következni. Mert bizonyos emberemet sub praetextu quodam 
szintén királyhoz küldtem vaia, ki oly hasznoson esett, hogy 
király is hozzám egy belső secretariusát expediálta vaia, kit 29. 
Jul i j expediáltam én is innét. Milyen credentionalissal jött, annak 
im párját in inclusis küldtem. Ugy tetszik, az békességhez ked-
vek lészen ; ha penig azt nem akarja ő Hatalmassága, az hada-
kozásra is kíszen vadnak, a mint a táborról jött emberem 
mondja: mert vadnak ad minus lengyelek 35 ezeren, német 
nyolcz ezer. Szolkóczkihoz is minemű praetextussal küldtem volt. 
ím az ő levelét in specie küldtem bé. Minden hadokat megjárat-
tam, mezőn is látta a seregeket, bizony valóban nagy had ; keresz-
tyént én együtt soha 42 ezeret nem láttam, az igen fegyveres 
had penig, Szkender Passának is vagyon azért talám 4 ezer em-
bere, az havasalföldinek másfél ezer, mert ott is az országot 
immár szintén semmivé tette, az boérokban sokau elfutottak, 
kiket meg akart öletni, ide is jöttek 12-en, Poharnik Lupul, Ivon 
Zulcsér és többek, mostan én táplálom szegényeket ; az moldovai 
vajda is lészen 4 ezeren talám, de az valóban neutrális ; minden 
hadak, az míg a Passa az Dunán az niult kétfüig által nem jött, 
Szmil aránt volt ; várná ha valaki menne hozzá ; azok bizony a 
lengyel hadat meg nem verik. Minemű levelet Írattam a Vezér-
nek, párját Kegyelmednek küldtem, abból mindeneket megért-
het, mert az tractatus eddig bizonyosan ugy vagyon. Ha mi aka-
ratja ő Nagyságának az vezérnek, engemet idején tudósítson. 
Most adom tanácsúi, ha derekason az lengyel birodalom ellen 
nem akarnak hadakozni, méltán békéljenek meg: mert bizonyos 
dolog, hogy az egész keresztyénség megsegíti az lengyelt, az 
egész világon minden fejedelmeket eljártatott, maga országában 
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is minden rendnek sub amissione capitis et honoris generalis 
insurrectiót püblicáltatott, mely száz esztendőtűi fogva nem volt, 
azt mondják. Mindazáltal én bizonyoson ugy értem, hogy mind 
addig silentiumban lesznek vigyázván, valamig a török által nem 
kezd az Neszteren költözni : de l ia valamit kezdenek moliálni, 
azontúl derekason minden hadak contluálnak, és coniunctis viri-
bus resistálnak, sőt nagyobbat akarnak moliálni. De én tanácsot 
nem akarok adni, tartozó hűségem szerént én a minemű titkos 
dolgoknak végére mehettem, azokat ő Nagyságának megirtam ; 
csak hogy az levelet az kivel fordíttatják, meghagyják neki, ne 
vigye ki a piaczra, mint Zoliikár hogy Bethlen Istvántúl békül-
dött legnagyobb secretumot 15 aranyért éppen az egész secreta 
legatiót az német követnek vitte, melyet Erdélyi István sem 
tudott. H a az mi hadakozásunkat kívánják, a mint Bornemisza 
Lászlótúl is megirtam, üzentem, az ország adajának egynéhány 
esztendőkig való megengedésérűl küldjenek levelet : mert kettő 
soha nem lehet. Ihon immár én personaliter indultam, megválik 
micsoda hálája lészen ilyen hűségemnek is. Örömest elvárnám 
immár Markó vajdát Moldovában s akar másutt. Kegyelmetek a 
Vezérnek mindeneket igen serio proponáljanak, állassa hűséges, 
hasznos, de számtalan költséggel való szolgálatunkat, ne tartson 
ugy mint egy oláh vajdát, mert nem érdemeljük, nem is viselhet-
jük sokáig etc. Vegyen mindenekrűl sietséggel választ, oda bocsá-
tott postánkat bocsássa hamar vissza. Bornemisza is jőjön meg 
immár, ne késsék. Kegyelmed vigyázzon szorgalmatoson az mi 
dolgainkra és gonosz akaróinkra, minket értessen gyakorta való 
hírekkel ; felette igen búsúlunk azon, hogy ilyen ritkán látjuk 
az Kegyelmed leveleit. Mi az mi levelünkre választ várunk : de 
ha ez idő alatt érkezik császár levele, az ő Hatalmassága paran-
csolatjához tartjuk magunkot; ha irják, azontúl indulunk által, 
egy nap Moldovában mehetünk Bereczkrűl. Minden állapotok-
nak igyekezzék bizonyoson végére menni Kegyelmed, és minket 
tudósítson. Bene valeat. Ex castris ad Mikeszásza positis 3-a 
Augusti 1617. 

G. Bethlen. 

Czím : Generoso Joanni Gáspár de Zöverd, in fulgidissima 
Invictissimi Turearum Imperatoris Porta Continuo Oratori nostro, Fideli 
nobis sincere dilecto. 

Ex Autographo. A fejedelemnek maga keze irása. 

(Miscellanea. Hist. et Diplom. Eni. Muzeum.) 
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Zolkiewski Szaniszló lengyel fővezér Bethlen Gábornak. A Nesztor melletti 
táborból. 1617 . sept, 24. 

Illustrissime Prineeps Domine clementissime. Praemissa 
officiorum et seruitiorum nostrorum paratissima commendatione. 

Binas aeeepi ab Illustrissima Celsitudine Vestra literas, 
priores beri vespere reddidit mibi Generosus Dominus Nicolaus 
Szekely internuncius Cels. Vestrae, alteras sero admodum nocte 
praeterita altulit Generosus Ottlirquiuenki Interpres Maiestatis 
Regiae. Ad utrasque sine mora visum est bac epistola Cels. 
Vestrae respondere. Quod Cels. Vestra tractationi pacis iuter me 
et Illustrissimum Zkender Passam compositae authoritatem suam 
accomodauit, gratias ago Cels. Vestrae. Satis clare elucescit 
Cels. Vestrae studium bene merendi erga Sacr. Regiam Maie-
statem Dominum meum clementissimum et Rempublicam Regni 
buius Poloniae. Non dubitet Cels. Vestra, quod illustribus docu-
mentis Sacrae Regiae Maiestatis grati animi propensionem qua-
uis occasione Cels. Vestra cognoscet. Quod attinet tabulas pacis 
in forma conceptas nostra lingua cum subseriptione manuum et 
impressione sigillorum ad Illustrissimum Zkender Passam, non 
erat quidem moris, ut Turcica lingua a nobis scriberentur, sed 
quod ita visum sit Celsetudini Vestrae, authoritati Cels. Vestrae 
cedendum existimaui ; describuntur iam istae tabulae Turcico 
idiomate, cras mane transmittentur ad Illustrissimum Zkender 
Passam. Tubicinum praesertim excellentiorum maxima pars 
profecta est cum exercitu Serenissimi Principis Vladislai in Mos-
couiam ; sunt et in nostris castris, sed quod exercitus non dimit-
tatur, retinentur a Dominis Rotbmagistris : attamen dabo ope-
rám quoad eius fieri poterit, ut aliqui servitijs Cels. Vestrae se 
addicant. Quod attinet ea, quae oretenus Generosus D. Nicolaus 
Szekely nomine Cels. Vestrae ad me retulit, ex eodem Cels. Ve-
stra intelliget. Cum bis Cels. Vestram quam diutissime bene 
valere cupio. Datum in Castris ad Nestrum, die 24. Septembris 
Anno 161 7. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
Paratissimus amicus et obsequentissimus 
Seruitor Stanislaus Zolkiewski, Palatínus 
Kiouiensis, Exercituum Regni Poloniae, 
neenon Barensis, Kamionacensis, Kalu-

siensis etc. Praefectus. 
Czim : Illustrissimo Principi ac Domino D. Gabrieli Betblen Prin-

cipi Transyluaniae, Corniti Siculorum, Domino Amico et Vicino obser-
uandissimo. 

(Miscellanea Hist. et Diplomatica. Erri. Muzeum.) 
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Bethlen Gábor Pázmány Péter esztergomi érseknek. Gyula-Fej ér vár 1617. 
oct. 23. 

Petro Pazman. 
Illustrissime ac Reuerendissime Domine nobis obseruan-

dissime. Salute et seruitiorum addictissima commendatione 
praemissa. 

Ab Illustri ac Magnifico Domino Sigismundo Porgacz de 
Gymes etc. per seruitorem peculiarem transmissae sunt ad Nos 
binae Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis literae 
Tragae quarta die Septembris exaratae, quarum alterae Nobis 
alterae Statibus et Ordinibus Regni nostri directae sunt ; iuxta 
quas cum nullám vei Yestrae Illustrissimae ac Rev. Dominatio-
nis vel alterius cuiuspiam, qui proximae transactionis Tyrnaui-
ensis arcanorum conscius esset, explanationem vidissemus, equi-
dem tacita nos subire coepit consideralo, imo res ipsa palam 
ostendere visa est, cum differentiarum eiusmodi ac controuer-
siarum, et quae in corpore istaram literarum habentur, beneficio 
posterioris reconciliationis finis fuerit impositus, liane Suae Maie-
statis scriptionem non alio quoquo pertinere debere, quam 
quod antea per fidelem nostrum Magnificimi Simonem Pechyum 
relatum fuerat ad illa Turcarum literarum obiecta, quibus omne 
ius suum ex Transsyluania Sacratissimam Caes. Regiamque 
Maiestatem exemisse, nec abalienationem Lippae aut Jeneo contra 
pacta cum Sacr. Maiestate inita fore magno supercilio iactitant, 
iisque maxime argumentis, non contenti Lippae reliabitione, Jeneó 
etiam quotidie urgent, talibus, inquam, eorum obiectis pro reali 
testimonio kanc Suae Maiestatis exarationem in promptu liabere-
mus illis apponendam. Quod ut prudentissime consultissinieque 
deliberatum fuisse arbitramur, ita nunc prosperrima occasione 
liasce literas Nobis allatas (cum post triduum praecipuum Sultanj 
Czauzium ad nos legatum excepturi sumus) gaudemus. Verum 
enimvero cum absque consciorum aliquorum bominum directione 
tales ad manus nostras literae peruenerint, ni error in tam 
arduis a Nobis causari possit, nequaquam praetermittere volui-
nius, quin de verbo ad verbum paria earundem bijs nostris in-
cludentes, quamprimum censuram ac iudicium Vestrae Illustris-
simae ac Reuerendissimae Doininationis requireremus, quem in 
usuni buiusmodi literae acceptandae, et iitrurn ad tuendas foe-
deris Turcici rationes, aut eius violentias, testimonio earum suo 
loco et tempore Nobis uti integrum foret, euidenter ostenderet. 
Quod ut pro sua erga publicam pacem synceritate liaud graua-
tim et absque mora efficere dignetur, rogamus. Interea de foelici 
Polonicae pacificationis successu, et quod ad diem 11. Nouem-
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bris Coiiuentui Caroliensi praefixum Commissarios nostros able-
garemus, iam dudum literas nostras Vestram Illustrissimam ac 
Reuerendissimam Dominationem accepisse non dubitamus. Hijs 
eandem foeliciter valere ex animo desideramus. Datum Albae 
Juliae die 23. Octobris, Anno Dominj 1617. 

(Cancellarla Trans.) 

Bethen Gábor Gáspár János portai oratornák. Szamos-Ujvár, 1617. 
nov 22. 

Fejedelem Bethlen Gábor konstantinápolyi ka pitihaj á)iak 
Gáspár Jánosnak irt levele, melyet maya kezivel írt. 

Generose nobis dilecte. 
Immár az csauszokat szintén indítani akarván azonban 

érkezék a brassai posta leveleitekkel, melybűi értvén magunkhoz 
való kimondhatatlan uagy kedvetlenségét és haragját az kaime-
kámnak, nem keveset búsulunk ra j ta : de mivel okot semmire 
nem adtunk, Isten és a mi igazságunk ettől is megment. És ma-
gunkat méltán bűnösnek vallhatjuk, s hogy kapezafótnak tar t 
bennünket, semmivel meg nem külömbösit az oláh vajdáktól, s 
több sok illetlen gyalázatokkal illet, méltán szenvedjük : mert 
ugyanis kazánk szabadsága és régi törvénye ellen nem kellett 
volna harmadik ország határáig hadra mennünk, mert nem tar-
toztunk véle. De ezt egy részént az Kegyelmed sok persvasiói-
nak tulaj donithatjuk, mivel minden leveledben azt irod vaia, 
hogy ugy látod jobbnak a dolgot, és sok magok ígíretekhez 
képest ugy remélhetni minden postulatumokra való kívánatos 
választ. En is annak hívén, két dologért próbáltam és vím végbeu 
ezt a szokatlan szolgálatot : egyikért, hogy hazámnak kedvet és 
nagyobb securitást nyerhessek; másikért,Markó Uram promotió-
jának reménségiért : de mit nyertünk véle, im az euentusok meg-
mutatják. Mely bizony elég keserves, bogy tökéletes hűségünk 
mellett ilyen méltatlan indignatiót szenvedünk ; de nincs mit 
tennünk róla ; ezt is megpróbáltuk, és nem máson hanem magun-
kon tanulunk, mely elég boldogtalan. De vegyen reá másszor az 
hadra való menésre, és hogy azt mondja, hogy tartozom véle, 
próbálja meg ez után. Most erről többet nem irok, hanem térek 
a dologra; és mivel tempori est cedendum, Kegyelmednek is 
szükség azt követni pro statu moderno. Mivel penig ily igen nagy 
furorral vagyon az Passa, lehetetlennek ítílem, hogy nem más 
informatiójábúl, avagy valamely alánk vermet ásó latornak 
persvasiójábúl ne cselekedné : mert semmi igaz oka ennek nincsen, 
egy punctnyi dologban ellenek nem vétettünk, sőt szabadságunk 
ellen erőnk felett is oly igaz hűséggel szolgáltunk nekik, melynél 
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soha igazabbau nem lehetett ; kiért az magad sokszori irásid 
szerént nem ilyen nagy gyalázatos szókkal való illetéseket, hanem 
valami igen nagy remuneratiót vártunk érdemes szolgálatunkra 
nézve. Hogy penig azt hányta, hogy mi embertelenül Írattunk 
levelet neki, mi soha ugy nem irtunk, hanem mindenkor ugy 
irtunk, mint hatalmas császárnak oly méltóságban helyheztetett 
igazgató gondviselőjének. Nem vagyunk oly magunk elfelejtett 
emberek, hogy az embereknek érdemlett méltóságok felül gon-
dolkodni nem tudnánk ; nem is emlékezünk csak egy levelünkre 
is, kiknek páriáit Kegyelmed kezében nem küldtük volna ; Bor-
nemisza Lászlótól is az mely leveleket küldtünk, azoknak páriáit 
vitte ; az után a brassai postától melyet küldtünk, mi ugy tud-
juk, hogy annak a párját is elküldtük, azután az magad szolgá-
jától küldtünk levelet, melyet az két kapuczikával együtt vitt, 
azokat magad keziben vitte, tudjuk ; az után mi a Portára senki-
nek levelet nem irtunk s nem küldtünk, hanem Hliédei Páltól. 
De mi csak egy embertelen levelet sem Írattunk, küldtünk, hanem 
mindenkor sollicitáltuk csak a választ : mivel soha egy levelek-
ben is egy tökélletes dolgot nem demaudáltak, hanem hol Jenő 
megadását, hol hadra való segitségküldést, hol adó adását ; és 
igy nem tudván melyiket kellessék cselekedni, azt akartam meg-
tudni, melyiket cselekedjem és mikez tartsam magamat a sok-
féle parancsolat közzül, de nekem soha választ nem akarának 
íratni. Melyet mikor három holnapig várván látám hogy semmi 
válaszom nem jő, azonban penig értvén bizonyosan az lengyelek 
derekas hadait, és király fiának is Podolyában való érkezését, 
ellenben Szkender Passának igen kevés hadát tudván, mert min-
deniknek hadokat keresztül kosúl járattam, láttam és értettem 
bizonyoson, hogy az lengyel nem jó szándékban, hanem csak 
szép szókkal való levelek írásával azért tart ja Szkender Passát 
Szulóczki, hogy megtréfálhassa, sokat gondolkoztam magamban, 
mit cselekedjem. Mert bizonyos válaszom nem jővén az Portától, 
gondoltam azt, hogy ha hadat küldök, magam nélkül el sem 
mennek szabadságok ellen ; magamnak penig soha csak egy leve-
lekben sem parancsolták hadra menésemet, melyet ha tagadnak, 
minden leveleket, valamelyeket in anno praesenti küldtenek, 
Isten velem lévén, fő követemtűi Kamuthi Farkas Uramtól in 
specie béküldöm és szemekre hányatom ; hiszem, akkor elhiszik ; 
valamely leveleket penig én is oda beküldtem, azoknak is pariá-
jokat öszveszedetem és béküldöm ; ha én méltósága ellen irtam, 
piruljon az orczáin ; akkor az diván ülő vezérek, Kazi Asskerek 
előtt hozassa elő minden leveleimet, azt kivánd. De talám az ki 
fordította, az tett vétket az fordításban, mely csak egy szóban is 
könnyen megtörténhetik. Látván azért, hogy az idő múlton múlik, 
válaszom nem jő, féltvén császár hadát valami szerencsétlenség-
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tűi kevesen létek miatt, gondolván azt is, hogy ne talám csak 
azért nem akarja resolválni magát az kaimekám, hogy amott a 
dolog nálam nélkül mehessen utcumque, azaz akár jól akár rosz-
szúl végben, és azután én rajtam calumniáskodbassék, belém 
veszhessen, azt vetvén okúi, hogy császár parancsolatjának nem 
engedtem, noha semmi válaszom nem jött, igy azért sokat discu-
rálván magamban, azt gondolám rajta, az magad Írásira nézve 
is, hogy magam ha elmegyek szép hadakkal, és mostani szüksé-
gében császárnak parancsolat nélkül szolgálhatok, azzal én igen 
nagy gratiát nyerhetek mind magamnak s mind az országnak, és 
Markó vajdát is promoveáltatom, noha szabadságom ellen lészen, 
mindazonáltal, mivel nem viadalra hanem békesség szerzésre 
való hadküldésünket parancsolták, azzal a praetextussal ha 
magam megyek el, nem vesztem hazám szabadságát is el, és gra-
tiát is nagyot kaphatok. Ilyen praetextussal azért magam men-
tem el, és bizony nem keveset fáradtam, szolgáltam, sőt oly 
argumentumokkal obviáltam, számtalan ratiókkal élvén mind 
királynál ő Felségénél, hadainak viszszaforditása felől, s mind 
az generálisnál, melyeket ha le akarnék irni, az iidőből fogynék 
hamarébb ki az dolognak sietsége miatt. De az dolognak even-
tusa elég bizonyság az én igaz hasznos szolgálatomra, mely ez : 
bizonyos, hogy az király fia maga személyében Podolyában 
az Neszterhez nem messze 40 ezered magával érkezett vaia, 
Szolkóczki előtte három napi járó földön 70 ezeren, azon kivül 
az latorkodó kozákok 30 vagy 40 ezeren a vizén ; kik ha dolgok-
ban elő akartak volna menni, igen könnyen az két oláh provin-
ciát, az Dunán innen lévő egynéhány török várakkal együtt ez 
elmúlt nyáron, őszön eddig occupálhatták volna ; senki arról ne 
is gondolkodjék, hogy az török had az Dunán csak által is jött 
volna, se tatár. De ezt én obtineáltam sok tanácsadásommal, 
bogy annak a szándéknak békét hagyjanak, mert a császár velek 
való frigyét nem akarja felbontani, hanem az kozákok insolen-
tiáját akarja megszüntetni ; elkezdhetik, de nem vihetik véghez, 
jól meggondolják császár hatalmát, kivel soha ez ideig egy s két 
koronás király sem tött fel, s ha elkezdték is, markokba sza-
kadt ; sok több ratiókkal is. Mert ő velek azt hitették volt el 
plenarie, hogy országokat akarja Szkender által invadálni csá-
szár ; másikat megint az tatárok sokszori rablását unták volt el, 
és ők is derekas dolgot akartak inditani : de azt én hagyattam el 
vélek sok okoskodásommal. És ennek bizonysága ez, hogy az 
derék haddal király fia viszsza ment, maradott csak az tracta-
tusra a generalis. Ezek azért így lévén, itélje meg Isten és min-
den igaz lelkiismeretű ember, vagyon-é én nékem vétkem vala-
miben, avagy nincsen ; és ha én választ vártam volna, melyet 
Bornemiszával együtt Ibrahim csausztúl küldött Moldovában 
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való menetelem felül, melylyel immár házamnál Fe j érvárt talál-
tak, az ki vétke lett volna, enyém-é, a kinek öt holnapra jő vála-
sza, vagy azé, a kin ilyen nagy dolgok elmúlnak ? Es ha el nem 
mentem volna, mostan mit nem mivelne ? holott elmentem és 
minden szolgálatban jelen voltam, még is igy gyaláz, szidalmaz, 
én nem tudom mit nem cselekeszik, kiért fizessen meg Isten neki. 

Igy lévén azért a dolog, és noha oly ártatlanok vagyunk 
mint az bárányok, de hogy ennek az furornak végére mehessetek, 
omnem lapidem mouendo, azaz minden okoskodásotokkal azon 
legyetek, honnét s kitűl vagyon ennek eredeti ; melyet ha meg-
érthettek, azon legyetek, hogy igazságunkat állatván igaz ratiók-
kal mindeneket refutáljatok, az Vezérnek kihája által insinuál-
játok, ő Nagysága vegye az mi hasznos szolgálatunkat, valami 
rosz ember csácsogását ne vegye elő, ha szintén volna is valami 
oly ; gondolja meg ő Nagysága, hogy Erdély országa akármely 
embernél is egynél többet tud szolgálni ő Nagyságának én velem 
együtt. Lám az mi szolgálatunkban semmi vétek, fogyatkozás 
nem volt ; ha penig levél Írásomon indult meg, kívánd elő min-
den leveleimet, és az maga kihája hívasson oly igaz magyarul s 
deákúl tudó törököt, a ki ott a te praesentiádban olvassa, és 
magyarázza, fordítsa igazán meg ; és ha méltósága ellen való 
dolgot irattana, piruljunk az után méltán ; ha penig az fordítás-
ban esett vétek, azt ne nékünk hanem annak tribuálja, és reánk 
méltatlan ne haragudjék, mert szánt szándékkal ő Nagyságának 
semmiben nem akarnék véteni. Ha penig valaki fejedelemségem 
ellen practicál ott ben, és azt megtudhatod bizonyoson, hogy cor-
rumpáltatott az vezér, minden félelemnek békét hagyj, és bémenj 
eleiben, s megmondd, hogy ő Nagysága Erdély országot szabad-
ságában tartsa meg, ne igyekezzék az ellen valamely magától 
felindult embert nyakunkra küldeni, mert szabadsága mellett 
Erdély országa, bizonyoson elkigyje, hogy kész mind egy lábig 
meghalni. ígérd szolgálatunkat néki és jelentsd meg, hogy fő 
követemet rövid nap béküldöm és ő Nagyságának méltóságához 
illendőképpen akarom kedvét keresni ; ne vesse el jó akarattal 
való szolgálatomat, a kinek ország lévén kezében, meggondol-
hatja, hogy többet szolgálhat annál, a kinek semmi nincsen kezé-
ben, hanem azt ígéri neki, melyet sok ezer ember halálával sem 
fogna véghez vihetni, ha elkezdené is. Ha jóakarónkká csinál-
hatod uram, lássad, minden úton próbáld meg, az kihájának 
illendőképpen ígérvén vagy ajándékot, vagy summát, de ugy, ha 
valóságos hasznát bizonyoson vehetjük. H a penig semmit ott 
nem effectuálliattok, Gürcsi Mehmet Passára menj igen titkon, 
és Ibrahim csauz avagy Zöldfikár által tolmácsoltatván tégy 
igen nagy querelát ott, mindeneket számlálj elejében, mi mint 
szolgáltunk és az Vezér még is mint igyekezik gyalázatos vesze-
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delmünkre ; kérni kell igen, legyen ő Nagysága édes atyánk, 
vegye fel dolgunkat s gondunkat, oltalmazzon igazságunkban 
hatalmas császárnál, kiváltképpen ha ellenünk valaki a fejede-
lemséget kivánná, azt add igen eleiben, illendő-é csak gondol-
kodni is arról, hogy Erdély országot Szultán Szulimántúl ada-
tott szép szabadságában valamely vezére ő Hatalmasságának 
megháboríthassa, kiváltképpen ilyen állapotban, a mikor oly 
szolgálatokat cselekedett az ország, melyhez hasonlót soha senki 
nem, emlitsd akkor Lippa alatt való sok vérhullások által telje-
sített szolgálatot, Moldovában való menetelt, és mindent elő for-
gass. Ezeket penig ki cselekedte több én nálamnál, ki volt oly 
fejedelme az országnak, a ki ezt cselekedte volna ha nem ím én ? 
és ha még is én reám akarnak valakit küldeni szabadságunk 
ellen, lássa meg akarki, igazság-é, nem-é? De ha küldenek is, 
elhigyje ő Nagysága, hogy bizony mind egy lábig készek inkább 
meghalni, hogy sem mint szabadságunk ellen valakit uralni, 
avagy oly dolgot próbálnak, melyet nem is gondoltak volna. 
Hogy azért hűségekben megmaradjanak, utolsó veszedelemre ne 
jussanak, ő Nagyságát kérjük, hatalmas császárnak adja eleiben, 
mutassa kegyelmességét hozzánk, legyen jutalma igaz szolgála-
tunknak, tartson meg szabadságunkban ; melyet ha ő Nagysága 
végben viszen, mi is országostúl öt ezer forintot küldünk mostan 
beküldendő követünktől, és ez után is ő Nagyságának esztendőn-
ként illendőképpen akarunk kedveskedni. De ezt ugy ígérd uram 
csak, hogy ha igen bizonyoson megérted valakinek országunk 
ellen való practicálását, külömben ne : mert ha ez az Vezér csak 
levél Írásunkért avagy egyéb aprólék dologért furiálódik, azzal 
mi is kevesebbet gondolunk. Ha penig igen súlyosan lenne a 
dolog, a Keslar Agával is közöld a dolgot, ígérvén annak is öt 
ezer forintokig : de minden dolognak, Istenért kérlek uram, való-
ban bizonyoson végére menj, és ha minek kell lenni, módjával 
menj az Ígéretekre ; imilyen amolyan lágy beszédnek, fenyege-
tésnek, piaczi hírnek ne higyj : mert ha semmi fundamentumát 
ellenünk való magyar practicának sem látom sem hallom sehun-
nét, ratiója sincsen ; de, a mint szokták mondani, semmi nincs 
lehetetlen. így vakmerőképpen mi sem akarunk akarmit is lehe-
tetlennek mondani, és azért irjuk ezt, hogy ha történet szerént 
ilyen ellenünk való dolog találkoznék, igen vigyázz, serénkedjél 
minden dolgoknak titkoknak végére menni, és a minek mint kell 
obviálni. Azért vagy ott ben mi képünkben szemünk, fülünk, 
szánk, hogy az dologhoz accommodáld mindenekből magadat. 
Markó Uram dolgát ha Szkender Passa nem promoveálja, ha 
igy minden fogadása hiában való lészen, s ugy immár reménsé-
gében fog teljességgel frustráltatni, és ugy mit kellessék csele-
kedni, álljon az maga akaratjában ; mert én valamit tudtam, 



304 BETHLEN GÁBOR EEJEDELEM 

érette megpróbáltam, de ba a szerencse nem szolgált ő Kegyel-
mének, Istenünkön erővel nem vehetünk semmit. Ezt a levele-
met ő Kegyelmével communicáld uram, és ka kivántatik, Gür-
csihez ő is elmenjen estve veled együtt, s ha Rhédei Pált ott ben 
éri ez az én levelem, vele együtt cselekedjél mindeneket. Német 
császárhoz mennek az ország követi, azért mentül szebb jakupot 
találni, kettőt vegyetek, igen igen szépen legyenek ; im harmincz-
két két aranyat küldtünk egyre, de igen igen megválogasd uram ; 
iskárlátbúl csináltak legyenek, és minden czifrái sinórosok, egy 
szóval megmondva, igen-igen szépek legyenek, császárhoz kül-
dendő lovakra illendő jakupok legyenek. Annak felette két 
szkofium czafragot, melynek egyikére 150 magyar forintot küld-
tem, a kettőre 300 forintot; azok ne amaz hosszú czafragok, 
hanem a kit abajnak binak olyak legyenek, de igen szépek legye-
nek. Valami száz türkészt is végy uram szépeket, meutül ujob-
bakat. Az fő követet mostan kíszítem, vezéreknek való ajándé-
kokért Bécsben küldtem ; császárnak két gyertyatartót, annál is 
nagyobbakat akarok csináltatni, ha ezüstnek szerét tehetem, 
kiket az előtt küldtem volt; mihelt elkiszülnek, mindjárt a köve-
tet elküldöm Passának is egy szép bársonyos szekeret, 
jó lovakkal, hámokkal együtt, az Kezlar Agának két ezer arany 
forintot, ha jóakarónk lészen. De nekem mindenekrül igen hamar 
igen bizonyos választ irjon Kegyelmed Gyárfástól; ott ben, ha 
lehet, egy hétnél tovább ne késleld. Ibrahim csauzt kéresd erdé-
lyi tolmácsnak. Az vezéreknek szólló leveleket magad vidd meg 
mindeniknek, és azon légy, hogy fordittasd magad szállásán meg 
őket ; császárnak szólló levelemet magad add bé az Kezlar Aga 
által, az Vezérnek ne add, mert bé nem adja. Magyarúl is vagyon 
törökül is azon formán ; ha aránzod, add a magyar levelet a 
Vezérnek, a törökül Írottat a Kezlar Aga által add bé, de min-
denre az ott ben való állapot tanitson. Bene valeas. Ex Szamos-
Újvár, die 22. 9-bris Anno Domini 1617. 

G. Bethlen. 

Tengeren túl való állapotoknak igyekezzél igazán végére 
menni és nekem mindeneket megirni. 

(Miscellanea Hist. et Diplomatica Erd. Múzeum.) 

Bethlen Gábor Fridink pfalzi fejedelemnek. Gyula-Fejérvár, 1618. jan. 23 . 

Serenissime Prineeps Domine mihi obseruandissime. 
Etsi tam Vestrae Serenitatis ad meas literas quam meae 

ad eiusdem responsiones cum redditione earundem pene anni-
uersariae reperiantur : tamen cum ab vtraque parte literarum 



POLITI KA l LEVELEZÉSE. 305 

raritatis et tarditatis excusatio in promptu babeatur, causa com-
munis et animorum Cbristianus candor ambas ad ardorem potius 
charitatis officiorum quam tepidam aliquam remissionem merito 
prouocabunt. Quem cum in literis Vestrae Serenitatis solis instar 
radiorum resplendescere animaduertam, tam benignimi propen-
sumque ipsius affectum et fauorem non possum miris módis non 
exosculari. Tranquili tati et florentissiiiio rerum Vestrae Sere-
nitatis statui vehementer gratulor, Deumque ex animo precor, 
liane super Vestram Serenitatem suaque omnia vberem gratiam 
cum vlteriori incremento faciat seruetque perennem, ac simul 
nouum etiam hunc annum eidem concedat quam auspicatissi-
mum. Quantum ad res nostras attinet, Deo sit in aeternum 
gloria, nunc tranquiliore aura feruntur ; difficultates, quae in 
priore cum Imperatoria Maiestate t ransazione studijsque inquie-
torum emerserant, complanatae sunt, et quasi meliore modo 
roboratae ; cui in praesenti regni Hungáriáé Diaeta assensus 
etiam Statuimi et Ordinimi accedere ac omnino in ordinem pu-
blicorum decretorum redigi debebit. Ad quorum omnium ratifi-
cationem solennes legatos ad Suam Maiestatem et Comitia Re-
gni Hungáriáé expeditos habeo. In vicina Hungaria nonnullis 
iam locis persecutionem religionis orthodoxae, templorum adem-
ptionem, clericorum surrogationem, scio apud Vestram Serenita-
tem noua non esse. Ego etiam similibus de rebus identidem 
sollicitor ; sua cuique crux et afflictio stare debet, et secunduni 
cani salutaris militia Semper praesens. Quod autem reliquum 
est, me Vestrae Serenitatis dilectioni et amori in Christo piena 
semper fiducia voueo et consecro. Seruet Deus Vestram Sereni-
tatem diu florentem ac foelicem. Datum in Ciuitate mea Alba 
Julia, die 23. Januar i j Anno Domini 1618. 

Eiusdem Serenitatis Vestrae 
Seruitor addictissimus 

G . B . 

Czirn : Serenissimo Principi Domino Friderico Dei gratia Corniti 
Pala t ino Rheni , Sacri Romani Imper i j Arcliidapifero, et Electori Duci 
Bauariae, Domino mihi obseruandissimo. 

(Cance l l a la Trans.) 

Bethlen Gábor Paraeus Jánosnak. Gyula-Fejérvár, 1618 . jan. 23. 

Domino Paraeo etc. 
Reuerendissime Domine nobis obseruandissime charis-

simeque. 
Maturae admodum sapientiae et solidae grauitatis Vestrae 

Reuerendissimae Dominationis literas magno cum gaudio legi-
TÖRT. TÁR. 1881. 20 
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mus. Vitae eius incolumitati, rerumque, quibus maxima nomi-
nis elaritate floret atque fruitur, prosperitati ex animo gratula-
mur. Quam vero in literis solicitudinem de ortbodoxae religio-
nis conseruatione et propagatone contra insultus Anticbristi et 
organorum eiusdem tenere in liac labescentis mundi senecta 
videtur, facit quidem maxime ex officio,, id oneris et muueris, 
dum bas vitae transitoriae exuuias gerimus, nobis ac bonis 
omnibus esse commune, libenter admittimus. 

Sed ut in tam arduo acerrimoque pro magnitudine ho-
stis certamine quanto debiliores vires nostras et intentiones 
agnoscimus, tanto firmiore fidei zelo nos consolari rectum est. 
Deum omnis aeternitatis, qui vniuersam mundi istius speciosi-
simi molem cum omni splendore et exercitibus in maxima puri-
tate et innocentia nonnisi ad gloriam nominis sui creauerat, utut 
Satanae insidijs ac mortalium prauitate miris modis confusus et 
deprauatus reperiatur, ipsum tamen et nunc et futuris seculis in 
magnis aeque ac paruulis eam gloriae nominis sui rationeni 
habuisse, et habiturum semper, ut tandem idolis falsisque dog-
matibus omnibus tota hac mundi machina expurgatis et explo-
sis, gloriosam ipsius creationem pristinae puritati et synceri-
tati omnino restituat ; ouile suum, Sacro Sanctam Ecclesiam, 
ab omnibus inquinamentis per bonum illum pastorem purget, et 
non secus ac virginem castani sibi desponsando aeterna felici-
tate condecoret. Ad cuius tam inimensae gloriosaeque beatitudi-
nis perfectionem si vel exiguis laboribus et minimis occasioni-
bus participari possumus, merito nos beatos et participes beati-
tudinis illius credimus. 

Caeterum cum de singulari erga Reuerendissimam V. D. 
affectione et diari tate nostra ullum dubium ullumque naeuum 
in animo eiusdem versari existimemus, prolixa eius commenda-
tione non indigemus ; tantum volumus et optamus, ut nostri 
memoria inter labores lucubrationesque eius secundum obla-
tam Stipulationen! ne excidat, ac interim nostro amore et officijs 
piena semper fiducia uti non praetermittat. Denique alumuo-
rum alterum Nobilem Casparem Boyti diutius adirne sua stu-
dia illic tractare in animis habemus ; de promotione recentis 
alicuius vbi dispositionem mentis nostrae explicabimus, Vestrae 
Reuerendissimae Dominationi quam diligentissime commenda-
tum una cum Caspare Boity cupiemus. Praeterea quos alios 
etiam Saxonicae nationis ex regno nostro Transsyluaniae eodem 
profectos, hactenus, ut audimus, in articulis religionis forte in 
suspicione habitos, uti ab alijs nobis commendati sunt, Vestrae 
Reu. Dominationi de nota syncerioris ac ortbodoxae religionis 
commendamus. His Vestram Reu. Dominationem foeliciter 
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valere exoptantes. Datum Albae Juliae die 23. Januari j Anno 
Domini 1618. 

(Cancellarla Trans.) 

Bethlen Gábor Bojthi Gáspár és Szilvást Márton heidelbergi tanulóknak. 
Gy.-Fejérvár, 1G18. jan. 27. 

Gabriel Betthlen Dei gratia Princeps Transsyluaniae, par-
tium Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. 

Nobiles Juuenes fideles Nobis syncere dilecti. Salutem et 
fauorem nostrum. Literas vestras 10. die Mensis Octobris pro-
xime praeteriti ex inclyta Heydelbergensi Academia datas be-
nigne accepimus ; ex quibus iter Vestrum prospere confectum 
studiorumque vestrorum optatos progressus clementer intelligi-
mus. Qua in re, ut eo magis sedulo incumbere tempusque 
maiori cum studiorum fructu commode transigere posgitis, ne-
que rerum suptuumque necessitas vos ab hac retardet, benigne 
diligenterque curauimus, centumque aureos Reuerendo Joanni 
Keserűj Concionatori nostro numerari mandauimus, qui eos 
occasione quorundam Juuenum Yaradiuo studiorum causa eo 
proficiscentium nobis quamprimum transmissurus est. Quam-
obrem vos quanto maiore cum diligentia aequum est id curare, 
omnique conatu in eam rem incumbere, ut benignitati nostrae-
que de vobis conceptae opinionj respondere valeatis, studiaque 
vestra ita instituatis, ut nos non inutiles sumptus in uos fecisse 
omnibus palam faciatis, patriae demum gentique vestrae cum 
fructu prodesse possitis. 

Tuam vero Caspar Boythi Panegyrim nobis transmissam 
ea qua par est benignitate suscepimus ; teque bac de re praemo-
nendum duximus, vt si tibi in animum ulterius disciplinis vacare 
studiaque altius promouere induxeris, pro quatuor annis Nos 
tibi sumptus suppedituros fore. Volumus igitur, ut Heydelberga 
Patauium spatio unius vel medij anni te transferas, indeque 
Lutetiam Parisiorum profectus medium annum ibi maneas, et 
demum inde digressus ad nos peregrinando redeas. Ut itaque 
voluntatis tuae de bac re Nos quamprimum certiores reddas, 
mandamus. Quo magis autem aninum nostrum in bac re intelli-
gas, illud Nos velie tibi persuadeas, ut non in Theologicis tan-
tum sed in Pliilosophicis etiam studiorum tuorum fundamenta 
diligenter instituas, ut quando ad Nos redire tibi contigerit, 
tam in Ecclesia Dei quam etiam in secularibus negotijs externa-
que politia opera tua, si qua in re voluerimus, uti possimus, 
Nobisque et genti patriaeque tuae non inutilem te fore animad-
uertamus. 

19* 
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Vobis igitur omnem benignitatem clenientiainque nostram 
deferentes vos bene valere exoptamus. Datum Albae Juliae die 
27. Januari j Anno Domini 1618. 

Czim : NobilibuS Juuenibus Caspari Boythy er Martino Sziluassij 
in Inelyta Heidelbergensi Academia honestis studijä operám nauantibus 
etc. fidelibus nobis syncere dilectis. 

(Cancellaria Trans.) 

Báró Losenstein Farkas Zsigmond Bethlen Gábornak. Bt'cs. 1618. 
jun. 30. 

Excellentissime et Illustrissime Prineeps Domine obser-
uandissime. 

Retulit mibi Sacr. Caesareae Regiaeque Maiestatis Sartor 
aulicus Jacobus Kayati alias Rosnaij se baereditatis cuiusdam 
in Transsyluania consequendae causa profectionem eo necessa-
riam habere ; quam ut maiore securitate atque feliciore successu 
conficere posset, summopere me rogauit, quod 111. Vestram Cel-
situdinem maiorem in modum officiosissimeque rögein, ut pro 
sua in me solita et antiqua beneuolentia, cuius non sine gaudio 
saepe recordor, praefatum Kayati non tantum in conficiendis et 
maturandis proprijs rebus clementer promouere, uerum etiam 
permittere dignetur, et suorum ministrorum fide atque opera 
tantum gratiae mihi exhibere uelit, quo saepe dictus Kaijati sex 
bonos et formosos equos in usum meum pro curru aequo et tole-
rabili pretio ijs in locis coemere adque me secure adducere pos-
sit. Quam gratiam erga 111. Vestram Celsitudinem pro ipsius 
nutu atque voluntate, quoties occasio sese tulerit, omni seruitio-
rum genere non intermittam demereri. Eidemque a Deo optimo 
maximo uitam longaeuam et plurimam felicitatem ex animo 
precor. Datum Viennae die ultima Junij Anno 1618. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
obseruantissimus 

"Wo. Sigis. L. Baro de Losenstein. 

Czim : Excellentissimo et Illustrissimo Principi ac Domino Domino 
Gabrieli Betthlen Principi Transsyluaniae, Siculorum Corniti, nec non 
partium regni Hungáriáé Domino, Principi ac domino suo benignissimo 

(Cancellaria Trans.) 
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Lipshi András püspök, lengyelországi alcancellár, Bethlen Gábornak. Varsó, 
1618. oct. 11. 

illustrissime Prineeps, Domine colendissime. 
Transmiserat mihi literas ab Illustritate Vestra piae me-

moriae Secretárius Illustritatis Vestrae, quem huc tum ad Illu-
strissimum regni Cancellarium tum ad Sacr. Regiam Maiestatem 
ablegauerat, quibus illud a me 111. Vestra postulabat, vt in pro-
mouendis eius negotijs operám meam illi sedulo praestarem. 
Quod auidem pro meo in Hl. Vestram studio libenter diligenter 
fuissem facturus : sed quia is morte praeuentus ad Regiam Maie-
statem non venit, non potui hac vice, vti cupiebam, meam in 
111. Vestram voluntatem certis indicijs contestari. In posterum, 
si qua in re 111. Vestra mea uti opera voluerit, promptum me 
illi paratumque exhibebo. Nunc eas solummodo trausmitto lite-
ras, quae apud Secretarium 111. Vestrae defunctum sunt reper-
tae, neque quicquam aliud praeter ea, quae literis Maiestatis 
Regiae continentur, scribere ad 111. Vestram habeo. Funus pie 
defuncti Secretarij 111. Vestrae ibidem Dublini Senator quidam 
Regni, Magnificus Palatinus Posnaniensis ex pietate Christiana 
curauit, resque et suppellectilem ab ipso relictam penes se habet, 
quam ijs, quibus 111. Vestra negotium eam petendi commiserit, 
haiul illibenter consignabit. Quod reliquum est, optime eam 
foelicissimeque valere exopto, studia obsequiaque mea Eidem 
Illustritati Vestrae quam diligentissime defero. Datae Varsouiae 
die 11. mensis Octobris Anno 1618. 

obsequentissimus seruitor 
Andreas Lipskij Episcopus Luce-
ronensis, Vice Cancellarius Regni 

Poloniae. 
(Cancellarla Trans.) 

Diatelecius Ferencz lengyelországi pápai nuncius Bethlen Gábornak. Varsó, 
1618. oct. 15. 

Illustrissime Prineeps, amice in Christo obseruandissime. 
Doleo quam maxime obitum hactenus mihi ignotum Gene-

rosi Domini Erasmi Adam Secretarij III. Cels. Vestrae, tum ob 
iacturam III. Cels. Vestrae familiaris, cuius fidem apud illáin 
satis probatam fuisse conijcio, tum vero, quia ea rescire non 
potui, quae mihi III. Cels. Vestra communicanda statuerat. Ad 
quorum notitiam acquirendam cum eundem Generosum Domi-
num Erasmum frustra expectarim, si per alium voluerit III. 
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Cels. Vestra ut ea mihi iunotescant. efficiam omnino, pro nego-
tiorum natura et meis viribus, ut nihil officij a me 111. Cels. 
Vestra desiderare possit. Interim vero diuturnam illi ac firmissi-
mam valetudinem et diuini spiritus afflatimi perennem ex animo 
precor. Varsouiae 15. Octobris 1618. 

Franciscus Diateleuius 
Episcopus Sancti Angeli, nuncius Apostolicus. 

(Cancellala Trans.) 

Bethlen Gábor Diatelevìus Ferencz lengyelországi pápai nunciusnak. Kolozs-
vár, 1618. nov. 11. 

Illustrissime ac Reverendissime Domine, Amice nobis 
obseruandissime. Seruitiorum nostrorum addictissima conimen-
datione praemissa. 

Nisi fatorum vi inexorabili noster abreptus fuisset Secre-
tarius, procul dubio vberiorem candoris ac synceritatis nostrae 
in aula Serenissiniae Regiae Maiestatis uos consecuturos fuisse 
testiiicationem crederemus. Sed et labor ipsius salutaris medio 
cursu concisus, et pacis Consilia inopinato sane ac tristissimo 
rerum euentu in anno praesenti elusa esse cernimus. Sola saltelli 
intentio studiumque bonis omnibus probandum supermansit. 
Restat vt de futuris salutariora longe et in tempore Consilia 
capessentur. Qua in re quicquid a nobis ex aequo dignoque expe-
ctari poterit, peramice et constanter id omne praestaturos et 
Serenissima Maiestas Regia et inclytum ipsius regnimi probe 
experientur. Hijs Vestrae Illustrissimae ac Reuerendissimae 
Dominationi promtissima nostra studia officiaque diligentissime 
comniendamus. Foeliciter ac perbelle eandem diutissime valere 
ex animo cupimus. Datum in Ciuitate nostra Colosvar die X I . 
Nouembris Anno Domini 1618. 

111. ac. Reu. Dominationis Vestrae 
Amicus beneuolus ad seruiendum paratus 

Gab. Bettlen. 
Czirn : Illustrissimo ac Heuerendissimo Domino Francisco Diate-

leuio Episcopo Sancti Angeli et Apostolico Xlincio etc. Domino et 
amico nobis obseruandissimo. 

(Cancellarla Trans.) 

Bethlen Gábor Lipsia János lengyelországi alcancellárnak. Kolozsvár, 
1618. nov. 11. 

Illustrissime ac Reuerendissime Domine, Amice obser 
dissime. Salute et seruitiorum paratissima commenda 
praemissa. 
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Cum tota ad Illustrissimum Dominum Generalem per 
Secretarium nostrum instituta legatio non nisi candoris et syn-
ceritatis nostrae erga Sacratiss. Regiam Maiestatem regnum-
que eius inclytum clarissima testificatio fuerit, quamuis miser 
internuncius, morte satis praematura praereptus, prolixius in 
aula S. R. Maiestatis explicare nequiuerit ; optatum tameu finem 
ipsa legatio magna ex parte eonsecuta esse ideo videtur, quod 
fasciculum literarum et iustruetionem apud defunetum repertam 
Vestra Illustrissima ac Reuerendissima Dominatio integre 
remittere dignata sit. Quod non nisi a mutuo candore mutua-
que synceritate factum profectumque interpretamur. Quo qui-
dem officio, tamquam ex animorum pietate profecto, non tantum 
ulterius in studio amoreque de S. Regia Maiestate regnoque 
eius inclijto benemerendi confirmatos, velimus sibi Illustriss. ac 
Reu. Dominatio Vestra penitus ac modis omnibus persuadeat. 
Priuatim vero eadem quanto sibi nos amore beneuolentiaque 
deuinctos reddiderit, sanius esse ducimus silentio praeterire, 
quam potius ea attingere. Reliqua,. quae statimi publicum con-
cernunt, ex literis ad S. Regiam Maiestatem datis Vestra III. ac. 
Reu. Dominatio cognoscet. Quam diu foeliciter et optime valere 
ex animo cupimus. Datum in Ciuitate nostra Colosvar die X I . 
Nouembris Anno 1618. V 

(Cancellaria Trans.) 

Bethlen Gábor Zadorovski Szaniszló lengyel királyi titkárnak. Kolozsvár, 
1618 . nov. 11. 

Generose Domine, Amice nobis obseruande. Salutem et 
amicitiae beneuolam commendationem. 

Non tantum beneuolam nostri recordationem sed et prom-
tum paratumque de Nobis benemerendi studium prolixe literis 
suis oblatum condigno semper in bonore babebimus, nec cogi-
tet occasione qualicunque nos ab eadem in tam bonesto officio-
rum certamine gratitudinis palestra vinci passuros. Praestitum 
antea etiam in aula Regiae Maiestatis erga seruitores nostros 
officium uberrime nobis relatum est. Pergat bonis omnibus in 
posterum etiam studijs similibus aut maioribus nos sibi deuin-
cire, certo sibi persuadens. quicquid amoris bonestorumque offi-
ciorum in nos nostraque expenderit, nihil frustra, nihil quod 

x) Hogy ezen levél Lipsky András lengyel alcancellárhoz szó-
lott, kétségtelenné lesz, ha tartalmát Lipskinek 1618 . oct. 11-én kelt s 
föntebb közlött levelével összevetjük. 



312 BETIILEN GÁBOR F E J E D E L E M 

unquain poeniteat, facturum. Hijs Geiierosam D. V. foeliciter 
valere cupimus. Datum in Ciuitate nostra Colosvar die X I . 
9-bris. 1618. 

Czím : Generoso Domino Stanislao Zadorousky Sereuissimae 
Regiae Maiestatis incl) ti regni Poloniae Secretario intimo, Amico nobis 
obseruandissimo. 

(Cancellaria Trans.) 

Sieczkoioslci Márton krakkai püspök Bethlen Gábornak. Krakkó, 1618, 
dee. 2. 

Illustrissime Princeps, Domine et amice obseruandissimo. 
Quae sit Illustrissimae Celsitudinis Vestrae erga natio-

nem nostram propensio ac beneuolentia, literae ipsius tam ad 
Sacr. llegiam Maiestatem quam ad Illustrissimum D. Cancella-
rium saepius datae mihi quoque, utpote in Senatoria regni eius 
dignitate constituto, et Reipublicae muneribus perfungenti, non 
ignotae testatum faciunt. Quamobrem iam dudum in uotis liabui, 
qua ratione tam prompta 111. Cels. Vestrae erga regnum hoc, 
cuius pars quotacumque, animi propensissime inclinatione exci-
tatus, meique deditissimi affectus aliquod indicium, et ineun-
dae cum 111. Cels. Vestra amicitiae studium declararem. Quod 
quia alijs propensae uoluntatis obsequijs hactenus exequi non 
licuit, nunc literatorio saltem officio praestandum, hanc meae 
erga 111. Cels. Vestram obseruantiae testem epistolam dandam 
esse putaui ; et quidem eo maiore fiducia fretus, quo manifestius 
111. Cels. Vestram antecessorum suorum, qui cum Polonis amici-
tiam constanter coluere, uestigijs insistentem pari studio teneri 
intellexi. Quemadmodum autem id illis magno semper honori 
fuit, ita praesens quoque 111. Cels. Vestrae animi inductio non 
modo nostrae sed toti Reipublicae Christianae plurimum 
momenti est allatura. Pergat obsecro 111. Cels. Vestra, et ince-
ptum gloriae ad posteritatis memóriám trausinittendae curricu-
lum ita conficiat, ut haec vicina prouincia ex imis sese obstri-
ctam ipsi cultae constanter amicitiae offieijs agnoscat. Maxima 
iam liuius rei 111. Cels. Vestra fundamenta iecit, (quando postre-
mae ipsius literae ad maturandam oratoris nostri ad Imperato-
rem Turcarum expeditionem non exiguo nobis fuerunt incita-
mento ; cui quidem oratori fortassis per Transyluaniam ob 
pestis in Valachia grassantis metum erit transeundum. Indicta 
quoque generalia ordinimi Comitia satis superque testabuutur, 
quanti faciamus salutaria amicorum Principimi Consilia. Nec 
dubito, quin deinceps eadem in nos permansura sit uoluntas 
111. Cels. Vestrae. Cui ego ita innotescere cupio, ut meae quo-
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que amicissimae propensionis studia re ipsa probarem. Quod 
dum facio, diuturnam 111. Cels. Vestrae iueolumitatem et secun-
dos rerum omnium successus a Deo precor. Datae Craccouiae 
die 2. Decembris 1617. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 
addictissimus amicus et seruitor 
Martinus Szijczkowski Dei gra-
tia Episcopus Cracouiensis Dux 

Seueriensis, manu sua pr. 

(Cancellaria Trans.) 

Sieczkowszki Márton krakkai püspök Bethlen Gábornak. Proszovicze, 
1618 . dee. 13. 

Illustrissime Prineeps, Domine et Amice obseruandissime. 
Ea est apud nationem nostram nominis 111. Cels. Vestrae 

celebritas, ut plerique laudum ipsius fama commoti non solum 
eminus crebris eas sermonibus usurpent et suspiciant, verum 
etiam e patrijs sedibus exeiti obsequia sua 111. Cels. Vestrae 
addicere gestiant. Ex quorum numero est praesentium literarum 
exbibitor Nobilis adolescens cognomento Przyskowski, clarissi-
mis in Palatiuatu Cracouiensi natalibus oriundus. Is cum et 
natura duce et institutione paterna ad earum rerum, quae komi-
nes illustriores reddere consueuerunt, amorem feratur, ad Aulam 
111. Cels. Vestrae, tamquam ad egregiam vitae politioris magi-
stram, se se conferre, meaque potissimum commendatione, utpote 
quem apud 111. Cels. Vestram amicitia valere existimaret, adi-
timi sibi munire eonstituit. Quo nomine cum me studiose compel-
lauisset, nolui tam illi ad res pulcherrimas aspiranti, quam 
ipsius parenti, liomini amicissimo, id ipsium apprime efflagi-
tanti renuere, quin eam spem, quam de 111. Cels. Vestrae erga 
me beneuolentia, tam etsi adhuc nullo officiorum genere notus, 
concepì, certam esse testarer. Hac itaque fretus, praedictum 
adolescentem et genere et virtutibus conspicuum 111. Cels. Ve-
srae commendo, maiorem in modum ab ea petens, ut ipsum in 
album suae familae referre, et quo commodiorem merendi babeat 
opportunitatem, ad interioris cubiculi seruitia recipere et appli-
care dignetur. Faciet porro 111. Cels. Vestra cum mihi iuxta ac 
parenti ipsius rem gratissimam, tum gentis nostrae erga se stu-
dia ita exacuet, ut vel bine etiam de ipsius erga Regnum hoc 
propensissima uoluntate opiuio apud nostrates re ipsa uehemen-
ter sit confirmanda. Id uti futurum confido, ita 111. Cels. Vestram 
etiam atque etiam oro, meaque vicissim paratissima obsequia, 
et quicquid ab animo amicissimo proficisci par est. promptis-
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siine offero. Datae Prossouiae in Comitijs Prouincialibus Crac-
couiensibns, die 13. Decembris 1618. 

Illustrissimae Celsitudiuis Vestrae 
addictissimus amicus et seruitor 
Martinus Szyczkowski Dei gra-

tia Episcopus Craccouiensis, Dux 
Seueriensis, manu sua pr. 

(Cancellaria Trans.) 

Bethlen Gábor meghatalmazása Hatvani Istvánnal, hogy számára Lengyel-
országban zenészeket fogadjon. Gy.-Feje'rvár. 1619 . jau. 1. 

Xos Gabriel Bettblen Dei gratia Prineeps Transyluaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum Comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium siguificautes qui-
bus expedit uniuersis. Quod cum musicos anno praeterito in 
iuclijto Regno Poloniae ad seruitia nostra conduetos, post fide-
lem gratissimamque nobis naiiatam operám bene contentatos, 
in patriam redire cupientes, boneste dimiseramus, dimissisque 
omni ope et auxilio adfuerimus, uolentes uicissim alios simili-
ter artis musicae peritos in locum ipsorum surrogare, praesen-
tium ostensorem fidelem syncere nobis dilectum, Egregium 
Stepbanum Hatuani in praedictum inelytum Poloniae regnum 
pro conducendis adducendisque in rationem nostram musicis 
expediuimus. Itaque in eo uniuersos et singulos musicos prae-
sentes nostras uisuros, lecturos et audituros, assecurandos, affi-
dandos et certificandos duximus, quod quicumque ipsorum serui-
tijs nostris se se astringere, ac cum praefato fidele nostro (cui 
etiam plenam atque omnimodam cum eisdem tractandi, conueni-
endi et concludendi, facultatem dedimus) in boc regnum nostrum 
Transyluaniae ingredi uoluerint, boneste per eundem educeutur, 
edueti benigne a nobis reeipientur tractabunturque, ac facta 
cum ipsis conuentione quiequid idem Stepbanus Hatuani nostro 
nomine concluserit et jiromiserit, de eo plenaria satisfactio 
impendetur, et donec in aula nostra perseiierauerint, pro meri-
tis ipsorum de conditione satis honesta prouidebitur. Cumque 
finem anni attigerint, adque sua remeare uoluerint, prout prae-
dicti praedecessores ipsorum musici, pacifice dimittentur, imo 
dimissis ad fines usque Poloniae tuta etiam comitiua per nos 
adiungi procurabitur. Prout assecuramus, affidamus et certifica-
mus, harum nostrarum uigore et testimonio mediante. Datum in 
Oiuitate nostra Alba Julia die prima Januarij, Anno Domini 
Millesimo Sexcentisimo Decimo Nono. 

(Cancellaria Trans.) 



POL ITI KA I I, E V E L E / É S E. 315 

Bethlen Gábor a franczia köretnek. Várad. 1619. mart. 10. 

Legato Eegis Galliae. 
Illustrissime Domine, Amice nobis obseruandissime. 
Intellexeramus antea etiam, sed incertorum ore, continua-

tionem sui istius itineris per regnum nostrum Transsyluaniae 
ditionibusque eidem subiectis Vestram Illustrissimam Domina-
tioneni facere constituisse, quod a prima auditione gratanter 
admodum aeeeperamus. Nunc vero quod appropinquationem 
Vestrae I. D. uel fortasse ingressum etiam ex literis ipsius con-
iectemus, saluo ac foelici ipsius aduentui vehementer gratulamur, 
ac in partem foelicitatis nostrae numeramus, quod antea nulli ex 
Transsyluaniae Principibus contigisse memoratili1, Serenissimi 
atque Potentissimi Eegis Galliarum aeuo nostro Legatimi et 
Oratorem in bis partibus vidisse et conuenisse. Verum hoc nobis 
graue atque molestimi accidit, quod sub adventu vel potius 
ingressu in regnimi nostrum Vestrae III. Dominationis, arduis 
sane de causis, ad visitationem arcis nostrae huius Varadiensis 
in tinibus partium regni nostri Hungáriáé locatae egressi, ne-
quaquam in occursum V. I. Dominationis, de hospitijs ac vic-
tualibus procurandis, ea commoditate, qua vel Potentissimi Eegis 
Galliarum Maiestas vel nostra in Vestram III. Dommationeni 
beneuolentia requireret, ob locorum distantiam, hospitalitatis 
officio perfungi posse. Nihilominus eo statini momento, quo lite-
ras Vestrae I. D. aeeepimus, fidelem nostrum Magnificimi Domi-
num Volftgangimi Alia de Korotthna, Consiliarum nostrum ac 
Curiae nostrae Magistrum, Comitenique Comitatus de Kwkeöl-
leö, neenon Trium Sedium Siculicalium Sepsi, Kezdi et Orbai 
Capitaneum Supremum, obuiam Vestrae III. Dominationi expe-
diuimus ; nunc vero praesentiuni exhibitorem cursu magis cele-
riori, ut ante occursum praefati Domini Magistri Curiae Vestram 
111. Dominationem salutaret nostro nomine, et de rebus ad iter 
necessarijs omnem curam atque sollicitudinem adhiberet. Nos 
quoque Deo auspice hic moram ulterius tracturi non sumus ; 
duodecimo Mensis praesentis profectionem suseipientes, recta 
versus Albani Juliam tendenius. Interea nos quoque Vestram 
III. Dominationem bisce praesentibus nostris peramanter salu-
tantes saluam sospitemque videre ex animo cupimus. Datum in 
arce nostra Varadiensi die 10. Martij Anno Domini 1619. 

(Cancellaria Transsylvanica.) 
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III. Zsigmond lengyel király valamely osztrák főúrhoz Bethlen Gábor táma-
dása ügyében. Varsó 1619. oct. 24. 

Sigismundus I I I . Dei gratia Rex Poloniae. Magnifice syn-
cere nobis dilecte. Non latét Synceritatem Yestram, quae Con-
silia insperate coeperit Palatínus Transyluaniae, et quas turbas 
in regno Hungáriáé intra breue tempus excitauerit. Qua de re 
cum a nonnullis Dominis Senatoribus nostris crebras acceperi-
mus literas, quibus nos commonefaciebant, ut in tanta uicinitate 
cauti essemus, et omnia ad defensionem praeparamenta tempe-
stine prouideremus, scripsimus primum ad Dominos Senatores 
Palat inatus Cracouiensis, et vniuersales literas misimus ad inco-
las ac Capitaneos in Yngariae confinio degentes, ut tam quouis 
armorum genere quam etiam milite se diligenter instruerent. 
Magnifico praeterea Cancellario et exercituum Generali nostro 
significauimus, ut partem aliquam exercitus, quam sibi minus 
uecessariam existimaret, versus fines Yngariae conuerteret. E t 
interim Cubicularium nostrum expediuimus ad eundem Palati-
num Transsyluaniae cum literis nostris, ut eum una vice et 
admoneremus et expiscaremus. Etsi itaque placide et leniter in 
boc primo executionis consiliorum suorum limine procedit, ut 
celeritate, cui maxime confidit, facilius possit effectus dare, ex 
literis tamen, quas ad nos scripsit, manifeste apparet, vniuersam 
liane flammam sciente et volente Caesare Turcico ab ipso exci-
ta tam esse. Ut itaque et securitati ab ista parte consulatur, et 
desiderio Sacr. Caesareae Maiestatis satis fieret, propter mutua 
pacta nuper in Prespurgeusibus Comitijs renouata, ut exercitum 
Lisouiensem proprio sumtu conducere possit, concessimus ; cuius 
concessionis haec non postrema inter impulsiuas fuit causa, ut 
exercitus iste diseiplinae impatiens in extera potius regione sti-
pendia merendo, quam in regno cum oppressione et spoliatione 
pauperum, hiemem instantem transigeret. Quia tamen omnium 
borum finis incertus est, et quis effectus ista subsequatur scili 
nequit, cogitare et curare oportet, ut solido Consilio buie peri-
culo in tempore obuietur. Nam si, quod absit, bomo is ambitione 
plenus Regnum Hungáriáé occupauerit, aninium bine sumens 
procul dubio effrenae suae libidini laxabit babenas, et latius 
fines dominij sui promouere tentabit, in quo dubium non erit, 
quin ipsi Turcae (siquidem iam Turcicam religionem acceptasse 
fertur) ipsum sint auxilijs suis promoturi, qui et nunc in succes-
sus eius sunt intenti, circa ipsum in castris in numero nou 
exiguo diuersantes. Proinde quomodo boc ipsius tam periculo-
sum institutum impediri ac dirumpi et tam nociud ausui occurri 
debeat, postulamus a Synceritate Yestra, ut nobis modum per 
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literas proponat, et consilium super eo, quod in hoc negotio 
factu consultissimum uideatur, explicet et suppeditet. Caeterum 
et ex altera parte Silesiae diligens habenda est ratio, quae vna-
cum Bohemis expresse iam et aperte rebellisauit, et quod maxi-
mum est, fidei Catholicae iugulum petit, et nominatim ad iura-
mentum super quosdam impios, nefandos et iniquos articulos 
cogendo vim facit Ecclesiae cathedrali Yratislauiensi, quae, ut 
Synceritas Yestra seit, a diuo praedecessore nostro Yladislao 
fundata protectioni et defensioni nostrae iuxta antiqua pacta 
subest, et ad iurisdictionem Archiepiscopatus Gnisnensis perti-
net ; quod Serenissimus Archidux Carolus, qui nunc apud nos 
est, modernus Episcopus Vratislauiensis agnoscit et fatetur. 
Sane est hic quod consideretur, et caueatur, ne aut per negligen-
tiam de iuribus antiquioribus nos concernentibus aliquid remit-
tamus, aut per socordiam et praeparationis necessariae defectum 
damnum aliquocl patiamur et periculo inuoluamur. Nam siqui-
dem in tanta vicinia omnes sunt in armis, et exercitus sua vexilla 
detendunt, verendum est, ne successu temporis aliquid aliud 
comminisci et artibus aliquibus agere et vti velint. Jam vero et 
Sacr. Regia Maiestas auxilium nostrum in se postulat, cui etsi 
iuxta praememorata pacta militem in regno sumtu eius colligere 
permittere tenemur, oporteret tamen modum aliquem solidiorem 
ad suppetias ferendas inuenire, et sine mora eum (siquidem in 
celeritate plurimum momenti positum est) ad effecturn deducere. 
Proposuit et hoc nobis Serenissimus Archidux, ut cum consensi! 
et scitu nostrorum primariorum hominum huius regni, qui suam 
beneuolentiam et propensionem Serenitati eius ultro offerunt, 
aliquos pro necessitate sua in Silesiam, siue pro pecunijs suis, 
siue aliquibus alijs rationibus possit educere. Expectamus de bis 
omnibus sententiam Synceritatis Yestrae, quam bene valere cupi-
mus. Datum Yarsouiae 24. Octobris 1619. Regnorum nostrorum 
Poloniae 32. Sueciae uero 36. (helyesen 26.) 

(Cancellarla Trans.) 

Grattano Gáspár moldvai vajda levele valamely lengyel főúrhoz Bethlen 
Gábor támadása ügyében. Jászvásár, 1619. nov. 4. 

Hac ipsa die bue aduenit Cziauzius a Porta Ottomanica 
ad Sacram Regiam Maiestatem expeditus pro ijs concludendis, 
quae adhuc cum Tartarorum Chano remanent peragenda. Per 
hunc Chiauzium Supremus Yezerius nobis cum iuramento affir-
mat de rumoribus a Bethlem Gabor Transyluaniae Principe in 
Ungariam contra Ferdinandum Regem et Imperatorem exeitatis 
neque sciuisse, neque Ottomanicum Imperatorem praestitisse 
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consensum ; immo pro confoederationis cum utrisque, Caesarea 
ac Regia Poloni, Maiestatibus initae obseruantia, et Maiestati 
Suae Regiae ac Imperatori Ferdinando totique Austriacae 
domui fauere velie. Quam ergo moram Poloni ac Regia Maie-
stas bine trabere debent ? Insurgant omnes aduersus perfidimi 
istum ac fidefragum hominem, Reipublicae Cbristianae ac ca-
tbolicae fidei acerbissimum liostem, ut eo depresso alij exemplo a 
similibus perpatrandis contimescant, ac penitus remoueantur. 
Nos etiam in dies licentiam expectamus, qua ex parte nostra 
possimus aliquid etiam tentare. Interim de Cliiausio isto an 
solum ad Sacr. Regiam Maiestatem dirigere, vel alterum ad 
Tartariam missum cum Cbani Tartarorum legato expectare, ut 
uno et eodem tempore omnia peragantur, debeamus, Dominatio 
Vestra Illustrissima menteni suam aperire quamprimum non 
intermittat. Refert nobis ille Chiausius, quod iam ex Porta 
expediti etiam sunt alij duo Cziausij, alter Viennam ad Serenis-
simum Arcbiduceni Leopoldum, ut eitlem aperiat se nullo modo 
cum Principe Transyluaniae consensisse, alter vero in Ungariam 
cum mandato ad Dominum Bettlern, ut retrocedat ; adeo quod 
Sacr. Caes. Regiaque Maiestas et illius amici bono sint animo 
oportet, et ad puniendos inimicos toto animo ineumbant. His D. 
Yestram Illustrissimam bene valere optamus. Datum Jassijs die 
4. Nouembris 1619. 

(Cancellarla Trans.) 

Grattano Gáspár moldvai vajda levele Bethlen Gáborhoz. Jászvásár, 
1619 . nov. 27. 

Serenissime Prineeps Domine frater et vicine nobis obser-
uandissime. 

Vti re vera quaeuis in primis maxime praeponderanda 
sunt, antequam exordiantur, ita et ad selectiora eligenda natura 
inclinatur, ratio dictat, et intellectus mouetur. Nemo enim iue-
ptam fibulam meliori, nec deteriorem cincturam preciosiori togae 
praefert. Ingenue ergo nec non sapientissime in amicis discer-
nendis dum Serenitas Vestra studet, facit : amicorum enim fa-
uore nostra sunt nostra, prout e contra inimicorum rancore pos-
sessa in alterius transferuntur potestatem. Nos igitur, cum Sere-
nitas Vestra, mediante illius Secretano, dum adbuc in Austria 
uersaremur, prius amicitiam nostram efflagitasset, eam, quam 
reuersalibus nostris literis tunc temporis promieimus, postea 
semper sancte coluimus ; et licet in fulgida Porta Ottomanica 
Serenitati Vestrae obesse potuissemus, tamen malum uertimus 
in bonum, et auersas mentes omni solicitudine in rerum suarum 
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commodum et emolumentuin inclinauimus, ergo amicitiae foe-
dera opere praeuenimus. Quibus parum memor Serenitas Ve-
stra, quicquid mediante Generoso Thoma Borsos suo in Porta 
ordinario residente contra nos molita sit, et Serenitas Vestra 
et nos scimus, et amicorum literis testificari possumus. Hoc 
tamen parui pendentes, a constanti nostro animo in Serenitatem 
Vestram auelli nullo modo potuimus, illud Dei optimi maximi 
praeceptum sequentes : redde bonum pro malo ; nani diuiua 
protectione suffulti nibil timemus, scientes quod Serenitas Ve-
stra non semper tempori est imperatura et amicis aliquando 
indigebit. De eo tamen ualde mirati sumus, quod Serenitas Ve-
stra nobis obijciat ab obscuritate maiorum nostrorum nos tan-
tum nunc nouiter emersisse. et in mentem non babuisse pulcher-
rimam illam et auream uere sententiam : nosce te ipsum. Nos 
enim, non ut quidam nudius tertius creati Nobiles, sed per ali-
quot annorum centurijs maiorum nostrorum ingenuitatem et 
Nobilitatem probare possumus. Ergo plurimum fallitur is, qui 
boc Serenitati Vestrae persuasi!, quam certe nunquam credidis-
semus nos ita pungere debuisse, cum nec illius subditi simus, 
nec experimenta amicitiae nostrae erga eandem boc promerue-
rint. Sed quia sequitur gloriam inuidia, non miramur aliquos 
repertos fuisse, qui nos administrationi tantarum rerum insuffici-
entes et Serenitatis Vestrae amicitiae indignos causati sunt. At 
oppilabit iniquitas os sibi ; Serenitas Vestra, et nos etiam, quo-
modo et quibus meritis ad Principatus dignitatem euecti fueri-
mus, optime scimus, e quibus inimici nostri, si Deus permiserit, 
remouere non poterunt. Serenitas Vestra igitur suspicionem 
omnem amoueat, adulatoribus non credat, nosque sincere cum 
amicis agere sibi certo persuadeat : id enim ex literis nostris ad 
Saxones et quoscumque alios Serenitatis Vestrae subditos per-
scriptis agnoscet, praecipue autem ab introclusa copia literarum 
ad Judicem Coronensem, ex qua perspiciet nostrani intentionem 
in eo tantum directam esse, quomodo quieti ac securitati prouin-
ciarum consuli posset. Nec etiam Serenitatem Vestram oblitam 
fuisse arbitramur, a nobis bortatam alias fuisse, quod ad 
euitanda odia et rancores Oratorem suum ad Sclienderium 
Passa expediret, cui quidem in bas partes potentissimi Im-
peratoris nostri locum retinenti nobis est obediendum. Lega-
tum autem nostrum reuocari curauimus ob causas Sereni-
tati Vestrae expressas, quae non solum solidae sed iustae ab 
omnibus inuenientur, qui non propriae uoluntati sed rationi se 
subdunt. Habemus enim Imperatorem nostrum et illius mini-
stros, ultra quorum uoluntatem nibil nobis est faciendum. Nos 
igitur non tractatibus illicitis cum Serenitatis Vestrae subditis 
nec alienis immergimur negotijs, praesertim cum sit ultra 
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nostrum captum, sed ijs tantum a nostris superioribus nobis 
eommissis. Susurro non credat, contenti etenim sumus et Sere-
nitatis Vestrae amicitia, et nostra, qua fruimur, quiete et tran-
quilitate ; aliena non petimus, diuinitus data conseruare efllagi-
tamus. Serenitas autem Vestra quod coepit, seiet; et si no-
strum requisiuisset consilium, suis laribus, sorte, et bonis fortuuae 
frui ac gaudere debere suasissemus. Pacem deposcimus omnes, 
quam colendam studemus, quae ut introduceretur, annis pluri-
mis, sudore, ac vigilijs multis elaborauimus, non aliorum infor-
tunio, pauperie, calamitate, uiduarum suppressione, pupillorum 
depraedatione, et alijs similibus, sed sinceritate et industri uigi-
lantia ac pacifice acquisiuimus. Quam ut Serenitas Vestra fir-
mioribus medijs inire, confirmare ac ratificare ualeat, ad maio-
rem gloriam Potentissimi Ottomanici Imperatoris et Christia-
norum etiam Regnorum certiorem quietem, ut Serenitas Vestra 
arbitratur, ex toto animo optamus. Nos autem ex partibus istis 
Serenitati Vestrae semper amicum nos ostendemus, et sicuti 
Domino Paulo Redeij multisque alijs affirmauimus, optima uici-
nitatis iura omni tempore colemus, nibilque liostile ex uolun-
tate nostra aduersus Serenitatem Vestram unquam moliemur. 
Aequi bonique igitur consulat, si amariores, quam autumabat, 
resonent nostrae literae ad Serenitatem Vestram ; nil etenim 
praeter fel nobis suis pungitiuis literis propinauit ; tametsi rei 
fuissemus, indecens attamen et minus conueniens fuisset nos tali-
ter uerbis excipi ; minime uero cum Serenitatem Vestram nec 
offenderimus, nec ansam praebuerimus. His eandem bene ualere 
a Deo precamur. Jassis die 27. Novembris 1619. 

Serenitatis Vestrae 
Addictissimus seruitor et frater 

Gaspar Gratianus 
Prineeps Moldauiae mp. 

(Cancellaria Trans.) 

Lubomirszki Szaniszló sandomiri, szepesi stb. főkapitány Rákóczi György 
felső-magyarországi főkapitányhoz. Krakkó 1619. dee. 12. 

Illustrissime Domine Amice et Vicine nobis obseruan-
dissime. Seruitiorum meorum paratissimam commendationem. 

Quod serius ad priores literas Illustr. Dominationis 
Vestrae responderim, in causa est longior mea ab bis partibus 
absentia; bae enim non nisi post reditum meum ex Volbinia, 
quo praegnantium negotiorum meorum causa discesseram, red-
ditae fuere. Posteriores quod attinet, in quibus Illustr. D. Ve-
stra de statu Hungáriáé mihi significai, non sine ingenti animi 
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dolore ea iam ante intelleximus, ac florentissimi istius regni 
conditionem et dolemus et deploramus, quod seu occulta fato-
rum vi, seu praeposteris quorundam consilijs in eas calamitates 
deuenerit. Jam pridem enim fama, certisque rumoribus accepi-
mus, quae turbae illic excitae, quae contra legitimum Regem et 
fas patrata, quomodo uiolata altaria, tempia expilata, imagines 
sauctorum ludibrio babitae, sacerdotes excarnificati, Episcopi 
suis ecclesijs pulsi, bomines religionis Catbolieae saeuiter tra-
ctati et bonis priuati fuerint ; ita ut facile conijcere liceat. Deum 
talium vltorem ea iam fortassis vindicare incipere, ac maiora 
etiam atque grauiora ijs, qui horum occasionem praebuere, nisi 
resipiscant, minitari. Quod autem Illustrissima Dominatio Ve-
stra seribit nostros milites iussu Sacrae Regiae Maiestatis eo 
irrupisse ac magnani regni partém caedibus atque incendijs 
repleuisse, id nunquam sibi persuadeat, verum certo sciat, eos 
stipendijs Sacratissimae Caesareae Maiestatis vel Domini Homon-
naij esse extra fines regni nostri euocatos. Compertum enim 
111. D. Vestrae credimus, colluuiem illám ac fecem gentium, in 
qua paucissimi sunt sanguinis Polonici, sine lare, sine foco, cae-
dibus, rapinis, latrocinijs a multo tempore bello Moschouitico 
assuetam, post pacem ex autboritate Reipublicae et Serenis-
simi Principis Vladislai interuentu confectam, arma deponere 
atque a signis discedere coactam, in partes submontaneas se 
subduxisse, magnoque numero collecto summa celeritate omnia 
violentijs compleuisse, atque inde in partes Regni Hungáriáé 
irrupisse. Copiae Sacrae Regiae Maiestatis, quibus ego ad prae-
sens praesum, Podolia reuocatae, bic in confinijs collocatae, eo 
sunt animo, ne quaeuis ditionibus Regni nostri ex Hungaria in 
bac vicinitate loci iniuria afferatur. Nibil de illis metuendum, 
certo sciat ; nisi forte (quod absit) fuissent lacessiti. Ob quam cau-
sam egomet ipse iam iam itineri Lubliouiam me accingo, daturus 
operám, ut pacta et foedera, quae Regno nostro cum Inclyto Regno 
Hungáriáé intercedunt, et quae a tot seculis sancte ac inuiolabiliter 
custodita fuere, etiam nunc saneta et illabata conseruentur. Quod 
reliquum est, III. Dominationem Vestram quam diutissime bene 
valere cupio. Craccouiae die. 12. Decembris 1619. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae 
Amicus vicinus et seruitor paratus 

Stanislaus Lubomirski Comes in Visnicz, 
Incisor Regni, Sacrae Regiae Maiestatis 
Cubicularius, Sandomirensis, Scepusiensis, 

Dobcinensis etc. Supremus Capitaneus. m. p. 

C:dm : Spectabili ac Magnifico Domino Domino Georgio lìakoczi 

de Felseo Vadasz, Gomiti Comitatus Borsodiensis, et partium regni 
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Hungáriáé superiorum Generali et Supremo Capitaneo etc. Domino 
amico et vicino obseruandissimo. 

(Cancellarla Trans . ) 

Cseklenszki Józsefnek, Lubomirszki Szciniszló követének, előadása a magyar-
országi hadak fővezére Széesi György táborában lévő rendekhez. Sepsii tábor-

ban 1619. dee. 30, 

Relatio Joseplii Czeklenzki ab Illustrissimo Domino Sta-
nislao Lubomirshij etc. ad Illustrissìmum Dominum Georgium 
Zechij ad castra ad oppidum Zepsi posita ablegati. 

Illustrissimus Dominus Sztanislaus Lubomerskij etc. Illu-
strissimo Domino Georgio Zecbij de Rimaszech obsequia sua 
mutuaque officij genera offert, et iodicissima noui anni incre-
menta precatur. 

Serenissimus Rex Polonorum ac inclyta eorundem Res-
publica Comitatuum praetacti Regni Polonici in limitibus regni 
sitorum et kabitorum administrationem praelibato Domino 
Lubomerzkij concrediderunt et commiserunt. Et idcirco, cum lios 
in Regnurn Hungáriáé motus excitos intellexissent, certuni mili-
tum numerimi eidem assignarunt, ut fines regni eorundem ab 
irruptionibus Hungarorum tutaretur. Neque bine existiment Sta-
tus et Ordines Regni, quod hostilia meditetur praememoratus 
Dominus Lubomerzkij, imo uetera has inter gentes inita foedera 
sarta et tecta omnibus viribus conseruare studet et satagit. E t 
quia certorum relationibus intellexisset, Serenissimum Principem 
Gábrielem Betthlen etc. serio Comitatibus demandasse, ut arma 
sumerent, memoratumque Illustrissimum Dominum Georgium 
Zechy numeroso exercitu lias in partes ablegasset, vniuersoque 
exercitui praefecisset, ac ut in Regnimi Poloniae hostilia tela 
inferret, praecepisse certo accepisset : bis motus Illustrissimus 
Dominus Lubomerzky rumoribus, Generosum Dominum Jose-
pbum Cheklenzky etc. idcirco ad dictum Illustrissimum D. Geor-
gium Zechv ablegasset, ut causam huiusce expeditionis hosti-
lisque animi in Polonos suscepti inuestigarent. Quod si eam 
assignent causam, quod ductu Homonnaiano in Regnimi Hungá-
riáé bostiliter, contra antiqua regni foedera, Kozakorum Polo-
norumque copiae irruerint, id iniussu Reipublicae Regisque 
actum fuisse credant ; et solius Homonnay instinctu, qui expen-
sis Caesareis eas conscripsit et in Hungáriám induxit, facta 
irruptio. Regi enim eorum sine assensu et approbatione Rei-
publicae nulluni in exteros bellum gerere aut ducere licet. Vnde 
manifeste liquet, citra Regis Regnique voluntatem eas Homon-
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naium couscripsisse et duxisse thurmas, quando quidem nulla in 
Comitijs huius expeditionis facta sit mentio. Quare sacrosancta 
foedera, tot seculis inuiolate eulta et obseruata, uiolanda non 
sunt. Nam annis abbine perpaucis Haidones pari audacia in 
Poloniam irruerant, ingentiaque damna regnicolis intulerant ; 
tamen cum Respublica deprebendisset eam Haidones expeditio-
nem contra regnicolarum voluntatem et assensum suscepisse et 
egisse, pacifice tollerarunt. Caeterum intellexisset etiam Domi-
nus Lubomerzky illud, quod Illustrissimus Dominus Zecky cer-
tas militum pbalaüges in Tredecim Oppida Scepusiensia biber-
natum locandas decreuerit, quod omnino iure foederis non est 
statuendum. Postremo iustis et legitimis causis huius expeditio-
nis intellectis, offerunt se Status et Ordines Dominorum Polono-
rum, vetera hactenus cum gente Hungarorum sancte obseruata 
foedera etiam deinceps inuiolabiliter culturos et obseruaturos ; 
quin et ipse Dominus Lubomerzkj etiam sanguinis uinculo Pro-
ceribus Hungáriáé iunctus operam suam ad tollenda omnia bine 
pululatura mala pollicetur, praesertim cum et a Statibus Regni 
Hungáriáé Posonio literas acceperit, et legatimi ad Suam Maie-
statem ablegatum intellexerit. 

(Cancellarla Trans.) 

Szécsi György a magyarországi liadak fővezére Lulomirszli Ssaniszlónak. 
Sepsii táborban 1619. dee. 31. 

Illustris ac Magnifice Domine amice et vicine obseruandis-
sime. Generosus Dominus Joseplius Czeklenzky, Aulae eiusdem 
familiaris, penultima Decembris in Castra ad Oppidum Zepsi 
posita accurrens, literas Illustris Dominationis Vestrae creden-
tionales nobis exhibuit, et commissa diligenter retulit, quae nos 
accurata deliberatione discussimus et ruminauimus. E t licet 
iustissimae non desint causae, quae diuersum suadeant, nibilo-
minus tamen, cum gentes hae arctissimis foederum vicinitatisque 
vinculis vinctae sint, pacem et tranquillitatem publicumque bonum 
priuatis commodis et iniurijs praeferentes, nihilque studiosius 
eurantes, quam ut sacrosancta harum gentium tot iam seculis pie 
eulta et obseruata foedera etiam deinceps sarta et tecta conser-
uarentur, ad instantiam et requisitionem Illustrissimae Domina-
tionis Vestrae ad ea descendemus media, quae vtrique Reipu-
blicae vtilia et proficua sint futura. Illa vero haec sunt, ut 
Illustrissima D. Vestra vniuersas copias tam Kozakorum quam 
Polonorum intra octiduum dimittat et exautoret, arma omnia 
suspendat, excursiones inhibeat, Nobisque bac super annorum 

19* 
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suspensione militumque omnium exautlioratione et excursionum 
inhibitione assecuratorias transmittat, id ipsum nos facturi, ut 
bac ratione vniuersae iniuríae Kozakorum exercitus buie Regno 
illatae, ex assensu vtriusque Iieipublicae et Regum, legatorum 
opera et industria vtrinque componantur et complanentur, vete-
raque Regni pactata sancte obseruentur, colantur et venerentur. 
E t baec Illustritati Yestrae ad ea, quae nobis exponi curauit, 
reseribenda babebamus. Caetera praesentium exhibitori fami-
liari eiusdem referenda concredidimus. Cui ut indubiam babeat 
fidem, eandem rogamus, De caetero eandem iodicissime valere 
exoptantes. Datum in Castris ad oppidum Zepsi positis vltima 
Decembris 1619. 

Illustris ac Magnificae Dominationis Yestrae 
Amicus addictissimus 

Georgius Zecbv. 

(Cancellarla Trans.) 

Bethlen Gábor parancsa a beszterczebányai kamara rezének Rosenberg, 
Sempte, Pozsony, Teschen, Boroszló és Krakkó felé való vámmentes kivitíle 

ügyében. (1619 . october havában). 

Saluus conductus pro Camera Nouisoliensi. 
Nos Gabriel Dei grafia regnorum Hungáriáé Transsylua-

niaeque Princeps et Siculorum Comes etc. Uniuersis et singulis 
Regni Hungáriáé partiumque ei subiectarum fidelibus nobis dile-
ctis, cuiuscunque status, ordinis, conditionis, dignitatis aut prae-
eminentiae existant, signanter autem Tricesimatoribus, Tbelo-
niatoribus, Contrascribis, eorumque vices gerentibus, neenon 
pontium, passuum ac uadorum quorumeunque custodibus, ad 
quos praesentes literae perueneriut, quique eisdem requisiti fue-
rint, gratiam nostrani et omne bonum. Cum lioc tempore prae-
sens cupri quantitas, emptores cupri Neosoliensis concernens, 
Rosenbergam, Zemptam, Posonium, Tessinium, Yratislauiam, 
Cracouiam uersus deuehenda sit, saluis tarnen et intactis Semper 
in ipsis fodinis fìsci prouentibus Regno permauentibus : idcirco 
omnes bisce regni fìdeles status gratiose requirimus, exercitui 
nero firmiter et strictissime committimus etmandamus, quatenus 
praenominatum cuprum tam per loca vestrae curae commissa, 
quam etiam alibi, cifra exactionem ullius tricesimae, telonij aut 
cuiuscunque tandem vectigalis, nunc et deinceps iuxta antiquum 
usimi et consuetudinem tuto, libere ac pacifice deuebi traducique 
permittatis. Tn quo executuri estis rem publicum bonum liuius 
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regni Hungáriáé concernentem, a nobis gratia et fauore reco-
gnoscendam.*) 

(Cancellaria Trans.) 

A lengyel làràly követének beszéde ci pozsonyi országgyűlésen (1619 . dcc. 
havában.) 

Illustres, Reuerendi, Magnifici, Generosi, Nobiles ac Spe-
ctabiles Amici et Vicini grate dilecti. 

Serenissimus Rex Poloniae et Sueciae Dominus meus 
clementissimus precatur imprimis Illustritatibus et Generosita-
tibus bonam ualetudinem, rerum omnium prosperos successus, 
et post bas tempestates, quae in regno boc viribus rerum buina-
narum concitatae sunt, optatam pacem et tranquilitatem, et cum 
boc uoto suo constantis amicitiae bonaeque uicinitatis studia atque 
officia prolixe testatur. Quoniam uero me huc ad Illustr. et Gene-
rositates Vestras S. M. Regia miserit, ut eius nomine nonnulla illis 
proponerem, literas fidei ante omnia exbibeo. Quibus lectis, reli-
quam prosequar legationem, in qua non requirent a me, uti ab 
bomine armis potius quam literis dedito, exquisitam Latini ser-
monis elegantiam, sed eo erunt contentae, si rem ipsam piane 
et dilucide, sensumque Regiae Maiestatis explicauero. 

Tametsi Sacra Regia Maiestas Dominus meus clementis-
simus non ignoraret perspecturas esse 111. et Gen. Vestras suam 
in bis motibus animi sententiam, tum ex literis ad 111. et Gen. 
Vestras fusius perscriptis, tum ex Generoso Stepbano Akkaj : 
nihilominus, ut testatius apud animos earum relinqueret, quam 
bonae vicinitatis et quietis studiosissimus sit, me quoque bue 
ablegandum putauit, qui et ea, quae literis continebantur, corani 
proponerem, et si quid praeterea a quoquam requiri posse uide-
retur, uiua uoce efficacius quodam modo docerem et proponerem. 

Vt igitur bine capiam initium, non latere existimo 111. et 
Gener. Vestras, Regiam Maiestatem, Dominum meum clemen-
tissimum, post felicem ad Regnum Poloniae inaugurationem 
studiosissimam semper pactorum foederumque fuisse, quod non 
solimi vicinis atque prouineijs, quae Christianam profitentur 
religionem, sed ipsis etiam paganis testatissimum fecit, ut nihil 
per decursum trium et triginta annorum, quibus foeliciter Re-
gnimi Poloniae gubernat, magis illi propositum esset, quam 

*) Ezen levél kelet nélkül Bethlen Gábornak Tót-Prónáu 1619 . 
oct. 5-dikén és Pozsonyban 1619. oct. '20. kelt levelei közt van leirva, 
és igy k e l t e a legnagyobb valószínűséggel e két nap közötti idörc 
teendő. 
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pacem tranquillitatemque domi forisque retinere et firmiter 
stabilire. 

Porro cum regnum Huugariae multis etiam foederibus 
pactisque Regno Poloniae ab antiquissimis temporibus coniun-
ctum esset, non potuit quoque Regia Maiestas nisi singulariter 
eo ferri, ut inter haec duo Regna pax et amititia mutua colere-
tur et conservaretur, eoque magis, quod in inclytam gentem Hun-
garicam propendeat, eamque beneuolentia praecipua prosequa-
tur. Cuius rei uel illud luculentum indicium est, quod, uti non 
ignotum est, satellitem quoque suum non ex alia quam bac gente 
semper kabuerit, nuncque habeat, ut eo ipso prae reliquis fidissi-
mam sibi esse manifeste ostendat. 

Ac pro bac quidem amicitia propensique animi studio 
cum nuper inaudisset Principem Transyluaniae cum exercitu in 
Hungáriám inopinato uenisse, resque hoc ipsius aduentu ad ma-
gnani spectare perturbationem intelligeret, dedit statini prius 
quidem ad ipsum Principem Transyluaniae literas, ut a coeptis, 
quae raro bonum euentum sortiuntur, desisteret, deinde etiam 
ad eius asseclas, ne ei, qui legitimi Magistratus dignitatem 
oppugnandam suscepisset, temere adhaererent. Ea uero conimo-
nitio non aliunde profecta est, nisi ut manifeste omnibus consta-
ret, Regiam Maiestatem optime Regno Hungáriáé cupere, ab 
eoque impendentes calamitates et pericula, quae ex bis moti-
bus plerumque nascuntur, mature auertere voluisse. 

In eodem proposito nunc quoque Regiam Maiestatem per-
seuerare, pactaque et foedera, atque auitam cum Regno Hungá-
riáé amicitiam sacrosancte colere uelle, firmiter sibi Illustritates 
et Generositates Vestrae persuadebunt ; modo ita quoque se ab 
altera parte gerant, ne qua ansa per eas ad pacem turbandam 
dari uideatur. 

Porro quicquid nunc tempestatimi et turbarum in hoc 
inclyto Regno concitatum est, id ijs tribuendum, qui praeter 
oninem opinionem fidem Caesareae Maiestati Regi suo legitime 
electo et coronato datam fregerunt, permultisque tam ex ecclesi-
astico quam seculari statu viris primarijs partim occisis, partim 
pulsis, partim omnibus suis bonis fortunisque exutis, quietem 
Regni Hungáriáé violarunt, neque bis contenti, Scepusiense ter-
ritórium, possessionem Regni Poloniae antiquissimum, summo 
cum totius Reipublicae praeiudicio et contumelia ingressi, mili-
terà, commeatum, subuectiones, pecuniam sub poenis grauissi-
mis et comminationibus imperarunt. 

Hinc enim imprimis Regiae Maiestati Domino meo cle-
mentissimo necessitas quaedem imposita uidebatur, ut securita-
tis domesticae causa, vicino tumultuante Regno, exercitus Rei-
publicae e Podolia versus fines Huugariae deduceretur, qui etiamsi 
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ita intra tìnes Regni suis in statiuis teneatur, ut nullum Regnicolae 
Hungáriáé damnum uel incommodum sentiant, nihilominus non-
nullam potuit dare ausam alicuius de regno Poloniae suspicio-
nis. Jam uero ea quoque irruptio quorundam militum Polono-
rum hinc itidem quasi a fonte initium sumpsit : nam cum non-
nulli, claris familijs orti, patria sua tanquam extorres pulsi, 
bonisque suis spoliati essent, omnibus neruis et se in patriam 
restitui, et bona sua recuperare conati sunt. Hi cum sese ad 
partes Caesareae Maiestatis adiunxissent, stipendijs eiusdem 
certos milites in Polonia conduxerunt, qui cum non essent in 
ilio Reipublicae seruitio, uti bomines liberi, datis sibi stipendijs 
a Caesarea Maiestate facile eo adducti sunt, ut in regnum Hun-
gáriáé irruptionem facerent. Quae irruptio, cum praeter consi-
lium Regiae Maiestatis facta sit, nemo est, si recte expendatur, 
qui merito pacta foederaque uiolata esse queri possit. Nam uti 
quondam in fauorem Stanislai Stadincij Sabati in Poloniam 
irruperant, multaque et magna damna subditis Regiae Maiesta-
tis iutulerant, neque tamen eo nomine, (quia id non auctoritate 
supremi Magistratus factum erat), de ruptis foederibus ulla fuit 
a nostratibus querela, ita nunc quoque nulla causa iusta ad 
rumpenda foedera bac irruptione dari potuit, quae a Caesareae 
Maiestatis stipendiario milite, sollicitantibus ipsismet ex inclyta 
gente Hungarica ortis, non auctoritate Regiae Maiestatis 
facta est. 

Quod autem Regia Maiestas Dominus nieus clenientissi-
mus non potuerit in Regno suo eius militis colligendi condu-
cendique facultatem Caesareae Maiestati denegare, pactis foede-
ribus expressissime id cautum est, ac praecipue ijs, quae Anno 
1613. die 23. Martij Posonij cum Serenissimo diuae mémoriae 
Imperatore Mattina eiusque successoribus renouata et confir-
mata sunt. Quae ut Illust. et Gener. Yestrae clarius accipiant, 
eoruni pactorum verba expressa legam, quae praesenti rei ser-
uire uidebuntur. 

Illud Regia Maiestas, D. meus clementissimus, diligenter 
me iussit 111. et Gen. Vestris consideranclum proponere, dum 
infelicitate quadam inter legitimum Regem et Urdines inclyti 
huius Regni Hungáriáé dimicatur, uix fieri posse, ut ex bisce 
pactis foederibusque aequalis ad utramque partem fructus utili-
tasque posset prouenire. Quod enim in fauorem Caesarea Maie-
statis cedere possit, id Status Ordinesque incommodare sibi cau-
sabuntur, itidemque quod usui possit esse Statibus et Ordinibus, 
facile est, ut id contra Caesaream Maiestatem fieri putetur. 
Cuius rei non alia causa est, quam pacta et foedera non solimi 
inter Ordines Regnorum seiunctim, sed inter Ordines et Reges 
coniunctim, sancita sunt. 
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Vnum corpus erat inclytum Reguum Hungáriáé, quod 
grata omnium membrorum tum inter se tum cum capite suo 
consensione florescebat. Nunc membra a capite diuisa et di-
uulsa ad eam deuenere calamitatem, ut in caput suum et contra 
se armata, visceribus suis manus afferre conentur ; quo in tanto 
dissidio difficile a vicinis potest satis fieri pactis et foederibus, 
cum quicunque secundum pacta Caesareae Maiestati cousulere 
uoluerit, contra Ordines facere uidebitur, et e contra quicquid 
Ordinibus ex ui pactorum praestitum fuerit, eo ipso Caesareae 
Maiestati oppugnali putabitur. 

Quem quidem statimi inclyti huius regni Regia Maiestas 
pro studio suo non potest nisi grauissime dolere, ex quo nibil 
nasci posse, nisi infinitas calamitates, optime intelligit. Proiude 
etiam atque etiam 111. et Gen. Vestras hortatur, ne se a Rege 
suo tamquam membra a capite diuidant, potiusque ad vnionem 
accedant, ex qua optata pax et felicitas liaud dubio efflorescet. 
Imprimisque obtestatur, ne 111. et Gen. Vestrae occasionem 
communi Cbristianorum bosti prebeant, se patriamque suam et 
vicina subinde Regna inuadendi : ij enim ipsi, quibus prope 
autoribus boc totum incendium concitatimi est, quid macbineu-
tur, et quanta arte sub libertatis specie Turcicum iugum obtru-
dere conentur, certarum literarum transumptis docebo. 

Ex quibus manifeste patebit, magno in periculo uersari inclij-
timi lioc regnum, parumque abesse, nisi mature ad pacem redie-
rint, ut summis inuoluantur difficultatibus, et seruitutem Turcicam 
nitro ceruicibus suis accersant. Cui rei ut mature obuiam eatur, 
Regia Maiestas Dominus meus clementissimus promptam suam 
operam offert ad pacificationem, ut amice potius, quicquid est 
controuersiarum, quam annis, quorum exiturn nemo sibi explo-
rate polliceli potest, componatur, neque dubitat Caesareani Maie-
statem affinem saum et cognatum cbarissimum clementer omnes 
ad se redeuntes recepturam, ijsque postulatis, quae abliorrere 
ab aequitate non uidebuntur, satisfacturam. 

Igitur secuni accurate perpendant, uelintne potius, cum 
quiescere possint, tumultuari, et se patriaeque suae reliquias 
communi Cbristianorum bosti ultro prodere, an saluis suis pri-
uilegijs et libertatibus, secundum iusiurandum suum, legitinio 
Regi parere, pacemque atque tranquillitatem sibi patriaeque 
suae constituere. Quam ita Regia Maiestas, D. meus clementis-
simus. exoptat, ut de Comitijs Generalibus breui iudicendis deli-
beret, in quibus id unum tractetur, quo pacto post tantas diffi-
cultates desiderata pax regnis vicinis restituatur. 

Atque baec sunt, quae me Regia Maiestas D. meus cle-
mentissimus Illustritatibus et Generositatibus Vestris iussit 
explieare. Quibus perceptis non dubitat, quin me cum suo re-
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sponso, quod ad pacem spectare cupit, hiuc quam primum sint 
dimissurae. 

(Caucellaria Trans . ) 

III. Zsigmond lengyel király gr. Althan Adolfnak felhatalmazást ad, hogy 
II. Ferdinánd magyar és cseh király részére Lengyelországban zsoldosokat 

toborzhasson. Varsó, ( 1 6 1 9 . oct. vagy november havában.) 

Sigismuudus Dei gratia Rex Poloniae etc. Significamus 
praesentibus literis nostris quorum interest vniuersis et singulis. 
Quod cum Serenissimus Prineeps Dominus Ferdinandus Hungá-
riáé et Bohemiae Rex, frater et affinis noster, et pro necessitu-
dine sanguinis et mutuorum iure pactorum id a nobis postulas-
set, ut in ditionibus regni nostri militis sumptibus et impensis 
Suae Maiestatis colligeudi, atque extra illud educendi, I l lustri 
Domino Adolpbo Corniti ab Althan hoc tempore, quo ipse a 
rebellibus subditis oppugnatili-, potestatem concederemus : Nos 
ex Senatorum Consilio faciendum id nobis esse censuinius, quod 
rei aequitas atque necessitas, quod periculi magnitudo, quod 
aretissimarum propinquitatum uincula, quod denique pactorum 
publicorum iura interim a nobis poscunt et flagitant. 

Quocirca Domino Corniti supradicto bisce literis nostris 
permittimus, potestatemque facinius, ut tam per se quam per 
locumtenentes et substitutos suos cuiusuis generis milites, in 
regno nostro, non tamen intra eius penetralia, sed iuxta confinia 
duntaxat, nominatim uero in Scepusiensi tractu, ei conscribere 
et colligere atque extra illud educere liceat, Dununodo idem 
prospiciat ac praecaueat, ne ab eisdem militibus regnicolae et 
subditi nostri danmis et iniurijs ullis afficiantur, neque uecturas 
praestationesque ullas et commeatus, seu eibariorum nomine 
quiequam in bonis nostris et ecclesiasticis, alijsque Nobilium et 
quorumlibet priuatorum exigant ; neque intra fines regni se cou-
gregent, castra stationesque ponant, ordines instruant, aut signa 
militaria explicent, nec turmatim sed singillatim ad locum lus-
trationi detinitum sine quouis maleficio se sistant, ac ubique in 
regno et ditionibus nostris modeste et pacate innoxieque se 
gerant ; alioquiu hanc nostram concessionem irritam nullamque 
esse uolumus. Quibus ipsis militibus stipendia Serenissimi Regis 
Ferdinandi, uti praemissum est, tuto et impuue capere eique 
militare licitum. Quod nominatim ad Palatinorum Castellanos, 
Capitaneos, Magnatumque et Officialium regni nostri, Domino-
rumque militiae notitiam dedueimus, uolumusque, ut praefatum 
Comitem ipsiusque locumtenentes et substitutos, quorum nomina 
et coguomina hic pro expressis haberi uolumus, eo in negotio 
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non impediant, quin imo ut fauore et auxilio suo ilii praesto yiut 
cupimus. In cuius rei fidem praesentes ad arbitrium nostrum 
duraturas manu nostra subscripsimus, et sigillo regni communiri 
mandamus. Datum Varsauiae. 

(Cancellarla Trans.) 

Bethlen Gábor magyarországi tanácsosainaló esküje. Kelet nélkül (1610 . 
végén vagy 1620 . elején.) 

Forma Juranienti Doniinoruni Consiliariorum. 
Ego N. iuro per Deum uiuum et íidem meam Cbristianani 

sanctumque Euangelium, quod cum Sua Serenitas, Serenissimus 
Hungáriáé et Transyluaniae Princeps, Dominus meus clemen-
tissimus, me in consilium suum adbibere dignatus est, a modo 
in posteruni Suae Serenitati Regnoque Hungáriáé in omnibus 
fidelis et obediens ero, et in quacunque re interrogatus fuero, 
tidele, bonum et utile consilium, Regni Hungáriáé libertatibus 
consonimi dabo, odio, amore, timore, fauore, alijsque complacen-
tijs et aflectis semotis ; amicos Suae Serenitatis et Regni pro 
amicis, inimicos pro inimicis babebo, Consilia et secreta Suae 
Serenitatis et Regni mihi in Consilio vel per literas aut aliter 
qualitercunque commissa nemini pandam, nec euulgabo. I t a me 
Deus adiuuet et fìdes mea Christiana. 

(Cancellarla Trans.) 

A magyarországi lelkészek hűségesküje Bethlen Gábor részire. Kelet nélkül 
( 1 6 1 9 . végén vagy 1620. elején.) 

Juramentum Pastorum. 
Ego T. verbi diuini Ecclesiae oppidi uel possessionis T. 

Supremus Concionator, iuro per Deum omnipotentem et San-
ctam Trinitatem, qui est Pater , Filius, et Spiritus Sanctus, quod 
Illustrissimo Domino Principi, Domino Gabrieli Betthlen, Dei 
grafia Transsyluaniae Principi, partium Regni Hungáriáé Do-
mino et Siculorum Corniti, Domino et Principi meo naturaliter 
clementissimo, in omnibus et toto vitae meae cursu Suae Illu-
stritati iuxta vires meas onmem fidelitatem praestabo, commoda 
Suae 111. Celsitudinis nequaquam celabo, imo ea, quae nocitura 
esse animaduertero, Suae 111. Celsitudini in tempore significabo. 
Fraeterea omnia ea, quae muneris mei exequenda iuxta uocatio-
nem meam a Deo ordinatam censebuntur, fideliter exequar. I t a 
me Deus adiuuet. 

(Cancellarla Trans.) 
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A lévai vár német kapitányai, katonái és tüzérei folyamodása Bethlen Gá-
borhoz. Léva, 16"20. jan. 16. 

Serenissime Prineeps, Clementissime Domine. Serenitati 
Vestrae a summipotente diuturnam incolumitatem prosperumque 
impérium subiectissima deuotione precamur. 

Cum ad Illustrissimi Domini Palatini in nomine domino-
rum Statuum et Procerum Hungáriáé 2. Januari j datum man-
datum serium, directum ad Illustrem et Magnificum Dominum 
D. Joannem ab Altban nostrum praefectum, id indicatimi sit, 
quomodo in praeteritae diaetae Posoniensis conclusioue nostro-
rum fidelium seruitiorum militarium dimissio deliberata fuerit, 
nuncque rursum effectuandum proponatur et mandetur deuuo. 
Quod nos singulariter iu admirationem et rapit et dolorem 
mouet, recolentes in memoria nos non solum a duobus Romano-
rum Imperatoribus et Regibus Hungáriáé, Rudolpbo et Mattina 
piae memoriae, acropolim et praesidium introductos ordinatos-
que esse, ubi ultra 20 annos, ex conscientia et certa spe loquen-
tes, Coronae buicque celebratissimo Regno Hungáriáé, corpori-
bus, opibus et sanguine, uti strenuis militibus competit, laudeque 
dignum est, omni tempore et necessitate postulante seruiuimus, 
atque ad niorigerandum promptissimos nos exbibuimus semper, 
aeque ac nunc. Quodque attestantes prouocamus omnes et singu-
los in vicinis Comitatibus, quibus certo eertius constat, nos 
nuncquam vel contra regnum aut minimum regnicolarum bostile 
quid contrariumue aut damnosum praestitisse, exliibuisse, veruni 
modo nostrae fidei commissam Arcem Lewam contra infensissi-
raum bostem Cbristiani nominis Turcam vigilantissima custodia 
tìdelissime indefessos custodiuisse. Hinc iusperatam remotiouem 
banc neque commeruimus, neque sperauimus. Vtut tamen cedat, 
Triuno disponente, atque Serenitate Vestra cum Dominis Stati-
bus et Proceribus regni procurantibus mandante, neutiquam 
contrarij, sed ad obsequendum paratissimi erimus. Potius humi-
liter supplicantes oramus Serenitatem Vestram, pro innata pru-
denza, diuinitusque multifaria experientia et indulgentia orna-
tani, velit altiore mente fidelia nostra duiturna seruitia buie 
lau datissimo regno praestita perpeudere ; atque ubi nostrorum 
officiorum sedulorum porro non indigebunt, quod in Serenitate 
Vestra Principe pieutissimo et iustissimo summopere laudabile 
est, pro more bellico Germanorum, Commissarios conduceudos 
suadeat et mandet, per quos actis gratijs legitimo modo dimit-
tamur, et residuimi stipendij nostri consequamur, quo bine inde 
circum circa bonestis regnicolis debentes satisfacere possimus, 
et in discessu nostro absque impedimeuto pergere, neue alijs 
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iücommoclitatibus inuoluamur. Interim a Serenitate Yestra ele-
mente humiliter speramus, Serenitatem Vestram cum Dominis 

Statibus et Proceribus regni vsque ad adventum Commissario-
rum et solenmem dimissionem stipendia per Tricesimatorem in 
Selie particularia et usitata bactenus concessuram. Denique 
Serenitatis Yestrae nos cum uxoribus et liberis clementiam et 
exoptatissimam resolutionem desiderantes, paternae et Cliri-
stiano Principi dignae clementiae constantissime commendamus, 
Serenitatem Yestram, Dominum nostrum clementissimum, cum 
omnibus et singulis diuinae prouidentiae committentes. Actum 
Leuae 16. Januari j Anno 1620. 

Serenitatis Yestrae 
subiectissimi et obedieutissimi 

Capitanei, milites et ad tormenta 
pertinentes Germani Arcis Lewae. 

(Cancellavia Trans.) 

Gr. Thurzó Szaniszló dunáninneni generalis, Érsekújvár és a hcgycniuueui 
régvárak főkapitánya, hüségeskilje Bethlen Gábor részére. Sempte,- 1 6 2 0 . 

jau. 22. 

Forma iuramenti Spectabilis ac Magnifici D. Comitis Sta-
nislai Tvrzo de Bethlenfalua, perpetui terrae Scepusiensis ac 
eiusclem Comitatus Supremi Comitis, Serenissimi Domini D. 
Gabrielis Dei grafia Hungáriáé et Transsyluaniae Principis ac 
Siculorum Comitis Supremi et perpetui Comitis, Partium Cisda-
nubianarum Generali ac Praesidij Érsek Vyuariensis et confinio-
rum antemontanorum Supremi Capitanei. 

Ego Comes Stanislaus Turzo etc. Juro per Deum uiuum, 
Patrem. Filium, et Spiritimi Sanctum, ac Sanctum eius Euau-
gelium. Quod quia Serenissimus Hungáriáé et Transsyluaniae 
Princeps, Dominus meus clementissimus, ex speciali sua gratia, 
spontaneaque et libera voluntate, me seruitorem suum multis 
alijs mei ordinis Baronibus et Proceribus praeferens, ad hono-
rem et dignitatem Generalatus Partium Cisdanubianarum et 
supremi Capitaneatus Praesidij Yijuar ut et reliquorum conti-
niorum vniuersorum antemontanorum, cum magna nominis et 
totius familiae meae exaltatione admittere et promouere digna-
t u s e s t : ob hoc ego quoque volens aífectionem, obseruantiam, 
obedientiam, fidemque meam erga Serenitatem Suam Statusque 
et Ordines Regni Hungáriáé declarare, et Suae Serenitati pro 
tanto in me collato beneficio ex obligato seruitore obligatioreni 
reddere, promitto per fidem meam Christiauam, honorem et 
humauitatem, quod Suae Serenitati et Regno Hungáriáé in 
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omnibus fidelis ero, studeboque semper honorem, authoritatem, 
dignitatem et omne bonum Suae Serenitatis et Regni fideliter 
promouere, et omnem aduersitatem omneque malum pro omni 
posse meo deuitare et propulsare ; castrorum finitimorum con-
seruationem et instaurationem ac defensionem studiosissime 
semper curare enitar, et omnia ad officium meum pertinentia 
diligenter exequar ; amicis Suae Serenitatis et regni amicus, 
inimicis inimicus manebo ; confiniaque regni mihi eredita ad 
extremum vitae usque halitum contra omnes bostiles impetus 
defendere et tueri conabor ; cum nullo unquam in preiudicium 
libertatum regni et authoritatis Suae Serenitatis clam vel palam 
tractabo, agam, nec concludam : verum dum et quandocunque 
Sua Serenitas et regnum illa a me recipere voluerit, statim et de 
facto absque ulla difficultate resignabo. Imo promitto et ad 
obseruationem executionemque omnium praemissorum me ad-
stringo et obligo fide mea Christiana. I ta me Deus adiuuet et 
sanctum Euangelium. In Semte die 22. Januari j 1620. 

(Cancellarla Trans.) 

Lubomirszki Szaniszló Szécsì György magyarországi fővezérnek, Krakkó, 
1 6 2 0 . jan . 25 . 

Illustrissime Domine Domine Amice et vicine obseruan-
dissime. 

Literas Illustrissimae Dominationis Vestrae die 18. Janua-
rij datas hesterna die accepi, simul legatis 111. Dominationis 
Vestrae beneuole exceptis, et in omnibus quae retulerunt fide 
data, mentem 111. D. Vestrae probe intellexi. Prout prioribus 
literis meis obtuli, omne Studium ac conatus me adhibere velie, 
ut pacta foedera inter haec fiorentissima Regna sancte et inuiola-
biliter seruentur, ac in arctissimum amicitiae foedus coalescant, 
nec non tempestas ista inopinate oborta penitus resideat, idem 
hisce praesentibus sancte polliceor, quemadmodum legatis 111. 
D. Vestrae oretenus uberius declaraui. Quod superest, officia 
mea 111. D. Vestrae diligentissime commendo. Craccouiae die 25. 
Januarij 1620. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae 
Amicus et vicinus ad seruiendum paratus 
Stanislaus Lubomirski Comes in "Wisnicz, 

Incisor Regni Poloniae, Sendomiriensis, Sce-
pusiensis, Dobcycensis etc. etc. Capitaneus m. p. 

Czím : Illustrissimo Domino Domino Georgio Sechij de Rymasze-
cliij, Superioris Lindwa, Balogh et Murán Arcium perpetuo Domino, 
Equi ti Aurato, Corniti Comitatus Geomeoriensis, vniuersorum per Hun-
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gariam exercituum Generali Capitaneo etc. Domino Amioo et Vicino 
obseruandissimo. 

(Cancellaria Trans.) 

Konieezpolsld Szaniszló, a lengyelországi mezei liadal; főkapitánya, Szécsi 
Györgynek. Krakkó, 1620 . jan. 26. 

Illustrissime domine et amice colende. 
Cum hie in vicinia Regni Hungáriáé Sacrae Regiae Maie-

statis, domini mei clementissimi iussu, partim ad comprimendam 
insolentiam licentiosi militis, partim ad tutandos fines regni ab 
ineursionibus quibuscunque versarer, perlatum est ad me, quos-
dam Hungaros milites in fines nostros irruptionem fecisse, et 
pagos quosdam igne et gladio deuastasse, eaque ratione pacta et 
foedera cum Regno hoc Poloniae et Hungáriáé nonnihil violasse. 
Quod etsi, ut par erat, grauiter ferrem, cumque, ut verum fatear, 
vindictam meditarer, venit interea nuncius Illustrissimae Domi-
nationis Vestrae ad Illustrissimum Dominum Stanislaum Lubo-
mierskj Comitem in Visnic, Incisorem Regni, id urgens et desi-
deranSj ut a mutuis armis abstineamus, et ut potius pacem atque 
foedera inter haec regna sancita colamus. Communicatis itaque 
consilijs, cum id non ingratum fore Sacrae Regiae Maiestati 
Domino nostro clementissimo putaremus, assecurationem liane, 
quae nobis ab III. D. Vestra missa est, accepimus, nostramque 
reciproce mittimus, nihil dubitando, in hos latrones, qui nuper 
in nostras partes ineursionem fecerant, ab III. D. Vestra serio 
animaduersum iri, tum et id ab III. D. Vestra prospectum, ne 
amplius tale quid eueniat, quod nos aut irritare aut exaeerbare 
posset, Caeterum III. D. Vestram cupio valere foelicissime, eique 
mei animi propensam voluntatem commendo. Datum Krakouiae 
26. Januar i j Anno 1620. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae 
Amicus et seruitor 

Stanislaus de Koniecpole Koniec-
polskj, Exercituum Regni Poloniae 

Dux Campestris Tenebunensis 
Tarozta et Capitaneus. 

Czim : Illustrissimo Domino Georgio Szechi de Rima Szecz etc. 

(Cancellaria Trans.) 
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Bethlen Gábor levele muzulmán fejedelemhez, (a Icrími tatár hámhoz). Kassa, 
1620 . febr. 7. 

Felséges hatalmas fejedelem, mi nekünk minden böcsület-
tel való jó akaró Urunk és barátunk. Az nagy hatalmas Isten, 
kitől a kerek világ biratik és igazgattatik minden benne lévő 
hatalmasságokkal, te Felségedet is birja, igazgafesa a keresztyén 
országoknak és fejedelmeknek, kik az muzulmán nemzetnek jót 
kívánnak, javokra, megmaradásokra. Éljen sokáig jó egésségben, 
és napjai sokasodjanak. 

Felséged méltóságos levele minekünk hozzánk küldetett 
böcsületes szolgáitól megadatott, ebben a királyi várasban, Alsó 
Magyarországnak metropolissában. Mely levél mi tőllünk nagy 
böcsülettel vétetett és olvastatott, sőt nagy örömünk adatott 
azon, hogy te Felségedet birodalmában jó egésségesés békeséges 
állapatban engedtetett az nagy Istentől hallanunk. Mi róllunk 
pedig jóakarójáról hogy Felséged el nem feledkezett, hanem 
ilyen messze földről is minket méltóztatott meglátogatni, azt mi 
Felségedtől felette nagy böcsülettel és hálaadással vöttük. Igír-
jük mi is Felségednek arra magunkat, hogy valamire elérkezünk, 
mind ennyi sok országok által te Felségednek kedveskedő szol-
gálatunkkal megfogyatkozni nem akarunk. Hogy pedig te Fel-
séged értse a mi mostani ide való állapatunkat, dícsírtessék az 
nagy Isten minden ő teremtett állatitól, és éljen az hatalmas 
császár szerencsés jó egészségben ! magunk békeséges és egéssé-
ges állapattal élünk. Mostan is az elmúlt napokban, ugy mint 
ezelőtt hat hónapokkal, az minden jó hírrel névvel tündöklő és 
minden böcsületre méltó nemes Magyarországtól mostani nímet 
királyok ellen való szükségekben segítségül hivattattunk vaia ; 
kiknek hivataljokra velek való kötelességünk szerint magunk 
személyében kijöttünk, és minden ellenségink ellen az nagy Isten 
győzedelmes szerencsékkel meglátogatván, ellenségink előttünk 
elfutván, egész Magyarország a nímet birodalma alól Isten által 
felszabadíttatott, és mostan mi tőllünk, Felséged jóakaró barát-
jától, igazgattatik és biratik. Kévánjuk az felséges Istentől, hogy 
minden ellenségi hatalmas császárnak éles kardja alá vettesse-
nek. Felségednek mi is akarván kedveskedni, mint ilyen hertelen 
utunkban lévén, és a hadakból térvén meg, magunk mellett a 
minémü óra találtatott, Felséged kévánsága szerint jó szívvel 
küldöttük ; szeretettel kérjük, ne jó neven hanem csak kedvesen 
vegye. Isten egésségünket adván rövid napok után mi is Felsé-
gedet böcsületes emberink által jó egésségében Felséged méltó-
ságához illendő módokkal akarjuk meglátogatni. Szeretettel 
kérjük Felségedet, hozzánk megmutatott jó akaratját mi hozzánk 
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tartsa meg, és ha miből a Felséged segitségével élni akarunk, 
münköt jóakaróit az egész magyar nemzettel együtt abban meg 
ne fogyatkoztasson ; kiért mi is Felségednek igyekezünk kedves-
kedni. Ezek után az nagy Ur Isten Felségedet éltesse jó egés-
ségben. Datum in Libera et Regia Ciuitate nostra Cassauiensi 
die 7. Februarij 1620. 

(Cancellarla Trans, erd. Muzeum kézirattárában). — Ugyanott meg va a a 
levél latinul is. 

Bethlen Gábor Frídrik cseh királynak. Kassa, 1620. febr. 20. 

Serenissima Regia Maiestas, Domine mibi obseruan-
dissime. 

Soluta inelyti Regni Hungáriáé Diaeta, meque Posonio 
proíiciscente, omnia, quae commune regnorum negotium spe-
ctare uidebantur, per literas atque Dominos Yestrae Maiestatis 
ablegatos copiose satis eidem declaraueram. Postea aliquot die-
rum spatio Imperatoria ac Regia Maiestas, eiusque scrupulosi-
ores Consiliarij, nonnullas in induciarum tabulis, vocibus et phra-
sibus, partim obscuritates, partim difficultates indagando, con-
íirmatio a Sua Maiestate viginti plus minus dierum spatio, quam 
sperabamus protracta fuerat. Tandem nero sublatis quibusuis 
atque complanatis difficultatibus, Sua Maiestas pro uoto et diplo-
mata confirmauit, et de inducijs cum Bokemis alijsque confoe-
deratis prouincijs paciscendis ut modo debito Sua Maiestas 
requiratur, ad meam intercessionem literas salui conductus pani 
adire requirereque uolentibus promisit. Quo autem plenius Yestra 
Maiestas Suae Imperatoria^ ac Regiae Maiestatis super bac re 
plenius resolutionem intelligat, literas Suae Maiestatis Impera-
toriae ac Regiae ad me scriptas in specie eidem transmisi. Videt 
ex illis iustam Suae Maiestatis querelam contra exercitus Mora-
uos ac Bobemicos luculenter proponi. Quas quidem renouatas 
utrinque bostilitates et irritamenta uel ideo in Vestra Maiestate 
suisque exercitibus non approbo, quod Domini ablegati confoede-
ratorum, tempore discessus Posonio, stipulata manu mibi spopon-
derint, meo ac Hungarorum exemplo Suam Imperatoriam ac 
Regiam Maiestatem de paciscendis inducijs illico requiren-
dam fore. Ac Nickespurgi quidem oppugnatio et expugnatio 
offensiue potius magis quam defensiue patrata esse uidetur, 
quam sub spe qualicunque induciarum perpatrasse non est pacis 
amantium, sed bostilitates et irritamenta fouentium. Sane dolen-
ter nimis inaudio, ex parte altera Suam quoque Maiesta-
tem Imp. ac Regiam externis quibusque auxilijs ad vindican-
das eiusmodi iniurias sese armare. Quam ego pro officij mei 
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ratione serio iterum atque iterum requiro, parcatur Cbristiano 
sanguini, parcatur horrendae regnorum vastitati. Cui rei libenter 
se Sua Maiestas accommodaturam offerret, si vel modum uel 
uoluutatem requirendi in Bobemis alijsque suis inimicis uideret. 
Sed quae bactenus patrata sunt, tardiori forsan quam par erat 
Suae Maiestatis Tmperatoriae ac Regiae resolutioni tribui pote-
riint. Nunc, cum ad meam requisitionem ac intercessionem Sua 
Maiestas clementer literas salui conductus eam adire uolenti-
bus promiserit, omnis sane in posterum culpa in eos redundabit, 
si uel literas salui conductus recipere uel in tractatum cum Sua 
Maiestate descendere praetermiserint. Yrget autem omnino 
maxima necessitas in praesentiarum, meo quidem iudicio, partem 
utramque, uniuersali uidelicet a Turcis Tartarisque imminens 
Europae periculum ; nam cum nulla alia commodiore occasione 
Turca res suas, quam Reguni Regnorumque Cbristianorum dis-
sensione ac discordia, promouerit, certo certius a Legatis et Ora-
toribus meis ex Porta scribitur, Imperatorem Turcarum Supre-
mum Yezerium reliquosque ex purpuratis, qui pacis studiosi 
uidebantur, ab officio remouisse, aliosque loco illorum, qui belli 
Martisque artibus pollent, suffecisse, in omnibus ditionibus et 
regnis summám praeparationem ad bellum, in quo se praesen-
tem quoque futurum affirmat, praecepisse, vires Asiaticas etiam 
primum Adrianopolim usque transmigrare mandasse, ex alijs 
partibus Supremum Chamum cum omnibus viribus commoueri 
iussisse. Tantam barbarorum gentium molem in quot quasue 
Europae partes pro liibitu ac voluntate libera, ubicunque com-
modior occasio illis affulserit, distribuere ualeat, facile est cogi-
tatione assequi, nullam certe in istis vicinis regnis securitatem, 
nisi concordes, aut saltem sub inducijs reperti fuerimus, nobis 
posse polliceri. Itaque et nostra propria et communis regnorum 
Cbristianorum permansio, nunc si alias unquam, requirit et 
urget, ut Yestra Maiestas quamprimum mocluni atque rationem 
quaerat, quibus inducias primo, postea iustis et aequis conditio-
nibus bostilitates atque inimicitias e medio regnorum Cbristia-
norum remouendo pacem atque concordiam cum ijs quibus con-
uenit constituat, foueat et conseruet. Interea, quantum quidem 
barbaris fidere licet, ad securitatem nostris rebus parandam, uti 
iam semel promissum extat, cursoresque ideo ad Portam dimisi, 
de adornatione summorum Legatorum ad Ottomanum Yestra 
Maiestas Regia cum suis necessum est ut sedulam curam atque 
diligentiam adbibeat. His Yestram Maiestatem Regiam diu foe-
licem et florentem regnare cupientes. Datum in Libera ac Regia 
Ciuitate Cassouiensi die 29. Februarij, Anno Domini 1620. 

(Cancellaria Trans.) 

TÖRT. TÁR. 1 8 8 1 . 22 
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Bethlen Gábor II. Ferdinándnak. Kassa, 1620. febr. 20. 

Sacratissiina Caesarea Regiaque Maiestas, Domine mihi 
benignissime. 

Utraque tam induciarum quam propriae assecurationis 
meae diplomata, eondigne a Maiestate Vestra Caes. Regiaque 
confirmata, medio fidelis mihi honorandi Cancellarij accepi ; 
quae iuxta binas etiam eiusdem literas, alteras quidem cum pla-
ni ore diplomatum declaratione, alteras de menstrua armorum 
suspensione cum Bohemis alijsque prouincijs clementi reso-
lutione. 

Quantum ad declarationem diplomatum attinet, non erat 
cur Vestra Maiestas Caesarea Regiaque, uel ulli alij, difficulta-
tes uel ambiguitates in illis ponere debuissent ; si quidem palam 
fűit separatim pro inducijs Bohemis impetrandis me apud 
Vestram Maiestatem intercedere ; quod facere necessum non 
íuisset, si hasce nostras ipsis communes putauissemus fore indu-
cias. Nec aliter contra Vestram Maiestatem ipsis suppetias ferre 
tenebimur, nisi forsitan Vestra Maiestas eondigne requisita iu-
stissimis et aequis etiam conditionibus (quod nequaquam spero) 
pacem petentibus omnino denegaret, aut uindictam ad ultimum 
illorum regnorum et prouinciarum exeidium absque ulla gratia 
et clementiae suae oblatione prosequeretur. 

Quod vero in alteris literis suis de rigida hostilitate eorum 
Vestra Maiestas conqueritur, hac eadem occasione ad illas obi-
ter respondeo, eos vicissim apud me similes de Vestra Maiestate 
querelas deponere, quantis nunc absque ulla miseratione externis 
eos militibus Vestra Maiestas obruere contendat, nullumque 
crudelitatis genus omitti, quod in illos non exerceant ipsius 
exercitus. 

Sane ego in isto casu, cum spes almae pacis corda omnium 
irradiando emolire potius animos quam ferociores reddere 
deberet, neutram partem laudare possum ; qui tamen prio-
res et uehementiores in irritamentis, illi magis culpandi. Sed 
causam irritamentorum cogito confìrmationis diplomatum pro-
crastinationem, de qua plerumque desperare coeptum fuit, et 
varij par vulgus noxijque rumores sparsi. 

Jam vero peroptime Vestrae Maiestati constare puto, 
confirmationem diplomatum, pactasque Hungarorum cum Ve-
stra Maiestate inducias, medio Cnncellarij mei Bohemis alijs-
que prouincijs esse promulgatas, quos longe firmioribus nunc 
rationibus et magis serio ego quoque moneo et adhortor, ut 
secundum Stipulationen! mihi factam de menstrua armorum 
suspensione, quam inducijs paciscendis, Vestram Maiestatem 
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requirant : occurrit enim nunc, quae et Yestram Maiestatem 
et illos ad pacem conciliandam merito mouebit, maxime so-
lida ratio. 

Quod videlicet Turcarum Imperator, intellecta tanta Re-
gnorum Christianorum dissensione et discordia, amoto ab officio, 
qui pacis cultor uidebatur, Supremo suo Vezerio, alijsque pacis 
studiosis Vezerijs dignitate priuatis, alium iuuenilis aetatis bel-
latorem, qui nunc deuicta classe maritima Regis Hispaniarum 
victor triumpbansque redijt, summae rerum praefecit, bellum-
que statim contra Polonos in omnibus suis ditionibus, quo iu 
propria persona aderit, maximamque praeparationem praecepit, 
ita ut vires Asiaticas in Europam transfretare migrareque iusse-
rit ; quem a tanto proposito nulla potiore ratione auocari posse 
arbitror, quam si pactis quantocijus cum suis inimicis inducijs 
Yestra M. Caes. ac Regia quamprimum pacem certam tranquil-
litatemque omnium regnorum Cbristianorum in Europa, et ut 
res Polonorum non armis sed alia via complanentur, cum Yestra 
quoque Maiestas arctissimo tam affinitatis quam confoederationis 
vinculo Regi Regnoque Poloniae iimcta sit, tam generalem ilio-
rum offensionem pati minime posse modis quibusque certioribus 
insinuauerit, Hactenus ad unas literarum responsio. 

Reliqua uero puncta declarationis, nimirum ut fideles Ye-
strae Maiestatis in bonis suis, prae manibus scilicet nunc kabi-
tìs, nullo modo turbentur, assensi tunc quoque, et nunc assentio, 
ut et in eodem, quo nunc sunt statu (saluis tamen publicis regni 
decretis et constitutionibus nouiter Posonii sancitis) omnia mane-
ant ; praeterquam quod in bisce partibus praesidia Polonica in 
arcibus Homonnaiauis relieta, cum excursiones faciant intollera-
biles, eos ab buiusmodi excursionibus coarctare probibereque 
absque ulla laesione pactorum, ut expresse positum est, ex offi-
cio mihi incumbit. 

Ut autem ad futura iam promulgata Comitia libertás qui-
busuis ueniendi, morandi et redeundi, ultra legum dictamina 
specialis saluus conductus detur, sane in boc superfluitateni 
nonnullam agnosco. Nibilominus ubi de eorum, qui publica con-
stitutione non excluduntur, personis requisitus fuero, in gratiam 
Yestrae Maiestatis, quicquid possibile fuerit, perlibenter uolun-
tati eiusdem me accommodare contendam. 

Ad meam porro personam quod attinet, clare in ipsis 
conclusionibus positum est, concessiones Yestrae Maiestatis non 
nisi consensu Statuum et Ordinum accedente ratas firmasque 
futuras, posteaque introductionem legitimam subsequendam, 
sensi et sentio nunc quoque. Atque baec ad declarationem utri-
usque diplomatis et literas Vestrae Maiestati respondere 
placuit. 

19* 
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Caeterum dissimulare uon possum, in primo statini indù-
ciarum limite niagnam contra pacta offensionem, imo uiolatio-
nem ex parte Maiestatis Yestrae in aures meas afferri : Capita-
neum Jauriensem supremum, collecta militum manu et insto 
exercitu, arcem Ouariensem obsidione tentasse, petardis alijsque 
tormentis intercipere occupareque adnixum esse ; vnde etsi iu-
stam passus repulsam discesserit, quid tamen et qualiter de au-
tbore tanti facinoris pro saluanda fide autoritateque Sua Caesa-
rea et Regia in exemplum aliorum statui debeat, sapienti Ye-
strae Maiestatis Caes. ac R. iudicio relinquo. 

Estque et aliud, quod milites Nadasdianos ex Hungaria 
contra confoederatos Yestra Maiestas educere statuerit, contra 
illud, quod omnia in Hungaria in eodem quo nunc sunt statu 
maneant. Nani etsi in ambitu regni, in illis, quae prae manibus 
liabuit, libera Yestrae Maiestatis gubernatio relinquitur, eductio 
tamen militum antea quoque Statibus et Ordinibus loco summae 
iniuriae habita est, nunc uero, roborata cum Bohemis et alijs 
prouincijs foederatione, multo magis. 

De alijs particularibus, quae extra corpus induciarum ac 
diplomatimi a Dominis Yestrae Maiestatis Commissarijs insinu-
ata sunt, sicut tota bac transactione, non est quod Yestra Maie-
stas de me quicquam dubitet ; dies et rerum euentus testabitur, 
(modo ex parte quoque Yestrae Maiestatis res simili aequalique 
studio iuuetur), ita mei spei atque expectationi Yestrae Maie-
statis accommodaturum, ut in omnibus, dignis possibilibusque 
non tantum culpa vacare, sed fauorem promereri reperiar. Con-
seruet Deus Yestram Maiestatem Caes. ac Regiam diu et foeli-
citer imperantem. Datum in Libera Regiaque Ciuitate Cassoui-
ensi die 20. Februárij Anno Domini 1620. 

(Cancellarla Trans.) 

Pécsi Simon cancellár Fridiik cseh királynak. Kassa, 1G20. febr. 24. 

Serenissima Regia Maiestas, Domine Domine mibi clemen-
tissime. Seruitiorum meorum in gratiam Maiestatis Yestrae 
demissam oblationem. 

Literas Maiestatis Yestrae ad me missas bonore quo decuit 
obseruantiaque accepi, nunciataque per Spectabilem ac Magni-
ficum Dominum Christophorum Burggrauium et Baroneni a 
Dobna demisse intelligens, mandata statini eiusdem pro celeri 
rerum exigentia non tantum apud Serenissimuni Principem pro-
moui, sed quia tractatus isti cum Imperatoria ac Regia Maie-
state Ferdinando per me sunt conclusi, serio eius Maiestati ac 
Consiliarijs de foto negotio perscripsi ; Sua autem Serenitas in 
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praesentia praefati domini Yestrae Maiestatis legati lieri kora 
prima post meridiem Magnificimi Dominum Stephanum Haller 
de Hallerkeő, Comitem Comitatus de Kikelleő, Aulae suae fami-
liarem, festino cursu Yiennam ad ^raefatam Imperatoriam Re-
giamque Maiestatem Ferdinandum expediuit, qui literas asse-
euratorias super menstrua armorum suspensione, simul etiam 
alteras legatis eandem Maiestatem adire volentibus salui con-
ductus impetret. Quae cum utrisque confornies aequalesque fieri 
debebunt, Yestrae Maiestati Regiae incumbit, quantocius in 
forma optima literas de suspeusione armorum ad manus nomi-
nati Suae Serenitatis internuncij assecuratorias transmittere, et 
ex Austria milites externos, boc est Morauos et Bohemos, edu-
cere. Instruxit Sua Serenitas legatimi suum. ut apud Maiesta-
tem Imperialem similiter de abductione militum externorum sol-
licite instet ; ita ut ex Morauia Bohemiaque, praesidiarijs qui-
dem loco suo relictis, sed ab omni excursione probi bitis, reliquos 
campestres in alias proprias ditiones collocet, Polonos autem 
onmino in patriam ipsorum remittat. Restabit igitur, ut Yestra 
Maiestas quoque Regia modis quibusque bonestioribus, etiam 
cum sui (condecente tamen) bumiliatione viam pacis cum Sua 
Maiestate ineundae quaerat atque sequatur. Sin autem Sua 
Maiestas, toties iam a Sua Serenitate requisita, nequaquam 
pactis nobiscum initis sese accommodaret, promissasque Bobemis 
et alijs prouincijs inducias facta armorum suspensione omnino 
denegaret, ac in excidium regnorum confoederatorum totum 
suum Studium conuerteret : ubi talem Suae Maiestatis resolutio-
nem atque intentionem Serenissimus Prineeps et Dominus Do-
minus meus clementissimus animaduerterit, illieo de suppetijs 
Yestrae Maiestati Regiae eiusque regnis et prouincijs ferendis 
ita prouidebit, ut non tantum quatuor aut quinque Huszarioruni, 
sed decem aut viginti etiam millia auxiliariorum illieo compare-
bunt, nec interim Polonia etiam a tergo periculo vacabit. Sed 
quantum ego assequi mentem atque voluntateni Imperatoriae 
Maiestatis potui, de concessione induciarum piane in praesentia-
rum nihil dubito ; quae cum acceptae semel fuerint, prudentiae 
Yestrae Maiestatis Regiae fuerit, ita se rebus ac negotijs accom-
modare, quo et ulteriori sanguinis Christiani effusioni regno-
rumque ruinae modum tandem posuisse ex sua parte reperiatur ; 
neue orbis Christianus et tota Europa ex tanta barbarorum gen-
tium, Turcarum videlicet et Tartarorum, commotione, quae non-
nisi oh discordiam regnorum Cbristianorum nix alijs saeculis 
inauditam se se commouit, maioribus longe ac funestioribus peri-
culis ob Yestras Maiestates inuoluatur. Sed de liijs a praefato 
Domino legato suo Yestra Maiestas Regia copiosius intelliget. 
Cuius me fauori Regio quam diligenter commendans, Eidem a 
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Deo omnem foelicitatem ex animo precor. Datum in Libera Re-
giaque Ciuitate Cassouiensi die 24. Mensis Februarij Anno Do-
mini 1620. 

Czim : Serenissimo PrincipiéDomino Domino Friderico Dei gratia 
Regi Bohemiae, Corniti Palat ino Rheni, Sacri Romani Imperi j Principi 
Electori, Marchioni Morauiae, Lucemburgensi et Silesiae Duci, Lusa-
tiaeque Marchioni etc. Domino domino mihi clemeutissimo. 

(Cancellarla Trans.) 

Bethlen Gábor Radzivil János herczegnelc. Kassa, 1630. febr. 24. 

Illustrissime Princeps Domine Amice nobis obseruandis-
sime et ckarissime. 

Quod prima nobiscum per literas Yestrae Illustrissimae 
Dominationis iucunda notitia non otiosa, sed cum ckaritatis offi-
cio coniuncta fuerit, magnam sane nobis iucunditatem peperit ; 
si quidem ex tanto terrarum interuallo praeter notitiam singu-
laremque in nos tanti Principis amorem detectio fraudium ini-
micorum meorum gaudium eondignamque delectationem attulit. 
Est etiam quod de prouidentia diuina bic miremur. quae teclmas 
hostium nostrorum e longinquis et ignotis terrae partibus nobis 
reuelari facit et procurat ; adeo ut uix facile discernere possu-
mus, utrum rei ipsi, hoc est technarum ac dolorimi detectioni, 
uel amori Yestrae Illustrissimae Dominationis plus gratulari 
debeamus. Sed quid dicamus ? Technas ingratissimi et pestiferi 
illius vicini nostri dudum sensimus, etsi non tam expresse. Certe 
officiosum amorem et charitatem Yestrae Illustrissimae Domina-
tionis tanti facimus, ut uitae fortunarumque omnium periculo 
facile aequiparamus. Nec est, quod Vestra 111. D. tantum offi-
cium ipsius in nos praestitum fraudi usquam eidem fore cogitet. 
Auertat Deus optimus menteni eiusmodi a nobis, quin si occasio 
testati candoris istius nobis recompensandi un quam oblata fue-
rit, in officio verae fraternitatis ne quicquam in nobis desiderari 
patiemur. Querelas contra suos ortkodoxaeque religionis nostrae 
aduersarios dolenter quidem inaudimus ; non defuerunt nobis 
quoque aliquoties eiusmodi Eliana tempora. Sed quia tribulatio-
nes piorum patientiam, patientia autem fructum procreet ad 
vitam aeternam, cum alioqui etiam uita baec caduca ac fragilis 
militia variarum luctarum pugnarumque non careat, gloriosissi-
mus triumpbus est, coronamque reportat immarcescibilem, qui 
fideliter et constanter usque ad finem inseruiuerit diuini numinis 
gloriae, cuius uoluntati qualicunque semper obtemperare aeterna 
nonnisi beatitudo est. Caeterum de quibus nos in calce litera-
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rum suarum admonet, cui fideudum credendumque nobis sit : 
sat quidem caute fidere procedereque in omnibus contendimus, 
sed cum fragilitatem bumanam ab astu daemonum uix per se 
tutam esse sciamus : eum nobis vigilem custodemque ac prote-
ctorem semper statuimus, qui non dormit, nec unquam dormitat, 
DEYM Israelis. Denique Nobilem bunc Vestrae 111. D. seruito-
rem nos quoque, ex quo tempore liic apud nos moratus est, non 
nisi de meliore nota eidem recommendare possimus. Vtinam 
saluus sospesque, Angelis Domini deducentibus, ad Vestram 
111. D. peruenire possit. Per eum frameam et peltam, dona Ve-
strae 111. Dominationis, uti insperato ita granosissimo accepimus 
animo, daturi operám, ut nos quoque Vestram 111. D. per proprios 
homines nostros condigne requiri uisitarique facere procuremus ; 
quod quando quaue occasione fiat, oretenus de ea cum internun 
ciò suo egimus Cui nos non tantum amici optimi sed fratris 
beneuoli officia perlibenter offerentes, ut bunc suum in nos can-
dorem in posterum etiam modo cumulatiore conseruet et adau-
geat, rogamus. Hijsque Illustrissimae Dominationi Vestrae a 
Deo omnem prosperitatem cum firma diuturnaque valetudine 
optamus. Datum in Libera Regiaque Ciuitate Cassouiensi die 
24. Februarij, Anno Domini 1620. 

Czím : Illustrissimo Principi Domino Janusio Radziuil, Duci P i r -
zarum, Dubinczki, Schlutz, Kouiensi et Kopilliensi, Sacri Romani Impe-
rij Principi, et Magni Ducatus Lyttuaniae Supremi Pincernae etc. Do-
mino nobis obseruandissimo et cbarissimo. 

(Cancellaria Trans.) 

Közli : S Z A B Ó K Á R O L Y . 



K É T V E R S E S B Ú C S Ú Z T A T Ó 

A XVIII . SZÁZAD E L E J É R Ő L . 

A verses vagy énekes búcsúztatók a régibb időkben — s 
falu helyen néhol még most is — fontos részét alkották a teme-
tési szertartásoknak. A szegény halott elbúcsúztatásában külö-
nösen a kántorok tüntették ki magokat s az volt legügyesebb, ki 
legjobban megtudta zokogtatnia jelenlévőket, Az ily búcsúztatók 
főérdeme, hogy néha irodalmi sőt költői becscsel is birtak ugyan, 
de általában becses adatokat szolgáltatnak a családok történeté-
hez. Ez itt bemutatott verseknek költői becse nem igen van és 
ilyen volt a búcsúztatók legnagyobb része századok óta s ennyi-
ben e két mü mintegy typusa a közönséges búcsúztatóknak. A 
több vagy kevesebb költői becscsel birók csak kivételesen fordul-
nak elő, a minthogy a régibb időből egyáltalában nem igen szá-
mosan maradtak ránk. De e két művet közlendőknek tartjuk 
egyfelől, mint általános mintákat s mint igen érdekes előszámlá-
lását az ifjan elhalt Sdrossi András és Béldi Kelemen rokon-
ságának. 

A Sárossi-család Maros-Széken Szent-Lászlón, Szent-
Háromságon s utóbb Nyárád-Gálfalván lakott s valószínűleg e 
helységek valamelyikében történt András úrfi halála is. A 
búcsúztató kántor eszméi bizony szűk körűek, frázisai ismételten 
fordulnak elő s bizonyos laposság jellemzi az ének legnagyobb 
részét, de úgy látszik, a rythmus iránt sok érzékkel birt s jól 
ismerte a családot és a rokonságot jó bőven számlálta elő (ötven-
három személyt névszerint említ s ezeken kívül több családot 
együttesen nevez meg), ez azonban szoros kötelessége is volt, 
mert a megemlítetésre igényt tartó atyafiság, rokonság bármely 
tagja nagy sérelemnek vette volna, ha neve a búcsúztatóban elő 
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nem forclul. Minthogy tehát e búcsúztató ének érdekes adatokat 
tartalmaz Marosszék család fejlési történetéhez, nem akartuk 
elvonni a nyilvánosság elől, annyival inkább, hogy egyik utódtól 
ama szék egyik legrégibb nemes családjától jutott kezeink közé. 
Eredetijét ugyan is (egy iv koszszudad negyedrét) a torboszlói 
Bereczki-család leveles ládájából Bereczki László tisztelt uram 
bátyám volt szíves velem közleni. 

A másik búcsúztató a Béldi-család egyik ifjú sarjáról szól 
s ez is negyvenöt személyt említ, legtöbbnyire Háromszékről, de 
az ország más vidékéről is, nyelve virágosabb s közvetlenebb s 
minthogy rövidebb, tetszetősebb is és bizonnyal hatásosabb is 
volt. Ezt is a legjobb forrásból nyertem, mert eredetijét (egy ív 
hosszudad 4-ed rét) Béldi István úr családi levélgyűjteményéből 
másoltam, miért is e helyen mondok köszönetet. De lássuk mago-
kat a búcsúztatókat : 

B ú c s ú z t a t ó . 

Oda funebri* in tristem obitum generosi Andreae Sárosi acleloscentuli 
Anno 1724. 

Világ öröme változó, 
Elrepül mint sebes ráró, J ) 
Hizclkede'se mulandó, 

Mint jég olvadó. 2) 
Példa Sárosi András is 
Mikor járna tavaszán is 
Elhervada virága is 

Gyenge élete is. 
Oda lön minden vig kedve, 
Elhervada rózsa színe, 
Megálla selypegő nyelve, 

Minden beszéde. 
Azért helyette beszédét 
.Készítvén, egy vagy két versét 
Elmondjam s kikérjem testét 

Kért engemet. • 

*) Sólyom-madárnak egy tá j neve. 
2J Tizenegy strófa kihagyatot t ; ezekbe a négy évszak változásai 

mondatnak el, ismeretes fordulatokban. 
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Ad parentes : (a szülökhez.) 

Tekintetes édes atyám, 
Sárosi Dániel uram 
Halál mérgétől bádgyadtam, 

Sirban szállottam. 
Indít ja Káron hajóját , 
Már felvonta vitorláját, 
Utánnam küldte postáját 

Fogja kormányát. 
Azért hajójába szállok, 
Majd a szent helyre eljutok, 
Angyali karra l vigadok, 

Szentekkel járok. 
Már édes atyám elhagylak 
A nagy Istennek ajánlak, 
Kivánom menyben lássalak 

Ott találjalak. 
J a j édes éltem-fáklyája 
Nemes Bereczhy Krisztina, 
Édes anyám hallgass szómra 

Végső búcsúmra. 
Látd-e mint a harmat gyöngye, 
Elhulla éltem gyümölcse, 
Selypegő nyelvem kereke 

Nem fordul többé. 
Hogy engem világra hoztál, 
Velem híven dajkálkodtál, 
Még széltől is oltalmaztál, 

Betakargattál . 
Ezért az Isten megáldjon 
Ez életben boldogítson, 
Szent országában részt adjon 

Megkoronázzon ! 

Ad propinquiores (a közel rokonokhoz.) 

Tü is Pista, György öcséim, 
Velem egy méhből jö t t ágim 
Sárosi kedves virágim 

Eltöltek napim. 
Isten titeket neveljen, 
Helyemben híven éltessen, 
Hoszszu élettel szeressen, 

Szerencséltessen. 
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Nagy atyám Bereczki András 
Szivem hozzád mint adatnas 1) 
Kit el nem törhet kemény vas 

Soha nem lesz más. 
Nemzetes nagyatyám uram, 
Halál horgára akadtam, 
Mint rózsa is leszakadtam 

És elhervadtam. 
Tégedet selypegő nyelvem 
Nem vigasztal, sem beszédem, 
Látd-e mely szomorú ügyem 

Emelj fel engem ! 
Nagyanyám, asszony mit mondjak 
Dajkaságodért mit adjak 
Kivánom menyben lássalak 

Ott találjalak. 
Hogy engem híven neveltél 
Kebeledben melengettél, 
Mint szemed-fényét féltettél, 

Es úgy őriztél, 
Ezért semmit nem adhatok 
Hanem minden jót kívánok 
Istentől rád áldást várok 

Majd sirba szállok. 
Édes nagyanyám elhiszem 
Ellened mint gyermek véttem (vétettem) 
De kérlek megbocsáss nékem 

Ne nézd esetem. 
T- es (Te is) BereczJci Ferencz uram 
Ha néked vetni találtam, 
Megbocsáss jó bátyám uram, 

Tölled megváltam. 
Oh uram Sárosi Zsigmond, 
Mivel elfojtott a nagy gond, 
Ez órám néked áldást mond 

Vétkeim elmosd. 
Sárosi Krisztina néném, 
Nemzetemből álló diszem, 
Nem látsz többé immár engem 

Csak el kell mennem. 

*) Gyémánt. 
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Ad remotiores (távolabbi rokonokhoz.) 

Sáros-Zsigmond uram raji (rajjai) 
Kriska, Maria ujsági 
T-es Zsigó mint pálma ági 

Nőjetek véri (vérei.) 
Sárosi Erzsók, György árvák, 
Árvaságra maradt ágak, 
Legyenek napitok sokak, 

Mint fövény olyak. 
Néném Sárosi Zsigmondné 
Mellette Zsúki Lászlóné 
E lesz öcsétek beszéde 

Búcsú vétele. 
Hát bátyám Sárosi János 
Ládd gyenge testem mely dohos 
Ne legyen szived bánatos, 

Söt bocsánatos. 
Horvát Miklósné aszszonyom 
Néném vedd ilyen végső szóm 
Elted az Istenre bízom 

Neki ajánlom. 
Nemes Horváth famíliák, 
Meszsze elterjedett plánták 
Zöldeljetek mint pálma fák 

Szép atyafiság. 
Szeredai, Ozdi névről, 
Kik vagytok vérim ezekről, 
Rátok is áldást Istentől 

Kívánok menyből. 
Nemes Bagotai háznak 
Judit s Pál bátyám uramnak, 
Nemzeti szaporodjanak 

Virágozzanik. 
Néném aszszony Dégld Judit 
Ügyem téged búra indit, 
Polcai Erzsók és Zsófit 

Arra kényszerit. 
Titeket Isten éltessen, 
Edes nénéim e földön 
Nagy gondot rátok viselyen 

Bútól őrizzen. 
Tekintetes ur hü társa, 
Daniel Péter csillaga, 
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Nemes Sárosi Ilona 
Hallgass búcsúmra. 

Isten sok jókkal szeressen 
Szent országába bevigyen 
Ily nagy búra ne le'ptessen 

Se kesergessen. 
Nemes Tolnai György uram 
Gyermeki János, György bátyám, 
És nemes Tolnai Annám, 

Útra indultam. 
Kérem ez vég3Ő órámon 
Mind az négy, hogy megbocsásson 
Vétkeimből feloldozzon, 

Vigan bocsásson. 
Hát Csiszér Ferencz bátyámnak 
Agyékából jöt t rajoknak, 
János, Adám, Ilonkának 

Oh mit kívánjak !. 
Éltetekre szent székéből 
Isten vigyázzon az égből, 
Rátok áldást kegyelméből 

Szálitson menyből. 
Nagyanyám aszszony vérsége 
Fenesi Mihály vér öcsese 
Fenessi Anna, Klára ne 

Várjatok többé. 
Mind hárman bátyám s néneim 
Lát já tok el tölték napim, 
Megbocsássátok édesim 

Minden hibáim. 
C'zegei Judit néném már 
Előtted a halál eljár 
Lelkemet várja a szent vár 

Bocsánatot vár. 
Rettegi György uram raj i 
Nevét viselő gyermeki 
Rettegi György, Borka napi 

Anna órái, 
Legyenek mint fövény sokak. 
Rettegi Miklós bátyámnak 
Dolgai mind jól folyanak, 

Boldoguljanak. 
Váradi Zsigmond sógortól 
Búcsúzom szép ágaitól, 
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Róla származott rajoktól, 
Atyafiaktól. 

Néném Vúradi Krisztina, 
Es nemes Váradi Zsuslca 
Eltem fá ja elhervada 

Tőből klasza. 
Váradi Kata aszszony is 
Ez kívánságom tőled is 
Meg bocsáss jó néném tés is (te is) 

Most ez órán is. 
Náményi Gerson sógorom 
Gyermekid immár elhagyom, 
Annát s Klárát nem viditom, 

S nem vígasztalom. 
Az Isten őket éltesse, 
Földön nyomosokká tégye 
A jó erkölcsben ékítse 

Te örömödre. 

Ad glores (az ángyokhoz.) 

Nemes Szakmán Zsuzsanna 
Bátyám Csiszér Ferencz társa 
Tés (te is) áDgyom Sáfár Mária, 

Szilágyi Borka. 
Édes ángyaim mind hárman 
Véthettem ti néktek nyilván, 
Megengedjetek ez órán 

Kit ügyem kiván. 

Ad benevolos vicinos et vicinas (a jó akaró szomszédokhoz.) 

Ide gyűlt édes barátim 
Tü is falusi feleim 
Engem környező szomszédim 

Szomszéd aszszonyim. 

Ad totam congregationem (az egész gyülekezethez.) 

Minyájan, kik jelen vagytok, 
Kik gyászom körül állatok, 
Urak s nemzetes aszszonyok 

Megbocsássatok. 
Mind felső s mind alsó rendek 
Engem tisztelő személyek 
Istentől áldást végyetek 

Sok jót nyerjetek. 
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Már elkészültem s elmegyek, 
Semmit innét ki nem viszek, 

Csak az egy selyém *) vegyétek 
Sírba tegyétek. 

Megmondtam minden beszédem, 
Lát já tok immár költözöm, 
Majd koronámat elvészem 

Istent dicsérem. 

Amen ! 

B ú c s ú z t a t ó a XVII. s z á z a d v é g é r ő l . 

Valedictio dni splis Clementis Béldi de Uzon. 2) 

Szemfényvesztő bir és világ dicsősége, 
Mint füst és az pára múlik ékessége, 
Csak úgy kössön frigyet itt minden ő véle, 
Hogy bamar elválik az ember ő tőle. 

(a bevezetésből 9 verset kihagyva) 

Ez előttünk fekvő kisded urfiacska, 
Ide plántáltatott szép Béldi ágacska 

Neki örvendeznek a menynyei kertben 
Minden szentek s szüzek az ő szép sergekben 
Hogy nem fertőztetett személye vétekben 
Hanem hozzájok ment ár ta t lan létében. 

Diszes sok sergei azért angyaloknak, 
Eleibe mennek rendszerint uroknak, 
Áldják, magasztalják hálákot is adnak, 
Szent, Szent ! zengedezik a bárány Krisztusnak. 

De mivel az idő soká nem szenvedi, 
Halaszsza búcsúját, azért a mint rendi 
És ő néma nyelve ezt neki engedi 
A mint következik ime ő elkezdi : 

*) Sélye — koporsó. 
2) Béldi Pál unokája, ki 1699. decz. 9-én hétfőn viradatkor meg' 

balt, s eltemettetett jan. 12-én Árapatakon. 
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Értem gyászra jutot t édes atyám uram, 
Kinek szívét sürü bánattal megraktam, 
Béldi Kelemen úr ki vigságod voltam 
J a j mely véletlenül horogra akadtam. 

Szíved édes atyám megvonjad a bútól, 
Ne hervaszd orczádat keserű bánattól, 
Isten kérem ovjon több eféle sorstól 
Ertem más áldással áldassál az úrtól. 

J a j aszszonyom anyám szemeid sirásban 
Ne úsztasd, szivedet ily szörnyű bánatban, 
Mértéket szabj kérlek ily búsulásodban 
Hogy ne talán Istent megbántsad azokban. 

En is Béldi-ágnak egyik plántácskája, 
Voltam méheteknek kedves rajocskája, 
Ez háznak röpdöső kis galambocskája, 
Jó illatot adó majorránnácskája. 

De az Isten, a ki bíró az egekben 
És minden plántákat megvizsgál a földben, 
Sok rothadást talál azok gyümölcsében 
Mint hatalma látszik én raj tam is ebben ; 

Nem akará azért hogy igy gyümölcsözzem, 
Sok undok vétkekkel földön terheltessem, 
Hanem, hogy halálnak mérgétől el essem 
És igy a menynyei kertbe ültettessem. 

Tapsolással azért most oda indultam, 
Angyali trombitát mert vigan hallottam, 
Azért ha gyermeki vétséggel én volam 
Bocsánatot várok mert nagy s hosszú útam. 

Káinóid Sámuel méltóságos úrtól^ 
Grófi titulussal felséges udvartól 
Ajándékoztat tál meg, ki a császártól, 
Búcsúzom el tőled jó bátyám uramtól. 

I la a mü felséges császárunk grófságot, 
Adott egyszersmind Cancelláriusságot, 
Ezek helyett Isten nagyobb méltóságot 
Holtod után adjon örök boldogságot. 
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Mig pociig mulatozsz e gyarló életben 
Lázár Erzsébettel élj Isten kedvében, 
Az édes ángyommal kivánom szívemben 
Ez után pediglen a szentek sergiben. 

Uri szép ezimerrel fénylő atyámfia 
Kedves bátyám uram, ki szómat nem hallja 
Keresztesi Sámuel kis öcscse kívánja, 
Hogy aszszony ángyommal menyországot já r ja . 

Méltóságos aszszonyt Káinold Zsuzsánnát 
Mint kedves nénémet nyavalyám szánóját 
Szólítom és kérem érettem bánat já t 
Letegye, hogy végyen menyben szép koronát. 

Sok búnak teugerén evező fó'aszszony 
Méltóságos Béldi Zsuzsánno *) ; ám bizony 
Rád van néném vonva hoszszas gyászos bársony 
Sok sírástól ázott siiiíí vastag vászon. 

Wesselényi István én bátyám urammal, 
Es Bethlen Lászlóné vigasztalásokkal, 
Mind pediglen együtt kedves sógorommal 
Bőv áldást kívánok egész házatokkal. 

Az méltóságos gróf Mikes Mihály úrtól, 
Nemes-Háromszéknek fő kapitányától, 
Nemzetünknek egyik erős oszlopától 
Búcsúzom mint kedves jó bátyám uramtól. 

Isten kegyelmedre bocsássa áldását, 
Kérem, ne szenvedje megszomorodását, 
Fiak s leányokkal megszaporodását 
Engedje s az után menynyekben lakását. 

Hogy a Béldi házat azért igazgassa, 
Es atyafiságát mindenben mutassa, 
Háborgatok mérge, azt meg ne fojthassa 
Tanácsával kérem mindenkor oktassa. 

Mikes Mihály urnák kedves házastársa 
Bethlen Drusiánna s két méhe-rajzása, 
Kiknek fénylik földön grófi titulusa, 
Isten sok örömre, kivánom, juttassa. 

l) Wesselényi Pálné. 
. TÁR. 1881 . 
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Belléni (?) Zsigmond uram házastársától 
Vitéz Anna kedves jó néném asszonytól 
Bocsánatot várok — e's egész házától, 
Bőv áldást kivánok az egek urától. 

Csáky familia megmaradt ágának 
Gróf Csáky István ur mint bátyám uramnak 
Boldogul terjedést kivánok házának, 
Hogy lakója legyen Isten országának. 

Káinoki nagy nemnek egyik csemetéje 
Gróf Kálnoky Ádám kivánom elméje 
A bölcsesség tárgyát e földön elérje 
Homályban ne menjen csillagának fénye. 

Tekintetes Káinoki Farkas uramnak, 
Menyei áldomást mint sógor uramnak, 
Es Káinoki Józsefnek kedves bátyámnak 
Kivánok s Eva édes néném aszszonynak. 

Edes titulussal fénylő urfiakat, 
Danjel Mihály s Ferencz bátyám uraimat, 
Danjel Judit s Klára és Zsuzsánna aszszonyt, 
Istennek ajánlom s aszszonyom ángyomot. 

Kedves bátyám uram, Nemes Tamás hol vagy, 
Mind ángyom aszszonynyal most tisztességet adj ; 
Mert szeretetetök hozzám volt igen nagy, 
Kedves magzatiddal itt áldásban maradj . 

Szil rási Jánosnak hü bátyám uramnak, 
Boldogfalvi János kedves sógoromnak, 
Es Káinoki Zsófia néném aszszonynak, 
Örvendetes napot kivánok házoknak. 

Lugosi Ferencz és kedves házastársa, 
Tekintetes nemzetes Káinoki Anna, 
Gróf Káinoki Barbára, Agnes s Zsuzsánna 
Kis atyátokfia áldást vár utánna. 

Tekintetes Danjel Péter s István uram, 
S velek Vitéz András kedves bátyám uram, 
Lát já tok az halál hálóján akadtam, 
Isten már hozzátok tőletek megváltam. 
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J a j hol vagy nem látlak kedves atyámfia 
Lázár Ferencz velem egy anya magzatja, 
Komis Margit aszszony tündöklő gyémántja 
Kis öcséd hozzátok szavát most igy nyúj t ja : 

Istennek áldása ra j ta tok megtessék, 
Magzatok (?) udvartok megékesíttessék, 
Kiknek sok ideig életök tartassék 
Hogy árvák nem vagytok akkor ismertessék. 

Hát néktek mit mondjak két kicsiny bátyáim 
Béldi Pál és János édes vértagjaim, 
Borbála nénémmel engem kedvellőim, 
Terhes nyavalyámban mindenkor szánóim. 

Kedves szülőimnek Isten örömére, 
Nemzetünk ágának kiterjedésére 
Kitessen s híreket öröm mezejére 
Terjeszsze, és végre vigyen az egekre. 

Nagyhírű Bethlen-ház minden nemzetitől, 
Férfin, aszszonyi s leányi renditől, 
Búcsúzom egy szóval nagytól és kicsinytől, 
Mert megváltam én már e földi élettől. 

Tóldalagi János bátyám Koronkáról, 
Keresztúri Mihály és István Sámsondról, 
Valakik származtok soha házatokról, 
El ne feledkezzék az űr udvartokról. 

Keresztúri János elhagyott árvái, 
Horváth Ferencz s Miklós mind ketten széplaki, 
Kis Béldi Kelemen kedves jó bátyjai , 
Nektek megnyíljanak az egek kapui. 

Bágyadt nyelvem szólj már itt körül állóknak, 
Ez tartományunkból ide fáradtaknak, 
Nemes-, nemtelennek és szabadosoknak, 
Kik én testecskémnek tisztességet adnak. 

Érettem fáradni a kik nem szántatok 
És hogy magatokat igy megaláztátok, 
Tündöklő sereggel itten jelen vagytok 
Azért Menyországra kivánom jussatok 
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Atyai házunknak minden hü szolgái, 
Jobbágyi s egyszersmind annak szolgálói, 
Parancsola t inak , kérlek megtartói 
Legyetek, azután Is ten áldott jai . 

Indu l j gyenge testem, mert anyám készen vár, 
Jól lehet a lélek menynyei ka rban jár ,? 
De ama szép hegyen mély verem tá tva már, 
Ivi a ro thadásra most mindjárás t bezár. 

Fejem felett pedig ilyen irás legyen : 
I t t rotl iadott testben, kis Béldi Kelemen, 
Hogy az Ítéletre vigan felkelhessen 
Erre minden lélek mondja az ta t Amen ! 

Közli : DEÁK FARKAS. 



MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI AI )ATOK. 

Magyar e ske té s i o k m á n y 1563-ból János Zsigmond 
rendele téből . 

Serenissime prineeps domine domine nobis Clementissime. 
Post servitiorum nostrorum semper humillimam comeudationem. 
Juxta mandatum vestrae Serenissimae Majestatis, secundo die festi 
pentecostes aeeessimus ad possessionem Hidvég, ibique universos 
testes egregii Yalentiui Nemes de Kyllyen ut actoris et nobili 
dominae Krisztináé quondam Francisci Nemes relictae in eum 
actum fidem eorum Dei debitam examinavimus et fassiones 
eorum vestrae s. maj estati rescripsimus. 

Item primus testis Brassóból Bolgárszegből Varga György 
megeskíivék hiti szerint azt vállá, hogy az Krisztina asszony ő 
szolgáló leánya volt, hozzá jámborokat küldött tőle megkérette 
Nemes Ferencz mint szokott ország törvénye szerint házastársói 
magának, hogy más feleséget nem veszen, mind holtáig úgy tar t ja 
mint jámbornak szokott feleségét tartania és ott kezen megeskíi-
vék és sok jámborok előtt áldomást ivának és tisztességül bocsát-
tam az én házamtól, és nem kapva hozta el az Nemes Ferencz 
az Chrisztina asszonyt — buie contradixit actor. 

Secundus testis, Antlionius Varga de Bolgarszeg juratus 
est fassus est hogy Nemes Ferencz az Chrisztina asszonyt Varga 
Györgygyei szembe kéri volt, Varga György néki nem adta, 
azután két embert vőn mellé, Csiszér Pétert és Gyárfás Molnárt, 
azokkal egyetembe kérte meg Chrisztina asszonyt és azok előtt 
neki adta az Nemes Ferencznek az Chrisztina asszonyt ; Csiszér 
Péter eskette meg kézen őket és nem kapva hozta el — buie 
contradixit actor. 

TertiuS testis Margeritha relieto quondam Jacobi Varga 
de Bolonya jurata est fassa est, hogy Nemes Ferencztől azt hal-
lotta, hogy hitével lelkével választotta magáuak a Chrisztina asz-
szonyt és annakutána Ferencz doctor eskette meg őket Bras-
sóba és akkoron ezen három leány voltanak, ezeket az palást alá 
állítják vaia és úgy esküttenek meg. 
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Quartus testis, Anna consors Johannis Bölöny de Bolonya 
jurata et fassa est, sicut tertius testis. 

Quintus testis Christina relieta quondam Jacobi Üstgyárto 
de Brassó jurata et fassa est, sicut secundus. 

Sextus testis Elizabet relieta quondam egregii Valentini 
Ilyessy de Bölön jurata et fassa est, hogy Nemes Ferencznek 
soha törvény szerint való feleségét nem tudja, mert az töllem 
Ilyésy Kozmánét kéri vaia ez nem ment hozzá, annak utáuna 
Ferencz doctor Brassóba esketi meg, mind az három leáuya 
valának akkoron. 

Septimus testis Clara relieta quondam egregii Cozme 
Ilyésy de Bölön jurata et fassa est hogy engemet kért vaia az 
Nemes Ferencz, én azt mondám néki, hogy én nem megyek mint 
ilyen feslett erkölcsű emberhez, akkoron azon három leány valának, 
azután eskette meg Brassóban Ferencz doctor ezeket, buie con-
tradixit in tam actor. 

Octavus testis Clara relieta quondam Vincentii Porkoláb 
de Brassó jurata et fassa est sicut secundus. 

Nonus testis Catharina consors Leonardi Takács de Brassó 
jurata et fassa et sicut secundus. 

Decimus testis Anna relieta quondam Cozme Kerekes de 
Brassó jurata et fassa est sicut tertius. 

Undecimus testis Elena relieta quondam Tkomé Bene de 
Bölön jurata et fassa est, mikoron az Chrisztina asszony perre 
megyen volt ezt hallottam szájából, hogy az három leány az hit 
előttvalók az pap esketésének utánna kik voltak, azok megliol-
tanak. Huic contradixit in tam actor. 

Duodecimus testis, Valentinus Sipos de Bolonya juratus et 
fassus est, hogy hallotta ezt Nemes Ferencznek szájából, hogy 
Chrisztina asszonynak adta ő hitit, az hit mellől el nem állhatok 
mert az atyámfiai az vizbe akarják vetni és attól való félelembe 
jöttem ide hozzád, hogy eskünnék meg ; de immár három leányi 
valának. 

Decimus tertius Magdaléna, relieta quondam Michaelis 
Ferencz de Bölön jurata et fassa est, hogy az Nemes Ferencz az 
Chrisztina asszonyt Földvárt tartja vaia pártába, Fazakas András 
házánál, teljes kebellel vaia, mert az Nemes fia kergetik vaia 
azért nem meri vaia hon tartani. Huic contradixit in tam actor. 

Decimus quartus testis Martha consors Franciáéi Santha de 
Brassó jurata et fassa est, hogy nyilván tudja, hogy Chrisztina 
asszonyt bittel adták az Nemes Ferencznek, de ez ott nem volt, 
annakutána eskiittenek meg Brassóba, az három leányi voltanak 
akkoron. 

Decimus quintus testis Nicolaus Thörök de Brassó juratus 
et fassus est, hogy Nemes Ferencz jőve hozzám mondá, azon 
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atyámfiai kergetnek engemet, kogy nemes nemzetet nem veszek 
feleségül magamnak ennek adtam kitemet szent egyháznál meg-
esküvék de immár valának akkoron három leányi. 

Decimus sextus testis Barbara eonsors Urbani Thatrangy 
de Brassó jurata et fassa est, hogy ott volt mikoron az pap 
megeskette az szent egyháznál, de immár akoron vaia két 
leánya. 

Decimus septimus testis Georgius Sypos de Brassó juratus 
et fassus est sicut decimus quartus. 

Decimus octavus testis Franciscus Sántha juratus et fas-
sus est, hogy én nálam az Nemes Ferencz esztendeig lakék, az 
atyafiai kergetik vaia ; ha Törökországba kell mennem is ezt el 
nem hagyom, mert hitem vagyon nála. Annak utánna az szent 
egyháznál mikor megeskvének ez három leány vaia. 

Decimus nonus Catharina, eonsors Balthasaris Rákossy de 
Brassó jurata et fassa est, hogy ez egyebet nem tud, hanem 
azt hogy az pap megeskette ezeket, és akkoron voltanak az 
három leányi. 

Yigesimus testis, Benedictus Theokeos de Bölön juratus et 
fassus est : meg} ek vaia Brassóba, elől találok egy leányt hogy 
jő vaia Brassóból egyedül, találok azután Nemes Ferenczet, kércle 
hogy ba találtunk egy leányt, mondók hogy találánk, ő azt 
mondá hogy nekem az kellene, szolgáló leánnak viszem, an-
nak utána ott valék Brassóba, hogy megesküvék és ő neki 
ógy tetszik hogy három leány voltanak, huic contradixit in tam 
actor. 

Yigesimus primus testis Symon Miklós de Földvár juratus 
et fassus est, bogy ő egyebet nem tucl, hanem hogy egyszer 
elhagyta volt Chrisztina asszony az Nemes Ferenczet egy szász 
esmet megeskete őket, huic contradixit actor. 

Yigesimus secundus, Orbanus Varga de Földvár juratus et 
fassus est mert nyilván tuclja, ott volt mikor megeskütt az Nemes 
Ferencz az Chrisztina asszonynyal áldomást ittak és nem kapva 
hozták. 

Yigesimus tertius testis Benedictus Balas de Hydvége 
juratus et fassus est, hogy ezt ő jól tudja, mikoron az Ferencz 
doctor megeskette akkoron az három leány voltanak itthon az 
pártában sokáig járt. 

Yigesimus quartus testis, Lutia eonsors Stephani Szakái 
de Hydvége jurata et fassa est egy reggel hogy fel kelek, hát 
úgy sajtárral jő ki az vizre fél esztendeig lakék vaia, pártába jára 
addig három leánya lön aztán mene Brassóba ugy esküttek meg, 
több bitessét nem tudja, hanem, Arapatakon András Geréb 
leányát, áldomást ittanak volt ; huic contradixit in tam actor. 

Yigesimus quintus Mathias Kalara de Földvar juratus et 
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fassus est liogy az Nemes Ferencz eskenui megyén vult Bras-
sóba Chrisztina asszonnyal az ő házától mentek el, akkoron vol-
tanak az három leányi ; huic contradixit actor. 

Yigesimus sextus Lucas Kötelvereo, juratus et fassus est, 
hogy tudja azt mikor az pap megeskette őket Brassóba akkoron 
voltanak az bárom leányi. 

Vigesimus septimus testis Emericus Kis Myhal de Hyd-
vége juratus et fassus est hogy egy papunk vaia, egy időben 
megyünk vaia az uton alá monda az pap Nemes Ferencznek : 
uram add te énnekem az te emberedet én meg érném vele, neked 
jobb kellene ; megszidá az papot, az szitok után az mondá, mi nem 
paráznaképpen lakom én vele, hanem én meg esküttem neki ő is 
nekem — annak utána Ferencz doctor Brassóba jöve én is ott 
valék eléjövenek hogy megesküdjenek, monda az Ferencz doctor 
mi szükség megeskünnetek, lám vallást tesztek, hogy megeskütte-
tek, azután megesketé őket, de akkor immár gyermeki valának. 

Yigesimus octavus testis Paulus Szabó de Bölön juratus et 
fassus est hogy hallotta hogy az pap megeskette őket, de az leá-
nyokat tudja hogy voltanak — bis omnibus qui sequunt huic 
contradixit in tam actor. 

Yigesimus nonus testis Magdalena consors Luce Keotliél-
vereo de Brassó jurata et fassa est, hogy Chrisztina asszony 
lakik volt Thatár Mathénál, egyszer haza jöve az sokadaloniból 
Thatár Mátyásné, kérdezni kezdé hová lett el az ő szolgáló leá-
nya, elveszett mi mondók, hogy gusalyával ment el, azután nem 
látta. 

Trigesimus testis, Stephanus Benkeo de Beolön juratus et 
fassus est sicut vigesimus . . . . Jobagás (így) Emerici Appor. 

Tricesimus primus testis Lucas Yincze de Hydvége juratus 
et fassus est, hogy tudja hogy Nemes Ferencz lófarán hozta volt 
Hidvégire az Chrisztina asszonyt, 

Tricesimus secundus testis Stephanus Kerekes de Brassó 
juratus et fassus est, mikor az pap megeskette őköt az leányok 
voltanak. 

Tricesimus tertius testis Franciskus Damankos de Hydvege 
juratus et fassus est, hogy mikor elhozá itthon egy ideig pártába 
jára terébe esék és ugy kezkenősödék bé ; mikor megeskvének 
azon három leányi valának. 

Tricesimus quartus testis Ladislaus de Hydvége jobbagio 
Francisci Myko jurata et. fassa est, hogy tudja mikor eskíittenek, 
három leányi voltanak akkoron. 

Tricesimus quintus testis Anna relieta quondam Luce 
Beretzk a Hydvége jobbagio Frau. Myko jurata et fassa est, 
sicut tricesimus quartus. 

Tricesimus sextus testis Stephanus Szakái de Hydvége 
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jobagio Martini András juratus et fassus est, sicut tricesimus 
tertius. 

Tricesimus septimus testis Laurentius Nagy de Szotyor, 
juratus et fassus est, tudja azt bogy Nemes Ferencz Chrisztina 
asszonyt lova farán hozta Hídvégire de nem tudja honnan, mikor 
megesküttenek ezen három leányi voltanak akkoron. 

Tricesimus octavus testis Emerichus Nagy de Hydvége 
jobbagio Emerici Apor juratus est fassus est, tudja mikor az pap 
megeskette őket ezen három leányi voltanak akkoron. , 

Tricesimus nonus testis Symon Kerekes de Arapataka 
jobagio Johannis Geréb juratus et fassus est, tudja, hogy Nemes 
Ferencz az Chrisztina asszonyt lova farán hozta Hidvégre Thatár 
Máthé házából Brassóból és mikor megesküttenek voltanak ezen 
három leányi akkoron. , 

Quadragesimus testis Sigismundus Katha de Arapataka 
Jobagio Johannis Geréb juratus et fassus est, sicut tricesimus 
nonus. 

Quadragesimus primus testis Bartholomeus Benkeo de 
Arapataka jobagio Francisci Myko juratus et fassus est, tudja azt 
liogy az hit előtt lettenek ezen három leányi Chrisztina asszony-
nak az előtt nem volt hitesse. 

Quadragesimus secundus testis Stephanus Theoreok de 
Hydvége jobbagio Francisci Myko juratus et fassus est, sicut 
quadragesimus primus. 

Quadragesimus tertius testis Martynus Kys Myhaly de 
Hydvége jobagio Emerici Appor juratus et fassus est, sicut 
quadragesimus primus. 

Quadragesimus quartus testis Thomas Borbély de Brassó 
juratus et fassus est, hogy jöve hozzám egy szombat az Nemes 
Ferencz ; mondok neki : mi dolog uram hogy enni ideig özvegyen 
maradott monda, vagy holnap vagy azután nekem leányt adnak 
Varga György házánál Bolgárszegbe, jámborul lakom vele mint 
szokott jámbor feleségével lakni. 

F e r i a t é r t i a. 

Quadragesimus quintus Petrus Szabó de Hydvége jobagio 
Emerici Appor juratus et fassus est, bogy az Chrisztina asszony 
mind addig pártába járt,, hogy hamar lőtt azután az Szylasy 
Pálné azt is tudja, hogy ezen három leányi az hit előtt valók. 

Quadragesimus sextus PetrusPruthyonde Chykszent György 
juratus et fassus est, hogy mind az három leány az hit előtt valók. 

Quadragesimus septimus Paulus Barabás de Szentkirály 
juratus et fassus est, hogy ő itt lakott Hidvégén, mikor az Nemes 
Ferencz megeskütt azkoron ez három leánya volt. 
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Quadragesimus octavus testis Thomas Szabó de Szentkirály 
juratus et fassus est. hogy mikor az három gyermekivel bément 
Brassóba eskünni az előtt nem eskütt volt meg vele. 

Quadragesimus nonus testis Blasius Brassay de Hidvége 
jobagio Pauli Szilassy juráius et fassus est, hogy mind az három 
leánya az hit előtt valók mikor az papnál megesküttek. 

Quinquagesimus testis Symon Furkon de Hydvége jobagio 
Martini Andrássy juratus et fassus est, hogy hit nélkül hozta ki 
Brassóból itthon is hit nélkül lakott vele mást is tart vaia mel-
lette az viz parton gyakorta vontak isteket az ket asszonyember, 
Nemes Ferencz ugy nézte őket, azután kergetni kezdék az Nemes 
Ferencz atyafiai úgy mene bé Brassóba mene eskünni ; ezen 
bárom leányi voltanak akkoron. 

Quinquagesimus primus testis Clara relieta quondam Joan-
nis Halas de Hydvége jobagio Petri Andrássy jurata et fassa 
est ; azt tudja, hogy éjjel hozták az én atyám kázához egy fejéi-
lón; akkor én atyám Nemes Ferencz birája vaia, ezen bárom 
leány hit előtt valók. 

Quinquagesimus secundus testis Catharina relieta quon-
dam Georgii Kerestély de Hydvége jobbagio Ladisl. Thamás-
falvi jurata et fassa est tudja, hogy éjjel hozták az Krisztina 
asszonyt és az anyámat bitta ő maga Nemes Ferencz hozzá, hogy 
ne sirjon és tolmács legyen, megfizeti jámborul szolgálatját. 

Quinquagesimus tertius Angalitrelicta Francisci Oryth de 
Hidvég jobbagio Ladislai Thamásfalvy jurata et fassa est: hogy 
ő egyebet nem tud, hanem csak azt, hogy hit kivül való ez három 
leánya. 

Quinquagesimus quartus testis Johannes Révész de Hid-
vége, jobbagio Ladislai Thamásfalvy juratus et fassus est: tudja, 
hogy mindaddig pártába járt az Chrisztina asszony, mig Szilassy 
Pálné lött ez világra azt is tudja, hogy más kurvát tartott mel-
lette, istököt vontak. Az Nemes Ferencztől hallottam akkor, 
hogy mondta : az én f végett vonakodnak az kurvák. 

Quinquagesimus quintus testis Georgius Keresztély de 
Hidvége jobbagio Ladislai Thamásfalvy juratus et fassus est: 
tudja, hogy a Krisztiua asszony csakhogy nem esztendeig jár t 
pártába, hármat is tartott egyszersmind házánál eféle embert. 
Azt is tudja, hogy hit kivül valók ez károm leányok. 

Quinquagesimus sextus testis, Anna relieta quondam Valent. 
Révész de Hidvége, jobbagio Francisci Mikó jurata et fassa est 
de verbo ad verbum sicut quadragesimus nonus. 

Quinquagesimus septimus testis Angalit eonsors Luce 
Vincze de Hidvége provisor Curie Emerici Appor jurata et 
fassa est: tudom, hogy egyszer elűzé az Krisztina asszonyt. Azt 
mondá, hogy énnekem nem kell mint kurva ; mert ő neki ekko-
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ron liárom is vaia. Ezt is tudom, hogy Szilasy Pálnéval nem jár t 
keszkenőbe egy hónapig és hit kivűl valók ez három leányi. 

Quinquagesimus oetavus testis Anna consors Blasy Erzsé-
bet de Hidvége jobbagio Emerici Appor jurata et fassa est, sicut 
Quadragesimus nonus. 

Quinquagesimus nonus testis Raduly Volattus de Hidvége 
jobbagio Martini Andrássy juratus et fassus est de Verbo ad 
verbum sicut Quadragesimus nonus. 

Sexagesimus testis Stephanus Balázs de Hidvége jobbagio 
Francisci Mikó juratus et fassus est de verbo ad verbum sicut 
quadragesimus nonus. 

Sexagesimus primus testis Joannes Kovács de Hidvége 
jobbagio Martini Andrássy juratus et fassus est : hogy mikor 
bemegyen volt Brassóba, hogy megeskedjék Krisztina asszony-
nyal, akkoron mind az három leányi vaia ; de ő nem tudja, ha 
esköttek-e vagy nem. 

Sexagesimus secundus testis Paulus Klethner de Földvár 
juratus et fassus est : hogy két gyermeke volt az Krisztina asz-
szonyna(k) Nemes Ferencztűl, mikor megesküttenek. 

Sexagesimus tertius testis Dominicus Orbán de Földvár 
juratus et fassus est sicut sexagesimus secundus. 

Sexagesimus quartus testis Georgius Bothos de Földvár 
juratus et fassus est sicut sexagesimus secundus. 

Sexagesimus quintus testis Simon Pap de Földvár juratus 
et fassus est de verbo ad verbum sicut sexagesimus secundus. 

Sexagesimus sextus Joannes Varga de Földvár juratus et 
fassus est de verbo ad verbum sicut sexagesimus secundus. 

Sexagesimus septimus testis Jacobus Veres de Földvár 
juratus et fassus est de verbo ad verbum sicut sexagesimus 
secundus. 

Et post bee Seriem Nostri Examinis vel Executionis cum 
Nomini bus et Cognominibus Vestre Serenissime Matti fide 
nostre Christiana mediante rescripsimus. Datum in Hidvége 
feria secunda et tertia proxima post festum sacri Pentliecostes 
Anno Dui 1563. 

Servitores Vre S. Mattis 
Andreas Illyésy de Bölön 
Clemens Béldy de Uzon 
Joannes Appor de Althorja 
Joannes Geréb de Szentmarya. 

fìdeles. 

Kit-ül : Serenissimo Principi Domino Domino Joanni Secundo Dei 
Grat ia Electo Regi Hungár iáé Croatiae etc. Domino nobis Clementissimo. 
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Más oldalán a. borítéknak : 1563. Feria tertia post Luce aptlo. 
per ine Ladislaum de Mikess (nein egészen jól olvasható) pro nunc Electi 
Regiae Mattas protonotar. 

Ez igen érdekes nyelvemlék egy családi dráma alapját 
képezi. 

Kilyeni Nemes Bálint, testvére Ferencz halálával pörbe 
fogja annak özvegyét Krisztinát s ki akarja vetni gyermekeivel 
együtt férje — illetőleg atyjok örökségéből, azon ürügy alatt, 
hogy Nemes Ferencztől már a házasság előtt származtak gyer-
mekei s hogy nem Pap, hanem Ferencz doctor eskette őket össze 
Brassóban. 

E végett megy ki János Zsigmond fejedelem — (itt foly-
ton »választott király)« —kiküldött bírósága; Bölöni Illésy 
András, Uzoni Béldy Kelemen, Altorjai Apor János és Szent-
marjai Geréb János, liogy az esketést megejtsék s azt a fejede-
lem legfelsőbb bírósága elé fölterjesszék. 

Ez okirat tékát két tekintetben lehet érdekes előttünk : 
először nyelvi, másodszor tartalmi sajátságainál fogva. 

1. Nyelvi tekintetben még a magyar közép nyelv sajátságait 
árulják el a következők : 

»Mint jámbornak szokott feleségét tartania.« I t t a szokott 
még hasonló vonzású a szabad, illik stb. igékkel. 

»Es sok jámborok előtt áldomást ivának« a magyar nyelv 
szelleme ellenére számnév után többes szám. 

»Es ott kézen megeskiinek« kettős rövidség kézenfogva és 
esküsznek helyett. 

»Es nem kapót hozta el.« E helyett nem rabolva, nem erő-
szakkal, — szintén érdekes rövidítés. 

»Varga Györgygyei szembe kézi volt « »Szembe« előtt 
helyett »Kézi volt« elavultalak. »Perre megyen volt« —hasonló 
az előbbihez. 

»Add énnekem az tq emberedet« ; én megérném vele. E 
helyett add énnekem nődet. 

»Hova lött el az ő szolgáló leánya?« Hová lett — helyett. 
»Es ágy keszkenődék be.« — Ugy tett fejére kendőt, asz-

szouyi viseletet. 
»Honnag« talán tollhiba honnat, lionuau helyett. 
»Jőve hozzám egy szombat« — Szombaton helyett. 
»Az víz parton gyakorta vontak üstököt az két asszonyem-

ber.« E helyett czibálódtak egymással. 
»Hit kivül valók ez három leányok.« Az esketés előtt szü-

lettek. stb. 
2. Tartalmilag tekintve ez okmányt, az igen selejtes erköl-

csi állapotokra utal. 
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Nemes Ferencz előkelő, »jó ágyból« született »főember«-
féle. Ez nem gátolja, bogy nem is egy, de mint látszik, két vagy 
bárom nővel is vad-házasságban éljen. Ezek a tisztelt hölgyek 
aztán, mint a vallomásokból kisül, a falu gyönyörűségére, sőt a 
Nemes Ferencz uraméra is, egymást tépik, ütik-verik »a viz 
partján.« Hogarthnak való idyll. 

Később, hogy a társadalmi rend ellen elkövetett hibáját 
jóvátegye s gyermekeit biztosítsa, Nemes Ferencz beviszi Krisz-
tinát, kitől már 3 leánya van, Brassóba s itt vele megeszküszik ; 
némelyek szerint az egyházban Csiszér Péter pap előtt ; mások 
azt állítják, egy Ferencz nevü doctor eskette meg. De hát a pap 
lehetett doctor is. De az is elég furcsa, hogy épen ez a pap, Csi-
szér Péter uram, oly formán kéri egy izben tőle szeretőjét, mintha 
valami kapcsos bibliáról lenne szó. 

De Nemes Ferencz, az egyik tanú vallomása szerint többet 
is tesz : eddigi törvénytelen gyermekeit a pap előtt törvényesíti. 
Es ez által maradt fenn emléke egy ősi szokásnak ; mert a har-
madik tanú ezen törvényesítést így ír ja le »Es akkoron ezen 
három leányi voltanak ; ezeket az palást alá állatják vaia«. Az 
az a törvényesités jelvénye az volt, hogy az atya a törvényesí-
tendő gyermekeket palástja alá vette. 

Ennyi az, mit ez érdekes okmányból tanulhattunk, ha a 
helyesirási tanulmányt elejtjük. 

Közl i : P . SzATHMÁRY KÁROLY. 

Brandenburg i Kata l in országos k i a d á s a i j e g y z é k e 
1630. jul iusbóL 

Anno domini 1630. die 2. Julii telvén el az szakácsoknak 
cantorok, mostan egy cantor pénzeket asszonyunk ő felsége ez 
szerént megadatta. 

Az főszakácsnak Vinci Márton mesternek fizetése per 
annum fl. 100. levén mostani eav cantor üénze teszen fl. 25. d. 
Sárkány Mihálynak 
Fogarasi Jánosnak 
Bokor Istóknak 
Nagy Andrásnak . 
Fogarasi Andrásnak 
Kolosvári Györgynek 
Sáfár Thamásnak 
Sáfár Andrásnak . 
Drágosi Miklósnak 

Eodem. Gubernátor uramnak ő nagyságának eltelvén can-
tora, fizetése per annum az ő felsége kegyelmes rendelése szerint 

fl. 45. cantora teszen . fl. 11. d. 25. 
fl. 36. cantora teszen . fl. 9. d. 
fl. 20. cantora teszen . fl. 5. d. 
fl. 16. cantora teszen . fl. 4. d. 
fl. 16. cantor p. teszen fl. 4. d. 
fl. 16. cantor pénze fl. 4. d. 
fl. 39. cantora teszen . fl. 9. d. 75. 
fl. 32. cantor pénze fl. 8. d. 
fl. 16. cantora teszen . fl. 4. d. 
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fl. 1 0.000 járván, mostani egy cantor pénzét thesaurarius uram 
ő naga megadatta fl. 2,500 d. 

Az itt Fejérváratt levő alumnnsoknak is eltelvén egy can-
torok in summa per decursum anni járván nekiek fl. 800. d. mos-
tan egy cantor pénzeket thesaurarius uram ő nagysága meg-
adatta fl. "200 d. 

Eodem. Török Mihálynak az pohárnoknak eltelvén egy 
cantora, fizetése per annum fl. 120 levén, mostan egy cantor pén-
zét leválta . fl. 30 d. 

Az konyhamesternek Kun Ferencz uramnak die ultima 
Junii telvén el cantora, fizetése per annum fl. 250 levén, mostan 
megadott egy cantor pénze teszen fl. 62 d.(50) 

Asszonyunk ő felsége Vinczre menvén, adtunk Szegedinek 
szegények számára való pénzt fl. 1 d. 

3. Julii Petkő Lukács nevü Gombos András maga száza-
beli katonának adatott gubernátor uram ő naga thesaurarius 
uram ő nga által fl. 10 d. 

4. Szaraszi Mátyás uramot elküldvén ő felsége elől Me-
gyesre, hogy ott az ő felsége konyhájára provideáljon, adatott 
neki thesaurarius uram ő naga által fl. 200 d. 

Eodem. Az török Zöld Fikár szállására adtam gazdál-
kodni való pénzt fl. 1 d. 

Az Kendervárban lakó Pattantyús Jánosnak die 3. prae-
sentis mensis telvén el cantora, fizetése per annum fl. 60 d. 
levén, cantor pénzét megadtuk fl. 15 d. 

Eodem. Zolyomi uramnak ő nagának noha ultima Julii 
telnék el második cantora, mindazáltal bizonyos okok interveni-
álván, thesaurarius uram ő naga egy cantor pénzét megadatta, 
fizetése per annum fl. 2000 levén, mostani egy cantor pénze 
teszen fl. 500 d. 

Eodem. Maythini Andrásnak is az török deáknak eltelvén 
első cantora pro anno praesenti fizetése per annum fl. 250 d. 
levén, mostani egy cantor pénzét asszonyunk ő felsége meg-
adatta fl. 62 d. 50. 

Anno, die et loco similiter iisdem. Az Puskás János kapi-
tánsága alatt levő mezei katonáknak egy hópénzt thesaurarius 
uram ő naga által adatv(án) ő felsége, renddel így következik. 

K a p i t á n. 
Puskás János százában az lovas szám * V 100 ; maga sze-

mély pénze fl. 50, hadnagyjának fl. 12, Herczegh Gergelynek 
fl. 6 ; mindegyütt mostani liópénzek fl. 468 d. 

Priny János százában az lovas szám J \ ' 97, magának sze-
mélyére fl. 12, vicéjének fl. 6, mind együtt mostani liópénzek 

fl. 406 d. 
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(Gombos) András százában az lovas szám 112, maga 
személy pénze fl. 12, vicéjének fl. 6, mostani egy hópénzek teszen 

fl. 466 d. 
Latéra computata constituunt fl. 18,133 d. 00. 

T a l l é r o k . 
Anno 1630. die 1. Julii. Tholdalagi Mihály uram az por-

tán az országnak szolgálatjában létében maga pénzét költvéu el, 
annak refundálására adott thesaurarius uram ő naga egész impe-
rialis tallérokat J \ i 166/. 

18. in Vizakna. Zöld Fikar agának elmúlt szolgálatjában 
adatott gubernátor uram ő naga egész tallérokat . J \ i 200/. 

Eodem. Musztafa csauszt gubernátor uram ő naga postán 
küldvén az portára, egy cantor pénzét ő naga megadatta, fizetése 
per annum tallerorum «7W 200 levén, cantora teszen (tallér : 
áthúzva) J\y 50/. 

23. Ugrón János uramat ő felsége Bécsben (expedi)álván, 
adatott uti költségére neki egész tallérokat . . . J \ f 30 /. 

In summa talleri « V 446. 

Ó - D u t k a . 
18. Musztafa csauszt ő felsége az portára expediálván, ada-

tott uti költségére tiz pénzes ó-dutkát fl. 32. 

A r a n y . 
Az portára készülendő kupák, és egyetmás aranyazására 

adatott thesaurarius uram ő naga az szebeni ötvösöknek aranyat 
JW 100. d. 

Catharina mp. 
(A fejedelemnő sajá tkezű aláírásával ellátott eredetije a nemzeti 

muzenm kézirat tárában.) 

Közli : BARABÁS SAMU. 

XVII. századbe l i s z a k á c s - k ö n y v . 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

A z k ö z é t k e k n e k f ő z é s é r ő l v a l ó r ö v i d j e g y z é s . 
C o q u u s h o r t u l a n u s e t C1 a u i g e r H u n g a r u s . 

Hogy megértse az olvasó, a kinek kezében akad és olvasni fogja, 
az étkeknek főzéséről való jegyezésit, ne vélje azt, liogy ugy írtam legyen, 
mintila valamely fö-szakácsuak tudományából í r tam volna ; hanem esak 



368 AIÜ VELÖDÉSTÖRTÉNETI 

az én állapatom és hivatalom szerént, a mint értekezhettem szakácsoktól, 
s magam a mint praktikálhattam főzésem által eleitől fogván, azt jegy-
zettem most újonnan magamnak fel, hogy el ne feletkezném rólla : holott 
az embereknek elméje hova tovább elfogyatkozik. Es ez igy lévén, ezt 
gondolván konyhán költ magyarismussal ték egy néhány jegyzést ma-
gamnak. Azért az olvasó könnyen eszében veheti a benne való fogyat-
kozásokat. Tudom nem is fogja tulajdonítani másnak, hanem csak az én 
magam vékony értékemnek. 

Az káposztás húson kezdem el, úgy mint Magyar- és Horvátország 
czimerén. 

» 

Végy egy szép velős konezot, szép darab szelet szalonnát az izi-
ért, forraszd fel a hust, abárold meg, káposztával és szalonnával tedd fel, 
és főzd jól meg eleven borssal együtt. 

Kappannal azonképen, borssal, sáfránnal. 
Az káposztáról másutt bővebben fol. 22. et 23. 
1. Tehen hust petreselyem gyükérrel, fokhagymával, eleven bors-

sal, gyömbérrel, igen szokott étek. 
2. Tehen hust fekete lével, mint a ludfiat fol. 8. n. 4. 
3. Tehen hust Cukreital. Az tehen hust félig megsütni, és levesen 

felmetélni, hagymát bőven belé : (némelyek almát is adnak hozzá.) Sályát, 
tárkont, bort, eczetet, vizet a mennyi elég : fenyő magot is hozzá adni 
egy keveset, és jól megfőzni : némelyek borsot, sáfránt vetnek belé. 

4. Eczettel hagymával tehen hust. Főzd meg a hust, azután tégy 
veres hagymát belé, és eczetet,'' pergelj kevés lisztet, borsot, sáfránt, 
gyömbért belé etc. 

5. Tehen hust árpa kásával. Minek utánna megabárlottad a hust, 
tedd fel az árpakásával, egy néhány petreselyem gyükeret bele, eleven 
borsot, gyömbért. 

6. Tehen hust tormával, spináttal, répával, sárga répával, pas-
tornakkal. 

7. Tehen hust vadalmával. Főzd meg az almát tehen bus lébe, és 
verd által, ereszd fel a hússal és jó leszen. 

8. Tehen bus egressel. Az egrest szedd szemenként, főzd meg a 
tehen hus levébe, vagy verd által a szitán. 

9. Tehen bus riskásával. Petreselyem gyükeret, eleven borsot, 
gyömbért bele, az riskásával együtt főzzék meg jól. 

1. Kappant egészen riskásával főzni. Főzd meg egészen, abárold 
meg, tedd fel riskásával, eleven borsot, gyömbért, petreselyem gyükeret 
bele, de kevés legyen, főzd meg jól ; sáfránt ha akarsz bele tenni 
meg lehet. 

Más módon lásd, a kappant spékeld meg fahéjjal és egész szekfü-
vel, minek utánna meg abárlottad, és tedd úgy fel. 

2. Kappant egészen tiszta borssal. Az kappant forraszd fel abá-
rold meg, azután petreselyem gyükeret metélj hoszszára, az kappant spé-
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keld meg egész székfüvei, hasogatott fahéjjal. Főzd meg együtt eleven 
borssal, gyömbérrel. 

3. Más módon tiszta borssal. A kappant metéld darabra főzd meg, 
petreselyem gyük eret, veres hagymát metélj bele. Az nemetek egy kevés 
lisztet pergelnek belé, eleven borsot, gyömbért bele. 

4. Kappant törött lével. Petreselyem gyiikeret, veres hagymát, 
kenyérbélt főzz meg kappan lébe, verd által a szitán, az kappant abá-
rold meg, ereszd föl a törött lével, borsot, sáfránt, gyömbért, szerecsen 
dió virágot bele ha vagyon, és igen jó leszen. 

5. Kappant laskával. Főzd egészen a kappant, azután csinálj tész-
tát egy néhány tykmonyból, avagy tiszta vízből, metéld szép vékonyon 
mint annak a módja, forró vizbe forraszd fel, azután szűrd le azt a levet 
rosta által, mosd ki a szürieiet (így), tedd fel a kappannal, borsot, sáfránt, 
gyömbért, szerecsen dió virágot bele ha vagyon. Némelyek a metéltet 
vajba megrántják, és úgy eresztik fel a kapannal. 

6. Kappant élés lével. Almát, hagymát aprón vágni, az kappan 
lében megfőzni, az abárlót kappannal felereszteni, bort, eczetet a meny-
nyi elégséges beletölteni, egy szelet szalonnát is az iziért, borsot, sáf-
ránt, gyömbért, szerecsen dió virágot, a ki akar leemonyat szelj bele. 

7. Kappant élés lével más módon. Almát, hagymát apróra vágj 
és megfőzd borba, eczetbe, lébe mézzel együtt, ereszd fel a kappannal, 
borsot, sáfránt, gyömbért, szerecsen dió virágot bele. Nádmézet a méz 
helyett ha vagyon, mert jobb ízü. 

8. Kappant kaszás lével. Végy egy néhány tikmonyát, verd egy 
fazékba, eczetet bele, habard jól meg, és ereszd fel a levével, borsot, tár-
kont bele a mikor vagyon. 

9. Kappant német módon. Főzd meg szépen, azután abárold meg, 
metélj petreselyem levelet belé; pergelj kevés lisztet, tégy bele borsot, 
sáfránt, gyömbért, szerecsendió virágot. Ha savanyón akarod, a leve 
legyen bor harmad része/ és jó izü leszen. 

Tikot, tikfiat ezen levekkel megfőzhetni. 
1. Tikfiat sóba főve jó melegen, vagy hidegen feladni petreselyem 

levéllel, eczettel meghinteni. 
2. Tikfiat egressel egészen vagy aprón metélni és főzni. Az egrest 

szemenként megszedni, felereszteni és abárlás után egy vékony szelet 
szalonnát bele az iziért. 

3. Más módon egressel. Német módon az egressel felereszteni, egy 
kevés lisztet bele pergelni, borsot, sáfránt, gyömbért, szerecsen dió virá-
got, petreselyem levelet bele. — Más módon. Az egrest megfőzni, a szi-
tán által verni, s felereszteni. 

4. Tikfiat petreselyem gyükérrel savanyón vagy édesen. Az petre-
selyem gyükeret hasogasd szép vékonyon, bort, levet, a mennyi elég, 
ereszd fel mézet bele, borsot, sáfránt, gyömbért, egy kis lisztet pergelni 
bele. Méz nélkül savanyón is jó. 

TÖRT. TÁR. 1881. 24 
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f>. Más módon. Tikfiat főzd meg jól, azután metélj aprón petrese-
lyem levelet beléje, borsot, sáfránt, gyömbért, irós vajat, vagy vajba per-
gelj kevés lisztet. Német módon étek. 

6. Tikfiat kaszás lével. fol. 4. 
7. Tikfiat. Végy veres hagymát és rántsd meg vajba, tégy bele 

borsot, sáfránt , gyömbért, eczetet és jó leszen. 

1. Galamb fiat tejfellel. Főzd egészen meg a galamb fiat, az tej-
felt forraszd fel habarván untalan, borsot, sáfránt, gyömbért bele, és 
ei-eszd fel ve'lle, szerecsen dió virágot is tehetsz bele. 

2. Galamb fiat tiszta borssal. Egészen, vagy metéld apróra, főzd 
meg, petreselyem gyükeret szép vékonyon, kevés veres hagymát ha 
akarsz, ereszd fel, borsot, gyömbért egy kis irós vajat, vagy zsirt bele. 

Malosa lével tikot. Főzd meg a tikot, metélj kenyeret koczka 
módra, rántsd meg vajba, avagy levbe, tedd a hus közzé, borsot, sáfránt, 
gyömbért bele, az iziért tégy egy szelet szép szalonnát bele. — Galamb 
fiat, és egyébféle madarat főzhetni egyéb lével. 

Madár lev. 
1. Bárány hust, kaporral, eczettel, hagymával, nyárba igen jó. 
2. Bárány hust sufával. Főzd meg szépen, abárold meg, azután 

bort, eczetet, tikmonyát verj egy fazékba, borsot, sáfránt, gyömbért, 
szerecsen dió virágot bele, habard jól meg és forraszd fel, tárkont is vet-
hetsz bele, mikor fel akarod adni, tölts a húsra, hogy szép sűrű és babos 
legyen, mindenkor untalan kell habozni. 

3. Bárány hust kaszás lével. Eczetet, tikmonyát egy fazékba jól 
meghabarni, tárkont bele, felforrasztani, borsot, gyömbért bele a ki akar. 

Bárány hust, Ürü hust tiszta borssal fol. 2. 
4. Bárány hust német módon. Aprón metélni petreselyem levelet, 

és lisztet vajba bele pergelni, borsot, sáfránt etc. 
5. Bárány hust eczettel hagymával jó. 
G. Pirított bárány bus. Főzd meg a hust hogy jó lágy legyen, 

rakd a rostélyra, piritsd szépen meg, hintsd meg köménynyel, sóval gyen-
gén, csinálj egy kis levet alája. Végy bort, eczetet, forraszd meg, mézzel 
együtt forraszd meg, borsot, sáfránt, gyömbért, székfüvet bele, egy kis 
zsirt. Vagy eczetet borssal, egy kis zsírral. 

7. Pirított bárány bus vetreczel módjára sütni. Metéld szép sze-
letekre, főzd be, tölts eczetet reá törött fokhagymával, hadd álljon egy 
vagy két óráig, azután piritsd meg a rostélyon szép gyengén, rakd egy 
vas fazékba, tölts feljül reá egy kis levet, eczetet, bort, borsot, gyömbért 
és főzd meg együtt, telt feljül. — Yetreezen tehen húsból, vagy borjá-
ból. Metéld szép vékonyon, sózd be, fokhagymát is törj bele, hadd áll-
jon egy néhány óráig benne, azután rakd a füstre, füstöld meg szép gyen-
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gén három óráig, azután pirítsd meg a rostélyon szépen. Csinálj egy leves 
kenyeret, tehen hus léből alája, és hintsd meg feljül aprón metélt veres 
hagymával, avagy apró veres hagyma szárral, és jó leszen. 

Közli : T O L D Y LÁSZLÓ. 

IT. Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának 
utasítása a nagy- és felső-bányai bányák s a mun-

kácsi pénzverő-liáz inspectora számára. 
— 1710 . — 

A bányászati és pénzverdei szakra nézve fölöttébb ritkák 
a magyarul kiadott szabályrendeletek. Egy ilyenre találunk a 
jelen, mívelődés és ipartörténetileg nem csekély érdekű utasítás-
ban, mely Rákóczi fejedelem fökamarása és kincstartójának Er-
Körösi Kórössy Györgynek irományai között maradt fenn. 

Nemcsak részletes bepillantást enged vetnünk ezen ügy-
irat az akkori bányakezelési, kohászati, ércz-olvasztási, és pénz-
verési viszonyokba : hanem az azon időben Munkácson vert külön-
féle arany és ezüstpénzek érczvegyülékét is pontosan megszabja. 
Egyszersmind a nagybánya-munkácsi pénzverde 1710-iki példa-
metszőjének nevével is megismertet bennünket, a ki is Enyecli 
Dániel vaia. (Elődje Ocsovay Dániel volt.) 

Az utasítás bizonyára az Ajtay Mihály halála után kine-
vezett új inspector : Lányi Pál számára szólt. 

Kívül : Instructio az pénzveréshez. 

Belől : Instructio Perceptoris Officináé Nagy- et Felsü-
Bányaiensi Fodinariae et Cusoriae ordinato Inspectori. 

1-mo. Tisztiben fog állani, hogy alatta való tisztekre és 
szolgákra szorgalmatossan vigyázzon : ne legyenek istenkáromlók, 
szitkosok, részegesek és egyéb czégéres vétkekben gyönyörködök ; 
az mellyeket olykor pro ratione delicti meg is büntessen. 

2-do. Azért is lészen authoritássában, ba valamely az tisz-
tek közzűl, annyival inkább az köz szolgarend közzűl incorrigibi-
lis, szófogadatlan, vagy azon functióra, az melyben lielyheztetett, 
inhabilisnek találtatik : az helyett más, istenfélő és habilis sub-
jectumot, praevia applacidatione Nostra, constituálni, circa tamen 
omne discrimine religionis. 

S-tio. Annectáltatik ezen Instructiójához az egész tisztek és 
szolgarendnek conveutionalissa, mely szerint kit-kit, pro recepta 

24* 
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praxi, praevio computu,' angariatim menstruatim exolváltatván, 
vigyázzon s járjon el minden functiójában. Az mely szolgák nél-
kül el lehet olykor az pénzverő-háznál, akár az bányáknál, — 
azokat ahducálja ; de olykor ismét, ha látja szükségét, meg is 
szaporítsa, pro ratione oeconomiae folyhasson indesinenter a 
munka. Fizetéseket mindazonáltal sub poena non acceptationis, 
ne anticipálja. 

4-to. Tisztiben fog az is állani : mennél gyakrabban az egész 
officinákat és az keze alatt levő bányákat szorgalmatossan, fun-
damentaliter és assecurate revideálni, s a minemű defectusokat 
és reformatiőra való dolgokat advertál, azokat reparálni és sup-
pleálni. 

5-to. Melyre nézve tartson Ionnak (így; Zo7»?-nak) kifize-
tése alkalmatosságával az tisztekkel confereutiákot ; értekezzen, 
hol mi defectus légyen ? és mint kellessék azt orvosolni ? 

6-to. Vigyázzon és vigyáztasson az bányákban arra : az 
puskaport, fadgyút, vaseszközöket, bőröket és más materiálékat 
haszontalanűl ne vesztegessék. Az érczet és genget (íny) és más, 
bányákból proveniáló materiát pro conservatione rakásra felet-
tébb ne hordják, ne gyűjtsék, hanem az bányákbúi kitaka-
rítsák és azt szorgalmatosan elaborálják, usque ad integranti 
perfectionem. A bányákban penig, valamikor lehet, éjjel is mun-
kálódtasson. 

7-mo. Lévén kiváltképen való szüksége officináknak az 
szénre : minden úton-módon mesterkedjék azon : mindenkor ele-
gedendő szene lehessen ; úgy, hogy elegedendő égetni való mate-
riája lévén, azt szüntelen égettesse és az proventust szaporítsa. 

8-vo. Melyre nézve is, minthogy eddig nagy kárával esett, 
hogy az szénnek fogyatkozása miatt nem mindenkor continuáló-
dott az kokbéli munka. — mesterkedjék benne : miként lehetne 
az Ferencze vizén, csak a víznek áradásakor is, az erdőkrűl fát 
szállítani, és ezen szénnek defectussát suppleálni ? Minthogy régi 
időben is tartatott gereblye, a melynek felállításában munkálód-
ván, a mit arra expendál, acceptáltatik számadásában. 

9-no. Ha ezen feltött gereblye succedál s fája bűven lehet: 
minthogy Nagy-Bányán áros a fa, el is adassou benne, exemplo 
Novisolensium, oly áron, haszon lehessen belőle. 

10-mo. A bűrt, fadgyót, puskaport, és egyéb naturálékat, 
az mellyek az inventariumban fel vadnak téve (praeter res mobi-
les) miként és hová erogáltattanak ? a kiknek tudniillik mi fog 
incumbálni, tegyék fel ad rationes, s miként erogáltatnak ? adja-
nak számot. Mellyek liogy annál is rendessebben folyhassanak : 

11-mo. Repartiáltassék az tisztek között a munka ; kinek 
tudniillik mit kellessék administrálni ? és alihoz képest kinek 
mirűl kellessék számot adni? Ezeknek penig adjon kinek-kinek 
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pro ratione officii sui instructiókot is, mely szerint járjanak ma-
gok bivataljában ; reversálist vévén tőllölc, liogy annak idejében 
számot adnak, és ha mivel adósok maradnak, azt complanálják ; 
adván arrúl is cautiót, hogy az ollyatén restantiákat, cum deten-
tione et eorum personarum, non obstante nobilitali praerogativa, 
megvehesse propria et cum authoritate rajtok. 

12-dik. Azért is oly tisztek állíttassanak ad functiones, az 
kiknek residentiájok légyen s jószágok. 

13-dik. Az glétb, ólommal és más, bányákbúi jövő maté-
riákkal maga privátumára való kereskedést se maga ne űzze az 
inspector, sem az alatta-valóinak meg ne engedje. 

14-to. Pergmesternek légyen contraquietantiája vagy do-
cumentoma arrúl : mennyi glétet és mennyi aranyat, ezüstöt per-
cipiál, az midőn grébelyeztetik az gazdag ón ? A szerint, az glét-
bűl mennyi ólom jű ki? mikor frisseltetik. Az documentumot 
pedig egy hiteles városi embertől vegye, a ki jelen légyen a mi-
kor tisztelezik (így) az aranyas ezüstöt. Ugyanattúl is documen-
toma: mennyi arany jött ki, s mennyi ezüst? Gyakorta maga is 
lásson hozzájok inspector, a midőn ezek munkában vadnak. 

lő-to. Bxperimentaliter comperiáltátott, hogy a midőn az 
glét ólomra reducáltatik : sokkal több discrescál benne, ha keve-
senkínt frisselik ; praeter casum necessitatis azért ötven s hatvan 
mázsának alatta ne olvasztassa. 

lfí-to. Az fadgyúnak olvasztásában is sok decrescentia esett 
eddig, hogy mód nélkül való tüzet adtanak alája, és hogy kicsény 
volt az üstje. Corigáltassék ez is. 

17-vio. Számadásoknak alkalmatosságával a tisztek ezen-
túl mindenkor vegyenek ab exactoratu, vagy ha az ratiók censu-
ráltatnak, onnét testimoniálist : mi fog in restantia maradni ke-
zeknél? Nemcsak pénzrűl pedig, hanem materiákrúl is. 

18-vo. A mikor valamit percipiálnak vagy pénzen vesznek : 
légyen arrúl contraquietantiájok és documentumok ; ellenben a 
mikor mit erogálnak, quietantiájok. Commissióni^ nekül penig 
senkinek semmit ne adjanak emiétett tisztek. 

19-n o. A mely egy aranyat szoktanak a tisztek próbának 
kedvéért minden aranyfelverésnek alkalmatosságával kivenni s 
kettémetszeni, admittáltatik : légyen annak medietássa pro acci-
dentia tiszteké ; de a másik medietássa in conservatorio marad-
jon, más próbapénzzel együtt. Tartozik inspector azokrúl is min-
den számadásiban emlékezetet tenni: mennyire fog esztendőn-
kínt szaporodni? 

20-mo. Ellenben az mely két piseta ezüstöt szoktanak az 
tisztek minden administratióktúl hasonlóképen próbának ked-
véért kivenni, accidensűl magok számára fordítani, — ezen acci-
densek abrogáltatik, hogy annyival nagyobb kedvek lehessen az 
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administransoknak az aranynak, ezüstnek kereséséhez és szá-
munkra való beadásához. 

21-mo. Es jóllehet annakelőtte pro mercede separatoria 
minden arany- s ezüst-gírából csak négy pisetát szoktanak defal-
cálni : ezentúl öt piseta defalcáltassék s cedáljon számunkra. 

22-clo. Pro mercede cusoria penig minden aranynak felve-
résétűi tíz pénzt vegyenek in locum mercedis. 

23-tio. Az aranynak ligáját per omnia conformálják a kör-
möczbányai ligához ; id est, adják egy gira aranyhoz ligának, 
egy pisetának tertialitássát ; et per consequens, a mikor talléro-
kat veret: egy 15 lóttos próbájú egy gira ezüsthöz 3 piseta ligát. 
Item, a midőn máriásokat avagy 17 krajczárosokat veret, egy 15 
lattos gira ezüstöt, 33 piseta ligát. A midőn 7 krajczárosokat, 
24 pisetát. A midőn garasokat avagy 3 krajczárosokat veret : 
adasson egy 15 lattos gira ezüsthöz 261

 2 lat ligát. Item, az mi-
dőn polturákat veret: adasson egy 15 lattos gira ezüsthöz 48 
lat ligát. A midőn penig denariusokat veret: adjon egy gira 
ezüsthöz 901/2 lat ligát. 

Veressen pedig egy illyen ligára, egy gira arany után ara-
nyat nro 702/3. Egy gira tallérok után fior. Hung. 20v/64. Egy 
gira máriások után Hung. flór. 13. ,05. Egy gira 7 krajczárosok 
után Ungari flor. 10.,,45. Egy gira garasok után Ung. fior. 
8.„49. Egy gira polturák után Ung. flor. 6.,,35. Egy gira dena-
riusok után Ung. flor. 3.,,89. 

24-to. Az administransoktűl 14 és 15 s 16 forintokon felül 
be ne szedjék az egy gira tiszta ezüstöt ; légyen penig az tiszt-
nek tempore datarum rationum, kitül fogják s mennyiben accep-
tálni ? contraquietantiája. 

2ö-to. Az midőn az administransoktűl pagamentbéli ara-
nyat vesznek is: egyikének egy gira aranyért 68 aranyat, má-
soknak olykor 70-t szoktanak adni, ex certis circumstantijs. Lehet 
azért ezentúl is afféle circumstantiákra reflexió ; de egy gira ara-
nyért 69 aranynál többet ne adjanak. Légyen ezenrűl is contra-
quietantiájok. kinek mennyit adnak? 

26-to. Minthogy Körmöczön száz marchátúl és tizennégy 
lat ezüsttül pro decrescenza többet nem adnak be 71

 2 pisetumnál, 
— ezek is ahhoz tartsák magokat. 

21-mo. Az aranynak apadására is, a midőn újonnan felol-
vasztatik és pénzre verettetik, nem admittáltathatik több, hanem 
annyi, az mennyi az körmöczi bányákon ; tudniillik száz gira 
arany után kilencz piseta. 

1) Eddig Körössy György sajátkezű írása ; innen tál egy udvari 
iródeáke'. 
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28-vo. Mincl az számadásokban való confusiókra, mind az 
más circumstantiákra nézve, az nagybányai mázsa, sőt minden-
féle pondusok reducáltassanak az körmeczbányai pondusokra, — 
ne álljon ezentül az mázsa 150 fontbúi, hanem százhúszbúi. 

29-no. Jóllehet az ólomnak és glétnek árra úgy is accrescál, 
hogy a mázsa reducáltatik : de minthogy a bányák körűi való 
expensákhoz való képest úgy is feljebb mehet az ára: ezentűl az 
egy mázsa ólom huszonöt forinton, és egy mázsa glét tizennégyen 
adatódjék, az mennyiben magunknak nem kívántatnak. 

30-mo. Transaetiója lévén, az kepelybeli lovakrúl tartoznak 
tiszt híveink in futuris rationibus arrúl s annak árendájárúl szá-
mot adni. Ha észreveszik mindazonáltal, hogy azon gepelybeli 
lovak intertentiójábúl több haszon jühetne be száz forintnál esz-
tendeig, a mint exarendáltatott : igyekezzenek vagy azon, hogy 
feljebb verjék az árendát, avagy kevesebbet fizessenek egy-egy 
szekér után, avagy magok administrálják azon gepelybeli lovakat, 
és adjanak számot felőle. 

31-7UO. Ezen bányákhoz tartozandó falukból eddig igen 
csekély hasznot adtak be tiszt híveink ; mesterkedjék azért 
inspector hívünk azon : légyen ott is oeconomiánk, s vettessen 
zabot ; melyben ha mutatja industriáját — a mint tartozik is, — 
úgy várhatja jövendőben collegáival együtt zabbeli conventióját. 

32-do. Igaz ugyan, hogy az midőn a gazdag ón trébelyez-
tetik, és az által glétnek és aranyos ezüstnek fordíttatik, apadni 
szokott ; de eddig az apadásban semmi gradus nem tartatott. 
Cselekedje azért inspector hívünk azt: légyen — ha csak bárom 
vagy négy ízben is — jelen egymásután a trébelezésben, expe-
riálja : mennyi decrescentiája lehet az gazdag ónnak egy mázsa 
után ? 

33-tio. Experiáltatott : az felső bányákon conserváltathatik 
notabiliter az szén az által, ha az trébelyező-liázban sisak alatt 
olvasztják fel az gazdag ónt ; sőt az által az trebtőke (így) sem 
kívántatnék. Cselekedje azért inspector hívünk : csináltasson egy 
oly sisakot ; akár succedáljon, akár ne az intentio, minthogy pro 
experimento mind is circiter 50 forint kívántatik, acceptáltatik 
számadásban. 

34-to. Minthogy ezentűl az bányászoknak búzával, hússal, 
borral és más naturálékkal kívánunk succurrálni, tettünk már is 
oly dispositiót : szállíttassanak oda az feltett naturálék, — arra 
nézve constituáljon inspector hívünk az felső-bányai házunknál 
egy oly kulcsárt, a ki a praemissákat administrálja és az említett 
naturálékat az ottvaló bányászoknak és más szolgarendnek rová-
saira erogálja; számot adván ez is mindenekrűl : mikínt fogja 
detrahálni? Az lónjokbúl (így) pinczét is erigáltasson pro exi-
gentia hujusce oeconomiae. 
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Ultimo. Ha mit feltalálhat egyebet az praemissákon kívül 
is pro emolumento Regni, kövesse el is, mindenekben mutassa 
oly industriáját, mely által érdemessé tehesse magát Előttünk. 

Munkácsi. 
A z p é n z v e r ő - h á z h o z t a r t o z ó c o n v e n t i o n a l i a t á k s p c-

c i f i c a t i ó j o k . 

1. Perceptor seu Felvarter (így) Salamon Fidici(portioncs) ora-
les habet dietim, 3 medias vini, 4 libros carnis, duos libones. Menstrua-
tim vero paratam pecuniam fl. 14. den. 40. 

2. Rationista Zacharias Trehich, sine prae-
benda menstruatim flor. Ung. 25. den. 

3. Separator Vinceslaus, sine praebenda . fl. 9. den. -
4. Sculptor Dániel Enyedi, sine praebenda 

menstruatim fl. 8. den. — 
5. Serarius sine praebenda, menstruatim . fl. 10. den. — 
6. Duo monetarij, sine praebenda, singilla-

tiin menstruatim per florenos 8, facit . . . fl. 16. den. — 
Latus praemissaruin faeit flor. Ung. 82. den. 40 

Carbonado solvitur pro uno corbe magno bene existoruin cai 
num den. 87., ita tamen, ut ligna isti ad loeum devehantur. 

Felső-bányai 

bo-

berginesternek, in quantum sáfár simul, fl. 20. den. 77. 
Monitium scribának, fl. 8. den. — . 

Fő-huttmannak, fl. 10. den. — . 

Sub-huttmannak fl. 8. den. — . 

S t o m b e l i s z o l g á k n a k . 

Stomb-sáfár fl. 9. den. — . 

Czimmerman fl. 10. den. — . 

Egy hajdúnak indifferenter, per fl. 3. den. 60. 

V í z v o n ó k. 

Fodorban mindeniknek per . . . . fl. 6. den. — . 

Levesben hasonképen fl. 6. den. — . 

Somphban fl 4 den. 33 . 
Tömözsben fl 4 den. 33. 

K o h b e 1 i s z o l g á k . 

Koh-sáfár fl. 10. den. — . 

Trébellö mester fl. 10. den. — . 

Trébellö tongár (így) fl. 6. den. 50. 



ADATOK. 

K ö z m u n k á s o k r é g i fizetések h e l y b e n l e s z , e s z e r i n t 
F e l s ő-B á n y á n. 

Bányász sitvágók, egy sit után per fl. — . den. 25. 
Erczvágóknak 1. pár ércztül . . . . fl. 1. den. — . 

Fa-míveseknek egy sit után . . . . fl. — . den. 30. 
Hunk-futóknak egy sit után . . . . fl. — . den. 28. 
Első kovácsnak egy sit után . . . . fl. — . den. 301/a 
Másnak, sit után fl. — . den. 30. 
Gepely-hajtás 1 . 2 0 ; zsákoknak kivonása 

után fl. 1. den. 20. 
Egy szekér gengnek (?) és más materiáknak 

kihajlásáért . fl. — . den. 25. 
Szemenesereknek (így) sit u t án fl. — . den. 40. 
Tongeroknak, sit után fl. — . den. 25. 
Egy terh szénnek égetéseért . . . . fl. — . den. 15. 
Egy tereli szénnek közelebb való bozatásátúl fl. — . den. 12. 
Tovább való vitelétül fl. — . den. 13. 
Annál is messzebb valótál . . . . fl. — . den. 14. 
Hámormesternek napjában . . . . fl. — . den. 50. 
Gáliczfőző-mesternek egy mázsa gálicztúl fl. 3. den. 30. 
Hámorbeli tongárnak napjára fl. — . den. 30 . 
Jószág gondviselőjének (menstruatim) fi. 11. den. — . 

Signatum Munkácsini, die 1. Mensis Juni j Anno millesimo sep-
tingentesimo 10-mo. 

Ex Consilio Suae Serenitatis Principális et Ducalis Aulico-Oeco-
nomico. 

Caspar Beniczhj mp. 

(Beniczky Gáspár, az okmányt aláirásával hitelesítő fejedelmi belső-
és udvari ti tkár, egyszersmind az országostul elkülönítve csak 1709-ben 
létrejött udvari Közgazdasági tanácsnak is tagja és első titkára vaia.) 

Közli : T I I A L Y K Á L M Á N . 



V E G Y E S KÖZLÉSEK. 

LOSONCZY ISTVÁN K É T MAGYAR LEVELE. 

A kegyelt emlékű hős ket sajátkezű magyar levelét közlöm az 
alábbiakban, a bécsi állami levéltárból, liova a czimzettek útján jutottak. 
Az első igen érdekesen tudósít az erdélyi állapotokról, s egészséges tré-
fával csúfolódik a megyék »morgó« és »fogcsikorgó« fizetetlen badi 
népe fölött. A második a rommá lőtt Temesvárból, nem sokkal a végzetes 
átadás előtt kelt ; ebien férfiasan inti kötelességére (s nem könyörög) 
a segély dolgában Báthory Endrét ; mi sem jellemzőbb a nagyszívü 
Losonczyra, mint végsora e levelének: »Mi egészségben vagyunk és 
vígan várjuk az órát, az melyben meg kell fizetnünk az utolsó adósságot.« 

1. 
Eger. 1550 . október 1. 

Spectabilis ac magnifico domine, domine ct fautor mihi observan-
dissime stb. Hogy te kegyelmed levelével meglátogatott, megszolgálom 
te kegyelmednek ; legörömesben hallom az te kegyelmed jó egészségét, 
kit értek az te kegyelmed szolgájátúl. 

Mely nap ide jüt tünk, Szolnokba bementenek (kik ? ?) ; annak 
utána gróf uram x) ő kegyelmével menénk ma tized napja az kastély(f) 
látni, ott lakánk ötödnapig ; mi állapotban most vagyoir mint akar ják 
csinálni és tartani, erről hiszem, hogy gróf uram ő kegyelme és az több 
tanácsurak, kik értik, te kegyelmednek bőven írnak, kit reájok hagyok ; 
de csak ezt látom, hogy oly helyen vagyon, hogy nyilván árt az törökök-
nek és mind az Tisza- Duna között és Tiszántúl való birodalmoknak ; 
azt is értem, hogy nyilván bánják ; de az mindenható isten mint adja az 
végét, még nem értjük. De néppel eléggel vagyunk ; jóllehet azt nem 
vöttem eszemben, hogy csigorgatnák az fogokat, de ezt látom hogy igen 

*) Báthory Endre. — A szolnoki várkastély akkor épült. 
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morog az huszad és ötöd *) egyen [azon], hogy kitölt az XV nap, má-
son azon, hogy hol az király hada, ki mellett fe l támadtak? nem 800 
lovagjának kellene [ésj 4 0 0 gyalogjának lenni ő felségének; nem ezt 
tartja, úgymond az articulus, hogy mindenre ö felsége fejenként felve-
gyen bennünket, hanem vagy feje mellé vagy derék expedícióra etc. 

Az török vesztek vagyon, nem tudom hogy ha elijedett-e, vagy 
azt várja hogy az dér jobban megsüsse ez populost ; de én azt hiszem 
hogy fél, de maga féltiben rájüt t volt Szécsénre, hogy megvegye ; az 
nem lehetett, hanem az szántókat elvitték, úgymint embert 23, egy 
leányt, egy bírót, levágtak lovat 23, ökröt 42 etc. — Azért, én itt 
vagyok és ötöd vagyok, de nem az morgó-féle. Kapitányok Szolnokban : 
Balassa János, Zai Ferencz. 

Az barát 2) dolgáról bővebben irhatok te kegyelmednek. Ugy 
értem, hogy Pctruvittal, miértliogy kincstartó, soha nem volt igen jól, 
Petruvit formált valami okot császárnál az gróf urammal való szemben 
léteiről Bátorban ; más hogy az német törököt fogtak volt hiszem Bécs-
ben valami titokra, miértliogy német volt ; kivel úgy értein hogy já r tunk 
mint Budával, bebocsáták az németeket, de nem tar thaták meg ; ez is 
megértette az titkot és elvötte az ajándékot, de nem tarthat ta meg az 
titkot, kisütötte császárnak és egyebütt is, a hol látta hogy szükség. 
Most is királné asszounál ül, ő sietteti az egyben veszéssel. De miből 
támadt, arról többet nem irok, azt te kegyelmed jól érti etc. 

Bátyámnál ennél főbb ember nincsen, mint az kit ma harmad-
napja hozzám külde ; ezt értem hogy kincstartó az székelek közzül két 
főembert vágatott le, az többi királné asszonhoz választott, az főnépek, 
hogy ő felsége küldjön hadnagyot, zászlót, dobot közikben, készek az 
barátra támadni ; királyné asszon Horváth Ferenczet küldte. Továbbá 
kincstartó az mely követét beküldte volt Drávai Jánost, császárhoz, levá-
gatta, az ajándékot kit küldött volt, azt királyné asszonnak küldte. Az 
királné asszon követi Zalánczy János is megjütt, még bátyám nem érti : 
mivel? mert igen beteg volt, itt kinn feküdt, hanem most akar bemenni. 
Petruvitot mondják, hogy ottbenn ráczokkal, sebesiekkel, kikkel, hogy 
volna 5 0 0 0 ; az barát is kiszállott Megyesből táborban, ő is vagyon 
3000 , de jobb népe vagyon neki. Még ezkédig Petruvit triumphált ; ott-
benn megadta neki Hanvay György Vinczet, Branistiát is megvötték 
viadallal ; ittkinn az ráczság ismét elégette Csanádot az varasát, az várat 
víjják, meg nem vehetnék, ha élések volna, az mint az Perusit szolgája 
monda, kivel tebnak ( = tegnap) beszélék ki onnét belől jütt . Kincstar-

*) Ez alatt itt (mint a szövegben alább előforduló » articulus « -ból is 
következtetni lehet) az 1543 . novemberi beszterczebányai t.-czikkck sze-
rént való hadi nép értendő. Huszad (recte huszonötöd) u. m. minden 100 
jobbágy után 4 lovas (huszár); ötöd = minden 100 jobbágy után húsz 
gyalog, az az minden ötödik jobbágy után egy gyalog. 

2) Fráter György. 
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tónak emberei egy jii, más megyen éjjel-nappal gróf uramhoz Bátorihoz 
az Csanád segítsígiért. Az szegén kunokat is felvötték az kincstartó 
uram szolgái ; az szolnoki kastélyt is csináltatják velek ő magok az 
barát szolgái. Innét is költözék tebnak az Tiszán által valami várme-
gye népe, de nem tudom liova ; hiszem bogy gróf uram te kegyel-
mednek bőven írt róla. Közhírrel beszélgetik vaia, hogy clszállottak 
alóla, de bizonynyal nein tudjuk. Moldovát, Havasalföldét készen mond-
ják hogy vagyon, hogy ha ki megsegíti kincstartót, ők is királné asszont. 
Azért hiszem hogy te kegyelmed ezeket mind jobban érti ; de én is 
ilyen bizott uramnak evvel be akarék köszönni. Kinek ajánlom örökké 
szolgálatomat. Eandem Vestram spect. magn. Dominationem felicissime 
valere desidero. Datum Agriae prima Octobris anno 1550. 

Vestrae spect. magn. Dominationis 
paratissimus servitor 

Stephanus Lossonczy mpria. 

Gyűlések (sic) királné asszon Szt.-Mihály napjára té te te t t ; kik 
vannak raj ta , mit végeztek, még nem értjük. 

Azért kegyelmed küldene ide fogcsikorgókban, mii is innét az 
morgókban, hadd lenne mixtim az nép, bogy az mit ott nem tudnának, 
ezek mutatnák meg nekik ; amazok ismét ezeknek. 

Nem vöttem volt eszemben az te kegyelmed levelében hogy az 
szomszédság felől írja az Stridor dentium-ot ; de azért én nem kétlem, 
bogy ha az szomszédok csikorgatják, hogy az kegyelmed népe is az ötöd 
hogy nem csikorgatná. 

Külczím : Spectabili ac magnifico domino domino corniti Tomae de 
Nadasd Judici Curiae . . . stb. 

(Eredeti.) 

2. 

A romba dőlt Temesvárból. 1552 , jul. 12. 

Spectabili ac magnifice domine et amice bonor-ande. Salutem stb, 
Te kegyelmednek nem kellene mind az idegen nemzetség után 

járni, kegyelmednek nagyobb gondot kellene viselni ; egy czédulával 
hiszem megláttathattatok volna eddig : ezt kedig amaz félékény latorra 
Aldanára nem kellene bízni csak, mert ő ő magát sem tudja most, hol 
vagyon. Az törökvei ha volna kinek tractálni, elbeszélhetnétek 1), én 
azt hiszem, adóigirissel és engedelmesség ajánlással ; ha ez nem kedig, 
hát vijjatok vele ; mert ha ezen csendességben leszen ti kegyelmetek, 
nyilván elvesztitek mind ez országot, mind minket ctc. Tudja kegyelmed 
urunk minemű tanúsággal bocsátá el, hogy egymást segítsük ; minta én 

*) T. i. Temesvár alól elvonható volna. 
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Temesvárra jiittem, azúta e'ii kegyelmednek egy vagy ke't czéduláját lát-
tam, ha az urunk hagyása nem volna is, nagyobbal tartozunk természet 
szerint is egymásnak, az régi jámbor tiszttartók szerint, mint azok fog-
ták egymás dolgát szükségekben. Azért ám lássa kegyelmed ottan. í r jon 
kegyelmed egészsége felöl ; mi egészségben vagyunk és vígan vár juk az 
órát, az melyben meg kell fizetnünk az utolsó adósságot. Valeat Vestra 
magn. Dominatio felicissime. Datum ex destructo Temesvár, die 12. 
Julii anno 1552 . 

Stephanus Lossonczy mpria. 

Kiilczim : Spectabili ac magnifico domino Andreae Báthory wai-
vodac Transilvaniae etc. 

(Eredeti.) 

Közli : K Á R O L Y I Á R P Á D . 

BALASSA MENYHÉRT EGY MAGYAR LEVELE. 

1562 . máj. 7. 

Egregie domine, amice slb. Az kegyelmed levelét megértettem és 
úgy vagyon, hogy tegnap az török had teljességével ide jött vaia reánk ; 
de istennek kegyelinességéből nem árthatának minekönk semmit, hanem 
esmét visszatérének az ö táborokban, jóllehet nagy harczok lének köz-
tünk, s mind egy felől s mind másfelől halálok is lének az török között 
s mi köztünk ; de istennek kegyclmességéből az ő felsége szerencséjével 
az mi kegyelmes urunkéval, gyalázatval menének el, noha ők sokan 
valának s mi kevés számúan valánk ő ellenek. Immár ma hajnalnak 
előtte, avagy éféltől fogva az török had mind menten ment ; de azt nem 
tudjuk bizonynyal, ha Debreczen felé megyen-e avagy Várad felé ? de 
menten megyen. Azért im kapitán uram *) is itt leszen holnap. Azért az 
istenért kérem kegyelmedet, hogy kegyelmed szóljon Bebek uramnak és 
mind az uraimnak az kik ott vannak, hogy siessenek, jőjjönek mindjá-
rást ő kegyelmek Ivisvárda mellé s kapitán uramval ismét megizenjük 
ő kegyelmeknek Bátor tá ján hol találunk egybe ; mert ha egybegyűlhet-
nénk, hiszem az úristent, hogy ha nem egyebütt szinte az réven Szent-
Miklósnál is elérnénk és megverhetnénk őköt. Mert ez had igen rémülve 
inegyen, mert hogy ez hadval itt Ecsednél az táborval beástuk vaia ma-
gunkot s nem árthatának, majd ugyan futó szabásúan megyen ez had. 
Isten tartsa meg kegyelmedet. Ex castris ad Ecsed positis 7. Maii 1562. 

Melchior Balassa mp. 

Kapitán uram im egy levelet írt Maximilianus királ uronknak ő 
felségének és azt írta énnekem, hogy éjjel-nappal siettessem az postán ő 

*) Zay Ferencz felső-magyarországi kapitány. 
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felségéhez. Azért im oda küldtem kegyelmednek ; kegyelmed siettesse, 
éjjel-nappal, hamar hamarságval. 

Külczím : Egregio domino Francisco Pestiensi administratori pro-
ventuum S. caes. reg. Maiestatis . . . stb. 

(Eredeti a bécsi cs. és k. állami levéltárból.) 

Közli : K Á R O L Y I Á R P Á D . 

K O L O Z S V Á R T Ö R T É N E T É II E Z. 

I. 

1613 . jun. 7. 

Egregie domine, et fili nobis semper dilectissime. Salutem etc. 
Adjon isten Kgdnek ke'vánsága szerint való jó egészséget és L»ódog 

jó szerencsés hosszú életet. 
Megadák mi nekünk az Kgd levelét, melyből megértettük, hogy 

Kgdnek szorgalmatos gondja volt az Kgdre bízattatott suplicatiónkra, 
melyet Ivgdtől felette igen kedvesen és szeretettel vöttünk. Arról penig 
az sóról való levélnek megírását mi teljességgel az Kgd industriájára 
bíztuk. í ra t tunk valamit obiter azon dologról (kit ezen leveliinkben 
includáltunk) Kgd lássa, ha szükségesek lesznek, inserálja Kgd az levél-
ben, ha penig nem szükségesek lesznek, Kgd posthabeálhatja. Ha érthet-
tük volna, micsoda circumstantiákat akarna Kgd mitőlünk megtudni, 
Kgdnek azokat is megírtuk volna. Azért hogyha necessario desideráltat-
nak oly dolgok és circumstantiák, az melyekről minekünk kellene Kgdet 
informálnunk, azokról Kgd minket primo quoque tempore certificáljon, 
mi Kgdnek rescribáljuk. Éltesse isten Kgdet jó egészségben és boldog jó 
szerencsés állapotban sokáig. Datum in civitate Kolosvár die 7. Junii , 
Anno dni 1613. 

Ejusdem egregiae dnis vestrae 
benevoli patres 

Emericus Gelly'en primarius ct 
Stephanus Radnothy regius 
judices, caeterique jurati cives 
et senatores civitatis Kolosvár 

Kívül más kézzel : Mivelhogy az fejedelmek az ő reájok nézendő 
tisztek és hivatalok között ezt is mindenkor observálták, hogy az <» elet-
teli való fejedelmeknek dicséretes példájokat kövessék ; ha penig ez világi 
dicséretre nézendő dolgokat, az mely kevés ideig tart örömest követik, 
menyével inkább illik az üdvességes és örökké megmaradandó dolgokban 
követni, úgymint az beneficentiában, avagy az szegényeknek és nyomo-
rultaknak való eleemosinának conferálásában, mert super aurum ct lapi-
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dem pretiosum beneficentiae divitias nobis veluti thesaurum recondere opor-
tet, illae namque tum in praesenti vita oblectant spe futurae fruitionis tum 
in futura duleedinem afferunt experimento gustuque speratae beatitudinis. 
Fiducia magna erit (dicit Tobias senior) corani summo deo eleemosyna 
omnibus facientibus eam. Praemium bonum sibi tliesaurizat in die neces-
sitatis, quoniam eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat, et 11011 
patietur animam ire tenebras etc. 

Külczím : Egregio domino Joanni Bonczidaij de Kolosvár, scribae 
ac jurato notario cancellariae maioris serenissimi domini prineipis Tran-
niae etc. filio nobis semper diarissimo. 

(Eredetije a nemz. muzeum kézirattárában.) 

II. 
1613 . okt. 14. 

Tekéntetes és nagos passa, minekünk mindenben böcsületes ked-
ves jóakaró urunk. Isten Nagodat éltesse etc. 

Jakab deák uram által való izenetit Nagodnak megértettük, ez 
mellett az mi odabocsátott atyánkfiainak is beszédekből, az hatalmas 
győzhetetlen császár után minemű nagy kegyes atyai jó gondviselése 
legyen reánk Nagodnak, melyet Nagodnak meg igyekezünk szolgálnia. 
Az mi nézi az hatalmas császárhoz való liüségünkről levél adásunkat, 
abban az országnak törvénye szerént nem ellenkezünk, mely ilyen : 
hogy az fejdelemség választás meglevén, az országgal együtt megegyez-
vén, készek vagyunk velek együtt megadni, minthogy az győzhetetlen 
császár kegyelmessége is arra mutat, hogy törvényébe az országot és 
minden rendeket megtart. Az másodikról azt Írhatjuk Nagodnak, hogy 
az Nagod leveleit teljes tehetségünk szerént minden helyekre azon leszünk, 
mindjárt bizonyos emberünktől megküldhezzük. Az mellette való Írásun-
kat pedég, nekünk ugy tetszett, hogy nem szükség, mert mintha az 
Nagod méltóságának ellene láttatunk lenni, melylyel nagyobb kár t ten-
nénk, hogy nem mint hasznot, kit Jakab deák uram szóval Nagodnak 
bővebben megmond. Az szent isten tartsa meg Nagodat kévánatos jó sze-
rencsékkel megáldván. Költ Kolosvárott, Octobernek 14. napján, 
Anno 1613 . 

Nagodnak 
engedelmes szolgái 

az kolozsvári fő és királybiraja 
eskütt tanácsával egyetemben. 

Külczím : Az hatalmas és győzhetetlen császárnak kedves gond-
viselőjének Erdélyben, ez mostani kétfelől levő hadainak főzeredárjának, 
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az tekéntetes és ngos vezér Szkender passának, az kanisai beglerbéknek 
etc. nekünk mindenben jó akaró urunknak. 

(Eredetije a nemz. muzeum kézirattárában.) 

Közli : BARARÁS SAMU. 

EGY ADAT A KANAI APÁTSÁG, ÉS A VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉG 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

In nomine domini amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo qua-
drigentesimo nonagesimo quinto, indictione decima tercia, die vero trede-
cima mensis junii, bora vesperarum vel prope, in palacio episcopali wesz-
primiensi Bude, in vico omnium sanctorum existente, pontificatili- autem 
sanctissime in Christo Patris et Domini Alexandri divina Providentia pape 
sexti anno ejus tercio, in mei notarii publici et testium infrascriptorum 
presentia. Venerabiiis dominus Paulus plebanus ecclesiae beate Marie 
virginis de castro Budensi, commendatarius Abbas de Ivana a Reveren-
dissimo Domino Johanne episcopo Veszprimiensi absolucionis remedium 
ab excommunicationis sentencla, qua propter non comparitionem pretextu 
diete abbatie in synodo prefati Reverendissimi Domini Johannis, estate 
proxima exacta in ecclesia cathedrali vesprimiensi celebrata irretitus, et 
publici per literas denunciatorias in porticu ejusdem ecclesiae affixas 
denunciatus extitit, humiliter imploravit et dominus reverendissimus 
recepta ab eodem dno Paulo, et per cum prestita in aula caucione ad s. 
dei evangelia, quod de cetero, quemadmodum predecessores sui Abbates 
de Ivana prefata obedienciam fidelitatem et reverenciam debitas ipsi 
domino Episcopo, et ejus successoribus vicariisquc eorundem exhibebit, 
et episcopum Vesprimiensem pretextu illius Abbacie suum recognoscet 
ordinarium, et in synodo vesprimiensi comparebit, ipsum Dominum Pau-
lum a dieta excommunicacionis sentencia per vener. dnum, Casparum de 
Xogoch canonicum et officialem suum generalem in forma ecclesie consveta 
absolvi mandavit ct fecit, quo absoluto per prefatum Rsmum Dnum 
Johannem episcopum solenni cum protestacione fui requisitus, ut super 
omnibus et singulis premissis sibi unum vel plura instrumentum seu 
instrumenta conficerem et traderem juris sui nberiorem ad cautclain, quod 
et feci officii mei tabcllionatus incumbente. Acta sunt bec et facta, anno, 
indictionis die mense bora loco et pontificatu quibus supra, coexistentibus 
ibidem honorabilibus dnis Biasio de Rochy canonico, Urbano rectore 
capello beatarum Katherine dorothee, et Barbare virginum in ecclesia 
Vesprimiensi, Gasparo de Gyula notariis publicis ac Georgio predicatore 
b. Marie virginis de castro Budensi, Petro de Tranusfalva subdiacono, et 
Matheo de Atha presbyteris testibus fidedignis in Testimonium premis-
sorum vocatis rogatis pariter et requisitis. Et ego Urbanus natus Blasii 
Dyenel de Ghegledh, dioecesis Vacziensis, sacra imperiali auctoritate 
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nótárius publicus, quia premissis viclolicet petitioni absolucionis, absolu-
cioni ab exconnnunicacionis sentencia, aliisquc omnibus et singulis pre-
missis, dum sicut premittitur, fierent, et agerentur, una cum prenotatis 
testibus presens interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi, et audivi, 
ideo hoc presens publicum instrumentum manupropria scriptum exinde 
eonfeei, et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solu-
tis et consvetis consignavi, in fidem et testimoniiun omnium et singulo-
rum premissorum rogatus et requisitus. (A jelvény egy I. betű, három 
lépcsős emelvényen, tetején pedig W betű, alól az alapvonalnál e név : 
Urbanus de Cheglédh.) 

(Eredetije pergamenen : A gyulafehérvári káptalani levéltárban) 

Közli: B E K E A N T A L . 

M A G Y A R Á G Y Ú K S Z E B E N B E N . 

I. 
1G84. octob. 7. 

En Milles Máttyás Szeben városában lakó hütös polgár, recog-
nosco per praesentes quod in anno dni. 1G84 die 7. oetobr. Az méltósá-
gos ur tekintetes nemzetes széki Teleki Mihály uram ő kegyelme, a mi 
kegyelmes urunknak ö kegyelmének egyik meghitt tanács ur híve, és 
minden hadainak főgenerálisa, Torda és Máramaros vármegyéknek főis-
pánja, Kővár és Huszt várainak s bennük levő praesidiumoknak, és vidé-
kinek főkapitánya, és továbbá minden fiscalis dézmáknak fő árendátora, 
szállítatván nemzetes vitézlő Almási Pál uram kegyelmes urunknak ő 
nagyságának főrenden levő szolgája által ez Szeben városában conserva-
tionis gratia három ágyúkat, azokhoz való appertinentiáit úgy mint három 
csiga öreg köteleket, kilencz tartó köteleket, melyeknek egyike istrang, 
az többi penig hosszak, vastagok ; három vas kalányt, három penete'ket 
dürüczkölőivel ; három vas lánczokat, három derékszegeket, egy emelő 
fabakot, hat fa ékszegeket, három emelő rudakat, és egy öreg tésla vas 
sikótyujával, megirt uram ő kegyelme dispositiója szerint vitettük és 
szállitattuk az ő kegyelme fogadott szállására, ezen Szeben városában 
lakó Vajda Gáspár uramnak itt az nagy piaczon levő házához. Melye-
ket berakatván adom arról ez szokott pecsétemmel és subseriptiómmal 
corroboráltatott levelemet fide mediante futuro pro testimonio. Datum 
in eivitate Szeben. Ao. et die praenotatis. 

Idem qui supra. 
Milles Mattyas mp. p. h. 

(Eredetije a gr. Teleki család levéltárában 38G. sz. a.) 

TÖRT. TÁR . 1 8 8 1 . 25 
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II. 
1684 . octob. 7. 

Nos magister civium, regius ac sedis judices et universitati sena-
tus civitatis cibiniensis ; Memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit universis ; quod in anno dui. praesenti 1684 . 
die 7. octobr. méltóságos ur tekintetes széki Teleki Mihály uram ő 
kegyelme, a mi kegyelmes urunknak ő nagyságának egyik meghitt belső 
tanácsa, és minden hadainak fő generálisa, Torda és Máramaros várme-
gyéknek főispánja, Kővár és Huszt várainak, bennek levő praesidiumok-
nak, és vidékinek főkapitánya, és továbbá minden fiscalis dézmáknak 
főárendátora, szállítatván nemzetes vitézlő Almási Pál uram által, a mi 
kegyelmes urunknak ő Nagyságának főrenden levő szolgája által váro-
sunkban conservationis gratia három ágyukat, melyeknek egyikén cz 
név vagyon : Sig. de Pering, (több Írással együtt és egy czimerrel, melyek 
ismérhetetlenek) hozzá való négy vasas kerekeivel, négy vas szegeivel 
tengelyével és öt pengő vas karikáival együtt. Másikon penig vagyon 
egy fejű sas ezimer, és egy bagoly statua, irás semmi nem lévén raj ta , 
vélle való négy vasas kerekeivel, tengelyével, hét pengő vas karikáival, 
és négy tengelyvég vas szegeivel. Harmadik öregbik ágyún vagyon im 
cz irás : Rud. II. A. 1601. azzal együtt való négy vasas kerekeivel, 
tengelyével, öt pengő vas karikáival és négy tengelyvég vasszegeivel 
együtt. Melyeket is helyheztettetvén az disznódi alsó bástyára, vettünk 
gondviselésünk alá sub spe futurae in specie resti tu tionis. Melyről adjuk 
ez mi városunk szokott pecsétivei corroboráltatott levelünket futuro pro 
testimonio. Datum in civitate Szeben. Anno et die praenotatis. 

(P. H.) 

(Eredetije a gróf Teleki család levéltárában 388. sz. a.) 

Közli : L É N Á R T J . 

N E M E S J Á N O S K Ö V E T J E L E N T É S E . 

Anno 1667 . die 7. Junii. 

Isten gondviselésébül lőttem szemben Drinápolynál az Kajmékám-
mal követségemnek tenora, szavaimnak folyási így voltak köszöntő 
szavaim. 

Az erdélyi fejedelem őnagysága, az három nem zctbül álló Erdély-
országgal s Magyarországnak ahoz tartozó részével együtt, nagyságodat 
igen szeretettel köszöntetvén kévánják, hogy nagyságod életének nap-
jai esztendeinek számai sok üdokre terjedjenek, hatalmas győzhetetlen 
császárunk hasznos szolgálatjára, erre az Kajmékám rövid szóval felel-
vén jó ne ven vettem. 
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Ennekutánna a fejedelem ő nagysága, s az ország leveleit prae-
sentálván. s azt tőlem elve'vén az Kajmékám kérde': Mi az oka, hogy 
most az erdélyi fejedelem s az ország főkövetet küldött ide, holott 
azelőtt nem volt szokás az adón kívül, hogy íőkövet jöjjön ide, lehet 
annak bizonyos oka, melyre így feleltem. 

Az követnek mostan igyen küldésének oka ez : Nyilván lehet 
nagyságodnál az elmúlt napokban, egy erdélyi úr fejedelem s ország 
hire nélkül, jött ide hatalmas győzhetetlen császárunknak fényes kapu-
jára, (lévén holmi veszekedési Erdélyben valami atyafiaival,) ki is elhi-
szi, az fejedelem ő nagysága, és az ország, hogy igyekezik mind az feje-
delemre ő nagyságára, mind az országra hatalmas császárunkat nehezí-
teni, ki ha olyan vádlásokkal élt is, mint az Váradi s Tömösvári pasák 
előtt, megmutogassam azokat nem igazaknak lenni. Kajmékám kérdi, 
kicsoda az ur ? Felelet : Zolyomi Miklós ; kérdés, lehet annak bizonyos 
oka, hogy az az ur i d e j ö t t ; mivel várait, faluit elvötte az fejedelem 
törvény ellen tőlle, hatalmas császár lévén Erdélynek örökös ura, másuvá 
nem mehetett, hanem ide kellett jőni panaszolni. 

F e l e l e t : 
Az fejedelem ö nagysága, sem az ország nem vette, hanem maga 

adta, maga atyafiainak, kirül való levelet is mutatok ha kívántatik. 

K a j m é k á m R e s o l u t i ó j a . 

No immár az is itt vagyon, te is itt vagy, álljatok szemben, és 
beszéljetek előttünk, az melyiteken lészen az igazság mi megitéljük. 
Felelet : Magam is azt kévánom, mivel azért is küldettem ide. Ezek így 
menvén végben, hatod magammal megkaftánoztatván, eljöttem szál-
lásomra. 

8-dik. Ismét ebéd után fehivatván az Kajmékám, elsőbben is azt 
mondá, 110 azért hivattalak, hogy az mely leveleket ide adtál tegnap, 
mind az fejedelemét, mind az országét, mind nekem mind az hatalmas 
császárnak szóllót, megfordíttattam s hatalmas császár eleiben adtam, s 
megolvasta. Abban az vagyon írva, hogy mivel az az ember ide jött, 
hatalmas császár lábaihoz, az országban az szegénység igen megfélem-
lett, ugy hogy az adószedésben is akadék lött, azért bánnának ugy vele, 
hogy mások is tanulnának rajta, azért azt ne gondoljátok, hogy ő érette 
hatalmas császár sem az országot sem az fejedelmet megháborítsa, ezt 
is elűzhesse, mert az hatalmas császárhoz jön panaszolni, panasza meg-
halgattatik ugyan, hanem im hatalmas császár is emberét küldi, levelet 
ir, te is küldj, Zólyomi is küldjön, lássa meg hatalmas császár embere 
ha mit tőlle elvettek, törvéntek s canonotok ellen, megadják-e nem-e ? 
ha megadják s kedve lészen hozzá, menjen haza, ha penig nem akar 
ü is elülhet itt, mint hatalmas császár sok ezer szolgái, de hatalmas csá-
szár méltóságához nem illik, hogy elűzze, hatalmas császáré mind az 
fejedelemség mind az Erdélyországa. Felelet : Az fejedelem ő nagysága, 
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sem az ország nem vette csak egy talpalatni főidét is el Zolyomi uram-
nak lianem maga adta az húgának kiríil való contractussa jelen vagyon, 
kimutatván az contractust maga peeséte e's kezeirása alatt. Kérdés : 

Illetlennek látszik az énnékem, hogy amaz mást beszél, te ismét 
mást, azért olyat beszélj követ vagy hazugságot ne szólj, mert két 
dologban vététek, egyikben abban hazugságban maradtok, másikban 
meg látszik, törvénytelenül vettétek el jószágát. 

F e l e l e t . 

Ugyanis mast beszéllek én, mert ihon az levele, hogy ö adta az 
bugának, maga pecsétje s kezeirása alatt, én igazat mondok de ő nem ; 
ebez képest mentest parancsolá, hogy hí ják Zolyomit, addig engem is 
kikülde, hogy üljek le míg Zolyomi feljön. En azért kimentem ott kinn 
várakoztam, míg feljött Zolyomi. Zolyomi feljővén őt is leűlteték másuvá, 
s azonban behivának mindketten, s az Kajmékám eleibe állánk, s azt 
kérdi Zólyomitúl az Kajmékám, miért vették el tőlled az két kastélyo-
da t ? s feleié: Egyebet nem tudok nagyságos uram, hanem hogy hatal-
mas császár igaz híve voltam, az mint nem tudom miért fogtak volt meg 
törvény nélkül, ugy nem tudom azt is miért vették el az jószágomat. 
Kérdé az Kajmékám, lehet annak valami oka, hogy elvették, kire ujob-
ban is feleié : Nem tudom nagyságos uram. Kérde az Kajmékám engemet, 
miért vette el az fejedelem ennek az urnák jószágát s hatalmas császár 
ellenségének magyarországi urnák adta, felelék : nem vette nagyságos 
uram az fejedelem egy talpalatnyi főidet is, hanem maga adta az bugának 
Barkoczi Sándornénak, végezés szerént, kinek is az anyjával egy testvér 
volt, Barkóczi Sigmond nem is hatalmas császár ellensége, mert ez egy 
nyomorék sánta ember, ő adta annak az bugát, az jószágot is ő adta az 
bugának, az fejedelem nem adta, kirül maga kezeirása peeséte és levele 
ihon vagyon, kibontván az levelet megmutatám Zólyominak az kezeirá-
sát s pecsétit, az Kajmékám kérdi Zolyomitúl : Ismered-e azt az í rás t? 
te irásod-e ? feleié : enyém. Hát te adtad azt az levelet s az jószágot 
az húgodnak? én adtam de kételen voltam véle, mert féltem, hogy meg-
fognak magamat is, s mind elveszik jószágomat. Kajmékám kérdi, mikor 
attad azt az levelet, Zólyomi felel, tavaly adtam de kételen voltam véle, 
s külön kérdé, maradott volt-e Zólyominak valami jószága Erdélyben 
meg ? felelet : Maradott annak az várnak jószágának fele, de kételen 
nem volt véle, hogy oda adja, s végezzen az húgával, mert azt sem a 
fejedelem sem az ország nem tudta, mikor Huszton egymással végeztek. 
Zolyomitúl kérdé : Azelőtt Rákóczi és Barcsai idejében birtad-e azt az 
jószágot ? feleié : én birtam addig mig elvették, s külön kérdé az Kaj-
mékám : 

Mi dolog, hogy azelőtt az az Barkócziné nem birta azt az jószá-
got, s most neki adták ? felelek : nagyságos uram hajadon leány volt, s 
nálunk nem adják addig a leánynak kezéhez az jószágot, mig férjhez 
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nem megyen. Tavaly ment férjhez osztán ugy akarta jószágát keresni 
törvénnyel, atyafiságosképpen úgy alkudtanak volt meg, de annakutánna 
azt meg nem állván az kötést, ujóbban törvénykezni kezdettek, én mon-
dottam ugyan, hogy békéljék meg, mert az maga részét is elveszti, s 
azután újabban megbékéltettek, kirül való levele is ihol vagyon, mert 
törvény szerént az maga részét is elvesztette volna. Zólyomi mondá : 
kételen voltam vele mert mind elvették volna a többit is. Én mondám 
Zólyominak mi bizony senkiért lelkünket el nem vesztettük volna. Kaj-
mékám ke'rdé ? olyan Kánonotok vagyon-é nektek ? hogy ha valamely ur 
meghal, hogy annak jószága mind fiát leányát illeti-e vagy csak az fiát ? 
Felelék : az mint az királyok, fejedelmek adták, adják, ha mindkét ágra 
adják, mindeniket illeti, ha csak az fiu ágra, csak az fiakat. 

K a j m é k á m k é r d i : 

Hát ez az jószág, az ti kánonotok szerént, illette volna-e az l eány t? 

F e l e l é k : 

Illette volna nagyságos Uram, mert boldog emlékezetű fejedelem 
adta volt ifjabbik Bethlen Istvánnak, mind két ágon utánna ; ha mara-
déka nem maradna, Bethlen Péternek, ha neki is nem maradna mara-
dékja Bethlen Kathának, kinek Zólyomi uram fia, s Barkóczine'nak az 
anyja leánya volt, kirül való donatio is itt vagyon, s azt is elémutatom. 

Z ó l y o m i m o n d á : 

Nem az Bethlen Gábor pecséti az : igaz de nállunk az káptalan-
ban beszokták aféléket adni , hogy inkább el ne vesszen, s inkább 
mered-é azt mondani, hamis levél az Káptalanbúi költ levél ; kérdi újab-
ban is az Kajmékám Zolyomitúl : Megelégszel-é azzal az jószággal az 
ki neked maradott volt, vagy mind kivánod ? feleié : Mind kivánom. 
Monda az Kajmékám : No immár értem az dolgot menjetek el ; kihez 
képest én eljövök Zolyomi is utánnam, azonban újonnan utánnam jövé-
nek, már az lóra is felültem vaia, visszaliivának, s újonnan bemenék az 
Kajmekámhoz ; kérdi, te úgymond két levelet hoztál fejedelemtül, 
országtúl, azért fejedelemtül jöttél-e országtúl-e vagy mindkettőiül ? 
felelék : mind az fejedelemtül, mind az országtúl ! 

Mondá az Kajmékám : Mi az oka, hogy ezek atyafiak lévén, az 
jószág felől veszekedvén felindúlt az ország ide követet küldött, mert 
ide akár kijüjjön, gye (de) nem mindjárt adnak hitelt neki, akármit mond-
jon, hanem egyéb okának kell lenni. Felelet : mivel megértette az feje-
delem, s az ország, hogy ez az ember hamissan vádaskodik, azért kül-
dettem én ide, hogy megmutassam, hogy ez az ember hamis, az mint 
meg is mutattam, azért is kellene megtanítani, hogy hamisan vádaskodott. 
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A r r a a z K a j m é k á in. 
No menj el te is ke'szits egy embert, en is hatalmas császár embe-

rét küldöm, Zólyominak is megparancsolom küldjön ő is, ha mit tolle elvet-
tok Cánonotok, törvénitek ellen megadják-e nem-é ? hatalmas császár 
embere menjen bizonyoson végére, addig te légy veszteg. 

Ezzel jöttem szállásomra. 
(A gr. Telekiek m-vásárhelyi l tárában levő eredeti követjelentésröl 

3 3 3 5 . sz. a.) 
Jegyzet: V. ö. Törökmagyarkori Államokmánytár IV. k. 3G0. 

Közli : L É N Á R T J Ó Z S E F . 

EGY A D A T A BEREGH MEGYEI OLÁHOK TÖRTÉNETÉHEZ. 

Mária királyné a kereczkei és laisniczai kenézse'get Jánosnál;, Sán-
dornak és Istvánnak, néhai Szaniszló a királynéi oláhok vajdája fiainak 
adományozza oly módon, hogy az évenként beszedni szokott ötvened 
felét tartozzanak minden évben beadni. Kelt Budán, 1383. Február 
27-e'n. 

Nos Maria Dei gracia Regina Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 
memorie commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit 
universis, quod nos requirentibus serviciorum meritis Joannis, Sándor et 
Stefani filiorum condam Stanislai Waywode Olahorum reginalium Kene-
ziatus duarum villarum nempe Kereclikey et Kuchnyche vocatarnm in 
Comitatu de Beregli existencium eisdem Joanni, Sándor et Stefano per-
petuo et irrevocabiliter de beneplacita voluntate Serenissime Principis 
Domine Elisabeth eadem Dei gracia Regine Hungarie, Polonie, Dalma-
eie etc. genitricis nostre carissime duximus concedendum eo modo, quod 
dicti Joannes, Sándor et Stefanus medietatem collatarum quinquagesi-
marum semper et quolibet anno de dictis duabus villis teneantur dare et 
— — — — — — — — salvo tamen jure alieno, prout eciam 
premissum Keneziatum condam Serenissima Prineeps Domina Elisabeth 
eadem Dei gracia Regina Hungarie, Polonie, Dalmacie etc. Avia nostra 
diarissima felicis memorie eisdem Joanni Sándor et Stefano mediantibus 
suis literis corani nobis exliibitis modo prelibato duxerat offerendum. 
Datum Bude feria sexta proxima ante Dominicam Letare Anno Domini 
M°CCC°LXXX° tercio. 

(A leleszi Convent levéltárából (Statutor. Litt. V. Xro 237.) 
Közli : PETROVAY G YÖRGY. 

*) Ezen oklevél közölve van már Szirmay Szatlimár megye leirása 
I. 8., magyar fordításban, és innen átvéve Fejér Codex X. I. 87., telje-
sen elferdítve, ez okból azt hiszem nem felesleges az eredeti szöveget 
közzé tenni. 
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A SZENT-GYÖRGYI ÉS BAZÍNI URADALOM TISZTSÉGE. 

1626. 

Levéltári kutatások alkalmával az a szokás gyökeredzett meg, hogy 
az ú. u. » gazdaságiak «-at (oeconomicum) meg sem szokás nézni. Telje-
sen igaz, hogy nem kellemes, a legtöbb esetben még czélra sem vezet, ha 
a lomként heverő számadásokon, jelentéseken a legnagyobb gonddal 
megyünk is keresztül. Mindamellett az ország anyagi fejlődését búvárló? 
a nemzetgazda előtt nem érdektelen, sőt gyakran kiváló fontossággal 
bír, megtudni a nagybirtokokon a gazdálkodás módját az egyes idősza-
kokban. A magyar nagybirtokok kezelési módja a Habsburgok óta, ki-
vált az ú. n. németpárti vidékeken, szoros összefüggésben áll az 1514 . 
óta költözködési jogát vesztett jobbágyság állapotával. Kézimunkát a 
jobbágyság állított ki soraiból ; nagy-birtokokon lehetetlen volt a föl-
desúr közvetlen felügyelete, az urbáriumokban megszabott feltételeknek 
vájjon eleget tett-é a jobbágy, ellenőrizni kellett, s midőn a hadjáratok 
mindinkább a határok felé vívattak, a várbeli hadi tisztségekből gazda-
sági tisztek váltak. Körülbelől a jelen század elejéig, míg Széchenyi 
»hitele«, a inegpenészedésnek indúlt táblabiróságot s a birtokát pazarló 
aristokratiát felrázta : ez a rendszer dívott túlnyomólag nagybirtokain-
kon. Nem fűzzük tovább e kérdést, messzeható és sokfelé ágazó tárgya-
kat kellene felölelnünk, az alább következő gazdasági tiszti conventió-
ban, melyet gr. Pálffy István Kövesdy György szt.-györgyi és bazíni 
provisorával (udvarbíró, most tiszttartó) köt, egy nagy-birtok szerveze-
tét akarjuk bemutatni. Az ilynemű jellemző adatok gyűjtése is érdekkel 
bír, ismétlem a jellemző szót, mert száz, ezer adatot lel a kutató, mely-
nek leírásával csak az időt pazarolja. 

Instructio egregii Georgii Keowessdij dominiorum Santi Georgii 
et Bazin provisoris a prima die mensis Julii anni Millesimi sexcentesimi 
vigesimi sexti. 

1, Mindenek előtt kívántatik tőle, hogy híven és jámborul ő nga 
marháját, majorságát, jószágát, mezejét, erdejét minden kártúl megótal-
mazza, az jövedelmet beszedje igazán urbárium szerint és minden dol-
gaiban csak az úr és az asszony ő ngok parancsolatjából cselekedjék és 
senkitől mástól ne függjen és semmit se várjon. 

2. Az mikor gabonát vetnek, mely falu mennyit vet azon falubeli 
biró jelen legyen, és az kasznárnak bizonyságra vagy rovást adjon, vagy 
penig irást. 
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3. Az majorban mikor épitnek és szórnak gabonát, porkoláb legyen 
mérésnél és mikor mennyit ad be kasznárnak, rovást tartson róla, kinek 
felét adjon kasznárnak, felét penig magánál tartsa. 

4. Mikor az aratást elvégzik és kepékben leszen az gabona, min-
den falubeli biró kepékről hozzon rovást be az udvarbirónak. 

5. Tilalmas erdőket őriztesse, az köz-erdőkbül az jövedelmet be-
szedje az számtartóval, az tilalmas erdőkben ha az jobbágyot favágáson 
találják, azt az udvarba behozzák az drabantok és az erdő őrzők, az 
kin osztán az udvarbíró bírságot tizenkét forintot megvegye minden 
okvetetlen. 

6. Fekete víznél való tilalmas erdőt megőriztesse az drabantokkal, 
és senkinek ne engedjen benne disponálni, sem az arendatariusnak, 
hanem az jószágban kik bírnak, ha valami majorokat akarnának építeni, 
arra az udvarbíró adasson fát, azonkívül az jószágbúl se tilalmas se kö-
zönséges hegyből ki ne engedje vinni semmi fáját , sőt az jobbágyot, a 
ki fá t hír nélkül vágna, várba beszorittassa és büntesse meg ötödik arti-
culus szerint, 

7. Az kulcsár az ki kasznár is leszen, az jámbor és hív legyen, 
borokat tisztán és teli tartsa, minden tíz akóra töltelékre egy hétig egy 
icze bor acceptáltatik neki. Udvarbírótúl fiiggjen mindenekben. Az mikor 
az úr avagy az asszony ö ngok ide jőnek, az napját írja föl mikor jön 
ide és meddig itt leszen, s hányad magával és mindeneket írjon föl, a 
mit elköltend és magát quietáltassa konyhamesterrel és az úrnak legyen 
köteles az számadásra, nem másnak. 

8. Dézmásokat az mint az camara szokta kiküldeni instruetióval, 
az tiszttartó rendelje el, és maga is tekintsen hozzájok s vigyázásban 
legyen mindenekben. 

9. Mindenekben urbárium szerint procedáljon és cselekedjék az 
tiszttartó. Újesztendő nap után tizenötöd napra számadását tartozzék 
beadni alatta valókkal együtt. 

Leszen fizetése esztendő által az udvarbirónak : 
In paratis . 150 frt . Sajt librae . uro 50. 

Ivup só . nro 12. 
Hús mázsa . 4. Káposzta fő . . nro 500. 
Bor urnae . nro 15. Széna öl . uro 4. 
Ár tány . nro 2. Borsó mett. . 2. 
Vaj pint . nro 16. Lencse met t . . . nro 2. 
Faggyú librae . . nro 50. Zab mett. 100. 

Bazíni porkolábnak fizetése leszen : 
Kész pénz 40 frt . Faggyú librae . . nro 12. 
Buza mett. . Kup só . nro 6. 
Bor urnae . nro 6. Vaj icze . nro 10 . 
Tehén hús librae . nro 200. Sajt librae . nro 50. 
Egy ártány. 

Szent-györgyi porkolábnak is a szerint, a mint a bazininak. 
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Kasznár az ki kulcsár is leszen annak íizctése : 
Kész pénz . . . . 40 fr t . Király fal vai ispánnak 
Búza mett 40. búza mett. . . . nro '20. 
Tehén hús librae . . 250 . zab mett. . . . nro 20. 
Kup só . . . . nro 5. Bekei ispánnak a sze-
Vaj pint . . . . nro 6. rént. 
Bazini penternek kész- Bazini kertésznek kész 

pénze 4 0 frt . pénz . . . . 20 fr t , 
Búza mett 40. Búza mett nro 20. 
Bor urnae . . . . 6. Bor urnae . . . . nro 2. 
Hús librae . . . . 200 . Szalonna . . . . 1 

Kup só . . . . nro 4. Hús librae . . . . nro 150. 
Szent-györgyi penter- Vaj pint . . . . nro 6. 

nek is a szerint. Kup só . . . . uro 4. 
Senkoviezi ispánnak Limpaki erdő őrzőnek 

fizetése: Zab mett. . 35. kész pénz . . . . 10 frt . 
Rozs mett nro 10. 

Csalliai erdő-őrzőnek is egynek, az az senkoviezi kettőnek az 
szerént. 

Bazinban continue három drabant legyen s Szentgyörgyben is 
három, fizetések jár jon az mint másutt fizetnek drabantoknak. 

Actum in arce Baziii die vigesima nona mensis Juuii anno mille-
simo sexcentesimo vigesimo sexto. 

Stephanus Pálffy mp. (L. S.) 

(Eredetije papíron a mk. orsz. Levéltár kincstári osztálya új Lym-
busában.) 

Közli : THALLÓCZY L A J O S . 

THURZÓ GYÖRGY L E V E L E EGY LENGYELORSZÁGI E R E T N E K 
ÜGYÉBEN. 

Dno palatino Cracoviensi et dno Jacob Sieniensky etc. 
I l l r m e dne, dne amice sat. Salutem sat. 
Quas ill rn i a dnatio V r a die 17. J) currentis mensis Febr. ex arce 

Cracoviensi2) ad nos dedit literas per ejusdem ablegatum servitorcm 
recte accepimus, in quibus pro eliberatione Johannis Mossovini, qui 
contra expressas regni hujus constitutiones, statuta et privilegia in hoc 
Hungáriáé regno Cbristianae religioni ac Sanctae Scripturae contrariis 
blasphemiis et Atheismo Turcico refectis libellis quibusdam disputationi-
bus veteratoriis ac literis hinc inde missitatis non exiguum scandalum, ac 

1) A nádornak febr. 12-éről keltezett levelére u. ezen válasz. 
2) A nádor levele »ex aula civitatis suae Rakoviae« kelt. 
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novas in ecclesiis regni hujus pacatis turbas dedit, proptereaque a nobis 
captus et ad juridicam usque revisionem in vinculis detentns est sicuti 
•JJRMA FINATI0 VRA ex antelato servitore suo, qui toti processili juridico 
interfuit, uberius intellígere dignabitur, diligenter apud nos institit. Etsi 
autem non abs re vel sine causa hoc in regno idem Johannes Mossovinus 
captus sit, et ob horrendum suum, quod contra regnimi hoc Hungáriáé, 
cjusdemque libertates ac privilegia graviter abmisit, facinus ex decretis 
et constitutionibus regni hujus capitali affeei debuisset poena et suppli-
co . Tamen habito bonae vicinitatis, multorumque dnorum apud nos 
propterea factae intercessionis praesertim vero illustrissimae dnationis 
V r a e tanquam amici et vicini nobis antiquo benevolentiae studio com-
mendatissimi et observandissimi respectu, tantum nostra apud dnos judi-
ces efficimus intercessione mitigata ordinaria capitis poena, relegatione 
tantum seu proscriptione perpetua notatus fuerit, hac expressa cum con-
ditione si vel ipse vel allius quispiam istius liaereseos homo in regnimi 
hoc ingressus, talique modo Scandala aut turbas ' aliquas dare compre-
hensus fuerit, sine omni juris processu, legibus et statutis regni hujus 
sic svadentibus promerita eaque capitali officiatili- poena. Quae omnia 
planius et plenius i l l r m a dnatio Y r a ex antelato servitore suo cognoscerc 
dignatur. De caetero pietatis studia nostra condigna et bonae vicinitatis 
officia i l l r m a e dnationi Y r a e ad aras usque recommendantes, eandem quam 
feliciter felicissime valere cupimus. Datum in arce nostra Byttchensi, die 
26. mensis Febr. A0 1616 . 

(Thurzó György fogalmazványi könyvéből az országos ltárban. Actor. 
Thurz. Fase. 2. nro 54.) 

Közli : BARARÁS SAMU. 

KIBÉKÜLÉSI SZERZŐDÉS MIKES BENEDEK ÉS N E J E KÖZÖTT, 

VILÁGI UTON. 

Anno D. 1641 . 15 die Febr. Coram G. Donis Thoma Basa, Nico-
lao Mikó Paulo Donát et Thoma Jankó. 

C o n d i t i o n e s i n t e r B e n e d i c t u m M i k e s e t C o n s o r t e in 
e j u s . 

1. Mivel most Mikes Benedek uram ratio nélkül, semmi vétek nél-
kül illetlenül asszonyomat verte, rongálta, ki mia(tt) házánál is meg nem 
maradhatván : ezután soha igy ne legyen, hanem mint böcsületes főem-
ber feleségit úgy tartsa és böcsülje. 

2. Ha ezután Mikes Benedek uram felől comperiáltatik, hogy falu-
ban szerenszerte házalna ; és az elébbi szokása szerint, faj talan szemé-
lyekkel conversálkodnék, vagy egygyel, vagy mással : két emberséges 
ember által megbizonyultatván, mielőttünk felyel (felül) megirt interees-
sorok előtt, hütelenségnek nótáján maradjon. 
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3. Az kovácsot az elébbi lakóhelyébe költöztesse, avagy a hova 
akarja másova való jószágába ; annak feleségével se egyszer, se másszor 
ne beszélgessen, se titkon, se nyilván. 

4. Az mely szolgát asszonyom ö kegyelme neheztelne : udvarában 
kedve ellen ö kegyelmének ott ne tartsa Mikes Benedek uram ; nevezet 
szerint Kovács Istvánt elbocsássa, vele ne járjon se conversákodjék. 

5. Haragjában Mikes Benedek uram asszonyomnak nemzetségit 
elő ne hozza, gyalázván ő kegyelmit. 

6. Ezután Mikes Benedek uram mint emberséges főember fclesé-
gít, maga szabad dispositiojában hagyja ; semmitől ne tiltsa jobbágyoknak, 
szolgáknak, szolgálónak és jobbágy asszonyoknak való parancsolattól ; 
hanem asszonyommal mindenekben egyetértvén, mint böcsületes ember 
ért feleségével. 

Ezeket vel in toto, vel in parte meg nem állaná : megbizonyultatván, 
ezer forint vinculomban maradjon és ezen levélnek erejével, mü interces-
sorok minden törvén nélkül exequálhassunk. 

Ez érdekes irat egyidejű másolata a valósziuiileg Mikes által is alá-
irt családi szerződésnek. 

A közbenjárók magok is családtagok lehettek ; legalább Mikó 
Miklós, mint látom, Mikes Benedek sógora, annak nővérét Annát tartván 
nejül ; Basa Tamás szintén sógora, Kata nővére után. 

Mikes Benedek neje pedig Kemény Zsófi ; s hihetőleg a tekinté-
lyes Kemény család kényszeríté Mikest e szerződésre ; vagy inkább 
téteté vele a kísérletet, mely a minden lélektani combinatio szerint a 
képtelenségek közé tartozik. Az is lehet, hogy a bűnbánó Mikest meg 
akar ták egy kissé fizettetni s ez által büntetni. Ezer forint akkor sok 
pénz volt. Legalább is húszszoros, vagy harminezszorosa a mainak. (Az 
1626-ki liinitatio szerint egy telién 7— 8 frt.) 

Közli : P. SzATHMÁRY KÁROLY. 

RÉGI KÖNYVFELJEGYZÉSEK. 

I. 
B á n f fi K r i s t ó f j e g y z e t e i II e 11 a i » M a g y a r o k K r ó n i-

k á j á«-ban. 

1636. esztendőben Boldogasszony havának 12-ik napján viradóra, 
úgymint Csetertekre adta az ur isten az én kicsin leánomat Bán/fi Sárát 
az én kedves atyámfiának Bethlen Annának ez világra. 

(1640.) Masecer (így) ujabban másik leánkámot adta az úristen 
Bunonaz én atyámfiának 1640. esztendőben Szent-györgy havának 26. 
napján Bán/fi Katót. 
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(1641 ) Harmadikat Bán/fi Borbarát adta az úristen 1641. eszten-
dőben Almáson levő házamnál Szent-András havának 3. napján az én 
kedves atyámfiának Bethlen Annának. 

1642 . esztendőben Szent-györgy havának 6. napján viradóra vette 
ki az úristen az én szerelmes kisebbik leányomat, nekem nem kicsin szo-
morúságomra az atyámfiával együtt — Bánffi Borkát, temettem el is 
13. April. 

1648 . esztendőben júniusnak 12. napján indultam meg az hunyadi 
házomtúl az öcsém Bánffi Zsigmond uram kézfogására Czegében, mely 
kézfogásra jutot tunk 15. junii Vida napján. Indúltam meg Czegéből 
házamhoz, die 17. jutottam házamhoz Ugra j Zsigmond öcsémmel 18 Juni. 

1648 . Szent-györgy havának 3. napján indultam meg, búcsúz-
tam el urunktól ifiabbik Rákóczi Györgytől ő Nagyságától uraságában 
Kemény János uram által, és állottam ki az 5 3 0 lovasashból (így) az 
napon Fejérvárott Szent-györgy napi gyűléskor. 

1650 . esztendőben Septuagesima Vasárnapon adta az úristen az 
én kedves atyámfiának Bethlen Annának az én édes kis Gurkomat, úgy-
mint februáriusnak 13. napján estve felé 5 és 6 óra között ; keresztel-
tem meg 20. napján ezen hónak, úgymint reminiscere vasárnapon. 

1652 . esztendőben pünköst havának 28. napján temették el az 
urat Fejérvárt t Rákóczi Zsigmond uramot ő Nagyságát. 

1655 . esztendőben Almáson létemben die 19. Április lön nagy hó. 
1655 . esztendőben júniusnak 11-ik napján isten kegyelmesse'gé-

ből indúltam meg Almásról az mi kegyelmes urunknak parancsolatjából 
Havasalföldében az szemeniek ellen ifiabbik Rákóczi György kegyelmes 
urunkkal. Az nap mentem sógor uramhoz Bethlen János uramhoz Bunra. 
12 napján ez hónak Bunról mentünk ebédre az szederjesi rétre, mentünk 
hálni Bene'ben. 

13. napján mentünk ebédre Kaezára, hálni Somborra. 
14. napján mentünk által a Rikán, ettünk ebédet Rákoson, hálni 

mentünk Ilidvégre. 
15. napján mentünk Veresmartra. 16. napján is ott voltunk. 17. 

napján Párásmárhoz mentünk. 18. és 19. napjain is ott voltunk. 20. 
napján mentünk a Bozában. 21. ott voltunk. 22. napján Cserláshoz 
Havasalföldében mentünk. 24. Rosnóra. 

25. mentünk Szopliához. 26. napján mentüuk az kőkereszthez, 
azon az napon jöttenek reánk az szemeniek délben, lön az csata az 1 1 
és 12 óra között nap nyugotig. 

27. Proesthez mentünk. 28. 29. nap is ott voltunk, 30. nap is ott 
voltunk. 

Juliusnak l -ö napján vendégelte meg a Fejedelem Istefán vajdát. 
2, 3, 4, 5, 6, 7. die ott voltunk. 

Ezen hónapban die 8-a Czirgiczéhez. 
9. mentünk Fintához. Die 10. ugyan ott voltunk. 
Onnét visszafordulván die 11. mentünk Targvistiához. Die 12. 
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mentünk a Havasban. 13. Tarezvárához. 14. mentünk ebédre Rosnóra, 
hálni mentünk a hídvégi rétre. 15. mentünk ebédre Kikához, hálni 
Szent-Péterre. IG. die mentünk ebédre Szék.-Kereszturra, hálni Bunra. 
Die 17. mentem haza szász almási udvarházamhoz. 

1659 . die 18. Április 8 és 9 óra között estve, holt meg az én ked-
ves feleségem, Nemzetes Bethlen Anna, eltemettem ugyan anno Suprano-
tato et die 23. április Ivolosváratt az Kasai István uram sírjában. 

1659 . Istennek rendelése szerint vettem el az én kedves felesé-
gemet Farkas Margitot Beszterezén 1659 . esztendőben karácson liavá-
vának 10. napján. 

1660 . die 29. Maji harczolt meg az én kegyelmes uram az erde'li 
fejedelem Rákóczi György az budai Vezérrel Szász-Fenes és Gyalu kö-
zött, mely harczon mind az két félben igen sokan estenek el és ugyan 
magán is az fejedelmen mind 5 vágás és hegyes tör szúrás esett, mely 
miatt mégis holt az fejedelem. 

1661 . esztendőben adott isten az én kedves feleségemnek Farkas 
Margitnak egy kis leánykát bresztelki házamnál Bánffi Zuzsánát böjt 
más havának 14. napján. — Kereszteltem meg ezen kis leányomat 
Beszterezén az gyűlés alatt Szent-György havának utolsó napján. 

K e r e s z t a t y á i e z e k v o l t a n a k : 

Ebeni István uram, Sárpataki Márton uram, Hatel Pál uram, Besz-
terczei nótárius János Deák uram, Szabó Mátyás uram, Szabó András 
uram beszterczei porkoláb. 

K e r e s z t a n y á i : 

Sárpatakiné asszonyom, János Deákné asszonyom, Szabó Mátyásné 
és Szabó Andrásné. 

1661. Vette el az isten tőlünk az édes kis Zsushámot Segesvárott 
hetedfél holnapi korában, mikor Ali pasa bejiive az 1660 . esztendőben 
Szeut-Miliály havának 6. napján 9 — 1 0 óra között. 

1663. esztendőben Szent-györgy havának 15. napján vette ki ez 
világbúi az Isten az urat ő Nagyságát gróf Rhédai Lászlót Huszton az 
várban az szegény édes atyjának, anyjának azután szegény felesége . . 

való nagy szomorúságokra Bánffi Agnes. TV-n^ -
1663. Adott isten az én kedves atyámfiának Tm-kra Margitnak 

Ye'cs várában az Maros felül való bolton kivül való házban egy kis 
fijat 1663 . esztendőben Szent-György nap előtt való pénteken, úgy-
mint 20. napján, atyjának anyjának örömére Bánffi Jánost. 

Kereszteltettem meg pünköst havának 17. napján. Keresztapjai ; 
Sárpataki uram, Rácz György Beszterezén, János Deák uram, Szabó 
András az porkoláb és Szabó Mátyás uram, Felfalvi Péter Deák uram. 

1668 . esztendőben Szent-györgy havának 14. napján reggeli 
7 — 8 óra között ada isten egy kis fiacskát az feleségemnek Torkos Mai1-
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gitnak Bresztelki liázomnál az édes kis Zsigomat énnékem az anyjának 
örömére. 

1671 . die 23. Juli adott isten az én atyámfiának Torkos Margit-
nak Bresztelki házamnál egy kis fiacskát 8 és 9 óra között Bánffi Lász-
lót és ugyanott Bresztelkén kereszteltein meg az taucsi esperestel, az 
esperest Baroti István uram, die 7-a Septembris. Keresztapja: Kemény 
Simon uram, Bodonj uram, keresztanya : Kemény Simonnné aszonyom, 
Bodoniné asszonyom. 

1671 . Esztendőben, Kisasszony havának második napján délután 
egy 2 óra után vette ki az isten az én szegén hugomot Mindszenti Erzsé-
betet életének 33. esztendejében az maga atyjátul maradott házánál Vicé-
ben ; élt szegény édes húgom az urával, nemzetes Kapi Gábor urammal, 
öcsémmel 18 esztendeig. 

Megholt testét indították meg szegénnek Yicébül Kisasszony havá-
nak 17. napján és temeték az Mikházi kalostromba 20 napján Kisasszony 
havának. 

16 87-e n k e z d v e B á n f f i L á s z l ó — K r i s t ó f f i a — j e g y -
z e t e i v a n n a k . 

1687. Felséges Leopoldus császár hadaival, armadájával a fel-
séges Lotharingiai berezeg Erdélybe bejövén az fortalitiumokot kegyelmes 
urunk hadaival praesidealta és Erdélyt elfoglalta az ország is elállván az 
töröktől Leopoldus császár hűségére állott. 

1. Generalis comendáns lött General Veterani (ki nekem igen jó 
akaróm volt.) Ennek eomendánssága alatt jöt t volt amaz hires Generál 
Kara fa, de ő volt ugyan első, de Veterani is Comendo volt. 

2. Generalis comendáns Ileiszler, ezt contundálta volt Töküly feje-
delem Brassón felül, mikor generalis Teleki Mihály elesett vaia. 

3. Ugyan Veterani, a ki elsőbben volt. 
4. Veteráni elveszése után, hogy ellett Lúgosnál, volt Türen 

generál. 
5 Princ Valmont. 
6. Rabutin generál. 
7. lvusanyi generál. 
8. Krippen generál. 
9. Stein ville generál. 
10. Virmond generál. 
11. Kinigsegg generál. 
12. Tige generál. 
13. Wallis generál ez lön első praesese a giiberiumnak. 
Ezeket ismertem jól Krippen kívül, mert ennek idejében bujdosás-

ban voltam. B. László mp. 
Ao 1690 . 15 Április holt meg az erdélyi mlsgs fejedelem kegyel-

mes urunk, Apafi Mihály urunk ő nsga délután két s három óra között 
nemes Erdélyországának nagy szomorúságára és harmadnap múlva kopor-
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sóba tetetvén az tornyos szegelet bástyában bezárattatott Fogaras várá-
ban, liolott magam is jelen voltam. 

Ao 1726. 15. Jannarii isten segítségéből kezdettem ezen Bonfinius-
nak olvasásához, kire liogy isten segiljen továbbra is kérem. Bánffi 
László. Annyira ugyan cl is végeztem Bánffi Hunyadon laktomban azon 
esztendőben, a melyben elkezdettem, 26 Április végeztem el. 

1732 . die 12 Juni köttettem be ezen könyvet njjolag ; nem emlé-
kezem üdveziilt atyám Bánffi Kristóf uramrul semminemű jószágom ennél 
egyéb maradt volna rám, ezenkívül meg egy eziistes régi impressum és 
egy ter . . . puska kit ifiabb Kakucsi György adott volt az atyámnak. 

II. 

»De omnibus agriculturae partibus et de plantarum animaliumque 
natura et utilitate lib. XII . 11011 minus philosophiae et medicinae, quam 
oeconomiae, agricolationis, passionumque studiosis utiles, Per 
Petrum Crescentiensem prineipem reipubl. Bononiensis . . . . eonseripti 
ad Carolum Siciliae regem, ante An. CXXX. Ad autlioris tempore scripta 
exemplaria denuo collati et emendati. Basiliae 1548 . 2r. 1 — 3 8 5 lap« 
czimü könyvhöz kötött tiszta lapokra Kamuthy Balázs következő föl-
jegyzéseket irta : 

Ezeken az harezokon én Kamutlii Balázs mindeniken ott voltam. 
1. Thuránál mikor az Beglerbékkel megvittak az magyarok, hogy 

első hatvan szálásának segítségére je t t volt az Beklcrbék, melyet isten 
segítségéből megvertök, kik voltak az mint hallottam harminczkétezeren 
törökök ; magyar ki megverte némettel együtt, úgy hallottam hatezer 
hatszáz negyvenkét ember. 

2. Mikor elsőbben az tatár kijött Huszt felől Magyarországra és 
Palinál megvittak vele Balási Ferencz veszésekor, akkor ott voltam. 

3. Mikor török császárral Keresztesnél megvittak az magyarok, 
akkor ott voltam. 

4. Mikor Mihály Vajda Erdélyre jött Szebennél hogy megvittak, 
mellen ott voltam. 

5. Mikor Mihály Vajda Moldovára ment . . Feretina Vajda . . 
Kátznál (?) megvítt, melyen Moldovában ott voltam. 

6. Mikor Mihály Vajdát kiverték ez országból, Miriszlónál vele 
meg víttak, ott voltam. 

7. Mikor Zsigmond fejedelmet megverték Gorozlónál Básta György, 
ott voltam. 

8. Mikor Székel Mojsest megverte Brassónál az havasalyi Vajda, 
ott voltam. 

Ezeken ott voltam, láttam, kik mind nagy országos harezok voltak. 
9. Mikor Báthori Gábort megverte Sorbán Vajda Brassónál anno 

1611. die 12. Juli. 
10. Dézsnél Mikor Gombost megverték, ekkor én voltam az egész 

hadak előtt, én vertem meg is. 
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11. Mikor Bethlen Gábor fejedelem az német császár hadára 
ment Morvában Hodolinnál, az német sánczban szorult, az sánczot reá 
szállottuk az magyarok, ezen is mind végig ott voltam Hodolin alatt, 
minden ott való harczokon . . . 

Az németek generalisi Konte Nigron volt, Hodolin Morvában 
Sampake volt, békeségre ment a dolog akkor. 

Én akkor az erdélyi hadnak kapitánja voltam, mind gyalognak, 
lovasnak az vármegyékről az kik voltak. Emellett hadi biró is voltam. 
Ekkor Budára követségben voltam Besztercze-Bányáról mentem el, Kas-
sára jöttem vissza. 

Egy néhányat nem irtani ide, mert nem jutott eszembe, más köny-
vecskén megirtam, az ki eszembe jutott. 

Közli : K O N C Z J Ó Z S E F . 
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O K L E V E L E K 
A HOMONNAI-FÉLE MOZGALOM TÖRTÉNETÉHEZ 

Bethlen uralkodásának legválságosabb éve volt az 1616-iki, 
s rendkívüli eszének, elhatározottságának és mérsékletének soha 
sem adta több jelét mint ekkor. Nagy-Szombatban 1615-ben 
I I . Mátyás biztosai békét kötöttek vele, de Khlesl bibornok 
pár hóval a béke megkötése után, már azon munkált, hogyan 
lehetne Bethlent megbuktatni oly módon, hogy a magyar király 
arról nyilvánságosan ne tudjon semmit? Legelébb ez őszön, épen 
az ő biztatására, egy pár török basa tett kísérletet másnak sze-
rezni meg a fejdelemséget, Balassa Zsigmondnak vagy Homon-
nainak. A terv a portán megbukott s Balassát Prágában egysze-
rűen elcsukatták — de Homonnaival titkos szerződést kötöttek, 
hogy minő feltételek alatt vegye ő át az erdélyi fejdelemséget. 
így kezdett aztán hozzá Homonnai 1616 nyarán a munkához — 
a bujdosó Radul vajdával egyesülve, ki Nagy-Szombatban a ma-
gyar király nyugpénzén élt. 

E mozgalom történetét Fraknói Vilmos »Pázmány Téter 
és kora« I. kötetében azelőtt nem ismert adatok alapján egészen 
új világításban tűntette elő, s Horváth Mihály »Magyarország 
Története« legújabb kiadásában már felhasználta azokat. Fraknói 
természetesen az erdélyi viszonyokra kiváló gondot nem fordít-
hatott, miután az nem is tartozott munkája keretébe. A Fraknói 
által használt források nevezetes részét természetesen át kelle 
tanúlmányoznom, midőn az »Erdélyi Országgyűlési Emlékek« 
VII-ik kötetében e ponthoz jutottam. De én is tisztán csak az 
erdélyi viszonyokra lehettem tekintettel. E dolgozás folytán 
át kelle egy csomó olyan rendkívül érdekes okmányt is vizsgál-

TÖRT. TÁR. 1881 . 26 
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noni, melyekre még hivatkoznom is alig lehetett. Ez okmányok 
pedig Fraknói munkájának illető fejezeteit igen tanulságosan 
illustrálják — kimutatván, hogy mennyi gonddal és lelkiismere-
tességgel használta azokat. De máskülönben, ön magukban is 
rendkívül érdekesek s úgy szólva bepillantást engednek a neve-
zetes mozgalom lefolyásába. 

Épen azért érdekesnek tartottam azokat összegyűjtve és 
összeállítva bemutatni a nagy közönségnek. 

I . 
161G. máj. 9. 

Saeratissima sat. 
Fidelium ac perpetuorum etc. Memor officii ac fidelitatis 

meae, qua Maiestati Yestrae et eiusdem Regno huic Hungáriáé 
humilime obstrictus sum, intermittere nec debui nec potui, quin 
de illis omnibus, quae ad me de statu et salute Regni huius per-
feruntur, Majestatem Vestram demississime iuformarem, ne si 
quod Deus omen clementer obruere dignetur, damnum aliquod 
aut cladem perniciosissimam Regnum hoc Majestatis Yestrae 
pateretur, meo id silentio. meaeque incuriae adscribi possit. 
Rumore antehac nunc vero fidedignis ad me perlatum est literis, 
Magnificimi Dominum Georgium Drugeth de Homonna etc. 
certo certius collecto exercitu Provinciám Transylvaniae affe-
ctare, Hajdonesque in suam sententiam pertractos ad insurrectio-
nem movere, et Kozakis in confinia jam adductis solutionem 
praebuisse, eaque omnia cum praescitu et consensu Majestatis 
Yestrae Sacratissimae, Consilio et auxilio Magnifici Domini 
Andreae Dóczi, Majestatis Yestrae capitanei Zattmariensis et 
assistentia Raduly "Waywodae, qui ad igsum Dominum Ho-
monnay sese jam contulisse, et se ipsi conjungere pro certo 
dicitur, attentare. Cum tamen Majestas Yestra Sacratissima in 
benignissimis suis literis 4. die Martii exaratis, bis a diebus 
modo per ipsius Domini Radulii hominem mihi exhibitis clemen-
ter significare dignetur, eundem Dominum Radulium in Provin-
ciám Walachiae solum, nulla facta mentione Domini Homonnay, 
assentientibus Turcis reversurum esse. Ego vero, clementissime 
Domine, sic existimo, imo certo mihi persuadeo Majestatem 
Yestrani Sacratissimam, ipsi Domino Homonnay non tantum non 
assentiri, sed nequidem de bujusmodi attentationibus periculo-
sissimis et insurrectione funestissima certiorem esse factam. Benig-
nissimae enim Majestatis Vestrae literae, quas priores quidem 8 
die mensis Februarii, posteriores vero 14. mensis Martii, ad me 
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clementer dedit, contrarium piane bisce factionibus, eundemque 
Dominum Homonnay Pragam ad suspicionis tum temporis de se 
conceptae rationem reddendam citátum esse, manifeste continent. 
Accedunt et aliquot Illustrissimi Domini Cardinalis, Domini Kle-
selii ad me datae literae, in quibus pluribus exponit illam Domini 
Homonnay molitionem, contra benignam Majestatis Yestrae vo-
luntatem fieri, Majestatemque Yestram Sacratissimam serio eidem 
et clementer injunxisse. ne quid contra publica Regni statuta et 
pacta agere sibi praesumat. Quae omnia cum revera ita sese 
babere intellexissem, ad Comitatus partium Regni buius superi-
orum diligenter scripsi, ut in officio suo sese contiueant, nec 
quicquam, quod almam pacem et tranquillitatem turbare possit, 
attentare ausint ; assecuravique illos, Majestatem Yestram pacta 
illa et transactiones cum Transylvanis omnino sancte et inviola-
biliter servare velie, et in voluntatem Domini Homonnay nequa-
quam consentire. Verum enim vero moderni isti rumores, et fide-
digna bominum informatio, tam dubium me reddunt, ut quid 
faciendum mihi, quid consilii ineundum sit, non videam. Inter 
spem haereo et metum, sed quo me vertam ignoro. Sive enim ex 
Majestatis Vestrae benigno mandato et consensu, de quo vehe-
menter dubito, sive non, quod eo est deterius saepefatus Dominus 
Homonnay tali a attentet, maximum presentissimo huic Maiesta-
tis Vestrae Regno imminere periculum, nisi Dei Providentia et 
paterna Maiestatis Vestrae cura tempestive avertatur. Licet 
enim Turcae Bethlemi ejectionem et Domini Homonnay in Tran-
sylvaniam introductionem forte concedant, id tamen non cum 
Christianorum, sed proprio suo commodo et utilitate facturos, 
vel inde conjici potest, quod gens illa Turcica inconstans sit et 
levissima, quae accepta pecunia, in quamvis sese partem flecti 
facile patitur. Hoc quoniam Transylvano perbelle constat. vel 
extrema necessitate adductus cum Turcis paciscetur, et tractabit 
ut ingentem militum manum et copiam in sui auxilium mittant, 
metuque et desperatione quasi compulsus, potiorem quam possi-
det Partium Regni superiorum, partem Turcis cedet et assigna-
bit, qui non nisi multorum Christianorum sanguine, magnis sum-
tibus et deploranda Regni hujus devastatione postmodum inde 
expelli poterunt. Adde quod Hajdones, gentem belli cupientissi-
mam, ad insurrectionem movere facilimum quidem sit, sedare 
autem eosdem, opus et labor maximus. Quin nec hoc silentio 
praetereundum, quod si status et ordines provinciáé Transylvaniae 
ipsum Domiuum Homonnay suum constituere et agnoscere vel-
lent prineipem, sua ipsum sponte, ejecto Bethlemo, introducere 
et inaugurare possent, nec opus esset, ut tanta vi, tanto exercitu, 
tantoque cum Regni hujus Majestatis Vestrae detrimento et 
discrimine sese intradat. Vereor autem, et vehementer vereor, ne 

26* 
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si contra voluntatem provincialium sese ingesserit, non modo 
sibimet ipsi bomini alias a Deo optimo Maximo supra coeteros 
mortales bonore et fortuna bonis ampliter ornato, sed toti etiam 
buie Majestatis Yestrae Regno tantum accersat periculum, tan-
tumque incendium, quod restinguere deineeps et difficilimum erit 
et perniciosissimum. Idque etiam pertendere videtur monstrum 
illud, quod in ipsius Domini Homonnay alodio in TJnghwar 
praeteritis bis diebus foemina quaedam enixa est, sicut Majestas 
Vestra Sacratissima ex extractu literarum ad me datarum, et in 
linguam latinam translatarum, clementer intelligere dignabitur. 

Quae cum ita sint, Majestatem Vestram Sacratissimam 
propter Deum et eius misericordiam, omniaque sacra humilime 
rogo, dignetur pro paterna sua et clementi erga hoc Regnum 
affectione benigne efficere, ut alma illa pax, quae tantis curis, 
tantis laboribus, fatigiis et sumtibus inter Majestatem Vestram 
Sacratissimam et Transylvanos firmata est. sarta, tecta conserve-
tur Regnumque boc Majestatis Vestrae defatigatum, et continuis 
conflictibus attritum fere pro sui incremento et respiratione 
optata quiete et tranquillitate fruatur, neque novis turbis et 
seditionibus, quae ex Hajdonum insurrectione facilime subse-
qui possent, ansa probeatur. Indignum enim et profecto mi-
serum est, nationes has, quae ad Christianae ditionis termi-
nos, contra hostem Christiani nominis infensissimum tuendos 
et ampliandos, vel propter fortitudinem aptissimae, vel pro-
pter locorum naturam opportunissimae videntur, suis iuter se 
odiis conteri, suis ipsarum simultatibus infringi et debilitali. 
Quod si Maiestas Vestra Sacratissima ut humilime spero, de-
menter inhibere dignata fuerit, non diffìcile fore arbitror, modo 
natam flammam extinguere : parva enim omnia atque surgentia 
paululum magnos vehementesque impetus non sustinent : sin dif-
feratur et malum vires sumserit, vereor ne cum velimus adhibere 
incendio remedia, non possimus : gliscit enim in dies labes, for-
tiorque fit atque robustior, nibil ut magis timendum videatur, 
quam mora. E t haec ex officio meo et debita fidelitate Majestati 
A^estrae Sacratissimae humilime significare debui, nibil dubitans, 
quin Majestas Yestra, benignam suam voluntatem et quid rebus 
ita constitutis facto opus sit, per literas mihi clementer sit reve-
latura. Cui de coetero sat. Datum e thermis meis Ragecensibus 
die 9. Maji Anno 1616. 

Comes Georgius Thurzo. 

(Egykorú másolata az orsz. ltban Act. Thurz. Fase. 1. N° 13G.) 
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I I . 
1616 . máj. 14. 

Illustrissime ac Magnifice Domine sat. 
Isten Nagyságodat sat. Kegyelmes uram akarám Nagysá-

godnak értésére adnom, kogy az jeneiek, lippaiak, ezen küldték 
fel követjeket Homonnay uram ö nagyságához, könyörögvén ő 
nagyságának, hogy ne hadná őket, mert az ő urok, ő felségének 
az mi kegyelmes urunknak tött fogadása ellen és azon végházbe-
lieknek is hitlevelet adása ellen az töröknek mind azzal az tar-
tománynyal egyetemben megigérte. Ezek könyörögnek azon, hogy 
ő felségének is az mi kegyelmes urunknak irnék mellettek, hogy 
ő felsége találna módot kegyelmesen, ne szakadnának azok az 
szép végházak el az mi kegyelmes urunktól és az egész keresz-
tyénségtől. Bethlen Gábor Kolosvárhoz hirdet generalis insurrec-
tiót. Rédei hadat kiáltat, gyűjtet, ornak tolvajnak kegyelmet, 
pénzt jószágot Ígérvén. Ugy halljuk, Raduli vajda Eperjeshez 
jütt el, tudom, ezennel főidőnk kár nélkül nem lészen. Tegnap az 
egri szolnoki török az püspök-ladányi határról valami hizlaló 
barmát az szoboszlai és kabai hajdúknak mintegy más fél százig 
kapott el, kit el is hajtottak. Ugy értjük az Szkender pasa hadá-
nak egy részét igen megverték az lengyelek, Moldovába Bethlen 
vajda oda is ezer embert küldött segitségre az török és meg-
vert havasali vajda mellé. Egyébről irnom kegyelmednek nem 
tudok, hauem ez sok indolatban hirben csak óránként ránk vár-
juk az kárt. Ezek után Nagodnak az én éltemig való alázatos 
szolgálatom ajánlom, tartsa meg Isten Nagyságodat sat. Ex 
Kálló 14. Maji. Anno 1616. 

Nagodnak mint kegyelmes uramnak 
jó szível szolgál mindenben 

Lóniaj András m. p. 
Külczím : Illustrissimo etc. Georgio Thurzo etc. Domino et Pat-

rono mihi granosissimo Byche. 

Kívül : Exhibitae in tennis Rageceusibus die 20. Maij. Anno 1616 . 
(Lónyai által írt eredetije az orsz, lt. Act. Thurz. Fase. 35. N° 30. 

I I I . 
Kálló Május 20. 1616 . 

Lónyay András levele Thurzóhoz. 

Könyörgök azért az élö Istenért Nagodnak, mint énnekem eleitől 
fogva való kegyelmes uramnak, informáljon engemet miben vagyon az 
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Homonnay uram ő uaga dolga császárnál ő felségénél, hogy vagy az 
uram ő felsége ellen és Nagod ellen, vagy az szegény hazáin ellen ne 
találjak véteni, tudatlanul, mert engem sokszor kéretett Homonnay urain 
hogy ne tartsak ellent hada fogadásában és ne kergessem az hajdúkat, 
mert nem használok vele, kin mint szegény legény sokat gondolkoztam, 
és néha hátrább is hagytam benne. Mind vártam az ő felsége parancsolat-
já t , ki hogy nincs én nálam, nem tudom az ő naga akarat já t mint vagyon. 

Rédey igen erőlködik hadat gyűjteni, kiáltat ja mindenütt, de lassan érteni, 
hogy gyül hada. Egyéb hírt Nagodnak nem írhatok, az mi volt ezelőtt 
mindeneket Nagodnak megirtam, várom csak alázatoson mind ezekre az 
Nagod kegyelmes válaszát. Innen s mind egyébünnen eléggé bulcsúzik 
ő felségének mind gyalogja lovassa, ha ő felsége nem fizetett 

(Eredetije az orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 38. N° 27.) 

IV. 
1616 . máj. 16. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom sat. 
Kegyelmes uram, kelleték Nagodat ez írásom által tudó-

sítanom arról ennek előtte is két rendbeli levelemmel találtam 
meg Nagodat valamely dolog felől, mely leveleimre Nagodtúl 
semmi válaszom nem jütt. Remélvén, némely nem barátimnak 
Nagod előtt való vádolásokért, ki miatt talám Nagodnak lehet 
nehézsége reám. Avagy penig leveleim nem jutottanak Nagodboz. 
Mostan annakokáért kellett Nagodat bizonyos ember és levelem 
által tudósítanom, hogy Haltham uram ő naga talált meg leve-
leivel, kikben parancsol ő felsége nevével, emlékeztet is arra, 
mely kötelességem legyen ő felségéhez és micsoda hűséggel tar-
toznám, hogy az szerént az mely dologban az nagos Radoly 
vajda megindult, abbeli dolgaiban szolgálnék, kiben ő felségének 
felette kedves dolgot cselekedném. Én, kegyelmes uram ekkoráig 
sem Radoly urammal sem mással nem akartam semmi dologban 
megindulnom, nem is szólottam ő nagával, valamég Nagodnak 
hirré nem adtam, mert kegyelmes uram noha jóllehet tartozom 
ő felségének hűséggel és szolgálattal, de minthogy Nagod itt az 
országban gubernátor ő felsége után és énnekem kegyelmes uram, 
nem akartam Nagod és az ország kedve ellen semmiben megin-
dulnom. Nagodat, mint régi, jóakaró kegyelmes uramat felette 
igen követem, vagy hogy nehézsége volna reám Nagodnak, vagy 
hogy leveleim nem jutottak volna Nagodhoz. Mert én tartván 
Nagodnak alázatos szolgájának magamat, várván választ, nem 
tudom micsoda vádolások lehettek felőlem. Hireim minemők 
legyenek, akarám Nagodnak értésére adnom nilván tudhatja 
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Nagod, mely dolgaim vannak Rákóczy urakkal; a végre jővén ide 
által kozának utánam levelet postán, kiben bizonyoson irják, 
bogy szoboszlai vitézek marhájában három százat elhajtottak az 
törökök. Ez is bizonyos másfél hét alatt Jenőt, Lippát, török 
kézben akarja az erdéli vajda adui körülötte való kastélyokkal, 
várasokkal, mi okért, nem tudom. Nagodat kérem alázatoson 
énnekem parancsoljon és adjon tanúságot, mit kellessék csele-
kednem. Abaffi uramnak irt Nagod levelét, közlötte ő kegyelme 
velem, hogy ide való dolog és hirekben semmit nem tudna Nagod ; 
én azért tudván azt, ő felsége tanácsát értvén Nagod minálunk-
nál inkább hogy volna hirével Nagodnak, kérem annakokáért 
Nagodat mennél hamarébb adjon tanúságot énnekem, mit kelles-
sék cselekednem, mert ő feige nevével felette igen sollicitálnak 
engemet az emberek. Adja isten lássam Nagodat sokszor jó 
egészségben. Tatum in Tokaj 16. Maji A. 1616. 

Nagodnak 
alázatos szolgája örömest szolgál 

Fekete Péter, 
szoboszlai kapitány. 

(Ezen levélhez meV ékelve a következő levél másolatban). 
Paria, sive versio ex latino ad linguam kungaricam. 
Az nekünk küldött leveleidet kedvesen vettük és azokkal 

együtt kegyelmedhez bocsátott szolgánk Horváth Lőrincz kegyel-
med nevével hozzánk való minden tisztességes és hűséges izenetit 
mindenekről hűségesen megmondotta ; megértettük innét minden 
engedelmességedet és hűséges szolgálatodat az mi kegyelmes 
császárunkhoz, ő felségéhez, mely bizonyos hűséget hozzánk 
eszünkben vettük és mindjárt ezen dolgot bizonyos emberink 
által ő felségének császárunknak értésére adtuk, melyre min-
denek felett kedves választ várunk ő felségétül. Minthogy az 
nagos Glezel püspök urunk is ezért az dologért és több dolgaiért 
fel mennék, ő felségénél vagyon, melyet oly bizonyos válaszszal 
és teljes tanúsággal rövid nap megjönni várunk, bizonyosak is 
vagyunk benne, hogy ő felsége az mi követinket teljes értelem-
mel és minden jó válaszszal bocsátja, melyet minden órában 
várván ugyanezen Horvát Lőrinczet minden jó válaszszal vissza 
bocsátani igyekezzük, melytűi minden dolgokat bizonyoson meg-
érthet kegyelmetek. Mert az nagos Radoly fejedelemnek álla-
patja rövid nap miben leszen, és néminemű bizonyos okokból 
mire menjen, mi végre kegyelmed azokban bizonyos lehet; annak 
okáért kérjük kegyelmeteket, hogy mind az ő naga hozzátok 
való jó akaratját és mind az mienket megszolgálni igyekezzetek, 
mert ebben az dologban az mi császárunknak kegyelmességét 
kévánta és teljességgel immár csak az mi jó akaratunkat várja, 
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melyről igen rövid nap kegyelmeteket megtanítani igyekezzük. 
Datum Yiennae 24. mensis Martii Anno Domini 1616. 

Vester amieus et benevolus 
Adolphus Comes ab Altham. 

Külczím : Illustrissimo Corniti Domino D° Georgio Thurzo de 
Bettlenfalva stb. 

Kivűl : Exhibitae in arce Bytse 22. Maj. 1616. 

(Az egész, ugy szintén a mellékelt másolat Fekete sajátkezű irása az 
orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 73. N° 37.) 

Y. 
1616 . máj. 18. 

Mi vezér Ali passa istennek engedelméből hatalmas és 
győzhetetlen császárunknak az tengeren iunen levő várainak s 
hadainak és Bosznán, Thömösváron, Egren, Kanisán s több 
várain is szerdárjá, gondviselője, és fő helytartója mostan Budán. 

Tekéntetes és nagos, nekünk vitézlő becsületes úr bará-
tunk, köszönetünk után minden hozzánk illendő tisztességes dol-
gokban barátságunkat ajánljuk Nagodnak. 

Ezt akarám penig tudtára adnom, hogy ez napokban az 
erdélyi fejedelemtől levelek jővén mi nekünk küldve, Dóczi And-
rás ő naga is az mely levelet neki küldött volt, azt is levele mel-
let mi nekünk megadták, mely levélből megértettük, hogy ezelőtt 
való havasalföldi Raduly vajda, felindulván kelvén haddal vaj-
daságra menvén, és hogy senki eleiben nem állván, az római csá-
szár ő fölsége, mi nekünk és többeknek is megparancsolta, és 
ebből semmi idegenséget ne véljetek úgymond, mert miud az két 
császár is megengedte, azt írta. 

J ó úr barátom nilván vagyon Nagodnál, hogy az Havas-
aifölde, Moldva és Erdély eleitől fogván hatalmas császárunk-
nak országi és az Sytva torkon is az részről, hogy soha azokhoz 
az országokhoz ne nyúljanak, úgy végeztetett, és az mostani új 
végezésben úgy végeztetett utolszor. De lehetetlen az, mert soha 
az hatalmas császárunk azt meg nem engedte és ezután is sem-
miképpen nem engedi, hogy Raduly vajda az Erdély országon 
Havasalföldében bemenjen. Azokáért Nagodnak böcsöletes úr 
barátunknak ezt írom, hogy Raduly vajdának és a mellette való 
hadaknak megparancsolja ti Nagtok, hogy az békesség ellen had-
dal felkelvén, el ne menjenek, és a kik reá engedik az szent békes-
ségnek elbontására, első okúi azok lesznek. 

És ez is nilván vagyon Nagodnál, hogy ez megnevezett or-
szágoknak, és az szent békességnek őrizését isten segétsége által 
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az hatalmas győzhetetlen császárunk mi nekünk megparancsolta, 
s hogyha ezek Nagtok parancsolatját nem nézvén, felindulnak, 
tehát mi nekünk is szükséges leszen, hogy az végvárainkban való, 
hadainkkal felkelvén, isten segétsége által elejét vegyük. 

És ezt is halljuk, hogy Homonnay György hadat győjt és 
Erdélyre akar menni, de erre is hatalmas császárunktól enge-
delme nincsen és az szent békességnek, végezésnek és köztünk 
való fogadásnak is ellene vagyon. Tehát úgy az országok Nagtok 
birodalma alatt közöteknél vannak, mind Radul vajdának s mind 
Homonnaynak és a mellette való hadainak is vastagon hagyjá-
tok, parancsoljátok meg, hogy ez dologtól kezeket megvonják és 
újobban való tűznek felgerjesztésére okot ne adjanak. — Mert, 
hogyha ezeknek eleit nem vévén, az parancsolat meg nem tarta-
tik, az szent békesség elrontására okok lesztek és ebből ha valami 
történendik, az hadaknak iudétásával az láb alá tapodtató sze-
génységnek bűne oka lételinek ti rajtatok leszen. Mi penig mind 
ez világon s mind az más világon ment emberek leszünk. Ezt is 
bizonyosan írom Nagodnak, hogy mi ezt el nem szenvedjük, ha-
nem haddal feltámadunk, mert hogyha feltámadásunkkal annak 
eleit nem veszszük, tehát lilms győzhetetlen császárunknak semmi 
választ, avagy feleletet nem tehetünk és úgy levén, felette nagy 
kárt vallanánk. 

És ezt is akarám megjelentenem, hogy az felséges római 
császárnak fő követe isten engedelméből már ide jött, lehetetlen 
dolog az, hogy ő felsége az adott és elvett fogadásnak ellene 
olyan dolgokra szabadságot adjon s megengedje. Nagodtól azért 
ez dolgok felől mindjárt választ kévánok. Isten éltesse egészség-
ben Nagodat. Datum Budae 18. die Maji secundum vetus calen-
darium Ao. 1616. 

Nagodnak jóakaró úr barátja 
Idem qui supra. 

Külczím : Az tekéntetes és nagos vitézlő urnák gróf Tliurzó György-
nek, római császár ő fölsége nádorispánjának és tanácsának, gondviselő-
jének és az kunok birájának etc. nekünk becsületes kedves úr barátunk-
nak adassék. 

Kívül: Exhibitae Bitche 10. Junii 1616. 

Az 1. számot viselő eredetihez két csatolvány (a, b.) van mellé-
kelve ; egyik az Ali passának küldött válasz, másik a császárhoz írt 
levél par iá ja . 

A 2. szám alatt látható eredeti Icülső oldalán e megjegyzés áll : Exhi-
bitae in arce Byttchensi 16. Junii 1616. per omnia prioribus 10. Junii 
exhibitis similes. 

E 2. számú eredetihez szintén van egy melléklet: Ali passának 
szóló levél. 
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Ez okirat három példánya, melyek közül kettő eredeti és a har-
madik egykorú másolat, lényegben teljesen egyező néhány szó kihagyás 
leszámításával. 

(Orsz. lt. kincst. oszt. Act. Thurz. Fase. 102. Nro. 1. 2.) 

VI. 
1616 . máj. 27. 

Illustrissime cine comes etc. Servitiorum etc. 
Két rendbeli levelét bozák meg Kgdnek ez mai napon de 

22. és 23. Maji, kikből megértettem, mit írjon Kgdnek Giesel 
uram az Hamonay dolgáról ; de énuekem igen nagy csudám 
vóna azon, kogylia biztatása nem vót vóua Hamonaynak mind 
udvartól s mind az töröktől, bogy ilyen nagy dolgot magára 
mert vóna venni, ki miatt ez ideig bizony igen bőven kötnek és 
örömest fogadnának badat, de keveset találnak, minthogy jó fun-
damentumát nem látják, és sem ő fölségének akaratját, sem az 
töröknek jó szándékát nem értik, hanem csak titkolják, kiből 
semmi jót nem remélhetnek. Csak ma is három vagy négy rend-
beli vármegye követei voltak nálam, tudakozván, mit kellessék 
cselekedniek, mert ők nagy veszedelemtől félnek ; az török mind 
Bethlent s mind Hamonayt addig biztatja, hogy az magyarokat 
egymással egybe vitathatja, és halomba rakattatja, és hogy 
azután ő is könnyebben fér mind Magyarországhoz, mind Er 
délyhez, kit hogy eltávoztathatnának, azon igyekeznének ; de 
minthogy sem ő fölségétől, sem Kgdtől nem érthetnek semmit, 
nem tudnak mit mívelni ; félő, hogy ex desperatione oly dolog 
ne következzék, hogy utolsó romlására leszen édes hazájoknak. 
Így levén az dolog, az miben mód lehet, bizony jó vóna Kgdnek 
gondot viselni ez szegény országra, kogy ez sok zűrzavar lecsen-
desednék és a békesség megmaradkatna, kit ő fölsége nagy atyai 
gondviseléséből véghez vitt és publicáltatott. Mi haszon békes-
séget szerzeni, ha másfelől hadat akarnak indítani ? 

Kgdnek nagy confidenter im az mássát az vezér Aly passa 
levelének megküldtem, kit az onodiak ma harmadnapja, hogy 
intercipiáltak, kiből nilván kitetszik, hogy minden biztatása 
Amhet tihajának Bécsbe csak csalárdság vót, és csak azért 
mivelte, hogy kibeszélhesse magát Bécsből. így levén azért az 
dolog hogy, nemhogy segítené Hamonayt, de sőt meg akarja 
előzni ; jobb vóna ez dolgot tempestive sedálni, kiről irtam ő 
fölségének, és in originali az Aly bassa levelét, kit Hamonaynak 
két gyöngyösi ember viszen vót, felküldtem, és megírtam, hogy 
az török csalárdságát értvén, ő fölsége vegye eleit ez nagy 
veszedelemnek. Talám. adja az úristen, kogy parancsol ő fölsége 
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Hamonaynak, liogy veszteg üljön, kit ha ö fölsége nem cseleke-
szik, bizonyos dolog, hogy ez főd az török kezébe akad az egész 
keresztyénségnek nagy veszedelmével. Én mindjárt Hamonay-
nak is megirtam, ki mindenkor azzal biztatá magát, hogy az mit 
az két császár akar, meg kell annak lenni, hogy látván immár, 
hogy az török császár nem akarja, az tisztemért találjon módot 
benne, hogy mentől hamarabb lehet oszlassa el hadait és csen-
desétse dolgait. Az gonosz tanácsok hogy ilyen nagy kárba, gya-
lázatba hozták ez szegény ifjú urat, bizony szánom ; de minthogy 
az ember gyarló és megcsalatkozhatik, mégis azon kellene len-
nünk, hogy szinte meg ne nyomorodnék. Azért az mi az Kgd jó 
tetszé(se), értvén ez dolgokat, adja sietséggel értésemre, megszol-
gálom Kgdnek. 

Az vármegye követeinek megmondtam, hogy az inquisitiót 
felküldjék, de azt mondják, hogy az immár haszontalan, mert 
nilván megírták Kgdnek, hogy csaknem minden faluba zászlókot 
raknak ki, és úgy kiátják az zsódot és fogadják az hadat Hämo-
nay számára; ő fölségének ezt nilván megírhatja Kgd. Bizony, 
ha hamar le nem szállítja ez motust ő fölsége és Bethlennek 
segítségére érkezuek az törökök tatárok, ez fődet semmié teszi, 
és ki tudja, ha az Bocskay formáját nem fogja követni, kiben 
jobb módja vagyon sokkal, hogy nem mint Bocskaynak vót, 
országa pénze is elég levén, és az végbázak is minden praesidium 
nélkül puszták levén, csak hajdúkkal körzettetvén. Ilyen rútúl 
veszteni ilyen szép országot, az egész keresztyénségnek végtől 
fogva való paizsát, meghasad az szívem, hogy látom. Többet ugyan 
nem tudok Kgdnek busultomba írnom. Éltesse isten Kgdet 
etc. Datum Kassán, 27. Maji, A° 1616. 

Iipmae fais V r a e 

Servitor et affinis addictissimus 
Comes Sigismundus Forgács mp. 

de Gimes. 
Kívül: Exhibitae Bitchae 1. Junii, 1616. Dn. Sigis. Forgács. 
Külczím : I l l r m o corniti dno Georgio Thurzo de Bethlenfalva etc. 

(Ered. orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 56. N r o 36.) 

VII . 
1616. május 29. 

Sacratissima sat 
Fidelium etc. Benignissime Majestas Vestra Sacratissima 

recordari diguabitur, quidnam de summo huic Majestatis Ves-
trae, aliisque vicinis regnis ac provinciis imminenti periculo ex 
thermis Rageczensibus die 9. bujus mensis humilime perserip-
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serim, quoque iu cardine et ambiguo statu res Hungaricae ver-
sentur fideliter detexerim. Jam, quod futurum tum minabar. re 
ipsa ita sese habere mibi perscribitur. Postquam etenim Magni-
ficus Dominus Georgius Drugeth de Homonna etc. non exiguam 
militum manum et copiam, qua provinciám Transylvaniae sibi subi-
gere velit, collegerit, et in dies magis magisque adbuc colligat : 
AVaywoda Transylvaniae vel metu periculi vel desperatione duc-
tus arces Lippam et Jenő Turcis, quibuscum pro suo commodo 
et defensione tractat, assignare velie scribitur. Praeterea quo-
modo Hajdones in suam pertrahere sententiam et partem cone-
tur, patentes ipsius ad Hajdones datae literae manifesto compro-
bant. Quas etsi Majestati Yestrae Sacratissimae aliunde etiam 
transmissas esse intelligam, nolui tamen committere, quin per 
me etiam humilimum servitorem et subditum Majestas Yestra 
easdem liabeat. Hajdones autem in ipsius AVaywodae sententiam 
facile se tìecti passuros, vel inde conjici poterit, quod gentem 
illam inconstantem et levem, largitionibus ac pecunia ad quam-
vis partem pertrahere non sit difficile. Accedit quod comitatus 
sine Majestatis Vestrae et meo praescitu insurrectionem cogitare, 
tantoque et tam periculosissimo malo obviare velie dicuntur. 
Quin et Aly passam cum maximo exercitu Agriam descendere 
velie informor, quem autem in finem hoc fiat, scire profecto non 
possum : circumstantiae et molitiones istae maximum non huic 
Majestatis Vestrae Regno solum, sed et vicinis provinciis nisi 
quantocius malo huic succursum fuerit, immiuere periculuni 
aperte videntur innuere, seditionemque aliquam inde facile sub-
sequi posse, Majestas Vestra Sacratissima pro divino suo ac sa-
pientissimo judicio facilime judicare ac colligere poterit, praeser-
tim cum Betthlemus etiam in sui defensionem castra jam jam 
metari comperiatur. Ego vero horum omnium ignarus iu hoc tam 
periculoso statu, cum ad priores meas humilimas literas nullum 
adhuc a Majestate Vestra habeam responsum, quid mihi facien-
dum sit, dubius sum valde et anxius animo, vereorque ne Reg-
num hoc Majestatis Vestrae (quod tamen Deus clementer inbi-
bere dignetur) tantam patiatur cladem, quantam vix antehac sus-
tinuisset. Idcirco Majestati Vestrae Sacratissimae iterum humi-
lime suplico, dignetur paterna sua cura et solicitudine tempes-
tive ac dementer efficere, ut sedatis motibus istis et seditionibus, 
alma pax et tranquillitas, tantis laboribus, fatigiis et sumtibus 
parta, sarta tecta stabilisque conservetur, nec hoc tantum Majes-
tatis Vestrae Regnum intestinis his simultatibus iufingatur, peni-
tusque devastetur, sed ne vicinis etiam Regnis ac Provinciis in-
signis aliqua strages acceleretur scintillula enim neglecta in mag-
num excrescit incendium, quod obvia quaeque absumit, nec nisi 
summa difficultate et detrimento sese restingui patitur. Quae 
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omnia in benignissimum Majestatis Vestrae Sacratissimae Sig-
num ex officio meo et debita fidelitate bumilime effundere volui, 
ne ac indefessa mea servitia etc. Datum in Arce mea Byttchensi 
feria secunda Pentecostes. Anno 1616. 

Comes Georgius Thurzo. 
(Egykorú másolat az orsz. lt. Act. Thurz. ad Navi. 59. Fase. 23. §. 14.) 

VII I . 
1616 . maj. 29. 

Reverendissime et Illustrissime etc. 
Quae Reverendissima et Illustrissima Dominatio Vestra 

responsorie ad me scripsit, ex literis ejusdem die 14. hujus men-
sis Viennae exaratis intellexi. Motus istos et turbas in superiori-
bus Regni hujus Suae Majestatis Sacratissimae, Domini Domini 
nostri clementissimi partibus subortas quod attinet, tantum abest, 
ut cum benignissimo Suae Majestatis consensu et voluntate illas 
fieri persuaderi mihi patiar, ut etiam benignissimis Suae Majes-
tatis et Reverendissimae ac Illustrissimae Dominationis Vestrae 
suffultus literis, mordicus illud pernegem. Fide tamen dignis ad 
me perlatum est literis, quendam Petrum Fekete, oblatis a do-
mino comite ab Althan literis, quarum etiam paria mihi trans-
missa sunt, Haydonibus persuaderi conatum fuisse, ut ad insur-
rectionem sese accingere, et ad primam requisitionem in promtu 
ac procinctu esse velint. Ego vero haec ita sese habere nullo 
modo mecum concipere vel credere possum ; quin potius fic-
titias illas esse literas certo mihi polliceor. Aliud enim et 
plane contrarium supradictae Suae Majestatis Domini mei cle-
mentissimi ac Reverendissimae Illustrissimaeque Dominatio-
nis Vestrae literae continent, quibus tanquam fundamento 
infallibili firmiter adhuc inhaereo, donec benignissimum Suae 
Majestatis ad proximas meas literas responsum habuero; datu-
rus interea operam ut quantum in me fuerit alma pax et tran-
quillitas in hoc Suae Majestatis Regno constans ac stabilis per-
maneat. De coetero Reverendissimam et Illustrissimam Domi-
nationem Vestram bene feliciterque valere exoptans. Datum in 
Arce mea Byttchensi feria secunda Pentecostes ( = máj. 29.) 
Anno 1616. 

Comes Georgius Thurzo. 
Kloi'd : Paria literarum ad Reverendissimum et Illustrissimum Car-

dinalem Kleselium datarum etc. 

(Az orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 43. Nro. 46.) 
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IX . 
1G16. jun. 3. 

Szolgálatomat sat. 
Egyéb új híreket Kgdnek nem tudok írnom, hanem Nagy 

János jőve meg Váraddúl, ő beszélé, hogy az Hajdú-városokbúi 
erőssen mennek az jó fizetésre az fejedelemhez ; lovasnak öt 
forintot, gyalognak hármat, Az mely vajdát Moldovábúl kiűztek, 
az mellé ad segítséget. Éles Andrásnak száz-lovas hadnagyságot 
attanak, ugyan Nánáson lakozó Nagy Jakabnak is száz-lovas 
hadnagyságot adtanak. Az bástyát is felhozták övig az fondamen-
tomábúl. Az fejedelem sem mulat semmit, 4 vagy 5 nap ha 
ott mulat. 

Isten tartsa sat. 
Datum in Tokaj 3 die Juni A0 1616. 
Kgdnek mindenkoron szolgál 

Egri István mp. 
Külczím Generoso dno Nieolao Abafy de Abafalva, s. e. li. 

M t i s supremo eapítaneo Tokajíensí dno obsm°. 

X . 
161G. jun. 4. 

Matthias etc. 
Spectabilis ac magnifice fidelis nobis syncere dilecte. Ter-

nas fidelitatis vestrae de 23. 24 et 29. proxima elapsi mensis 
Maji recepimus literas, in quibus de militum copiis, quos fidelis 
noster magcus Georgius Drugeth de Homonna congregare dici-
tur, tum et de novis attentatis et molitionibus Sigefridi a Kol-
lonitsch, vestram quoque relationem benigne intelleximus, cle-
menterque superinole satisfactionem habemus, dum pro regni istius 
nostri statu in pacatiori et tranquilla conditione conservarla 
stabiliendaque vos studiosi et diligenter attendentes, de eventi-
bus talibus identidem nos submonetis, atque pro officii vestri 
requisito ad avertenda incommoda et pericula media necessaria 
adhibere contenditis. 

Nos quidem pro suscepti regiminis nostri officio, sollicitaque 
cura, qua ad regni istius nostri Hungáriáé emolumentum procu-
randum et promovendum summo paternoque studio ac affectu 
Semper ferimur nihil eorum quaecunque ad stabilienda, ejus 
commoda spectare cognoscimus praetermitti volentes, potissi-
mum cum videamus in eo cardine rem pro nunc versari, ut pacis 
rumpendae et violandae Turca occasionem (super quo Ali passa 
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budensis per ablegatos sultani nuper Viennae palam et solenniter 
protestatus fuerat) non sumat, quaevis seditio horum motuum 
initia, ut sic communis salutis discrimina tollantur. Tam videli-
cet factiosum Sigismundum Balassa quam etiam Sigefridum a 
Kolonitscb nova molientem in aresto detineri ferimus, praepara-
tionesque armorum et delectum militum a praedicto Georgio de 
Homonna coutinuandum, iuterdiximus. 

Licet vero contra ipsum Bethlemum vel saltem ob paten-
tes literas apud baydones in ditionibus regni nostri commorantes 
divulgatas, ubi gravia et absque omni fondamento, aut rei veri-
tate, non solum adversuni nos, verum etiam ad publicum statum 
turbandum, et alienandos fidelium meorum regnicolarum animos, 
factionesque concitandas quaevis spargens, nibil pensi duxit, 
merito et debite quidem aliis quoque mediis procedendum esset, 
utpote qui a consvetis practicis non desistendo, non solum, quod 
metuere se praetendit, insurrectioni Homonnaianae sese opponere 
velie demonstrat, verum etiam falsis accusationibus non sine 
mihi et regnicolarum nostrorum praejudicio gravi boc ipsum sta-
bilire contendit. Benigne tamen considerantes ipsum nonnisi ex 
factionum studio talia commenta divulgasse. Nos vero animad-
vertamus pacis conditionem cum Turca stabilitam aliud omnino 
exigere, quam ut sub initium statini discessus oratoris nostri ad 
portam ottomanicam militares expeditiones suscipiantur. Id qui-
dem facturi sumus, ut super ausibus suis paulo post responsa 
babeat. E t nibilominus interim ut motus illi, qui de Homonnayo 
percrebuerunt tollantur, qualiter per nos interdicantur ex prae-
sentibus annexis paribus literarum ad eundem datarum intellec-
turi estis, vobis incumbet etiam, ut pro officii vestii ratione in 0111-
nem partem intendatis et regni quietem procurare non negligati?, 
ac si quid gravius forte inposterum circa boc ipsum emergeret, 
nobis confestim significare debeatis, ut si contra invalescentes 
rumores in protectionem regni et pacis publicae quippiam susci-
piendum foret, tam quoad insurrectionem, quam alia media, id ex 
benigna nostra voluntate suscipiatur. 

In contrarium patentium Bettblemi ad tollenda diffidentio-
rum et dissidiorum semina, per quae inquietorum bominum studia 
suscitantur, necessarium rati sumus, ut juxta annexa paria lite-
rarum nostrarum ad baydones datarum expeditio fieret, Id quod 
etiam pro notitia vobis communicavimus. Quibus in reliquo etc. 
Pragae 4. Junii 1616. 

P. S. Dum praemissum scriptum nostrum expeditum fuis-
set, supervenerunt aliae fidelitatis vestrae per specialem hominem 
et servitorem vestrum transmissae litterae de dato prima mensis 
Junii exaratae, eae siquidem non aliud continent, quam negotium, 
de quo in praemissis nostris ad vos datis literis sufficienter jam 
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scripseramus, icloneaque ordinatio circa rem praesentem facta 
fuerat, exhibitas dumtaxat eas fidelitati vestrae intimare voluimus. 

Kívül : Domino palatino, Pragae, 4. Junii, Anno 1616 . 

(Másolat orsz. ltár kincst. oszt.) 

X I . 
1616 . jun. 4. 

Matthias etc. 
Spectabilis ac magnifice fidelis nobis dilecte. Literas Ali 

passae ad fidelem nostrum magcum Georgium Drugeth de Ho-
monna exaratas et ab onodiensibus interceptas, recepimus. Ac 
quid occasione talium literarum ulterius fieri commiserimus, ex 
annexis literarum nostrarum adpraedictum Homonnay datarum 
copiis intellecturus es. Cujus literae ut certo et secure perferan-
tur, fidelitatis tuae ordinationis erit, sicut etiam patentes liasce 
ad Haydones ultratibiscanos directas, in contrarium patenti um 
Bethlenii illieo transferri ordinandum erit, ut tempestive iisdem 
exhibitae vanam et absque fundamento ipsius Bethlenii divulga-
tionem esse perspiciant ; eos vero tu quoque non intermittes, in 
devotionis et fidelitatis studio, scriptione hortari et animare, ac 
de iis, quae imposterum emersura sunt, nos identidem informare. 
E a quae pro officio tibi incumbenti gnaviter praestari volumus. 
Ac in reliquo gratia et dementia nostra tibi benigne propensi 
manemus. Datum in arce nostra regia Pragensi, die 4. mensis 
Junii, A0 doni. 1616. 

Kívül: Corniti Sigismundo Forgach. Prága, 4. Junii, 1616. 

(Másolat orsz. l tár kincst. osztály.) 

X I I . 
1616. jun. 4. 

Matthias etc. 
Magnifice, fidelis nobis dilecte. Conscriptionem militarium 

copiarum in istius regni nostri Hungáriáé partibus superioribus 
per te susceptam fuisse et etiamnum continuali ex diversorum 
relationibus intelligimus, te nimirum expeditione tali in Trans-
sylvaniam adversus Betthlemum progredì velie constituisse. Ac 
licet nos benigne recordemur te jam antea ad delationes Gabrie-
lis Bethleni nobis rescripsisse, de iis nimirum quae circa delec-
tum militum suscipere deferebaris immerito culpatum fuisse suf-
ficienterque tunc ostenderis, immunem te esse ab iis, quibus ab 
eodem Bethlem onerabaris ; ad crebros tamen qui nunc rursum 
circumferri ceperunt rumores, ut si forte ea in parte postmodum 
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siquid denuo suscipere intendisset, tempestive fidelitatem tuam 
requisitam et praemonitam esse volumus, ne praeparationes mili-
tares in cogendis eopiis et exercitu parando, quippiam susciperes 
per quod videlicet non solum cum ipso Bethlehemo et provincia-
libus Traussylvaniae, pacta et transactiones nuper Tyrnaviae 
erectae assecurationesque factae laederentur, verum etiam adver-
saretur hoc ipsum publicae paci cum sultano nuper conclusae, 
illamque facile immutari et tolli posse metui debet, sed et alias 
insciis aut non consentientibus nobis tale quid intentari nolentes, 
ad praescriptas et alias quoque exinde emergere valentes incon-
venientias tollendas utque motus, qui ex eo in regni nostri ditio-
nibus facile concitali possent praecaveantur. Fidelitati tuae 
harum serie interdictum esse voluimus, ne aliqua ratione copia-
rum militarium delectum, si quem facere destinasses proseque-
reris. Ne alioquin ex neglectu hujus benignae et seriae nostrae 
interdictionis, occasio nobis fiat contra fidelitatem tuam proce-
dendo pacatimi siquidem statum regni conservare volumus, pac-
taque et transactiones de pacis et pacificationibus legibus cou-
clusas et erectas salvas et integras perdurare debere módis 
omnibus constituimus. Quod sic rite fidelitatem tuam facturam 
confidimus et volumus, ac in reliquo tibi benigne propensi ma-
nemus. Datum in arce nostra regia Pragensi. A0 dorn. 1616. 

Kívül: D° Georgio Homonnay. Praga 4. Junii A0 1616 . 

(Másolat orsz. ltár kincst. osztály.) 

X I I I . 
1616 . június 4. 

Mi Vezér Ali Passa sat. 
Böcsületes hajdú-városbeli vitézek, kapitányok, hadnagyok 

és az több renden is és többen való fejenkint mind az kik vagytok, 
köszönetöm után, minden hozzám illendő dologban hozzátok való 
jó akaratomat ajánlom. Istentől sok jót kivánok megadatni. Es 
ez felől kölleték Kegyelmeteket megtalálnom mindnyájon ez intő 
levelem által ; im értem, hogy az Homonnay György két császár 
ellen föltámadott hadaival, de intenem köllött mindnyájotokat, 
hogy Rédei Ferencz úr barátomat tartsátok és ő vele egy érte-
lemmel legyetek, minden módon és bizonyosan higyjétek, hogy 
az én egyszer való fogadásomban semmi hibát és fogyatkozást, 
mint azelőtt hogy nem találtatok bizony mostan is nem találtok, 
hanem valamiben hozzám biztok s megtaláltok minden jóval aka-
rok lenni, mindnyájotoknak és mindenkoron készen találtok, ha 
szükség leszen. Azért Rédei mellé menjetek és mellette minden 
segitséggel legyetek ; és ti Kegyelmetek valami szükséges kelle-

TÖHT. TÁR. 1 8 8 1 . 2 7 
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metes legyen, engemet bízvást találjatok meg felőle, nekem adván 
értésemre, és Isten segítségéből minden kivánságtokat helyére 
állatom. Ezt is irom penig, hogy ha Kegyelmetek mi tőlünk el-
szakad, tehát mi immár bűnösek, vétkesek nem leszünk, mert 
minden jóval ajánljuk magunkat, vagy hófizetést, vagy egyéb 
dolgot kívántok mi tőlünk. Isten éltesse Kegyelmeteket. Datum 
Budae 4. Junii secundum vetus calendarium. 

Idem qui supra. m p. 
(Egykorú másolata az orsz. lt, Act. Thurz. Fase. 47. N. 25. 3.) 

X I Y . 
1616 . junius 10. 

Mi bethlenfalvai gróf Thurzó etc. 
Tekéntetes és nagos vitézlő úr, nekünk böcsületes szom-

széd barátunk ; köszönetünknek utánna minden hozzánk illendő 
dolgokban tisztességes barátságunkat ajánljuk Nagodnak és isten-
tőlminden jót kévánunk. Az Ngod böcsületes levelét, melyet Bu-
dáról az ó calendarium szerént május havának 18. napján Íratott 
nekünk: vettük; és mit irjon Nagod mind Homonnay György uram 
ő kglme Érdélre, és Radul vajda ő naga Havasalföldében haddal 
való igyekezetek és szándékozások felől, megértettük. Jó szom-
széd úr barátom Nagod értse meg, hogy ez dolog, kiről Nagod 
ir nekünk, mi nálunk ez ideiglen nilván nem volt, nem is értet-
tünk semmi valóságost ez ideig afféle szándékokról. Azért im 
mindjárást mindenképpen megirtuk ő felségének az mi kgls 
urunknak, császárunknak, hogy miben forogjon az állapot ; tud-
juk ő fölsége módot talál benne, hogy az klms császártokkal 
vetett és megerősejtetett szent békesség szentül megtartassék, 
kire nekünk is ő felsége után igen szorgalmatos gondunk leszen. 
Tartsa meg isten Nagodat. Datum in arce nostra Biese die 10. 
Junii Ao 1616. 

Nagodnak 
jó szomszéd úr barátja. 

Kívül : Paria literarum ad Ali passam datarum. 

(Másolat. Orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 102. ad N r u m 1.) 

XY. 
1616 . jun. 10. 

Sacratissima caesarea regiaque Majestas etc. 
Quecunque ego inde ab initio felicissimi Matti s vestrae 

sacrmae regiminis ad haec usque tempora, vel in emolumentum 
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hujus regni Hungáriáé, vel vero incommodum ejusdem vergere posse 
deprehendi, de iis omnibus et singulis ex debito fidelitatis meae 
vestrae sacr. Matti tempestive sincere humiliterque perscripsi ha-
ctenus. Idem ut pari fidelitatis studio etiam impraesentiarum prae-
stem continuemque, exitiabile partium regni superiorumpericulum, 
quod illis ex illustris ac magnificorum dnorum Georgii Homonnay 
et vajvodae Raduly conatibus videtur impendere, religiosa qua-
dam necessitate mihi imponit, Conscripto enim palam in diesque 
validiore exercitu, bic per provinciám Transsylvaniae transitum 
parans, postliminio se suae provinciáé intendit restituì. Ille ejus-
dem provinciáé Transsylvanicae fasces et gubernacula nescio 
quonam fato affectare incipit. Uterque benigno vestrae sac. Mat-
tis necnon Turcarum imperatoris consensu abutendo, contra quam 
vel Mattas vestra sac. superinde forte est informata, vel vero 
literae Ali passae Buda medio Rimaszombatbiensis hominis 
hodierno die mihi transmissae dictitant. Quarum paria vestrae 
sac. Matti sub litera A mearumque item responsoriarum ad eas 
Ali passae datarum exemplum sub litera B humillime mitto, in 
specie eas inter alia acta negotium hoc concernentia pro futuris 
necessitatibus ita reposui, ut dum et quandocunque illarum pro-
ductione opus fuerit, etiam in originali queant exbiberi. Ani-
madvertet vero clem. Mattas vestra sacr. ex dictis literarum Ali 
passae paribus, qualiter is neget praetactorum dnorum conatibus 
Turcarum imperatoris accessisse consensum, qualiter item se 
restiturum utrique minetur, unde quidnam metuendum occurrat, 
quam ne turca Bethlemo validissimo cum exercitu in defensionem 
veniendo, non Jeneò et Lyppam saltem, sed et provinciám illam 
integram sibi subjuget, exindeque extrema regno totique Chri-
stianitati pernicies intentetur, vel denique ingens horrandaque 
sangvinis Christiani profusio sequatur, aliud non sane video. 

Ac proinde Matti vestrae sacr. domino et regi meo natu-
raliter clementissimo iterum atque iterum humillime supplico, 
dignetur clementissime in praecavendis istis malis talem invenire 
modum, quo et Transsylvania in pristino permanere statu et 
regnum bocce Mattis vestrae, necnon tota Christianitas optata 
frui tranquillitate valeat, neve denique tot fatigiis, laboribus, 
sumtibusque confirmata cum turcis pax rumpatur. I ta vestrae 
sacr. Matti ad ista effectuanda robur, consilium et auxilium prae-
stet ille, qui omnium regum et principuni corda solus regere 
potis est. Is servet Mattem vestram sacrmam diutissime incolu-
mem et feliciter regnantem. Ex arce mea Byttche die 10. Junii 
Ao 1616. 

Kívül : Literarum ad suam Mattem datarum paria. 

(Másolat orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 102. ad N r n m 1.) 

27* 
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XVI. 
1616 . junius 20. 

Egregii, Nobiles et strenui viri etc. 
Az Kegyelmetek közönségesen nekünk irt levelét vettük, 

melyből értjük, kogy Kegyelmetek bizonyosodván, az budai és 
egri passáknak bizonyos számú törökkel Szolnokhoz való szállá-
sok felől, vigyázásnak okáért, összegyűlt és kiszállott ; irja azt is 
Kegyelmetek, hogy hittel való kötelessége szerint az vármegyék-
kel és az egész országgal egyet akar érteni. Hogy Kegyelmetek 
az országgal egyet akar mindenben érteni, azt Kegyelmetek úgy 
cselekeszi mint igaz liazánk-fiai és nemzetünkből álló vitéz embe-
rek, kiért isten Kegyelmeteket éltesse, de hogy Kegyelmetek 
táborban szállott, nem várván se az ő fölsége, se az mi parancso-
latunktól, azt nem javallkatjuk, mert félő generális uram (ha 
szintén az töröknek nem volt volna is valami szándéka az ő föl-
sége birodalmában való beütésére) hogy Kegyelmetek a kiszál-
lással magára ne vonja, az mint az egész vármegyéknek is ez 
szerint megirtuk. Azért Kegyelmeteket szeretettel intjük szálljon 
le mindjárást kiki maga lakó kelyében és vigyázzon ott. Tudjuk, 
eddig talám az ő fölsége levele is kezéhez jutott Kegyelmeteknek, 
kiben ő fölsége is kegyelmesen parancsolja, hogy Kegyelmetek 
vesztegséggel legyen, semmit ne indéjtson, mert ő fölsége Kegyel-
meteket mind szabadságában és vallásában is széntől meg akarja 
tartani. Fekete Péter az mely rosszul cselekedett, úgy vegye 
hasznát, sokszor irtuk meg azt neki, hogy tartsa határán belől 
magát, és se imide se amoda ne hajladozzon mint az nád, de ha 
az mi parancsolatunkat megvetvén s másképen cselekedett, meg-
tapasztalhatja ezután is hogy nem használt véle magának. Ho-
monnay uramnak is megparancsolta ő fölsége erősen, hogy mind-
járást eloszlassa hadait, és vesztegséggel legyen, mert semmi 
akaratja nincsen reá ő fölségének, hogy Erdélyre menjen. Hol 
penig Homonnay uram az ő fölsége parancsolatjának helyt nem 
adna, módot talál ő fölsége, és az ország benne, mint procedálja-
nak ő kegyelmével. Kegyelmetek azért immár értvén, mind az ő 
fölsége parancsolatját, és az mi irásunkot is, alkalmaztassa ahoz 
magát, és legyen honjában vigyázásban Kegyelmetek, ne adjon 
okot reá az töröknek / is Kegyelmetek, hogy az békesség ellen 
valamit próbáljon. Éltesse Isten etc. Datum in arce nostra 
Bicsensi die 20. Junii. Anno 1616. 

Comes Georgius Thurzo. 

Kiviil : P a r i a literarum ad Milites haydones datarum. 

(Az orsz. lt. Act. Tliurz. fase. 41. Nro 30.) 
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XVII. 
1616 . jun. 22. 

Mi bethlenfalvai etc. 
Ez elmúlt napokban írt vaia Nagod mi nekünk Homonnay 

György uramnak és Raduly vajdának igyekezetek felől, möly 
Nagod levele, mibelt bozzánk jutott, jámbor szolgánkat mindjá-
rást ő fölségébez az mi kgls urunkhoz küldöttük, tudván azt, 
hogy ő fölsége az szép békességet mindenek között szentül meg 
akarja tartani. Jámbor szolgánk tizenkarmad napra megérkezvén, 
azt írja ő fölsége, hogy keményen megparancsolta Homonnay-
nak, hogy hadát mindjárást eloszlassa és maga is az Erdélyben 
való igyekezet nékűl ellegyen, az mint ő fölsége mássát is meg-
küldötte nekünk az parancsolatnak. Sőt az hajdúságnak is meg-
hagyta ő fölsége, hogy ők is csendességben legyenek, és okot 
semmire ne adjanak, ő fölsége igen böcsülvén az szent békességet. 
Az hatalmas császár részéről minthogy Nagod is sokat fáradott 
véghezvitelében, kérjük Nagodat, ne szenvedje senkinek meghá-
borítani, hogy így az hlmas császároknak hitek sérelem nélkül 
tartassék meg. Továbbá úgy esék értésünkre, hogy Ngod valahova 
megindult volna, mi végre, minthogy nem tudjuk, kérjük Nago-
dat jelentse meg Nagod, mi az oka az Nagod kiszállásának, hogy 
értvén tudhassuk mi is, mi adott okot Nagodnak az kiszállásra. 
Rövideden csak ezt akaránk Nagodnak értésére adnunk, mölyről 
választót is várunk Nagodtól. Datum Biese, 22. die Junii Anno 
1616. 

Kívül: Ali passához küldött levelünknek mássá, möly 22. die 
Junii írattatott. 

(Orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 102. ad N r u m 2.) 

X V I I I . 
1616 . jun. 23. 

Mi vezér Ali passa etc. 
Tekintetes és nagos vitézlő úr sat. 
És röviden csak ezt akarám Nagodnak Íratnom s megjelen-

tenem, hogy az Nagod becsületes levele, immár Szolnaklioz érkez-
tünk volt, hogy az gyöngyösi bíráknak kezökből mi nekünk meg-
adatott, melyet böcsülettel vévén mindön voltaképpen szépön 
megértöttük. Ir ta Nagod, becsületes úr barátom, hogy Homonnay -
nak és Raduly vajdának ez mostani állapotjokot nem hallottad 
volna, mostan az minemű dologban tereködnek és igyeköznek, 
egyik Erdélyben és az másik Havasalföldében akarván bemenni. 
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Mely mondáson, Nagod megbocsásson, fölöttébb csodálko-
zunk, bogy ennyi időtűi fogva az szomszédságban még nem hal-
lottad, azt irtad, ezöknek állapotjokat és igyeközetjeket. Mi azért 
megbecsülvén mindönképpen az két litis császár között végezte-
tött és végben ment szent és jó békösségöt, és holott immár az 
fegyvert, kardot az szögre fölfüggesztöttük volt, az egyször vég-
ben ment szent békösségnek ellene sömmi gonosz igyeközetünk 
nem levén, most is haddal néppel itt mi nekünk sömmi járásunk 
kelésünk egy csöpp is nem volna ; de ez két megnevezött fő 
ember adott okot reá, hogy isten segítsége által elejit vegyük és 
ellenök álljunk, mert Erdély ország és Havasfölde az litis csá-
szárunknak az ő régi eleitűi maradott országi mint szintén az 
többi. 0 htlssága ellen azért sömmiképpen meg nem engedjük, 
hanem ha lecsöndesíti mindjárt űket ti Nagod és Kgtök s elosz-
latja jó szóval, jó, mi is csöndességben leszünk és semmit is nem 
indítunk, mostan békösséget tudván lenni az két császár között ; 
s ha le nem csöndesíti és el nem oszlatja űket, tehát isten segít-
sége velünk levén, reájok megyünk és az mint isten akarja, az 
lészön. Ez summája Nagodnak irott levelünknek. És erre éjjel 
nappal mindjárt bizonyos választ kívánunk. Ezzel isten velünk. 
Szolnaknál csütörtökön Íratott juniusnak 23. napján az új ca-
lendarium szerént 1616. esztendőben. 

Nagodnak jó akaró úr barátja 
Idem qui supra. 

Kívül : Exhibitae Bitcliae 1. Julii 1616 . 

Külczím : Tekintetes és nagos urnák gróf Thurzó Györgynek etc. 

(Eredetije orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 102. Nro. 4.) 

X I X . 
1616 . junius 29. 

Sacratissima sat. 
Fidelitatis sat. 
In quantum periculum hanc afflictissimam pátriám nostram 

involvere inquieta ingenia Magnifici Georgii Drugeth de Ho-
nion na externam nationem Polonicam contra constitutiones 
Regni publicas introducenti, et Raduly Wajwode, qui a conti-
nentijs salvi-conductus Majestatis Yestrae recedendo, eidem 
Homonnaio se adjunxit, necnon ex mutuo consensu, Consilio et 
auxilio nonnullorum complicum ipsorum, utpote Magnificorum 
Nicolai Észterhasi, et Andreae Doczi Zathmariensis, ac Egregii 
alterius Andreae Loniai Kalloviensis praesidiorum Yestrae Ma-
jestatis capitaneorum aliorumque quam plurimorum complicum 
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et servitorum eorundem, Yestrae Sacratissimae Majestati humi-
lime significandum esse duximus. Quum autem praescripti factiosi 
nou saltem in medio nostri intollerabiles inj úrias, (quas Yestrae 
Majestati enumerare longum esset) perpetrauere : verum etiam 
vicinam confoederatam provinciám Transylvanicamhostiliter inva-
dendo, ibique igne et ferro tyrannidem exercendo numerosas 
quoque copias Turcarum in vicinitatem nostram et excidium 
nostrum ipsorum insolentia contra Majestatis Yestrae dignita-
tern, publicam Regni constitutionem et tranquillitatem attraxe-
runt. Unde quid sequetur, in arcano Dei oninipotentis consistit 
Consilio. Quapropter Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maje-
stati Vestrae quam buniilime suplicamus, dignetur jam jam peri-
clitanti patriae nostrae tempestive et benigne succurrere provi-
dereque, ne boc malum vicina quoque regna et provinciáé expe-
riantur. E t tandem in optimam tranquillitatem bunc turbulen-
tum statum perducendo, quam primum statibus et ordinibus 
buius afflictissimi Regni Hungáriáé tanquam fidelibus Majesta-
tis Yestrae generalem conventum indicere ubi de ulteriorum 
permansione nostra et vicinorum Christianorum populorum pro-
pter evitandum ex hujusmodi factiosorum conatuum aliquid ma-
joris periculi certi quid concludi possit. Quam Vestrae Majesta-
tis in nos gratiam et paternam curam fidelibus et perpetuis 
servitiis nostris promereri studebimus. Quarum omnium prae-
missarum ulteriorem informationem Majestati Vestrae oretenus 
referendam fidei egregii Andreae Keczer nuncii nostri ad Ve-
stram Majestatem expediti concredidimus suplicantes Majestati 
Vestrae Sacratissimae submisse, dignetur eundem benigne exau-
dire. Gratiosum insuper optatum et clemens a Vestra Majestate 
responsum humiliter expectamus. Servet Deus Maiestatem Ve-
stram diu salvam et incolumem foeliciterque regnantem. Datae 
Cassoviae die 29. Junii 1616. 
Eiusdem Majestatis Vestrae Sacratissimae 

Humilimi servitores et fideles subditi 
Cassoviam ablegati nuntii comitatuum 
partium Regni Hungáriáé superiorum. 

(Egykorúmásolata az orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 1. N r o 130.) 

X X . 
1616 . jul. 1. 

Mi vezér Ali passa sat. 
T(ekéntetes és ngos) sat. 
Az Nagod becsületes levele, melyet az döbröczeni posta 

hozott, mi nekünk megadatott, melyet nagy becsülettel vettem ; 
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és abban nekem mit irott legyen, bev beszéddel irván szépen 
mind megértettem. De lám ezelőtt köldett levelemben is megírat-
tam vaia Nagodnak, hogy én ide ez néppel semmi gonosz végre 
nem jöttem, hanem Homonnainak és Radulynak az ő egyekeze-
töket megértvén, ez két ember adott okot reá , kiváltképpen 
penig Dóczy András az szakmári kapitány az mely levelet az 
erdélyi fejedelemnek köldett volt, kezünkhez köldettetvén és 
abból megértvén az hol azt irta volt neki levelében, hogy meg-
hagyatott parancsoltatott volna, hogy senki azoknak eleiben ne 
álljon az bebocsátásban; azt értvén úgy kellett osztán fölkelnünk, 
mert mindaddig is meg nem indultunk, míg azt nem láttuk és 
értettük, mert mi javunk volt volna tudván, hogy az két császár 
között frigy és szép békesség vagyon. lm értőm azért becsületes 
ur barátom, hogy az fölséges császár erős parancsolatokat köldett 
reájok, hogy annak az igyekezetnek békét hagyjanak és eloszol-
janak és hogy el is oszlatták hadokat és hogy mi is azon szerént 
cseleködnénk. így lévén azért és ez dolgot értvén immár, im mi 
is mind eloszlatjuk és elbocsátjuk (m)ellőlünk őket, csak szeke-
rekért köldettünk és az magunk ögödre megyünk és 
onnan visszamegyünk Budára (ő fö)lségének az f. római 
császárnak főkövete (Bon)homo Péter is ide köldetett volt hoz-
zánk egy nehánj^ad s igaz eleget beszélgettünk egymás-
sal és immár föl is bo(csátottu)k tőlünk őket. 

(Lippa) felől és penig mit irott legyen Nagod, azt is mi 
megértettük, de mi az végett egy szálnyéra is nem jöttünk és 
szánd(ékunk) is nem volt, banem az felől megírt két embör adott 
okot reá az szent békesség ellen hatalmas császárunknak egyik 
eleitől maradott országokban Erdélyben és Havasalföldében 
bemenni. De holott ők eloszlattanak im mi is el(oszlatjuk és elbo-
csátjuk az) mellettünk valókat. Ezeket akaránk Nagodnak 
ir(nunk) s választúl adni az Nagod nekünk köldett leve-
lére s (vegye Nagod) szónkat és írásunkat minden kétség nélkül. 
Isten tartsa és éltesse jó egészségben Nagodat. Szolnok alatt Íra-
tott juniusnak 21. napján az ó calendarium szerént pintökön az 
1616. esztendőben. 

Nagodnak jó akaró úr barátja 
Idem qui supra. 

Post scripta. Becsületes és ngos szerelmes úr barátom még 
is térek ez dologra és ismét előhozom, mert ez nem kicsiny dolog 
és szökséges előhoznom. Mivelhogy azért Nagod nekünk ilyen 
becsöletes levelét köldette, az melyben ugyan bitivel erősítette, 
hogy Homonnay és Raduly vajda eloszlottanak már az felséges 
római császárnak meghagyásából parancsolásából, és hogy az 
vármegyéket is eloszlatjátok, ha mi eloszlatjuk az mi hadunkat. 
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Mondom azért, bogy ezt látván és értvén, megböcsűlvén Nagod-
nak mind ez Ngod szovának levelének mi bitéit adtunk és 
(eloszlatjuk) őket s visszamegyünk helyünkre. — De jól meg 

Nagtok jó úr barátom őket, hogy ennekutánna 
és csendességben legyenek, se titkon se nilván 

többet már, mert mihelt ismét fölülnek és a hatalmas császárunk 
országaira terekednek, azonnal bizony mi is tisztünk (s) ő 
hatalmasságától reánk bízatott hivatalunk szerént föl(ülünk) ? 
. . . . azonnal a kengyelben leszen. De ha veszteg (maradnak s) 
valamit nem indétnak, mi is mind addig szép bé(kességes) ? csen-
dességben leszünk, mi tőlünk semmi ele . . . tek való dolog nem 
kezdetik, hanem ha ők csendességben maradnak, mi is csendes-
ségben maradunk mind addig ; de ha nem — bizony mi sem. Ez 
szóm s ez (?) mondásom mégis jó úr barátom Nagvscágodnak. 
Iterum vale. 

Kívül : Paria literarum Ali passae ad i l l rm u m dominum comitem 
Sigismundum Forgach datarum. 

(Kiszakadozott másolata orsz. lt. Ujabb lymbus.) 

X X I . 
1616. jul. 1. 

Köszönetömöt és magam ajánlásomat írom tinektek Polgári 
Kapitány véntől kicsintői fogva nagyiglan adjon az úr isten 
hosszú életet, mind az vitézekkel öszve. 

Továbbá az mostani írásom tinektek Polgári Kapitány 
csak az, megadák énnekem az ti leveleteket, melyből megértöt-
tem, mit irtál, hogy én ide táborban szállottam, de nem tudok 
az oka mi legyen, az két császár békessége között ennek az oka, 
bogy ha megakarod tudni ez, hogy az hatalmas török császár mi-
kor az békességet szorzotté így vagyon az végezés, hogy az ti 
várastok, még azonkivől valamennyi kastélt csináltottatok az 
békesség között, mind el bontsunk, úgy vagyon az mint én tené-
ked meg írtam, most mert engemet az hatalmas török császár 
azért ide küldött, hogy valakik az békesség elbontására igyekez-
nek, én bizony mindjárást arra megyek azonnal. Az felől is irha-
tok én tinektek, hogy ez levelem látván, ha be nem jöttek az én 
levelemre az szolnoki békhez, az én hitemre, tisztségemre foga-
dom, hogy ha be nem jöttek, engemet általán fogva harmadnapra 
oda várjatok, úgy nyissátok föl az szemeteköt, hogy talám hallot-
tátok az én híremet nevemet, Erdélyországban sok apa, anya 
siratott meg engemet, ti lesztek azok, hogy ba az levelem látván, 
hozzám nem jöttök, nem is írok én tinektek sok levelet, lássátok, 
az mit találtok senkire ne vessetek, azt ne mondjátok, hogy csak 
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levelet sem küldtem ti nektek, ennek mássát várom mindjárást 
ti tőletek. Isten tartson mindnyájokat {így). 

Én ki vagyok Eger várában 
Magyar Ogli bassa az hatalmas 

császár fő bassája. 

(Egykorú másolat az orsz. lt. Act. Thür. Fase. 47. No. 25. 1.) 

X X I I . 
1616. jul. 2. 

Mi vezér Ali passa etc. 
Tekintetes és nagos nekünk becsületes vitézlő úr bará-

tunk etc. 
És ezt akaránk Nagodnak becsületes és szerelmes úr bará-

tom értésére adnunk, hogy az Nagod becsületes levele megada-
tott mi nekünk, melyből megértettük, hogy ezelőtt Nagodnak 
küldött levelünket szolgájátúl azonnal császár ő fölségének fel-
küldötte, és hogy ő fsge azonnal erős parancsolatot küldött Ho-
monayra és Raduly vajdára, hogy Erdély és Havasalföldében 
való igyekezetektűi megszűnjenek, annak békét hagyjanak, és 
hogy eloszoljanak hadokkal egyetemben. Annakfelette az hajdú-
ságnak is meghagyatott volna, hogy semmire okot ne adjanak, az 
szent békességöt, az melylyel megháborítanák s az két császárnak 
hitököt megsértenék. 

Fölötte igen jól cselekedte azért Ngod szerelmes úr bará-
tom, hogy bizonyos emberétűi fölküldötte levelünket és ez dol-
got ő flsgének értésére adta ; méltó és Nagodhoz illendő dolgott 
cselekedett, isten éltesse Nagodat és ő tiségét is sokáig éltesse 
jó egészségben. 

Im azért mi is immár csak onnan Nagodtúl várunk még 
egy bizonyos és valóságos levelet ezön dolog felől s azonnal 
készek leszünk innét fölkelni és hadunkat eloszlatván, helyünkre 
visszamenni, mert ő flsgének becsületes követ embere Bonhomo 
Pétör is ide küldetött egy néhányad magával hozzánk és eleget 
beszélgettünk s megmondá, hogy meg lészön hagyva, parancsolva 
császár ő flsgétől Homonnaynak és Radulynak. Az mint mondá, 
azért mi immár csak onnan Nagodtúl várunk és mihelt kezünk-
hez küldetik, azonnal fölkelünk. 

Valameddig űk csöndességben lesznek, mi is mind addig 
békével és csöndességben leszünk. De ha nem, bizonyára mi sem, 
hanem litis császárunk országinak őrizése oltalmazása, mint-
hogy reánk bízatott és meg vagyon hagyva parancsolva nekünk, 
szorgalmatos gondot viselünk reájok. 
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Kívántatik azért, hogy Homonnay és Raduly vajda békét 
hagyjanak annak az mit elindítottak volt, se titkon se nilván az 
két császár és az szt. békösség és végezés ellen semmit is ne 
indítsanak. És az hajdúságnak is legyön vastagon meghagyva 
parancsolva. 

Ezön penig ugyan igen kérőm Nagodat, hogy az hajdúság 
kapitányainak legyön meghagyva parancsolva, hogy az mely 
faluk ezelőtt is bejártak és hódoltanak s adóztanak, azoknak 
bejárásokban, adózásokban s az iszpahiáknak az ő jutalmoknak 
beszolgáltatásában ide Szolnokhoz s azonképpen ögyébüve is 
sömmi ellent ne tartsanak, hanem bocsássák be üket, mint ezelőtt ; 
sőt inkább ugyan ő magok reá erőltessék űket, az igazság azt 
kívánja. 

Ezöket akaránk azért iratni Nagodnak és ez levelünkre 
mindjárást-mindjárást jó és kedves választ várunk Nagodtúl. Az 
szent békösségöt isten segítsége által és miképpen egyször vég-
köz vittük mi Nagtokkal, isten oltalmazzon, hogy az ellen söm-
mit is mi cselekedjünk csak egymásnak semmi dolgot is. És az 
alattunk valóknak is soha semmit nem engedünk. Ennekutáuna 
azért mi immár eloszlatjuk mellettünk levő hadainkat és he-
lyünkre visszamegyünk isten engedelméből, hanem csak Nagod-
túl mindjárást hírt, levelet várunk. Isten éltesse jó egészségben 
Nagodat. Szolnak alatt táborunkban Íratott szombaton junius-
nak 22. napján az ó calendarium szerént 1616. esztendőben. 

Nagodnak 
jó akaró úr barátja 

Idem qui supra. 
Kivül : Exhibitae Bitchae 11. Julii 161.6. 

Külczím : Tekintetes és nagos urnák gróf Thulzó Györgynek etc. 

(Eredetije orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 102. Nro 3.) 

X X I I I . 

1616 . jul. 2. 

Mi bethlenfalvai gróf Thurzó György etc. 
Tekéntetes és nagos nekünk jó szomszéd vitézlő úr bará-

tunk etc. 
Köszönetünknek és etc. Áldja meg isten etc. Szolnokról 

csötörtökön tudnillik ez elmúlt hónak huszonhármad napján költ 
Nagod levelét mi nekünk ez estve hozák meg, melyben minemő 
dolog felől írjon Nagod hűségesen megértettük. Elhigyje azt 
Nagod jó szomszéd vitézlő ur barátunk, hogy a mint ezelőtt is 
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megírtuk sem az mi kgls urunknak ő fisgének az htls római csá-
szárnak nem volt akaratjából, sem pedig nekünk tanácsunkból, 
bogy Homonnay uram badat gyűjtsön s Erdélyben igyekezzék és 
Ráduly vajda is fegyverrel szándékozzék bemenni Havaselföldé-
ben, bolott ba hírünkkel lett volna, megtalálván az mi kgls urun-
kat, idejében elejit vettük volna az dolognak, mert ő flsége min-
den alattvalójával szentül meg akarja tartatni az békességet. Hogy 
pedig Nagod azt inkább elhidje, bogy az mi kgls urunknak sem 

' pedig nekünk nem volt hírünkkel, ebből erősétjük, mihelt az do-
log fülünkhöz érkezett, az mi kgls urunkot császárunkot nemcsak 
levelünk, de jámbor szolgánk által is mindjárt megtaláltuk felőle. 
0 ílsége mint az szép békességnek megtartó kgls fejedelme meg-
parancsolta mind levele, mind pedig követe által a mint Homonnay 
uramnak úgy Raduly vajdának is, hogy hadokot mindjárt elosz-
lassák és magok is vesztegségben legyenek, a minthogy nem is 
mertek egyebet cselekedni, hanem az ő flsége parancsolatjához 
alkalmaztatták magokot és hadokot elbocsátták. De megbocsássa 
Nagod vitézlő szomszéd ur barátunk, ők azzal mentik magokat, 
hogy erre soha nem indultanak volna, ha Amhát tihaja Nagod 
akaratjával nem biztatta volna őköt ; ez így levén s az szent bé-
kességnek is arról az pártról Nagod levén legfőbb elvégezője, 
bizony nem illendő, hogy Nagod minekelőtte jól végére nem 
ment, mindjárt hadban szállott, mely mint ilyen az hatls császá-
roknak hitekkel erősétetett békességhez Nagod magában is föl-
találhatja, sőt Nagod nemcsak táborával mezőre szállott, de az 
mi kgls urunk híveinek is, úgymint az hajdúságnak és az várme-
gyéknek maga mellé hitegető leveleket küldözött Nagod, melyen 
mi Ösmervén Nagodat, nem kevéssé csudálkozunk, hogy minden 
köz híren akárki szavára is ily hamar most hadat indétott és 
kiszállott Nagod. 

Az mi kgls urunknak mi is hívei vagyunk, szeretjük is ha-
zánkot, de böcsülvén az szent békességet, és az htls császároknak 
hiteket, ingyen csak házunkból is nem indoltunk meg. Hogy 
annakokáért az szép egyeség minden részeiben szentül megtar-
tassák, Nagodat kérjük, oszlassa el kadát Nagod, és maga is 
ajánlása szerént szálljon kelére, holott meg sem kölljött volua 
Nagodnak indólni annál inkább, minthogy az mi kgls urunk aka-
ratja nélkül Nagod nevével Amhat tihaja adott biztatást Ho-
monnay uramnak, és Raduly vajdának. 

Rövideden ezt akaránk az Nagod levelére választól adnunk. 
Isten éltesse etc. Költ az mi Bytckei várunkból, Szent-Jakab 
havának második napján 1616. esztendőben. 

Kivül : Paria literarum ad passam Budensem datarum. 

(Másolat orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 102. ad N r u m 4.) 
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X X I Y . 
1616 . jul . 4. 

Illustrissime sat. 
Servitiorum meorum addietissimam eommendationem. Az 

Kegyelmed levelét meg kozák énnekem, kiből megértettem, bogy 
Kegyelmed oly reménységben volna, bogy az Kegyelmed Írására 
nézve megcsendesednének és leszállanának az vármegyék. Adja 
Isten, bogy leszálljanak, de valamíg Homonnay uram hadait 
maga mellől el nem bocsátja, és meg nem csendesedik, az mint 
eszemben veszem, addig ez vármegyék sem szállanak le, reversá-
list kívánván Homonnay uramtúl ; mely reversálist immár Ho-
monnay uram meg is adott és én kezemhez küldött; kihez képest 
kogy Homonnay uram reversálisát előttök meg olvastatván, és 
hogy megértsék, mire obiigálja magát Homonnay uram ad 14. 
diem praesentis mensis Julii, be hivatom ide Kassára az várme-
gyék követit, és azon leszek, meg olvastatván előttök Homonnay 
uram reversálisát, hogy öszvebékéltessem őket, ki külömben nem 
leszen, hanem ha az vármegye uraim is arrúl assecurálják Ho-
monnay uramat, hogy sem magának sem szolgáinak hántások és 
háborgatások tülök nem leszen. Ez alatt, hihető, hogy mind az 
vezértűi Ali passátul, kihez elküldöttünk, s mind penig az erdélyi 
vajdátúl jó válaszunk leszen, és Isten úgy adja, hogy az szép 
békesség megtartatik; kiktűl micsoda válaszunk jő, és itt is 
Homonnay uram és az vármegye uraim között mit végezhetünk, 
ezután azt is értésére adom Kegyelmednek. Most semmi oly dere-
kas híreink ide nincsenek, ka mi leszen azt Kegyelmednek éjjel 
nappal tudására adom. Éltesse Isten Kegyelmedet sok esztendeig 
jó egészségben. Datum Cassowiae die 4. raensis Julii 1616. 

Illustrissimae Dnis Vrae. 
Servitor affinis addictissimus 
Comes Sigismundus Forgách 

de Gymes m. p. 

Forgách kezével: Immár meg írtam vaia ez Kegyelmed 
levelét, hogy érkezék az ecsedi kapitány levele, kiben írja, hogy 
Bethlen Szilvássit meg fogatá, Komis Zsigmond bujdosóba esett, 
Sarmasági Zakmárra szaladótt, az kállai kapitány penig azt irja, 
hogy Rédey igen gyűjti hadát, az hajdúságot igen kerüli, hogy 
az ő részekre hajthassa. Bethlen is igen gyűjti Erdélybe hadait az 
havasali vajdát is melléje hivatja, kiből semmi jó nem követ-
kezhetik. 

Erre vonatkozólag így ír Forgács jul. 5-íki levelében. . . . 
Ezen órában hozák meg, hogy Kornis Zsig-
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mond és Sarmasági uramék esmét ki futottak volna Erdélyből 
Bethlen Gábor előtt, Szilvássi Boldizsárt penig megfogatta volna. 
Elég kegyetlenséget cselekeszik vélek, könnyen elfogyathatja az 
erdélyi urakat és fő embereket rövid időn, ha ezt cselekeszi vélek. 

Külczím : Illustrissimo stb. Georgio Thurzó de Betlenfalva stb. 

(Eredetije az orsz. lt. Act. Thür. Fas. 50. No. 42. a második 50. No. 43.) 

X X Y . 
1616 . jul. 6. 

Magnifici, Generosi, Egregii ac Nobiles Domini Amici 
nobis observandissimi. 

Salutem ac servitiorum meorum commendationem. Az 
Kegyelmetek követe, Keczer András uram, kit az kassai gyűlés-
ből közönséges akaratból ő fölségéhez császár urunkhoz expe-
diált Kegyelmetek, betért vaia hozzánk is, és megadá az Kegyel-
metek nekünk irt levelét, a mellett szókkal való üzenetit is Ke-
gyelmeteknek megjelentette bőségesen, melyeket megértettünk. 
Bizony nagy szivünk fájdalmával szenvedjük ezt, hogy Kegyelme-
tek meg nem gondolja az mi éjjeli és nappali szünhetetlen sok 
munkánkat, fáradságunkat és hivatalunk szerént Kegyelmetekre 
való gondviselésünköt, érdemünk kivűl méltatlanul ilyen kemény 
és fogas igékkel irott levelével terhel Kegyelmetek bennünket, 
mert tudja azt az Isten, hogy ez ideiglen valamelyek az mi tisz-
tünk hivatalját illették, semmit abban hátra nem hagytunk, hanem 
szorgalmatosan véghezvittük s abban laboráltunk s most is fára-
dozunk, hogy hazánk s nemzetünk békességben és csendes álla-
potban megmaradhasson. Emlékezzék meg Kegyelmetek arról, 
mennyiszer irtuk meg Kegyelmeteknek, hogy ű fölségének, 
az mi kegyelmes urunknak nincsen semmi akaratja abban, hogy 
Homonnay Erdélyben s Hadul vajda Havasalföldében haddal 
menjenek, kirűl levelei vadnak nálunk ű felgének : jóllehet az 
Hadul bemenetelinek consentiált volt ű fölge úgy, hogy ha 
török császár megengedi, és az Havasalföldiek is acceptál-
ják, de ahhoz nem kellett volna fegyverrel készülni, nem is 
contineálja azt az ű fölge neki adott salvus-conductus levele. In-
formáltatván azért ű fölge hadgyiijtésekről, és az országban 
való zűrzavar szerzésekrűl mindjárást levele által, kimenjen, meg-
parancsolta ű fölge mind Homonnaynak és Radulnak is, hogy ne 
procedáljanak, hanem minden hadokat mindjárást eloszlassák és 
vesztegséggel csendességben legyenek, mert ű fölge az erdélyiek-
kel való confoederatiót szentül meg akarja tartani. Ez ebben lévén, 
nem tűrhetők, hanem magunk szolgánkat küldtük ismét Prágában 
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ű fölgékez, instálván ű fölségénél, kogy ű fölge találjon mégis 
más oly módot az dologban, bogy supersedáljanak Homonnay 
és Raduly, mert ba tovább igyekeznek menni dologban, semmi 
jót nem várhatunk belőle, holott az török talpon vagyon és csak 
az occasióra vigyáz, félő hogy nem csak sok keresztyén vér omlik, 
de az országnak nagyobb detrimentoma is következik. Szünte-
len való sollicitálásunkkal azért ű fölgénéi azt efficiáltuk, hogy 
nem elégedett azzal meg, hogy elsőben levél által parancsolt 
Homonnaynak és Raduly vajdának, hanem ujoglan bizonyos 
követét Pázmány Pétert, kinek a turóczi praepostságot conferálta 
ű fölge (minthogy akkor több magyar ű fölge mellett nem volt) 
bocsátá alá hozzájok, ki által is igen strictissime megparancsolta 
nekiek, hogy mindjárást minden haladék nélkül leszálljanak és 
népeket eloszlassák, mert általánfogva büntetetlen ű fölge nem 
szenvedi ; vagyon is penig effectusa az ű fölge parancsolatjának, 
mert mikor immár az követe Keczer András nálunk volna, azon-
ban érkezék Pázmány Péternek Kassárul irt levele, melyben 
adja értésünkre, kogy Raduly vajdát nem tudják kova lett, ha 
Lengyelországba ment-e, vagy másfelé, ám lássa, akárhova 
menjen, penig ez országból kiment. Az mi pedig Homonnay 
Györgyöt illeti, az is alább hagyta az dolgot és azt irja felőle, 
hogy az is semmit nem cselekeszik, hanem csendességben leszen, 
és semmire okot nem ad. Az mi Aly Passát illeti, azt is megta-
láltuk mind emberünk s mind egynehány rendbeli levelünk által, 
intvén kogy kadát eloszlassa, és az két császárok közt erős bit-
tel confirmált békességet ne turbálja, kitűl válaszunk vagyon s 
azt irja erős bitire, hogy mostani helyéből meg sem mozdul és 
semmi ellenkező dolgot nem is akar cselekedni, hanem mibelen 
Homonnay és Radul vajda eloszlatják hadokat, ű is legottan 
beszáll helyében és az békességhez alkolmaztatja magát. Mit 
cselekedhetünk azért mi ennél hasznosb dolgot az Kegyelmetek 
javára és csendes békességben való megmaradására, az kit cse-
lekedtünk. Talám azt kivánta volna Kegyelmetek, kogy mindjá-
rást hanyatt homlok mentest-menjünk alá, és Kegyelmeteket az 
ű fölge akaratja ellen generaliter fölültetvén úgy compescáljuk 
Homonnayt ; nem volt abban mód, ha mélyebben gondolkodik 
Kegyelmetek felőle, mert tudja azt Kegyelmetek, hogy mi 
nemcsak az országnak, hanem ű fölgének is erős hittel 
vagyunk kötelesek, olvassa meg Kegyelmetek az posoni utol-
szori gyűlésben csinált articulusoknak tizennyolczadikját, oda 
irta ám azt Kegyelmetek országúi, hogy tempore generalis 
insurrectionis et alterius necessitatis vel periculi Dominus Pala-
tínus Suam Maiestatem superintendentem etiam ante omnia 
quamprimum informet etc. Hogy ez ellen az ország végezése ellen, 
mi nem cselekedhettünk magunknak s maradékinknak jövendő 
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kárunkkal, arrúl Kegyelmetek minket méltán nem reprehendál-
hat, mert mi ü fölgének szolgája vagyunk s az ü fölge paran-
csolatja ellen nem is akarunk semmit is cselekednünk, holott 
ű fölge egynehány rendbéli leveleiben megtiltotta az insur-
rectiót, s tudjuk annak a poenáját. Kegyelmeteket azért mint 
atyánkfiait kérjük szeretettel, meggondolván az mi jámbor szol-
gálatunkat, s igaz Kegyelmetekre való gondviselésünket, ha 
már mind azokért egyéb keszenetet nem érdemeljük Kegyel-
metektől, ottan csak efféle boszúval teljes Írásával ne carpál-
jon bennünket, hanem hitesse el azt Kegyelmetek magával, hogy 
mibennünk is magyar vér vagyon, és igazán szeretjük is nemze-
tünket. Keczer uramat az Kegyelmetek követét tartóztatás kivül 
mindjárást fölbocsátottuk ű fölgéhez jámbor szolgánkat adván 
melléje az Kegyelmetek kévánsága szerént meg irtuk mind ü 
fölgének, s mind penig egyebeknek kik ű fölge mellett dirigál-
ják az dolgot, hogy ne késleljék, hanem hova-hamarébb absol-
válja úgy ü fölge magát, hogy Kegyelmetek is lehessen conten-
tus vele, tudjuk sokáig nem tartóztatják. Mindazonáltal Kegyel-
meteket mégis azon kérjük, sőt intjük is tisztünk szer ént, ne 
várja azt Kegyelmetek, még az ü fölge resolutiója érkezik, ha-
nem szálljon le Kegyelmetek, mert egy az, hogy magát fogyatja 
Kegyelmetek, az szegénységet ilyen takarodásnak idején rontja, 
opprimálja; más az, az török is nem tudja mire vélni az Kegyel-
metek táborban való létét, s félő, hogy magára ne vonja Kegyel-
metek ; harmad hogy ű fölgének is neheztelése következik Ke-
gyelmetekre. 

Hiszem Homonnay vagy más, ha mit vétettek, vagyon az 
országnak törvénye, s annak útján procedálhat Kegyelmetek vélek 
jövendőben. Ezt akarók Kegyelmeteknek levelére válaszúi írnunk. 
Éltesse Isten Kegyelmeteket, Datum in arce nostra Bytchensi 
die 6. mensis Julii, Anno 1616. 

Magnificarum Generosarum Egregiarum ac Nobilium Do-
minationum Yestrarum 

Servitor et amicus benevolus. 

(Egykorú másolat az orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 18. N r o 27.) 

X X Y I . 
1616. jul . 11. 

Mi bethlenfalvai gróf Thurzó, György, Magyarországnak 
nádorispánja és az kunoknak birája, Árvának szabad ura s grófja 
és vármegyéjének főispánja, az győzhetetlen római császárnak és 
Magyarországi második Mátyás király urunk ő fölségének főbb 
tanácsa és helytartója etc. 
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Tekéntetes nagos vezér, nekünk jó szomszéd vitézlő úr 
barátunk. 

Köszönetünknek és bozzánk illendő barátságunknak aján-
lása után áldja meg isten Nagodat szerencsés bosszú élettel. Az 
Nagod levelét, mely a btls császárnak Szolnoknál levő táborából 
az elmúlt Szent-Iván havának huszonkettődik napján Írattatott 
nekünk, csak ez mai napon adák meg, melyben mit írjon Nagod, 
megértettük. Ha Nagod a szent békességet minden részeiben 
megtartani és egyebekkel is megtartatni igyekezik, igen jól cse-
lekszi Nagod, holott minden fejedelemnek kü szolgájához és gond-
viselőjéhez ugyan az is illik, kogy urának hittel erősétetett vége-
zését meg ne sértse, de inkább vastagétsa. Minthogy azért Nagod 
volt arról a részről az htls császárnak képiben az szent békes-
ségnek legfőbb végezője és erősétője, ugyanaz illik Nagodhoz, 
hogy a maga végezte végezést meg ne bántsa, de inkább hábo-
rodatlan megtartsa és utánna valókkal is tartassa Nagod. 

Homonnay és Raduly dolgokat a mi illeti, a mint Nagod 
már megtapasztalhatta az mi Írásunkban, úgy aránzuk, hogy 
soha Nagod meg nem fogyatkozott, noha az minapiban levelei 
közöl egyikében lehetetlennek írta vaia Nagod, hogy ez az indu-
lat nekünk hírünkkel nem volna; de elhidd azt jó szomszéd 
vitézlő úr barátunk, hogy sem a mi kgls urunknak, az győzhetet-
len római császárnak, sem pedig nekünk nem volt hírünkkel, 
holott a mint ezelőtt is megírtuk, mikéit fülünkhöz érkezett, a 
mi kgls urunkot megtaláltuk mindjárást felőle s ő Üsge már két-
rendbeli parancsolatiban is erősen meghagyta a mint Homonnay-
nak, úgy Radulynak is, hogy vesztegségben legyenek, sőt ezen 
dologról ő flsége tulajdon követét is bocsáttá hozzájok az tkuró-
czi praepostot, annak is követsége ugyancsak az, kogy eloszolja-
nak és csendességben legyenek, a mintkogy nálunk levén az követ, 
láttuk is instructióját. 

Ez így levén, Nagodat vitézlő ur barátunk kérjük, alkol-
maztassa Nagod is magát az szent békességhez, és se időt, na-
pot és órát nem várván, hadait mindjárást ajánlata szerént osz-
lassa el és szálljon helére maga is Nagod. De vitézlő jó úr bará-
tunk, kogy Nagod egyfelől az szent békességnek megtartására 
ajánlja magát s másfelől az hajdúságnak és egyebeknek való iro-
gatástól is meg nem szűnik, azon nem kevéssé csudálkozunk. 
Legyen el azért Nagod afféle irogatás nékűl is, kogy az embe-
rek között ne legyen gonosz kire Nagodnak, holott mi miolta 
megösmertük Nagodat, mindenekelőtt jót szólottunk Nagodról 
s ne hagyja beszédünket heában Nagod is. 

Továbbá minemő falukról tegyen emlékezetet levelében 
Nagod, nem tudjuk ; ha azok az helek, kiket az hajdúság megült, 
nem kivánkatja Nagod, kolott az htls császár engedelméből még 

TÖRT. TÁR. 1881. 28 
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a szegény Bocskay fejedelem szállétotta volt oda őköt, azólta 
mind békességben lakván, Nagod is sem a Zsitva-toroknál, sem 
most Bécsben ingyen csak emlékezetet is nem tétetett felölök, 
sőt inkább az ugyan el is végeztetett, bogy az mi győzhetetlen 
császárunknak adózásától valaki kivétetett, arról az pártról is 
mindenben szabados legyen. Nagodat azért vitézlő úr barátunk 
jó szomszédságosan kérjük, mostan is legyen el Nagod az előb-
beni végezésekben ingyen nem is nevezett kivánságok nélkül, 
holott alfélével csak az szép egyességet zavarétja Nagod ; mi is 
megírtuk mindjárt nékiek, hogy vesztegségben legyenek és mago-
kat az szent békességhez alkalmaztassák. Ezt akaránk az Nagod 
levelére hamarsággal választól adnunk. Éltesse isten Nagysá-
godat. Költ az Bytchei várunkból tizenegyedik napján Szent-
Jakab havának M.D.C.XVI. esztendőben. 

Nagodnak 
jó szomszéd úr barátja 

gróf Thurzó György mp. 
Külczím : Tekéntetes Nagos úrnak, vezér Ali pasának ete. 

(Eredetije orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 102. ad N r u m 3.) 

X X V I I . 
1616 . jul. 29. 

Spectabilis ac magnifice sat. 
Az Kgd leveleit itt berknechti házamnál adák meg, kikbe 

jelenti Kgd, hogy az mit Kassán végeztek vóna, minden Írásokat 
kezéhez kerítette vóna, és hogy Kgd immár végére ment vóna 
minden Írásoknak, kikben Kgd felől is emlékezet vóna. Kgdnek 
hitem szerént (kimaradt : írom), hogy én előttem Kgd felől 
semmi emlékezet nem vót. Jelen vótak az camorás urak is, azok 
is megmondhatják Kgdnek. Titkon magok között mit forraltak s 
mit végeztek, azt nem tudhatom s bizony most sem tudom, mert 
én előttem igen titkolták ; mindazonáltal én nilván protestáltam 
előttök, hogy ha hírem nékül conveuticulumot csinálnak és ő 
fölsége vagy az ő fölsége hivei vagy szolgái ellen valamit végez-
nek, annak per totum contradicálok és semmi úton nem consen-
tiálok. Én előttem esküdtek erősen, hogy semmit affélét nem cse-
lekesznek, ők lássák, mint solválják abból magokat, holott afféle 
conventiculumokat az ország sub nota perpetuae infidelitatis inter-
dicált, ők is eleget protestálának, hogy ő fölsége ellen semmit 
sem igyekeznek cselekedni, hanem az kik turbatores publicae 
pacis találtatnak, arra gondjok leszen, azt penig sem én, sem Kgd, 
sem más magára nem veszi. Ha penig Kgdet valami ok nélkül 
diffamalja, Kgd in fuco honoris requirálhatja őket és in poena 
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talionis convincálhatja. Kgd azért ha mit Kgdnek becsűleti ellen 
cselekedtek, ez szerént procedálhat ellenek. Az ő sok kiátások 
tudja Kgd, bogy ő fölsége személye szerént jelen levén is az gyű-
lésben, megvagyon, ő fölségének azt is mind végig meg kell hall-
gatni és patienter eltűrni. Ez penig bizonyos, hogyha be nem hít-
tam vóna Kassára őket, és sok ratiókkal és intésekkel nem csen-
desítettem vóna, bizony valóban conventiculumot tartottak vóna 
kivől magok között, holott el vót mind hadok s minden igyekeze-
tek rendelve, hogy elsőbe Homonnay uramra, azután Kgdre reá-
menjenek, és tűzzel-vassal Kgteken legyenek, kiből sok vérontás 
és nagy rebellió támadt vóna, kit bizony sok haddal költséggel 
is nehéz vót vóna compescálni. 

Ha azért isten által jó szómmal, sok szép intésimmel ez 
gonoszt eltávoztattam, úgy tetszik én nekem, nem gonoszra, ha-
nem jóra kellene magyarázni és jó néven is kellene venni. Tudja 
Kgd az intestina seditio mely veszedelmes, minden erősségeket 
hamar elárulnak és feladnak, akkor ember nem tud kinek hinni, 
ki hogy meg nem történt, noha bizony könnyen megtörténhetett 
vóna, kicsin dolognak tartnak az emberek, de ha megtörtént vóna, 
bizony nagynak tartanák. Tudjuk azelőtt is nagy hadakkal sem 
csendesíthették le, hanem adománynyal békességre kelleték, 
hogy az dolgot, minden injuriákat elfelejtvén (így). Azt is jele-
sen megmondtam, hogyha nem succedál ez indulat, hogy nagy 
veszedelem következik belőle és nagy mutatió, ki még ide hátra 
vagyon, mert az emberek csak irritáltattanak az háborúságra, 
jó módjával semmit nem cselekedének, penig dato uno incon-
venienti plura sequuntur. Ha az Skender pasa híre igaz leszen, 
tudom megtartóztat sok prattikát és istennek nagy providentiája 
leszen ; de ha úgy nem leszen, félő, hogy Bethlen nagy dolgot 
ne indítson, occasiója levén most minden dologhoz ; azért Kgd 
jó vigyázásban legyen. Szakmárt az erdéliek eleitől fogva igen 
kévánták Erdélyköz applicálni, ha szerit tehetik, most érte lesz-
nek, kire isten ne segítse. Kgtekkel sokféle gondolatú emberek 
vannak, jószágokot is féltik, feleségeket és gyermekeket. Hogy 
tudnám ki vóna áruló köztök én bizony nem tudom, de az bizo-
nyos, hogy magyar magyar ellen nem igen szive szerint ontja 
vérét ; Kgd azt immár látá s megtapasztalta mind Erdélybe s 
mind az rebelliókor ez bitván indulat miatt szinte csak nagy gyű-
lölség szállá az emberek szivébe, kiből egyéb rosz dolognál nem 
következik, ha ő flge tempestive elejit nem veszi, vagy palatínus 
uram vagy más fő urak által elébb, hogy sem mint gyűlés lenne, 
kire bizony gondot is kellene viselni, holott tudják, mért kell ezt 
az persecutiót sokaknak szenvedni. Miúta Pázmány uram elment, 
azúta semmi levelét ő flsgének nem láttam ; ha csak igy mara-
dunk minden ótalom és segítség nékűl, elég periculumba jutunk, 

28* 
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de istenbe bizunk, ő szent felsége nem kagy bennünket, gondun-
kat viseli. Éltesse isten Kdet jó egészségbe. Datum Kassa, 29. 
Julii Ao. 1616. 

S. M. D. Vrae 
Servitor et frater addictissimus 
Comes Sigismundus Forgách 

de Gimes mp. 
(Eredeti Dóczinak irva orsz. ltár kincs, osztály.) 

XXVII I . 
1616. aug. 14. 

Mi vezér Ali passa etc. 
Tekintetes és Ngos sat. 
Nagodat becsületes ur barátomat ezért kelle ez barátsá-

gosan irott levelünkkel megtalálnunk : ennek előtte az két litis 
császár között hittel és fogadással végeztetött szent békességnek 
ellene Homonnay és Sorban vajda az hadakat felindítván, htls 
császárunknak eleitűi fogván való országit Érdéit és Havasalföl-
det elfoglalni akarván, elől ugyan hadakat is küldöttenek. 

Mi is penig ktlms császárunknak paracsolatja szörént az 
szent békességnek és végbeli országának isten segítsége által oltal-
mazására őrizésére készen levén, azoknak elejit vételére az szt. 
békességnek ellene az országban, hogy bemenés ne legyen Nago-
toknak leveleinket küldettünk utánna, valamíg hadunkkal Szol-
nokhoz szállottunk volt. 

Akkori ottlétünkben penig Nagodtúl is becsületes bará-
tomtúl jütt vaia levél pecséti és keze alattvaló írásával, kogy 
Homonnay lecsendesítetött volna, és kogy hajdúi is eloszlott 
volna, és hogy Homonnay az maga váraiban szorult volna, és 
hogy annakutánna törvénynyej is megbüntettetnék, és hogy 
hadunkkal mi is visszajüjűnk. És ennekutánna is vala(mikor) az 
szent békességnek ellene való dologhoz kezdene, fegyverrel len-
nétök rajta, és hogy senkit Erdély és Havasalföldére bemenni 
meg nem engednétök. Mi is azért az Nagtok szovára és becsüle-
tes fogadás levelére tekintvén fölkeltünk osztán és hadainkot 
helyökre küldettük. 

Ez ideig penig az szt, békesség ellen való dologhoz kezdő-
ket és gonosztévőket kogy megbüntessétök, vártuk, de semmi 
sem tölt benne. Most penig ugyan bizonyosan ujobban hírt vet-
tünk, hogy Homonnay Sorbán vajdát pénzével és pecsétes mene-
dékivei Lengyelországban hadért küldvén, ő maga is az hajdú-
ságnak titkon biztató leveleit küldette. 

Hadait megkészítvén htls császárunknak régtűi fogván 
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való országiból Havasalföldét és Erdélyországot elfoglalásért 
készületben volnának, és uj óbban hadakat és háborúságot indí-
tani s az szegények romlására igyekeznének. 

Akozképest mostan Nagodnak ez barátságosan írott leve-
liinket küldöttük. Az mi részünkre fogadással küldött leveletök 
szörént az olyan dologhoz kezdőknek idején korán gondját visel-
vén, mig az háborúság meg nem többült, leesöndesítse Nagtok. 
Mert nilván vagyon Nagodnál, hogy azok mihelt fölindulnak, mi 
is osztán meg nem állhatjuk, az hadakat talpra állatván Erdély-
országban és Havasalföldében azokat bemenni, isten segítsége 
velünk levén, nem engedjük. És akkor osztán az szegénység rom-
lásának az szt. isten előtt és minden nemzet előtt az kik okúi 
lesznek, azok adjanak számot róla. — Mert az mi részünkről, 
kiszöm istent, hogy az szt. békességnek ellene való semmi dolog 
nem lészön, valameddig oly dologkoz nem kezdenek. 

Ennekelőtte is űk az két ktls császárra fogást tevén, hogy 
ő htlsságoknak engedelmekből kezdöttek az dologhoz azt mond-
ván, az országban is mind széljel úgy hirdették és terjesztötték. 
Ez dologban penig az római császárnak ő ilsgének semmi hire 
nem léteért hozzánk becsületes levele jütt, és az képebeli nagos 
úr barátunknak is levele jütt, hogy ő fölségének engödelme reá 
nem volt, úgy adták tudásunkra. Mi is penig Nagotoknak becsü-
letes levelére tekintve, ez dolgokat tudtára adtuk s akozképest 
liamar választ várunk. 

Isten éltesse egészségben Nagodat etc. 
Datum Budae 14. die Augusti secundum vetus calenda-

rium A0 1616. 
Nagodnak jóakaró ur barátja 

Idem qui supra. 
Külczim : Tek. és nagos urnák gróf Thurzó Györgynek etc. 

(Eredetije orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 102. N r 0 5.) 

X X I X . 
1616 . sept. 7. 

Mi bethlenfalvai Thurzó György Magyarországnak nádor-
ispánja etc. 

Tekéntetes nagos vezér sat. 
Köszönetünknek és hozzánk illendő barátságunknak etc. 

Budáról az elmúlt Kisaszszony-kavának tizennegyedik napján 
költ Nagod böcsületes levelét mi nekünk megadák, melyben 
minemő dolog felől mit írjon Nagod, bőségesen megértettük. A 
mi Homonnay György és Raduly vajda incselkedéseket illeti, 
elhigyje Nagod böcsületes ur barátunk, hogy az szent békesség-
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nek őrzésére mi is figyelmezve vagyunk s arról is szorgalmato-
san értekezünk, hogy ki volna az, a ki az htls császárok között 
való szép egyességet valami móddal háborétani akarná, de mi 
most affélét senkit nem tudunk, sem értettünk, holott a mi kgls 
urunk és htls császárunk a mint maga sérelem nélkül akarja az 
szent békességet megtartani, úgy egyebekkel is nem engedi 
megbántani. Ne higyje azért Nagod, hogy Homonnay a szent 
békesség ellen ujóbban valamit igyekeznék indétani, holott ha-
dait régen mind eloszlatta és maga is várában csendességben 
vagyon. Raduly vajda pedig ez országban nincsen, hanem mái-
ugyan sok ideje, hogy Lengyelországban ment, ott mit szöröz, 
azt ü tudja, de abban módja nincsen, hogy az békesség ellen 
Homonnaynak valamit segéthessen, mert az mi kgls urunk arra 
senkinek szabadságot nem enged. Más az, a mikor Raduly vajda 
legelsőbben megindult volna is, nekünk azt irta vaia, hogy az 
htls császárnak engedelméből és Nagodnak jó akaratjából megyen 
hazájában, de minthogy külömben lett az dolog, nem reménljük, 
bogy semmit is indéthasson s Nagod is efféle hireket mindjárást 
el ne higyjen, holott az mi füleink is mindenfelé igen résen van-
nak, sőt csudáljuk is, ki tudja Nagodat ily dolgokról informálni. 
Isten velünk levén azon szorgalmatoskodunk, hogy gondviselé-
sünkben efféle háborúra néző ok ne indétassék sőt inkább minde-
nek magokot a szt. békességhez alkolmaztassák. Isten éltesse etc. 

Kívül: Paria literarum ad passam budensem die 7. Septembris 
A° 1616 . datarum. 

(Orsz. lt. Act. Thurz. Fase, ad 102. N r u m 5.) 

X X X . 

1616. sept. 10. 

Matthias Dei gratia stb. 
Spectabilis ac Magnifice fidelis nobis syneere dilecte. Ex 

certa fidelium nostrorum relatione ac informatione intelligimus 
denuo per hostiles incursus partibus Regni istius nostri Hungá-
riáé superioribus intendi et imminere pericula Bethlemum nimi-
rum cohortes militiae Transsylvanicae per confinia Regni Hun-
gáriáé populabundas reducere velie ; de cujus hostili animi 
declaratione Regni nostri ditiones et fideles nostri Regnicolae 
nibil metuentes, ue ex subito et inopinato assultu periclitentur, 
nolentes nos nedum paucis eiusmodo turmis, sed et aliis, quibus-
cunque validioribus impugnationibus sine idoneo praesidio Re-
gnum et Regnicolas exposita relinquere ; fidelitati Vestrae 
benigne committendum duximus, mandantes ut pro idoneo prae-
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sidio insubita necessitate ingruente, tempestive mutuum iutel-
lectum et corresponclentiam cum ficleli nostro Spectabili ac 
Magnifico Comite Sigismunclo Forgách de Ghymes, partium 
Regni nostri Hungáriáé superioris Generali Capitaneo etc. 
habeatis, talemque ordinationem etiam apud Comitatus, con-
finiorum praesidiarios, aliamque Sacrae Regni Coronae subditam 
militiam Haydonicam instituatis, ut si per hostilem incursum 
Regno et Regnicolis periculum intentaretur, data superinde pro 
benigna resolutione nostra tempestive nobis quoque notitia et 
informatione, injuriae et hostilitatis eiusmodi propulsali valeant. 
Quia vero idem Bethlemus etiam minus temperanter de nobis 
scriptiones divulgaverit, fidelibus Reguicolis nostris non secus 
ac subditis cum interpositis minis imperitare praesumpserit, ple-
rosque tam alios Regnicolas quam ad Sacram Regni nostri 
Hungáriáé Coronae pertinentem Haydonicam militiam ad partem 
et factionem suam avocando a synceritate et fidelitate nostra et 
Sacrae Regni nostri Coronae dehortatus fuerit alique inconve-
nientia peragere non intermiserit, sed neque etiamnum intermit-
fat, talia quidemquae nonnisi hostilis animi indicia manifeste 
declarare videtur. Fidelitas vestra eam rationem ineat, ut ex 
ipsomet intelligere possitis numne per buiusmodi facta, apertimi 
se liostem et adversarium Sacrae Regni nostri Coronae fidelium 
Regnicolarum nostrorum declarare constituit, nolleque se per 
amplius ullo pacto transactioni Tyrnaviensi novissime erectae 
stare, ut sic ex variatis ac subinde mutatis actionibus dum vide-
licet per Hungáriáé fines, post hanc Moldauicam expeditionem 
Regno et fidelibus nostris Regnicolis molestus et infestus esse 
uon desinit aliaque, quae superbis commemorata sunt attentet ; 
Nos quoque tempestive eam rationem ineuudam ordinemus, ut 
cognoscat Regnum istud nostrum praedae cuiusvis haudquaquani 
nos expositum velie. Quod sic per fidelitatem Yestram curari 
debebit. Quibus nos in reliquo gratia nostra Caesarea et Regia 
semper benigne propensi mauemus. Datum in arce nostra Regia 
Pragensi die decima mensis Septembris, Anno Domini Mille-
simo Sexcentesimo Decimo sexto. 

Matthias 111. p. 
Valentiuus Leepes 
Episcopus Nitriensis mp. 
Laurentius Ferenczffy mp. 

Külczím: Spectabili ac Magnifico Corniti Georgio Thurzo de Beth-
leni fai wa stb. 

Kivid: Exhibitae Bittchae 24 Septembris 161tì. 

(Eredetije az orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 18. N° 28°-) 



440 OKLEVELEK 

X X X I . 

1616 . oct. 3. 

Illustrissime dne dne etc. Servitiorum nostrorum etc. Min-
den kévánsága szerént való kedves sok jókkal és jó szerencsés 
egészséggel látogassa meg az úristen Nagodat. 

Az Nagod eleitől fogván hozzánk sokképpen megmutatott 
jó akaratja és maga jó indulatjából való atyai szereteti minket 
magához minden fiúi engedelmességből való szolgálatra kötelez-
vén, bizonyára méltán kévánja tőlünk azt minden üdőben, hogy 
Nagodat mind levelünk s mind bizonyos emberünk által gya-
korta meglátogatnók, és az Nagod egészségének nem kilömben 
mint az magunkénak örvendeznénk. Melyet hogy immár egy 
néhány üdőtől fogván nem compleálhattunk innét való eltávozá-
sunk és Nagodnál nilván levő bizonyos dolgainkban való forgo-
lódásunk miatt, nem az Nagod liberalitásáról és hozzánk való jó 
igyekezetiről való feledékenységünkből lött, kiről Nagod ezen 
jámbor szolgánktól bőségesen érthet. Nagod mindenekben meg-
hivén szavának, hogy ez ideiglen minden dolgainkban és dignitá-
sunknak előbbi helyében való állatásában való atyai jó indulatját 
és szeretetit ezután is meg ne vonja tőlünk, Nagodat felette igen 
kérjük. Hasonlóképen egyéb Nagodtól való kévánságinkról 
ugyanezen szolgánktól és secretariusonktól szóval izentünk Nagy-
ságodnak, remélvén, hogy a mint Nagodnak ezekre való kész 
atyai jó akaratja accedál, ugy auctoritása és facultása is tőlünk 
nem denegáltatik, kivel viszontag minket is Nagod minden occa-
siókban való kész szolgálatra és filialis obedientiára mancipál. 
Ezeknek utánna az úristen Nagodat az keresztyénségnek javára 
és megmaradására előbbi kedves egészségére fordítván, sokáig 
éltesse és tartsa meg. Datum Tyrnaviae, die 3. Octobr. Ao 1616. 

Illrmac dnis vestrae 
Servitor et filius addictissimus 

Radulius vajvoda 
Yalachiae Transalpinae. 

(Oláh aláírás,) 

Külczím : I l l r m o dno dno corniti Georgio Thurzó de Bethlen-
falva etc. 

(Ered. orsz. ltár Act. Thurz. Fase. 88. N r o 26.) 
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X X X I I . 
1 6 1 6 . oct. 7. 

Forgács Zsigmond 1616. oct. 7-én Kassáról irja Thurzó 
György nándornak : Az Kgd levelét meghozák énnekem, kiből 
megértettem, bogy Kgdnek az én levelemet megadták. Az ide-
való vigyázásba, az mennire lebet semmit bátra nem bagyok, de 
ba az gonosz emberek valamit akarnak indítani, mivel resistál-
jak, nem tudom ; az végbeliek elégtelenek, az vármegyék kedvet-
lenek, egyébféle segítségünk meszsze vagyon. Mit irjon penig az 
kállai kapitán, im levelének mássát oda küldtem Kgdnek, kiből 
elég csuda dolgokat értket Kgd, kik igen veszedelmesek is, azért 
minden órába bizonyosbakot várok. Az ő felsége pátens manda-
tuma mellett, ba Kgdnek tetszik, ama rosz Simoni Györgyöt és 
Tűzi Istvánt meg kellene fogatni, bogy mernek ők badakot 
fogadni Betblen pártjára, még az én nevem alatt. Akarám azt is 
értésére adni Kgdnek, bogy Dóczy uram felmegyen Prágába, 
hónap indul innen meg ; az mint hallom, az kassai generalisságot 
akarja magának megszerzem, minthogy én elbúcsúztam ő felsé-
gétől, látván az ő felsége kedvetlenségét hozzám sok hamis vádo-
lások miatt 

Ehez mellékelve Lónyai András kallói kapitány 1616. oct. 
4-én Kállóhól kelt levelében irja Forgács Zsigmondnak : Hireim 
ilyen vagyon, hogy énnekem bizonyosan az más pártrúl meghoz-
ták, hogy miuekelőtte Jenőt Bethlen megadná az töröknek, 
annakelőtte Váradban török praesidiumot szállítana ; azt oly 
ember izente, az ki nagy ember, de egy néhány napig nevét meg 
nem Írhatom, mert örömest igazat akarnék irni. Ezt sok szegény 
legény kiáltja, és az istenre, kényszeritnek, hogy támadjonk mel-
léjek, és föltámadván, ha Ngod parancsolja, Bethlent is megkere-
sik érette ; az Bethlen országbeliek ide sokajtnak és mind vár-
beliek és vármegyék immár várának segétséget Bethlen ellen. 
Bethlennek penig ide vagyon főbizodalma, hogy mind nem hagy-
ják, az mint egyik áruló most már magát kijelentette, és Debre-
czenben most hadat gyűjt Bethlen számára, úgymint Simoni 
György, kit én megöltetnék (így) ha tudnám, hogy ő fölségének 
kedves dolgot mivelnék, de nem tudom, az dolog miben vagyon, 
azt mondja mindenik, hogy ő Magyarország, és mindenik akarat-
jából úgymint Nagtokéból ment volna oda, és gyűjti az hadat ; 
másfelől az debreczeni biró be nem bocsátá addig, hanem az 
Bethlen levelét mutatta meg, és az látván, úgy vitték aztán be 
az bírák 

(Az első eredeti, e második másolat orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 52. N1'0 40.) 
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X X X I I I . 
1(3 16. oct. 12. 

Illustrissime due comes etc. Servitiorum etc. 
Az Nagod böcsületes levelét 1-a Octobris emanaltattat 

Bichén nagy alázatosan vöttem. A Nagod nyavalyámon való szá-
nakodását és az maga egészségtelen állapotját az fluxus miatt 
megértettem ; könnyebbítse az úristen Nagodat és tartsa meg 
sok esztendőkre, és nekem is, (ha ő felségének kellemetes) adjon 
erőt, hogy szolgálhassak Nagodnak. Az mi illeti Nagos uram, 
hogy Nagod ezt irja levelében, adná isten, lenne csendes Homon-
nay uram az én levelemhez képest, és azok az hirek, kik ő kglme 
felől folynak, hamissak volnának, Nagod előtt sem Homonnay 
uramot nem mentem feljebb az egy igaznál, sem magamat nem 
commendálom. csak az mennyében az dolog ő magában vagyon, 
azt irom Nagodnak. 

Homonnay uramot Nagod veszteg találja, de a mint meg-
irtam Nagodnak, az Tiszántúl fenn a tüz ; immár ebből, úgymint 
a gyümölcséből megesmeri Nagod a fát, és mind a Bethlen irása 
hogy hamis volt, mind a Radulyra költ levele Homonnay uram-
nak hogy czigánság volt, mind a Kun István dolga merő prac-
tica. Most immár Nagodat én nem arra intem, hogy csak vigyáz-
zon Nagod, hanem ha vagyon módja Nagodnak, hát oltalmazd 
uram az országot, mert Nagodnak mind isten előtt s mind ember 
előtt számot kell róla adni. 

Az praetextus elsőbben ilyen volt, hogy erről a földről 
Monaki, Simony György, Somogyi György az erdéli vajdához 
tisztviselő szolgálatra mennek. Ez alatt futamodván az jenei hir, 
Várad megadása s az többi, állottak meg Debreczenbe tudván 
elébbi latorságokat, mert ezek Rákóczi Györgyöt akarták Bocs-
kaivá csinálni ; ehhez képest is kiáltottak Homonnay uramra 
kigyót-békát, hogy immáron nem succedált, és féltek, hogy ő fel-
sége reá keresi, adták Rédeihez magokat az hajdúsággal practi-
cálván titkon, s minthogy azelőtt is Monaki volt vezérek, jó részé-
vel melléje állván, amaz éjjel-nappal fogadja az hadat, öt forintra 
a gyalogot, hét forintra az lovast, és mint az füst, úgy megyen 
melléje. 

Mit bizhassunk penig mi generalis uramhoz, kire Nagod 
mutat, azt Nagod nálamnál jobban tudja ; annak keze lába 
kötve, csak Kassáról sem mehet ki. Addig pedig, csak mig ez a 
levelem Nagodhoz érkezik is, itt minemű időben lehetünk, azt az 
úristen tudja ; mert itt a diffidentia oly nagy s az irigység az 
emberek között, hogy inkább elvesznek, hogysem valami jóra 
valót gondoljanak s egyességet. Az nemesség egymás között scis 
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sióba vagyon, egymást semmiben nem értik, az urak szavát sem-
miben be nem veszik, annak semmi helyt nem adnak. Az végbeliek 
erőtlenségét jól tudják, és vezérünk vagy generálisunk lágyságát 
megesmerték. Immár azért Nagod ha segíthet, segítsen, most 
lássa. Tartsa meg az úristen Nagodat. Datum in arce nostra 
Szerednye, 12. Octobris 1616. 

P. S. Nagodnak megszolgálom, Nagod a postákat fenyítse 
meg, mert Nagod felőlünk nem érthet hirt, s mi sem Nagod felől. 
Ebben penig oly fogyatkozás eshetik, ki három-négy postames-
ternek életénél nagyobbat teszen. 

jjjrmae celsitudinis Yrae 
devinctissimus tilius et servus 

Michael Czobor m. p. 

Kívül : Exhibitae in arce nostra Bitche, die 21 Octobr. A° 1616 . 

Külczim : Illustrissimo domino corniti duo Georgio Thurzó de 
Bethlen falva regni Hungáriáé palatino etc. 

(Ered. orsz. lt. Actor. Thurz. Fase. 43. N r o 49.) 

XXXIV. 

1616 . oct. 12. 

Spectabilis ac magnilice etc. Salutem. 
Akarám Kgdnek mint jó akaró uramnak atyámfiának 

tudtára adnom, hogy én nekem ő fölsége császár urunk azt 
parancsolja, hogy Bécsbe felmenjek Maximilian berezeg urunk-
hoz, hogy ott levén az ő flge kglms akaratját megérthessem és 
tudjam magamot mihöz tartanom. Ez üdő alatt, hogy Dóczy 
uram legyen itt Kassán én helyembe, Dóczy uram penig immár 
megindult vót és Eperjesliöz közel volt, hogy az ő fölsége paran-
csolatja érkezett, hogy itt maradjon ; elég nehezen tére meg, de 
talám isten szegény hazánknak javára adta, kiről nem szükség 
többet irnom. Én azért édes öcsém uram ez jövő héten megin-
dulok, és minthogy Kgdet úgy tartom, mintha egy vónék Kgd-
del, nagy biztomba arra kérem, hogy ez üdő alatt legyen azon, 
hogy érthessen bizonyosb hirt az erdéli vajda szándéka felől, ha 
kijő-e Váradra és ha Jeneőt ugyan meg akarja-e adni, sőt az 
mint ide hirdetik Váradot is török praesidiummal akarja firmálni. 
Simony György mit akar az had fogadással, hogy bizonyost ért-
vén Kgdtől az sok hamis híreket, kivel ő tigét fel akarnák sze-
gény hazánk ellen indítani, nyomhassam el és ő flsgét és az 
szomszéd országokat is csendesíthessem és az szegény magyar 
nemzet felől való sok gonosz opiniókat vehessem ki szivekből, 
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hogy ne ellenségink, hanem jó akaróink legyenek, csak Kgd 
bizonyos hirrel tartson hozzá. Kérvén Balog Gáspár uramot és 
több jó akaróit is, hogy az mit bizonyost érthetnek Kgdnek érté-
sére adják ; kigyje meg Kgd, hogy hazámnak úgy akarok ez 
úttal is szolgálnom, hogy megmaradására és csendes békességes 
állapatjára legyen, csak Kgtek is legyen segitséggel és az miben 
az dolgok vannak, engem igazán informáljon felőle. Minthogy 
Kgdet meghitt jó akaró uramnak atyámfiának tartom, más dol-
got is akarok Kgdnek értésére adnom, csak küldje be hozzám 
Dóczy Ferencz uramot úgy hogy ez jövő vasárnap itt legyen 
nálam estvére. Éltesse isten Kgdet jó egészségben. Datum 
Kassán 12. Octobr. A° 1616. 

S. M. D. Vrae 
servitor et frater addictissimus 

Comes Sigism. Forgách 
de Gimes mp. 

Hogy penig az Kgd levelei én kezemköz bizonyossan jus-
sanak, Korlát uramnak irtam. hogy az Kgd levelét az gácsi tisz-
tartóm kezéhez iktassa, bizonyos embertől annak tanulsága 
leszen tőlem, hogy valahon leszek, igazán meghozzák, mert az 
postán eltévelyedhetnek az levelek. 

Külczím : Spli ac mag00 d. d. Georgio Rákóczy de Felső-Va-
dász etc. 

Kivül : Redditae Oiiod 14. die Octobr. Ao. 1616 . 

Alább : Sárospatak aut ubicunque fuerit sua dominatio mag1 a dics 
noctesque. 

(Eredetije orsz. ltár kincst. osztály.) 

X X X V . 
1616. okt. 17. 

Mi vezér Ali passa etc. 
Tekintetes és ngos nékünk becsületes vitézlő kedves úr 

barátuuk. Az mindenkató isten etc. 
Somogyi Jánostúl küldött levelét Nagodnak becsülettel 

elvettük, és mindenképpen megértettük ; és azelőtt az mely két 
levelet küldött volt vagy harmadnappal, egyiket az csatázás felől 
és másikat az Bakos János felől, azokat is mindönképpeu megér-
tettük, és igen nagy becsülettel is vettük, s az illött is penig 
Nagodhoz, hogy meg legyen hagyva, parancsolva, hogy az két 
császár között végeztetött szent békösségnek ellene se ő tűle, se 
mástúl senkitől is afféle dolog ne terténjék. Az két egri töröknek 
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elbocsátása felől is penig, bogy megparancsolta Nagod az fileki 
kapitánnak, kogy elbocsássa, igen jó neven vettük, jól cseleködte 
és méltó dolgot is cseleködött abban is Nagod. Az megnevezett 
öreg embörnek penig az utas levelet megadtuk az Nagod kiván-
sága szörént békösséggel való alámenésére atyafiai közé üket 
megvisitálni etc. 

Akaránk penig Nagodat effelől is bizonyossá tönni és tudó-
sítani, bogy szükséges dolgaink végett minekünk innét alá köl-
lött mennünk Nándor fej érvárra. Ha azért valami oly dolog felől 
minekünk ír Nagod ezután, Bekir passának ő nagának küldje, 
mert helyünkben kajmekámnak ütet hagyjuk, ki egri bassa is, 
és ű alá szolgáltatja mihozzánk embörétül etc. Ezöket akaránk 
azért Nagodnak iratni és tudtára adni, hogy mind az három 
becsületes levelét Nagodnak elvöttük, és continentiáit megár-
tottuk etc. Tartsa meg isten Nagodat sokáig jó egészségben etc. 
Datae sunt Budae, 17. die Octobris Anno 1616. 

Nagodnak jó akaró úr barátja 
Idem, qui supra. 

Külczím: Tekintetes és nagos urnák gróf Thurzó Györgynek ete. 
(Eredetije orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 76. N r o 32.) 

X X X V I . 
1616. october 26. 

Illustrissime Comes sat. 
Akarám Nagodnak értésére adnom, hogy az mely öszve-

gyült hajdúk ott voltak, mivelkogy innét semmi biztatások nem 
leketett és nem volt, szintén el akartak oszlani, mikor Simoni az 
váradi haddal ki jővén reájok, fel akarta őket verni, mivelhogy 
ő mellé is nem mentek, kik eszekben vévén az dolgot, praeveniál-
tak, és az mely faluban Simoni hadastól volt, köruyűl fogták és 
megkiáltották, hogy megadják magokat, kit midőn nem csele-
kedtek volna, elestek egynehányan, ő magát penig Simonit meg 
fogták, de halálos sebben vagyon. Mondják, kogy valami levele-
ket is találtak volna nála. En mindjárt megizeném, kogy az 
mint életeket szeretik, mindjárt beküldjék Simonit; micsoda 
válaszom leszen reá tőlök, Nagodnak mindjárt értésére adom. 
Most csak sietséggel pro informatione akarám Nagodnak megír-
nom, magamat és szolgálatomat Nagodnak ajánlván. Éltesse 
Isten Nagodat sok esztendeig Szatmárt 26. Octobris 1616. 

Jjjmae J)nis "yrae 
Servitor affinis addictissimus 

Andreas Doczy mp. 
Külczím : Illustrissimo stb. Georgio Thurzo stb. 
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Kirül: Exhibitae 7. Novembris 1616. in aree Bitse. 

(Dóczy saját kezével írt eredetije orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 
60. N° 37.) 

X X X V I I . 

1616. nov. 13. 

Mi vezér Aly bassa etc. 
Szomszédságbeli vitézlő kapitány ur barátink és nemesség 

s mind fejenként vitézlő rendek az kik vagytok, köszönetünk 
után etc. 

Levelünk által penig ezért kelle ti Kglteket megtalálnunk, 
hogy az erdéli fejedelemtül olyan híreink érkezének, hogy az két 
hatalmas császár között nagy hittel megerősített szent békesség 
ellen az nagyságos Homonnay György böcsületes úr barátunk 
hatalmas császárunk birodalma alatt való országiból Erdélyor-
szág elfoglalásáért Kglteket felindította helyetekből, és újonnan 
háborúságot akar indítani. Annak az úr barátunknak és tinektek 
feltámadástok mind az két felől való hadaknak talpra állásokra 
utat nitott, és az két hatalmas császár birodalma alatt eddig 
csendességben és nyugodalomban levő szegénységnek romlására 
néz. Barátságosan intvén azért, ez kívánságunk fejenként ti 
Kgltektűl, hogy senki szavát elő ne vegyétek, és az háborúságra 
okot ne adjatok, hanem szép várastokban és házaitokban marad-
jatok csendességben és nyugodalomban, mert ha ti hatalmas csá-
szárunknak országira és híveire gonosz igyekezettel feltámadtok, 
nilván vagyon nálatok, hogy ez mi részünkről is semmiképen el 
nem szenvedhető leszen, hanem az mi hadainknak is azonnal 
talpra kelletik állaniok, és ilyen okkal osztán sok vérontásnak 
és az szegénységnek is nagy romlásának kelletik lenni. Nilván 
vagyon ti Kglteknél, hogy ez elmúlt nyáron ezen dolog felől 
római császár ő fölségétűl és az képebeli nagos uraktúl, s azon 
szerént az magyar uraktúl és az vármegyéktül is ti Ivgltektül is 
hit pecsétes levelek jöttek, valahogy ennekutánna sem Homon-
nay ő naga, sem más az végezés ellen és az szent békesség ellen 
Erdélyországnak elfoglalására nem törekedik, és ha valaki töre-
kednék is, ellentartója leszünk, úgy mond ; menedéket adtatok 
volt, mostan ti az megadott menedékeket nem tekintvén, ha vala-
mi gonoszra feltámadtok, mi oka nem leszünk, hanem valami 
indúl abból az dologból, mind ez világon s mind az másikon ad-
jon az számot róla, az kitűl indul. Ez felől azért ez levelünkre 
mindjárást jó és kedves választ várunk ti Kgltektűl. Ezzel isten 
velünk. Landorfejérvárban Írattuk, 13. Novembr. Anno 1616. 

Nos idem, qui supra 
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Külczím'. Szoboszlai, nánási vajda, kabai és az több szomszédság-
beli kapitányoknak, vajdáknak és egyéb renden levő vitézeknek min-
nyájának fejenként etc. nekünk böcsületes vitézlő szomszéd barátinknak 
adassék. 

(Másolata orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 77. N r o 43.) 

X X X V I I I . 

1616 . nov. 18. 

Magnifice domine Amice etc. 
Salutem et servitiorum etc. 
Az mely levelet Kegyelmed Szatmárból 7. Novembris írt 

nekönk, megadták, melyet megértettönk. Az mi illeti amaz 
1 »ékesség ellen törekedő tolvaj Gombos András dolgát, ki nem 
venné azt eszében, bogy merő istentelen practica minden indo-
latja, bolott immár is mind Sarmasági s több erdélyiek vannak 
mellette, de az úristen országgyűlését adván érnünk, leszen 
módja mind ő fölségének s mind az országnak mint procedálja-
nak affélékkel, kik nem gondolván nyomorult nemzetünknek 
romlásával, titkon való practicájok által azt utolsó veszedelembe 
akarják bozni. Mikor Simonyit elfogták és fölverték, akkor oztán 
nem kellett volna ezeket tovább bocsátani az dologban, banem 
akkor kellett volna Kegyelmednek mindjárást őket eloszlatni, az 
mint egynehány levelünkben meg is irtuk Kegyelmednek ; mert 
mondhatja ő az áruló hogy ő fölségének és ez országnak híve, de 
az maga hasznáért oly tüzet indét és gerjeszt, hogy nehéz leszen 
aztán megoltani, kiről mind Isten előtt, és az egész ország előtt 
jövendőben mint adhassanak számot azok, az kik foveálják őket, 
ám meglátják. Azért Kegyelmedet intjük sőt tisztünk szerint 
requiráljuk is Kegyelmedet, meggondolván Kegyelmed orszá-
gunknak ilyen veszedelemhez közelgető állapotját, értsen együtt 
generális urammal és mindenképpen legyen azon, hogy azokat 
az békesség rontó latrokat eloszlassa és compescálja, mert az 
erdélyi vajdával való nagyszombati végezés is azt efflagitálja. 
Tartsa meg isten Kegyelmedet, Datum ex arce nostra Bittse die 
18 Novembris 1616. 

Dominationis vestrae magnificae 
Servitor et afíinis benevolentissimus 

Comes Georgius Thurzó mp. 

Kívül : Magnifico domino Andrea Doczy de Nagy-Luehe. 

(Eredetije a m. kir. orsz. ltár. Ujabb lymbus.) 
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X X X I X . 
1G1G. nov. 19. 

Mi Mehemet bassa istennek kegyelmébül tömösvári beg-
lerbék, az Dunán innen az katalmas győzhetetlen császár végvá-
rainak gondja viselője és szomszéd országinak vigyázója. 

Tekintetes és nagos úr, nekem jó akaró szomszéd úr bará-
tom. Sok jókkal jó szerencsékkel áldja meg isten Nagodat mind 
az alattad való vitézekkel egyetemben. 

Továbbá az erdéli fejedelem Bethlen Gábor urunk ő naga 
adá értésünkre, hogy oda ki Magyarországra valami kevés haj-
dúság gyülekezett volna egyben, valami csintalanságot akarná-
nak országában cselekedni, kit, isten segítsége velünk levén, el 
akarunk távoztatni. Magam is mentül hamarébb lehet, sietségvei 
egy nibány ezer tatárral és török vitézekkel Gyulához szállok ; 
onnét mindenfelé nagy vigyázásom leszen. Az vezér Aly passa is 
ő naga mindjárt Landorfejérvárrúl mellém jün. Azért intem, 
kérem is Nagodat, hogy okot semmi veszedelemre ne adj, mert 
ha valamiképpen azféle okadás találtatik, abban bizonyosok 
legyetek, az hajdú-városokon egy nikány ezer tatárral és török 
vitézekkel reájok megyünk, városokat, falujokat az széllel futa-
tom el ; magokat szablyára hányatom, feleségeket, gyermekeket 
rabságra vitetem. Kérem azért Nagodat, azféle mód nélkül való 
dolognak hagyjatok békét, mert félő, hogy külömben ne járjatok, 
kogynem mint Forgách bejüvetelekor. Tudja azt Nagod, kogy 
az győzhetetlen császárnak Bethlen Gábor ő naga mellett sok 
ezer szablyája jün ki, ki Magyarországot is megemészti. Ha pedig 
igazak s hivek lesznek, ennekutánna is békességben megmarad-
hatnak. Ennekelőtte is egy néhány levelemet küldöttem Nagod-
lioz, melyekre Nagod énnekem semmit nem ira. Az beszermeniek 
igen elkezdték az latorságot, Nagod fenítse meg őket, mert 
semmi jó belőle nem következik, sőt nagy veszedelmet vonszanak 
magokra mind az több városbeli hajdúsággal együtt. Ide az 
lopást, kapdosást felette elkezdték, melyek az szép szent békes-
ségnek felbontására nem kicsiny okot adnak. Tudja azt Nagod, 
Bocskay idejében Magyarországnak s Erdélyországnak én men-
üit szolgáltam, ennekutánna is ki tudja, még kelletik az én szol-
gálatom. Tartsa meg isten etc. Datum ex arce Tömösvár, 19. 
die Nov. 1616. 

Servitor, amicus et benevolus. 

Kivül más kézzel : Tömösvári passa levelének párija, ad Sp. et mag. 
d. Andreám Dóczy. 

(Orsz. ltár Act. Thurz. Fase. 61. Nro 38. §. 2.) 
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XL. 
1616 . november 28. 

Mi Nagy Lűcsei Dóczy András etc. 
Nagodnak 19. Novembernek nekem Tömösvárrúl írt leve-

lét 27. napján azon hónak itt Szatmárt megadák. Azért az mi 
az hajdúk állapatját illeti, minthogy inkább mind lippaiak, ara-
diak és azféle helyekbűi valók voltak és az erdéli birodalomban 
mentek volt be, azok magok indulatjokbúl cselekedtek és mi 
tőlünk semmi biztatások nem volt, se arra való tanúságok, mint-
hogy nem is az én botom és hatalmom alatt valók voltak. De 
palatínus és generalis uraméknak is levelek érkezvén hozzájok, 
én is azon szerint intvén, hogy háborúságra okot ne adnának, 
hanem eloszlanának, sok intésinkre és törekedésinkre kijüttek, 
és ide be is jüvén hozzám, erős hittel reá feleltek, el akarnak 
oszlani, és nem fognak semmi háborúságra okot adni, az mint-
hogy abban Nagod bizonyos legyen, hogy oszlanak is és el is 
oszolnak. De hogy Nagod az hatalmas győzhetetlen római csá-
szárnak, az mi kegyelmes urunknak birodalmát azért tűzzel és 
vassal fenyegesse, az igen méltatlan és hallhatatlan dolog, holott 
se ő felsége, se az ő felsége alatta való fő gondviselői semmi 
háborúságra okot nem adtak. Sőt nem is az hatalmas, győzhetet-
len török császáré az, ha ki mit vét és cselekszik, ide meg bün-
tetni, hanem az mi keglmes urunké, az hatalmas római császáré 
az maga birodalmában. Azért Nagod azféle gondolattúl és fenye-
getőzéstűi üres legyen, Nagodat, az mint illik, kérem és intem is. 
Ali passának indulatját, és mire legyen parancsolatja, mi is alkal-
masint értjük. De még Nagodnak ez levelénél többet nem láttuk, 
mert ha volt volna, elhigyje Nagod, reá mindenkor meg is felel-
tünk volna. írtam az beszerményiek felől is a hova illett, itilem 
nilván megszűnnek és semmi háborúságra okot nem adnak. Eze-
ket akarám Nagodnak levelére válaszúi írnom. Tartsa meg Isten 
Nagodat jó egésségben. Datum ex arce Szathmár 28. die Novem-
bris Anno 1616. 

Kívül : Az tömösvári passának írt levélnek pár ja . 

(Orsz. lt. Act. Thurz. Fase. 61. No. 38. §. 3.) 

Közli : S Z I L Á G Y I S Á N D O R . 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 2 9 
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A MAGYARORSZÁGI R E F O R M A T I O KORÁBÓL. 

MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
s 

XVI . 

1550 . N.-Szombat. 

A N.-Szombatban élö esztergomi praebendariusok tavalyi 1, érvényükre való uta-
lással, nagy szükségben lévén, ismételve bor és buza kiutalását kérik. 

Sacratissima Maiestas Regia, domine et domine Clemen-
tissime. 

Maiestati Vestre Sacratissime nos miserimi et humilimi 
prebendari^ Strigonieuses, ad presens Tyrnauie eeelesiam et in 
eadem diuina quotidie eontinuantes seruieia, indigeneiam sum-
mamque inopiam exponimus nostram, qualiter anno eciam iam 
preterito erga Vestram Sacratissimam Regiam Wiennam versus 
veniendo. humiliter supplicantes in eo, quod aliquibus victualibus 
ad vsum nostrum quotidianum summe necessariis, videlicet vino 
et tritico Vestra Sacratissima Regia Maiestas prolùdere cle-
mentissime dignata fuisset, ex quo illis duntaxat pecunijs an-
garialibus, que nobis in sortem nostrorum serviciorum tribu-
untur, totaliter propter inopinatam civitatis buius caristiam 
ad esum et potum dilapidare coacti sumus. Olim tempore Re-
verendissimi domini pie memorie Pauli Warday Archiepiscopi 
Strigoniensis prebendarij babuerunt esum et potum quotidia-
num, babuerunt vina, fruges, decimam aliosque quam pluri-
mo» proventus. Nos autem miserimi et vndique exbausti nicbil 
penitus preter aridam illam pecuniarum summulam babemus, 
cum et ille pecunie angariales nobis redduntur non exiguo 
labore et fatiga, bue illucque pro illis cursitando dabuntur (így), 
et eciam aliquando tercia pars pecuniarum nullius estimacionis 
est. Ea propter et pro nunc Maiestati Vestre Sacratissime vti 
domino nostro clementissimo et pauperum oppressorumque patri 
et auxiliatori bumilime supplicamus, dignetur ex innata sua eie-



OKLEVELEK A MAGYARORSZÁGI REFORMATIO KORÁBÓL 4 5 1 

mencia nostri misereri, et pro nostris seruicijs aliqua prouidencia 
videlicet vino et tritico clementissime prouidere, vt pro salute 
Maiestatis Vestre Sacratissime et liberorum eiusdem Sacratissime, 
Regie Maiestatis deum altissimum perpetue exorare queamus; 
exspectamus graciosum et quam clementissimum responsum 
Maiestatis Vestre Sacratissime. 

Hátirat : Supplicacio Prebendariorum Strigoniensium erga Sacra-
tissimam liegiam Maiestatem. 

(Benignae resolutiones regiae anni 1551 . 2 melleklet az 1551 . Április 14. 
kelt királyi leirathoz a m. k. orsz. levélt, kincst. oszt.) 

XVII . 

1551 . apr. 14. Bécs. 

Ferdinánd meghagyja a kamarának, hogy a „praebendarii chori Eeclesiae 
Strigoniensis"-nek kérvényük következtében s a régi szokás szerint a megélhe-

tésükre szükséges bort, búzát utalja, ki. 

Ferdinandus etc. 
Reverendi, Venerabiiis et Egregy, fideles dilecti. Cognos-

cetis ex presentibus incluso supplici libello, quid prebendary 
ebori Ecclesie Strigoniensis a nobis humiliter contendant de vic-
tualibus sibi dandis, quae ex vetusta illius Ecclesie Arcbièpisco-
porumque consvetudine deberi sibi affirmant. Cum itaque nulla 
re consvetudini antique in iis, quae ad alendos Ecclesie dei 
ministros spectaut, detractum esse velimus, fìdelitatibus vestris 
firmiter committimus, vt cognita bac tota re manifestius om-
nia bis prebendarijs necessaria ad victum secundum priscam 
consvetudinem suppeditare curetis, ne cultus divinus ulla ratione 
in illa Ecclesia intermittatur. Secus ne feceritis. Datum Vienne 
die decima quarta mensis Április Anno domini Millesimo quin-
gentesimo quinquagesimo primo. 

Ferdinandus. 
Nicolaus Olabus 
E. Agriensis. 

Reverendis Venerabili ac Egregijs Angustino de Sbardel-
latis Vaciensis ac Francisco Tburzo Nitriensis Ecclesiarum 
Episcopis, Consiliariis nostris ac praefecto ceterisque Consiliariis 
Camerae nostrae Hungaricae, fìdelibus nobis dilectis. 

(Benignae resolutiones regiae annoruin 1550 — 1 5 5 1 . 3 sz. fol. 83b. a 
m. k. orsz. levéltár, kincst. osztályában.) 

29* 
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XVII I . 
1551. Április 27. Bécs. 

Ferdinánd meghagyja a icamarának, hogy a szűkölködő pápai ferenczeseknel-
adjon 70 magyari forint segedelmet. 

Ferdinandus ete. 
Reverende, Venerahilis ac Egregij. fideles dilecti. Signifi-

camus vobis, quod nos religiosis fratribus monasterij ordinis 
Sancti Francisci in Papa ad liumilem supplicationem ipsorum 
respectu inopie, in qua versantur, clementer concessimus, vt ipsis 
septuaginta iloreni Hungaricales in bona moneta, quam possint 
pro suis necessaiis exponere, ex Camerae nostrae vestrae adminis-
tracionis proventibus, elemosine nomine darentur et numeraren-
tur. Qu are iniungimus uobis harum serie, vt eisdem fratribus 
praedictos septuaginta (így) quamprimum sine dilatione ac 
integre exolvatis et numeretis. Nostram in eo expressam execu-
turi voluntatem. Datum in Civitate nostra Vienna vigesima sep-
iima die mensis Április Anno etc. Quinquagesimo primo, regno-
rum nostrorum Romani XXI , aliorum vero XXV. 

Ferdinandus. 
Ad mandatum domini Regis proprium. 

Philippus Breyner 
Erasmus v. Gera 

S. Sigmar 
Bta Duuant. 

(Bcuignae resolutiones regiac annorum 1550 — 1 5 5 1 3. sz. fol. 32 b. a 
m. k. orsz. levélt, kinest. osztályában.) 

XIX. 
1551. máj. 29. Bécs. 

Ferdinánd meghagyja a kamarának, hogy a mária-völgyi pálosok segélyezése 
czéljából, templomuk és kolostoruk helyreállításakor a következő három évben 
mindig 138 frtnyi sommát fizessenek az építőmesternek és munka vezetői ne!.. 

Ferdinandus etc. 
Reverende Venerabilis ac Egregij fideles dilecti. Literas 

Vestras vigesima prima ex Posonio ad nos datas cum Consilio 
sententiae et opinione vestra de suppeditando auxilio fratribus 
heremitis in Tali commorantibus, vt monasterium illorum in 
tectis et alijs necessitatibus in tempore restaurare possent, acce-
pimus, clementerque intelleximus. Et licet ista summa satis 
magna esse videatur, tamen vt mature de tectis Ecclesiae et 
Claustri illius provideatur, clementer concessimus atque annuimus, 
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vt iuxta consilium et senteciam vestram isti centum et triginta 
octo floreni, quae ex cleeimis istic annuatim eolliguntur, per sub-
sequentes tres annos ex Camera nostra vestrae administraeionis 
Magistris Arcbitectis successiue et Curatoribus, qui ligna et 
cetera aedificiorum necessaria empturi sunt, consignentur et ex 
commissione vestra ruina illa Ecclesiae per eos restauretur et 
reformetur. Quod nos ad praedictas latere noluimus. Exequuturi 
in eo clementem voluntatem nostram. Datum in Civitate nostra 
Vienna die vigesima nona May, Anno etc. LI. Regnorum nos-
trorum "Romani XXI . aliorum vero XXV. 

Ferdinandus. 
Ad mandatimi domini Regis 

proprium 
Philippus Breyner. 

Melchior von Hoberckh 
Adler 

B ta Durant. 
(Benignae resolutiones regiae annorum 1 5 5 0 — 1 5 5 1 . 3. sz. fol. 64. a 

m. kir. orsz. levéltár kinest, oszt.) 

XX. 
1551. junius 16. Bécs. 

Ferdinánd utasítja a kamarát} lioejy a szűkölködő pozsonyi ferenezeseknck, 
előterjesztésükhöz képezt évenkint az esztergomi érsekség jövedelméből bort, 

búzát utedjon ki. 

Ferdinandus etc. 
Reverende, Venerabilis ac Egregij fideles dilecti. Interpel-

laruut nos humiliter N. fratres ordinis Sancti Francisci Monas-
terij Posoniensis, ne miseros illos, qui penitus victu carent, dese-
rere, sed ipsis gratiose proviclere dignaremur. Quare iniungimus 
et committimus uobis, vt dictis fratribus singulis annis deputatimi 
numerum tritici et vini iuxta consilium et opinionem vestram ad 
eorum sustentationem ex proventibus Archiepiscopatus Strigo-
niensis consignari curetis atque ordinetis. Executuri in eo ele-
mentem voluntatem nostram. Datum in Civitate nostra Viennae 
decima sexta die mensis Junij Anno etc. quinquagesimo primo, 
Regnorum nostrorum Romani vigesimo primo, aliorum vero vige-
simo quinto. 

Ferdinandus. 
x l̂cI mandatimi domini Regis proprium 

Philippus Breyner 
Melchior v. Hoberckh 

Adler. 
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(Benignae resolutiones regiae annorum 1 5 5 0 — 1 5 5 1 . 3. sz. fol. 75b. 
a m. királyi orsz. levélt, kincst. oszt.) 

XXI . 

1551 . sept. 11. Trident. 

Gregorján Pál zágrábi püspök Péterváradi Balázs szepesi prépostot és kama-
rai tanácsost értesiti a concilium menetéről. 

Reverende domine, et Amice obseruandissime. Salutem et 
mei Commendacionem. Sit Laus Et lionor omnipotentj Deo, nos 
hic, in Sacro boc Concilio, agimus ea, que dej Et Ecclesie Catko-
lice sunt. Disputamus Acriter, de veritate ac falsitate illorum 
Articulorum, in quibus Nouj cliristianj Lutberanj, a veteris 
Ecclesie observatione, annis superioribus multipliciter dissentire 
ceperunt. Et quidem longe prestaret, si il li ipsi Aduersarij, quo-
rum Errores confutantur, bic adessent, Non est enim dubium, 
rem ilio modo, Exactius longe etlimpidius discutj Et Examinari 
posse, si viua illorum vox Audiretur, quare (?) et respondere 
forte Argumentis, et replicare responsis,. vel posset vel niteretur ; 
Nunc in illorum absentia, adsunt Ex multis Nationibus, preser-
tim Italica, Hispanica et Germana multj Excellentes Tkeologj, 
qui Articulos iuxta ordinem Sacramentorum Ecclesie sibi per 
presidentes Concilij propositos Acriter certe in vtramque partem 
Arguendo discuciunt. E t Id quod veritatis est, concludunt, Adest 
nomine Sanctissimi D. N. Pape legátus Concilij, Reueren-
dissimus Sanctissimus Do. Cardinalis Crescentius, Adsunt Colla-
terales dominj duo Episcopi, Sypontinus et Veronensis, Yirj 
doctj, Adsunt denique alii quoque circiter 50 Episcopi, inter 
quos Nos Etiam, cum domino Yiennensi Nausea, partes agimus, 
Sacratissime Maiestatis regie, domini nostri clementissimj. Elec-
tores Etiam duo, Moguutinos et Renensis, aduenerunt, Et Ora-
tores Maiestatis Cesaree. Gallj, Anglj et Polonj nondum Yene-
runt, Atque adeo ne venturi quidem creduntur, quum rex Gal-
lorum suis Episcopis et prelatis privatum quoddam in regno suo 
indixisse fertur conciliabulum, ne dicam Concilium, quod Nomen 
in illos diuisos Cadere non potest, Nil adhuc post meum bue 
Aduentum ita est conclusimi, vt publicarj possit, postquam deo 
dante, res ad finem tendere ceperit, quicquid conclusum fuerit, 
id typisque Excusum, ad Yestram Reveren. D. perveniet. Ad 
nostrum Reverendissimum do. Nitriensem propterea nil scripsj, 
quia dubiusEram, An domj, vel in Bello Existat, Per opportu-
nitatem autem, Yestram R. D. illj mea servitia Commendare, Et 
alijs quoque dominis Camerarijs, Sebastiano, DessewfTy, Seryeny 
Et ioti Collegio. Yalete feliciter. Tridentj die 11. Sept. 1551. 



A MAGYARORSZÁGI REFORMATIO KORÁBÓL . 4 5 5 

Hanc Cartulam, Reverenda do. Vestra curet rogo devenire 
ad Manns nostrj do. Vernerj. 

R. D. V. 
fidelis 

Zagrabiensis. 

Külczím : Keverendő Domino Biasio A. Pether "Waragya, preposito 
Sepusiensi, Magistro Et Consiliario Camere Kegie Maiestatis Yngariee. 
Domino atipie Amico observando. 

^Expcditiones Cainerales 1 5 5 1 — 1 5 5 3 . eredeti melléklet Ad Curiam. 
1551. junius-december. N r o 17. Orsz. lev. kincst. osztály.) 

X X I I . 

1551. sept. 25. Bécs. 

Ferdinánd rendelése a kamarához, hogy Miklós n.-szombati plébános szol lei-
től, a mennyiben újra volnának ültetve, s a templom régi birtokát képeznék, 

tizedet ne vegyenek. 

Ferdinandus etc. 
Reuerende, Venerabiiis et Egregij fideles nobis dilecti. 

Declarauit Maiestati nostrae per supplicationem fidelis noster 
bonorabilis Nicolaus presbiter de Monozlo Plebanus Ecclesie 
nostrae Tbyrnauiensis ac Canonicus Strigoniensis et Archidiaco-
nus Xewgradiensis, quomodo ipse annis superioribus tres deser-
tas vineas ipsius Ecclesiae Tbyrnauiensis, ad Plebanatum perti-
nentes, colere cepisset, a quibus nunc Vos deeimas velletis exigere, 
supplicans nobis bumiliter, vt ei in bac re graciose prolùdere 
dignaremur. Cuius nos biimili supplicatione exaudita, fidelitati 
Vestrae committimus et mandamus, vt si vinee ille deserte per 
ipsum Plebanum coli cepte, ab autiquo pertinuerunt et pertinent 
ad ipsam Ecclesiam Tyrnauiensem, de illis nullam deeimam exi-
gere debeatis. Secus nou facturi. Datum Vienne vigesima quinta 
die mensis Septembris Anno Domini etc. Quinquagesimo primo. 

Ferdinandus. 
Nicolaus Olabus 
E. Agriens. 

(lìenignae resolutiones regiae annorum 1 5 5 0 — 1 5 5 1 . 3. sz. fol. 139. a 
in. k. orsz. ltár. kincst. oszt.) 
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X X I I I . 
1551 . oct. 25. Bécs. 

Ferdinánd utasítja a kamarát, hogy a hadinép élelmének elhelyezése tekinteté-
ből kezdjen tárgyalásokat a barátokkal, lelkészekkel, sőt apáezákkal is, kik-
nek bedőlt, terjedelmesb épületeik volnának, melyeket csekély költséggel helyre 

lehetne állítani. 

Ferdinandus etc. 
Reuerende, Venerabilis, ac Egregij, fideles dilecti. Cura ad 

necessitates et intertentionera gentium nostrarum in Hungaria 
magno commeatu indigeamus et procul dubio imposterum etiam 
magis indigebimus, statutum nobis est. ea in re in tempore bene 
prolùdere. Indigemus autem bine inde locis reseruationis eius-
modi commeatus et victualium; de quare, inquisitione babita, 
etiam ad ciues nostros Posonienses seripsimus et quantum com-
meatus illic reseruandum sit, intelleximus. Cum autem vltra ista 
in ciuitate Posoniensi monasteria sint et domus spiritualium. vbi 
non parum illarum necessitatum collocari possit, vobis iniungi-
inus, ut inquisitione babita, cum istis Monasticis et Spiritualibus 
nomine nostro de reseruandis victualibus in ipsorum monasterijs 
et domibus, quoad eius commode et sine ipsorum maximo detri-
mento, fieri possit, quamprimum tractetis. Iniunximus autem 
Camerae nostrae Austriacae, vt aliquem Posonium mittat, qui 
ista omnia perlustret, quem etiam ea de re ad requisitionem 
suam postea informare poteritis et nos in bijs non tam quid per 
Vos expeditum, quam etiam quantum commeatus istis in monas-
terijs commode reseruari possit, certiores reddere debetis. 

Caeterum intelleximus, in quodam monasterio Monialium 
illic in Posonio esse desolatas quasdam ruinas satis ampli spatij, 
quo in loco non magnis impensis reseruatio magni commeatus 
praeparari posset. Quare Vobis committimus, inquisitione ea de 
re babita, quibusue impensis eiusmodi locus preparali possit, cura 
istis Monialibus ea de re tractetis et Consilio Vestro nos de expe-
ditione, vt iam diximus, quamprimum necnon istum hominem, 
quem Camera Austriaca, siculi praefatum est, mittet, certiores 
reddatis. Executuri in eo nostrani expressani uoluntatera. Datura 
in ciuitate nostra Vienna XXV. Octobr. Anno etc. Quinquage-
simo primo, reguorum nostrorum Romani XXI., Hungarici 
XXV., Bohemici uero XXVI . 

Ferdinandus. 
Ad mandatum domini regis proprium 

Philippus Breyner 
Melchior v. Hoberckh 

S. Sigmar 
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(Benignae resolutiones regiae annorum 1 5 5 0 — 1 5 5 1 . 3. sz. fol. 151. b. 
az orsz. levéltár kincst. oszt.) 

XXIY. 
1551 . nov. 4. Bécs. 

Ferdinand ír a kamarának, hogy a galgóezi fer mezeseknek az ottani dézs má-
ból és tizedből tetszése szerint utalványozzon. 

Ferdinandus ete. 
Reuerende, Venerabilis ac Egregij, fideles dilecti. Cum 

nos Venerabiles fratres ordinis Sancti Francisci de obseruantia 
in Galgócz commorantes, pro tritico ac vino, ex decimis nobis 
illic cedentibus, perquam bumillime interpellauerint, vt baberent, 
vnde se alere possent. committimus et mandamus Vobis, quate-
nus praefatis fratribus ex dictis decimis aliquid vini et tritici, 
prout vobis ipsis consultimi esse videbitur, quamprimum dari et 
consignari curetis, efficiatisque. Nostram in eo expressam execu-
turi voluntatem. Datum in ciuitate nostra Vienna quarta die 
mensis Novembris Anno etc. Quinquagesimo primo, regnorum 
nostrorum Romani XXI., Hungarici XXV-, Bobemici vero 
XXVI. 

Ferdinandus. 
Ad maudatum domini Regis proprium 

Philippus Breyner 
Melchior v. Hoberckh 

S. Sigmar 
Bfa Dunnant. 

(Benignae resolutiones regiae annorum 1550 — 1 5 5 1 . 3. sz. fol. 150. az 
orsz. lev. kincst. oszt.) 

XXV. 
1552. jan. 20. Prága. 

Ferdinánd utasítja a kamarát, hogy Bornemisza Pál veszprémi püspöknek, 
kit ő Erdélybe küldött, adjon 800 frt úti költséget. 

Ferdinandus etc. 
Reuerende, Venerabilis ac Egregij fideles dilecti. Cum 

Reuerendissimum fidelem nobis dilectum Paulum Bornemyza 
Episcopum Vesprimiensem, Consiliarium nostrum, in certis nos-
tris et magni momenti negoeijs Transsyluaniam *) expediamus 

x) Bornemisza Pál a sokáig üresedésben volt erdélyi püspök-
ségre volt kiszemelve, hol Martinuzzi halálával a katholicismus fötáma-
szát veszté. 
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atque omni no necessum sit, vt is ipse eam profectionem quanto 
fieri potest cicius acceleret, siquidem nostro cum incommodo et 
detrimento ea differri minime possit, mandamus Vobis serio et 
omnimodo, quatenus dicto Vesprimiensi Episcopo ad requisitio-
nem suam et in rationem et computum expensarum kuiusmodi 
itineris octingentos flor. quamprimum et sine omni mora aut dila-
tione numeretis, persoluatisque, vt iussis nostris ea ipsa profec-
tione satisfacere statini possit. Nostrani in eo expressam et serio-
sam executuri uoluntatem. Datum in arce nostra regia Pragae 
vigesima die mensis Januarij Anno etc. Quinquagesimo secundo, 
regnorum nostrorum Romani XXII. , Bohemici vero XXVI . 

Ferdinandus. 
Ad mandatimi domini Regis proprium 

Philippus Breyner 
Erasmus v. Gera 

S. Sigmar 
B t a Dunant. 

(Benignile resolutiones regiae annornm 1 5 5 1 — 1 5 5 3 . Nr. 4. fol. 7. m. k. 
orsz. lev. kincst. oszt.) 

XXVI. 

1552. márt. 9. 

A n.-szombati minoriták a királytól fentartásnkra némi bort és búzát kérnek. 

Sacra Regia Maiestas, Domine Et Domine Clementissime. 
Post humilium orationum nostrarum in gráciám sacratis-

sime Maiestatis vestre perpetuam commendacionem. Supplicatus 
Sacre Maiestati Vestre a me fratre Georgio de AVyhel Guardiano 
et Predicatore Tyrnauiensi in personis fratrum religiosorum or-
dinis Minorimi Sancti Francisci in Ciuitate Tyrnauiensi cougre-
gatis in eo humilime, dignaretur sacra Maiestas Vestra pro suo 
erga omnes religiosos fauore et clemencia aliquid vini et frugum 
dictis fratribus dare facere, quo diuinus cultus a prenotatis fra-
tribus continuari possit, quod Maiestati Vestre Sacratissime prae-
cibus diurnis ac nocturnis pro incolumitate Maiestatis Vestre et 
Serenissimorum liberorum ad Deum Optimum Maximum illu-
dendo promereri pollicemur, a sacra Maiestate Vestra clemens 
expectamus responsum. 

Kívül : Supplicaci© fratrum Minorimi Sancti Francisci Tyrna-
uiensium. 

Más kézzel : Petunt aliquid Vini et frugum pro sustentatione 

fratrum. Ad Dominos Camerarios Hungaricos 9. Martij. Ao. ctc. 52. 

(Eredeti ìnellcklet az 1552. március 10-e'n kelt királyi leirathoz a Be-
nignae resolutiones regiae-ben a m . k. orsz. lev. kincst. oszt.) 
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XXVII . 
1552. mart. 0. Bécs. 

A dominikánusok N.-Szombatban a királytól bort, búzát kérnek. 

Sacra Regia Maiestas Domine et domine clementissime. 
Miserimi ordinis Predicatorum fratres, Tyrnauie degentes, 

ex familia diui Dominici, supplicauerant preteritis hisce diebus 
Vienne Sacratissime Maiestati Vestre, de Sacra clementissima-
que Vestre Maiestatis elemosina pro vini frumentique prouiden-
cia, quibus ad calcem vsque desunt, quoniam Conuentus eorum 
omni prouentu destitutus est, precibus autem eorum Sacratissima 
Vestra Maiestas benignas prebuit aures. Quare presencium serie 
supplicant humiliter, vti dignetur Sacratissima Maiestas Vestra 
ob intuitum Dei omnipotentis benignam erga eos prouidenciam 
Vestre Maiestatis ad saluberimum perducere effectum, Dominis-
que committere Camerarijs, quid illis prestare Sacratissima Ve-
stra Maiestas velit, ob cuius rei gráciám Nos nostraque omnia 
diuina officia humiliter commendamus, dementem expectantes 
relacionem. 

Sacratissime Vestre Maiestatis 
Humilimi exoratores, fratres ordinis 
Predicatorum Tyrnauie existentes. 

Kívül : Supplicano fratrum Predicatorum ordinis Sanctj Domi-
nicj Thyrnauie. 

Más kézzel : Supplicant sibi vino et frumento providcrj. Ad Do-
minos Camerarios Hungaricos 9. Martij Ao. etc. 52. 

(Eredeti melléklete a királyi 1552. mártius 10-én kelt leiratnak ^Benig-
nae resolutiones regiae alatt) az orsz. lev. kincst. oszt.) 

XXVII I . 
1552. mart. 10. Pozsony. 

Ferdinánd a n.-szombati minoriták kérésének helyt ad, s utasítja a kamarát, 
hogy adasson nekik élelmükre bort, búzát. 

Ferdinandus etc. 
Reverende, Venerabilis ac Egregij, fideles nobis dilecti. 

Ex indusa supplicatione deuotorum fratrum ordinis Minorum 
Sancti Francisci Tyrnauiae existentium clarius intelligetis, nos 
ab ijshumilimeinterpellari, dignaremur clementer ipsis ordinare, 
vt in eorum sustentacionem vina ac frumenta ipsis consignarentur. 
Volumus itaque et committimus uobis, quatenus predictis fratri-
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bus pro sustentatione eorum viua et frumenta consignari faciatis, 
curetisque. Nostrani in eo dementem executuri voluntatem. 
Datum in aree nostra Posoniensi decima die mensis Marcij Anno 
etc. Quinquagesimo secundo, regnorum nostrorum Romani X X I I , 
aliorum vero X X V I . 

Ferdinandus. 
Ad mandatum domini Regis proprium 

Philippus Breyner 
Erasmus v. Gera 

Adler 
B ta Dunant, 

(Benignae resolutiones regiae annorum 1 5 5 1 — 1 5 5 3 . 4. sz. fol. 21. a 
m. k. orsz. levéltár kincstári osztályában.) 

X X I X . 

1552 . martius 10. Pozsony. 

Ferdinánd a kamarát megbízta, hogy a n.-szombati Domokos-rendieknek 
utalványoztasson bort, búzát. 

Ferdinandus etc. 
Reuerende Venerabiiis ac Egregij, fideles dilecti. Ex 

inclusa supplicatione deuotorum fratrum ordinis predicatorum 
diui Dominici Tyrnauie existentium clarius intelligetis, nos ab 
ijs humillime interpellari, dignaremur clementer ordinare, vt 
ipsis vina et frumenta in eorum sustentationem consignarentur. 
Volumus itaque et committimus vobis, quatenus predictis fratri-
bus pro sustentatione eorum vina et frumenta consignari faciatis 
curetisque. Nostrani in eo dementem executuri voluntatem. 
Datum in arce nostra Posoniensi decima die mensis Marcij Anno 
etc. quinquagesimo secundo, regnorum nostrorum Romani XXI I . 
aliorum vero XXVI . 

Ferdinandus. 
Ad mandatum Domini Regis proprium. 

Philippus Breyner 
Erasmus v. Gera 

A diel-
s t Dunant. 

(Benignae resolutiones regiae annorum 1 5 5 1 — 1 5 5 3 . 4 sz. fol. 21. b. 
a m. k. orsz. l tár. kinest. oszt.) 
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X X X . 
1552. Martius Pozsony.1) 

Pomarius Keresztéig Heltai Gáspárnak a pozsonyi országgyűlés lefolyását 
írja meg, különös tekintettel az egyházi ügyekre. 

Rogabas quidem si tale quiddam in bisce Comitiis audiri 
posset, quo turbatae mentes in spem laetiorem erigerentur, vel 
brevibus capitibus tibi scriberem. Ego vero circumspicio et curias 
Principum visito, et rerum facies tristis apparet; Germanici 
tumultus videntur praecipue in causa esse, ne praecipua in com-
munem hostem expeditio fiat, Tu itaque negotiorum capita sic 
accipe. Ubi ad X X I I I . Februarii Posonium accessissemus, non-
dum Rex aderat, qui tandem X X V I I . ejusdem mensis ad boram 
tertiam pomeridianam sine militum copia, satis bumiliter ingres-
sus est. natu majores fìlii duo a tergo manserant, quoniam Maxì-
milianns rediens cum uxore ex Hispania in febrem inciderai, 
quem Ferdinandus ofiicii grafia praecedere noluit, sed aliquan-
diu exspectabat adventum ipsius expectavit, et Martii VII . simi-
liter sub vesperum navigio Posonii littora appulerunt. Haec obi-
ter de regum accessione. De Maximi iano vero, qui summa 
difficultate paulo ante cum uxore mare trausierat, liaec dicuntur. 
Qui sit Princeps modestissimus, in quo et rerum modernarum 
summa spes est, navigia quaedam tapetiis, fucis, ac ornamentis 
muliebribus onerata cum impedimentis praemisit. Elepbantem 
vastam belluam, et selectissimas quinquaginta Hispanicos equites 
in eandem dedit classem, quae per Regis Galliae ex insidiis 
erumpentem classem intercepta sunt, ac id quidem fortuna con-
tigit, dum enim in abducendis illis adlaborabant, Maximilianus 
cum Regina felices transeunt. Bellua cum suo navigio non erat 
intercepta, quam reliquis rebus omnibus pluris faciunt, quod boc 
genus non saepe visum sit in Europa, sperantur et reliqua, ut 
Principum damna, aliquando reditura. 

Scribitur ex Venetiis, Gallum cristam erigere magnamque 
manum comparare, Helvetiosque multis promissis ad se allicere, 
Mriurithnn Ducem Saxoniae, ac Proceres Imperii contra Caro-
limi Caesarem inflectere, quasi Religionis praetextu Religionem 
vindicare. Ne I N T E R I M illud multis dolis vafre contra pieta-
tem scriptum ipsam Religionem laederet, quod facile effecturus 
est cum Germaniae Proceres contra Carolum alienatas mentes 
gerant, qui et Auream Bullam in Hispanias transferre conten-
dat, sed dum liaec Germani tinient, in eo cupiunt a Gallo tutari, 

*) Y. ö. Fraknói : Magy. országgyűlési emlékek. III. köt. Buda-
pest. 1876. 329. s köv. 11. 
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videndum tamen erit ipsis ne juxta commune proverbium: Iuter 
duos litigantes tertius gaudebit, accidat, si victoriam qualem-
cumque Galli, et Aurea Bulla subsequatur quandoquidem a tem-
pore Caroli Magni, qui primus post Romanos illos ac Constan-
tinopolitanos factus est Caesar, Galli sibi Aureani Bullam 
vendicent et ad se pertinere asseverent. De conscribendo exercitu 
dicitur quidem, parum autem creditur, cum nulla signa appa-
reant, nec Rex priore anno, antequam in secretos tractatus cum 
Fratre Georgio descenderet, putabat sibi banc Tragödiam mo-
veri, cum et a Fratre Carolo Caesare super resumenda cura 
Regni istius Hungarici disturbati, valde disuasus (?) fuisset, 
certe boc anno non magnas copias ex Germania accessuras puta-
rim, et si quid fieri debebit, potiorem spem in Hungaris collocali, 
quorum utique accisae vires vix sufficient ad tantum onus, et 
soli minores videntur, quam ut tanto bosti possint resistere. 
Turcae apparatus dicitur jam in procinctu esse, et Bassae in 
Tbemesii occupationem festinant2), ex arcibus Turcarum praesi-
dia concurrunt, et in arce Zegediensi a bubulcis conclusos (sicuti 
ex Batborii scripseram) juvare possint, et timendum, ne teme-
raria fex plebis suae temeritatis poenas luant, quoniam bujus-
modi victoriae non diu durant, sed Domino commendandus est 
rerum exitus. 

Oratores Transylvan. Nobiles, Siculi et Saxones fidelitatis 
officia, conjunctimque officia universae Transilvaniae Regi com-
mendarunt. De munerum vero oblatione quaelibet natio3) seor-
sim exequi voluit, quamvis Nobiles, et Siculi potius voluissent 
sub una munerum praesentationem fieri, quod Saxonum munera 
essent longe praestantissima. Munus Nobilium et Capituli Alben-
sis constabat ex decem poculis in auratis Marcarum pondo quin-
quaginta, Siculis erant equi sex triennes; cum itaque nos Saxo-
nes munera et fidelitatis officia postremo loco obtulissemus, 
summa animi bilaritate subridens in nos respexit Rex, et stanti-
bus nobis in proscenio, per duos Stationis suae gradus descendit in 
occursum dicens in baec verba : leb weiss dass Ibr allezeit mein 
Getreuen seyd gewesen, und viel scbadeu von meinetwegen verlit-
ten für treuheit habt Ihr versigelt, Ich will euch ein gnädig 
König seyn. 

Mártii V i l i , alta voce Prothonotarii convocati, qui uni-
versos Hungaros in majorem Regis domum adesse jubebant, ubi 
essent audituri Regem loquentem, et Conventus istius rationem 
intellecturi. Ac ingressi Rex statim subsecutus consedebat in 

*) Diffusus. Nemz. Muz. 
2) Festinationem properant. Nemz. Muz. 
3) Hibásan mindkét másolatban »ratio«. 
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sedem Regiam adornatam, ac dato silentio Nicolaus Olachus 
Cancellarius, qui priore die forte recipiendorum munerum gratia 
ad senectam usque reservatam Lythurgiam suam Diis suis absol-
uerat, magna auctoritate vir elinguis istius Conventus rationem 
paucis saltem ac Regis mentem explicabat. Orationis autem istius 
cardo in boc saltem vertebatur, ut dissidentium animos in con-
cordiam unitatemque revocaret. Discordia namque eorum exitii 
causa bactenus fuisset, dunique baec brevibus absolvisset et pro-
pter berentem balbutientemque et valde blesam linguam plura 
dicere non posset. Italus quidam nomine Malatesta, oratione latina 
praelonga et eleganti in coetu usus est, eius partes fere tales 
erant ; Reipublicae Cbristianae Regnoque Hungarico utilissi-
mum fore, si jam tandem sublatis odiis in unitatem componan-
tur atque communem bereditarium illum bostem totius Cbristia-
nitatis conjunctis viribus adoriantur et suam libertatem vendi-
cent, et illum extra Regnum Hungáriáé procul abigant, Regem 
Catliolicum capitibus illis dissidiorum in sacris conatibus suis 
bactenus plurimum fuisse impeditum, quippe qui denique et 
verum et bominum jactura ingenti nihil reliquit intentatum, quod 
ad Regni liberationem pertinuit. 

Eo loco dolus et fraus Fratris Georgij detegebatur et 
proponebatur copiosissime, qui vel ob ultima sua vitia priore 
anno circa Lippam designata, ubi cum Turcis mutuam intelligen-
tiam habuit (quod ex multis repertis Litteris Turcarum pariter 
et suis darum esset), si quo modo Regis exercitus deleri potuis-
set, jure caesus esset, Deo vero aliud prospiciente ille jam subla-
tus esset : de bis orator satis difuse loquebatur. Fiebat etiam 
mentio honestissimae Isabellae Reginae, et Illustrissimi Filii sui, 
cui Rex ob Regni pacificationem et commodum Filiam suam 
natu minorem Sponsalibus Sacri Matrimonii consecrasset, cujus 
curam tanquam fìlli carissimi gerere vellet, et ipsam Reginam 
cum ingenti summa pecuniarum, ac digna conditione expedivis-
set, nilque residuum esse, nisi ut Hungari, quibus Martis esset 
ingenium, corporis denique robur haberet, proximis diebus sine 
cessatione contra hostem instructissimos se praebeant, si quidem 
pro Regni purgatione Rex animum intendisset, ac sequenti men-
se Aprili in propria persona secundum Danubium descensurus 
foret, perpendere denique deberent, quantis belli nervis ad eam 
expeditionem opus sit, ut ipsi et eorum quilibet ex propriis pro 
facilitate contribuat, ne ut bactenus misella plebecula ad vivum 
usque tondeatur expileturque : quod Rex deinceps omnino pati 
nollet, cujus Rei gratia Deus solet regna evertere. Ergo inposterum 
ne grassentur tam crudeliter Nobiles in suos Colonos, Constare 

a) odiis etiuternorum dissidiorum materiis, quantocius. Nemz. Muz. 
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denique omnibus, quantum pecuniarum inde a principio in Regni 
Hungarorum liberationem etiam in tantis difficultatibus Rex in-
sumserit, quae libentissime fecerit, quo a Tirannide Turcarum vel 
saltem pars aliqua Regni immúnis esse posset, complices tamen et 
inimicorum socii toto eo tempore conatum Regis impedierint, at 
si priorum omnium detur oblivio, meminerit saltem, quid proximo 
biennio sit insumtum, ubi pro extirpandis grassatoribus baud 
parvam curam collocaverit, nec tamen ab Hungaris vet terun-
cium acceperit ; in Transilvanicam deinde expeditionem quan-
tum ? ubi et nunc justa calculatione in singulos menses centum 
quinquaginta millia florenorum impendantur. Haec quidem om-
nia pieno pectore voluere et considerare debeant, ut sine difi-
cultate et ipsi contribuant, et bosti non dormienti pervigiles et 
celeres quoque occurrant. Dum in banc sententiam plurima ora-
tor dixisset, tamque ad aliud litus aplicaturus, orationis suae 
cymbam vertit, et cum per occupationem praestruxisset, ut vere 
Malatesta pessimum effudit oleum, non quidem dissimile illi, 
quod inclusum vasculo Satanam navigantibus objecisse História 
Beati Nicolai Episcopi narrat, ita namque conabatur Malatesta 
saporem, quem a puero susceperat, omnibus praebere gustandum, 
et auditorum mentes oleo ilio infernali infiammare, ut totas 
vires in vocem transmittere, ac vehementius diceret, sed qui 
Domini erant nequaquam tangebantur eo sapore, nec aspergi-
nem foedissimi olei suscipiebant, imo potius firmiores redditi 
confidentius in communibus coetibus contra sacerdotes Baal et 
Papae, quorum baud exiguus ex multis Collegiis erat numerus, 
loquebantur et iniquitates ipsorum objurgabant. Malatesta 
autem eum locum attingens, ita loquebatur de suscipienda expe-
ditione : Ad tantum opus perficiendum inquit multis precibus ad 
DEUM Omnipotentem opus est, vt a fonte omnium bonorum 
benedictio profluat, Qui inprimis placandus est vera Religione, 
sanctis cerimoniis a Sanctis Patribus in Ecclesia institutis, quae 
nunc prob dolor ! Ludibrio Satanae per baereticam Sectam 
Lutberanam foedata jacent. Sacra igitur Majestas Regia bor-
tanda est inprimis, cujus utique destinata voluntas est, ut per 
totum Regnum ejus erroris perquisiti doctores et liomines simul 
illis attendentes citius pellantur, bi namque sensa sacrae Scrip-
turae depravant, Religionem et Sanctarum Ceremoniarum, a 
Romana Ecclesia institutarum ritum disturbant, fuerit namque 
impossibile, veritatis dari posse restitutionem, nisi prius errorum 
auctores auferantur, siquid vero brevi spatio donec in Consilio 
Tridentino Apostolica Auctoritate de singulis absolvetur, erit 
tollerandum, interea nibilominus plebes bortandi, ne aures frivo-

animos. Nemz. Muz. 
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Iis adhibeant doctriuis, solennia potius Missarum pro defunctis, 
et de Sanctis ubique celebrali instituant, Sanctorum imagines 
Altariis suis adornent, Jejunia sanctificent, et ciborum prohibi-
torum usum vitent, Sacerdotes soli utramque speciem Sacramenti 
accipiant, Laici non item, nemo de bac re amplius quaestionem 
moveat, quoniam ita statuit Romana Ecclesia, quoniam et Chris-
tus solum suis discipulis duodecim, quos in Sacerdotes consecra-
verat, utramque speciem in coena exhibuit. Ubi autem haeretici 
Pauli verba urgent, ubi dicit : Qui de hoc pane edit, et de calice 
bibit, ecce de Sacerdotibus ibi paulum locutum intelligant, si 
vero ipse Paulus nunc de coelis descenderet, hoc de Rusticis dic-
tum esse velit, utique illi non credendum, auctoritas enim Roma-
nae Ecclesiae major est, quam Pauli, quae calicem Rusticis pro-
liibet, alioquin etiam male audire Paulum a Sanctis Patribus, 
quem Tertulianus optimus Doctor appellare solitus fuit Aposto-
lum Haereticorum ; ideo Haeretici Lutheram illis seriptis libenter 
utuntur ad stabiliendum errorem suum. Sed Orator dum in hujus-
modi neniis, imo blasphemiis hallucinatur, finem dicendi fecit. 

Finita ea oratione, Rex recte latine loqui exorsus, per 
interpretem Hungaris signifieavit. Interpres autem erat Michael 
Bidii Judiciis Tabulae Praefectus. Orationis initium tale erat, 
audivistis, inquit ex praelectis Propositionibus, quid facto opus 
sit ? non vos latere puto, quanta erga vos, vestramque salutem 
affectus semper fuerim charitate, vt nihil quod Regni vestraeque 
liberationis opus attinet, praetermiserim, omnem lapidem in eo 
moverim, non parcus et laboribus et sumtibus, ac quantum de 
proprio et aliis ex Regnis meis aliunde simul contractis pecuniis 
exbursaverim (eo enim vocabulo aliquoties utebatur), non puto 
latere vos, satis namque partim hoc, et ego partim sentio, hoc 
omne feci, ut ali qua vobis quies redire possit. Utique animorum 
vestrorum inconstantia varietateque, et partium inflectionibus 
statum rerum vestrarum, meorumque conatuum processus pluri-
mum impedivistis ; ex quo autem Deus Optimus Maximus ita 
tandem factionum capita sustulerit, primoque tempore optima 
spes dari possit, si animi singulorum ad liberationem afflictae 
Patriae vestrae pie mtlammentur. Eundem omnipotentem Deum 
pro magna sua misericordia aliquid largiturum, ac ex tyrannide 
grauissima istius hostis liberaturum,priusquam enim, quae externa 
sunt, recte ineipiantur, in bonum ordinem domestica redigantur 
oportet ; recessarium ergo erit, pacificatas mentes vestras saneto 
operi dare, simultatibus vestris, mutuis deeeptionibus, funestis 
caedibus, quantam ienestram perditionis vestrae aperuistis ? 

Cum Rex in hanc sententiam, et de infidelitate ipsorum 
erga Suam Majestatem plurima declamasset, pro instruenda 
expeditione ad contribuendam pecuniam vice Coronidis adjunxit 
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adhortationem ; ubi iterum atque iterum inculcabat, quantum 
pro ipsis exbursavisset, nibil tamen recepisset. His íinitis super 
tractatione universorum negotiorum atque artieulorum ad pub-
lieos eoetus dimisit, in quibus pro gentis consuetudine, dum mul-
tis diebus haesissent, nec tamen quidquam concludere potuissent, 
Rex cum admiratione dixit : Bobemos, Silesitas et Moravos, quo-
rum usque adeo cervicibus, atque Hungaris nondum immineat ini-
micus, super bisce omnibus copiosissime intra biduum et perfecte 
concludere potuisse. Sed sequenti die eo tandem pervenerunt, si 
quidem Regia Majestas de singulorum nobilium proprio petat 
(ne tamen scrinium eorum et proprium lederetur) se hoc modo 
explicare studuerunt, ut ad futuram expeditionem de singulis 
colonorum portis a decem unum ad latus suum Nobilis habere, 
et rursus singuli decem Coloni ex semet ipsis in propriis eorum 
impensis unum Militem subarmare teneantur. Idem ibidem con-
stitutum, ut praeterea a singulis portis florenos duos Regi red-
dant, quorum pars media ad festum S. Georgii, reliqua media B. 
Lucae Evangelistae proxime futurum exigentium manibus admi-
nistretur ; hac via se expediri velint. Rex vero petebat florenos 
tres ; quid autem in eo Rex facturus sit, nunc ignoratur quidem, 
verum ex universis regnis suis de cujusque substantia integra 
totidem mille florenos constituentes duodecim florenos exigit. 
Nobiles vero Hungáriáé pro regia voluntate susceperunt condi-
tiones haud usitatas in Hungaria, nempe ut milites suis contenti 
stipendiis, neminem concutiant, nec plebem expilent deglubentque. 

De Religionis negotio plura, quam nunc scribi possunt, 
tractata sunt. Rex urget per omnem modum ; sed potius urgent 
Regem Ministri illi Satanae, operarii iniquitatis, onera terrae, 
inutiles malae Bestiae, de quibus loquitur Paulus Apostolus: 
Yentres pigri. Statuebant principio, ut qui non discederent a 
Doctrina Luthei-i, in boniset capitibus mulctarentur. Eum locum 
Hungari Partium Superiorum passim veritati adhaerentes varie 
tractabant, qui ad suprema usque pericula nihil concessuri remis-
surique, et simul omnes abunde reclamavimus. Sed tandem sic a 
Magistris Causarum Patronis, qui coguntur esse vulpinae caudae, 
conclusum, ut Tridentina expectetur determinatio ; interea nego-
tia belli potius promoveantur, ex persuasione nihilominus quo-
rundam Dominicanorum clamabatur in factum Colossinorum, 
qui Monachos exigere voluissent, ut Rex admonitus, quo severiter 
committeret, ne quid talium amplius fieret. 

Summa Conclusionis : Quilibet sibi prospiciat ac caveat, 
re factum laesae Majestatis, quod impune nemo transit, incurrat. 
Sed sequenti die in conventi! communi facta et interrogacio : 
Quae hac parte foret intelligenda Laesio Majestatis? ut quilibet 
posset sibi potius cavere ; responsum est : Notum esse, quae lae-
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sio Majestatis, cui propter praesentis causae statimi et ista modo 
adduntur ; Ne quis ritum Romanae Ecclesiae disturbet, Eucba-
ristiam vilipendat, Icones Sanctorum fraugat et ejiciat, Mona-
cbos irrideat, contemnat, exque suis Coenobiis pellat, cibos pro-
bibitos tempore incongruo edat. Quicunque in bis designaverit 
Majestatem laesisse adjudicabitur. At eum bujusmodi frivolis 
mandata amplificarent, auditi quidem sunt, et dies sine fructuosa 
statutione transibat : clamabatur per plenos Nobilium consessus 
propalam in faciem Sacerdotum et Monacborum : de bis omni-
bus esse apertam Scripturam Prophetarum et Apostolorum, quae 
Plebi declarata jam satis esset cognita, ut facile quilibet sibi ca-
vere posset, ne Deus et Rex laedatur. De reliquis Regni negotiis 
potius fore determinandum. 

Ordo Conventus istius multis variis *) rumoribus diffundi-
tur, bine a partibus inferioribus admodum laeta inprimis velie-
bantur2), quae inopinata temeritate Bubulci illi Zegedinum oc-
cupassent, quo rex Hungáriáé plurimum ante esse videbantur, 
Germani in Curia summis laudibus Bubulcos evebebant, et om-
nes Milites emeritos, stolisque dignos clamabant, Non longo in-
tervallo infelix cornicula contrarium cecinit et strages miseranda 
Zegedini facta palam fit. Audiuntur in Germania Ducum contra 
Caesarem et Regem motus, vituperatili' Mauritii defectio. Galli 
et ut vocant Smacaldoruin, timent conjurationes, mittitur extem-
plo Junior Princeps Ferdinandus ad retinendos, ne deficiant, 
Bohemos, et dum nullus conspicitur in Hungáriám adornari exer-
citus, Hungarorum animi despondentur adeo, ut aperte dicerent, 
Regem baudquaquam posse Hungáriám defendere. 

Litterae quoque adduetae sunt, quibus scribitur, Pliilip-
pum Melanctonem vocatum esse Tridentum, sed audita morte 
Nauseae Episcopi Yiennensis, ex itinere Norinbergam retroces-
si^. foret illi et Ecclesiae consultius, si ad boc Concilium non iret, 
quod certo eo Consilio et spiritu est instructum, ut multos opti-
mos viros Evangelicos venenis extinguant. Deus autem sapien-
tior est Satana, qui palam facit Consilia impia mirabiliter, sicut 
factum esse dici tur in Nausea, qui rara qua dam doctrina ac elo-
quenza praeditus in gratiam Carnis multo tempore impietatem 
Papisticam mordicus defendit. ; videbat namque ea parte baerere 
Principem suum, a quo eapropter donatus est Epptu Viennensi, 
sicut et modernus subsecutor ejus Joannes. Et sine dubio inter 
praecipuos Papae doctoresiste Nensea (?) baud infimum locum in 
Concilio Tridentino obtinuit, ut veritatem oppugnaret, sed mise-
ricordia illi contigit, ut Beato Paulo Apostolo eunti Damascum, 

Aliis. Nemz. Muz. 
2) Videbantur. Nemz. Múz. 
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acceptis litteris a Sacerdotibus ; ut captivos reciperet viros et 
mulieres, qui essent Sectae Christi ; sanae huic Nauseae utique 
misertus est Dominus ; qui ex mediis errorum tenebris ad subi-
tum ereptus in aliquam partem sanctae Confessionis possitus sit. 
Is in Concilio ab Episcopis sententiam rogatus, super nonnullis, 
ut aj unt, Lutheranorum Articulis, de quo scilicet nulluni foret 
dubium, qui pro ipsorum mente foret*) responsurus, in aliqua 
sancta inque Confessione, quam prius ob odorem Seculi hujus 
non fuerat ausus publice profiteri, mortuus est, de Regente nam-
que Spiritu Domini illuminatus de Eucharistia juxta Domini 
nostri institutum porrigenda in utraque specie, et de Uxoribus 
Sacerdotum retinendis recte respondit, nec ab his se removeri 
permisit, et forte si vitae spatium datum fuisset, usque in crasti-
num, de reliquis omnibus recte fuisset responsurus; sed cum im-
primis ab Episcopis baud serio agi putaretur, serio nihilominus 
defendens disuaderet, proxima Coena fratrum Episcoporum, Doc-
torum Romanae Theologiae toxicam hypotheticam conclusionem 
perfectam accepit et veneno extinctus est, et Mártii 1-a Viennam 
productus in Aede Divi Stephani e regione pulpiti, unde Denie-
gorias ad Populum solitus erat declamare, in medio templi se-
pultus est, Supra ejus sepulchro, deducente me Joanne Schröttevo 
Doctore Medico Physico quarta Mártii, antequam lapide et Epi-
taphio clauderetur audiens ipsius históriám steti. 

Post ubi in Posoniensi Conuentu ex multis rumoribus homi-
num mentes pene defìcerent, assurgens quidam Italus Illicinus 
nomine, olim Patavini Gymnasii Ordinarius Lector, nunc vero 
secundum eorum, qui ut officia plurima vocantur, cousuetudi-
nem, factus Canonicus Tyrnaviensis, Orationem contra Turcas 
instituerat, ita enim ad Templorum Portas scheda Dominis Hun-
garis ad horam tertiam pomeridianam in arcem convocatis se 
peroraturum significaverat. Eo nobis convenientibus, perreveren-
ter in suggestum se recepit, et orationis princípium totum in 
Regis excomion (qui coram assedebat) consumsit et cum variis 
verbis difflueret praeter reverentiam, Rex male affectum se esse 
nutu et vultu significavit, posteriorem orationis partem in duos 
locos digessit ; primum in suscipienda expeditione contra Turcas 
paucis saltem absolvit, simul atque foedissimis sane vituperiis 
fratrem Georgium aspersit, nec poterat in hominem 2) — 

*) Esset. Nemz. Múz. 
2) Hézag mindkét másolatban. 
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Si Regia Majestas forte seorsim oratores interrogaverit, 
quibus Primoribus et Officialibus Transylvania provideri modo 
debeat, modeste respondere poterunt, a morte Joannis Regis 
Transylvania Loeumtenentem babuisse, et pro Judiciis Nobilium 
Vice-Locumtenentem, denique competenter administrata fuisset ; 
Ideo si Sacra Regia Majestas Loeumtenentem et ejus vicegeren-
tem aut Vice-Vaydam appellatum pro Judiciis Nobilium ac 
Comitem Siculorum constituat, sperandum fore satis commode 
Regni statum pro visu m iri. 

Si Civitatum status interrogaverit, dicere poterunt ; Civita-
tes in Transylvania Saxonicas esse, quae propter multas opres-
sioues inde a principio non potuerint justo modo muniri. Ergo 
commodum fore, si Civitates potius muniantur, ac contra bostes 
ad fidelitatem Suae Majestatis conserventur. 

Sacram Majestatem Suam admoneant, ut aliquo modo 
prospicere dignetur monetae minutae, cujus magnus in Transylva-
nia defectus est, et in loco aliquo vel Cibinii moneta cudatur. 

Ut S. Majestas Sua Capitaneis, Locumtenentibus, et Vaj-
vodis committere dignetur, ne gentes condescendentes in civita-
tibus, oppidis aut villis victualia vi accipiant, si quidem Sua 
Majestas singulis justa sua pendit stipendia, in illis contenti sint, 
et neminem concutiant, atque depilent, seti rerum et victualium 
competenza proetia pendant, quoniam durus populus est in 
Transylvania, qui facile hujusmodi opressionibus movetur ad 
tumultus, quos tandem Magistratus vix componere, et animos 
eiferatos sedare et in ordiuem redigere possunt. 

Egy, 17 73. után vett, másolatból a gróf Teleki-könyvtárban 
Maros-Yásárbelytt, Collectanea Hungariea. fol. Nr. 1028 . alatt. Egy más, 
de igen hibás másolat a nemzeti Muzeumban Budapesten, Opera liistorica 
variorum. Y. 582 — 594. fol. lat. 400 alatt. 

Közli : F A B R I T I U S K Á R O L Y . 



XVI. SZÁZADI MAGYAR TUDÓSOK LEVELEI. 

Gr. Bánfi Miklós ő nagyméltósága bonczidai könyvtárából 
volt szerencsém használni azt a mult század végén vagy a jelen 
elején másolt nagybecsű codexet, melynek tartalmát nagy rész-
ben Gyulafi Lestár lengyelországi követségeire vonatkozó iratok 
teszik, s melynek mind eddig ki nem nyomozhatott eredetijét 
hajlandó vagyok a Gyulafi Lestár által Szamosközi István részére 
átadott s ez által fölhasznált gyűjtemény egy részének tartani. 
A codex 117 darabjából száznál több a XVI. század két utolsó 
tizedében, s csak néhány kelt régebben, vagy Bocskai korában 
1605-ig. 

Ezen levelek közt 25 darabot találtam hazánk tudósaitól 
Írottat vagy hozzájok intézettet, mind a XVI. század három utolsó 
tizedéből, melyek közül a Gyulafi Lestár 8 darab levelezését az 
ő történelmi följegyzéseivel együtt a m. tud. Akadémia legköze-
lebb fogja kiadni, a többiket pedig ezennel közlöm. 

Legérdekesebb és legtanulságosabb ezek köztBáthori Zsig-
mond erdélyi fejedelem udvari orvosának, a classicus míveltségű 
s korában nagyhirű latin költőnek, a Trója veszedelméről szóló 
magyar históriás ének szerzőjének, Hunyadi Ferencznek levele-
zése (I—VII.). Látjuk Baranyai Decsi Jánoshoz 1596. első felé-
ben intézett leveléből, hogy a buzgó catholicus Hunyadi mily 
szíves baráti részvéttel viseltetik a marosvásárhelyi ref. iskola 
tanára Baranyai Decsi János sorsa iránt, kinek maga tanácsolja, 
hogy a háborúk vihara által fenyegetett Erdélyből költözzék ki, 
s vonja magát a nagymíveltségű Szakolyi Miklós felső magyar-
szági főúr pártfogása alá, kinek őt már a legszívesebben aján-
lotta. Decsinek e levélre adott válasza pedig nemcsak több érde-
kes adatot szolgáltat életére, hanem azt is kétségtelenné teszi, 
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hogy az ő mintegy öt év alatt összeirt magyar történelmi mun-
kája, melynek ma csak csekély részét, az 1592—1598. évekről 
szóló X. és XI . könyvet s ez utóbbit is töredékesen birjuk, 
1596-ban, midőn azt Bátkori Zsigmond fejedelemnek bemu-
tatta és fölajánlotta, érette azonban semmi jutalmazásban sőt 
elismerésben sem részesült, teljesen készen volt. Látjuk e vá-
laszból, hogy az elkeseredett Decsi, Hunyadi Ferencz tanácsa 
nyomán, komolyan el volt határozva, bogy Erdélyt elhagyja s 
Magyarországba költözik, mely szándékát azonban végre nem 
hajtotta. Az ezen levélre egykorú kézzel írt jegyzetből tenuljuk 
meg, hogy e jeles tudósunk 1600-ban házasodott meg s már 
1601-ben elhalt. Ki kell még emelnem e levelek közül Hunyadi 
Ferencznek 1594. tavaszán a pápához irt levelét, mely bizonyítja 
hogy a fejedelem ezen nagy tudományu udvari orvosa a Báthori 
Zsigmond és Rudolf császár közt a szent szék ösztönzésére foly-
tatott alkudozásokban tevékeny szerepet vitt, s a pápa által meg-
bízatva működött, ki előtt ez igen kényes ügyben igaz hazafiúi 
érzéssel s őszintén nyilatkozott. 

Kassai Dávid Zsigmondnak, a gyulafejérvári iskola nagy 
hírű tanárának, Kovacsóczi Farkashoz irt levelei (VIII.—X. sz.) 
valamint életpályájára úgy gondolkozásmódjára érdekes világot 
vetnek. Látjuk, hogy ő a tanári pálya terhét megunva, attól félre-
vonulni, megházasodni s papi pályára lépni készült, s éppen ezért 
pártfogójától évi segélyt vagy bizonyos állandó jövedelmet kért. 
E szándékában azonban aligha boldogult ; mert, mint az egyik 
levelére tett egykorú oldaljegyzet bizonyítja, már 1586-ban 
Gyula-Fejérvártt pestisben elhalt.x) 

Laskai Jánosnak Kendi Sándorhoz 1580-ban írt két leve-
léből (XI. XII . sz.) nemcsak azt a bizodalmas viszonyt ismerjük 
föl, melyben e tudósunk hatalmas főúri pártfogójához állott, 

*) Kassai Dávicl Zsigmondnak Gyulai Pálhoz és Kovacsóczi Far-
kashoz irt keletnélküli két levelét magyar fordításban közölte Károlyi 
Árpád „Századoh. 1877. 876—879. I., ki tévedve gondolja öt »még 
eddig ismeretlen« magyar-latin költünek. Ily czimü munká ja : Consolatio 
Davidis Sigemundi Cassoviensis, seu Dialógus, quo praesides Transylva-
niae suoruin morte dolentes conso'atur. Claudiopoli 1584. 4r. megvan a 
in. v. Teleki-könyvtárban. 
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lianem azt is megtudjuk, hogy ő 1580-ban a kolozsvári iskola 
igazgatóságát viselte, az egyik levélre tett egykorú jegyzetből 
pedig halála idejéről is értesülünk, mely 1599. oct. 28-dikán a 
Mikály vajda ellen Szeben mellett vivott csatában tőrtént. 

A többi levelek is többé-kevésbbé érdekes, eddig ismeretlen 
adalékokat szolgáltatnak több XYI. századi tudósunk életének s 
általában azon kor miveltségi viszonyainak ismeretéhez. 

Hazai tudományosságunk s miveltségünk történelmének 
irója e levelekben igen sok fölhasználható adatot fog találni, 
melyek eddigi tudásunk hézagait pótolják, s XYI. századi több 
jeles tudósunk gondolkozását, jellemét az eddiginél tisztább vilá-
gításban tüntetik föl. 

I. 
Hunyadi Ferencz Decsi Jánosnak. Kelet nélkül. (1596 . első felében.) 

Franciscus Huniadinus Joanui Decio S. 
Quod serius tibi respondeo quam velles, et brevius quam 

vellem, non oblivione factum est, neque negligentia, neutri enim 
vitio sum obnoxius ; sed illud absentiae meae tribuas velim, hoc 
occupationibus, quibus privatim et publice sine intermissione 
distineor. Cum nuper Praga rediens per Hungáriám iter facerem, 
cum Magnifico Domino Nicolao Zokoli frequentem ego et iucun-
dissimam habui consvetudinem. Yir est omni laude maior, natus 
ad gloriam, universa eius vita, mores et actiones plenae sunt 
honoris ac virtutum. Ibi cum de Te forte sermo incidisset, partes 
meas esse putavi officio amicitiae et occasioni non deesse, eaque, 
quae ad honorem tuum et incrementa studiorum tuorum attinere 
viderentur, copiose exponere, eifecique id, ut ei non modo notus 
esses, sed etiam charus ex commendatione. Is ut est ingenio et 
doctrina singulari, humanitate pene incredibili, magno tenetur 
desiderio videndi te, favetque mirum in modum tuis studiis, ut 
dubitandum non sit, eum praeclaros conatus tuos et Consilio et 
auxilio adiutum ire. Quid sentiendum et statuendum sit in com-
muni hac rerum calamitate et pernicie, tute ipse ex tempore 
coniecturam facere potes. Inter Scyllam et Charybdim (ut vides) 
navigamus, lupumque, ut dici solet, auribus teuemus. Ego, ut 
breviter et aperte id quod in rem tuam esse mihi videtur expo-
nem, benignam se tibi nunc praebente fortuna minime abuten-
dum esse censeo, quin imo enitendum summopere, ut dum in 
potestate tua ventos habes, naviges alacriter, si securum et opta-
tum tenere cupis portum, neque committendum, ut sublata vel 
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neglecta liac occasione, tu tibi ipsi commodisque tuis defuisse 
videaris. 

Quare rebus tuis rite istbic compositis sub exitum aestatis 
tantillum tibi temporis arripias, oportet, quantum sufficiat ad 
excurrendum in Hungáriám, ut conversatione et colloquio tan-
torum virorum frui possis, quorum familiaritatem sponte oblatam 
sperare vix unquam potueris, optare semper debueris. Enitere 
imprimis omni contentione animi, ut Zokolium liunc Moecena-
tem studiorum, vere Hungáriáé Pboenicem, omni genere officio-
rum et obsequiorum tibi devincias, efformes te ad eius mores et 
arbitrium, cuius autboritate, Consilio et industria nihil non trans-
actum ili, author ego sum tibi ut persvasum habeas. Dolendum 
profecto tuo discessu summopere, sed laetandum etiam non 
mediocriter. Dolendum est privali patriam sive temporum iniqui-
tate, sive iudiciorum pravitate iis hominibus, qui olim et usui et 
adiumento certo ornamento esse potuerint, laetandum contra te 
abfuturum ab isto loco, in quo bellorum tumultubus et periculis 
omnia sunt infesta, cumque iis vitae consvetudinem habiturum, 
inter quos laeta simul omnia, vitaeque et tranquillitati consul-
timi. Quod ad me privatim attinet, quidquid in me positura est 
virium, id totum in tua potestate esse puta. Tuum est uti 
summa cum liberalitate opera mea iis in rebus, quae tui vel 
amicorum intersunt ; meum est in eo ponere omnem industriam 
et laborem, ne tuam et omnium bonorum de me conceptam opi-
nionem faliam. Dii cogitatus istos et Consilia bene coepta secun-
dent, fataque viam inveniant, ut tuis virtutibus hominum existi-
matio gratitudoque respondeat. 

II. 
Decsi János válasza Hunyadi Ferencznek. M.-Vásárhely. 1596 . aug. 16. 

Joannes Decius Excellentissimo Domino Francisco Hunnia-
dino Archiatro Serenissimi Principis Transylvaniae, ac Poetae 
nostrae gentis longe nobilissimo, Domino observandissimo S. P. D. 

Accepi tuas literas Excellentissime Domine, ex quibus dici 
certe non potest quantum voluptatis perceperim. Nam et primae 
eae sunt, et ita scriptae, ut facile ex iis summám eruditionem atque 
elegantiam, singularemque tuam erga me aftectionem perspicere 
possim. Iam vero quod me absentem ac pene immeritum tam 
amanter tam candide Magnifico Domino Zokolio commendaris, 
ita pro tanto in me officio ago gratias, ut etiam semper ac omni 
occasione paratissimus sim referre. Quamvis enim tenuior ea 
spes conditionis adipisceudae videatur amicis propter summám 
incertitudiuem, quam ut tantis expensis laboribusque intineris 
emenda sit : mihi tamen omnia consiliorum momenta in utram« 
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qu e partem expenclenti pluribus nominibus consultius fore vide-
tur, ut bac spe ac occasione magnós illos Hungáriáé proceres 
salutem, quam ut in bac ingrata avaraque terra diutius tamquam 
ad Sireneos scopulos penitus consenescam. Nam sive publicos 
regni tumultus expendam, sive miseram studiorum rerumque 
mearum fortunam considerem : nihil est profecto, quod non ad 
emigrandum magnopere hortetur. Reversus quidem ex Germa-
nia totum me ornandae huic provinciáé consecraveram, ratus ali-
quam me hic paulo tranquilliorem studiorum sedem cum meis 
extorribus habiturum. Hoc studio magnis certe laboribus a me 
concinnatum Syntagma illud Serenissimo Principi obtuleram. 

Atqui tantum abest, ut dignum earum lucubrationum proe-
mium adeptus sim, ut ne dimidiam quidem impensarum in eas 
factarum partem receperim. Non multo post, quum amplis con-
ditionibus ad regimen Gymnasij Patacbini vocarer, invitus certe 
a patronis illis tragice demortuis retentus sum 2), ac huic scholae 
magna cum subsidiorum spe praefectus. Quid vero hic praestite-
rim omni subsidio ac solito etiam stipendiolo fere privatus, aliorum 
eruditorum esto iudicium, et quidem certe posteritati, si fata 
volent, testatimi recidere conabor. Hoc sane ausim profiteri, plus 
me solum in tanta rei familiaris angustia positum praestitisse, 
quam seni eorum, quos amplissimis stipendiis id facere videmus. 
Nec bis laboribus contentus, ut et alios viros doctos ad similia 
maioraque excitarem, et principis mihi gratiam subsidiumque 
conciliarem, praeter alia minutiora industriae meae specimina 
duo non contemnendi momenti opera Serenissimo Principi nuper 
obtuli ; unum ex iis fuit Salustius lingva patria a me donatus 3), 
quem cum Serenissimo Principi obtulissem, idem mihi accidit, 
quod Theodoro Gazae, qui cum ingens illud opus artis de histó-
ria animalium ex Graeco translatum Julio ni fallor Pontifici 
obtulisset, tantulum pecuniae ab eo recepit, quantulo elegáns 
libri compactio aestimata fuerat. In hoc tantum Gaza me, ut 
dignum fuit, felicior exstitit, quod ipse, si non amplius, tamen 
pretium compacturae receperit, ego vero etiam eo denegato 
onine oleum operamque perdiderim. Jam vero circiter quiu-

x) Ez : Syntagma Institutionis Iuris Imperialis ac Ungarici 159o . 
Impressum Claudiopoli Transylvanie, Typis Heltanis. 4r. — Ezen könyv-
nek a m.-vásárhelyi ref. főiskola könyvtárában lévő példánya előtt áll 
Decsi fametszetü képe, s egy külön nyomtatott levelen olvasható Decsi 
elismervénye arról, hogy munkája kiadója, ifj . Heltai Gáspár, neki 
fáradsága dijául tiszteletpéldányokat adni szíveskedett. 

2) Ér t i az 1594-ben Bátbori Zsigmond által kivégeztetett Kova-
csóczi Farkast , Kendi Sándort és társait. 

3) Az Caivs Crispvs Salvstíusnak két historiaia. . . Szeben. 1596. 8r. 
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quennii laboribus succissivis retexta a me et pro meo virili concin-
nata Rerum Hungaricarum História quantis mihi sudoribus 
exstet, Deum testem i n v o c o . N a m censuram bominum iusto 
iniquiorem comperio. Eas quoque lucubrationes cum Serenissimo 
Principi obtulissem, et aliquid viatici eo nomine postulassem, 
nibil eorum impetravi, quae impetrare cupiebam. Quid igitur 
faciam ? An iis devoveam meos labores, a quibus nec expetun-
tur, nec gratis suscepti agnoscuntur ? Amens ego sim, si vel lit-
teram unquam in cuiusquam honorem scripsero. 

Haec sunt et plura alia, quibus ad propositum emigrandi 
ac in eo perseuerandi animimi adiecerim. Ut ut igitur cessurum 
est iter Hungaricum. quamvis et a Claudiopolitanis vocer ad 
regendam scholam, et alias praeterea habeam vivendi rationes : 
nihilominus ego piane statui sub initium Octobris iter illud sus-
cipere, et tam Dominum Zokoliurn, quam alios magnos viros 
salutare, eaque occasione explorare, num possimus piam conve-
nientem meorum studiorum stationem nancisci. Idvero ut com-
niodius tacere queam, duo nunc ab Excellentia Tua obnixe 
petenda duxi ; unum est, ut pro tua singulari erga me affectione 
non graveris commendatorias ad Magnificum Dominum Zoko-
lium dare litteras, quibus eum horteris velim, ut quoniam spe 
patrocinii ipsius non dubia iter illud susceperim, faxit, ne labor 
ille mihi detrimento esse possit ; alterum est, ut litteras liberi 
salvique abitus mihi a Serenissimo Principe digneris impetrare, 
quaruni authoritate ac honesto testimonio possim inter tot bel-
licos tumultus cum duobus adolescentibus tuto iter tacere. Hoc 
saltem beneficii, cum alia propter temporum iniquitatem non 
impetrarim, mihi ab eius serenitate concessum iri spero. 

Haec si ab Excellentia Tua impetravero, equidem maximo 
me benefìcio ab ea affectum putabo, meque patrocinio tuo devin-
ctum semper existimabo. Atque haec libuit raptim ac paulo plu-
ribus in sinus quasi Excellentiae Tuae efiundere, quae ut Excel-
lentia Tua aequi bonique consulat, et me compotem eorum 
votorum, si videbitur. tacere dignetur, maiorem in modum eam 
oro. Yaleat feliciter Excellentia Tua. Datum Yasarhellyini 16-a 
Augusti Anno Domini 1596. 

Excellentiae Tuae 
observantissimus 

Joannes Decius. -) 

*) Kétségtelen ebből, hogy Decsi magyar históriája, melyen majd 
nem öt évig ( 1 5 9 1 — 1 5 9 6 ) dolgozott, s melynek ma csak töredékét 
(1592 — 1 5 9 8 ) bírjuk, teljesen készen volt. 

2) Decius hic.noster 1600. uxorem duxerat, moritur 1601. Oldal-
jegyzet. 
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III . 
Hun i/culi Ferencz Decsi Jánosnak. Kelet nélkül ( 1 5 9 6 . után.) 

Franciscus Huniadinus Decio suo S. 
Ex quo inter nos amicitia coepta est Decii iucundissime, 

ea benevolentia íuimus coniuncti, ut utrique nostrum optandum 
fuerit occasionem sibi dari, familiaritatis officium ac voluntatem 
aliqua in re significando Vellern quidem me officia tua aliquo 
sedulitatis ac promptitudinis genere antevertere potuisse : verum 
tempus et occasio ita obtulit, ut ego prius opera tua uti debue-
rim in re tibi usui et ornamento, mibi summae iucunditati 
futura. 

Cum Gregorio Gyarmatino intercedit mihi diuturna et 
pene quotidiana non modo consuetudo sed necessitudo. Is, ut est 
ingenio miti, perurbano et a litteris minime alieno, usus me con-
sultore et monitore, filiolum suum Franciscum aetate quidem 
puerum, moribus autem et eruditione prope adultum, in tuas 
scholas mittit instituendum, gratulans mirum in modum, oblata 
hac occasione bene merendi de Te, tuaque consuetudine perfru-
endi, de cuius virtutibus et doctrina multa tum ex aliorum ser-
monibus tum ex mea frequenti conversatione didicerit. Tametsi 
igitur is, qua est humanitate et elegantia, tibi debeat esse cha-
rissimus tuaque amicitia dignissimus : tamen ut amori et beni-
gnitati tuae erga istum adolescentulum mea causa aliquid accedat, 
Te vehementer rogo, imo amicitiae libertate fretus etiam con-
tendo. Non dubito te inter otia iam pridem aliquid parare et 
meditari, tibi ornamento, patriae usui summo, Principi nostro 
gratissimum futurum. Perge ut coepisti et Vale. 

Si quid hic est, quod possim Tua aut amicorum causa, da 
operam ut intelligam, et factum puta. Iterum Vale. 

IV. 
Hunyadi Ferencz a pápának. Kelet nélkül. (1594.) 

Sanctissime et Beatissime Pater etc. 
Cum in Transylvaniam salvus et incolumis favente Deo 

pervenissem, binas ibi Sanctitatis Vestrae litteras accepi ; ex 
quibus abunde perspexi paternum ejus erga me animum atque 
praeclaram de me humillimo ejus servitore opinionem. Summas 
egi eo nomine divinae bonitati gratias, quod visus fuerim dignus, 
de quo Sanctitas Vestra ita sentiret, oroque humiliter Deum 
Optimum Maximum, ut eas mihi vires suppeditet, ut perpetuam 
meam erga Sanctitatem Vestram et Ecclesiam fidem evidentibus 
siguis approbare et testatam facere possim. Mihi profecto nihil 
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niaiori unquam curae fuit, neque futurum est unquam, quam ut 
Sanctitati Yestrae et Ecclesiae utilis íilius vel saltem íidelis 
famulus esse queam ; qua in re non modo commodis meis et for-
tunis omnibus, sed ne vitae quidem meae unquam parcam. 

Cum Reverendo Domino Cumuleo, viro sane integerrimo 
et ad Reipublicae Cbristianae emulomenta nato, frequentem et 
copiosum sermonem babui. Ex eo et mandatum Sanctitatis Ye-
strae intellexi, et omnem etiam lapidem movendum duxi, ut po-
stulatis Sanctitatis Yestrae omni ex parte satis fieret. Caeterum 
et Illustrissimos fratres meos et amplissimum senatum tam 
egregie animatos et adeo inclinatos inveni ad mandata Sanctita-
tis Yestrae facienda, ut ab ipsis bac in parte abunde satisfactum 
iri putaverim. Id quod ex Reverendo domino Alpbonso clarius 
et copiosius Sanctitas Yestra intelligere poterit. Illud pro singu-
lari mea erga Rempublicam Christianam fide, erga patriam 
pietate, serio propoponendum putavi Sanctitati Yestrae, nostro-
rum bominum animos vehementer esse sollicitos, atque suspen-
sos, quo res ista et Consilia bene coepta evadant. Quamquam 
enim prudentia et authoritas Sanctitatis Yestrae, quae in rebus 
gravissimis toties innotuit, maximam ipsis praebeat spem, neque 
dubitent Caesaream Maiestatem pro ea sinceritate, fide, quam 
Sanctitati Yestrae et ecclesiae debet, sine defectu omnia tracta-
turam et transacturam, tamen, quia res haec magni momenti 
est, seriam et tempestivam videtur requirere consultationem. 
Nam plerumque casu venire videmus, ut nonnulli tantisper, 
quoad ipsis opportunum videtur, sincere faciant officium, dein-
ceps vero benefactorum et alienarum virtutum immemores sibi 
ipsis et tempori serviant, aliena commoda posthabentes. Cuius 
rei exempla non pauca nostri homines in medium afferebant, 
non modo externa, sed etiam domestica. Sed et acta illa nuper-
í'ima et constitutiones Bencienses, quibus Sanctitas Yestra prae-
fuit, minime nostris sunt incognitae, ideoque non temere viden-
tur angi, eo satagere, ne forte, quod absit, principio finis minime 
respondeat. Monitorem quidem hic ego minime ago, neque enim 
dubito Sanctitatem Yestram pro singulari ipsius sapientia ac 
paterna Providentia diligenter ista introspexisse, et considerasse 
opinione nostra multo accuratius : quia tamen res ista multorum 
interest, cogor ego libere Sanctitati Yestrae ac sincere exponere 
ea, quae bue spectant. Dubium minime est agi hic de honore San-
ctitatis Yestrae, de utilitate Reipublicae Cbristianae, de fide et 
existimatione Caesareae Maiestatis, de salute charissimae meae 
patriae ac meorum, quorum sangvinem si inconsiderate perditum 
eam, an non merito posteritas queri poterit me in meorum per-
niciem fuisse natum. Ego quidem de fide et constantia Caesareae 
Maiestatis certissimam ipsis praebui spem, imo fide jussi ; scio 
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enim quantum sit tribuendum prudentissimo Sanetitatis Yestrae 
judicio et pietati Caesareae : verum quia res tota a Sanetitatis 
Yestrae nutu et moderatione dependet, nomine fratrum et ami-
corum meorum ideo ipsi suplico, ut dispensationem salutis et con-
servationis nostrae ita suscipiat, et tractet, ut immortalem sui 
nominis in hac nostra gente relinquat memóriám. Postremo quod 
ad me privatim pertinet, quia, sicut dixi, nostrorum animos inveni 
minime difficiles et obstinatos, resque hucusque ex sententia pro-
gressa est, ego patre Alpbonso Pragam dimisso absque mora 
Poloniam regressurus sum, officium et operam ibi quoque Sere-
nissimo Regi absenti praestiturus. Interim diutissime ac felicis-
sime valere cupio Sanctitatem Yestram. Deus omnes cogitatus et 
Consilia gubernet ac fortunet, in gloriam sui nominis et incre-
mentum ecclesiae. 

Y. 
Hunyadi Ferencz Szent-György bibornókánah. Kelet nelkiil. 

Octavus propemodum agitur annus, cum Serenissimus Ste-
phanus piae memoriae Polonorum Rex nobilissimum virum Simo-
nem Giengam, honestissimis praemiis et conditionibus invitatum, 
et a magno Duce Hetruriae impetratum, ex Italia evocaverat, ut 
in istis regionibus, quae undique hostibus expositae atque admo-
dum indefensae sunt, munitiones et castella excitaret, quibus 
militum praesidia apte imponerenter, quin et alijs rebus, quae 
usui et ornamento inter homines esse solent, rempublicam exor-
naret et amplificaret. Qua in re ita se gessit, ut prius quidem in 
regno Poloniae ob egregias virtutes et praeclara inventa Ste-
pliano regi fuerit admodum charus, deinceps autem ab obitu Ste-
phani regis in Transylvania non minori cum laude sese gesserit, 
utrique populo ob eius industriam et fidem non modo gratus, 
sed etiam necessarius iudicatus. Quamquam autem a parentibus 
et amicis in Italiani saepe revocaretur, ob infinitas causas, prae-
cipue vero ob quasdam lites magni momenti, quae ilio absente 
recte tractari et sine defectu non poterant : tamen tantum semper 
valuit Serenissimi Principis Transylvaniae apud magnum Ducem 
intercessio et authoritas, ut magnus Dux mandatis ac literis 
suis Simonem Giengam serio prohibuerit, ne rempublicam eius 
virtute et Consilio indigentem desereret. Ac sane credibile est, 
(liuturuam eius apud exteros moram non sine detrimento suarum 
rerum domi fuisse. Quapropter dignissimum ego illuni semper 
iudicavi, quem magnis viris commendatum facerem, ijs praeser-
tim, cum quibus consuetudinem ac notitiam nondum liabuisset. 
Diligenter quidem ei officium praestitit suiim in Italia et Reve-
rendus Dominus Amaltheus, Nuncius Apostolicus, et non ita 
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pridem Reverendus Pater Alpbonsus, authore Serenissimo Prin-
cipe Transylvaniae : sed quia eius lionor et commendatio ad me 
quoque pertinere videtur, minime negligendum putavi, quin serio 
illum Celsitudini Yestrae commendarem. Quem etsi ubique pro-
priae virtutes suae satis sint commendaturae, pertinet tamen ad 
magnanimitatem Celsitudinis Yestrae et splendorem, favere buie 
optimo et nobilissimo viro omnibus in rebus, in quibus ipsius 
auxilio et Consilio opus babuerit. Quod mibi quidem, et istis 
bominibus, qui eius meritorum testes sunt, erit admodum gra-
tum, Celsitudini Yestrae autem bonorificum et gloriosum. Intel-
lexi duos illi esse fratres in Italia Doctores, quorum alter multis 
muneribus ecclesiasticis non modo in Italia sed etiam extra egre-
gie funetus, adeo ut Yicariatum etiam generalem in statu Urbi-
nensi ob pulebras eius dotes et industriam fuerit adeptus. Si bos 
quoque in numerum clientum suorum Celsitudo Yestra suseepe-
rit, et patrocinio suo exornaverit, erit quo me in aeternum obli-
gatum fatebor ; quidquid enim in bos profectum fuerit, in me 
collatum interpretabor. Diutissime ac felicissime Celsitudinem 
Yestram valere cupio.1) 

VI. 
Aszalai Mátyás Hunyadi Ferenczhez. Kelet nélkül. 

Praeclarissimo atque Excellentissimo Domino Domino 
Francisco Hunniadi Medico prestantissimo, Poetae felicissimo 
et Pbilosopbo Nobilissimo, Domino summe observando. 

Salve Pegasidum decus immortale sororum, 
Salve Paeoniae Nobilitatis bonos. 
Yide quam me sollicitum praestem in pervestigandis tuis 

seriptis Francisce, unicum Hungarici ingenii decus. Nuper cum 
ubique gentium illa disquiro, accidit, ut fragmenta quaedam ma-
nuscripta elogiorum Divi Stepbani Regis obscuro plane in loco 
repererim. Quae simul atque perlegi, continere me baud potui, 
quin in bosce versiculos, quos tibi legenda nunc mitto, erumpe-
rem. Tu meum in te Studium, et observantiam plus quam singu-
larem, ut in eam, quae summis tuis virtutibus consentanea est, 
interpreteris partem, abs Te maiorem in modum peto et quaeso, 
ac si quid sit, quod commodo rerum tuarum a me proficisci posse 
putaveris, arbitrati! tuo faciendum mihi quidlibet injunge. 

Sic vivam Pboebo, sic vivam gratus Jaccbo, 
Obsequar ut jussis vir memorande tuis. 
Perpetuo valeas vir prestantissime, et Azalovinum in eo-

*) Et haec etsuperior epistola a Francisco Hunniadino est exarata. 
Egykorú jegyzet. 
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rum numero pones, qui nominis tui praeclarissimi imprimis stu-
diosissimi sunt. 

Mathias Azalay.J) 

VII. 

Schlich P. Hunyadi Ferencznelc. Kelet nélkül. 

Doctori Hunniadio P. Síik S. P. D. 
Excellentissime Domine mihi semper et imprimis colende, 

servitiorum meorum promptam oblationem. 
Quod ignotus Excellentiam Yestram absterso pudore 

requirere cogor, partim necessit'as praesentissima, partim vero 
summa eiusdem qua divinitus cumulatissime ornata est virtus me 
impellit, qua fretus ad Excellentiam Yestram tamquam ad sa-
cram anchoram coniugio. Qua importuna petitione si eidem mo-
lestiae quidpiam peperero, Yestrae erit pietatis haue mihi noxam 
condonare. Habeo filium, quem ad Excellentiam Yestram misi 
vnacum Domino Petro Eradonio, quocum summa mihi intercedit 
necessitudo, visum exploratumque morbum brachii, quo iam in-
tegro fere quadriennio perditissime torquetur,si iam tandem divina 
ita disponente Providentia medela aliqua inveniri possit. itaque 
Excellentiam Yestram oro impense, ne eadem pro solida sua 
eruditione brachium pueri conspicari, et quid facto opus sit, quale 
medicamentum adbiberi requiratur, disjucere, et me de ratione 
sanandi in recepta vel signatura breviter certiorem reddere gra-
vetur. Spes omnis in Excellentia Yestra de futura curatione fixa 
est, qua ne fallar, imo voti compos reddar, Excellentiam Yestram 
oro. Dabo operám, ut Exc. Yestra agnoscat successi! temporis 
hoc offìcii non in hominem ingratum sed beneficii accepti memo-
rem collatum esse. Exc. etiam Yestra, si quando mea opera ali-
qua in re uti voluerit, mandet mihi servo obsequentissimo, et 
quidquid mihi iniunxerit, quantum erit in me, ne eidem desim, 
pro virili dabo operám. Quod superest, Exc. Yestram felicissime 
et quam diutissime valere exopto. 

YIII. 

Kassai Dávid Zsigmond Kovacsóczi Farkasnak. Kelet ne'lkül. 

Legi Hermannum ranam et lacertam succino implicitas ce-
lebrantem. 2) Inquirit ille satis diligenter tum exteriores tum infe-
riores causas, quarum interventu haec animalcula ad hanc mas-

*) Azalai noster oeeubuit cum Székely Mose in conflictu ad Coro-
nam 1603 . Oldaljegyzet. 

2) Simile quid habetur apud Martialem de formica succino inpli-
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sam lucidam adhaerescere potuerint. Mallem aliud argumentum 
delegisset. De ranis enim et lacertis ad virum Principem scri-
bere haud scio an satis conveniens sit. Illud vero plane ridiculum, 
quod equo Regis mortuo Vaiuodam quoque mortuum postea 
esse seribit. *) Aplicat eodem naturae miraculum, quasi sub idem 
tempus rana et lacerta in viscidam illam materiam ingressae sint, 
quo tempore Princeps Transylvaniae fato concessi!? 

Sed nude ipsi boc constare potuit ? Fieri certe potest, ut 
ante annos decem vel amplius Naphte boc acciderit. Praeterea si 
natura, ut ait, viri Principis mortem praesagiit, cur ranam potius 
et lacertam, quam leonem aut aquilani ad eam rem significan-
dam non adhibuit ? Nani ex ranarum obitu colligere praesagia 
de futuris Principum mortibus inauditum est. Sed liaec omnia 
nugae sunt poeticae, quibus si indulgere libet, en babes Domine 
Magnifice meum quoque iudicium de praesagio ranae et lacertae, 
quibus longe verisimilius Jesuitas quam Reges et Principes re-
praesentari affirmo. 

Summa porro praesagii mei est, quemadmodum ranae in 
massam liquidam ingressae et ibi deliciatae aliquantisper sunt, 
donec superventu maris massa indurescens spiritum vitalem eis 
elisit : ita Jesuitae in has regni Hungáriáé sedes, quae nunc par-
tim incendio irae divinae ob impietatem hominum exardescente, 
partim vero fatali Satanae artificio et ocultis inspirationibus ac 
flabellis solutae et liquefactae esse quodammodo videntur, sese 
quasi postliminio receperunt, alleeti desiderio priorum deliciarum, 
quas olim in hoc regno exercuerunt.; sed quemadmodum tunc 
plerique eorum visco capti et aglutinati referre pedem non potue-
runt, ita periculum esse, ne quoquomodo nunc quoque liquidis 
regni partibus poenitentia et lacrymis piorum subito induratis et 
consolidatis, in eandem incidant calamitatem. Sed de hoc satis. 

Legi alterum quoque librimi eiusdem Hermanni, Stepha-
neidos nimirum libros2), sed videtur in iis mihi adeo infelix poeta, 

( ita in quodam Epigrammate, cuius initium : »Dum Phaeatontem formica 
vagatur in umbra, Implicuit teneram succina gutta feram.« Ubi notetur 
adiectivum succina. Oldaljegyzet. — Hermann Daniel De rana et lacerta 
czímű költeménye megjelent Krakkóban l ó 8 3 . Es tr eicher, Bibliografia 
Polska 65. I. 

Vonatkozás Báthori Kristóf erd. fejedelem 1581. maj. 27-én 
történt halálára. 

2) Danielis Hermanni Borussi Steplianeis Moschovitica. Sive, De 
occasione, causis, initiis, et progressibus belli, a Serenissimo potentissi-
moque Polonorum Rege, Stephano primo, contra Joannem Basilium Ma-
gnimi Moschorum Ducem gesti. . . Gedani. 1582. 4. r. (Erd. Múzeum-
ban, M.-v. Teleki könyvtárban.) 

t ö r t . t a r . 1 8 8 1 . 3 1 
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ut aspero et eonfragoso carminis genere deformet potius quam 
illustret fortissimi Regis laudes. Impingit etiam in prosodiam 
persepe pueriliter. Exprimit alicubi admodum ridieule Hungari-
eum illud convicium, quo dicimus ali quem bestiae eurvae filium, 
ut ipse interpretatur in clade Velcoluci : Hungarus enim miles 
ita compellat Mosebum quempiam : Bestia curva, via bac morere, 
bac in strage tuorum. Praestaret nullum Carmen scribere, quam 
tam barbara convicia poemati inserere. Ad Legati Pontificii 
scriptum alias respondebo, si otium erit fnrtassis prope diem. 
Yale Domine Magnifice quam felicissime, et ut coepisti, favore 
et benevolentia complectere, et haec mea scripta boni consule. 

Magnificentiae Yestrae 
addictissimus 

David Sigismundus Cassouiensis. 

IX. 

Kassai Dávid Zsigmond Kovacsóczi Farkasnak. Kelet nélkül. (1584. ) 

Magnifico Domino Yolphgango Kovacsiocio Praesidi Tran-
sylvaniae dignissimo x), patrono studiorum et pietatis imprimis 
benevolo. 

Magnifice Domine, Moecenas fidissime S. P. 
Et sápit, et mecum facit, et Jove iudicat aequo, ut Horatii 

verbis utar, Magnifice Domine, quicunque est iste Eubulus Mo-
narchicae Gubernationis oppugnator acerrimus. Oratio tota est 
elegantissima et argumentis instructa et exemplis illustrata, stí-
lus perspicuus, nitidus, tersus, et ut uno verbo dicam piane Cice-
ronianus; cogitationes eruditae et minime vulgares. Ad summam, 
digna oratio est meo iudicio, quae typis mandata ab omnibus 
legatili*. 

Versabam quiddam simile in animo meo superioribus die-
bus, sed scholasticae occupationes, ne dicam aerumnas, omnes 
eiusmodi privatos labores e manibus mihi excutiunt. 

Operae pretium eum facturum arbitrarer, qui revocatis ad 
colloquium ijsdem personis contrariam gubernationis form am, eam 
nimirum, quae in plurium dominatu consistit, pari tum argumento 
tum pondere tum exemplorum luce adhibita defendendam susci-
peret, alteriusque diei scbolam conficeret. Sic enim tandem colla-
tio esset integra, ac contrariorum altero refutato altero confir-

*) Kovacsóczi Farkas, Kendi Sándorral és Zsombori Lászlóval 
együtt 1583 . mart. 6-tól 1585. maj. l - ig vitte Erdély kormányzását. 
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mato consummata ex duobus dialogis de toto lioc negotio emer-
geret sententia. *) 

Ad aureolum quod attinet, ita est omnino Domine Magni-
íice ut seribis. Liber Eegius pene excussit mihi commentatiuncu-
las meas in Possevinum. Toto animo ardeo quam fieri potest bre 
vissimis responsionibus Polonici illius concionatoris sententiam 
de notis verae ecclesiae refellere.2) Hoc argumentum futurum 
est tum mihi longe expeditius, tum alijs longe gratius et acce-
ptius. Portasse ne Rex quidem ipse legere libellum, si prodierit, 
dedignabitur. Yidetur enim certe insultare quodammodo nobis 
boc libello sui concionatoris, quasi tam sint Achilea argumenta, 
quibus Polonicus iste impostor utatur in defendenda sua impietate, 
ut a nemine nostrorum hominum possint refutari. Quare, si placet 
Magnificentiae Yestrae, evellenda est haec opinio ex eius animo. 
Yalere Magnificami Dominationem Yestram toto pectore opto. 

Magnificae Dominationis Yestrae 
deditissimus 

David Sigismundus Cassoviensis.3) 

X. 
Kassai Dávid Zsigmond Kovacsóczi Farkasnak. Ivelet nélkül. (1586. körül.) 

Magnifico Domino Yolphgango Kovaciocij Cancellano 
Transylvaniae Regni S. P. D. 

Yulgus ut est crassum et temerarium in opinionibus suis 
Magnifice Domine, non alios existimat maiores esse labores, 
quam qui corpore sustinentur, unde occupationes litterarias otium 
et ignaviam appellare non veretur. Atqui certe, si rem exacto 
iudicio perpendamus, incomparabiliter maiores sunt animi quam 
corporis labores. Primum enim animus semper suos labores, mo-
lestias, aerumnas cum corpore communicat, unde anima tristis, 
inquit Salamon, exsiccat ossa, ac videmus quotidie ob animi cu-
ras et solicitudines alios in morbos incidere, alios intempestiva 
senectute confici. 

Huc respexit etiam Hesiodus poeta sapientissimus, cum 
dixit homines in malitia consenescere : caipa yào ir y.ay.órijTi 
(jootoi xarayiQcicfxovjí. 

*) Kovaesóczinak ez ügyben írt röpirata: Dialógus de administra-
tione Transylvaniae, Claudiopoli. 1584. 4 r. megvan a m.-vásárhelyi 
Teleki-könyvtárban. 

2) Et Possevinus et te Soeolovius urgent, Promittis multa, nil Si-
gismunde facis. Oldaljegyzet. 

3) Moritur David Sigismundus amicus noster Albae Juliae peste 
1586. Oldaljegyzet. 
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At corporis labores adeo non laedunt animum, ut etiam 
iuuent et recreent. Afferunt enim sanitatem toti corpori, quo 
recte constituto animum quoque recte babere necesse est, Hinc 
videmus bomines venationibus, agriculturae et alijs exercitiis de-
ditos babitu corporis florido ac vigente ad exactam usque aeta-
tem plerumque pervenire, cum interim sapientiae studiosi e me-
dio vitae cursu tollantur. Huc spectasse videntur etiam veteres 
poetae, qui fabulis suis cum vellent adumbrare vim et magnitu-
dinem laboris et molestiae, non corporis sed animi dolore Niobem 
in saxum, Hecubam vero in canem conversam esse finxerunt. 
Certe tragoediae ipsae non tam corporis quam animorum tormenta 
nobis proponunt in exemplis illustrium personarum Orestis, Her-
culis, et aliorum. Taceo Priamum animi dolore potius quam cor-
poris caede- miserabilem, nisi forte quis tollerabilius esse dicat 
coram spectare pátriám ultimo incendio deieri, impérium avitum 
dissipari, coniugem in captivitatem abduci, amicos, affines et co-
gnatos ad caedem rapi, filios denique in conspectu suorum paren-
tum trucidari, quam senem in aetate non solum decrepita, sed 
etiam tot módis misera spiritum inter ossa vix haerentem caeso 
corpore exbalare? Quid loquar de affectibus, qui tamquam de 
fonte ab animo in corpus manant? Quod mare tot fluctibus, quod 
coelum tot ventis agitatur, iactatur, concutitur, quot humánus 
animus fluctuat affectibus ; ex quibus magna ex parte tum morbi 
tum aliae calamitates animi ac corporis existunt. Certe autem 
nulla tormenta corporis conferri possunt vel cum unico invidiae 
affectu, de quo iam olim cecinit Juvenalis : Invidia Siculi non in-
venere Tyranni maius tormentimi etc. 

Jam vero conscientiae carnificinam quae aerumna, quis 
cruciatus, quae mors aequare potest? quae assidua domestica 
que Furia est in sceleratorum mentibus, ut inquit Cicero, a qua 
eorum animi noctes diesque punguntur et exeduntur? Certe Phi-
losophi plerique hanc animi pestem tam atrocem esse judicarunt, 
ut non alios Inferos esse crederent. Sed et Theologi nounulli im-
piorum cruciatum in altera vita non tam in corpore quam in 
animo fore opinantur. Ex quibus omnibus apparet animi labores 
et dolores infinitis prope partibus majores, nocentiores et intole-
rabiliores esse corporis laboribus. Quod si vero jam corporis 
simul et animi solicitudines ac aerumnae concurrant, ex ho-
mine faciunt meram calamitatem. Sed quorsum inquis Domine 
Magnifice, ista tam alto repetita et exaggerata principio ? 
Huc vero, ut ostendam, me tot annorum laboribus et maximis 
infìnitisque molestiis regendae juventutis, quas tum animo 
tum corpore capere me toto hoc quadriennio oportuit, ita 
esse lassatimi et pene confectum, ut subsistere ad tot aerunmas 
in hoc vitae genere diutius piane non possim. Video enim vale-
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tudinem meam paulatim debilitali frangique, ac maximarum aegri-
tudinum causas iii toto corpore colligi. Quorsum porro attinet 
intempestivis laboribus et vigiliis aetatis Hörem ante diem con-
summere, nec divinis nec bumanis legibus eam nobis necessita-
tem imponentibus, ut majoribus quam vires ferant oneribus nos 
subjiciamus. An non longe utilius est, moderata industria, quam 
praestare possis, ecclesiae Dei longius servire, quam violento 
et immodico labore juventutis nervos ante diem elidere ? 

Auget rei difficultatem etiam illud, quod ad conjugium 
animum appuli ante duos ferme annos, de qua re constare arbi-
tror Magnificentiae tuae, nec ea res differi longius jam potest. 
Qui itaque fieri posset, ut recte et cum dignitate et Eectoris et 
mariti personam sustinerem, cum vel alterius officii ratio totum 
hominem requirat. 

Ad haec, quod maximi momenti est, nugarum scholastica-
rum piane jam me taedet pigetque. 

Nec enim eos authores proponere juventuti nostrae potes, 
quos velis et cupias, quorumque lectione delecteris, sed quorum 
animi auditorum capaces esse possint ; unde saepe nihil aliud 
reportes praeter bis mille fastidia ac totidem nauseas, et cram-
ben odiosissime repetitum, de qua et poeta dixit: Occidit mise-
ros crambe repetita magistros. 

His et aliis de causis prorsus abire hoc magistratu et lam-
padem alteri tradere, quod dicitur, constitui. Quorsum igitur te 
conferes, dices Magnifice Domine, ad quod genus vitae animum 
applicabis ? Amavi ab ineunte pueritia sacras litteras, a quarum 
continua lectione me non tam voluntas mea, quam ratio occupa-
tissimae hujus vitae his annis abduxerat. Profanis enim authori-
bus mundanaeque sapientiae studio dediti coelestem sapientiam 
negligere saepe in scholis cogimur, ac si quando sacros libellos 
in manum summimus, obiter percurrendo imam atque alteram 
pagellam, irritamus magis quam explemus animum rerum coe-
lestium avidum, ut qui sitiens per intervalla guttulas aquarum 
fauci bus instillat, accendit potius quam extingvit sitim. 

Quare redire ad sacras litteras, fontes verae beatitudinis, 
consilium mihi est, ac unius atque alterius anni spatio totum me 
ponere in meditationibus rerum coelestium, repudiato paulisper 
omni publico officio, quo maioribus praesidiis instructus aìiquando 
Deo utilius servire possim. Non enim leve scelus est imparatum 
accedere ad sacri operis administrationem ; quod nimium heu 
nimium licenter fieri hoc nostro tempore a plerisque videmus. 
Adverte porro Domine Magnifice, quod fretus excellenti vestra 
pietate, heroicisque virtutibus, a Magnificentiis Vestris sperare, 
immo petere atque adeo contendere audeam. 
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Consilium, ut vides, praeclarum est, quo decrevi omne 
meum studium, operám, curam, industriam in cognitione divino-
rum praeceptorum defigere ; sed nervi deliberationis pulcherrimae 
nulli sunt, auxilium nusquam apparet. Yoluutas egregia est, 
facultas nulla est. Proinde, nisi vos succurratis Domini Magnifici, 
actum erit de hoc meo proposito longe konestissimo. Quomodo, 
inquies, succurrendum est ? Quomodo vero Domine Magnifice, 
nisi stipendio aliquo bonesto et liberali in annuam meam susten-
tationem ordinato, una cum domo commoda, aut potius certo et 
durabili beneficio collato, (quod longe esset optatissimum), quo 
non solum studia mea juvari, sed etiam vitae ac familiae meae 
ratio constitui commode possit ? Obstupuisti credo Domine Ma-
gnifice ad audaciam insolentis voti mei, et tecum cogitasti : quo-
modo buie otioso stipendia solventur? Non essem otiosus, vii-
sapientissime, pararem me ad futuros ecclesiae usus, periude ac 
si in exterarum gentium Academiis versarer, nusquam discede-
rem ; boc beneficio me vobis prorsus obligaretis. 

Opus babet ecclesia praesertim boc tempore multis excu-
bitoribus. Magnis sumtibus quaerendi erant, qui ad tuendam 
veritatem contra juratos Dei bostes operam suam in boc regno 
profiterentur. Dolendum est adeo sorduisse pietatem nostris liomi-
nibus, ut juvandis ecclesiae rebus nulla certa subsidia constitu-
erint ex reliquiis pontificiorum redituum. Tot lucrones, tot ven-
tres, tot Ganeones aluntur publicis opibus, ut turpissimum sit 
bonestis et piis ingeniis nulla esse adiumenta relieta ad praecla-
res actiones, exercitationesque rerum coelestium. 

0 quam felix esset et beatum boc regnum, si banc suae 
felicitatis partem longe maximam vel non neglexisset, vel negle-
ctam bactenus deinceps excoleret. Sed iam dudum video episto-
lam longius iluxisse, finern itaque faciam, si te prius Magnifice 
Domine quanto possum maximo studio rogavero, buie ut meo 
desiderio quantum potes prolixe et amanter faveas. 

Hoc certe et artium optimarum cognitio, qua excellis, et 
pietatis studium, quo totus ardes, a te exigit. ut taceam genero-
sae naturae tuae bonitatem, perpetuo bene merendi de liominibus 
litteratis studio celebratam ; ut denique non dicam, nihil esse in 
rebus bumanis pulebrius, nihil excellentius, nihil divinius, quam 
alios juvare et provehere. Deus est mortali juvare mortalem, 
inquit Plinius, et haec ad aeternam gloriam via. Sed iam desino. 
Yale feliciter Magnifice Domine, et si fieri potest, rode uni 
XQtjtjvov ellöíoo. 

Magnificentiae Vestrae 
addictissimus 

David Sigismundus Cassoviensis 
11. S. (Rector Scholae.) 
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XI. 
Laskai János kolozsvári iskolaigazgató Kendi Sándornak. Kolozsvár. 1580. 

martius 24. 

Magnifico Domino Alexandro Kendi Joannes Lascovius 
S. P. D. 

Etsi in dies nuncio potius Magnificae Dominationis Ye-
strae famaque redintegratae eiusdem valetudinis magis tenebar, 
quam quod vel brevi epistoliolo legendo Tuam Amplitudinem 
offendere cogitarem : tamen quoniam liberale est, cuius insignem 
erga te amorem animadverteris, eidem quoque plurimum velie 
et fidere et debere, non sum veritus saltem ad visendam et 
salutandam Magnificam Dominationem Vestram adolescentulum 
meum transmittere. Licet enim parum omnino de rebus extraneis 
adferatur ad nos, qui dies et noctes a reliqua homiuum turba se-
moti in scbolis delitescimus : nuper tamen studiose mihi de Yestra 
Magnificentia sciscitanti respondebatur, vim aegritudinis vestrae 
iterum invaluisse, quae nihilominus postea ferebatur Dei gratia 
mitigata plurimum fuisse. Quod si ita est, equidem liabeo cuius 
causa etiam atque etiam gratuler ; ut nempe singularem ex gra-
viori affectione Yestrae Magnificae Dominationis capiebam dolo-
rem, eamque molestiam quodammodo meam esse agnoscebam, 
cum praesertim in Yestra salute omnem felicitatem omnesque 
fortuuas post Deum habeam constitutas ; ita Hercle incolumitati 
eiusdem ut maxime me gratuler, etiam atque etiam par est. 
Tenues nempe per se et temporum iniuria plurimum afflictae 
meae fortunae in solius Yestrae Amplitudinis illustri gratia libe-
ralique patrocinio optatam quietem sperare atque requirere pos-
sunt. Sin vero adhuc Tua Magnificentia eidem imbecillitati vale-
tudinis est obnoxia, ex eius acerbitatis sensu, quam ex malis 
Yestrae Amplitudinis uberrime capio, venit mihi in mentem cogi-
tare de communi humani generis sorte, inevitabilique fortuna, 
quae usque adeo hoc praesertim saeculo suam vim exercere 
coepit, ut nullus hominum sexus, nulla fere aetas, nullusque locus, 
aut regio variorum maiorum careat cumulo. At vero non solum ex 
sapientissimis hominum doctissimorum monumentis, verum etiam 
experientia et longo usu Yestra Magnificentia exploratum habet, 
vitam hominum non aliter florere, quam lilia agri, vel tam fluxam 
evanidamque esse, ut bullám imbrium. Qua in re quoniam eadem 
est prudentia, summaque intelligentia Yestrae Amplitudinis, non 
dubito quin ipsamet per se sic iudicet, in hac fragilitate sortis 
bumanae rectissime et florentissime vivere eum, qui bene de alijs 
merendo proximus esse Deo Optimo Maximo velit, quique et 
superstes et post cineres utilis rebus patriae quam maximo usui 
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praesidioque sit. Id nimirum ille et prineeps ingenij et doctrinae 
Plato, sapientissimique homines literis suis memoriae prodide-
runt. Quare si divina voluntas aliquam partem communium gene-
ris Immani malorum etiam Yestrae Maguifieentiae gustandam 
praebuit, eam fortiter Christianaeque patientiae praesidio ferre 
oportet ; sin vero pristinae saluti restituta est, eidem felicissimas 
in omni genere fortunas et tempora saluberrima maximeque 
durabilia in longos aunos a Deo immortali precor. Ut autem hac-
tenus benigniori vultu Magnifieentia Yestra suum elientem est 
intuita, ita eundem ulteriori quoque suae gratiae libertate attol-
lere bumo, et ex sebolastieo pulvere, quem iam quinquennium 
tolero, eximere atque elevare, prout Yestrae Amplitudini visum 
fuerit, ne gravetur. Nunc vero munusculum pauperis quidem et 
non ingrati clientis Yestra Magn. Dominatio a me benigna facie 
accipiat, et saluberrima aqua vitae pro confortatione stomachi, 
si libuerit, utatur mane ieiuno stomacko, vel circa prandium post 
ovis sorbilis esum, semel atque iterum ex cocleari hauriendo, aut 
vero parum infundendo in Malvaticum vel aliud genus vini. Ye-
stra Magnifica Dominatio felicissime valeat. Claudiopoli Anno 
1580. 24-a Martij. 

Yestrae Amplitudinis 
addictissimus cliens 
Joannes Laskovius 

Rector Scbolae. 

X I I . 

LasJcai János Kendi Sándornak. Kelet nélkül (1580 . mart. 24. után.) 

Magnifico Domino Alexandro Kendi Joannes Lascovius 
S. P. D. 

Immortale» Maguifieentiae Yestrae ago gratias Patrone 
colendissime, quod veteris sui erga me favoris memóriám novo 
argumento tutelae et patrocinii libéralissimi voluerit superioribus 
diebus ad perpetuam meae gratitudinis testificationem reddere 
confirmatiorem. Etsi nullo tempore Yestram Magnificane Domi-
nationem a literatis ad virtutemque natis bominibus abbor-
ruisse certo teneo : tamen cum etiam in gravi lecto et aegrota-
tione sua Yestra Dominatio non gravatim me meumque adole-
scentem benigne admittere atque exaudire dignata sit, tantam 
Hercle ab Amplitudine Yestra magnanimitatem, singularemque 
euisdem lenitatem, agnosco, quantum mea quidem mediocritas 
admirari, satis vero gratiarum pro ea reponere nequaquam potest. 
Utriusque enim, boc est faustae et asperioris, íortunae tempori-
bus ubertatem gratiae Yestrae in me redundasse, ex boc eviden-
tissimo argumento plurimum perspicio, cuius magnitudo tantum 
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apud me valet, ut iam non dubitem in eandem benignitatem Ve-
strae Magnificae Dominationis omnes meas fortunas omniaque mea 
praesidia summa cum fiducia reponere. Quapropter non meae 
dubitationi aut baesitationi de Vestrae Magnificentiae erga me 
studio, sed potius fiduciae singulari velim tribuatur, quod non 
expectato nuncio Vestrae Amplitudinis eandem requirere non 
sim cunctatus. Cognovi enim valetudini pristinae Vestram Ampli-
tudinem in dies melius meliusque restituì ; et alias ea nobis tem-
pora sunt proposita, quorum occasionerà, accedente Consilio et 
autboritate Vestrae Magnificae Dominationis, obvijs (ut aiunt) 
ulnis amplecti oporteat. Primum itaque oro atque obsecro Ve-
stram Magnificanti Amplitudinem, ut beroica nobilissimae egre-
giaeque mentis suae facilitate et nutu ne gravetur intueri in sui 
clientis animum, ex cuius singulari studio licet pauperrimus, 
tamen piae gratitudini consecratus, suum famulum, adiuncto N. 
pastore domestico nostrae fidei, in conspectum Vestrae Magn. 
Dominationis exiguis cum munusculis ausus est mittere. Deinde 
vero si gravioribus curis aliquid otij Vestrae Dominationi sup-
petiuerit, faciat copiam sui appellandi, coramque salutandi, ne 
longioris epistolae lectio Vestrae Magnificae Dominationi ullani 
gravedinem in cognoscendis votis et supplicatione mea afferai. 
Eandem Dominationem Magnificam Vestram felicissime valere 
opto. 

X I I I . 

Báthori István lengyel király Sqiiarcialupus Marczellnék, az erdélyi fejede-

lem orvosának. Nepolomicz, 1 5 8 3 . febr, 3. 

Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lytva-
niae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniaeque Do-
minus, nec non Transylvaniae Princeps. 

Excellens vir, fidelis nobis dilecte. Exhibita sunt nobis 
fidelitatis tuae quaedam scripta, ex quibus intelligimus fidelita-
tis tuae studium et industriam. At quia cum hoc nomine, tum 
vero etiam, quod Illustrissimo Principi nepoti nostro diarissimo 
operám suam diligenter navet, fidelitas tua nobis est per Consi-
liarios nostros commendata : ideo fidelitati tuae vetus stipendium 
centum Hörems augendum existimavimus, ita ut in posterum quin-

*) Per i i t bonus iste Laskovius in eonflictu acl Cibinium superante 
nostros crudelissimo tyranno Michaele 1 5 9 9 . 28-a Octobris. Anno enim 
1 5 9 8 . contulit se Sigismundus in Opuliam, mense Maio, rediit eodem 
anno in Septembri. Anno 1 5 9 9 . venit Cardinalis in Transylvaniam 
mense Martio, victus ac caesus eodem anno est sub exitum autumni a 
Michaele. Tunc periit meus Lascovius. (Egykorú jegyzet.) 
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gentos íloreuos singulis annis ex thesauro nostro Transylvanico 
perceptura sit ; qua de re nos Consiliarijs nostris certa mandata 
dedimus. Speramus autem fidelitatem tuam in officio suo dein-
ceps quoque nihil desiderari passuram ; de nobis vicissim omnem 
clementiam sibi fidelitas tua pollicebitur, ac bene valebit. Datum 
in arce nostra regia Nepolomicensi, tertia die mensis Februarij 
Anno Domini 1583. Regni vero nostri septimo. 

Stephanus Rex m. p. 
Czim : Excellenti viro Marcello Squartialupo, Illustrissimi Princi-

pis Transylvaniae Medico, fideli nobis dilecto. 

XIV. 
Guidai Pál Squarcialupus Marczell fejedelmi orvosnál-. Abafája 1590. 

dee. 19. 

Paulus Julanus Marcello Squartialupo S. P. D. 
Litterae tuae heri mihi iter in Huugariam paranti dome-

sticisque hybernorum operum rationes explicanti sunt redditae ; 
quibus de causis brevius quam cuperem ad tuas humanissimas et 
elegantissimas litteras respondebo. Simul atque de tuo adventu 
cognovi, melius de salute Bornemissae nostri sperare coepi. Cu-
ius in curationem eo tibi maior est opera danda, quod is temeri-
tate quorundam imperitorum nomen medicorum usurpantium vi-
detur in hoc discrimen se ipsum adduxisse ; quod ego ita tamen 
illi vitio verto, ut aliquid etiam hominum ingenio et naturae tri-
buam, qui nonnunquam certo auxilio destituti ad umbras etiam 
confugere soleant ; quod cum necessario accidit, arbitrari debe-
mus, praestare tamen sero sapere quam nunquam. Id si noster 
quoque Bornemissa fecerit, tuisque tam praesentis quam absen-
tis praeeeptis obtemperaverit, non despero, quin is amissas diu-
turno morbo vires recuperet, etiam si tardius. Ut autem in alijs 
rebus, ita nec in curanda valetudine putandum est tarde id fieri, 
quod bene et cum ratione fieri solet. In tanta temporis brevitate, 
qua urgeor, perlegere minime potui totos tuos in Paracelsum 
eiusque sectatores commentarios. Retiuui igitur apud me librimi 
eo animo, ut, si per te licuerit, mecum abducam, otiumque na-
ctus in itinere diligentius evolvam. Ex paucis tamen capitibus 
v eluti per transennam lectis agno vi, quod dici solet, leonem ex 
ungvibus, ex eaque lectioue magnam coepi voluptatem, capturus 
maiorem, si tu bis commentariis liberaveris honiines a stulta opi-
nione colendi Paracelsum. Quamvis enim, ut ego arbitror, imbe-
cilles solum animos hic error invaserit, sciamque a doctis et sanis 
hominibus omne nomen Paracelsisticum non tam odio haberi, 
quam vel contemni, vel derideri : tamen operae pretium est te 
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imbecillitate iudicij lapsis opem ferre, eosque a Tartaro Paracelsi 
eripere, quod Mercurius toties ab ilio nominatus facere adbuc 
quidem aut noluit, aut odore sulpburico gravatus non potuit. Sed 
an tu Marcelle exìstimas stulte fecisse Paracelsum, quod tot mon-
strosis borrendisque vocabulis in aliamque significationem detor-
tis volumina sua referserit ; bine, mihi crede, omnis illius apud 
imperitos est gloria, bine apud stultos nominis celebritas. Nam 
si is voce et ratione ad exprimendas animi eogitationes, quem-
admodum natura voluit, usus fuisset, cum sapientibusque virtu-
tem orationis perspicuitatem esse dixisset, non obscuritati deni-
que scientiam omnem ex notioribus nominibus, verbis et enuncia-
tionibus gigni solere asseruisset, animadvertebat futurum esse, 
ut tota doctrinae tam ineptae vanitas repente evanesceret. Nani 
quis credat eum a vobis medicis iutelligi voluisse rationem et 
vim medicinae suae, qui eius vocabula nec explicavit, nec 
in recepta a caeteris mortalibus significatione usurpavit ? Dent 
igitur ij se se curandos Paracelsisticis, qui verbis incognitis, re 
incognita, pharmacisque incognitis se se curari sperant. Ego qui-
dem cupio, ne medicina egeam, si eguero, a vobis auxilium 
implorabo, qui non a spiri tibus tartari eis, ut Paracelsus, sed ab 
Apolline, Aesculapio, Hipocrate, Galeno, et korum similibus ac-
cepta medicina aegrotanti generi bumano succurrere soletis. Bene 
vale, et tantam apud Bornemissam moram trabe, quantam illius 
morbus postulai Erit id et nobis omnibus gratum et officio ami-
citiaeque tuae dignum. Datum Abafaja die 19. Decembris 1590. 

XV. 
Jordanus János (?) Berzeviczi Mártonhoz. Bécsből, kelet nélkül. (1575.) 

Joannes x) Jordanus Berzevicio suo S. P. D. 
Ambiguum quod ante dedistis responsum effecit, ut denuo 

ad vos remitteretur Levinus. Cum causa tibi sit notissima, unice 
a te peto, si quid bac in parte potes, tuam nobis loces operani. 
Mittit tibi borologium me authore, cum id tibi fore gratum exi-
stimarem, praestantius quid donaturus, si gratius Tibi fore affir-
massem. Indignum vestra affìnitate non censuerim, et nisi quid 
aliud impediat, nihil video quod remorari possit, Tu tamen in re, 
quod aiunt, praesente certius omnia perpendes. Yerbosior sum 
quam debebam, ac si causae diffiderem, vel tuam in dubium vo-
carem diligentiam. Nosti amorem solicito refertum timore. Ut 
ille nulla alia quam patrui (qui fatis functus nuper est) horta-
tione ambire coepit, ita revera ausim affirmare, solam pudicitiam, 
familiam bonestam, et Pannonicarum foeminarum integritatem 

*) Gyanítom, bogy itt a másolatban a Joannes név hibásan áll a 
helyes Thomas helyett. 
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illi auctores fuisse, ut geuerosam amaret virginem, quae sane 
priores procos nescit cur huic ante tulerit. At recte seribis ivi 
Otojv yovvaöi xeivai. Nos tamen nobismet cleesse minimi opor-
tuit. De meis rebus nescio quid toties Te obtundo. Amicos sic 
soleo beare, nihil tamen illorum quoque causa non fecerim. Trans-
egistine cum Mercatore. Forte argentum Levino commode cre-
deretur, vel si id tutius iudicaris, malo a Tirnauiensibus accipere. 
Nullám occasionem negligas. Terremur quoque Turcicis rumori-
bus ; cura amorque liberorum solicite instigant. Trium sum libe-
rorum parens, et uxoris quartum partum intra mensem exspecto ; 
eos privari bonis avitis non esset aequum. Si quid humanitus 
mihi eveniret, quid spei illis reliquum foret, quibus ne quidem 
Transylvania de nomine est nota. Alias quoque memineram cin-
gulorum argento obductorum ornamenta muliebria, e quibus ex-
torqueas quae in meam partém cesserint, et bue cum curru ve-
hantur, Levino tradite perferenda. Yetustas nescio illa quid gra-
tiae habet, et patrius ornatus simplex coniugi meae esset gratius. 
An acceperis históriám Bohemicam, nondum scio x) ; si domi fuis-
sem, constitueram opusculum ad te mittere theologicum, sed re-
jicietur in aliud tempus. Nova nulla sunt, nisi quae vobis iam 
nota sunt, Rudolphum et Bohemiae et Romanorum Regem de-
stinatum et inauguratimi.2) 

Tu vero mi Martine vale, et splendor aulicus tuus ne tae-
dium veterum amicorum tibi inducat caveto. Yiennae etc. 

Czím : Splendido anratae militiae Equiti Domino Martino de Ber-
zevieze, Illustrissimi Yaivodae Transylvaniae Consiliario et Secretano, 
Amico fratria loco diarissimo. 

XVI. 
Thúri Pál Balsárati Vitus János orvosnak. Debreczen. 1568 . jul. 22. 

Excellentissimo viro Domino Joanni Yito Balsaratio, Do-
ctori M. felicissimo, Domino suo observandissimo S. D. 

Quae tuo nomine debuit noster Agricola bona fide mihi 
retulit. Nec mora, facta collatione cum Domino Sándor, niissae 
sunt litterae. Nunc sumus in expectatione relationis ; ubi eam 
aeeepero, non longe post (ut spero) viva voce tibi referam : sed 
danda est opera, ut quod scribitur fiat, iuxta illud : quod scripsi, 
scripsi. Yale veteris clientis memor. Ex Debreczen 22. Julij 1568 

P. Thurius. 
*) II. Rudolf 1575-ben koronáztatott eseli királylyá e's római ki-

rálylyá s igy e levél kelte kétségtelenül 1575. 
2) A kolozsvári születésü Jordanus Tamás brünni orvos 1575. 

Baselben adta ki Dubravius História Bohemieáját. — A föntebbi sorok-
ból kitetszik, hogy neje is erdélyi birtokos nemes családból való volt. 
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D. Georgius Czegledius Te plurima salute impertit. Idem 
facit D. Petrus Carolius synergus eius. 

X V I I . 

Gr. Salin Gyula az Erdélybe induló Brutus Mihály történetírót Báthori Ist-
ván országbíró szívességébe ajánlja. Galgócz, 1591. dee. 21. 

Spectabilis et Magnifice Domine, Amice et affinis obser-
vandissime. Salutem et servitiorum meorum commendationem. 

Joanne Michaele Bruto, Caesaris historico, viro clarissimo, 
a multis iam annis perfamiliariter utor, eumque propter insi-
gnem eruditionem et sapientiam, quo nomine etiam magnis Prin-
cipibus acceptus est, et plurimi semper feci, et mirifìce dilexi. Qui 
cum istbac in Transylvaniam sit profecturus *), putavi eum Spe-
rabi l i et Magnificae Dominationi Yestrae diligenter commendare 
oportere. Itaque ab eadem vehementer peto, ut Brutum quantis 
potest officiis, potest autem et multis et magnis, cum ad ipsam 
venerit, prosequatur. Quod ut mihi gratum atque iucundum futu-
rum est, ita vicissim ut a me, si qua in re Spectabili et Magnificae 
Dominationi Yestrae gratificari potuero, compensetur, omnem 
operam adhibebo. Yale. Galgócij 21-a Decembris Anno 1591. 

Spectabilis et Magnificae Dominationis Vestrae 
affinis et servitor 

Julius Comes a Salmis et Neub. 

Czim : Speetabili ac Magnifico Domino Stepbano de Báthor, Judici 
Cuviae Regiae, ac Corniti Comitatus Simigiensis, Szathmariensis et de Sza-
boltz, ac Consiliario Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis ete. Domino 
affini et amico mihi observandissimo. 

Közli : SZABÓ KÁROLY. 

*) Toldy Ferencz Brutus általa kiadott Magyar históriája beve-
zetésében kimutatja, hogy Brutus 1591. dee. 16-dikán indult Pozsonyból 
utolsó erdélyi útjára. Monum. Hung. Hist. 11. oszt. írók. XVI. köt. LXII. 
I. E levélből látjuk, hogy öt nap múlva, decz. 21-én, Galgóczon pártfo-
gójánál gr. Salm Gyulánál időzött. 
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HARMADIK KÖZLEMÉNY. 

Okmányok. 

1. 
Omnibus Christi fidelibus tam praesentibus quam futuris 

noticiam praesentium habituris. Conuentus Eclesiae Monasterij 
Beati Johannis Baptiste de Jazow Salutem in omnium salutis 
largitore super facto quarundam vrburarum ferri fodina-
rum, in monte inter fluuios dobsijnapathaka et Gjevlnewzyze 
existen habitarum nec non quarundam Gasarum seu domorum 
que uulgariter hámor dicuntur in eodem fluuio Gewlnecz situa 
tarum et existentium excepto solum monte Czemberk 
vocato inter dictos fhiuios existene fieri et orili possunt. .. Anno 
dorn. Millesimo Quadringentesimo octauo. 
(Ulászló királynak 1507-ben kelt Verbőczi István, Ellyevölgyi és má-

soknak szóló kiküldetési leveléből.) 

2. 

Comes Ladislaus de palocz Judex curie Serenissimi prin-
cipis domimi Matkie dei gracia Regis Hungarie Dalmacie Croac. 
etc. Nobilibus viris Corniti et vicecomiti et Iudicibus nobili uni 
Comitatus Gemeriensis debitam reverenciam cum honore. Dici-
tur nobis . . . . quomodo circa festum nativitatis domini proxime 
praeteritum Magnificus Georgius Bebek de pelsewcz et paulus 
filius Emerici wajwode de Wamos . . . Mathie Huszt in opido 
Elsva comoranti Brewer Judicis possessionis Alsosaijo et Simo-
nis fi Iii Eiusdem . . . homines et Jobagiones . . . in possessione 
Dobsijna commoranti super fodinis cupri eorundem exponencium 
(tudniillik : domiuae Elene reliete condam andreaede Chytuek 
nec non ladislai Johannis detrici Nicolai pauli et Michaelis 
filiorum eiusdem) intra veras metas diete possessionis ipsorum 
dobsijna in Comitati! Gömöriensi existente laborautes diuersis 
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minis tribulationibusque et oppressionibus sepe sepius captiuare 
et captos in uinculis eonseruandos . . . . quendam loeum eusionis 
ferri Gywrghsteller hamora voeati in fluuio Gelneez similiter 
intra weras metas sepediete possessionis dobsijna in Jam dicto 
Comitatu Gömörien adjacentis habitum . . . preter omnem uiam 
Juris oceupassent Datum Bude feria quinta proxima ante 
festum Beate Margarete virginis Anno domini millesimo qua-
dringentesimo sexagesimo sexto . . . 
(Drenclieni Miklós gömöri alispánnak Palóczi Lászlóhoz küldött jelenté-

séből 1466.) 

3 . 

Mathias dei gracia Rex Hungarie Bohemie etc. Fide-
libus nostris capitulo ecclesie Agriensis salutem et gráciám. 
Noueritis . . . . dicti possessionis dobsijna ibidem fodinas cupri 
ipsius actoris (tudniillik : Joannis de Chethnek) quas nunc circum-
specti andresmal civis de Jglo et Nikel Czemerman in eadem 
dobsijna commorantes ex annuencia dicti actoris colerent et 
laborarent pro se indebite et preter omnem viam Juris occupari 
fecisset (t. i. Georgius Bebek de pelsewcz) occupatasque teneret 
eciam de praesenti In quibus eidem actori quingentorum flore-
norum auri dampna intulisset. . . . Datum Bude predicto tertio 
die Quinti decimi diei prenotati Anno domini Millesimo qua-
dringentesimo Septuagesimo quinto. 
(Mátyás királynak 1475-ben kelt kiküldő levele az egri káptalanhoz.) 

4 . 

. . . Serenissimo principi domino Mathie dei Gracia Regi 
Hungarie Bohemie etc. domino dno ipsorum Graciosissimo. Capi-
tulum Ecclesie Budensis orationum sufiragia devotarum nostra 
Nouerit Serenitas nos literas . . . . Magistro Michaele de Mikla 
homine vestro Regio de curia vestra Regia per nos Ma-
gistrum Laurencium de Tkemeswar socium . . . duximus desti-
nandum Tandem iidem exinde ad nos reversi nobis conformiter 
retulerunt Quod ipsi vigesimo die festi Beatj Jakobi apostoli 
proxima preteriti ad facies diete possessionis consequenterque 
Montium inter dictos fluuios dobsjna pathaka et Gewlneczwize 
adjacencium ac fodinarum cupri contenciosarum accedendi 
exiuissent ad quendam montem a plaga aquilonalj diete posses-
sionis dobsjna inter dictos fluuios dobsjna pathaka et Gewl-
neczwize adjacentis in quo varie alie monticulorum elevaciones 
et ferri fodine tam in sumptitate quam in latere copiose extitis-
sent quem quidem montem ipse procurator (tudniillik: Deme-
trius literátus de kozar) ejusdem domini comitis (t. i. Emerici de 
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Zapolya) Hontem Czemberk appelasset, vnde . . . ad plagam 
oceidentalem in deeliuitate eiusdem montis quasi per spácium 
quarte partis vnius Miliaris procedendo in extremitate eiusdem 
montis peruenissent ad pretactas fodinas cupri contenciosas in 
quodam planicie infra sumpmitatem Montium similiter inter dic-
tos fluuios dobsijnapatliaka et Gewlneczwize adjacencium existen-
cium quas ipse procurator eiusdem domini Comitis similiter ad 
predictum montem quem videlicetipse Montem Czemberk appelas-
set pertinere et morite in eodem existere asseruisset, Demum 
altero die . . . uenissent ad alium Montem similiter in plaga 
aquilonalj pretacte possessionis dobsjna consimiliter inter dic-
tos iluuios . . . adjacantem quem procurator *) annotati Johan-
nis de Cketknek Montem Czemberk et nulluni alium montem 
inibj ilio nomine appellali allegasset in cuius Latere varie fodine 
antiquitus culte apperuissent fodinas tamen cupri pre-
tactas pro ut ipsi visu considerare et a cultoribus fodinarum ipsa-
rum et Magistris Gazarum vulgo liamor dictaruin intelligere 
potuissent non in monte Czemberk sed intra metas annotate 
possessionis dobsijna existere fide conspexissent . . . . propter 
moncium saxosam tortuositatem et viarum difficultatem ream-
bulare non valuissent fodinas . . . . in longitudine et ex 
latitudine ad vnum milliare extendere existimassent  
Datum decimo die Reuisionis Reambulacionis et estimacionis 
antedictorum anno domini Millesimo quadringentesimo septua-
gesimo sexto. . . . 

(Ulászló királynak 1507-ben kelt kiküldő leveléből.) 

5. 

Piltz Gáspár 1584-ig dobsinai lelkésznek 1585-ben írt és 
Ivlesch Dániel által Wittenbergában 1671-ben Haken János 
nyomdájából kiadott művéből : 

§. 1. Oppidum Topscba si tum est. . . tribus plus minus 
milliaribus ab ipso Carpatho versus meridiem disiuncto, nobilio-
ris ferri, chalybis scilicet fodinis et offìcinis non incelebre . . . 

§. 2. . . . immissis plagiariis, qui operarios metallicos, lig-
natores, carbonarios abducerent, in eas oppidum coniecit angus-
tias ut minis crebris ad tributum Turcis pendendum ad egerint. 

6. 

A kisbonti (gömöri, murányi) ág. ev. esperesség (fraterni-
tás) jegyzőkönyvéből. (Protocollom Rimanovianum.) 

*) T. i. paulus de pelen. 
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a) A dobsinai ev. egybáz jövedelmeinek 1622-ben Peczelius 
Zsigmond által eszközölt összeirásából : 

A S S I G N A T I O U N I V E R S O R U M , P A R O C H I A E , 
DOPSCHENS1S. PROVENTUUM, P E R ME, SIGISMUN-
DUM P E Z E L I U M NISSENum Silesium, Senem Septuagena-
rium, indegneq agentem ejusdem Ecclesiae 36 annis Pastorem, 
in usnm meorum successorum reposita. 

P R O V E N T U S P A R O C H I A E 
DOPSCHENSIS . 

1 De decimis 

11 De accidentijs. 
Illorum accidentium omnium Calybs est optimum : 

singulis enim septimanis unum tamen calybeum ex quolibet mal-
leo Calybeo, si vel uno vel altero duntaxat die laboraverint, 
pondere x/16 Centenarij dare fabri obliguntur, hac ratione, ut 
Pastor Ecclesia illis pro labore aut fatigijs mittat in duabus sep-
timanis pintam Cerevisiae. 

A d d i t i o n o t a t u d i g n a. 

Si contigerit, ut duae vel tres in uno malleo constructae 
fueriut officináé, tunc ex qualibet detur tamen Calybeum Pastori 
juxta antiquorum Regulám germanicam : 

Waii man mehr als für einem fewer schmiedett, in einem 
hammer, so gebieret von einem Jedem fewer dem Pfarherr ein 
Riegel Stoll. 

Factum est circa annum Christi 1612. quod Polonus qui-
dam Nicolaus nomine coluerit duos malleos ; in uno (ut in copia 
Calybem cudere potuisset) secundam struxit officinám, et non 
nisi unum duntaxat ut antea mihi exhibere voluit lamen. Ego 
vero non contentus cum ipso coram Jureli t igans jus optinui, vivis 
et fide dignis Testibus quorum nomina (piae memoriae) fueriut 
Tins Paul, Christof Schosz, quibus se sponte adjunxit Leonhar-
dus Andreae, qui fassus est in patris sui Malleo fuisse Anno 
Christi 1560. vel circiter tres officinas, et ex eodem Pastori ces-
sisse singulis septimanis tria lamina : insuper apperuit, cum supra 
nominatis fabris senio confectis, adhuc tumtemporis fuisse quinq 
malleos, et in tribus eorum singulis, duas officinas, inde factum 
est, Ecclesiae Pastorem una quaq septimana ex sex malleis unde-
cim lamina calybea accepisse. Hanc assignaveram additionem, 
ne successoribus meis, si ipsorum temporibus plures erigerentur 
officináé in uno malleo, de hoc accidente aliquid defalcari pos-

TÜRT. TÁR. 1881. 32 
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set, sieuti plurimi exoptavissent, me lites movente cum supra 
dicto Polono. 

Deo triuno sit laus et gloria Amen Anno 1622. 
(Pagina: 309 — 310.) 

7. 

A dobs. ág. evang. egyház 1637-ben eszközölt megvizsgálá-
sának jegyzőkönyvéből : 

DOBSCHENSIS Eccla in visitatane visa Ao 1637. die 9. 
Febr. clarisimo viro Michaele Lachano — sarco pastore patri-
cio existente, almae Fraternittis consen. diguisso. Judice vero 
Simeone Vasserbauchio ; Aedituo Michaele Wojtko, in qua actio-
nes transactae et causae oblatae discussae hoc ordine et modo : 

3. De Ecclesiasticis reditibus inquisitioni factae, Consig-
natione Agror. et Prator. nec non Officinar. Metallicar. Proven-
tum specificato!' Series est exhibita uti sequitur. 

4. Alia accidentia templi Dopschen. Von jedem Eisen 
Hammer kombt Järlich zur Kirchen — 2 fl. Jezund sind 7 — 
Hammer facit 14 fl. 

It. Ein Eysen Hammer auff Ander benachbarten Hattert, 
so von der Dobsclier Hattert Eisen Stein führet, gibt 1 fl. iezt 
seindt solche Hämmer Dreye — facit 3 fl. 

NB. Item Auss einen ieden Stahlhammer kombt zur Kir-
chen von einen ieden Centner Stahl ein heller. 

It. Es seind auch Spatbergwerk zur Kirchen gehörig, wer der-
selben gebrauch will ist schuldig zur Kirchen das gebür zu erlegn. 

b) Rectoris scholae salarium. 

2. Ex officinis ferreis singulis septim. Unam ferri por-
tionéin. 

ex Chalybeis conflatorv's, Mass vocatis 50 d. quotiescunq 
agitat, et materia cruda Chalybis conflatur. 

(Pag. 731 et 733.) 
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8. 
g) Testamentum Mariassinum. 
In nomine Sanctae et Indiuiduae Trinitatis Amen. Dob-

sebinán negyven öt belyes jobbágy volt az török rablása előtt, 
kiknek némelyike és nagyobb része esztendeig tiz-tiz péuzt ád, 
egynehánya tizenkét két pénzt, egy nebánya nyolezad fél pénzt, 
némelyik csak ötöt, még most is vagyon puszta mint egy nyolczig. 

Ugyan Dobsebinán egy malom, attúl adnak az árváim ré-
szére hat forintot. 

Tiness Pálnak vagyon egy massája, attúl jön esztendeig 
négy forint. 

Peress Hanesznak vagyon aczél hámora, kitűl fizetnek négy 
forintot. 

Az Szőcs aczélbámorátúl jön négy forint. 
Blesz Csiskó vashámorától az fele adó esztendőnként ez 

részre hat forint huszonöt pénz. 
Jesztel Stephan vashámorától fele adó esztendőnként 12 

forint 52 pénz. 
Dániel vashámorátúl esztendőnként fizetnek fele adót 6 

forintot 25 pénzt. 
Jesztel Michel vashámorátúl fizetnek fél adót hat forin-

tot 25 pénzt. 
A mely hámort Grosz Mikel bírt, attúl fele adó járna 12 

forint 50 pénz. í rat tat tam Csepán falusi házamban 28. Januari j 
Anno 1592. Georg Csimani Ord. V. Comes mp. (L. S.) Christo-
pher Soldos de Kunig mp. (L. S.) Andreas Töke de csépanfalva 
mp. (L. S.) Andreas Karitenyi mp. (L. S.) Nicolaus Karitanyi 
mp. (L. S.) Korom György mp. (L. S.) Coram nobis Sigismundo 
Keczer mp. (L. S.) Joannes Kendy Junior mp. (L. S.) Francis-
cus Mariassj mp. (L. S.) Nicolaus Monokj mp. (L. S.) 

Collatum cum Originali per Legale Testimonium mp. 
(A esetneki dominium által Dobsina városa ellen 1 770-ben indított perre 

vonatkozó, a dobsinai levéltárban lévő perkönyvből.) 

9. 
A d o b s i n a i v á r o s i t a n á c s j e g y z ő k ö n y v é b ő l . 

Ez?n jegyzőkönyv reánk maradt része czímlap nélküli foly-
tatás, mely 1595-től kezdődik és jóllehet egyidejűleg »bánya-
könyv« (lásd alább) is volt, a bányászatra vonatkozó adatokban 
mégis igen gazdag. Igy pl. 

a) 1632. pünkösd keddén »vagyis Juni 6-án« az érdemes, 
igen bölcs és körültekintő biró elé lépett Uliana Benedek beje-

33* 
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lentvén, liogy göluiezvölgyi hámorát összesen 650 írtért eladta 
Kreutzer Dánielnek, mely adásvétel az érdemes biróság előtti 
áldomással lett megerősítve. 

b) 1628. jan. 16-án megveszi Stempel György testvéreinek 
kohó-, hámor- és bányákbeli örökrészét. 

c) 1629. február 23-án elismeri Franz Gergely, hogy gölnicz-
bányai lakos ifj. Stark Jánosnak 56 mázsa aczéllal tartozik, köte-
lezvén kogy magát ezen aczél mennyiséget következő részletekben 
adja meg : nach dem Faschang vierzehen Tag sol ich ihm geben 
Centner 12 vnd abermal nach 14 Centner 12 vnd so fort an bisz 
die Summa gezahlet wird, die letzte sol fallen auf den vierdten 
Sontag nach Ostern. Ezen 56 mázsát maga fogja fuvaroztatni 
Rozsnyóig, és »jó kohó vasból legyen az aczél!« 

à) 1629. oct. 23-án Stubner Illés adósa iglai lakos Kaiser 
Wenczelnek 326 frttal, ez okból eladja neki egész vasgyárát 
(seine ganze Handlung als Hamer sampt seinem ganzen zugekö-
ruug, die Masz sampt derselbigen zugehörungen, sampt allen 
Spattbergen so er in händen gehabt hat. Enderberg, Schoszberg, 
Stubners Matz Berg.) A (szóbeli) adásvétel jegyzőkönyvbe (in 
das Stadtbuch) iratik és arról vevő városi pecsét alatt kivona-
tot kap. 

e) 1629. oct. 8-án. Stempel György 100 mázsa aczéllal 
adósa iglói Kaiser Wenczelnek, mely okból eladja neki egész 
vasgyárát (als Hamer sampt seinea Zugehörungen, die Masz 
sampt derselbigen zugehörungen, alle Spattbergen so er in Hän-
den gehabt hat.) 

f) 1640. dee. 18-án eladja Franz Gergely vasgyárát 600 
ft és 18 mázsa aczél vételárért Szontagh Lajosnak (mass vnd ha-
mer, mit aller zugehörung mit allen seinen Bärgen.) 

g) 1641. jan. 5-én Franz Gergely (»Tököly Zsigmond job-
bágya!«) osztályos testvérével Franz Jánossal (»szt.-királyi An-
drássy Mathiae Unterthan !«) egyességre lép, kötelezvén magát 
ezen testvérének, az átvett kohó- és aczélbámorbeli illetőség fejé-
ben, 1 30 frtot és 3 mázsa aczélt megadni ; ha ezen egyezséget 
felbontaná, 200 frtot fizet büntetésül, mely összeg egészben test-
vére ügyvédét, Gömörvármegye táblabiráját szent-királyi An-
drássy Mátyást és nejét szül. Monoki Annát fogja illetni. 

li) 1656. febr. 14-én végleges elintézést nyer a Janosik 
András által Lux Kristóf és Szontagh János »Hübelchen« nevű 
bányatelkében űzött dúló művelésből támadt viszály. 

Janosik András ugyanis 1654-ben Lux Kristóf bányatel-
kébe hatolt ; utóbbi azért panaszt emelt a biróság előtt, mire a 
bányatörvény értelmében (nach Berggerechtigkeit) két esküdt 
néhány hitelt érdemlő személylyel a helyszínére küldetett, kik 
hazaérkezve, a tanácsnak a panasz alapos voltáról jelentést tettek. 
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Erre Janosik András kénytelen volt Lux Kristóffal kiegyezni, 
és őt 7 láda (szekér, Hüle) vaskővel kárpótolni. Mindkét fél egy-
egy forintért bort vett, mely a bánya járásban résztvett személyek 
segítségével költetett el. 

Janosik András azonban 1655-ben ezen egyezség daczára 
ismét Lux Kristóf bányatelkében dolgozott. A dolog ismét bíró-
ság elé került, a bánya mester az esküdtel és uebány hitelt érdemlő 
emberrel ismét a helyszínére küldetett és miután ezek a panaszt 
ismét alaposnak találták : Janosik András bilincsekben 
lakolt. 

A szigorú büntetés az erőszakoskodó Janosik Andrást fel-
bőszítette, ki aztáu földes urához »szaladt«, a birót még azzal is 
— hamisan — vádolván : hogy az ő — Janosik András — bá-
nyatelkéből 4 ölet elvett és Szontagh Jánosnak által adatott. Erre 
a földesurak 1656. febr. 14-ik napjára határidőt tűztek, mely 
határnapon a helyszínén megjelent kastélybírák (Török István, 
Pirnig Jakab, Brujnik Dániel és Szűcs Menyhért) rendes itélő-
széket tartottak, a dolgot kinyomozták és a vád alaptalan voltá-
ról meggyőződvén, következő Ítéletet hoztak: Janosik András az 
1654. 1655. 1656-ban volt városi bírákat a kastélybírák előtt 
nyilvánosan megkövetni (mit Handt vndt Mündt abbitten) köte-
les, ha pedig még egyszer Lux Kristóf bányatelkébe lábát tenni, 
abból egy követ kiszedni vagy az ekkép elintézett ügyet feleleví-
teni merészelne, 24 frtot tizet büntetésül, melynek fele a földes-
uraságot, másik fele a városi birót fogja illetni. 

i) 1660. nov. 25-én végrendeletet alkot Lux Kristóf, mely 
szerint két hámorát, a hámor helyet (in der Gölnitz, welche vor 
dessen Pakkesz Hannesens gewesen), a fűrészt, a legfelsőbb Szon-
tagh-féle hámort (beim Stohlhämern) és a »Hübelchen« és más 
bányákat András és Pál nevű két fiának hagyományozza. 

k) 1678. jan. 4-én eladja Janosik János 400 fr t vételárért 
hámorát (oberhalb Topschau und allen Eisenhämmern liegend) 
Stempel Andrásnak. 

1) 1689. aprii 4-én 68 frt vételáron következő bányákat 
vesz Szontagh Tóbiás Stempel Andrástól : Erstlich bey der gros-
sen Zech gegen der gilnitz oberhalb Milleters Hamer 2 felder 
eines obwendig der Zech das andre vnterhalb der Zech 1 feldt. 
It. auff dem Langenberg gegen der gilnitz 5 Felder vnterhalb 
Yalten Megess Flecken oberhalb den brunn. Nochmahl auf dem 
Langenberg Neben Dangel Stempels gegen Elias Antony sein 
Hamer 4 Felder Item auch neben des Dangel Stempel vnterhalb 
auch ein Feldt mit Hl. Andreas Lux auch ein Feld mit einander. 

m) 1698-ban rétnek használandó területet kér Nóvák 
András »oben im Grund wo man auf die Wiesen Kombt beim 
Schlackhaufen an dem Gelehn.« 
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n) 1718. oct. 17-én szerződésre lép L á n y J á n o s Dobs ina 
városával, mely szerint évi 12 ta l l é ré r t krebsseifeni vasgyárához 
közel fekvő városi e rdőkben annyi szenet te rmelhe t , mennyi a 
kohó-tizemhez szükséges. 

10. 
A d o b s i n a i b á n y a k ö n y v b ő l . 

Ezen jegyzőkönyvben ta lá l juk a dobsinai bányabi róság ha-
tározatai t , az á l t a l a k iado t t ku t a t á s i engedélyeket, fe lkérvényeket 
és ha ladékoka t , va lamin t az előtte kö tö t t szerződéseket. R e á n k 
azonban csak 1697-ben kezde t t fo ly ta tása marad t , de tény, hogy 
régebben is vezet tetet t , (lásd fennt 27.) 

a) 1697-ben megjelenik K a i s e r I l lés bánya-polgár a h á n y a -
bí róság előtt és két hámorához tar tozó vasbányái t a bánya-
könyvbe i r a t j a . E z e n bányák a következők : 

»Anno 1659. Míchiiel Keyser, von Jockel Hancko cin Berg ge-
kauft ím Bingarten obwetter der Eoss-Pink. 

Ao 1659. Michael Key ser, ober den gekauften Berg ober der Ross-
Pink Ein Feldauffgefordnert. 

Item : Hat Michael Keyser, im Bingarten, ober dem Seiiffen em-
pfangen zwey Felder. 

Ao 1664. Michael Keyser im Bingarten, unter Paul Sontag auf 
seinen Sohn Lorentz Keyser Ein Feld empfangen. 

Ao 1666. Mich. Keyser im Bingarten, unter Iwanischens gekaufft, 
auch auf sein Sohn Lorentz Keyser zwey Felder. 

Anno 1670. Michael Keyser, im Bingarten, ober TyHangen Ne-
tens auch ein gekaufter Berg. 

A. 1671. Mich. Keyser, im Bingarten, neben Daniel Gömörer hat 
auch zwey Felder aufgefordert. 

Item : Mich. Keyser im Bingarten beym llmen neben des Stempe-
lischen Bergs zwey Felder : beneben auch eine überschar. 

Item : Mich. Keyser im Bingarten unter der Rosspink untern Weg 
zwey Felder. 

Item : Einen von Tyllangen Neten gekauft, im Bingarten, obwet-
ter den Hollen weg, den man den Stollen nennt. 

Ao 1656. Michael Keyser, auf der Scheib zwey Felder empfangen. 
Itein : Mich. Keyser, auff der Scheib, in diesem Jahr ein überschar 

aufgefordert, neben dem Schacht. 
Item : Auff dieser übcrschar, sol Andreas Lux sein Feld und die 

gedachte Überschar zugleich ausgearbeitet werden. 
Ao 1664. Hat Michael Keyser empfangen neben Tobiä Krausens 

zwey Felder. Nach diesem auch des Tobiii Krausens gekauft 1 Feld. 
Item : nach diesem Hat Elias Keyser von seinen Schwiegervater 

Andreas Stempel Ein Feld gekaufft. 



története dobsinán. 5 0 3 

Item : Auff den Massörtern bey den grossen Birn-Baum zwey 
Felder. 

Ao 1668. Mich. Keyser ein Berg auf den Redel empfangen, ist 
auch gemessen worden. 

Ao 1669. Mich. Keyser, am Redel, vorwetter dem Flecken neben 
des Daniel Gömerers Ein Feld empfangen. 

Ao 1672. Mich. Keyser, am Redel, auch neben des Daniel Göme-
rers, auf sich und auf seinen Sohn zwey Felder empfangen. 

Ao 1669. Michael Keyser am Redel, auf seinen Sohn Lorentz ne-
ben Daniel Gömerers Flecken Ein Feld empf. 

Itein. Lorentz Keyser auf den Altenberg vom Paul Czischko einen 
Berg gekaufft, neben des Sonntags. 

Item : Michael Keyser, auffm Altenberg unterm weg Hinter der 
Birk ein Feld empfangen. 

Item : Michael Keyser auf dem Altenberg, unterm weg, neben An-
dreái Luxens seinen Berg Ein Feld. 

Ao 1672. Michael Keyser, neben des Andreas Stempels und Jacob 
Remeniks in Haseln zwey Felder. 

Item : Ein Feld mit Jacob Remenik mit einander. 
Ao 1674. Michael Keyser, in Haseln, bey Ertzfeldern, zwey Fel-

der empfangen. 
Ao 1666. Michael Keyser, auf der Gugel, neben des Jacob Klausz-

man zwey Felder, 
A. 1675. Hat Mich. Keyser, auf der Gugel, wo man den resclien 

Weg am Hübelchen rauffer kommt 2 Felder empfangen. 
Item : beneben diesem Einen gekauft. 
Ao 1674. Hat Michael Keyser, zween Berg aufgefordert und Ei-

nen beneben vom Girg Lelko gekaufft. 
Item : Hat auch Lorentz Keyser vom Andreas vom Andreas (sie) 

Wasserbauch auf der Gugel Ein Feld gekaufft. 
A. 1694. Hat Elias Keyser auf der Gugel, hinter Binders Flecken 

Ein Feld empfangen. 
Ao 1669. Michael Keyser, auf den Langenberg von Andreas Czap-

nitzij Einen gekaufft, und beneben Einen auffgefordert. 
Item: Auf den Langenberg Mich. Keyser, vorwetter dem brünnel 

von Daniel Gömerer gekauft zwey Felder. 
Ao 1692. Auff den Beckenberg, wo der Weg auf die Land kommt, 

Ein Feld. 
Item : auf den Beckenberg, ob wendig Merten Czischkens Ein Feld. 
Item : in Birken, neben Tobias Czischko Ein Feld. 
Ao 1644. Gegen die Trencken unter Plohn Michels Jand Ein Feld. 
Ao 1647. Unter Fabias Scheüer in Steinseüffen Ein Feld. 
Ao. 1653. Auf Fabian Scheüer Ein Feld. 
Ao 1668. Auf dem Beckenberg, neben Tobiä Czischko, obwendig 

der Birk zwey Felder. 
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Ao 1 669. Im Steinseüffen, obwetter Andreas Janoschik zwey Felder. 
Ao 1670. Iin Steinseüffen, obvetter Merten Gygants Ein Feld. 
Ao 1673. Im grossen Wolffseiiffen hinter Packes Land zwey 

Felder. 
Ao 1675. Obweter Daniel Stempels land zwey Felder.« 
aa) 1697-ben Lux András is bányakönyvbe iratja két hámo-

rához tartozó következő vasbányáit, ú. m. : 
»Wo der Weg in hintern Bingarten gehet, obwendig Elias Antony 

seinen Schacht einen von Thomas Ivaniscli, den andern, von Michael Iwa-
nisch zwey Felder. 

Ein Feld in Bingarten, obwendig Gabriels Zech. 
Ein Feld obwendig den Schützwenden auf der Scheib. 
Ein Feld obwendig den Bingarten, beyn weg, diss seits der Scheib. 
Ein Feld auff den Hübelchen, neben Elias Keysers Schacht sammt 

der Uberschar, mit Michael Keyser zusammen gestossen, mit einander 
zu arbeiten. 

Ein Feld neben Gabriel Feld, die Ebent. 
Ein Feld rauffwerts obern weg, zwey Felder unter Russnaks 

Schacht. 
. Ein Feld obwetter Dauicl Abscheins. 

Ein Feld von Iwanisch gekaufft auf den Hübelchen. 
Zwey Felder auf den Hübelchen, eines von Samuel Petschely, das 

ander von Merten Czisehko gekaufft.« 
b) 1697-ben Antony Illés is a bányakönyvbe iratja régen 

felkért réz- és vasbányáit, ú. m. : 
»Auff den Beckenberg den Erbstollen sammt den Haupt-Schachten 

Zwey felder weiss Kupfer Ertz. 
Auff der Silber-Zech zwey felder, den offenen Schacht zwey Fel-

der weiss Kupffer Ertz. 
Auff den Gelehn den Stollen und Schacht Kiss Bergwerck zwey 

Felder. 
In Gödernetsch neben der Wiess auff Kupffer Ertz zwey felder 

empfangen. 
In Nickels Hannes Grund, den Erbstollen sammt den Haupt-Schacht 

auff Kupffer-Ertz. 
Auff der Gugel, obwendig Paltzers Flecken, zwey Felder auff 

Kupfferberg. 
Jenthalben Krebsseüffen drey Felder Cinnoberberg. 
Oben auff der Gugel drey Felder Eissenberg von Palko Puttrady, 

und — 
— von Paul Sebka gekaufft, beneben auch empfangen. 
Jenthalben der Gugel, von Tobias Sonntag, mit Herrn Jakob Ke-

menik zusammen gekaufft Sechs Felder. 
Dissseits den gedachten Bergen, mit Tobias und Steffen Stubner^ 

drey Felder empfangen Eissenberg. 
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Item : wo man von Ilübelchen rauf körnt, rechter Hand beym weg, 
mit Munkas Micheln zwey Felder empf. Eissenberg. 

Von Benedict Czischko Eissenberg gekaufft, auff der Höh beneben 
Einen empfangen. 

Item : gerade gegen den Abend beym weg, neben Elias Keysers, 
mit Steffen Stubner Ein Feld empfangen. 

Im Binngarten, neben Gabriels Zech, Ein Feld Eissen-Berg, mit 
Steffen Stubner. 

Item : Vorwetter den Stinckenden Brun, beym Kreützweg, Zwey 
Felder empfangen. 

In obera Haseln, unterm Weg, von Mathias Pollak, Ein Feld Eis-
senberg gekaufft, beneben von Peter Quitko einen halben Berg gekaufft. 

Untern Hübelchen, neben Paul Luxens, Ein alt Feld Eissenberg. 
Zwey Felder auff den Beckenberg empfangen, neben Elia Keysers.« 
c) 1700. sept. 27-én a schwartzenbergi és gapeli bányatár-

sulat nevében újból felkéri és megerősítteti id. Szontagh Gáspár 
a már régen felkért 16 bányamértéket. »Das Schurfzeuchen 
ist XVI.« 

d) 1717. decz. 19-én felkér Antony Mihály és Koschik 
György egy bányamértéket »auf Eiisen Stein in Hürntzgründel 
neben Michael Antonis berek gegen den graben.« 

e) 1720. oct. 7-én felkér az illeték lefizetésével Szaler 
Márton Jósef a város alatti rézolvasztó számára 10 szénhelyet 
(Stedten) »Hünttern Mass-Ertern, an den Hohen Grodt dersel-
ben Leüdten und telili nach Rauff.« 

f) 1723. május 24-én bejelenti Petrovits Mihály, hogy a 
»Birkein« dülő mélységében kölenre fog kutatni (dass er auf 
Stein Flachs in die Tifft wird lassen Suchen auff den birckeln 
solches ist ihm Erlaubet worden, aber niemand zu Schaden.) 

g) 1747. aprii 24-én felkéri Benigni Gáspár a több mint 
ÍOO évig elhagyott neuvegi »tesnyarka« nevü bányát (ober H E . 
Caspar Szontaghs seiner Kupfer Berg Werk gelegen.«) 

h) 1751. márt. 6-án következő bányáit haladékolja Szon-
tagh Gáspár : zwyei Stollen in AVolífsseüffen, welche unter die 
Ebene gehen, zwey Schächte in Kräbseütfen auf Ertz undt Zino-
ber, Einen Neii vergewältigten undt zugleich aufgerichteten 
alten Stollen in Nikis Hannes grundt mit zugegebenen zunah-
men Johannj Stölln. Diesse alle auf Hiesigten hattert, Micholo-
ver Schacht aber auf AVlachover Territorio gelegen. 

i) 1752. sept, 20-án újból felkérik a mai Czemberget. Ezen 
ma is legjövedelmezőbb dobsinai kékeny-bányára vonatkozó fel-
kérés így hangzik : 

»Anno 1752. d. 20-ten Septembris Ist vor mir erschinen 
Unsser Mitbürger Johannes Beck im Nahmen seiner übrigen 
Zemberger Mitgewercken undt Meldet derselbe, wie dass ge-
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dachte Gewercksckafft an dem Besagten Zemberg Einen Alten 
Schacht gewiiltiget womit sie in Pure alte Zechen gekommen, 
und so viel erfakren, dass mit diesen Sckacht sowohl alss 
auch mit Obern Stollen ein Zimliche Länge Verhauen seye, 
dass Avan Sie auch Ihre Schürfte oder Felder Vermessen sol-
len Sie schwerlichen ein gantzes gebürg erreüchen dürffen, 
daher auch Ihre Bissher angewendete Mühe Arbeit und Un-
kosten Vergebens augewendet worden wären, umb aber die-
selben nicht gantz zu verlieren, Bitteu dieselben Ihnen den 
Untern Stollen zu einen Erbstollen Nebst dehrer darzu gehöh-
rigen Gerechtigkeit und noch andern 9 Schürffe zu verleicheu 
Wie ehedem auch, Am Heiitigen Dato jetz Besagten Jahres 
und Tages die in grundt, ober der Stadt, und Vnter dem soge-
nandten Geleen gelegene Zuschlag Grube, Vor sich und seine 
Mitgewercken mit denen darzu erforderlichen No 9 Schürften 
auf dass Neue Muthet und auss Bittet. Worzu ihnen der liebe 
Gott Seinen reichen Seegen schencken undt Verleihen wolle 
geschehn Anno et Die ut supra.« 

j ) 1757. decz. 8-án következő bányáit haladékolja Dobsiua 
városa: die 2 Stollen in den Grandel, auf der Silberzech 7 16 
theil, auf den Gapel 3/8 theil. 

k) 1772. aprii 2-án a dobsinai bányabiróság a hanyatlás-
nak indult rézbányászat emelése érdekéből következő szabályza-
tot (bányarendet) állapít meg : 

»Anno 1772. den 2-teu April ist bey hiesigen Kay. 
Königl. Topschauer Unter Berg Gericht in Ansehung fernerer 
Aufnahme derer Kupfer Berg Werke (da solcke bis dato in 
einen ziemlichen Verfall gerathen, und mehrentheils mit Schaden 
bearbeitet worden) dem Gemeinen Wesen und K. K. hoben 
Aerario zur Beförderung, um alle diessfalls eingeschlichene 
Müssbräuche und Abusus ab zu schaffen folgende Verordnung 
von wegen derer Heuer und ihrer ordentlichen Ordnung gemäss 
festgesetzet worden. Und zwar 

Dass alle unter hiesiger Berg Jurisdiction stehende Heuer-
schafft Montag des Mittags punct zwölf Uhr auf der Gruben 
sich einfinden, und alsbald nach verrichteten andächtigen Gebeth 
auch iu die Grube einfahren, unterdessen aber die änderte Kühr 
das benöthigte Wesen besorgen und anschaffen sollen ; so dass 
jede Schicht 6 Stunden lang dauern und gehalten werden soll, 
auch nicht ehenter aus der Grube ausfahren erlaubet, als bis die 
änderte Kühr dieselben ablesen wird, welches durch die gantze 
Woch hindurch bis Sonnabend Mittags Wechsel Weise also 
gehalten und practiciret werden soll, dass die eine K ü h r nach 
verrichteten 10 Schichten Sonnabend früh, die änderte des Mit-
tags nach Hause abgehen und kommen kan. Folglicken sollen 
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über die Woche perein jede Kühr zehen Schichten, sowohl Ruhe 
als Arbeit jede per 6 Stunden gerechnet gehalten worden. Bey 
welcher so ehrlich und redlich verrichteten Arbeit, soll der Wo-
chen Lohn des geschwornen Huttmans Ufi 1 d. 98 ; derer Ael-
testen Heüern Ufi 1 d. 79. Derer Lehr Heiiem Ufi 1 d. 59 und 
derer Hundstösser nach proportion ihrer Arbeit aufgesetzet 
seyn, mit diesem Beding, dass wo jemand dieser Ordnung ent-
weder überhaupt oder nur in einem Theile zu wider handeln sich 
unterfinge, derselbe soll toties quoties seines halben Wochen 
Lohnes verlustig, oder nach Beschaffenheit grösserer und mehre-
rer Yersäumniss auch mit einer höherer Strafe geandet werden. 
Auf welches alles scharfe Aufsicht zu haben, bey jeder Gruben 
den geschworren Huttmau obliegen wird. Für welche getreue 
Arbeit, wird die Gewerkschaft gehalten seyn, die Heuerschafft 
Monath vor Monath richtig aus zu zahlen, dochso, dass allezeit 
ein Monath besserer Richtigkeit wegen, successive rückständig 
verbleiben soll. 

Weichs sothaner Unserer Berg Gerichtlicher Verordnung 
eine Schwartzenberger, Michlover- und Neuwegner Gewerk-
schaften, zum Behuf des Gemeinen Bestens auch alsogleich bey-
getreten, dieselbe angenommen und vor Gut befunden haben.« 

1) »Von Ihre Rom. Kay. Königl. Apost. Maytt allergnä-
digst angeordneten auch Kay. Königl. Schmöllnitzer (f er Hand-
lungs und Ober Hung. Berg Weesens Ober Berg Gericht ! Hat 
man denen samentlichen Ober Hungarischen Berg Meistern hie-
mit an zu fügen: Es geruhete Eine Hoch Löbl. Kay. auch Köu. 
Hof Cammer in Müntz und Berg Weesen sub dto 3-ten et praes. 
25-ten May a. c. auf diesseitige Vorstellung gnädig zu verord-
nen, und zur künftigen Benehmung in Betreff des dem Regali 
Montano alein zugehörigen und vorbehaltenen Quek Silber 
Baues den Verbescheid zu ertbeilen, dass 

1-mo Nach der sub dto 18-ten 8-bris Ao 1748. erlassenen 
allerhöchsten Endschliessung das dermahlen erzeugende Qvek Sil-
ber a 36 kr das Pfund fernershin eingelösset und die Gewerken 
mit äuserste Schärfe, zu desselben Einlieferung sollen angehal-
ten, die Ubertretter hingegen mit Confiscation des Qvek silbers, 
so sie anderwärtig zu verkaufen den Antrag gehabt bestraffet 
werden sollen. Dahingegen 

2-do der Berg Zinober in kein grosser Quantität bricht, 
auch keine Gefahr obwaltet, dass solcher ins Qveksilber werde 
reduciret werden, weilen solcher als Färb theurer verkaufft 
wird ; so könne ihnen Gewerken der diesfällige freye Verkauf 
gegen jedes mahliger Anmeldung der Qvantitaet bey dem Berg-
meister, der es in das Prothocoll zu nehmen hat, verbleiben. 

3-io Sollen jene verlegene Gruben in welchen vor Zeiten 
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hauptsächlich Qveksilber gewonnen worden, ausfindig gemacht, 
und was für einige andere Metallen mit eingebrochen beschrei-
ben so dann aber gleich pro aerario gemuthet und gefristet, sol-
ches bey denen Berg Meistern in die Prothocollen eingetragen 
und hierauf niemanden eine Verleihung gegeben, so dann dies-
falls ein jeder Casus specificus diesen Kays. Königl. Ober Berg 
Gericht erstattet werden. 

4-to Müsse bey Befabrung der Gewerkschaftlichen Gruben 
jedesmahl auch auf dies Metall das Augenmerk genommen, und 
die Anzeüge ebenfalls an dieses Kays. Königl. Ober Berg Ge-
richt gemacht werden, um so nach in der zeit die gehörige 
Maassregeln setzen zu können. Endlich aber 

5-to Solle in allen Muthungen welche von nun an werden 
hinausgegeben werden, das Qveksilber ausdrüklicb ausgenom-
men werden. Welches wir demnach zur künftigen Nachachtung, 
und genauesten Befolgung samentlichen Ober Hungarischen 
Köngl, Unter Berg Gerichten an mit von Ober Berg Gerichts-
wegen zugefertiget haben wyllen. Ans übrigens samt denensel-
ben Göttlicher Obhut empfehlende. Geben Schmölnitz den 1-sten 
Junii 1776. Dero Rom. Kay. Königl. Apost. Maytt Cammer 
Her würcklicher Hof Commissions Rath, und Ober Hungari-
schen Berg Weesens Ober-Inspector Jos. v. Colloredo mp. Gottf. 
v. Deschau mp. Johann Georg Fröhlich mp.« 

11. 
A z 1683. é v i b á n y a - é s h á m o r r e n d . 

»Wir Richter Berg Meister und Rath der Löblichen Berg-
Stadt Topschau, in Ober-Hungarn in der Geömerischen Span-
schafft liegend etc. Thun kund u. zu wissen allen und jeden, 
denen es daran gelegen, dass vor Unser Ehrbares Stadt-gerickt, 
etliche Alteste Berg- u. Hammerleute, als H. Andreas Stempel, 
Michael Klein, Jacobus Klausman, und Blasius Hanko zu etlicb 
unterschiedenen malen in Ehrerbietung vorgetreten sind, Unss 
die Ursach ihrer Ankunfft beibringende : Wie dass Gott der 
HEr r , Unsere Löbliche Berg-Stadt, nicht nur mit den Eysen-
Handlungen nebst Göttlichen Berg-Seegen auffkommeu lasset ; 
Sondern auch dieselbe mit Enheimischen Berg- und Hammer-
Leüten von Tag zu Tag vermehret. Und weilen eine solche 
schöne Mänge der Jungen Berg- und Hammer-Arbeiter oft't-
mals auss dem Geschürr schlägt, sich manchem Unfleiss und 
Nachlässigkeit begiebet, also, dass ihnen auch die Herrn Be-
steller selbsten solche Ubermuth nich stewren können, vielweni-
ger ein anderer Handlungs-Arbeiter : Wäre demnach kein ander 
und besser Mittel, alss dass man das junge und freche Volck, 
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ja auch manchen Alten, durch gewisse gute Ordnung bändige 
und in feiner Zucht behalte. Derentwegen haben obgedachte 
Personen, im Nahmen der anderen Berg- und Eysenhandlungs-
Arbeiter in tiffester Demuth und Gebür gebethen und angehal-
ten, ein Wohlweises Stadt-Gericht wolle ihnen eine Ehrbare 
Brüderschaft auff zu richten vergönnen, auch ihnen, eine Ord-
nung und Richtschnur fürschreiben und schriftlich mittheilen, 
wornach ein jeglicher von den Altesten an biss zum Jüngsten, 
sein Leben anstellen soll ? Wann dann solch ihr Begehren auss 
zuvor darüber gehaltenen Rath, für recht und billich erachtet 
massen Unssbewust: dass der Geist Gottes durch den Mund 
dess Königl. Propheten Davids nicht nur eine leibliche oder 
Naturliche, Sondern vielmehr eine geschlossene Brüderschaft 
hochrühmet, sprechende : Siehe, wie fein und lieblich ist, wen 
Brüder einträchtig bey einander wohnen ; ja dass durch feine 
und gute Ordnungen alle Lande, Städte und Leüte erhalten 
werden ; in Ermangelung aber derer, gäntzlich zu Grunde gehen 
müssen, ist so wohl auss der Heiligen, alss auss der Weltlichen 
Schrifft zu ersehen. Haben derohalben Wir auss tragender 
Amptes Pflicht, oben erwehnte Berg- ui;d Hammer-Leüte in 
einem so löblichen Vorhaben nicht hindern, Sondern vielmehr 
befördern wollen. Ertheilen demnach offt erwehnten Berg- und 
Hammer-Leüten Unserm Ampte nach völlige Krafft und F r e i -
heit, nicht allein eine Ehrbare Brüderschaft auffzurichten, einen 
Zunfft-Meister Jährlichen Zuerwehlen, sondern auch das Berg-
Wappen Schlägel und Eysen in ihrer Brüderschafft, Zum Zei-
chen der Berg-Freyheit, Zuführen, nicht anders, als wie es in 
Unserem Löbl. Berg-Stadt Topschau Anno 1326 auss milder 
Königlicher Gnaden, des damalig-durchleüchtigsten Hungari-
schen Königs Caroli erhalten, bekommen, und bisshero mehr als 
in die Vierthalbhundert Jah r gebraucht haben, und annoch ge-
brauchen. Beynebenst diesen, haben wir ihnen auch gewisse 
Ordnungen mit Consens u. Einwilligung der H. Besteller fürge-
schrieben und geordnet, damit sich allesampt, die sich der Löbl. 
Brüderschafft einverleiben lassen, darinnen, nicht-anders, als in 
einem Spiegel beschauen, und dieses alles, was an ihnen greülich, 
absclieülich, Gott und den Menschen zu wieder scheinen wird, 
schön abwischen, und aller Tugend sich befleissigen sollen. Wol-
len auch ernstlich, dass solche vorgeschriebene Ordnungen, in 
allen Clausulen und Puncten den Verstand und Buchstaben 
nach, wie sie v. zeichnet sind unversehrt, unverruckt, und unver-
fälscht sollen bleiben, gehalten, und von einen jedweden Bruder 
der Brüderschaft recht practiciret werden. Die Spötter und Ver-
ächter solcher Ordnungen, wird die Stadt-Obrigkeit abstraffen ; 
die Übertretter aber derselben sollen ihr verbrechen bev der 
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Brüderscliafft büssen. Der Inhal t vorgeschriebener Ordnung ist 
in folgender gestalt zu vernehmen : 

Z u m E r s t e n. 

Alle diejenigen, so dess Zeitlichen u. Ewigen Seegens wol-
len habhafft werden, müssen ihnen vor allen dingen die Gott-
seeligkeit und rechte Gottes Furcht ernstlich lassen angelegen 
seyn ; bevorauss, weilen dieselbe, ein sehr köstlich, herrlich u. 
nützlich Ding ist, wie sie auch der auszerwehlte Riistzeig Gottes 
herrlichen rühmet und preiset, mit folgenden "Worten : die Gott-
seeligkeit ist zu allen dingen nütze, und hat die Verheissung 
dieses, und des zukünftigen Lebens. Die Gottes Furch t wird 
auch nicht minder von dem Weisen Haus-Lehrer Sirach in sei-
nem Buche gepriesen. Die Furcht des Herren, spricht er, ist der 
rechte Gottes Dienst ; W e r den Herren fürchtet dem wirds wohl 
gehen in der letzten Noth und wenn er Trosts bedarff, wird er 
gesegnet seyn, Gott fürchten ist die Weiszheit die da reich ma-
chet, und bringet alles guttes mit sich ; Gottes furcht erfüllet 
das gantze Haus mit ihrem gaben und alle Gemach mit ihrem 
Schatz. Weil nun alle Wohlfar t , so wohl der Berg-Herren, der 
Herreu Gewerken oder Bestellern, bey Gold- Sylber- Kupffer-
Eysen oder anderen Berg Werken, und Handlungen ; als auch 
ihrer Arbeiter, einzig und allein nur in dem Glück u. Göttlichen 
Seegen bestehet, bebühret es ihnen beiderseits höchsten Fleisz an 
zu wenden, solches Glück und Seegen von Gott zu erlangen : Im 
Fal l sie es nicht überkommen, so ists mit allen ihren Bestellen 
und Arbeiten gantz umbsonst u. verlohren, denn an Gottes See-
gen ist alles gelegen. Das Mittel aber, wodurch sie Glück und 
Seegen erlangen können, ist die Gottseeligkeit und Gottes 
Furcht , zu welcher man durch die Predigt u. anhörung desz 
Göttlichen Wortes unterweisen wird. 

Derohalben wollen wir ernstlich, dass sich alle Berg- und 
Hammerleüte samt denen Kölern in Gemein, der Gottes Furcht 
recht Christlich und eyfrig befleiszigen, und am heiligen Sabbath 
oder Sontag (welcher ein Ruhe Tag von aller arbeit ist) wie 
auch an andern gebothenen Fest- und Feyer-Tagen in die 
Christliche Kirche, nach gehörten Glocken-Klang zum Gottes 
dienst, fein nücktern einfinden sollen ; alldorten ilire Andacht an 
Tage geben, mit bethen, singen, und fleiszigen Predigt anhören ; 
Gott dem Herren nicht allein mit Mund und Lippen, sondern 
vielmehr mit dem Hertzen in rechter Andacht dienen. Also 
wird gesegnet der Mann, der Gott fürchtet ; also wird eücli das 
andere alles zufallen, wo ihr am ersten nach den Reich Gottes 
trachtet. Das hoch heilige Sacrament des Altars, als das Mittel 
der Sünden Vergebung, und Pfand der ewigen Seeligkeit, sollen 
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alle gedachte Berg- und Handlungs-arbeiter in tiefester Demuth 
u. Andacht stets genüszen. Welcher diese hochschatzige Mittel 
muthwillig verachtet, dem wird Gott nicht allein den zeitlichen, 
sondern auch den Ewigen Seegen entziehen, und zu seiner Hand-
arbeit keinen Glükcs-Stern leüchten laszen ; Weil er durch hin-
densetzung solcher Mittel, zur Gottes Furcht nicht kommen 
kann. Ein solcher Epicurischer Ubertretter, sol auch der Löbl. 
Brüderschaift Straffe unterworfen seyn. 

Z u m A n d e r n . 
Zu hohen Fest-tagen als Weynachten, Neu-Jahres-Tag 

Ostern und Pfingsten, sol ein jeglicher Berg und Hammer-Mann 
zusampt denen Kölern in feiner Zucht zum Opffer gehen, und 
Gott dem Herren seine Pflicht nach vermögen willig und gerne 
ablegen, wie jene arme Wittib, so nur zwey Schärfflein geopffert, 
und dessentwegen von Christo den Herren ein unsterbliches Lob 
erlanget hat. Hieher gehöret auch ein fein nüchtern, Züchtig 
und eingezogen Leben : dasz sich alle Berg- und Hammer-Leüte, 
sampt denen Kölern, des Brandwein Sauffens und andere Ge-
tränks gantz und gar, unter der Predigt ; dess Lästerns, Fluchens, 
ununtzen schwerens, und scheltens aber allezeit enthalten sollen. 
Wird jemand darwieder Handeln und überweisen werden, sol er 
ein Pfund wachs zur Straf geben. 

Z u m D r i t t e n . 
Wollen auch ernstlich, dass man hirbey die Geistliche 

Obrigkeit, als, die für ausere Seele wachet, Pfarrer, Prediger, 
Kirchen- und Scliueldiner allezeit in Ehren halten und die sel-
ben in allen gutten nach vermögen befördern. Die solches thuen, 
die wird Gott hinwiederumb ehren und mit seinem reichen See-
gen, in aller ihrer Hand-Arbeit hauffig überschütten. 

Z u m V i e r t e n . 
Alle Berg- und Hammer-Leute sampt den Kölern, sollen 

und müssen die von Gott vorgesetzte Weltliche Obrigkeit, dieser 
Löblichen Berg-Stadt, alss H. Riechter, Berg-Meister und Rath, 
mit allem gehorsam, Unterthänigkeit und Ehrerbietung begeg-
nen ; und wo etwas in der Löblichen Brüderschafft wichtiges 
fürfället, sich bey derselben, vor allen dingen aber bey H. Berg 
Meister Raths erholen. Und also von obgedachter Obrigkeit 
väterlichen Schutz und Ver te id igung in allen billichen Sachen, 
alle zeit zugewarten haben. Im Fall aber jemand auss der 
Löbl. Brüderschafft die Obrigkeit verunehren möchte, der sol 
Gottes u. der Löbl Brüderschafft Straffe ewig und zeitlich nicht 
entgehen. 
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Z u m F ű n f f t e n. 
Die weil die Herrn Besteller für ihre Arbeiter stets sorgen 

müssen, so sollen auch die H . Besteller von allen Berg- und 
Hammer-Leuten und denen Kölern wie auch von benannter Ar-
beiter ihren Weibern und Kindern allezeit geliebet und geehret 
werden, bevorauss weil sie allesampt der Herren Besteller gunst 
und gnade leben, u. ihr Brodt genüssen. Damit ein aufrichtiger 
Besteller, wann ihme sein gebürliche Ehre entzogen wird, nicht 
Ursach habe, über solche undankbare Leute zu zaüfftzen und zu 
klagen: Die meinBrod essen, die t ret tenmich mit Füssen. Psalm 
41/10. Wann die Hämmer verfrüren, sollen die Hammer-Leute, 
dem H. Besteller schön abdanken, dakerr werden die H. Bestel-
ler veranlasset, denen dankbaren arbeiten! weiter gutes zu thun. 
Welcher diesem nicht nachlebet, soll ernstlich gestraffet werden. 

Z u m S e c h s t e n . 
Mit Göttlicher Hülffe soll jährlichen eine allgemeine 

Zusammenkunft gehalten, und ein newer Zunfft-Meister in des 
alten Zunfft-Meister Hause bey offener Lade erwehlet werden 
am heil. Neü-Jahrs-Tage nach der Predigt. Da man auch den-
selbigen Waals-Tag zu bezeigender dankbarkeit, dem Hl. Berg-
Meister, mit einen Neü-Jahrs-geschenk, im Nahmen einer Löb-
lichen Brüderschafft nach vermägen verehren wird. Weigert und 
wiedert sich jemand dessen soll er von der Löbl. Brüderschafft 
so lange Verstössen bleiben, biss er mit abbietuug und Erlegung 
zweyer Halben Wein, sein Verbrechen gebüsset habe. 

Z u m S i e b e n d e n . 
Auff dass auch hierbey eine gute und gewisse Ordnung 

gehalten werde, soll man die Berg- und Hammerleüte sampt 
denen Kölern in gewisse Sorten und Losungen vertheilen, und 
muss diese Ordnung allezeit unverruckt bleiben und gehalten 
werden nemblichen. 

1. Í Berg-Häwer. 2. i Hammer-Schmiede. 
3. Die / Eysenbläser. 4. Die ' Heitzer. 
5. ( Zuwarter. 6. f Köler. 
Die Haüers-Knaben und Stübbereiter aber sollen vorge-

setzten allen in Gebür auffwarten. Wird ihme einer für dem 
andern der ihme vorgesetzt, etwas wollen einbilden, und sich 
mehr oder höher von ihm schätzen, sol nach Guttdüncken der vor-
gesetzten Herren Meister gestrafft werden. Nota. Ein diener 
und Jünger sol fleissig auffwarten ; wo nicht, muss er Streiche 
leyden. 
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Z u m A c h t e n . 
Schändet, sehmähet oder schilt einer den andern mit Eh-

renrührigen Worten, oder würfft ihme einen alten Fall oder Feh-' 
ler für, es sey bey der Arbeit, zusammenkunfft, oder an einem 
andern Ort ; und wo es der Yerunehrete mit z\veyen Zeugen 
bestricken kan, ist der Ehren-abschneider schuldig, dem ver-
leümdeten seine Ehre und redlichen Nahmen bey der Löbl. Bru-
derschafft öffentlich zuerstatten, und. dafür eine unerlässliche 
Straffe zu ertragen. Geschieht es von einem frembden Arbeiter, 
oder auch von einem einheimischen, welcher der Löbl. Brüder-
schafft nicht einverleibet ist, so muss der Beleidigte Schutz 
suchen bev der Brüderschafft. Wird solche von dem verleümbder 
verachtet ; alss dann bey einem Ehrbaren Stadt-Gerichte. Sons-
ten wird kein verunehrten in der Brüderschafft geduldet. 

Z u m N e ü n d t e n . 
Zu Pfingsten, wird auch eine Zusammenkunfft gehalten, 

aller Berg- und Hammer-Leüte die Köler mit eingeschlossen, da 
dann auch eben zu der Zeit eine andere Congregation oder viel-
mehr Recreation die jungen Pursche oder Gesellen, so der Berg-
und Hammerarbeit zugethan, halten, und einen gewöhnlichen 
Berg-Reyen führen u. tantzen. Es sol ihnen aber zu tantzen 
nicht eher erlaubt seyen, es sey dann dass sie sich zuvor in Ge-
bür bey Herrn Berg- und Zunfft-Meister angemeldet, und das 
Berg-Wappen Schlägel u. Eysen von der Löbl Brüderschafft, 
zur Bezeigung ihrer Berg-Freyheiten, aussgebethen und bekom-
men haben. Und dieses auss der Ursach : Weil die Pursch mit 
keiner schrifftlichen Berg-Ordnung begäbet sind : Im fall sich 
aber erwehnte junge Gesellen — auss Unbedacht und Frechheit 
einer Löbl. Brüderschafft wiedersetzen volten, soll ihnen von der 
Stadt-Obrigkeit, wie auch von der Löbl. Brüderschafft der Berg-
Reyen gäntzlich verhindert werden. Zum Berg-Reyen sollen 
allezeit auss der Löbl. Brüderschafft zween erfarne Meister ab-
geordnet seyen, damit sie den Berg-Reyen einer . Löbl. Stadt-
Obrigkeit anmelden, umb Erlaubniss dessen, zum Uberfluss bit-
ten, und eine feine Ordnung anstellen möchten. 

Z u m Z e h e n d e n . 
Eben zur heil. Pfingst-Zeit wird gewöhnlich das Schüssen 

der Löbl. Brüderschafft der Schützen gehalten. Und weil viel 
Schützen auss d. Brüderschafft der Berg- und Hammer-Leüte 
sind, alss wirds ihnen freystehen, dass schlissen mit denen Schüt-
zen zwar zuhalten ; doch, sollen sie zuvor Erlaubniss erlangen, 
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von den Zunfft-Meister der Berg- und Hammer-Leüte. Welche 
darwieder handeln, sollen der Straff unterworffen seyen. 

Z u m E i l f f t e n . 
Ausserhalb vorbezeichneten Zusammenkünften, sol alle 

Monat ein jeglicher Berg u. Hammer, Mann, sampt denen Kö-
lern (die Berg-Knaben u. Stübbereiter aussgenommen) bey der 
Zusammenkunft, u. offenen Bruder-Lade 12 d. erlegen; Tliut 
es einer nicht pro Termino, stehet es ihm frey solch auffleg-Geld 
bey einen Quartal auff einmal a b z u g e b e n : Verseümets aber 
jemand muthwillig, sol er es gedoppelt erstatten, oder gar ver-
worffen werden- Von solchem Gelde, wird etwas zur Beystewer 
fallen, wan ein Armer-Nothdürfftiger Bruder, entweder unver-
sehens im Berge, Hammer oder Kohlung zu schaden kompt ; 
oder, wann einer diese Welt gesegnet, selbigen damit helffeu, 
ehrlich zu beerdigen. Nota. Hat t jemand eine Klage zu führen, 
sol er es bey offener Lade thuen. 

Z u m Z w ö 1 f f t e n. 
Im fall einem Bruder auss der Löbl. Brüderschafft der 

Berg- und Hammer-Leüte, sein Weib oder Kind, oder er selb-
sten mit Tode abgehet, sol man es den Zunfft-Meister andeüten, 
mit Freündlicher Bitte, die gantze Brüderschafft, vermittelst 
ihren Wappen ein zu laden. Doch muss man zuvor ein Seitel 
Wein für das Wappen erlegen. 

Werden also alle Brüder und Gemein verpflichtet, wan sie 
beyhändig, vorauss an einem Sonn- oder Feyer-Tag zur Leüclie 
zugeben, und selbe mit gewöhnlichen Ceremonien, zu ihrem 
Ruhe-Bettlein Christlich begleiten, und Bestatten helffen. Wer 
es nicht thuet, muss ein Seitel Wein zur Busse erlegen. 

Z u m D r e y z e h e n d e n . 
Die Berg-Leüte sollen ihren H. Bestellern trew arbeiten, 

merket der Berg-Mann, dass ein anderer seiner Nachbaren, in 
seines H. Bestellers Feld arbeite, sol er es offenbaren : Wo nicht, 
und kompts entlick an Tag, so sol er seiner Untreü halben ge-
strafft werden. 

Z u m V i e r z e h e n d e n. 
Die Ladungen sollen denen Herrn Bestellern recht, und 

ohne Betrug mit guten Eysen-Stein in die Hülen geladen werden, 
also, dass eine Hüle, wiejetzund also auch hinführn die gebrauch-
liche Maas, von 9 Kübeln behalte, nach der Herrn Besteller 
selbst eigenen AVillen kür und Ordnung, wie sie es einmahl ge-
setzt haben. Auch sollen die Hülen in Gegenwart beyder Herren 
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Berg- und Zunfft-Meister, jährlichen wann die Hammer stehen 
bleiben, abgemässen werden. Umb die Bezahlung sol der Berg-
hewer mit H. Bestellern eins werden, ohne beyderseit Schaden. 

Z u m F u n f f z e h e n d e n . 
Alle Arbeit, im Berg, im Hämmer, beym Ofen, und in der 

Kohlung, soll im Namen Gottes, mit einem andächtigen Gebetli 
augefangen seyn, auff dass Gott zur Arbeit seinem Seegen und 
Gedyen gebe, laut der ersten Ordnung ; auch sol bey der Ham-
mer-arbeit gleichförmigen Ordnung gehalten werden, wie oben 
in der Siebenden Ordnung verzeichnet : der unterste sol alletzeit 
den Obersten verehren und ihme folgen, bevorauss wan er ihn 
unterweiset, und etwas redliches lehret : hingegen sol der Oberste 
mit dem untersten trew u. brüderlich meinen, weil sie beyde in 
einer Brüderschafft einverleibet, denselben seiner Unwissenheit 
oder Ungeschikligkeit nicht verkleinern, verackten, verlachen oder 
aussspotten, massen ihme bewust, dass er auch nicht stracks alles 
könnte, Sondern zuvor lernen miiste. Man sol auch manchen Feh-
ler mit dem Mantel der Brüderlichen Liebe zudecken ; Es sey 
denn, dass es zu grob geschehe, und dem H. Besteller zu Scha-
den gereiche, So ist ein jeglicher trewer Arbeiter schuldig bey 
seinen guten Gewissen solches nicht nur seinem Mittgesellen, der 
gröste den kleinesten, der kleineste dem grösten, für zu halten, 
und ihn zum bessern fleiss auffzumuntern ; Sondern auch dem 
Herrn Besteller die Hartnäckigkeit seines arbeiters zu offenbah-
ren. AVer solches nicht thuet, ist in gleiche Straffe mit dem Ver-
brecher und faulen, unachtsamen Arbeiter zu ziehen. 

Z u m S e c h z e h e n d e n . 
Spüret einer bey dem Hammer an seinen Gesellen einzige 

Untreü, sol er es dem H. Besteller offenbaren und kund machen ; 
AVo ers nicht thuet, wird ebener massen, mit dem Dieb der Un-
treü wegen gestraffet. Doch sol ein jeglicher so wohl bey den 
Hammer als Ofen seinem Mitbruder u. Mit-Arbeiter vor den H. 
Besteller heimlich nicht fälschlich beliegen oder verhauen. Kans 
der Verleümder auff den angegebenen und beklagten öffentlich 
nicht darthun u. beweisen, sol er dass Beklagten Straff bey der 
Brüderschafft von Rechtswegen erdulden. 

Z u m S i e b e n z e h e n d e n . 
Der Hammerman sol und muss bleiben den gantzen Som-

mer über bey den Besteller, welchem er im Herbst versprochen 
und daran Leykauff getrunket hat. Es sey denn dass er bey den 
alten Besteller in der Schuld vertieffet ist. Begiebt er sich muth-
willig zu einem andern Besteller, und der erste Besteller beklaget 

33* 



5 1 6 a bánya- és vasifar 

sich dessentwegen, hat er macht den alten Arbeiter zuruck zu 
nehmen und ihn zur Arbeit zu zwingen, oder zur Bezahlung. 
Bezahlet er nicht, und arbeitet seinem Besteller auss Neyd, 
Trotz und Hartnäckigket alssdann mit Schaden, sol Herr Bestel-
ler den Schaden an den losen Arbeiter suchen. 

Z u m A c h t z e h e n d e n . 
Die Montags-Feyertage. und der muthwillige Missiggang 

der Hammerleüte sol ihnen gantzlich verbothen seyn. Sondern 
sollen allezeit dess Montages in voller frühe anlassen. Welcher 
der verseümnüss Ursach seyn wird, den wird auff H. Bestellers 
Anklage die Löbl. Brüderschafft zur Straffe ziehen, im fall ihn 
eine wichtige Entschuldigung nicht ausshelffen wird. 

Z u m N e ü n z e h e n d e n . 
Wan ein newer Meister, ein Schmied, oder wie er den 

Nahmen habe, sich für einen Meister anmässet, und eine Arbeit 
an zu nehmen, dieselbe als ein Meister recht zubefördern sich 
unterstehet, muss er er sich zuvor, bey der Löbl. Brüderschafft 
anmelden, Erlaubniss erlangen und ein Schmied einen Thaler 
ein Eysenbläser einen Thaler ; ein Heitzer ein halben Thaler ; 
ein Zuwarter einen halben Thaler, ein Stiebbereiter ein Viertl 
eines Thalers zuvor erlegen. Von diesem Gelde wird man jähr-
lichen zur Kirche auff das hohe Altar 4 Pfundt Wachs verehren. 

Z u m Z w a n z i g s t e n . 
Dessentwegen soll auch ein neüer Schmied oder ein anderer 

Arbeiter, wann ihme in dem Hammer oder Ofen etwas wandel-
bar wird, und er solches allein nicht zu recht bringen kann, 
Macht haben, ihme zuhülffe ruften, einen oder auch zweuen 
andere Meister, auss einer andern Handlung. Seynd sie ihme nicht 
zu dienste, kann er sie bey der Löbl. Brüderschafft, ihrer Un-
diensthafftigkeit halben verklagen. Im gegentheil ist man einen 
frembden, wie auch einen einheimischen Arbeiter, welcher in der 
Brüderschafft nicht einverleibet, solches zu thuen nich schuldig, es 
sey den, dass er der Brüderschafft eine halbe Wein zuvor nie-
derlege. 

Z u m e i n u n d Z w a n z i g s t e n . 
Wann offtmals die Hammer-Arbeit müsslich, darzu das 

Glück wandelbar, und man nicht eigentlich wissen kan, wer ur-
sach sey ? Die Arbeiter oder die Bereitschaft? sol man nicht 
in Ungeduld den Arbeiter stracks von der Arbeit wegtreiben. 
Sondern sol ein Besteller auss Bescheidenheit dem Arbeiter ver-
gönnen und zulassen, ein oder zweymahl auff eine andere Weise 
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eine Arbeits-Prob zu tbun. Also koinpt oline einigen Zwist 
herauss, wer daran Schuld habe. Offtmals werden gute Arbeiter 
vertrieben, und schlimmer angenommen. 

Z u m z w e y u n d Z w a n z i g s t e n . 
Weil die Sontag-Arbeit, wieder Gott, das Gewissen, und 

alle Billigkeit lauffet, so soll solche gäntzlich eingestellet wer-
den, und niemand frey haben einige Sachen, es sey in Hämmern 
bey den Oeffen, oder sonsten in Weidern, oder einigen gelegen-
heiten, wie sie auch den Nahmen haben mögen, zu verrichten. 
Auch so jemand von den Brüder-Leüten ergriffen wird, oder 
dessen überzeiget, dass er am Heil. Sontag in die Mühlen, oder 
aus der selben tragen lässet, Holtz hacket, Brodt backet, oder 
Einige Arbeit verrichten lässet, sol der Brüderschafft in grosse 
Straff verfallen seyn : ohne, so ein wichtige Ursach oder Noth-
fall fürfallen möchte. Bey dem Hammer, oder sonsten, so sol 
solches dem Zunfft-Meister angezeigt werden, und die Sachen 
nach Billigkeit zugelassen, oder verboten werden. 

Z u m d r e y u n d Z w a n z i g s t e n . 

Weil die Arbeiter ohnfehlbar am Montag an die Arbeit 
antreten müssen, so sollen die Herrn Besteller schuldig sein alle-
zeit am' Sonnabend nach Mittag den Lohn zu geben, dadurch 
den willen übel wird gesteüret, und eine glitte Ordnung auffge-
richtet werden. Es sey denn, dass der Besteller nicht allezeit mit 
dem Geldt fertig were, so mag solches am H. Sonn-Tag biss nach 
der Predig auffgeschoben werden. Und sol keines Wercks nie-
mand frey noch Macht haben, vor der Predig solches zu thun. 

Z u m v i e r u n d Z w a n z i g s t e n . 
Welcher sich einmal in die Löbl. Brüderschafft Einverlei-

bet, und hernach auss leichtfertigkeit, furwitz, Zang und Zorn, 
wieder davon lauffet, die Brüderschafft auffsaget, und verschme-
het, derselbe sol vor Einem Stadt-Gericht von den Brüdern 
angeklaget werden : und das Stadt-Gericht sol schuldig seyen, 
Ihn nach gebühr hart ab zu straffen. Die Brüderschafft aber sol 
ihn gantz verworffen, und sol auch hinfiro, gedachter Brüder-
schafft gäntzlich untüchtig seyen. 

Z u m f ü n f f u n d Z w a n z i g s t e n . 
Ein jeder, der da schurffen wil, sol sich zuvor bey dem 

Herren Berg-Meister anmelden, und darauff 14 Tag lang schurf-
fen und bauen. Hernach soll er den Berg gebürlich aufffodern 
und selben aussstecken : Lässet er ihm solchem nicht unter 6 
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Wochen zuschreiben, und leget die gebür davor ab, so ist solcher 
Berg wieder frey, wie zuvor. 

Z u m s e c h s u n d Z w a n z i g s t e n . 
Alle J ah r soll Ein jeder Einwohner, seinen Berg nach 

Michaelis, wann solches acht Tag zuvor wird augezeiget werden, 
auss zu steckn in die lang, u. in die breit. AVer aber solches 
unterlasset zu thuen, deme soll seyn Berg gäntzlich verfallen 
seyn, und mag solchen ein anderer aufffordern. 

Z u m s i e b e n u n d Z w a n z i g s t e n . 
AVer einen Berg hat, und Ihme solchem zuschreiben last, 

stecket ikn auch allezeit nach gebür aus, lasset aber solchen 3 
Jahr ohne auffgebaut liegen, der soll ihm gantz verfallen sein, 
darumb dass er niemand zu nutzen kompt, Es sey den, dass er 
solchem Berg auffs New e bey den Herren Berg-Meister aufffor-
dert, und die gebühr, wie zuvor ableget, so sol er der nöheste 
darzu seyen. AVidrigenfalss mag ihn der Erste der beste weg-
nemen. 

Z u m a c h t u n d Z w a n z i g s t e n . 
AVil ein Ehrlicher Meister beym Hammer oder Ofen, einen 

Lehr-Jungen auffnemen, sol er sich zuvor der Löbl. Brüder-
schafft anmelden, und den Lehr-Jung fürstellen. Damit er seine 
Gebür der Brüderschafft erlege, und alss dan frey habe zu ler-
nen. Wer darwieder thut, sol der Straff unterworffen seyn. 

Z u m n e ü n u n d Z w a n z i g s t e n . 
AVollen auch haben, wann ein strittiger Handel wegen 

eines Berges fürfällt, dass man zur entscheidung der AVieder-
Parten, durch Erlaubnliss des Herren Berg- und Zunfft-Meisters 
der Brüderschafft, etliche verständige Bergleüte heraus führe, u. 
den Handel entscheide. 

Z u m D r e y s i e g s t e n . 
Gefället es einem H. Besteller Frembde Arbeiter, an 

zunehmeu stehet es ihm frey. Aber dass der Arbeiter, den Löbl. 
Brüderschafft zuvor eine Halbe AVein erlege. AVeil die Einhei-
mischen Arbeiter bey dieser Löbl. Berg-Stadt gutes und Böses 
aussstehen müssen ; Hergegen mag einen frembden Arbeiter ein 
Besteller kaum sauer an sehen, gehet er mit gespickten Beutel 
fort, läst alles liegen. Und müssen doch endlich die Einheimi-
schen Arbeiter Zu rechte bringen, wass die frembden versehen 
haben. 
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Z u m E i n u n d D r e y s i g s t e n . 
Die Köliler sollen diese jetzt gebräuchliche Kohl-Körbe, 

derer Länge Elen ; die höhe Elen ; die Breite 
fa számok helye üresen van hagyva) Elen in sich behält, voll 
laden, und die Bezahlung Zugewarten haben, nach deme sie mit 
Herrn Bestellern eins werden können, nach beschaffenheit dess 
Ortes und der Arbeit. Die Schichtenheier Groschen werden der 
Brüderschafft zur Ergötzligkeit übergeben, Doch sollen sie auch 
davon die Kirchen bedencken. 

Daniel Stempel Judex 
Andreas Lux Pergmeister 
Johannes Antoni Altster. 

Diese vorgeschriebene Berg- und Hammer-Ordnungen 
haben Wier niemanden, weder Unserer Gnädigen Erb-Heer-
schafft noch einer andern Löblichen Berg-Stadt, etwa zu einzi-
gen Nachtheil, vielweniger zum praejudicio oder Vorgericht, 
(dafür Gott behütte) fürgeschrieben ; Sondern vielmehr zur Be-
förderung Christlicher Tugend und Ehrbarkeit, denen 3erg-
und Hammer-Leiitten auff vielfältiges Ersuchen, mit Einstimmi-
ger Bewilligung derer Herrn Bestellern herauss gegeben, und 
solche Neügeschlossene Löbl. Brüderschafft offt envehnter Berg-
und Hammer-Leüte, mit Unserm Glaubwürdigen Stadt Insigill 
bekräftiget. Actum am Tage dess Heil. Neüerwehlten Apostels 
Matthiae, nach der Seeligmachenden Geburt Christi im Tau-
sendt-Sechshundert-Drey und Achtzigsten Jahr in der Löbliche 
Berg-Stadt Topschau. 

12. 
B e r t h o t y F e r e n c z l e v e l e . 

Edle Ehren Vöste. 
Viel- und geehrte Herren ; Hiermit habe an meiner ptlicht 

nicht Ermanglen lassen wollen, in namen Meines gnädigsten für-
sten undt Herrn HE. Francisci Rakocsy, denenselben an zu deü-
ten, dz sye ihr vorhanden habende und Künftig Erzeügende 
AValtburger gar (Kupf)er nirgent änderst wohin  
solche, in dass allhiesige che Pergambt zur Einlösung 
schaffen solln Ingleichen sich nicht unterfangen Von dehnen Also-
Sajó Waldfburgern oder andern leüthen, einiges qwekksilber 
oder Zinober zur Erhandlen : sondern vielmehr auch diesess, 
welches zur gedachten Also Sajo auss denselben Hochfürstl. Berg-
werkken Confiscirt ; und etwan zur Topsckaü abgelegt worden, 
wohl Conserviren, und in gute wohnung nehmben so lang, Bies 
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icli von Hochgedacht Ihro Hochfürstl. Durchlaucht aus dem la-
ger, wohin ich (wilss gott) morgen frühe abreise, wieder zu Rückli 
kombe. 

Sonst wolle auch Her. Statt Richter mit einen eltesten Herrn 
Rathsgeschworenen undt Heu. Pergmaister mit zwey Hern Waldt-
burgern in namen dass löbl. Magistrats und ganzer gemain nach 
Empfang dieses sich Hieher in gemeltes Hochfürstl. ober Per-
gamt verfügen und unsern Gnädigst. Durchl Juramen-
tum fidelitatis abl und praestiren welch , nach 
zur komben wüssen werden, hin Empfeh gotti. 
obbacht, verbleibe 

Meiner viel und geehrten Herren 
dienstwilliger 

Berthoti Ferencz s. k. 
Schmölnitz den 20. Novembr. Ao 1703. 

Külczím : Denen Edlen Ehren Vösten Herren N. N. der Hoch-
fürstl. Berg Statt Topschau Besteller Richter Pergmaister uud Rath mei-
nen viel und geehrten Herren zu hand Topschau (P. H.) 

(A dobs. levéltárban lévő eredetiről. Megjegyzendő, hogy a kipon-
tozott helyek a papir rothadt (kopott) volta miatt olvashatlanok, hogy a 
»dinnstwilliger Berthoti Ferencz« feketébb tintával és más erőteljesebb 
kézzel van írva és hogy a kis gyűrűs pecsét, mely e levelet elzárta (törött 
levén), immár alig határozható meg.) 

1 3 . 

S z e n t - I m r e y S a m u l e v e l e é s a r e á é r k e z e t t v á -
l a s z : 

Post votum Salutis 
Dno Judici Dobschinensi per praesentium Exbibitorem ho-

minem meum voce tenus fusius nunciando, expecto ejusdem bene-
volentiam, mando Benevolus ad officia paratus 

Sámuel Szent Imrey 
Inclyti Comitat. ordinari. 

Nótárius. 
Otrokotsz die 26. Maji 1707. 

A z e z e n ü z e n e t r e é r k e z e t t v á l a s z : 

Eandem Salutem cum paratissima servitiorum nostrorum 
commendaone. 

Promissis nostris satisfacturi Dnoi Nlissae emittimus 40 
Canthos Eandem N. D. humillime rogante haud gravatim nobis 
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tantum gratiae praestet eoq. allaboret, quo homines nostri, qui 
ad castra essent ablegandi, a necessitate bac eximantur : siqui-
dem et eos quos ad carpaticum emisimus montem, satis difficili -
ter acqvisimus. Alias si ad castra ipsis abeundi necessitas impo-
netur, officináé ferrariae operis destitutae a solitis feriabunt, 
laboribus quod sane non sine ingenti Regni foret cum detrimento. 
Id si Dn. Nobil. fecerit, nos et imposterum in similibus gratifi-
candi occasionibus, pro virium nostrarum tenuitate faciles et prom-
tos experietur. In reliqvo etc. 

(Egykorú másolat a dobsinai levéltárban.) 

Közli: MIKULIK J Ó Z S E E . 



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 . 

A TÖKÖLI-KORSZAK S A TÖRÖK KIŰZÉSÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ. 

Berlini levéltárból. 

1672. mart. 26j 16 Bécs. Neumann András relatiója. 

A magyar érsek folytatja az evangélikusok elnyomását. Az 
újhelyi püspök Kollonies gróf, az evangélikusok esküdt ellensége, 
ki nem rég lett a magyar kamara elnöke, mindenkép elősegíti. A 
panaszt emelőknek nem felelnek írásban, csak azt mondják, hogy 
ő Felsége parancsából nem történik és a rendes bíróhoz, ki ellen-
ségük, a püspökhöz utasítják őket. 

Ugyanannak febr. 6. relati ójához mellékelve. 

A nagy-szombati helvét és ágostai vallású polgárok kérvénye a császárhoz. 
(dá tum nélkül . ) 

1672. sept. 9. Melléklet Neumann sept. 10-iki relatiójához. Extráét Schrei-
bens aus Presburg. (német.) 

Nagy fájdalommal jelentem, hogy tegnap szent-egyházun-
kat katholikus módra felszentelték és misét olvastak benne. Kol-
lonies gróf fellépett a szószékre, de elsápadt és csak röviden be-
szélt. »"Wie Er aber die Evangelischen durchgelassen und die 
Jacobsleiter ausgelegt hat, wäre vii davon zw schreiben.« A szó-
noklat alatt a templom tele volt hajdúval, a Mihály és Lőrincz 
kaput bezárták, a katonák készen álllottak és bejárták az utczá-
kat. A templomon mást nem változtattak, mint hogy az oltár 
fölé Nádasdi ezüst oltárát tették, ezüst keresztelő medenczénkbe 
az ő szentelt vizükből öntöttek és az oszlopokra kereszteket raj-
zoltak. A misemondó ruhákat az ima után kivitték : látni innen, 
milyen jó a lelkiismeretük. 

Wien. 14. Januar. 

I t t az a hír, mi majdnem hihetetlen, hogy a magyar láza-
dók jobb garantia nélkül nem akarják elfogadni a bocsánatot. A 
soproniak nagy bajban vannak, eddig vigasztalták őket, de most 
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Kolonics nein hallgat bíráikra és tanácsosaikra és ő Felsége bi-
lincsre vereti őket. »Man hält gewiss dafür, der Kayser habe bei 
newlicher Gastierung der Iesuiten vorher sein votum gethim 
und müsse dem Bapst diese Reformation zu lassen.« 

Láng soproni magisternek még nagyobb kellemetlensége 
lesz, mint Titiusnak, mert még erőszakosabban járt el a győri 
püspök ellen. 

(Ezen boroszlói újságot a választó fejedelem drezdai követe 
küldi be neki.) 

In Castris juxta Szolos clie 4. oct. 1677. Nos Christophorus Palendicus de 
Böham. 

Praefectus Generalis Copiarum auxiliarium Christianissimi 
Regis, cum intentio eiusdem Chr. Mtis benignissima, unica sit 
Promotio rerum Hungaricarum eiusdemque libertatis avitae, res-
titutio, nec quicquam Jurisdictionis, in praementionatum Reg-
num praetendat.« Tudtára adja mindenkinek, ki vérét elébe nem 
teszi az idegen uralomnak, hogy nem csak biztosítást, kanemkavi 
pénzt is ad, a kapitányoknak 50 aranyat, a hadnagyoknak 25, az 
alhadnagyoknak 15, a zászlótartóknak 10 arany kavi zsoldot fog 
szerezni. 

Lelesz, 1684. jan. 30. Thököly Imre levele Fridrik Vilmos brandenburgi 
választóhoz. 

A császári udvar általános uralomra törekszik, a szabad 
magyar uemzetet elnyomja és rágalmazza. A magyarok törvé-
nyeik védelmére fogtak fegyvert, kéri a választót, továbbá is ma-
radjon hajlandó ügyükhöz és segítse elő a békét és a nemzet meg-
nyugtatását. 

(Mellékelve a bécsi 9. pont 1682. nov. 19.) 

1684. august. 30. Extráit d'une lettre de Möns, le Marquis de Bethune à Msr. 
le Comte de Bebenac du Camp sur le Nestre. 

Három hét alatt a Dunáig remél hatolhatni Szobieszki. Vár-
juk a brandenburgi sereg csatlakozását. 

Tkököly levelét küldöm a választókoz. Th. nehéz helyzet-
ben lesz, ha a császár elfoglalja Budát. »Le Roy de Pologue luy 
est trés favorable, et voudroit bieu obliger l'Empereur a s'accom-
moder avec luy a des conditions raisonnables, luy laissant l'autho-
ritè et le tittre de Prineeps partium Hungáriáé et huit contés de 
treize, dont il est presque le Maistre, Sa Majtè Polonoise ne seroit 
pas fachèe, qu'Elle son Altesse Electorale et la Republique de 
Venise demeurassent garants de l'accommodement, mais c'est une-
pensèe que je Vous conile de vous à moy.« Tudja meg, mit gon-
dol a választó ez ügyben. 
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Rozsnyó, 1681. jul. 29. Thököly levele a választóhoz. 

Fegyvereink előmenetele biztosította a protestáns vallást, 
kétségtelen, bogy az osztrákok vallásunk elnyomására fogják fel-
használni szerencséjüket. A lengyel király felajánlotta közbenjá-
rását szabadságaink épen tartására. Lépjen Kegyelmed is fel 
vallásunk védelmére. »Si vero res ad honestam et securam com-
positionem deveniret, Elect. Serenit. Vram meo et Hungarorum 
mihi unitorum nomine rogo, ut si Politici non urgerent respectus 
(qui ponderandi tamen sunt et caute evitandum, ne Regnum Hun-
gáriáé ex statu libero in haereditarium praecipitetur), moveat 
animum consideratio Religionis, ne (quod Clerus omnino inten-
dit) tandem in Hungaria extremum patiatur naufragium.« A vá-
lasztó és a többi fejedelem interpositiója a lengyel királyéval 
együtt, nagyon üdvös lesz és örökre biztosítja neki a magyarok 
háláját. 

Cölln an eler Spree 1684. oet. 1. Fridrik Vilmos levele Wiehert Kristófhoz, 
követéhez a lengyel udvarnál. 

Thököli levelében a lengyel király mediatiójára hivatkozik. 
Tudja meg, mi igaz benne a kiovi püspöktől vagy más senatorok-
tól, és értesítsen. 

1684. ókt. 1. Cölln an der Spree. Fridrik Vilmos levele V. Christian dán 
királyhoz. 

Tököly mellékelt levelére még nem feleltünk és érdekében 
sem tettünk semmit, kétségtelen, hogy az evangélikusokat nagyon 
érdekli a dolog. Közölje velem Felséged, miként hiszi legjobban 
biztosíthatni hitsorsosink jólétét. 

1684. okt. 1. Cölln an der Spree. Fridrik Vilmos levele III. János György 
szász választóhoz. 

Rendesen inkább súlyosbítani szokta az elnyomott alattva-
lók sorsát, ha idegen uralkodók lépnek fel mellettük, mégis kö-
telességünknek tartjuk a magyar protestánsokat a várható elnyo-
más elől védeni. E czélból Kegyelmeddel egy értelemben járhat-
nánk el. 

Rozsnyó, 1684. jul. 28. Thököly Imre levele a kióvi püspökhöz. 

Lipóczi Keczer Miklós leveleiből látom, mennyire támo-
gatja ügyemet Excellentiád. A császár és török közt középen, ha 
idejekorán nincs segély, menthetlenül elvesztünk. A kivánt telj-
hatalmat még sem adhattam Lipóczinak, oly fontos ügyet nem 
végezhet egy ember. Mihelyt a király közbenjárása folytán a csá-
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szár enged, küldök teljhatalmú követeket. Addig használja fel 
Excell.-ád befolyását Magyarország vigasztalására. 

Rozsnyó, 1684. jult 28. Thököly I. levele a lengyel királyhoz. 

Felségedbe helyezem minden reményemet és noha nagyon 
súlyos lesz, alávetem magam tanácsának. Lypóczit küldöm köve-
tűi, őszintén akarom a békét és csak a császári udvar szándékai-
ról akarok meggyőződni, hogy komolyan alkudozik-e velem. 

Rozsnyó, 1684. aug. 24. Thököly a lengyel királyhoz. 

A Munkácsott elfogott bűnös zsidók büntetését Radziwill 
lierczegnő kérelmére elhalasztottuk. 

Buda ostroma nem halad, a németek sokat szenvedtek, át-
adásról nincs szó. A serdár Mokács körűi táboroz, őt követi a 
nagyvezér. Saitan basa nagyon kitűnően védi magát. — Galga 
Szultánt nekány nap alatt Egerbe várják. — Pest felé 1000 vá-
logatott lovast küldtem a németeket háborgatni, kik szerencsésen 
karczoltak idáig. A foglyok leirják a budai táborban uralkodó 
éhséget. 

Pálfy grófot űrügy alatt letették, kel} ét Szepesben Schultz 
tábornok nyerte el. 

A budai basa a lothringeni herezeghez. (Dat. nélk.) 

Néhányszor már megrohantátok e várat, de siker nélkül. 
Lehetetlen, hogy csak eszünkbe is jusson a megadás. Ha mégegy-
szer intéztek rokamot, reméljük, kogy Isten, Muhammed próféta 
tiszteletére, meg fog büntetni. (Ld. Ricaut.) 

Budai tábor 1686. jul. 28. Börner ezredes levele a badeni őrgrófhoz. (Más.) 

Győrből 6 40 fontos ágyút, Érsek-Újvárról 4 nehéz ágyút 
rendeltünk, néhány szállító-kocsi eltörött. A sereg mindössze 92 
ágyút hozott magával ; 10 tizenkétfontosat, 3 kuszfontosat, 49 
huszonnégyfontosat, 1 harminczhatfontosat, 7 negyvenfontosat, 3 
hatvanfont, 8 százfont, 4 százötvenfont, 7. kétszázfont. Ezek közt 
jul. 24-ikéig 23. vált kasználhatatlanná. A fegyvertárakban még 
23 van, melyet utána lehet küldeni a seregnek. 

A Fenséged által megrótt szükségtelen ágyúzást a tábor-
nokok a vár elfoglalásáig fogják folytatni. 

A spanyol tüzér idáig inkább tűzijátékot rendezett, mint-
sem hogy kárt' tett volna. A brandenburgiak tüzes golyói sem 
használnak. 

A ferenczibarát 25-én és 26-án készített valamit, mivel a 
palisádokat meg akarja gyujtaDÍ, de a törökök nagyon éberek. 
Tegnap általános roham volt az, első falat elfoglaltuk nagy vesz-
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teséggel. Oly keskeny, hogy nem lehet oda ágyúkat helyezni. 
Épen most jött meg Győrből a 6 ágyú. 

Budai tábor 1686. jul. 29. Lajos badeni herczeg a badeni őrgrófhoz. 

A tegnapelőtti roham a legnagyobb veszélyek közt fénye-
sen sikerült. 6 ágyút is foglaltunk el. 

Reméljük, holnap egy más résen szinte be fogunk törni és 
a vár-palotát fel fogjuk gyújtani. A herczeg előtt már csak az 
árok és egy rosz fal áll. A külső ellenség felől nem hallik semmi. 
Buda bevétele nem sokára várható. Idáig 7000 emberünk lett 
harczképtelen. 

A törökök igen vitézül védik magukat. »Das Schlimste 
aber ist Ihr verfluchtes Pulver welches sie aller Orten auffgehen 
lassen und in Säcke werfen und damit die Leuthe in desordre 
bringen. Minen und Fourneaux haben sie auch, auff beiden 
Seithen springen lassen — wäre nit gut, wenn bey diesen Lei-
then der Kopf so wohl als der Leib agirte. 

Budai tábor 1686. jul. 28. A bajor választó a szász választónak. 

A szász sereget eleinte nagyon meglepte a szokatlan ellen-
ség, de most már bánni tudnak vele és a tegnapi ostromnál nagyon 
kitűntek. 42 ember esett el, 192 sebesült meg közülük. 

Budai tábor aug. 4. jul. 25. Christián herczeg a szász választóhoz. 

Noha a külső ellenség közeledik, nem hihető, hogy segélyt 
hozhat a várnak, annyira meg van szállva köröskörül minden. 
Tegnap ismét volt roham, nagy veszteséggel, haszon nélkül, egy 
császári őrnagy és 40 ember már a belső falon volt, midőn visz-
szaverték őket. »Ob es nun besser gehen wird, da noch einige 
Regimenter Infanterie erwartet werden, auch General Nussler 
mit seinem Truppen so wol General Schaffenberg'mit 6. Regimen-
tern im Lager kommen muss man hoffen und wüntschen, mehr als 
noch zurZeit glauben.« A basa, midőn újra felszólították a meg-
adásra, egy más helyet akart átadni, vagy általános békét kötni. 

Auss dem Kaiserl. Hauptquartier vor Ofen den 20. Augusti 1686. 

Aug. 18. éjjel a belső falon akartunk állást foglalni, de az 
ellenség nagy tüzek által mindent látott és a szándékot meghiú-
sította. Az uj battériának ellenben nem ártott. 20-ikáu reggel 
nap felkelte után egy ellenséges csapat a brandenburgi tábort 
rohanta meg a Pál völgyében. Egy részük áttört a viziváros felé, 
a többit Caprara viszaverte. Mindössze csak 150 menekült, »Die 
Gefangene sagen auss dass gestern Abendts der Grossvezir die 
armee habe herausrücken und 2000 Janitscharen aussuchen las-
sen, umb selbige durch die Tartara in Offen zu bringen, wes-
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halb er den Tar tam 40000 Thaler versprochen. Weilen aber 
Janitscharen protestirt. und angeführt, dass sie allezeit von der 
Reiterey verlassen worden, daher verlanget, dass Sie auch zu 
dieser Expedition möchte beritten machen, bette der Grossvezir 
nicht allein solches verwilligt, und ihnen jedem 30 thr. ein Pferd 
zu kauften und solcher gestalt dem succurs zu tentiren geben las-
sen, sondern gedachten 2000 Janitscharen zur Bedeckung 1200 
Reiter gegeben.« Ugyanazon időben a bajorokat is megtámadták, 
de mindjárt visszavonultak. Sckerffenberg gróf érkezése után az 
ellenséget táborában fogjuk felkeresni. 

Bécs, 1686. aug. lő j25. 
Ma futár jött Budáról azon hírrel, hogy a szász és bajor 

csapatok megvetették lábukat a budai várban és 5 nap alatt az 
egész város elfoglalását remélik. 

Au Camp devant Bude ce 11 21. d'Aoust 1686. 
Katonáink már régóta csak félig rothadt kenyeret és vizet 

kapnak, 15 nap óta éjjel-nappal fegyverben vannak. »Je crains 
que nous ne ramenions de nos trois Regimens, trois cent hom-
mes, de maniere qu'ils commencent a crever. Les Turcs ne nous 
ont pas encore attaqué de notre Costé, mais du Costé des Impe-
riaux ils ont malheurensement passé par dessus quelque peu 
des Trouppes et ont fait entrer a ce que l'on elit 200 hommes 
mas il y en a qui croyent, qu'il en soyent entré plus de 500.« A 
lothringeni hg nagyon leverte miatt, hogy éjjel-nappal ébrenléte 
se birta ezt megakadályozni. »Sí les Turcs ont de l'Esprit ils 
nous couperont les vivres, ce que je ferois facilement sí jetois 
Ture, il fera par la lever le Siege, ce que nous ne ferons pas, 
avant que nous serons ruiné a piatte couture ; Pour avoir Bude : 
I l y a beaueoups de braves gens, qui sont de mon sentiment que 
nous ne l'aurons pas, raison, que nous n'avons plus des Canons, 
pour les battre, nous n'avons point des mineurs qui vaillent 
quelque chose, par ce que par une de nos mines reussit, et il y 
en a qui soit bien travaillé, les Turcs* nous en derobent la pou-
dre, ce qu'ils ont fait de deux Costés.« Scheftenberg ezredei sem 
használnak sokat, a lovasokat gyalog nem leket használni. 

Alkudozások Apafi és a brandenb. vál. közt. 
Fogaras, 1685. jun. 1. 

Apafi követét Balog Lászlót ajánlja a választónak. 
Bécs, 1685. jul. 23. Balogh László a választóhoz. 

»Dignetur consilium suum dare Domino meo et nostrati-
bus Proceribus, quoniam ut Caesarea Majestas, Rex Poloniae et 
Rex Galliarum sub diversis praetextibus conantur nostrani 
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pátriám ad suas partes trahere.« A császárhoz állnánk — ha 
biztosítaná vallásunkat. 

Freienwalde, 1685. jul. 31. Fridrik Vilmos Apafihoz. 

Szerettünk volna tanácskozni Baloghgal, de sok az aka-
dály. Mindent megteszünk az üldözött protestánsokért. 

Freienwalde, 1685. jul. 31. Utasítás Schniettanhoz. 

Az erdélyi ügyben a császári követtel nagy tartózkodással 
fogunk szólani és megtudni, a császár jobban akar-e bánni a pro-
testánsokkal. »Ihn habet dieses Alles mit dem Stratman in Con-
fidentz zu reden und dabey zu begehren, dass es gebührend 
menagirt werde, gestalt ihr auch in spe anführen könnet, dass 
wofern Wir denen Evangelischen beständige Zusagen Werden 
thun können, wir nicht allein wie fürsten in Siebenbürgen son-
dern auch bey dem Thököly Ihrer Kays. Mt. sehr nutzliche 
dienste zu erreihen Gelegen seit hätten.« Minderről tudósítsa az 
erdélyi követet. 

Bécs, 1685. aug. 23. Schmettau B. E. relatiója. 

Az erdélyi követ 3 nap előtt elutazott. A mi számára érke-
zik, azt addig magamnál tartom, mig néhány hét múlva Debre-
czenből nem jő egy bizalmas embere. »Er besorgt sehr dass der 
Success von Neuhäusel dem Evangelischen wesen nicht dienlich 
sein würde, und dass dieses den Frieden mit dem Türcken wol 
gäntzlich zurückhalten dürffte. 

Szeben (dátum nélkül 1686. elejéről.) Apafi Mihály a választónak. 

Köszöni iránta és a vallás iránt mutatott kegyelmét. 
Inczédy Mihály bécsi követét megbízta, hogy Schmettauval szo-
ros összeköttetésben legyen. 

Bécs, 1686. jan. 27. Schmettau relatiója. 

Inczédi meglátogatott és pártfogásomat kérte. Mellékletek. 

N.-Szeben, 1686. mart. 14. 

Apafi Sckmettaunak ajánlja követét Inczédi Mihályt. 

Bécs, 1686. apr. 7. Schmettau jelentése. 

Az erdélyi követ felkérte, hogy támogassa őt a vallás ügyé-
ben. Már januarinsban Fenséged parancsából szóltam a minisz-
terekkel, ugy látszik siker nélkül. »Töckely rühmt sich, dass Er 
durch interposition des Königs von Franckreich auf freien Fuss 
gestellet und von dennen über Pohlen mit Geld versehen werde.« 
Schertfenberg tábornokot titkos utasítással Erdélybe küldték. 
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Potsdam 1686. február 16. recreditif Kolosvári István 
részére. 

Kecskemét, 1686. jul. 8. Lenthi János reform, lelkész a brandenburgi választó 
udvari papjához. 

Örömmel hallottuk, hogy a választó szegény hazánkba 
jött. Beszélje reá, hogy segítsen az üldözött protestáns valláson. 

(Nova Puncta foederis exhibita per legatos Transylvaniae 
19 pont.) 

Varsó, 1686. aug. 22. A brandenburgi követ jelentése (eli.) 

Titokban hallottam, hogy incognito erdélyi követség járt a 
király táborában, hogy szabadságuk pártfogását keressék. A mág-
nások azt hiszik, ez szükségtelen, mert a császár épségben tartja 
azokat, ha az ország meghódol neki. 

1686. jun. 19. Szeben Apafii levele Scherffenberghez (más.) 
Ha nem megy ki, védeni fogja magát az ország. 

(Datum nélkül.) Két ember, köztük egy reform, pap kihallgatása. (Német 
kérdés és feleletben.) 

Kecskemétre valók, 12 m. mf.-re innen. A kereszténynek 
és töröknek adóznak. Merci generalist keresik. Levelet hoztak a 
választó udv. papjának. Neve a papnak Ungvári Gergely. Van 
lelkészsége, de egyháza elpusztult. Yecsén, Szegednél 7000 török 
jött át a Tiszán. 

1686. aug. 9. Copia Literarum Suae Mtis Poloniae ad Dom. Teleky ex 
Castris. 

Moldva meghódolt. »Certi quod non solum universum 
Poloniae Regnum sed etiam terra haec Moldáviáé atque Yala-
cbiae jura bonae amicitiae vobiscum colent et servabunt, quae 
olim cunctae gentes vetus istud et famosum constituebant Daciae 
Regnum. — Nuper nobis declaratum quod ad iteratam interpo-
sitionem nostrani tandem Imperator Generali Scherifenberg 
dederit ordinem, ut quantocius patria vestra excederet. 

Fogaras, 1687. mart. 12. Apafi a választóhoz. 

Kéri közbenjárását a császárnál, hogy könnyítsen terhein. 
Országa nyitva áll a töröknek, nem állhat reá mindenre, mit a 
császár tőle kiván. 

Köln, 1687. apr. 28j7náj. 8. Utasítás Dankelmann részére. 

Járjon közbe a császárnál, hogy szelíden bánjék Apafival. 
A mérséklet nagy hasznára lesz. (Apafinak u. azon dátum alatt.) 

TÖRT. TÁR. 1 8 8 1 . 34 
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Bécs, 1687. máj. 15 5. Danckelmann jelentése. 
»In Ober Ungarn gebn die Exeeutiones immer sebarff fort, 

und scheinet dass damit nicht aufgehört werden solle, biss man 
die Vornehmsten an Seite gebracht.« Egy előkelő kereskedő 
200,000 tallért küldött Lübeckbe, személye már elvan fogva. Az 
erdélyi követ már 12 nap előtt várta ügye elintézését, azóta pa-
naszkodik, kogy új feltételt kötnek ki, hogy Erdély 2 fővárába 
német őrséget fogadjanak be, mi ellenmond a biztosításnak. 
Caraffa már felszólította Erdélyt, hogy fizesse a coutributiót. Az 
a liir, hogy a török Pécset ostromolja. 

Radnótii, 1687. aug. 14. Apafi a választóhoz. 
Fenséged nagy hálára kötelezett az által, kogy követe 

ügyemet Bécsben előmozdítja. Most Gyulai Ferencz grófot kül-
döm oda, kit utasítottam, kogy Fenséged követének tanácsá-
val éljen. 

Bécs, 1687. sept. 8 18. Ugyanaz. 
Gyulai Ferencz gróf Apafi mellékelt levelét hozta. A Loth-

ringern hggel alkudoznak a téli szállások ügyében. Az ország 
fagytól és sáskáktól szenvedett. A nagyvezér nem rég írt Apafi-
nak, hogy egy évi adó elengedése mellett élelmezze seregét, 
külömben elpusztítja országát. Ennek sem adhattak semmit. A 
követ biztosított, hogy az erdélyiek nem hívták soha a törököt 
segítségül. Igaz, legjobban szerették volna a semlegesség fenn-
tartását. A mult évben mégis szívesen csatlakoztak volna a csá-
szárhoz, ha Temesvárt, Váradot és Belgrádot elfoglalja. Nem-
sokára követséget küldenek Fenségedkez és a szász választóhoz, 
frigyet kötni. A lengyel követ mondta, hogy az erdélyiek királya 
pártfogását kérték, de nem értek el sokat. 

Potsdam, 1687. okt. 5 Utasítás Danckelmann részére. Moz-
dítsa elő az udvarnál Erdély érdekeit. 

Potsdam, 1687. okt. ő. Felelet Apafinak. »Dedimus Resi-
denti Nostro in mandatis, ut desideria Dil.-is Y.-ae sibi porro 
quoque habeat commendatissima eaque omni opere et studio 
juvare non intermittat. Faxit Deus ut per hosce rerum vices et 
felices armorum Christianorum successus, Dil.-o quoque Vestra 
majora et meliora in dies experiatur.« 

Potsdam, 1687. november 3. Megbízó levél Niisler részére 
Apafihoz. 

Bécs, 1687. okt. 26 16. Danckelmann relatiója. 
Az erdélyi követ beteg. Tegnap hire jött, hogy a lothrin-

geni hg Apafitól 10,000 köböl búzát, téli szállást, néhány erőssé-
get és ellátást követelt N.-Várad és Temesvár ostroma lefolytáig. 
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A fejedelem megigérte a gabonát és 300.000 tallért, de a téli 
szállásra és az erősségek átadására nem akart hajolni. Mindég 
hive volt a császárnak, míg Temesvár és N.-Várad nincs bevéve, 
országa a török és tatár kényére van hagyva. A herczeg erre 
több helyet foglalt el, Kolozsvárt is. A török nem segíthet, így 
csak a szomszéd hatalmaktól, különösen a protestánsoktól várható 
valami. A követ utasítva van Fenséged, a svéd és a hollandi kor-
mány követeit intercessiora hívni fel. Engem különösen megkért, 
hogy Apafi lengyel követének, ki utasítva van Berlinbe menni, 
szerezzek Fenségedtől salvus conductust. 

1687. nov. 2. Instruction, wonach sich Unser geheimer Sekretarius Nussler 
bey der Ihm an den fürsten von Siebenbürgen aufgetragenen Schickung hat 

zu achten. 

Bécsben beszéljen meg mindent Danckelmannal, külömben 
pedig titkolja utazását, Ha lehet, Erdélyben is legyen incognito 
és csak Apafinak és főminiszterének mutassa megbízatását. Kö-
szönjük, hogy épen hozzánk volt oly meglepő bizalma. Nagyon 
veszélyesnek tartjuk helyzetét »zwischen Thür und Angel.« 
Nagyon szeretnők, ha a török iga lerázása után keresztény sza-
badságnak örvendhetne és mindent megteszünk érdekében. Leg-
jobb volna kéz alatt kiegyezni a császárral, ha biztosítja Erdély 
jogait ; mert külömben jure victoriae fogná elfoglalni. Tudósít-
son mindenről, mi a csatatéren és az alkudozásokban történik. 

Bécs, 1687. nov. 3 13. Danckelmann relatiója. 

A pozsonyi országgyűlés elvégezte a gravaminákat. A ko-
ronázás 19. vagy 20-án lesz. A főnehézség abban állott, hogy a 
magyarok elfogadták az örökösödést és József koronázását, de 
legalább az osztrákkáz férfi tagjai közt akartak szabad válasz-
tást. Ez ellen felhozták, hogy a ki Csehországon és Ausztrián 
képes uralkodni, am. koronát is viselketi és az ország jobban fog 
ellenállhatni a töröknek. »Was nun die magnates und Episcopi 
dabey acquiesciret sollen dieselbe die regnicolas alss Edelleüthe 
und Städte ob halten dieselbe difficultiret angebracht haben, 
welche sich hernach darüber beschwehret und sey also aus aemu-
lation die ganze Sache ohne Schwierigkeit zu Endschaft gekom-
men.« Az erdélyi követ elutazott. Az erdélyi ügyről külömbözön 
szólnak. A fővélemény, az hogy mert az erdélyiek a szerződés 
ellenére »nachdem im Vorjahr die Türken mit einer machtigen 
Armen heraufkommen, dieselbe diese tractaten nicht haben rati-
ficiren wollen, sondern ihre Abgesante desavouirt, seyn also 
alles in primo statu geblieben, Ihre Kays. Mt. auch als victor 
befüget mit ihnen nach überwinners gesetz zu handeln.« A feje-
delem tán megmarad, de azt hiszik, hogy Erdély birtoka nélkül 
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Magyarország soha sem lesz békében. A hollandi követtől rosz 
néven vették, hogy felszólalt Erdély érdekében. 

Potsdam, 1687. nov. 8jl8. Utasítás Danclcelmannho 

Elhatároztuk követ küldését Erdélybe, ki Bécsnek veszi 
útját. Egyúttal beküldjük az útlevelet az ideutazó erdélyi követ 
részére. 

Wienn, 13. november 1687. 

A pozsonyi országgyűlésen 17-ére határozták a koronázást. 
»Es haben nicht allein die katholische und unkatholische welt-
liche Stände in die declaration freywillig eingestimmt, alss inge-
gen der geistl. Stand wieder die Kays, postulate gleich anfangs 
ziemliche oppositiones gemacht, doch etliche, pluralitati votorum 
herfür confirmiret.« Szombaton Draskovics Miklóst megütötte a 
guta és nemsokára meghalt Erdélyben a lothringeni kerczeg 
megszállotta Szamosvárt és Beszterczét. 

Wienn, 13. nov. 1687. 

A magyar urak elégedettek, csak néhány panasz hallik 
Caraffa ellen. »Hermanstadt ist mit 3 Regimenter besetzt. Es ist 
jedermann frohe, dass die teutschen dahin gekommen, und hoffen 
Unserige der Ortlie gute Quartier zu gemessen.« 

Bécs, 1687. elee. IO nov. 31. Ugyanaz. 

Az erdélyi követ már 5 napi járásra volt, midőn parancsot 
vett visszajönni. A szerződést Caraffa nem tartja meg. N.-Szeben-
ből a lothringeni hg egy szép ágyút elvitetett, Apafinak nem 
engedik, hogy ott tartózkodjék. A fejedelem borát, gabonáját 
elveszik, az ország nem viselheti el a nagy adót, 1 millió tallért 
és ez esetben pusztítással fenyegetik. A rendek és a fejedelem 
azt kívánja tőlem, hogy Fenségednek elő adjam a lehetetlensé-
get, remén) lik, hogy közbenjárása eredményes lesz. A jezsuitákat 
több helyre bevitték, a socinianusok egyházait elveszik. 

Pozsony, 1687. dee. 27 1688. jan. 7. Danckelmann relatiója. 

Rabatta tábornok meghalt. Az erdélyiek félnek, hogy 
Caraffa náluk is úgy jár el, mint Eperjesen. »Es continuiret, 
dass der mehrere Theil Türken, so auss Erla gezogen und der 
Christen Glauben angenommen, die reformirte religion ange-
nommen. A császári katonák mindenütt a Tisza körül elveszik a 
prot. egyházakat, a papok Erdélybe menekülnek. A magyar 
reform, követeknek mondtam, hogy Fenségedtől van utasításom 
mindenben segélyükre lenni, mit nagyon megköszöntek. Az udvari 
kanczellár ebéd közben vigasztalta őket. A miniszterek nem 
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határoznak annyit, mint a jezsuiták. Az Erdélyben szállásolt 
lovas tisztek panaszkodnak, hogy a nekik adott gabona nem ele-
gendő. Azt hitték előbb, hogy az erdélyi köböl akkora, mint a 
kassai. 

Az erdélyi követ fejedelme fia részére megkérte Fenséged 
leányát. Mondtam, fiatal még nagyon. Kollonics bibornok és egy 
püspök néhány nap előtt felszólította a császárt, irtsa ki Magyar-
országban az eretnekséget. A császár azt felelte, hogy jobb alka-
lomra kell ezt halasztani. A császár Fenségedtől és Szászország-
tól újra kért segélyt. A tatárok már májusban be fognak törni. 
A magy-ir és erdélyi protestáns rendek remélik, hogy Fenséged 
megszánja őket és szerez szabad vallásgyakorlatot. 

Caraffa tábornok rosz viszonyban van Lajos bádeui őrgróf-
fal. Az eperjesi elitéltek felől már szabadon mondják, hogy nem 
voltak árulók. 

Noha Nusslernek már rég kellett volna menni Erdélybe, 
elhalasztották. Man kann aus Siebenbürgischen Discursen abneh-
men, wie die Siebenbürger gegen die in Ihren Lande einquartir-
ten Kays, trouppen violente Consilia hegen, welche E. C. Dchl. 
prejudicirlich seiu würden, wen sie zum durchbruche kämen, 
wann sich alsdann in Ihrem Nahmen in selben Orten jemand 
befinden sollte.« Remélhető, hogy észre térnek, de Nussler utazá-
sát addig elhalasztja, mig az erdélyi követ ide érkezik és Fensé-
ged rendelkezik. 

1688.. jan. 22. Potsdam. A választó Dankelmannak Bécsbe. 

Inczédy Mih. megkérte Apaffynak a választó leányát. Ezt 
meg kell tagadni, de más jó házasságot lehet neki ajánlani. A 
bécsi udvar tagadja a protestánsok üldözését. Specialis eseteket 
kell felhozni. 

Apafi Mihály kijelenti, hogy az angol királyt és a branden-
burgi választót választotta gyámjaivá »salva mea et integra erga 
Imp.-em Leopoldum et Regem Joseplum fidelitate.« 

Coram nobis 

Pozsony, 1688. jan. 111. Danckelmann relatioja. 

Bécs, 1688. jan. 18. Danckelmann relatiója (ch.) 

Kolozsvár, 1690. aug. 24. 

Stephano Naláczi 
Ladislao Székely 
Georgio Bánffi 

•Consiliariis intimis. 
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Bécs, 1690. sept. 10. 

Bethlen Miklós levelei az angol királyhoz és Fridrik válasz-
tóhoz, melyben őket tudósítja, hogy Apafy őket gyámjainak 
nevezte ki, és kéri támogatásukat az ország számára. 

Bethlen Miidós memorialéja a császárhoz. Bécs, 1690. septemb. 14. 

Tempore primae Conferentiae additum est, ut paci vel iu-
duciis inter Imp.-em et Turcam includatur Transylvania. 

Prima vero conferentia facta est 16.7-bre bora 5 promeri-
diam in aedibus Comitis Kinszky pro Ministros Dnos. 

Carolum Comit. a Waldstein, Comit. a Rosenberg, Theo-
dor Altbetum, Neuricum Comit. a Stratman, Comitem a Staren-
berg, Comitem Kinszky, Comit. Anton Caraffa, et D. Secreta-
rium Ailer. 

Cleve, 1690. nov. 8 Ioct. 29. Fridrik választó Dankelmann bécsi követhez. 

Bethlen Miklós gróf irta, hogy a kiskorú Apaffy Mihály 
az angol királyt és minket választott gyámokul. A király néhány 
hét múlva Hollandba jő, ott találkozunk és megbeszéljük eljárá-
sunkat. Tudakozódjék Bethlennél, mit vár tőlünk Erdély. Tartsa 
titokban az egész ügyet. 

Dresdai levéltárból. 
Bécs, 1687. apr. 10. mart. 31. Zintzendorjf gróf bécsi követ jelentése. 

Altalános a hit, hogy a császár Caraffa eperjesi működésé-
vel nincs megelégedve. »Undt ginge Kays. Maj. Intention in Reli-
gion sacken nicht dahin, wohin es, durch unbillichen Antrieb der 
Clerisey ausbrechen thue.« Dankelmann brandenburgi követ kö-
zös fellépést ajánlott. 

Bécs, apr. 17 7. Ugyanaz. 

A törökök Kanizsa átadását ajánlották a béke béréül. Kas-
sán összeesküvés gyanúja miatt elfogták Szabó Andrást. Pluschel 
Sándort, Jopp Sámuelt, Walle Sámuelt, Schneider Gyt. Paltantgy 
Gyt, Lakatos, alias Rozgoni Jánost, Székely Jánost, Schobert 
Jánost, Wancsay Balázsot, Schwertel Mártont, 

Bécs, apr. 10 20. Ugyanaz. 

Ha bekövetkezik a háború a muszkák és tatárok közt, jó 
had menet várható Magyarországban. 
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Bécs, apr. 14/24. Ugyanaz. 

Az üldözés Magyarországban oly erős, bogy mint a nádor 
gr. Eszterházy maga mondta, senki se lesz biztosságban, ba így 
marad. Jó hadjáratot várnak, a sereg nem fog távozni nagyon a 
Dunától. 

Bécs, apr. 24. rnaj. 4. Ugyanaz. 

Tegnap az erdélyi követ nálam volt. Ura Fenségedhez, a 
brandenburgi- svéd- és hollandi kormányokhoz egyenlő levelet 
küldött, hogy követjeiknek itt ajánlják érdekeit. Fő kívánsága, 
hogy a császári sereg ne szállja meg Dévát és Kolozsvárt, mert 
a törököktől is kasonló várkató. 

Apaffi Mihály követét, Donát Jánost, ajánlja Zinzeiulorffnak. Bécs, jun. 5 15. 
1687. Zinzendorff jelentése. 

Tküngen pécsi parancsnok Yalpót elégette. Heussler a tö-
rök őrséget kicsalta Egerből és legyőzte. Ellenben Szegeden a 
törökök egy császári lovasszázadot megsemmisítettek. 

Bécs, nov. 2.\okt. 23. Ugyanaz. 

A Pozsonyba utazó császár és József főherczeg elé Wolffs-
thalou az egri érsek (sic) jött sok úrral. Pozsonynál magyar ka-
tonaság fogadta, »mit ihrer ungarischen Music.« A primás beszéd-
jében a 2 mohácsi csatát emiitette. A főherczeget és a császár-
nét nem is említette. A főherczeg feleletében még is megköszönte 
a szerencsekivánatot. Roppant »vivat« kiáltás. A főherczeg ma-
gyar bundát viselt, mi nagyon tetszett. Nagy tömeg tódúl a csá-
szárhoz kézcsókra. A hajóhidnál a polgármester latin beszédet 
tartott. Ezt a császár írásban is elkérte, mi nagyon tetszett. A 
várkaput 50 német és 50 magyar testőr őrizte. — A protestán-
soknál lakunk, kik elbeszélték üldözéseiket. »Diesen Tag ist an-
derweil erfahren worden, dass der Ungarische-Primas grosse 
Jalousie über der Cardinal Collonitsch démarchen genommen 
und bey der ersten Erscheinung der Stände in seinem Haus, als 
die Deputirten umb than ringsumb gestanden. Sie dergestalt an-
geredet haben soll : Wer sind diese Leute alle, seid Ihr die ver-
samelten Stände ? wer sind diese jungen Leuthe ? Woher so we-
nig? Wo bleiben die alten ansehentlichen, gross bärtichten Män-
ner ? — welch über den Landes rechten halten helffen ? Aber 
wenn man den alten ehrlich und rechtschaffenen Leutheu die 
Köpfte abschlägt, so kan man hernach nur junge Leuthe schi-
cken. — Doch wir vollen — zusammen halten, das an den König-
reich verübte Unrecht vorstehen und nach den Befehl fragen, 
auf dessen Vorwort man bishero dargestalt verfahren. 
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Csütörtököli Stratmann kérdezte a nádortól, nem volna-e 
jobb, ba ő Felsége a főkancellárnak adná át az írásbeli proposi-
tiót, ki fejbólintással beleegyezett. Ezt sokan zokon vették, mert 
a múlt országgyűlésen is a nádor vette át a királyi leiratot. — 
»Wurde auch gefunden, dass dieser Palatínus sieb auch zu sei-
nem Praejudiz dem Hoff ganz ergebe.« A kanczellár magyarúl 
adta elő a propositiót. Azután a császár beszélt latinul. »AVeile 
nun die worte : filium meum dilectissimum primo genitum haere-
dem Regem offero, ziemlich zweylautend schienen, reckten die 
Ungarn die Köpfe ziemlich in die Höh doch wurde nichts mehr 
gemerckt, zumalil der Schluss so gnädig, das auch diese Expres-
sion vergessen worden.« A primás és a nádor egy ideig egymás-
nak akarták hagyni az elsőséget a kézcsóknál. Az asztalnál az 
udvarmesterrel szóltam a protestáns vallás szabadságáról, ki 
minden jót igért: »weilen etliche Magnaten meiner discours Zeu-
gen wahren, welche obwohln katholisch, dennoch den Untergang 
der Evangelischen wegen alzuharter Extension der Clerisey nicht 
gerne gestatten.« A főkamarás asztalánál szint ily értelemben 
szólott, tudva, hogy ez mindig a privilégiumok fenntartását 
óhajtotta. 

Bécs, nov. 6. okt. 27. Ugyanaz. 

A rendek válasza a propositióra csak 8—10 nap alatt ké-
szül el. »So hat auch die Änderung des Ungarischen Postamt 
viel Zeit weggenommen.« A császári főpostamester hatalma alá 
akarta keríteni a postát, a kamara ellen áll. — Erdélyben a loth-
ringeni herczeg folyton előre halad. 

(Mellékelve: De quibusdam Regni Hungarici Legibus et 
cum Rege pactis brevis commentalo. A »jus resistendi« fejtege-
tése bő történeti alapon.) 

Pozsony, nov. 26 16. 1687. Ugyanaz. 

Épen most érkezett a lothringeni herczeg Erdélyből, Tokaj 
mellett Tökölyi emberei majdnem elfogták. Eger még tartja ma-
gát, — »Die Jesuiten thunauf neue Instanz vor den 5-ten Stand 
im Königreich aufgenommen zu werden. — Auch wollen die 
Praemonstratenser Pfaffen so ehemals in Ungarn ausgerottet 
worden bey dieser Gelegenheit sich wieder einbringen.« Minthogy 
a nádor a papság híve, félő, hogy mindez megtörténik. — Az 
udvar nem szeret itt lenni, minden nagyon drága és tönkremegy 
és az utczák le nem írható piszokja betegségekkel fenyeget. — 
Remélik, hogy Schallenberg jóvá fogja tenui, mit Carafa el-
rontott. 
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Pozsony, dee. Í j 11. 1687, Ugyanaz. 
A koronázás leirása. A koronázási ebéd nagyon rosz volt, 

noha 15,000 forintba került. Másnap a király szintén magyar 
rubában voit, 

Pozsony, 1688. jan. 27 14. Ugyanaz. 
Tegnap este futár jött, hogy Munkács megadta magát. Tö-

köli neje Bécsbe jő a szerződési pontok kieszközlése miatt, A vár 
még 3 havi élelemmel volt ellátva, az őrség egy része császári 
szolgálatba állott. Eger és Fehérvár feladását várják. 

Bécs, jan. 22. [febr. /. Ugyanaz. 
Azt mondják, az új török császár béke miatt követséget 

küld ide. Az udvarnak nem tetszik a pápa bánásmódja a franczia 
király iránt. Kemény. 

Bécs, jan. 26. \febr. 2. Ugyanaz. 
A török összeszedi erejét, ezért itt is iparkodnak a sereg 

organizálásával és a segédcsapatok gyűjtésével. A békétől sem 
igen tartózkodnának. A török veszély miatt a császár minden 
farsangi mulatságot eltiltott. 

Bécs, 1688. febr. 14 \29. Ugyanaz. 
Yalpónál a törökök lest vetettek és 1000 lovast levágtak, 

úgy hogy most Eszéket és Pozsegát fenyegetik. 

1689. jan. 3 ] 13. Ugyanaz. 
Azt hiszik ugyan, hogy á francziák minden erejüket Hol-

land és az alsó Rajna ellen fordítják. »Die Türcken sollen gleick-
wol, weylen es denen Ständten versprochen, diese wochen vorge-
lassen werden ?« A hollandi követ működik érdekükben. 

Bécs, jan. 23 13. 1689. Ugyanaz. 
A török követeket még sem fogadták. Sziget megadta ma-

gát oly feltételekre, mint Fehérvár és Eger. Minthogy Franczia-
országba betörés van készülőben, azonfelül az oláhok is kérik a 
háború folytatást nagy Ígéretekkel, alig várható a béke helyre-
állása. Nagy a lárma az adók miatt. — »Was nur immer ein Schein 
von der Pfaffen interest hat, wirdt alhier zu keineu zeiten negli-
girt werden.« 

Bécs, jan. 17127. Ugyanaz. 
Kanizsa átadása minden nap várható. Ezért is új instruk-

tiót akarnak a török követség részére. Legalább is nagy összeg 
pénzt, Nagyváradot és az erdélyiek és oláhok biztosítását akar-
ják. Nyilván azonban mindig békeszeretetről beszélnek. 
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Bécs, 1689. jan. 20/30. Ugyanaz. 

»Die Venetianer und Pohlen continuimi den Friden mit 
den Türcken sehwehr zu machen, und ist man in Pohlen sehr wi-
der das Haus Oesterreich erbittert und hat ausdriicklick ad dicta-
turam im Reichstag kommen lassen, dass woferne der Graf von 
Stahrnberg nicht von dem Kaiser gestrafft würde, man nicht ru-
hen wolle, bis der affront gerochen seyn würde.« A franczia párt 
nagyon felhasználja a császári futárnál talált leveleket. 

Bécs, jan. 29 febr. 8. Ugyanaz. 

A császár végre ma fogadta a török követséget ; kik az új 
szultán trónralépését és békekivánatát adták elő. Nerwarth báró 
udvari tanácsos felelt a császár nevében, hogy noha a törökök 
megszegték a fegyverszünetet és noha azóta folytonos győzelmet 
arat ő Felsége, mégis kész őket meghallgatni. Erre a török újra 
felkérte a császárt békeszeretetre. 

Bécs, febr. 3]13. 1689. Ugyanaz. 

A török követekkel naponkint tanácskozás folyik. Sok eti-
kett kérdés is jött szóba. A török azt mondta, hogy békét keres-
nek ugyan, de nem koldúlnak. A lengyel követet nem is ismeri 
el. A hollandi követbe nem biznak. A császári követ egyre azt 
írja Londonból, kogy Vilmos nem tarthatja magát sokáig. 

1691. (dátum nélkül). Augustissimae Suae Matti per Advocatum Doclorem 
propriis suis manibus hocce simili modo scriptum Memoriale humillimc por-

rectum est. 

Brankovics György szerb despota folyamodványa 1. Lipót császárhoz, hogy 
vizsgálják meg, Ítéljék el, vagy bocsássák szabadon. 

Ifjúsága óta mindaddig, mig nem a vénség, hanem a bör-
tön által megőszült, főtörekvése volt a császár szolgálatában a 
császári sasok alatt a többi vitéz közt kitűnni, és a keleti nép sza-
badítását és a barbarok elűzését elősegíteni. 

1. Midőn a császár követei és Panajotti tolmács voltak a 
töröknél és az elnyomott keleti népnek szabadságot s birtokot 
Ígértek fegyferfogás jutalmául, kevéssel miután a törökök Újvárt 
elfoglalták és midőn a nagyvezér egész seregével a kereszténység 
ellen készült, barátaim és pártfogóim által reábirtam őt, hogy 
Felségeddel békét kössön és visszatérjen. 

2. Midőn Újvár eleste után több magyar ur Felséged ellen 
lázadt és a törökhöz fordult segélyért, én tudósítottam Felséged 
akkori követét a portánál, Kinszperg Kristófot e cselszövények-
ről. A követ sajátkezű bizonyítványban ismerte el szolgálataimat. 
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Ezt 1688-ban (midőn az oláb követséggel Bécsben jártam) Fel-
séged ministereinek, kik a titkos alkudozást vezették, átadtam 
hűségem tanúsítása gyanánt, de azóta nem kaptam vissza. 

3. Erdélyben néhány főúr, Bethlen Gábor példáját követve, 
Magyarországra akart törni és azt elfoglalni ; e végből a török-
nek évi adót Ígértek. Midőn engem is részvételre akartak birni, 
erélyesen ellenállottam és ármányaikat »mediantibus meis cor-
respondentibus« meghiúsítottam. 

4. Midőn a törökök 1683-ban háborúra készültek, én e 
szándékukat igen korán fedeztem fel Felséged udvarának néhány 
liivem által. Csáky László grófot és más török foglyokat, nagy 
költségemmel és bajommal, barátim segítségével kiszabadítottam 
a konstantinápolyi rabságból. A futó török számos keresztényt 
vitt rabságba, ezek közül a Rasciába, Oláhországba és Tartariába 
hurczoltak nagy részét nagy költségemmel élelmeztem és a ba-
rátim segítségével visszavásároltakat csapatonkint küldtem haza 
Erdélyen és Magyarországon át. Ezt Kollonics bibornok élő szó-
val fogja bizonyítani. 

5. Midőn Wallenstein Károly gróf mint Felséged követe 
járt a lengyel udvarnál, hű informatió által elősegítettem a szö-
vetség létrejöttét és sok titkot feltártam Felséged udvara előtt. 
Ezt a gróf levelének mellékelt másolata bizonyítja. *) Sőt jutal-
mat is igér ily szavakkal : »Spectabilis Magnifice Domine Georgi 
Brankovics NB. continuet in caput fideliter suam industriam cum 
recta rerum informatione, laborum suorum cum quiete acceptabi-
lem recipiet mercedem. Yarsaviae 14. Április Anno 1683.« 

6. Midőn Felséged 1688-ban követeinek fölebb emiitett 
igéretét helybenhagyta, én e kiáltványát az illyr, oláh és görög 
tartományokban, görög és illyr nyelven terjesztettem és az egész, 
a török járom alatt nyögő keleti népet Felséged iránti hűségre 
lelkesítettem. 

7. Azon tájban, midőn a török Újvár elfoglalására készült, 
Maxentius patriarcka az Illyriában és Mysiákban lakó szlavo-
szerbek és rascianusok despotájává választott és ezt Arsenius 
patriarcka a Buda köré telepedett néppel megerősítette. Felsé-
ged midőn 1688-ban (az oláh követséggel) Bécsben tartózkodtam, 
elismert a rascianusok despotájának a mellékelt diploma szavai-
val. 2) Hű szolgálataim jutalmául báróságra, majd grófságra 
emelt és elismerte jogomat elődeim birtokára és czimerére. Sok 
jelenlevő és történész bizonyít e diploma mellett, rágalmazóim 
ellen. 

*) Ez nincs meg. 
2) Ez is hiányzik. 
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8. Hogy annál jobban hathassak a keleti keresztény népre, 
1688-ban Belgrád bevétele után mondták nekem, hogy a nép 
feltüzelésére, Felséged nevében nyilt leveleket fognak kiállítani 
részemre és azokat Erdélybe Veterani tábornokhoz fogják kül-
deni postán. Midőn Szebenben találkoztam vele. azt mondta, hogy 
nem kapott semmi olyan levelet, azaz rendeletet, 

9. Azután a mondott rendeletért Bécsbe siettem, onnan az 
oláh vajdához küldtek, hogy közöljem vele Felséged terveit, 
miben hűségesen el is jártam. A vajda késznek nyilatkozott 
Felségednek meghódolni és a törökök és barbarok beütését Er-
délybe és Magyarországba meghiúsítani ; egész népe Felséged-
hez hajlott. 

10. Az oláhok nagyobb része, az érsekkel, püspökökkel és 
világi urakkal, az általam Felséged szolgálatára gyűjtött ráczha-
dakkal Erdély hegyes vidékeiben egyesült. Sovárogva a pogány 
elleni harcz után, a Kladovánál táborozó badeni Lajos parancsát 
várták. Heisler tábornokkal, leveleiben ez ügyben is utasítást 
nyerve, egyesültem a badeni őrgróffal (»dux«). Jelentettem meg-
érkezésemet ; mindjárt őrizet vesz körül, majd eltávolítják kísé-
rőimet és engem ártatlanságom tudatában, a nemzetek joga ellen 
fogságba vittek Bécsbe. Ez által elszéledt a despota nélkül 
hagyott keleti katonaság, mely oly híven ragaszkodott Felséged-
hez. Én azóta harmadéve fogságban sinlődöm. 

11. A rácz nemzet szabadon bocsátásomért esdeklett. Az 
adott feleletben az áll »quod causa adhuc incognita dimitti 
nequeam, nihilominus tamen processum meum quantocyus revi-
dendum fore.« Kitűnik ebből, hogy minden alapos ok nélkül fog-
tak, üres gyanúsítás után. 

Ezért Novell. 30. cap. 9. §. 1° és Leg. 5. ff. 19. de poenis, 
és Leg. 18. §. 9. ff. de quaest. értelmében kérek igazságot, mert 
nem lehet bűnömül felróni, hogy 1688-ban a keleti népet Felsé-
ged rendelete szerint izgattam, Heisler utasítását követtem és 
bádeni Lajosnak átadtam magamat. Ha el akartam volna sza-
kadni (ez soha sem volt eszemben), nem siettem volna a táborba. 

Igazságot, vagy elitélést vagy becsületes felmentést kérek. 
(Aláírva.) 

Comes Georgius Brankovics Slavo-
Serborum Ilascianorumque Orien-
tális Illyriae et Mysiarum Despotes 
et a Matte Vra ad pristina Ante-
cessorum meorurn jure postliminij 

restitutus. 
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Eger, (Csehország) sept. 10. 1705. Brankovics György kérvénye I. Fridrik 
porosz királyhoz. (Latin.) 

A sors mostohasága által, ő császári Felségénél roszakarók 
által rágalmazva, vagy ö Felsége tudtán kivűl, 1689. óta börtön-
ben sinlődött. Noha a rácz nemzet követeinek több izben, Írásban 
is megígérték kiszabadítását, 1693-ban az osztrák rendek gyű-
lése is foglalkozott ügyével és 1699-ben a muszka czár követét 
is biztosították szabadon bocsátásáról, mai napig, már 16 éven át 
fogságban van, ki nem hallgatva, meg nem vizsgálva. 

Kéri a király közbenjárását a császárnál érdekében, mert 
nem követett el semmi bűnt sem. Pénzbeli segítséget is kér adós-
ságai kifizetésére és a királyi udvarhoz utazására. 

(Aláirva.) 
Georgius Brankovich 

Primae Iustinianie Patriae ac totius 
Slavo - Serborum, Rascianorumque 
Illyriae et Mysiarum perpetuo he-

reditarius Despotes 
A) »Die Bätzische National Militz hat einige Deputierte 

hieher geschücket umb ihre Rachen dabier zu sollicitieren undt 
haben ihre Kays. Mayt. allergnädigst resolviret den alhier vor 
einer geraumen Zeit her in Arrest gehaltenen Fürsten in Serbien 
in die Vorige freyheit zu setzen und dass Commando besagter 
National Militz demselben wiederumb zu vertrauen.« Ez ellen-
ben megígéri, hogy ezen katonaságot megerősíti a jövő hadjá-
ratig és azzal a császári fősereghez csatlakozik. »Man ist auch 
willens dieser Mannschaft einige gelder zu ihrer Unterhaltung 
assigniren zu lassen. 

Taliter in Generali Consilio Comitiorum Archiducalium 
Austriacae Viennensis Civitatis solenniter tractatum et ventilla-
tum fuit. 

(Datum nélkül.) 

B) A harmadik ponthoz : 
A czár ő Felsége iránti tekintetből a szerb patriarcha és 

nemzete, mint eddig, szabadságnak és biztosságnak fog örvendeni. 
Remélhető, hogy a czár ő Felsége, a császár iránti testvéri szere-
tetből, a birodalmában lakó római katkolikusok iránt hasonlóan 
fog eljárni, kiket a császár ezennel pártfogásába ajánl. 

»De Despote Georgio Brankovics Sac. Caes. Mattas neces-
sariam sibi informationem dari jubebit, eam postmodum ipsius 
rationem habitura, ut et hac in parte sua Czarea Mattas re ipsa 
experiatur, Sac. Caes. Matti nihil magis cordi esse, quam ut suae 
Czareae Mattis desideriis omnino satisfaciat.« 
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»Extractus Romanorum Imperatoriae Maitis resolutionis 
Moscovitarum Czareae Matti per plenipotentiarium legatum 
suum Yiennae existentem Anno 1699. mense Martio liic forma-
libus extraditae.« 

1705-ből (dátum nélkül) Brankovics János gróf levele, Wartenberg grófhoz, 
a porosz király kamarásához és ministeréhez. 

Előadja, liogy nagybátyja György már 1689. óta börtön-
ben sinlődik, noha több izben fordultak a császárhoz kegyelemért 
és több izben Írásban is megígérték elbocsátását, Két év előtt 
Bécsből Egerbe vitték, azóta nemzete nem segítheti és igy leg-
nagyobb nyomornak van kitéve. 

Kéri, hogy a királynál használja fel befolyását, hogy az a 
császárnál közbenjárjon. 

Eger, sept. 10. 1705. Brankovics György levele Christian Ernst bayreuthi 
őrgrófhoz. 

Hivatkozik találkozására az őrgróffal, ki minap Egerben 
járt, Ugyanazon kifejezésekben, mint a porosz királytól, kér köz-
benjárást és pénzbeli segélyt. A mellékletek is ugyanazok. 

Baireuth, sept. 13. 1705. Christian Ernst őrgróf levele I. Fridrik porosz 
Icirályhoz, (Rokonához.) 

Nem tagadhatta meg Brankovics kérelmét, a teljesítést a 
királyra bizza. (Brankovics levelében az őrgrófhoz nincs szó arról, 
hogy az őrgróf a porosz királyhoz forduljon. A Wartenbergkez 
intézett levelet legkésőbb irták.) 

Közli : D R . MARCZALI H E N R I K . 
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Hazai történetíróink, a mennyire azokat ismerem, azt tart-
ják, kogy az 1279. budai zsinat végzéseit csak hiányosan, illetve 
csak addig bírjuk, a meddig szerkesztve voltak, midőn IV. 
László a szentszéki követet, Fiilep fermói püspököt, a zsinat elosz-
latására kényszerítette. E nézet igazoltnak látszik is, ha a Szalay 
(II. 201. Horváth (1871. kiadás, I I . 104. 1) sat. által felhozott 
kutforrásokat tekintjük. RaynaldnéX (Annál, ecclesiast. ad a. 
1279. a X X I I . k. végén) és Endlichernél (Mouum. 565—602. 1.) 
ugyanis e végzések a csonkán maradt 75. fejezettel, s még pedig 
egy mondat közepén, végződnek. Ugyanebben a hiányos alakban 
közlik azokat: Cossartius (Mansi, XIV. k. 637—672. 1.) Péterffy 
(Sacra concilia 105—125. 1.) és Balthyán (Leges eccles. regni 
Hung. I I . 433—457. 1.) Annál nagyobb volt meglepetésem, 
midőn Graetznéi (Gesch. d. Juden, VII . 163 — 4. 1.) azt találtam, 
hogy az 1279. budai zsinat a magyar- s lengyelországi zsidók 
ellen igen szigorú rendszabályokat hozott, melyek e zsinta 
határozatainak 113 és 114 (!!) fejezetét képezik, mely, a kiadá-
sokban hiányzó, fejezeteket Dr. Caro, azóta egyetemi tanár Bo-
roszlón, egy pétervári codexból számára lemásolt. Caro tanár ur, 
kit ez ügyben megkerestem, szives volt értesíteni, hogy a budai 
zsinat határozatai, épen a szóban forgó pétervári s egy későbben 
Varsón felfedezett második codex nyomán, közben teljesen kinyo-
mattak, és pedig Romualdus Hube által »Antiquissimae constitu-
tiones synodales provinciáé Gnesnensis« czimü okmány gyűjte-
ményében (Pétervár 1856, 8°, 72 — 130. 1.) és ebből Helcel len-
gyel nyelven irott könyvében: »Glarodawne prawa polskiego 
pomniki« (Varsó 1856, I.) E könyvek, melyek, ugy látszik, hazai 
történetíróink előtt ismeretlenek maradtak, fővárosi könyvtáraink 
egyikében sincsenek meg. Hube munkáját az egyetemi és az aka-
démiai könyvtár már hónapok óta megrendelték ugyan, de egész 
a mai napig nem kapták meg. Ugy értesültem, kogy a könyvke-
reskedésből kifogyott és a ritkaságok közé tartozik. 

Tekintettel arra, kogy a m. t. akadémia a régibb magyar 
zsinatok történetét tűzte ki pályakérdésül, tán nem fölösleges 
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m u n k a , a buda i z s ina tnak a f e n t e m l í t e t t k ú t f ő k b e n hiányzó h a t á -
roza ta i t , me lyek e zs ina t t ö r t é n e t é r e nézve, de m á s t e k i n t e t e k b e n 
is, fö lö t te é rdekesek , H u b e k i a d á s a u t á n , me lye t s z á m o m r a lemá-
s o l t a t t a m , röviden i smer te tn i . 

A b u d a i zs ina t 128 fe jeze tbe fog la l t h a t á r o z a t a i R a y n a l d -
n á l s az őt követő k i a d ó k n á l , m in t m á r eml í t t e t e t t , a 75. fe jezet 
közepén s ped ig azzal a csonka m o n d a t t a l végződnek, hogy az 
egyház j o g a i t és k i v á l t s á g a i t m e g c s o r b í t j á k és megsemmis í t ik 
»ecclesias ipsas a u t b o n a i p s a r u m occupando, invadendo , vel de 
fac to indebi te a u f e r e n d o , a u t in ipsas« . . . . 

E p o n t fo ly ta tása , mely e lég v i lágosan m u t a t j a az okot , a 
me ly I V . Lász ló t a r r a b i r t a , hogy a b u d a i zs ina to t , m e l y n e k 
végzései t »a m a g a k i sebbségére i r á n y z o t t a k n a k « t a r t o t t a , az 
e losz lásra kényszer í t se , ekkép hangz ik : 

(Hube 130. 1.) . . . . »ecclesias et ecclesiasticas pevsonas, seu bona 
ipsarum, quae subesse non debent legibus et judieibus laicorum, jura vel ma-
gis iuiurias statuendo vel judicando de ipsis, atque quaeque alia in praejudi-
cium et gravamen ecclesiarum et personarum ipsarum quaelibet praesu-
mendo. Nos volentes animarum saluti laicorum ipsorum necnon ecclesia-
rum et personarum ecclesiasticarum privilegiis et iuimunitatibus contra 
lmjusmodi gravamela et mala salubribus remediis providere, statuta 
edita, conjura- (13 1. 1.) tiones, conspirationes, confoederationes, taci-
tas vel expressas et alia quaecumque diversorum gravaminum genera 
Iiis similia, nec non juramenta, obligationes seu promissiones super 
execution es seu observatione ipsarum a quolibet inita sive praestita, 
et aliis quibusquumque poenis vallata, eassamus et irritamus, et cassa 
et irrita nunciamus, decementes Mos ad executionem seu ad observa-
tionem talium non teneri. Et ne talium detestanda perversitas tran-
seat impunita, omnes et singulos, qui in praedictis sive praedictorum 
aliquo bactenus excesserunt, concedendo et statuendo vel ordinando prae-
dicta, nisi infra duos menses, postquam eis denunciatum fuerit per prae-
latos vel alios quoscumque, statuta edita nec non universa gravamina 
supradieta revocaverint, deleverint atque cassaverint, vel de cetero talia 
edere, statuere vel ordinare praesumpserint, aut statuentibus seu ordinan-
tibus consilium, auxilium aut favorem impendere, aut talia observare aut 
observari facere praesumpserint, excommunicationis sententiam incurrere 
volumus ipso facto, ipsorum et filiorum filios ad obtinendum aliquot bene-
ficium ecclesiasticum in regno et aliis terris nostrae legationis subiectis 
nisi forte in domibus regalibus, donec vieti excedentes omnia praedicta, in 
quibus excesserint, revocaverint, et ecclesiis et personis ecclesiasticis ad 
mandatum ecclesiae de omnibus damnis et offensis, quas ecclesiae et ec-
clesiasticae personae occasione ineurrissent praedicta, satisfecerint, inlia-
biles decernendo; (132. 1.) et qui talium filiis vel nepotibus, ante satis-
factionem condignam, bcneficium ecclesiasticum scienter conferre prae-
sumpserint, seu eorum aliquos ad aliqua beneficia ecclesiastica elegerint, 
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illorum collatio ct electio sit irrita ipso iure ; ipsique conferentes et eli-
gentes per sex menses a collatione beneficiorum et jure eligendi ipso 
facto sint suspensi. Et in praedictis aut praedictorum aliquo excedentes, 
post satisfactionem condignam a suis dioecesanis, juxta formam ecclesiae, 
permittimus posse absolvi.« 

A következő 76. fej. »De sepultara« egyliázi átokkal sújtja azokat, 
a kik halottjaikat másvalahol temetik »quam apud ecclesiam suam 
parochialem, vel apud ecclesiam, apud quam praedecessores sui sepeliri 
consueverunt.« 

A 7 7. fej. » De offensione clericorum et sortilegiis et ineendariis et 
simoniacis et etiam furtive ordines recipientibus« kiátkozza azokat, a kik, 
erőszakos kézzel nyúlnak egyházi személyekhez, vagy a pápa levelet 
hamisítják, vagy az egyház szentse'geit jóslásra vagy egyéb gonoszságra 
felhasználják, akik idétlen szülést szereznek, házassági ügyben hamis 
tanúságot tesznek sat. E végzést a papok gyakrabban hirdették ki a 
templomokban. 

78. fej. » Ut nullus debeat absolvere exeommunicatum.« 
79. fej. »De violatoribus ecelesiarum et coemeteriorum.« Az efféle 

bűnösök rendesen havonként egyszer, vasárnapon vagy ünnepnapon 
»pulsatis campanis et candelis extinctis publice nuncientur, et ab omni-
bus evitentur«, mindaddig, míg a kár megtérítése után az egyházi átok 
alól föl nem oldatnak. 

80. fej. »De testamentis. Quum ad episcopum spectat officium, ut 
extremae legitimae voluntates fidelium effectum maneipentur, praeeipimus 
et mandamus, ut tam clerici quam laici, quum sua voluerint condere tes-
tamenta vel ultimas voluntates, primum advocent parochiae sacei'dotein, 
et coram ipso et aliis idoneis testibus sua legitime ordinent testamenta vel 
ultimas voluntates.« 

81. fej. »De ultimis voluntatibus saeerdotum.« Egyházi személyek-
nek szigorúan meghagyatik, hogy csak egyházi személyek jelenlétében 
tegyenek végrendeletet. 

82. fej. » De eleemosynis et ultimis voluntatibus ad Cuiiam Romanam 
spectantibus.« Mivel a szent föld még mindiga pogányok birtokában van, 
az egyházi személyek »poenitentias injungant et praedicans Verbum 
Dei, commoveant popul um et inducant«, hogy ugy életükben, mint vég-
rendeleteikben a szent föld számára adakozzanak. Az adományok havon-
ként a püspökhöz s ez által minden esztendőben egyszer a pápához 
küldendők, ki azokat megnyugtázni fogja. A papok ügyeljenek az efféle 
adományok behajtására. Fizetni vonakodó örökösök egyházi büntetések-
kel sujtandók. 

83. fej. »De Septem sacramentis«. A papok a szt.-háromságról »ad 
minus docere tenentur expresse. . . . »Et quum fides non subjaceat rationi, 
non est quaerendum, nec per laicos disputandum de bis, quae ad fidem 
pertinent, quomodo vel quare, sed simpliciter credere debemus.« 

84. fej. »De Incarnatione«. 
TÖRT. TÁR. 1 8 8 1 . 35 
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85. fej. »De passione«. 
86. fej. »De Ascensione et Spiritus Sancti miss-ione.« 
87. fej. » Ut non quaeratur ratio de articulis fidei. 
88. fej. Felirás nélkül; tartalma: mit tanítsanak a hét szent-

ségről. 
89. fej. »De baptismate« . . . . »Esorcismi tamen non dieantur.. . . 

Ad elevandum puerum de fonte tres tantum recipiantur patrini«. 
90. fej. »De confirmatione« . . . »Instruant autem sacerdotes . . . 

ne pueros portent vel admittant ad episcopos ; ad eonfirmandum per epi-
scopos, sine linteo, quo confirmatus ligetur in fronte, et tertia die, sicut 
mos est, solvatur linteum et comburatur, et ejus cinis ponatur sub terra.« 

91. fej. »De poenitentia.« 
92. fej. »De confessione sacerdotum.« 
93. fej. » Ut clerici confiteantur antequam ordines recipiant.« 
94. fej. » Ut in Quadragesima confiteantur fideles.« 
95. fej. »De prudentia confessorum.« 
96. fej. »De confessione homiciclarum et aliorum hominum.« 
97. fej. » Ut medicina spirituális praecedat corporalem.« 
98. fej. »De confessione in articulo mortis.« 
99. fej. »De sacramento altaris.« 
100. fej. »De hostia.« 
101. fej. » Ut sacerdotes abstineant a spuendo post sumptionem 

Corporis. « 
102. fej. »De Sanguine Christi elapso super corporale.« 
103. fej. »Ne puei-is hostiae consecratae dentur.« 
104. fej. » Ut Kucliaristiam renovent sacerdotes.« 
105. fej. » Qualiter calix conservetur in panno.« 
106. fej. » Ut sacerdos lavet manus.« 
107. fej. » Ut sacerdos bis non celebret.« 
108. fej. Felirás nélkül. Az egyik kéziratban a 107. fej. után áll : 

»Sequuntur praefationes per annum.« 
109. fej. » Ut in fracto altari non celebret sacerdos.« 
110. fej. »De piscinis.« 
111. fej. » Ut corporalia et aliae restes altaris abluantur in tempore.« 
112. fej. » De linteaminibus attritis ecclesiarum.« 
113. fej. »De reverentia Corporis Christi.« 
114. fej. »Pro reverentia Corporis Christi.« 
115. fej. »De absolutione infirmorum.« 
116. fej. »De ecclesiasticis sacri-s observandis.« 
117. fej. »De Corpore Christi.« 
1 18. fej. »De matrimonio.« 
119. fej. »De matrimonio et benedictione.« 
120. fej. »De matrimoniis occultis « 
121. fej. » Ne conjugatus ad ordines recipiatur.« 
122. fej. » Ne sacerdotes non impendant, benedictionem.« 
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123. fej. »De nuptialibus donis et quodpresbyteri pro collatione sac-
ramentorum nihil exigant.« 

124. fej. »De ordinibus.« 
A 125. fej. a zsidókkal foglalkozik, de mivel aránylag igen 

kosszú, kettéosztatott ; a két részt más-más felírással, de ugyan-
azzal a számmal látták el, úgy kogy a »Caput 125« kétszer for-
dúl elő. E fejezetnek kis előtörténete van. II . (karczkedvelő) 
Fridrik osztrák kerczeg tudvalevőleg 1244-ben a zsidókra nézve 
igen kedvező törvényt adott ki, melyet, mivel a régibb kánonoknak 
idevágó rendeleteivel sok tekintetben homlokegyenest ellenkezett, 
az egyház minden módon ellensúlyozni iparkodott, A Guido 
bibornok elnöklete alatt 1267-ben Bécsben tartott, valamint az 
1274. Szt. Pölteni zsinat egyebek közt a zsidókkal is foglalkoz-
tak, kik ellen több határozatot hoztak, melyeknek nyilvánvaló czé-
luk az volt, hogy Fridrik zsidó-törvénye kedvezményeit megsemmi-
sítsék. Ugyanennek a törekvésnek köszöni eredetét a budai zsi-
natnak 125. számú két fejezete, mely IV. Bélának 1251-ben 
újra megerősített s hiteles másolatokban szétküldött zsidó-törvé-
nyét annál inkább akarta ellensúlyozni, mivel IY. Béla példá-
ját, aki Fridrik zsidó-törvényét néhány módosítással Magyar-
ország számára elfogadta, Ottokár 1254-ben Csehországra és 
1268-ban Morvaországra, Boleslaus (Pius) pedig 1264-ben Len-
gyelországra nézve követték. Fermói Fülep pedig nem csak 
Magyarország, hanem egyebek közt Lengyelország számára is 
volt szentszéki követnek kinevezve, s a budai zsinat e határoza-
tait erre is ki akarta terjeszteni, mi épen e fejezetben világosan 
ki is mondatik.1) 

Ezen, nem csak a magyarországi zsidók történetére, hanem 
az általános országos viszonyokra nézve is nevezetes fejezetek 
ekkép hangzanak : 

Caput 125. De Signo Judaeorum in pectore. Quia valile periculosum 
est et sacris eanonibus inimicum, quod Judaei, quos pietas Christiana 
receptat et sustinet cohabitationes eorum, a Christianis per aliqua non 
distinguantur et cognoscantur insignia et signa, quod cum Christianis in 
familia habitent, vel morentur, vel in curiis ac domibus conversentur, aut 
Christiani habitent cum eis ; praesenti constitutione statuiinus : quod 
omnes et singuli Judaci utriusque sexus, in terris nostrae legationis, por-
tent unum circulum de panno rubeo, pro signo, assutum sive consutum 
ante pectus, in parte sinistra, in veste superiori, quam communiter et 
regulariter portant de super vestes suas alias, quum extra domos, sive 
habitationes exeant, vel iucedant, vel publice quocumquo modo appare-

*) »Judaei . . . . in terris nostrae legationis.« V. ö. e határozatok 
bevezetését, melyben Fülep »in Ungarici, Polonia, Dalmatia etc. Aposto-
licae Sedis legátus «-nak neveztetik. 

35* 
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ant, aut se exhibeant, et hujusmodi signum. . . -1) Quod si in hujusmodi 
signo assumendo infra terminum supradietum, aut etiam de cetero defe-
rendo, prout superius est expressum, Judaei praefati vel eorum aliqui 
contumaees fuerint rebelles, extune Christianorum commercium, nec 11011 
ignem et aquam sibi noverint interdictam. Christiani vero, qui contra 
constitutionem hujusmodi praefatis Judaeis in merciis commutare, aut eis 
ignem vel aquam dare, aut aliquos Judaeos in familia retinere, aut ipsis 
Judaeis familiariter adhaerere, aut cum eis in familia, curia sive domo 
stare praesumpserint, ipso facto sciant sibi ingressum ecclesiae interdic-
tum ; nec prius eis in ecclesiam pateat ingressus, quam ad mandatum 
episcopi, abbatis, praepositi, archidiaconi seu cujuslibet alterius praelati 
in cujus dioecesi, dominio vel jurisdictione Christiani hujusmodi eommo-
rantur, sufficienti, sub certa poena, cautione praestita, quod ulterius in 
talilnis 11011 excedant, ad ingressum ecclesiae fuerint restituti. Quod autem 
constitutum est de Judaeis, hoc de Saracenis, Ismaelitis et quibuscumquè 
aliis 11011 colentibus baptismatis sacramentum statuimus inviolabiliter 
observandum ; hoc excepto, quod ubi Judaei portant circulum pro signo 
rubeum, alii supra dicti signum croceum teneantur de/erre.« 

» Caput 125. Ne Judaei tributa recipiant. Praeterea statuimus : quod 
tributa, vectigalia, telonea seu pedagia vel quaevis alia publica officia 
Judaeis, Saracenis, Ismaclitis, schismaticis seu quibuscumquè aliis, ali 
unione Fidei Catholicae alienis, nullatenus committantur ; et spedaliter 
praelati ecclesiarum suarum reditus seu proventus eis vendere non audeant, 
vel locare. Quod si quis contra hoc venire praesunqiserit, si episcopus 
fuerit, ab executione pontificalium, inferiores vero praelati seu clerici, 
cujuscumque sint ordinis, dignitatis ac status, ab executione suorum ordi-
nimi per tres menses ipso facto noverint se suspensos. Vel si infra tres 
menses ipsos non expulerint vel expulsos reassumpserint, excommuniia-
tionis sententiam ipso facto ineurrant. Laicos autem, cujuscumque hono-
ris, conditionis, dignitatis, praeeminentiae, sive status, qui in derogatio-
nem constitutionis praesentis hujusmodi officia Judaeis vel prohibitis 
supradictis quocumque modo commiserint, vel eos retinuerint, aut susti-
nuerint in officiis supradictis, tam diu volumus, excommunieationis sen-
tentiae manere subjectos, donec Judaeis et aliis infidelibus praefatis ab 
officiis amotis et ejectis supradictis, et praestita sufficienti cautione 
ilioecesanis suis, quod nullos ex praedictis de cetero in aliquo recipient, 
retinebunt aut habebunt officio, juxta formain ecclesiae fuerint absoluti.« 

126. fej. »De sacerdotibus schismaticis.« Az ilyeneknek isteni tisz-
teletet végezni, kápolnákat vagy egyéb szent helyeket építeni, a hívek-
nek pedig ez isteni tiszteletben részt venni, vagy ily kápolnákba bemenni 

1) Hube itt ezeket jegyzi meg : »Pro certo habemus, hoc loco 
Judaeis diem quemdam iudictam fuisse ad exequenda mandata synodi 
(ez a következő mondatból is világos) ; sed haec in codd. partim omissa, 
partim vitiata, sic ut ex relictis verbis sententia nulla cxpleri potest.« 
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nem szabad. Szükség esetében »per seculare brachium a talibus com-
pescantur. « 

127. fej. »De omni populo christiano.« Minden keresztény, kivált-
képen az egyházi személyek, imádkozzanak a pápáért, mint a keresztény-
ség fejeért. 

128. fej. »De malitia hominum.« Hogy a zsinat határozatai ellen 
rosz akaratból, vagy tudatlanságból ne cselekedjenek, »mandamus: quod 
omnia capitula cathedralium ecclesiarum totius nostrae legationis, infra 
duos menses, ex quo copiam potuerint habere earundem, ipsas conscribi 
faciant litera grossa, legibili atque distincta ; ipsasque ligari faciant in 
tabulis ad modum libri, et ferrea catena connexas in sacrario sic affigi, 
quod commode legi possint, nec inde de facili valeant deportari.« Aki e 
táblákat elviszi, megkárosítja, vagy tartalmukat hamisítja, szigorú bünte-
tés alá esik. E határozatokat az érsek évenként egyszer, a káptalanbeliek 
évenként négyszer olvassák fel ünnepélyesen. 

»Editae et publicatae et approbatae fuerunt supradictae constitu-
tiones per nos legatimi praefatum, supradicto approbante concilio, anno, 
indictione, Pontificatus et loco superius adnotatis, praesentibus : magistro 
Fidancia plebano sancti Quiriti, Parisiensis dioecesis, fratre Johanne 
monacho, dicto Lombardo, monacho Nicoiao de Gwarthine et Octavo de 
Fraria *) notario, et fratre Gerardo de Placentia, monacho de Drondolo 
Ordinis Cisterciensis. In cujus rei testimonium eas munimine nostri sigilli 
feeimus roborari, ac etiam infrascriptos notarios publicos eis subscribi, 
ipsasque eorum sigillis authenticis consignari.« 

A »supradicto a p p r o b a n t e concilio, anno, indict ione, P o n -
tif icatus et loco superius adnota t i s« szavak vi lágosan a beveze-
tésben előforduló e m o n d a t r a vonatkoznak : . . . »in concilio 
celebrato in cas t ro Budens i . . . . a. D. 1279, Indic t ione V I I 
q u a r t a decima in t ran te septembri , in qua videlicet die te rmina-
tum fui t concilium supradictum.« D e miután e zs ina tnak vá ra t l a -
lanúl vége szakadt , s a fentebb emlí te t t nevek közt egyetlen egy 
magyar főpapé sem fordul elö\ a zsinati ha tá roza tok R a y n a l d s 
a többiek á l ta l közzétet t első része nyilván az, mely a zs ina tban 
rendesen t á rgya l t a to t t , míg a H u b e á l ta l közölt második rész, 
úgy látszik, a szentszéki követ eleve készül t fogalmazványa, me-
lyet, mivel a zsinat eloszlatott , nem bocsáthattak részletes tárgya-
lás alá, hanem a jelenlevő főpapokkal rövid uton elfogadtattak,2J 

*) Egy kéziratban : Femia. 
2) E nézet mellett a fentemlített ama körülmény is szól, hogy a 

zsidójelek felvételére kitűzött határidő mind a codexekben vagy hiány-
zik, vagy nem olvasható. Fermói Fülep a határidőt a fogalmazványban 
nem szabta meg, hanem ezt az országos viszonyokat ismerő főpapokra 
akarta bízni ; de miután a zsinat e pontot már tüzetesen nem tárgyal-
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és később az előbbi részszel együtt, nyilván nem Budáról, de az 
aláírások után Ítélve, nyilván nem is Magyarországból küldtek 
szét azokba az országokba, melyek számára Fermói Fülep szent-
széki követnek ki volt nevezve, tékát Lengyelországba is. E 
körülmény megmagyarázza, bogy a budai zsinat összes határoza-
tai, mint a gneseni érsekség konstituezióiboz tartozók, egy péter-
vári codexben találtatnak, mely Hube szerint 1357-ből való, 
mikor t. i. Jaroslaus de Bogoria, gneseni érsek, e katározatokat 
több másokkal együtt Kalisebban újból megerősítette, továbbá 
egy Varsóban levő codexben, valamint több a boroszlói székes-
egyházban őrzött codexben is, melyeket Hube (1. a bevezetés 
I I I . 1.) ott később feltalált. 

Közli : D R . K O I I N SÁMUEL. 

batta, e liiány vagy megmaradt, vagy később mások által önhatalmúlag 
betöltetett, illetve a helyi viszonyokhoz mérten más-másképen pótoltatott. 
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A »Történelmi Tár« 1879-iki évfolyama 229—233. lapjain 
három, Balassa Zsigmond összeesküvésére vonatkozó levél van 
közölve : Balassának reversalisa Ali budai basához azon esetre, 
ha terve — Erdély fejedelmévé lenni — sikerül, Thurzó György 
nádor levele a császárhoz, melyben ezt a Balassa lázadásáról 
tudósítja és ismét Balassa levele Ali basához. Az alább követ-
kező levelek ezeknek mintegy folytatását képezik, s történetünk-
nek ezen eddigelé kevéssé ismert eseményét, t. i. Balassa Zsig-
mond fölkelési tervét egész lefolyásában mutatják be. 

I . 
1616. jan. 4. 

Illustrissime domine, domine et pater confidentissime. 
Salutem et servitii mei etc. 
Nagodat ez dologról kelleték levelemmel hamarsággal meg-

találnom. Ez órában érkezék hirem, hogy Balassi Zsigmond 
most is még két emberét bocsáttá Budára és csak azt várja, hogy 
azok megtérjenek, azonnal az ő gonosz intentumjákoz hozzá akar 
kezdeni. — Én azért azokat az embereket mindenütt lesetem, 
talám kezemhez akadnak. Minthogy pediglen ő felségétől énne-
kem erősen meg vagyon parancsolva, hogy csak egy szempillan-
tást se késsem, hanem az ő felsége parancsolatjában eljárjak, 
azért im én megindoltam és sietve megyek, hogy ez gonosznak 
minden módon obviáljak és elejit vegyem, valamint lehet. Talám 
pediglen ez dolgot az nemes ország úgy nem érti, mint ő fölsége 
és Nagod ; azért fogja tudni úgy rendelni Nagod az dolgot, 
mivelhogy periculum in mora, hogy az nemes országnak ellene 
nem leszen, hogy ő felsége omnibus módis prosequálja Balassit 
az ő cselekedetiért. Az mint pediglen találom az állapotot, 
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Nagodnak mindjárást tudására adom. Áldja meg isten Nagodat 
minden kévánta jókkal. Datum in Újvár 4. Januarii, Anno 1616. 

Ill rmae Dnis Y r ae 

servitor et filius addictissimus 
Rudolphus a Teuffenpach. 

Külczím : IHrmo corniti et domino, domino Georgio Thurzo de 
Bethlenfalva etc. 

Kívüli Exhibitae Bittchae die 9. Januarii 1616. TieíFenpach. 

(Eredetije orsz. ltár Act. Thurz. Fase. 5. N0 23.) 

I I . 

1616. jan. 10. 

Illustrissime domine dne etc. Servitiorum etc. 
Kedvesen és becsülettel vettem az Nagod levelit, melyből, 

mit írjon, mindeneket megértettem. Oremest is Nagod kéván-
sága szerint Balassa Zsigmond uram dolgáról leveleknek páriá-
ját kezikez küldtem volna Nagodnak, de azoknak mássá énnekem 
is kezemhez nem jutott ; remilem magamban, bog) hirtelenséggel 
való expeditio az elküldésében akadályt tött. Im azért az minemő 
liirem ujobban jüttenek felőle, Nagodnak originaliter includálva 
oda küldtem. Az török is mindenött igen gyülekezett ; itiljük ma-
gunkban, hogy meg akarta segíteni, de én az ő felsége kgls csá-
szárunk parancsolatja szerént az dolognak praeveniáltam és 
elegedendő praesidiumot benn hagytam. Ezután is ha mi bizo-
nyos hireim lesznek, Nagodnak éjjel és nappal értésére adom. 
Ezzel istennek oltalma és gondviselése alá ajánlom Nagodat. 
Datum Újvár, 10. Januarii, Ao 1616. 

Ul rmae dnis V r ae 

servitor et filius addictissimus 
Rudolpkus a Teuffenpacb. 

P. S. Az minemő szolgáját Balassa Zsigmond uram Budára 
küldte volt, azt is ide hozattam. 

Kívül: Exhib. Bittchae die 14. Jan. 1616. Dni Rudolphi Teuffen-
pacb in negotio Sig. Balassi adinclusis literis. 

Külczím : l l l r m o Corniti Georgio Thurzó de Bethlenfalva etc. 

(Ered. orsz. ltár Act. Thurz. Fase. 5. N° 23.) 
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I I I . 
1616. jan. 11. 

Illustrissime domine etc. Salutem sat. 
Kivánom, hogy az isten Nagodnak ez új esztendőt idves-

ségesen, egészségesen és jó szerencsésen több sok jó esztendőkkel 
adja által érni. Továbbá mi állapatban legyen Balassi Zsigmond 
uramnak dolga, kapitány uram ő naga leveléből Nagod megérti. 
Az lovászmesterét is, az ki most oda be volt Ali passánál, meg-
fogták és ide hozták, az mit Nagod ez includált levélből megérti. 
Még most egyebet tőle ki nem vehettünk, hanem hogy Ali pas-
sánál az Erdély fejedelemségeért instált és hogy ajánlotta is 
magát Ali passa, hogy az havasaliakkal és moldvaiakkal beviteti. 
Az mi kirem leszen ezután is Nagodnak megírom. Áldja meg 
isten Nagodat minden jókkal. Datum in Újvár 11. Januarii, 
A° 1616. 

Nagod alázatos szolgája 
Kokáry Péter mp. 

Külczím : I l l r m 0 Corniti ac domino dorn Corniti Georgio Turzo de 
Bethlenfalva etc. 

Kívül: Bittchae 14. Jan. 1616. 

(Eredetije orsz. ltár Act. Thurz. Fase. 5. No 23.) 

Eh ez csatolva : 
Köszönetemet és szolgálatonkot írjuk Kgdnek, mint mine-

künk bizodalmas uronknak ; az úristentől ő szent felségétől kévá-
nonk Kgdnek ez ujesztendőben minden kévánta jókat megadatni 
mind az Kgldhez tartozóval egyetembe. 

Továbbá csak ebből kellették Kgdet megtalálni, mint bizo-
dalmas uronkat levelönknek rendiben, hogy mostan ott benn 
Budán létönkben úgymint ez elmúlt szerdán, úgymint Vízkereszt 
napján érkezék Budára Balassa Zsigmondnak egy postája leve-
leket vivén az budai pasának. Az basa azt írhatjuk uraságtok-
nak, hogy nagy devánt tartott felőle ; az törökök igen patkóita-
ták az lovakat, és igen posonkottak felőle. Ezt is írhatom felőle 
uraságtoknak, hogy együtt jöttem Budáról Pestté által velek 
szerdán estve ; ők is ott háltak Pesten, én is ott háltam uram 
Pesten akkor éjjel. Csütörtökön regvei jöttem Pestöt el, ők is 
akkor jöttek el Pesttől. Azt is Írhatjuk uraságtoknak, hogy az 
ki az levelet vitte Budára 3. paraszt ember, egy katona, de mi azo-
kot nem ismertjük ; azt is írhatom uraságtoknak, hogy az 
kérem uraságtoknak, hogy oly szó valahová ne essék, jól tudja 
uraságtok, hogy én az hatalmasnak markába lakom, csak az 
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keresztyénség ria viszen bennünköt. Ezzel isten éltesse uraság-
tok(ot) sok jó esztendeig. 

Kgltek jóakaró szegény barát ja az patai biró 
Kovács Demeter. 

Ez levél költ Patán ma pénteken kajnal előtt. 
Külczím : Ez levél adassék az mi böcsületes és tiszteletes uronk-

nak Szécsénbe lakozó vicekapitán uronknak Sziideny Gergelynek tulaj-
don kezében nagy hamarsággal. 

(Eredetije a m. kir. orsz. ltár Act. Thurz. Fase. 5. N° 23.) 

IV. 
(K. n.) 

Elsőbben kgls uram az öregbik fiátúl küldött az főember-
nek nékány levelet magában megolvasni, mely levelek arra intet-
ték, bogy Nagoddal szembe lenne, melyre már talán reá is vette 
volna magát, ba egy tót levél nem érte volna, az mely levél tiltja 
az Nagodhoz való jövését, és bozá Tbelekessit elő ; ebben tar-
tózott meg. 

Azután az maga bázában bitta ugyanazon főembert, és 
beszélette okát az erdéli utjának ; az magyar nemzethez való 
szereteti indétotta reá látván, mely veszedelembe forog és hasz-
nára is volt nemzetinek. Ugyanakkor volt Érdélben Memhet 
libája, melylyel sokat disputált s a többi között megbizonyétotta 
azt az articulusokból, hogy az magyar nemzetet király urunk ő 
felsége arra untatta, kogy kad legyen az török ellen, de az ma-
gyar semmiképpen reá nem állott, sőt akik csatáznak is, nem 
magyar akaratjából cselekeszik, hanem német engedelméből. 
Memhet tihaja ezzel az portára ment és mindjárt Naszszuff passa 
Skender passát küldtö ki Érdélben ; levelet is írt s előkérte azt 
a nagy levelet úgymint az articulust, meglátván ugyan úgy talál-
ták az végezést. Akkor mondta Skender passa, hogy az magya-
rok soka se kigyjék Lippa és Jenő dolgát, kogy az török kívánná, 
mert hiszen egész Erdély is kezekben volt és lám kiment szépen 
belőlö ; s akkor mind Skender passa s mind Naszszuff passa 
nagy ajánlással voltak Balassi uramhoz és a magyar nemzethez. 

Most immár ujobban jütt Skender passának az portárúi 
levele, mely tizennegyed napra jütt kezéhez az urnák, melyben 
írja, az hitetlen eb Bethlen Gábor miatt mazullá estein vaia, de 
az hatalmas császár ismég beglerbégséget adott ; rövid nap had-
dal kimegyek, akkor osztán Nagod lovat keressen. 

Ali passa is ír, de azt az levelet kézben nem adta, hanem 
maga olvasta. Az mely ajándékot Nagod nekünk küldött, fölöttü 
jó néven vettük ; de nem minekünk való, kanem nagyobb embert 
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illet, mi is mindjárt kültön-küldtök az hatalmas császárnak, tud-
juk kedves morlia leszen. Mast (azt írja) Léván az tracta véghez 
nem megyen ; de ha véghez menne is, Nagod eljárjon dolgába. 
Palatínus ur barátunknak is volt nálunk szolgája; ítéljük és 
reménljük, rövid nap az is mi barátunk leszen. Homonnay 
Györgynek is szolgája vagyon nálunk. 

Azután szolgája volt ismég ugyan Ali passánál, attúl szó-
val izent Homonnay felől ; kívánt, úgymond, valami gyermek-
dolgot, de választja vagyon. 

Az hajdúk felől is, hogy semmit se féljenek, mert annélkűl 
is mieink azok az vitézek. 

Az várait penig bárcsak úgy hagyja; ha valaki bántaná, 
csak egy holnapig tarthassák, megsegéteni gondja leszen. 

Ugyanazon szolgája hozott egy lovat; pénzt az Ali passa 
adott neki rea. 

Ugyanazon főembert intette, hogy egyetértsen vele ; de az 
nem akarván, izente neki, ha egy magyar nem lenne is vele, de 
idegen nemzettel is véghez viszi szándékát. 

Kívül más írással : Negotium M. Sigismundi Balassae concernen-
tes litterae. Relatioues de rebus Turcicis. 

(Másolata orsz. ltár Act. Thurz. Fase. 75. N° 23.) 

y . 
1616 . jan. 17. 

Magnifice domine affinis nobis etc. Salutem etc. 
Az Kegyelmed levelét, mely 7 Januarii dataltatott Zakmár-

ból, vöttük és megértettük : azon azért, hogy tudnia illik tűrhető 
csendességben vagyon Kegyelmetek oda ; az úristennek nagy kálá-
kot adván, szivünk szerint örülünk, adja Isten, hogy ennekutánna 
is azont hallhassunk Kegyelmetek felől. A mi penig az vitézlő 
nép fizetetlenségét nézi, informáltatunk másunnét is affelől s 
eléggé szánakozunk is rajtok. De mit tehetünk róla, irtunk azért 
ő fölségének elég diligenter felőle, akarnánk ha effectusa lehetne 
Írásunknak ő fölségénél. A mi az vitézlő rend fogadását illeti, 
nem tudjuk honnét vagyon, de minekünk most is azt irják, hogy 
Tarjáni Demeter ugyan kérkedik véle, hogy ő neki levele vagyon 
ő fölségétől s azonképpen Homonnay uramtúl arra, hogy ötszáz 
gyalogot fogadjon, de mi végre, ő maga sem tudja ; ki ha úgy 
vagyon, nem tudjuk mint lehessen az, holott minekünk azt írja ő 
fölsége, hogy oda Tiszán-tul ugyan megparancsolta volna, hogy 
senki az ő fölsége pátens levele nélkül ne merjen vitézlő népet 
fogadni, és penig mint legyen, hogy Tarjáni ugyan kérkedik az 
ő fölsége levelével s Kegyelmednek az csak kirivel sincsen, nem 
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tudhatjuk, kiről ő fölségének is irtunk. Azért Kegyelmedet kér-
jük, értekezzék Kegyelmed felőle és végére menvén, adja mindjá-
rást tudásunkra, jó néven vesszük Kegyelmedtől. Innét mi egye-
bet nem Írhatunk Kegyelmednek, hanem hogy mi is ide hála 
istennek tűrhető csendességben vagyunk. Utolszor ezt is akarók 
értésére adni Kegyelmednek, juthat Kegyelmednek eszében, az 
elmúlt télen micsoda practikát indított volt Balassy Zsigmond 
Erdélyben, mely practicában azt tudtuk mi, hogy hátra hagyott 
valamit és megszűnt afféle igyekezettűi ; de nemhogy megszűnt 
volna, hanem ez elmúlt napokban még nagyobb practicát is indí-
tott az törökkel, melyet ba véghez vihetett volna, mind ő fölsé-
gének s mind penig hazánknak és nemzetünknek nem kevés 
kárára és veszedelmére következett volua ; de ő fölsége végére 
menvén afféle dolgának, minekünk megparancsolta volt, kogy 
eleit vennűk valamiképen neki; mi azért mindjárást az ő fölsége 
tanácsit és táblája biráit, az kik itt közel laknak, egybehivattuk 
Thrincsénben s tanácskozni akartunk felőle, de ez idő alatt az 
mig tudnia illik mi esszegyültünk, Tiffenpach uram kiment Újvár-
ból és együtt az több végbeliekkel j igyázott , hogy ki nem ment 
volua valamiképpen az országból. O is azért Balassy Zsigmond 
értvén azt, az mint Tiffenpach uram irja minekünk, mindjárást 
fejet kajtott és az ő fölsége gratiájába adta magát ; inkább hiszem, 
lölkiismeret furdalta és ki menvén afféle erőségbűi, mint az a 
Yár kékkő, Újvárba ment az végbeliekkel s ott vagyon immár 
őrizet alatt. Mit cselekedendő azért ennekutánna ő fölsége véle, 
az idő megmutatja, minthogy más ember tanácsát és jó intését 
nem akart megfogadni, immár most senkire, csak magára vesse 
az dolgot. Ennekutánna is ha mi hirei érkeznek Kegyelmednek, 
kérjük adja mindjárást tudásuukra Kegyelmed, megszolgáljuk 
Kegyelmednek. Isten éltesse Kegyelmedet jó egészségben. Datum 
Bittchae die 17 Januarii Anno Domini 1616. 

Mag. Dom. Yestrae 
servitor et affinis benevolus 

Comes Georgius Thurzó mp. 
Külczím : Magnifico Domino Andreae Dóczy de Nagy Luche etc. 

Zatthmarinum. 
(Orsz. lt. Act. Thurz.) 

Y I . 

1616. febr. 10. 

Domino Cleselio. 
Reverendissime et illrme dne etc. Salutem etc. 
Res mira est, et summe deploranda, quod cum illae, quae 

dudum suctensae audere adhucflagrareque visae sunt, inimicitiae 
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et intestinae dissensiones in provincia Transsylvaniae benignissi-
mae suae Mattis sacratissimae dni domini nostri clementissimi 
dispositene, dnorumque commissariorum maximo labore ac mo-
lestia extinctae sint et paciíice sopitae. Non desint tamen, qui, 
nescio quo ambitionis desiderio ducti, eandem provinciám novis 
armorum motibus novisque incendiis excitare sibique subjugare 
unice studeant, inter quos Sigismundum Balassa, qui illám pro-
vinciám in porta per Aly passam budensem sibi promissam Im-
buisse pro certo dicitur antesignanum fuisse facillime conjicere 
licet, quem immitari fertur magcus dnus Georgius Drugetb de 
Homonna etc. qui ex mera ambitione ac gloriae cupiditate baue 
provinciám ab infinitis annis ad regnum boc suae Mattis sacrmae 

pertinentem ab eodem avellere et cum Poloniae regno conjungere 
non sine multorum ebristianorum sanguine satagit, sicuti reve-
rendissima et ili, dnatio vestra ex paribus literarum Gabrielis 
Bethlen vajvodae Transsylvaniae ad me datarum ac suae Matti 
humillime transmissarum uberius cognoscere potest. Cum autem 
iniquum sit et profecto miserum optimam populosissimamque 
provinciám, quae ad christianae ditionis atque gloriae terminos 
propagandos propter naturalem loci opportunitatem aptissima 
videtur, novo aliquo armorum tumultu conteri aut simultatibus 
infringi et debilitari, tum et illud vehementer timendum, ne si 
Turcae, quos j>rovincia illa habet finitimos, hanc provinciám a 
regno hoc suae Mattis alienari aut armis inter se concurrere 
viderint unanimes atque integri illam adoriantur, et (quod deus 
omen obruat) magno cum regni hujus ac totius Christiauitatis 
malo et periculo potestati suae inclignabundi subigant. 

Quocirca Bevmam et illrmam do. Y ram tanquam pacis et 
tranquilitatis amantissimam etiam atque etiam vehementerque 
rogo, dignetur ea, quae apud suam Mattem sacrmam pollet gratia 
et authoritate non granatini effìcere, ut dieta provincia Transsyl-
vaniae a perniciosis hujusmodi motibus libera, optatae tranquili-
tati et quieti restituatur, neque a benefato dno Homonnay vel 
aliis sive armis sive insidiis impetatur, praesertim cum tantas 
liabeat facultates, tamquam amplissima bona et proventus idem 
dnus Homonnay, quibus pro status sui et dignitatis conditione 
sat splendide se sustentare possit. Reverendissimam et illrmam do. 
yram p r 0 c o n s e r v a n d a sancta pace et securitate, reipublicaeque 
Christianae salute hoc benigne apud suam Mattem effecturam 
nullus dubito. Qua de re cum etiam ad Mattem suam Sacrmam 

humillime scripsi, hic plura non addam ; certus Revmam et illrmam 

do. Y ram ex iisdem litteris omnia intellecturam esse. De caetero 
Rraac et illrmae do. Y rae me ac paratissima servitia mea recomen-
dans, eandem quam optime quamquam diutissime valere desidero. 
Datum in arce mea Byttcbensi, die 10. Febr. Ao 1616, 
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(Eredeti fogalmazvány a magy. kir. országos lvtárban Act. Thurz. Fase. 
2 N° 57.) 

VI I . 

1616 . máj. 2. 

Illustrissime domiue doni, compater fautor et patrone etc. 
Salute etc. 

Deplorandam nostram cum cbarissimo duo meo consorte 
sortem diramque, sed minus promeritam ejusdem captivitatem 
supervacaneum videtur coram illustrissima Celsitudine vestra 
recensere, cum ea luce meridiana illustrissimae celsitudini ves-
trae clarius patere non dubitem. Miserabilior enim fortuna nos-
tra, quae vel cuivis infenso miserationem commovere posset, jam 
non solum Hungáriáé sed vicinis etiam regnis ac proviuciis inno-
tuit. Quare ad illustrissimam celsitudinem vestram velut prima-
rium justiciarium et inter regnum Hungáriáé ac suam Mattem 
regiam mediatorem iterato jam boc meo bumili scripto supplex 
coniugio, dignetur ex officio suo palatinali, pro innata sua pie-
tate, qua servet, pro amore denique eo, quo erga nationem Hun-
garicam afficitur, ejusdemque libertatibus ac legibus nefario boc 
facto ruptis ac violatis in tanto rerum discrimine ac summa 
necessitate cbarissimo dno meo consorti benignissima sua gratia 
et patrocinio adesse, ac apud suam Mattem caesaream atque 
regiam se interponere, quo unicum vitae meae solatium pristinae 
libertati quantocius restituatur. Detur innocentiae locus, nec 
libertás olim a majoribus nostris sangvine acquisita, per vini 
tam sede violata extingvatur. Quam gratiam illrmae Celsitudinis 
vestrae bumilimis ac perpetuis servitiis, una cum cbarissimo dno 
meo consorte et dulcissimis liberis studebimus demereri. Quod 
bucusque illrmam Celsitudinem vestram ipsamet non convenerim 
iter ad suam Mattem caesar. Pragense nimium difficile neces-
sario emensum, summeque adversa et plusquam credibilis vale-
tudo, quae invisam et toties exosam banc vitam invitam sustinet 
in causa fuere. Recuperata tamen de caetero per dei gratiam 
quantulacunque valetudine illrmam Celsit. vestram propediem con-
venire accelerabo. Quod reliquum est, me illrmae Cels. vestrae 
favorabili gratiae bumili studio recommendo eandem diu ac feli-
citer una cum omnibus suis valere exoptando. Datum Posonii 
loco videlicet mei luctus quo extreme tabesco 2. Maji, Ao 1616. 

J J J r m a e Qels. Vrae 

seruitrix etcommater 
bumillima atque perpetua 

Sboroski erzebet mp. 
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Külczím : I l l r m o domino domino corniti Georgio Thurzó de Beth-
lenfalva etc. 

Kivül: Exhibitae in thermis Rajecensibus 16. Maji 1616. De 
negocio Sigismundi Balassa. 

(Eredetije m. k. orsz. l tár kincst. Act. Thurz. 5. N° 23.) 

V I I I . 
1616 . máj. 

Az esztergomi káptalan I I . Mátyás által kosztaniczai Kito-
niek János királyi ügy-igazgató részére kiadott »compulsoria« 
értelmében a Balassa Zsigmond ügyében Szepes, Sáros, Gömör, 
Thorna, Abaujvár, Zemplén, Ungli. Bereg, Ügocsa, Szabolcs és 
Szathmár vármegyékben eszközlendő tanuvallatásra a kiküldött 
»homo regius« Jármy János curiai jegyző mellé kebeléből Zlatinay 
György nógrádi archidiaconust küldi, kinek esküvel erősített 
jelentése folytán a megejtett tanuvallatást a következőleg irja le. 

Sequuntur articuli interrogatorii. Primo. An sciat, cum 
anno Millesimo Sexcentesimo decimo quarto in Trannia dnus 
Sigismundus Balassa fuerit, quos tractatus et practicas cum 
Mehmet aga primum et postmodum cum Zkender bassa babuerit, 
et quae contra suam Mattem ibidem moliri non formidaverit, 
aut etiam dixerit? Secundo. An sciat articulos in particulari 
Diaeta ex voluntate suae Mattis per dnum comitem palatinum 
anno praedicto Posonii pro festő d. Margarethae indicta, et suae 
Matti per delegatos Linczium transmissos, in portám Ottomani-
cam per dnum Sigismundum Balassa transmissos esse, per hoc 
Turcico imperatori persvadere conatum fuisse Hungaram natio -
nem nequaquam arma contra Turcarum imperatorem capessere 
velie, et etiam Decretum regni superinde Turcis ostendisse? 
Tertio. An sciat Turcas in arcem Kékkő ad dnum Sigismundum 
Balassa palam vel clancularie adventasse, et munera quoque 
eidem obtulisse, vel ipsum aliquibus Turcis misisse ? Quarto. Au 
literas Aly passae item Skender passae ac Ibrahim passae ad 
ipsum dnum Sigismundum Balassa sonantes viderit, et continen-
tiam earundem intellexerit ? Quinto. An sciret, quibus conditio-
nibus dnus Sigismundus Balassa Tranniam a Turcarum Sultano 
impetraverit, et quo modo dixerit regnum quoque Hungáriáé se 
eo unire, simulque Transylvanos et Hungaros in libertatibus 
ipsorum conservare ac defendere velie ? Sexto. An sciat pro certo, 
quos ex nobilibus vel vero Haidonibus, aut alterius cuiusvis con-
ditionis hominibus vel familiaribus, subditisque suis in pernicio-
sissimam hanc conspirationem. publicaeque pacis et interni sta-
tus regni turbationem, legitimaeque regiae dignitatis diminutio-
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nem sibi adsciscere, et in sententiam suam pertrabere voluerit, 
vel etiam iam pertraxerat quibusve verbis, argumentis et per-
svasionibus sive rerum apparata, et quorum auxiliis, quave et 
cuiusmodi ingressus. quoquo modo, et eonsequendi finem suum 
facilitate illos pellicere studuerit ? Septimo. An sciat, vel viderit 
pro certo quos, cum qua instructione, Consilio, animo et fine ad 
Turcas expediverit, quidve per eos literis perscripserit, aut vero 
verbis quoque nunciaverit ? et quid vicissim ex Turcis unus vel 
alter ipsi bine vel illinc vel rescripserint, vel verbotenus nuncia-
verint ? Octavo. An sciat vel audiverit pro certo ex ipsomet dno 
Sigismundo Balassa, quod dixerit foedus pacis cum Turca suam 
Sacr. caes. et regiam Mattem d. nostrum clementissimum prio-
rem rapisse, ex eoque constitutionem Yiennensem aperte violasse ? 
Nono. An sciat vel audiverit pro certo ex dicto dno Sigismundo 
Balassa, quod post tres septimanas pro certo tumultus fieri debe-
ret in regno, ac qua re id deberet fieri, ubi, quomodo et per 
quos ? Decimo. An sciat vel audiverit pro certo, quod ex prae-
missis magcus dnus Sigismundus Balassa de Giarmath kuiusmodi 
cum hoste et nonnulis dnis regnicolis conspirationem contra 
Sacr. caes et regiam Mattem, regnumque hoc suum Hungaricum 
attentare, moliri et facere voluerit? Undecimo. An denique idem 
testis sive fatens pro certo sciat, sive audiverit aliquem, vel ali-
quos in praemissa conspiratione partes ipsius dni Sigismundi 
Balassa secutos fuisse, vel sequi velie, seque mutuo cum ipso 
intellexisse et nefarios conatus ipsius adiuvare voluisse, quive sint 
illi, necessario et distincte referat, oportet ? Sequuntur testes exa-
minati, et primo die decima tertia die mensis Maji. 

Primus testis nobilis Joannes Egry, olim ad annos decem 
et octo servitor magci dni Sigismundi Balassa de Giarmath in 
praesidio Zathmariensi et comitatu eodem, in captivitate existens 
repertus, annorum circiter 28. juratus et examinatus fassus est. 
Ad primum articulum azt vallja, hogy ő semminemű tractáit és 
practicáit Szkender passával, Memliet agával nem tudja ő felsége 
ellen, hanem tudja azt, hogy Balassy Zsigmond uram ő naga 
szolgája által Szabó Esaiás nevő által Érdélben Kolosváratt 
Memliet agával egymáshoz izengettek, mit, ő nem tudja, abban 
az esztendőben, melyben Báthory Gábort megölték és Szkender 
passa akkor ott sem volt. Ad secundum articulum nihil se scire 
fassus est. Ad tertium azt vallja, hogy egyéb ajándékot nem tud, 
hogy Balassy Zsigmond uram ő naga küldött törököknek, hanem 
egy órája volt asztalán álló ezüstös aranyazott. azt hallotta az 
feljül megirt Szabó Esaiástól, hogy Balassy uram török császár-
nak küldötte volna, és úgy hallotta, hogy Memhet aga által 
Érdélből Kolosvárról küldötte volna el, és hogy ezeket az szó-
kat hallotta azután, nem adta az órát ; de török császár és más 
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törökek is kogy ajándékot küldöttek volna Balassy uramnak, azt 
sem nem tudja, sem nem hallotta, ez penig az Szabó Esaiás min-
den tanácsosa volt ; törököket is hozzá járni nem látott többet, 
hanem Érdélben Szász-Megyesen mikor gyűlés volt 1614. esz-
tendőben in mense Augusto, akkor voltanak ott török követek, 
és az fatensnek mondotta az következendő szókat Balassa uram : 
Egry János menj oda az török követek szállására, és mond meg 
nekik mintegy magadtúl, bogy miért nem mentek az úrhoz mégis 
beszélgetni. Az fatens elmenvén megmondotta. Yolt penig egy az 
török követek közül, kinek nevét nem tudja, magyar fi volt, 
Betklem Gábor uram ő naga szolgája eleintén, és azután lött 
volt törökké, azt mondotta az fatensnek : eddig is bizon elmen-
tem volna, de minthogy az fejedelemmel sok dolgaink voltanak, 
még nem érkezhettem ; és azután egyszer volt nála s titkon csak 
ketten magok beszélgettenek, mit, ő nem tudja, őtet az ur ottan 
hamar Érdélből ide kiküldvén; jártak-é többé hozzá, nem tudja. 
Ad quartum azt mondja, hogy mikor Balassy Zsigmond uram 
Érdélben volt volna, küldött az fatenstűl kékkői praedicator egy 
levelet az urnák, de ki levele volt, nem tudja, látta följűl az 
Balassy uram titulusát rajta, de belől mi volt benne, nem tudja, 
és azt parancsolta néki, hogyha valaki találná az uton, az leve-
let mindjárt elszakgassa, szóval is izente tőle, kogy Érdélből ki 
ne jönne, mert mindjárt megfognák. Az fatens penig megadván 
Kolosváratt Erdélyben az levelet Balassy Zsigmond uramnak, s 
az ízenetet is megmondván, azt mondotta mindjárt az ur, hogy 
im erővel latrá tésznek, de meghigyiék azt. hogy kimenek, de 
meg nem köszönik ; ezt szájából hallotta. Adott más levelet is 
ugyanazon kékkői praedicator, ki Balassy uramnak az fiait is 
tanitotta, az fatens kezékez, hogy az urnák Erdélyben bevinné, 
ő útjában Osgyánban érkezvén Bakos János uramnak megmu-
tatta ; látván Bakos uram, mondotta nekie : az pöcsítit sem sze-
rettem az kurvának, küldd vissza néki, úgymint az praedicator-
nak, és te magad menj el az úrhoz, mert, nem körösztyén embe-
rek pecsételnek így, az mint ez vagyon. O osztán visszaküldötte, 
egy paraszt embertől Osgyánból az praedicátornak, liogy maga 
vinné meg az urnák. Jólleket az urnák volt intitulálva, spanior 
viaszszal volt pecsételve, ki levele volt. nem tudhhatja, azt mint-
hogy most is nem tudja ; meghagyta volt az praedicator, hogy 
azt is, ha valami találná, elszakgatná. Harmadik levelet is látott, 
kit ugyan kékkői porkolábja az urnák, Horváth Mátyás nevő 
adott kezéhez az fatensnek, annak penig Kuassóy Raphael 
akkorbeli praefectussa Kékkőben Balassy uramnak adott vissza 
kezékez, mely Memhet agáé volt, mondja, hogy Zabos ^András-
nak volt volna intitulálva, és hogy ő neki megadná. 0 Zabost 
nem találván házánál Checzerben, Nagy-Tárkányban menvén 
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Paczot Ferenczné asszonyom kezében adta, mivelhogy akkor 
szolgája volt Zabos ; az levél penig pecsételve volt, és ez dolog 
volt 14. Augusti in anno 1614. az levelet penig Paczotné asszo-
nyom fölszakasztván, biztában elsőbben magában olvasta meg, és 
azután nilván ő előtte is, kinek continentiája leginkább csak 
országunknak fenyegetésében állott, hogy az Sitva-torokon való 
végezést fölbontották volna és Balassy Zsigmond uramot is com-
mendálja az utoljában, az mint az latensnek eszében juthatott, 
hogy az nagos Bethlen Gábor er déli fejedelem mellett reája 
találván, felelt volna neki arra, úgymint az agának, hogy az 
békességet széntől megtartják mind az urak és az nemes rend, 
és irja az aga, hogyha meg nem tartanák, tengeri habhoz hasonló 
állapotot megérzenék. Ad quintum articulum fatetur se nihil scire, 
nec quicquam audivisse. Ad sextum azt vallja, hogy senkit nem 
tud, hanem hallotta Horváth Mátyásnak az feljűl megnevezett 
porkolábnak szájából, hogy Balassy Zsigmond uram meghagyta 
volna Kwassóy Rafaelnek, az mint feljül meg van írva praefec-
tusának, hogy titkon szabad legényeket gyűjtene, és maga jószá-
gára osztaná, ott élnének, de mi végre nem hallotta, és az az 
Horváth Mátyás kékkői porkolábja azt mondotta volna Kwas-
sóy Raphaelnek, hogy megmondottam neki, hogy ellegyen a 
nékül, mert szégyent vallana, és mind magát s mind gyermekét 
elveszti, hogyha ezt cselekeszi. mert most is elegen irégykednek 
reája, hogy oda be vagyon Erdélyben, és ez az mondás volt kék-
kői várában anno 1614.; kikkel penig közlötte dolgát, és kik 
conspirálkodtanak országunknak ilyen veszedelmes állapotjára 
Balassy urammal, senkit nem tud, hanem hogy anno 1613. 
tavasz táján, mikor őtet Balassy uram rabságban tartotta, Kékkő 
várában, akkor voltanak nála tizenhárom vármegyéből való 
főfő emberek ott Kékkő táján valókbúi, azt látta, és ott vendé -
geskedtenek ; végeztek-é akkor valamit, avagy nem, ő nem tudja ; 
és osztán azon télen karácson után ment be Érdélben, nevezet 
szerént penig hármat tud közőlek; Bakó Albertet, Lipthay Im-
rét és Ztroluczky Menyhértet. Ad septimum nihil et etiam octa-
vum articulos. Ad nonum többet nem mond. hanem mint feljűl 
megvallá, hogy mondotta volna Erdélyben létében Kolosvárott, 
hogy im erővel latrá tésznek, ki menek, de meg nem köszönik, 
és azt is mondotta volna, szájából hallotta Erdélyben Megyesen 
anno 1614. hogy megválik egy holnapig, ki leszen igaz magyar. 
Ad decimum articulum semmit nem tud mondani, hanem ők 
szolgák levén, egymás között néha tanácskozván mondották, 
hogy indít valamit, minthogy Erdélyben létében szüntelen udvar-
hoz járt az mostani fejedelemhez Bethlen Gáborhoz ; ebez képest, 
gondolták magokban, hogy semmi jót nem szerez, konyhájára is 
az fejedelemtül minden napon hat-hat forintja járt. Ad ultimum 
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azt vallja, liogy ő senkit nem tud, kanem kogy Erdélyben ottben 
volt, írt Sárközy Gergeltűl maga szolgájátúl az ur levelet, ki 
lakik Keszelőben Nógrád vármegyében Bakó Albertnek, Sztro-
luezky Menyhártnak és Liptbay Imrének is, de mit írt avagy 
szóval mit izent, nem tudja ; bogy penig az fatenset Kékkőből 
1614. Erdélyben beküldötték volna az úrhoz, Kwassóy Raphael 
beszterczei praefectusa az urnák szóval tőle azt izente, hogy az 
fatens azt szóval megmondaná, hogy ő úgymint Kwassóy volt 
annál az embernél Kassán, az kinek izent volt az ur, de ő nem 
merte a felől semmit is néki szólni, mert félt azon, kogy roszúl 
járnak, kanem mond meg az urnák, kogy jőjjen ki onnan, teljes-
ségesen azért az embereknek ne higyjen, minthogy eszes ember. 
Inter reliqua eszében jutván vallja azt is, hogy látott egy levelet 
Erdélyben Kolosvárott Róka Miklós nevő inasámál az urnák, kit 
megöletett ugyan Erdélyben, török formán behajtogatva, spanior 
viaszszal vastagon bepecsételve, és az az inasa Balassy uramnak 
mondotta volna az levelet mutogatván : igaz magyar-é ez az 
bestye lélek kurva fi ; más szolgája penig Balassy uramnak Hol-
lóssy János nevő azt kallván mondotta neki : társ abban többet 
ki ne végy, mert roszúl jársz ; az inas is osztán eltette zsebé-
ben. Ki levele volt, és kinek volt intitulálva, nem tudja, mert 
osztán az inas nem hagyta látni. 

Secundus testis magcus dnus Michael Károly de eadem, 
14. die mensis Maji in castello Károly et comitati! Zathmariensi 
inventus, annorum circiter 32. juratus et examinatus ad singulos 
articulos diligenter fassus eet. Ad primum articulum vallja ő 
naga, hogy semmit nem tud egyebet, hanem in anno 1614. in 
mense Augusto az erdéli fejedelem ő naga Bethlen Gábor izente 
ő nagátúl Eorgách Zsigmond uramnak ő nagának oretenus, 
hogy ő felségének császár urunknak értésére adja generalis 
uram, hogy az törökkel mind az portán, mind penig az vezérek-
kel practicája vagyon Balassy Zsigmond uramnak ő felsége ellen 
és Magyarország ellen ; azután is levelében az erdéli fejedelem 
ugyanezent irta ő nagának, kogy az practicáját Balassynak most 
is ugyan affirmálja az portáról az vezér ; az practica mi volt 
legyen, abban ő naga semmit sem tud, mert nem is jelentette az 
erdéli fejedelem ; ezt penig az fatens meg is irta generalis uram-
nak ő nagának azonnal ; ez dolog penig akkor volt, mikor az 
fatenset generalis uram ő naga ő felsége akaratjából bekiildötte 
volt Erdélyben gyűlésre megyesi követségben, úgymint in anno 
1614. Az több articulusokra ő naga semmi bizonyost nem tud, 
hanem hallotta obiter megfogása után liireket Balassy uram 
felől, kik ha igazak-é, nem-é, nem tudja, kanem kallotta ő naga 
Paczot Ferenczné asszonyom szolgája szájából úgymint Kor-
choma Jánoséból ugyanott Károlban, hogy az Balassy Zsigmond 
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uram követével Aly bassa hamarébb volt szemben, sőt ugyan 
lovakon vitette fel őket sátorához, az hol táborban volt. hogy-
sem mint palatinus uram ő naga követivei, mert azokat ezután 
későre hivatta hozzája. Közönséges hirrel ugyan ott Erdélyben 
ő naga udvarnál hallotta, hogy egy kocsog tollat is küldött volna 
tömösvári Memliet passának ; szájából ő naga Balassy uramnak 
nem is hallott semmit is, sem leveleit nem látta olyakot, kikben 
practicált volna. 

Tertius testis nobilis Stephanus Baranczy, servitor nobilis 
Casparis Madachy olim servitori magci dui Sigismundi Balassa 
itidem in castello Károly et comitatu Zathmariensi, in captivi-
tate die 14. mensis Maji anni praesentis inventus, annorum cir-
citer 25. juratus et examinatus ad singulos articulos diligenter, 
et quidem distincte fassus est, se nihil scire, nec quicquam ex 
eisdem audivisse. 

Quartus testis nobilis Isaac Chanady de Geoncz ad oppi-
dum jam dictum Károly citatus die 15. dicti mensis Maji ibidem 
comparens, annorum cir. 32. juratus et examinatus ad singulos 
articulos diligenter se omnium rerum ignarum penitus respon-
dit. solum ex simplici auditu post captivitatem dni Sigismundi 
Balassa aliquid audivisse dixit, quod ad rem non pertineret. 

Quintus testis magcus dnus Petrus Melyth de Priber decima 
septima die mensis Maji in oppido Kis-Varda et comitatu de 
Zabolch inventus, annorum cir. 31. juratus et examinatus ad 
singulos articulos diligenter tam ex auditu, quam ex scitu se 
omnium rerum in deutro contentarum prorsus ignarum respondit, 

Sextus testis egregius Joannes Putnoky ad praesens servi-
tor spectabilis ac magci dni Georgii Drugeth de Homonna, 
decima nona die mensis Maji in oppido Ungvár et comitatu 
eodem inventus, annorum cir. 32. juratus et examinatus ad sin-
gulos articulos diligenter fassus est. Ad primum articulum azt 
vallja, hogy közhírrel hallotta volna, hogy tractál Mehmet agá-
val Erdélyben laktában Megyesen, de mit, azt nem tudja, és látta 
szemével is egy nekánszor, hogy járt az agához, és berekeszked-
vén ketten az agával, hallotta bizonyos személyektűl. hogy trac-
táltanak, kiknek nevekre nem emlékezik. Ad secundum nihil. Ad 
tertium etiam nihil. Ad quartum articulum azt vallja, hogy egyéb 
levelet nem látott, hanem látott egyet, melyet Bethlen Gábor-
nak irt ugyan ott Érdélben laktában maga kezével supplicalo 
formán, kinek continentiája az mint eszében juthat az fatensnek 
haec verba formalia voltanak : azt véli-é Nagod, hogy én Nagod-
hoz kételenségből jöttem ? nem azért, hanem csak azért jöttem, 
hogy az édes nemzetemet az német igájából ki akartam venni, 
Nagoddal egyetértvén, az szegény megholt uramnak, Bocskay 
Istvánnak állapatját akarván előállatni; minthogy látom, hogy 
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Nagodtúl semmi állapatom nincsen, vagyon Lengyelországban is 
oly hivatalom és végezésem, bogy az én állapotomban hátra nem 
maradok. Ad quintum et sextum articulos, necnon septimum 
nihil. Itidem et octavum et nomini articulos nihil. Ad decimum 
et ultimum iterum nihil. De Érdélben ugyan közönséges kirnek 
mondja kogy volt, hogy ö fölsége ellen akart volna practicálni, 
ha dolgában előmehetett volna. 

Septimus testis egregius Matthaeus Madarászy similiter 
servitor spectabilis ac magci dni Georgii Drugeth de Homonna 
in oppido Ungvár et comitati! eodem decima nona die mensis 
Maji anni praesentis inventus annorum circiter 43. jüratus et 
examinatus ad singulos articulos diligenter se ex singulis articu-
lis nihil penitus scire fassus est. 

Octavus testis egregius Caspar Balogh de Bir similiter 
servitor dni Homonnay itidem in oppido Ungvár et comitatu 
eodem praetacta die decima nona mensis Maji repertus, anno-
rum circiter triginta duorum juratus et examinatus ad singulos 
articulos diligenter (így). Ad primum et secundum articulos 
nihil fassus est. Ad tertium azt vallja, hogy mikor Érdélben volt 
látta, hogy a basákkal egyik is másik is egymáshoz járván, Ba-
lassy urammal tractáltak volna, mit, nem tudja, Ad 4. 5. 6. 7. 8. 
9. et 10. et ultimum nihil. 

Nonus testis egregius Joannes Barankovith similiter ser-
vitor dni Homonnay, in dicto oppido et comitatu eodem prae-
tacta decima nona die Maji praesentis anni repertus, annorum 
circiter 40. juratus et examinatus ad singulos articulos diligenter 
se niliil quicquam scire vel audivisse fassus est. 

Decimus testis egr. Andreas Joboss in possessione Chiczer 
et comitatu de Ung die vigesima mensis Maji anni suprascripti 
inventus annorum cir. 60. juratus et examinatus diligenter ad 
singulos articulos, ad primum, secundum et tertium articulos 
fassus est se nihil scire. Ad quartum azt mondja, hogy törökek-
tűl szóló leveleket, sem penig Balassy uram leveleit törököknek 
szólókat nem látott, hanem ő neki egy levelet Erdélyben laktá-
ban Balassy uram küldött volt, maga szolgája által, mikor az 
fatens Paczot Ferenczné asszonyom szolgája volt, ő penig deák-
talan ember levén, másra nem bizta, hanem az asszonyhoz fel-
vitte, az asszon olvasni tudván maga megolvassa és az fatensnek 
azt felelte, hogy kérte tűle, mit irt Balassy uram : azt nem tene-
ked való tudnod. Ad quintum, sextum et septimum nihil. Ad 
octavum azt mondja, hogy hallotta maga szájából Balassy Zsig-
mond uramnak Tárkánban Paczot Ferenczné asszonyom aszta-
lánál akkor, mikor Erdélyben be akart menni, hogy immár jól 
ittak volna, hogy félő, hogy a:', bécsi végezés is föl ne bomoljon. 
Ad nonum azt vallja, hogy hallotta Balassy uram szájából ugyan-
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akkor Paczotnó asszonyom asztalánál Tárkányban, bogy mon-
dotta volna: meglátjátok minden bizonnyal, bogy háborúság 
lészen vagy bécsi végezés miatt, vagy had dolgából, és ezt is ex 
rancore mondván : én azért eljöttem s Érdélben megyek. Ad 
decimum et ultimum nihil. 

Magnifica autem dna Anna Balassy de Giarmath generosi 
quondam dni Francisci Paczot relieta vidua vigesima prima die 
Maji, anni praescripti in castello Nagy-Tárkány et comitatu 
Zempliniensi existenti reperta, ac per annotatos regium et no-
strum capitularem homines juxta mandatum suae Mattis legitime 
requisita. Mandatimi quidem suae Mattis ea, quae par est obedi-
entia se recepisse respondit. juramentum tamen praestare noluit 
asserentem Magcum dnum Sigismundum Balassa sibi in proxima 
consangvinitatis linea, fratrem natu majorem esse, et per hoc in 
judicio corani regno nihil valere posse, nec quidem ipsam aliquid 
de rebus ipsius scire per hoc in generali Decreto superinde san-
citam poenam incurrere non formidantem. 

ITndecimus testis nobilis Joannes Korchoma eadem prae-
tacta vigesima prima die mensis Maji in oppido Lelez et comitatu 
Zempliniensi personaliter repertus, annorum cir. quinquaginta 
juratus et examinatus ad singulos articulos diligenter nihil plane 
fassus est, solum post captivationem ex communi rumore nonnul-
lorum dixit, se audivisse quasdam causas captivationis dni Balassy. 

Duodecimus testis geuerosus dnus Ladislaus Barkóczy 
vigesima quarta die mensis Maji in oppido Zempliniensi et comi-
tatù eodem repertus, annorum circiter quadraginta quinque jura-
tus et examinatus ad singulos articulos diligenter penitus se 
omnium rerum iguarum dixit, praeterquam quod post captivatio-
nem obiter nonnullas causas ex ore illrmi dni generalis intelle-
xisse respondit, sed ante nihil quicquam. 

Decimus tertius et decimus quartus testes generosi dni 
Nicolaus Monaky, annorum circiter 38. et Sebastianus similiter 
Monaky, annorum circiter 22. in dicto oppido Zempliniensi et 
comitatu eodem vigesima quarta die Maji reperti jurati et dili-
genter ad singulos articulos examinati sese omnium rerum peni-
tus ignaros fassi sunt, 

Decimus quintus testis geuerosus dnus Joannes Rákóczy 
eadem praetacta vigesima quarta die mensis Maji in annotato 
oppido Zempliniensi et comitatu eodem repertus, annorum circi-
ter 36. juratus et examinatus ad singulos articulos diligenter azt 
vallja, hogy egyebet nem tud, hanem post captivationem az mint 
resolválta magát palatínus uram ő naga Zemlén (így) vármegye 
instantiájára, az Balassy uram fogságáról azt tudja, az melyek 
most is palatínus uramnak ő nagának constálnak igen jól, me-
lyeket Fancliy Ferencz, Rimay János és többek is referáltak ő 
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nagának, és külömben nem is látta Balassy uramot, kanem csak 
Bocskay ideiben. 

Decimus sextus testis egr. Caspar Balogb procurator 
magcorum dnorum Rakoczianorum vigesima septima die Maji in 
libera et regia civitate Cassoviensi et comitatu Abaujvariensi 
existente repertus annorum circiter quadraginta sex, juratus et 
examinatus diligenter ad omnes articulos fassus est, se nihil scire, 
hanem bogy Bakos János uram értvén fülhegyen, hogy ő róla is 
volna suspicio, ezen dologról találta meg az fatenset, hogy ő 
ártatlan levén, mit cselekedjék, tűle consultálkodván ; hogy ha 
megtalálja is ő felségét, az fatens tanácsúi neki azt adván, hogy 
ne cselekedje, hanem az kiűek mit vétett, hiszem megtalálja róla 
tudván ártatlanságát, kin Bakos uram is acquiescalt, 

Decimus septimus testis honorabilis magister Laurentius 
Zskachany alias Tarnóczy canonicus ecclesiae Agriensis prima 
die mensis Junii in oppido Jászó et comitatu Abaujvariensi exi-
stenti repertus, annorum circiter quinquaginta octo ad puritatem 
conscientiae suae, diligenter ad omnes articulos examinatus se 
nihil ex eisdem articulis vel scitu, vel ex auditu scire, fassus est. 

Unde nos super hujusmodi attestationum testiumque inqui-
sitionibus ad relationem antelatorum regii et nostri hominum 
fidedignam praesentes literas nostras sub sigillo nostro capitulari 
et authentico memorato exponenti, jurium suae Mattis et fisci 
ejusdem suae Mattis regii futuram ad cautelam extradandas esse 
duximus et concedendas, communi svadente justitia. Datum 
Sabbato proximo ante festum nativitatis Beati Joannis Baptistae, 
Anno dni Millesimo sexcentesimo decimo sexto suprascripto. 

Nomina eorum, qui vel jam attestati sunt, contra Mag. Sigismun-
dum Balassa de Gyarmath, vel autem adhuc pro testibus adhiberi debe-
bunt. Ideoque pro Iudicibus haberi non possunt. 

(Egykorú másolat orsz. ltár Pubi. Fase. 17. Nro 15.) 

Nob. Andreas Zadori. 
Nob. Lucas Feffer. 
Nob. Paulus Literátus Hettej. 
Nob. Michael Literátus. 
Mag. D. Petrus Kohari. 
Nob. Andreas Bornemisza. 
Nob. Joannes Nagiweppi. 
Nob. Georgius Tliurchani. 
Nob. Emericus Liptai. 
Nob. Paulus Zobonia. 
Nob. Steplianus Zeleseni. 
Nob. Melchior Giiirki. 

Nob. Joannes Zeöleössi. 
Nob. Gregorius Sarkeözi. 
Nob. Nicolaus Madach. 
Gen. Franciscus Fanchi. 
Nob. Ladislaus Palasti. 
Nob. Michael Palasti. 
Nob. Paulus Palasti. 
Nob. Nicolaus Dulo. 
Nob. Joannes Rymai. 
Nob. Martinus Nagi. 
Nob. Paulus Siroky. 
Egr. Franciscus Bako. 
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Nob. Paulus Pettheö 
Nob. Andreas Bene. 
Nob. Joannes Vyszazy. 
Str. Georgius Zentmartoni. 
Nob. Michael Horváth. 
Nob. Thomas Pettheö. 
Nob. Andreas Egri. 
Str. Michael Ferenczi. 
Str. Thomas Jankó. 
Nob. Georgius Pechi. 
Nob. Thomas Nagi. 
Nob. Ladislaus Ebeczky. 
Nob. Matthias Horwath. 
Pro. Demetrius Gall. 
Pro. Joannes Németh. 
Pro. Paulus Varga. 
Pro. Caspar Nassi. 
Nob. Emericus Paloitaj. 
Nob. Andreas Radai. 
Nob. Paulus Batta. 
Gen. Stephanus Herenczeni 
Nob. Petrus Czene. 
Nob. Valentinus Prikj ; . 
Splis. D. Georgius Zechy. 

Nob. Fridericus Zathureczky. 
Nobc^Petrus Huszár. 
Nob. Theodorus Syrmiensis. 
Egr. Joannes David. 
Str. Vrbanus Nagi. 
Egr. Franciscus Struez. 
Nob. Melchior Stroluczkij. 
Egr. Stephanus Litassi. 
Egr. Jeroslaus Zmeskal. 
Mag. D. Michael Karoli. 
Nob. Stephanus Baranczi. 
Nob. Isac Chianadi. 
Mag. D. Petrus Melith. 
Egr. Joannes Putnoky. 
Egr. Matthaeus Madarassy. 
Egr. Caspar Balogh. 
Egr. Joannes Barankouith. 
Egr. Andreas Goboss. 
Nob. Joannes Korchioma. 
Gen. Ladislaus Barkoczy. 
Gen. Nicolaus et Sebastianus Mo-

naky. 

Gen. Joannes Kakoezy. 
Egr . Joannes Sandor. 

Similiter, si qui fratres, uel con-
sanguinei eiusdem Sigismundi 

Balassa essent. 

(Másolata az országos levéltár Pubi. Fas. 23. Nro 12.) 

Közli : B A R A B Á S SAMU. 



MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ADATOK 

XVII. századbeli szakács-könyv. 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 

1. Luda t törött lével. f. 3. D. 4. Más módon törötlen. Ludnak a 
májá t petreselyem gyökérrel , hagymával megfőzni, s által verni, borsot, 
sáfránt , gyömbért bele. 

2. Luda t kásával. 
A lud aprólékját , vagy ő magát darabold el, főzd meg, szedd le a 

levéről a zsírt, a levibe főzz köles kását szép kövéren, ha a hússal együt t 
főzöd is, annál jobb, borsot, gyömbért , sá f rán t bele. 

3. Luda t tiszta borssal, fol. 2. Malaczot. 
4. Luda t vagy ludfiat fekete lével. Metéld fel a ludat , főzd ineg 

a vérébe, tölts eczetet, bort, levet, a mennyi elég, vereshagymát , pirí-
tott kenyeret , főzd jól meg, azután verd által a szitán, ereszd fel a hús-
sal, borsot, sá f rán t , gyömbért , székfüvet bele. Malaczot azonképeu 
fézhetsz. 

5. Luda t spékkel. Végy vereshagymát, petreselyem levelet, kenyér-
bélt levéljen ásztat tat , szalonnakövért a mennyi elég, de meg legyen 
főve, vágd igen apróra, és ereszd fel a luddal, borsot, gyömbért bele, ha 
akarod sárgán, sáf ránt bele. 

6. Luda t leány sarjával . Fokhagymának a szárát , sóskát tör j 
együvé, verd ál tal a szitán, habar j egy néhány t ikmonyát eczettel bele, 
forrald meg, borsot, sáfránt , gyömbért bele. Acetosa. 

Más módon leány sarjával . A megynek a magvát hánd ki, borba 
kenyérbéllel együtt ásztasd be, verd által a szitán, eresz egy kicsin ecze-
tet beléje egy néhány fokhagymát , és mézet, borsot, gyömbért a ki akar . 

1. Borjú hust tiszta borssal, fol. 2. n 4. 
Más módon. Német módon. Főzd meg szépen a hust, abárold meg, 

vess petreselyem gyükért , kevés lisztet pergelj bele vajba, borsot, sáf-
ránt , gyömbért, szerecsen dió virágot bele, a va j helyett tehetsz irós-
vaja t bele. 

2. Borjú hus éles lével. Almát, hagymát vágj aprón, főzd meg a 
levébe, a hust abárold meg, ereszd fel vele, bort, eczetet, a mennyi elég 
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telts bele, mézet, borsot, sáfránt , gyömbért, szerecsen dió virágot : ha 
savanyón akarod, ne tégy mézet bele. 

3. Borjú hus sufával. Főzd meg a hust, és abárold meg, azután 
végy jó számosan tikmonyát, verd egy fazékba, bort, eczetet bele a meny-
nyi elég, borsot, sáfránt , gyömbért, mézet, szerecsen dió virágot, habard 
jól meg, és forrázd fel untalan habarván, tölts a húsra, tárkont is tehetsz 
bele, mikor annak az ideje. Fejér sufát is igy csinálhatsz, csak hogy sáf-
ránt ne tégy hozzá. 

4. Borjú hus spékkel. fol. 8. num. 5. 
5. Zömörcsök borjú húsból, kappanból. Vágj pecsenyét petrese-

lyemmel, kenyérbéllel együtt igen aprón, borsot, sáfránt, gyömbért, apró 
tengeri szőlőt, két vagy három tikmonyát törj bele, keverd jól meg egy 
kalánnal, azután csinálj apró golyóbisocskát, főzd meg a levbe, borsot, 
sáfránt , gyömbért, szerecsen dió virágot ereszthetsz, tehen hus lébe 
főzd meg-

6. Más módon zömörcsök. 
Végy vereshagymát, petreselyem levelet, kémén tikmonyát, vágd 

igen apróra, borsot, sáfránt, gyömbért, egy kis liszttel verj egy néhány 
nyers tikmonyát is beléje, csinálj golyóbisokat, és főzd meg tehenhus 
levbe, borsot, sáfránt bele. Böjt napon tiszta vizbe főzheted, és vaja t 
bele a mennyi elég. 

Zömörcsököt más módon borjú húsból. Mikor a borjú bus jó fövé-
sébe vagyon, vedd ki, vágd igen apróra, vereshagymát de keveset az 
iziért, apró tengeri szőlőt, kenyérbélt, petreselyem levelet, borsot, sáf-
ránt, gyömbért, szerecsen dió virágot, egy néhány tikmonyát liigan verj 
bele, csinálj apró golyóbisokat, főzd meg tehen bus lébe. 

Zömörcsök kappanból meglehet. 
Tüdő kása borjú májból. Plyuhicze. A tüdőt főzd meg, egy keveség 

abárold meg, vágd igen apróra, petreselyem levéllel, hagymával de ke-
véssel. Vagy az vágott hagymát pergeld meg vajba, avagy tehen hus 
kövéribe, és ligy tedd hozzá jobb izü leszen, ereszd fel tehen hus kövér 
levével, apró tengeri szőlőt, borsot, sáfránt, gyömbért, szerecsen dió 
virágot. Ha édessen akarod bort, eczetet keveset ereszsz bele és nád-
mézet vagy mézet. 

1. Disznó hust kaszás lével. Eczet, tikmony, fokhagyma bele, a 
ki akar, borsot is tehet bele. 

2. Disznó orjat káposztával, répával, borsóval, lencsével, éles 
lével, fekete lével. 

3. Disznó bus tormával, a fejet azonképeu. 
4. Disznó nyulat éles lével. fol. 9. n. 2. 
5. Disznó hust eczettel, hagymával, a zsirjába kevés lisztet bele 

pergelni, borsot, sáfránt, gyömbért. Csak eczettel, hagymával is jó. 
6. Disznó hust gyömbéres lével. 
Disznó lábot hidegen, vagy oltva. Főzd meg jól, szedd el a kövé-
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rit, törj fokhagymát eczettel lével elegyítsd meg, és szűrd által a szitán, 
a hust rakd a tálba szép renddel, töltsd reá a levet, hadd aludjék meg 
hideg helyen. 

Disznó lábot főzd meg, szépen rakd a tálba petreselyem levéllel, 
eczettel hintsd meg, add fel hidegen vagy melegen, mind jó. 

Más módon hidegen a disznó lábot. Főzd meg jól, szedd le a kövé -
rít, a levébe főzz egy vereshagymát igen jól meg, szűrd által a levet, 
eczetet, borsot, sáfránt, gyömbért bele, tölts a húsra, forrázd fel együtt, 
azután rakd egy tálba, hadd aludjék meg. Egy lével is jó, csak eczetet 
beleereszteni s fokhagymát. 

7. Disznó hust fekete lével. Eczetet, bort, pirított kenyeret, vért 
forraszsz fel, verd által a szitán, ereszd fel a hússal, almát, hagymát 
vágj apróra, rántsd meg mézbe, és egy kevés vajba, tégy bele borsot, 
sáfránt, gyömbért, szekfüvet. 

8. Vad disznó hust fekete lével, éles lével. 
9. Vad disznó főt, a ki akar ja jól főzni, veres bort, vizet, sállyát, 

majoránát, vagy fejér borba, sóba jól megfőzni. 

1. Szarvast, vagy őz hust főzni fekete lével. Hogyha szép nyers 
a hus, mosd eczetbe meg, az eczetet szűrd által a szitán, tölts vizet, bort 
hozzá a mennyi elég, pirított kenyeret beléje, almát, hagymát főzz erős-
sen meg, verd által mézzel együtt ereszd fel a hússal, mandolát, malosa 
szőlőt, borsot, sáfránt, gyömbért, székfiivet, a mandolát meghasogatha-
tod szép hosszan, és úgy teheted beléje. Ha a hus sós volna, s vér nem 
volna hozzá, végy főtt szilva bélt, által verni a szitán, és ereszd fel vélle. 

2. Más módon. Végy mézes pogácsát, reszeld meg, csinálj levet 
belőle, borral, eczettel, mézzel, malosa szőlőt, mandolát, borsot, sáfránt, 
gyömbért bele, szerecsen dió virágot. 

3. Gyömbéres lével szarvas hus. Végy szép czipó bélt, főzd meg 
borba, lébe, verd által, mézet, sáfránt, gyömbért bele, ereszsz egy kis 
eczetet is bele, és jó izü leszen. 

á. Szarvas hus tiszta borssal, fol. 2. n. 2. Szarvas hus eczettel, 
hagymával jó. 

5. Malosa lev. Végy piritott fejér kenyérbélt, borba főzd meg, 
verd által a szitán mézzel együtt malosa szőlőt, mandolát egy kis borba 
áztatva, sáfránozva, sült körtvélt vékonyon metéltet, ha mézben az előtt 
megrántod a körtvélt annál jobb, borsot, sáfránt, gyömbért bőven bele. 

1. Székfüves lev. Fogoly madarat székfiives lével. Végy bort, vizet 
a mennyi elég, piritott kenyeret, főzd meg együtt mézzel, verd által a 
szitán, tengeri szőlőt, malosa szőlőt, mandolát, borsot, sáfránt, gyömbért, 
székfüvet bőven beléje. 

2. Székfüvei halat. Előszer ha böjt-nap vagyon olajban rántsd 
meg, ha kez-nap vajban, azután ha eleven az hal, hogy vért vehetsz tüle 
életben, az torkán üsd be az kést, de az epéjét meg ne sértsed, osztán 
tölts bort hozzá, eczetet a menit aránzod hogy elég leszen, kenyér-
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bélt fekete, meg kell erőssen forralni, azután hogy megfő szitán által 
kell szűrnéd, hogy sürős legyen, almát, hagymát kell vágni aprón, és az 
almát hagymával mézben meg kell főzni, és úgy az előbbeni lévre töl-
teni, az Kit csináld, tengeri szőlőt, malosa szőlőt vess be'ven beléje, 
azután béven székfiivet, borsot, és kis sáfránt, csakhogy színt adjon 
neki, azután az rántott halra ez megkészült levet töltsd felől reá, az tál-
ban rakván az rántott halat. Hogyha penig vérét nem veheted az hal-
nak, tehát dióbélt kell törni, és arra eczetet, hideg vizet tölteni, és az 
tüz tetejére serpenyőbe tenni, és az vaskalánt belé tenni, avagy az 
vágó kést, és mindjárást fekete leszen. Annak felette szintén olyan szer-
számokat kell hozzá tenni, az mint felöl előszámláltam. 

Hepar frixum. Borjú májat rántva. A borjú májat metéld szép 
vékonyon, főzd meg, hadd álljon egy ideig benne, azután vajba, vagy 
zsírba rántsd meg, csinálj levet alája, bort, eczetet, mézet, apró tengeri 
szőlőt, borsot, sáfránt, gyömbért, székfüvet, ebbe az levbe az rántott má-
ja t forraszd fel. Madár alá is jó ez a lev. 

Leémonyával főzni kappant, tikot, borjú hust, avagy ehez a léhez 
valló illendő hust. Aborlad (így) meg, metélj petreselyem gyükeret bele, 
veres hagymát, bort, eczetet, leémonyat, borsot, sáfránt, gyömbért, sze-
recsen dió virágot. — Malaczot azonképen fézhetni. 

Gerliezét, vad galambot főzni tiszta borssal jó. — Más módon, 
mint az éles levet méz nélkül csak leemonyat bele, hogy savanyó 
legyen. 

1. Tehen bélt tiszta borssal, petreselyem gyükeret, vereshagymát 
bele, egy kevés kövért hozzá adni, borsot, gyömbért. 

2. Tehen bélt spékkel. Főzd meg jól, abárold meg, metéld szép 
apróra, petreselyem levelet, szalonnát, kenyérbélt vágj igen apróra, 
ereszd fel a levével, borsot, gyömbért bele, ha sárgán akarod, sáfránt bele. 

3. Tehen bélt tejfellel. A tejfelt forrald fel, untalan habozván a 
habozó fával, tégy egy fé vereshagyinát egészen az íziért, azután kivet-
heted borsot, sáfránt, gyömbért, szerecsen dió virágot. Tejjel is azon-
képen. 

4. Tehen bélt vereshagymával. Pergelj kevés lisztet bele, borsot, 
sáfránt, gyömbért. 

Sós soldort tiszta vízben jól megfőzni, petreselyem levéllel, eczet-
tel meghinteni, egészen feladni. — Kaszás lével, éles lével főzni jó, 
eczettel hagymával. 

1. Nyelvet főzni. Főzd meg a nyelvet, abárold meg, hasitsd szé-
pen ketté, tedd a rostélyra, piritsd meg. Alája való lev. Végy almát, 
hagymát, vágd apróra, bort, mézet, főzd meg jól, apró tengeri szőlőt bele, 
borsot, sáfránt, gyömbért, szerecsen dió virágot, kevés vajat, jó. 

Gyömbéres lével is jó. fol. 12. n. 3. 
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Malosa lével is. fol. 13. n. 5. 
Végy forralt bort, eczetet, mézet, tengeri szőlőt, borsot, sáfránt, 

gyömbért, székfüvet össze. 
Székfűves lével is jó. fol. 13. 
2. Nyelvet tiszta borssal fol. 2. n. 2 et 3. 
Nyelvet német módon. Minek utána megfőzted, mételd fel, petre-

selyem levelet bele, pergelt lisztet, borsot, sáfránt, gyömbért, szerecsen 
dió virágot. Ha savanyón akarod, ereszsz bele annyi bort a mennyi elég. 

Szarvas liust fekete lével főzni jó mint a nyulat. — A vér helyett 
borba főzz piritott kenyeret és verd által ; ha vagyon malosa szőlőd és 
mandolád bele teheted, és jó leszen, mézet bele. 

1. Nyul hust fekete lével. Vedd meg a vérit, piritott kenyeret bele, 
főzd jól meg verd által, almát, hagymát vágj igen apróra, rántsd meg 
vajba vagy telbe (így) ereszd fel a hust, bort, eczetet, mézet, borsot, sáf-
ránt, gyömbért, székfüvet. 

2. Vermevei nyulat. Veres hagymát, kenyeret, borba eczetbe for-
raszd meg, verd által, borsot, kicsin sáfránt az iziért. 

Röstölt lével vagy rántott lével tikot, vagy csukát. Szalonnát, 
vereshagymát apróra vágni, megrántani együtt s által szűrni a szitán, a 
főtt hust vagy csukát ereszd fel vele, borsot, sáfránt, gyömbért beléje. 

Malaczot éles lével f 3. n. 6. 
Malaczot leemonyával f. 13. 
Malaczot fekete lével, vermével f. 8. 
Malaczot eczettel, hagymával, főzd meg jól, metélj vereshagymát 

bele, pergelj kevés lisztet, borsot, sáfránt, gyömbért. 
Medulla. Borjú velőt rántva. Szelj vékonyan kenyeret, a borjú 

velőt főzd meg azelőtt, borsot, sót, gyömbért bele, keverd el. Kevés vajat 
is bele, kend a kenyérre, tedd be más szelettel, rántsd meg vajba, vagy 
pirítsd meg a rostélyon, vajjal csepegesd meg, add fel. 

Más módon. A borjú velőt vágd apróra, petreselyem levéllel, 
ereszd fel telien hus kövérivei, vagy irós vajjal, borsot, gyömbért bele, 
egy lábasban főzd meg, és jó leszen. 

Borjú hust tárkonnyal. Az abárlás után metélj petreselyem levelet 
és tárkont bele, bort a menyi elég, borsot, sáfránt, gyömbért egy kis 
irós vajat. 

Borjú hust vereshagymával. Az abárlás után, bort, eczetet, veres-
hagymát aprón metéltet vess bele, irós vajat , borsot, gyömbért, sáf-
ránt etc. 

Borjú hust éles lével tiszta borssal, pergelt lével édesen, sava-
nyón bort bele. 

Sültekről, és azoknak alája való levekről. 
1. Tehen hus tarpecsenyét, levesen megsütni, forralt musttal, 

törött tormával agyon önteni jó. 

\ 
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2. Tehen lius pecsenyét, eczettel, fokhagymával. 
3. Tehen hus pecsenyét borsporral, forraszd meg az eczetet, bor-

sot bele, öntsd agyon vele. 
4. Tehen hus pecsenyét besózni, törj fokhagymát vesd az eczetbe, 

sót, vagy fenyémagot a fokhagyma helyett, sózd be, hadd álljon egy 
vagy két nap benne. 

Borjú pecsenyét megsütni, sállyával megspekkelni, vagy rosmariu-
nal, vajjal, vagy szalonna zsirral megöntözni, és levesen add fel. 

Borjú szegyet, vagy lapoczkát megtölteni. Az teltelékjéhez végy 
főtt tikmonyát, kenyérbélt, petreselyem levelet, egy kevés vereshagymát, 
vágd igen apróra, borsot, sáfránt, gyömbért, kevés vajat, apró tengeri 
szőlőt ha vagyon tégy bele, töltsd meg az ő módja szerént. Gyümölcs 
levet alája csinálnyi a ki akar, meglehet, fol. 13. 

Alma leves jó alája, úgy mint almát metélj szép aprón hosszára 
főzd meg borban mézzel, vajjal, tengeri szőlőt ha vagyon tégv bele, 
borsot, sáfránt, gyömbért, fahéjat, a méz helyett, a kinek nádméze 
vagyon jól. 

1. Kappant sülve. Mikor a kappan levesen megsült, spékeld meg 
fahéjjal, egész székfüvei, vajjal öntözd meg és add fel három vagy négy 
szelet piritott kenyérrel malosába mártottál, gyömbért meg jó, fedd be. 

2. Kappant borsporral. Eczetet, borsot, melegen reá önteni, vagy 
más levet alája. 

3. Kappant sülve. Mikor feladod, metélj szép vékonyon leémonyat, 
rakd a kappanra környös-kernül, fedd be és egy néhány szelet kenyeret 
vékonyon alája. — Kappant sülve gyömbéres lével f. 12. n. 3. 

1. Diósasat csinálnyi. Végy dióbélt bőven, térd meg jól egy 
néhány fokhagymával, kenyérbéllel, tiszta vizzel verd által, ereszsz kövér 
eczetet is bele. 

2. Diósasa más módon. Végy annyi dióbélt a mennyit akarsz, 
liajatlan mondolát felényire, törd erőssen meg kenyérbéllel együtt tiszta 
vizzel verd által a szitán, forraszd fel, nádmézet bele a mennyi elég, 
hadd liiiljön meg. Némelyek meg sem forrasztják. Jó sűrű legyen mikor 
feladod. 

3. Kappant Deszpot lével. Minekutánna a kappan megsült, szak-
gasd fel, törj fokhagymát, borsot, tehen bus lébe töltsd a kappanra, fedd 
be más tállal, és add fel borsporral, eczettel, fokhagymával, borssal. 

Diósasával kappant. Süsd meg az kappant egészen, és törd meg az 
czipót dióbéllel együtt, s fokhagymával és eczettél, szita által borral egye-
temben ki kell szűrni igen sűrűn, és uiikor szűröd vess nádmézet bele, 
és az levet mindjárást tedd egy tálba, és mikor feladod az sült kappant 
tedd felől reá hidegen. 

Tikfiat sülve szép gyengén vajjal öntözni, nyers leemonyat hozzá 
metélni jó. 



adatok. 5 7 5 

Tikfiat töltve. Végy két, három tikmonyát, rántsd meg vajban 
liigan, vágj petreselyem levelet, kenyérbélt, vereshagymát, ha akarsz 
apróra, borsot, sáfránt, gyömbért, majoránnát, vagy tárkont mikor 
vagyon, a böri közt töltsd meg, szép higan legyen a töltelék. 

Galambfiat azonképen. 
Fogolymadarat megspékelni, sütni és borsolni tiszta borssal is 

főve jó. 
Vagy gyümölcsös levet alája. 
Tikfiat pastétomba csinálni jó. 

Malaczot sütve szép gyengén. 
Malaczot töltve. A tüdeje't, máját forraszd fel egy kis szalonnával 

együtt vágd igen apróra, petreselyem levelet is tégy bele, majoránnát, 
tárkont, egy néhány tikmonnyal keverd meg, borsot, sáfránt, gyöm-
bért, apró tengeri szőlőt ha vagyon, és töltsd meg a malaczot, azután süsd 
meg vélle. 

Szarvas litis sülve. Szépen megforrasztani, abárolni és spékelni, 
sózni, megsütni, borssal meghinteni. 

Más módon. Sózd be, eczetet, fenyőmagot törve tégy bele, hadd 
álljon neliány nap a levibe, jól megnyomtatva kővel feljül, azután spé-
kelcl meg és süsd meg, borssal hintsd meg Vagy csinálj alája gyömbéres 
levet, vagy malosa levet. 

Nyulat sülve. Az utóiját forrázd fel, és az felső vékony hár tyájá t 
szépen hassagd (igy) le, spékeld meg, süsd meg, borssal hintsd meg és 
add fel szép levesen. 

Ludat sülve. Tégy bisabnát beléje, vagy gesztenyét, vagy kört-
vélt, vagy fenyőinagot, sállyát mind jó majoránnal. 

Zöld sását mint kelljen csinálni. Végy torma levelet, vagy bors 
fü levelet, petreselyem levelet, spinátat a zöldségéért, törd meg pirított 
kenyérrel együtt borban ásztottat, egy kevés fokhagymát bele, verd által 
a szitán, borsot, mézet, a menyi elég. 

Szarvas hust besózni vagy erdei disznó hust. Metéld szép liosz-
szara, a csontossát csontold fel, sót szép apróra törj, fenyőmagot dara-
bosan törve, eczetet a menyi kelletik, a hust rakd egy edénybe szép 
renddel, hintsd meg sóval, fenyőmaggal és más renddel reá mind végig, 
azután töltsd reá az eczetet, nyomtasd meg jól kővel, tedd hüves helyre. 

1. Borjú májat, és tiidőt főzni. Pulmo cum liepate. Plyucliicze. 
Főzd meg jól tiszta vizbe, sóba, azután abárold meg és metéld 

vékonyon, tedd fel tehen hus lévbe, metélj petreselyem levelet bele és 
pergelj egy kevés lisztet bele, borsot, sáfránt, gyömbért bele. 

2. Borjú májat tiszta borssal jó. 
A ki akarja savanyón, tölcsön bort bele, és jó izü leszen. 
Bárán májat főzd úgy meg, mint a borjú májot. Tiszta bors-

sal is jó. 
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Eczettel, hagymával, a hagymát vajba megrántani és úgy bele 
tenni, borsot, sáfránt, gyömbért. 

3. Borjú hus spináttal. Spiuacliium, spinaz. A hust főzd meg, 
abárold meg, azután végy szép spinat levelet, annyit a mennyit akarsz, 
vesd bele, borsot, sáfránt, gyömbért, egy kevés pergelt lisztet, vagy irós-
vajat tégy bele. Kappant azonképen. 

Caput vituli maxilla separanda. Borjú főt egészen szép tisztán 
főzd meg abárold meg, az állát szakazd ki a nyelvével együtt, tedd a 
tálba, ha szározon akarod adni, hints petreselyem levelet reá, az velejét 
gyömbérzd meg, borsot a tál szélire tehetsz. 

Más módon. A szalonna helyeit metélj kenyeret koczka módon, 
pergeld meg vajba, tölts eczetet reá, borsot, öntsd agyon vele, a velejét 
hintsd meg gyömbérrel. 

Hideg sült pecsenyéből vágott étek. Végy szép húsos borjú pecse-
nyét, vágd igen apróra petreselyem levéllel, eröszd fel tehen hus lével, 
bort, eczetet bele a mennyi elég, nyers leemonyat Itele metélj a meny-
nyi elég apróra, borsot, sáfránt, gyömbért, irósvajat, vagy tehen hus 
kövért bele. 

Majoránnát is jó bele tenni. 
Más módon. 
Vágj almát, hagymát, rántsd meg tehen hus keve'ribe, vagy vajba, 

és tedd a vágott húshoz, bort, eczetet keveset ereszsz bele, mézet a meny-
nyi elég. 

Tehen lábból kocsonya. — Vizát avagy Tokot. — Főzd meg 
igen erősen a lábot tiszta vízbe sóba, azután rakd a tálba, hadd hűljön 
meg, eczetet és petreselyem levelet hints reá. Melegen is jó eczettel. 

Olasz káposztát főzni. Végy olasz káposztát, metéld hasábosán, 
forrald fel tiszta vízbe, azután szűrd el azt a levet, ha bárány hússal 
akarod főzni, a húsát is külön forrald fel, és abárold meg, tedd fel a 
káposztával együtt, borsot, és szép kövér levet bele, főzd jól meg, a ki 
akar sáfránt is tehet be, és jó leszen. 

Disznó orjával is igen, és szép szalonnával. 
Böjt-napon köz vajjal, irósvajjal, borsot bele, olaj is jó. 
Fodor kék káposztát, mézet borsot bele. 
Orjával, bárány hússal, szalonnával, böjt-napokon vajjal, olajjal jó. 
Olla putrida. Olasz káposztát Spanyur módon főzni. Az olasz 

káposztának a székit forraszd fel jól, és e következendőkkel ereszd fel, 
főzd meg jól azokkal, azután sült kappant szakgas bele apró madarakat 
sülve, kolbászt, májost, galambfiat, tikfiat sütve, disznó orjat, lábat, fület 
főve, bárány hust, tiszta borssal, fejér répát, sárga répát, sült mala-
czot, karó répát, sült gesztenyét, külön-külön főzd mind a főttet az 
ö módjok szerént, malaczot főve sülve, eleven borsot, töröttet, gyöm-
bért, sáfránt, szerecsen dió virágot. A kappant spékeld meg szalonával, 
székfüvei, fahéjjal, az melyet bele szakgatsz. 
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Savanyó káposztás hus. Sós káposztát főzni. Az káposzta ha sós 
mosd tiszta vízbe meg, tedd fel tiszta vízbe forrald meg, ba igen sós szűrd 
el azt a levet, és ha szal (így) konczczal akarod főzni, abárold meg szé-
pen a hust, egy kis szalonnával ereszd fel a levével egyetembe, főzd jól 
meg eleven borsot bele, ha akarsz. 

Nyers káposztát tehen hússal. Orjával, szalonnával, örü liussal, 
édesen jó. 

Ha savanyón akarod, borkövet tehetsz bele egy kis tiszta ruhába 
kötve vagy erős eczetet beleereszteni. 

Más módon. A káposztát vagy hasáboson, vagy aprón metélve 
forraszd fel tiszta vizbe, szűrd el azt a levet, és a minemű hússal akarod 
főzni ereszd fel aval, legyen jó kevér a leve, főzd meg jól. 

Nyers káposztát tejfellel, édes tejjel. Apróra vágni vagy metélni, 
tiszta vízben forraszd fel, szűrd el azt a levet, és a tejjel ereszd fel. 

Sós káposzta saákvászonnal (?) Főzd meg a káposztát tiszta vizben, 
ha sós volna feletébb szűrd el azt a levet, azután ponty ikrát törd meg 
egy kalánnal, tedd a káposztába, vajat, kevés vereshagymát bele per-
gelni, borsot, sáfránt, gyömbért. 

Káposztát köles kásával főzni. Végy kását, forraszd meg tiszta 
vízbe, szűrd el a levet, borsold meg, sózd meg, végy káposzta levelet, 
tedd bele a kását, más levéllel takard be, rakd szépen renddel a fazékba, 
tölts annyi vizet reá, a mennyi elég, vajt, főzd meg jól, pergelj egy kis 
veresbagymát bele. 

Brassieát böjt-napon. Főzd meg mint annak a módja, vajat, bor-
sot, sót bele a mennyi elég, add fel tálba, és mustárt tölts feljül reá, fedd 
be egy tállal s jó leszen. Flandriai étek. 

Sárga répát, sült malaczot, karó répát. 

Parés hus. Végy szép párét, főzd meg, azután szűrd el a levet, 
facsard ki jól, vágd apróra, a tehen hus zsirjával vagy kövérivei ereszd fel, 
a hússal egyetembe főzd meg jól, borsot bele, és gyömbért. 

Bárány hússal, szalonnával, disznó orjával azonképen megfézlietni. 
Párét tejjel mint az édes káposztát, és egy szép kemény rántottát 

reá mikor feladod. 

1. Spinátat orjával, bárány hússal. 
2. Spinátat böjt-napon főzni. Főzd meg tiszta vizbe, szűrd el azt 

a levet, facsard jól ki, meleg vajat bele, borsot, gyömbért, ha irósvajad 
vagyon még jobb aval. Apró tengeri szőlőt tehetsz bele. 

3. Más módon. Aprón vágni, vajat, apró tengeri szőlőt, borsot, 
gyömbért bele. 

4. Más módon. Szépen el szűrni a levet, vajjal felereszteni, tengeri 
szőlőt bele, és borsot : a ki meg akar ja trágyázni nádmézzel meglehet. 

Tököt tejjel főzni. Hámozd meg, a húsosát metéld apróra, forraszd 
fel tiszta vizbe, azután szűrd el a levet rosta által, vágd igen apróra 
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forralt tejjel ereszd fel, és pergelj egy kis vereshagymát bele, tejfellel, 
irósvajjal, mind jó. 

Borsót orjával, szalonnával, tehen hússal, őrü hússal, mind jó. 
Borsót tejfellel, édes tejjel. 
Borsót haj alni. Csinálj erős lugat, szűrd által, a borsót forraszd fel 

vélle, és mikor aránzod, hogy élményén az, szűrd le az lugat, és egy 
edénybe a borsót dörgöld erőssen meg, hogy elmenyen mind az haja, 
tiszta vizben mosd szépen meg egy néhány versbe, azután egy vas 
fazékba főzd jól meg tiszta vizbe, verd által a szitán, forrald tejjel, vagy 
tejfellel, vagy tiszta vízzel, ereszsz vajat bele a menyi elég. Mikor fel 
akarod adni, pergelj koczka módon metélt kenyeret mézbe és vajba 
hints reá. 

Vagy csak vajba pergelj kenyeret, és hintsd reá. 
Nyers borsót egészen megfőzni, vajjal, vagy tehen bus lével. 

Hüvelyes borsót főzni. Szedd meg szépen, főzd meg tehen hus levébe, 
borsot, gyömbért bele. Böjt-napon tiszta vizbe főzd meg, vajat, vagy irós-
vajat bele, borsot. 

Bagoly borsót főzni. Estve ásztasd tiszta vizbe, más nap főzd meg, 
tégy sállya levelet petreselyem gyükeret bele, borsot, gyömbért, sáfránt, 
vajat a mennyi elég. Irósvajjal is jó vagy tehen hus lével. 

Árpakását jól főzni. Mosd meg jól, főzd meg tiszta vizbe jó ideig, 
szűrd le azt a levet a rosta által, mosd ki tiszta vízzel, ereszd fel tehen 
bus lével, az melybe petreselyem gyükér vagy levél főtt legyen, főzd jól 
meg újonnan, borsot, gyömbért bele. 

Árpakását tejjel böjt-napon, vagy vajjal. 
Fejér répát bárány hússal, tehen hússal, szalonnával, orjával, bor-

sot bele igen jó. Böjtnapon, vajjal, borssal ete. 
Lencsét orjával, szalonnával, vajjal, egészen vagy által verve a 

szítán. 
Tehen bus lével is jó, forraszd fel azelőtt tiszta vízbe, azután szűrd 

le azt a levet és ereszd úgy fel a tehen bus lével, borsot bele. 
Articsókát főzni. Főzd először tiszta vizbe, azután végy irósvajat 

böjt-napon, melegítsd meg, az articsókát rakd renddel egy vas fazékba, 
vagy serpenyébe, töltsd reá a vajat, borsot bele. 

Hus evő nap, tehen bus leves kövérivei együtt borsot öntsd rea, 
azután hadd főjjön a lébe egy ideig. 

Kaulirapit, Kaulifiorit azonképen, mint az Articsókot fözhötni. 

Körívéit főzni. Hámozd meg a körtvélt, vagy égesd meg a haját , 
eleven szénen, azután bánd hideg vizbe, mosd ki az égett hajat , főzd 
jól meg, a végi fele tégy anisumot bele, székfüvet, gyömbért, és jó leszen. 

Az anisom helyett tehetsz fenykulomat, mézet ha szükség, és 
mikor feladod, nádmézeld meg. 

Alma kását főzni. Hámozd meg az almát, mosd meg tiszta vízbe, 
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tedd fel egy fazékba, bort, vizet, vajat bele a mennyi elég, főzd meg jól, 
a vége felé vess romani kömént bele, vagy anisomot, mikor feladod 
nádmézet feljűl reá. 

Almát rántani. Hámozd meg az almát, metéld négyfelé, hánd ki a 
magvát, mártsd big tésztába tikmonyból csináltba, és forró vajba rántsd 
meg, rakd egy tálba, nádmézzel hintsd meg. 

Virágos lev, gyümölcses lev, mindenféle sült alá. Úgy mint indiai 
tik alá, lud alá, minden féle madár alá, vad hus alá etc. Végy pirított 
kenyeret, főzd meg borba, verd által a szitán mézzel együtt, sült kört-
vélyt metélj az ő módja szerént, malosa szőlőt, apró tengeri szőlőt, fügét 
lapossan metéltet, mandolát egy kis borba ásztatva sáfrányozva. Némelek 
sült gesztenét is tesznek bele s almát szép vékonyon szeltet, borsot, 
sáfránt, gyömbért, szerecsen dió virágot a mennyi elég. A méz helyett a 
ki akar nádmézet tehet bele, annál jobb. 

Borjú hus tárkonnal. Bárány hust azouke'pen. Főzd meg a hust, 
abárold meg, azután ereszd fel a levével, bort bele a mennyi elég, kevés 
petreselyem levelet, tárkont eleget bele, pergelj egy kis lisztet bele ha 
akarsz, borsot, sáfránt, gyömbért, szerecsen dió virágot. 

Egy néhány féle salátát késziteui. 
Olasz saláta. Vágj elegyes sok féle fűből. A ki akar miskulantiát 

csinálni, szedjen igen gyermekded salátát, sállya levelet, menta levelet, 
pinpinillat, borrágót, petreselyem levelet, kömény levelet, turbolya leve-
let, és egyébféle füvet, az mely hozzá illik, olajt, sót, eczetet bele, és bor-
rágó virággal hintsd meg feljűl. 

Nyers salátát gyermekdedet, sóval, eczettel. Endiviát sóval, eczet-
tel. nádmézzel megtrágyázni. 

Fejes salátát, öreg tikmonyát, a tál szélire négy részre metszve 
rakni, igen szokott dolog. 

Salátát tikmonyból. Főzd öregen, metéld négy részre, borsot, sót, 
eczetet, petreselyem levelet reá. 

Czikória saláta. Kikeletkor mikor ki költ, gyengén megszedni, nyer-
sen jó, eczetet, olajt, sót reá, a ki akar ja megnádmézezheti. 

Más módon főve. Eczettel, olajjal, apró tengeri szőlőt reá hinteni, 
nádmézelni jó. 

Saláta czikória gyükérből. Hámozd avagy vakard szépen meg, 
azután hasogasd meg, a fássát hánd ki, főzd tiszta vizbe jól meg, szűrd 
el a levet, egy tálba rakd szép rendbe az ő módja szerént olajt, sót, 
eczetet reá, apró tengeri szőlőt és nádmézet reá vakarni. 

Czikória levélből salátát főve, olajjal, sóval, eczettel és nádméz-
zel jó. 

Spárgát azonképen főzni, mint a czikóriát, melegen és hidegen jó. 
Kapornok salátát, eczettel, sóval, olajjal, nádmézzel, apró tengeri 

szőlőt reá hinteni. 
Kapornok virágot, avagy szál kapomok azonképen. 

37* 
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Saláta fasióból (így), szépen megfőzni, olajt, sót, eczetet bele. 
Nyers ugorkából salátát. Hámozd meg a gyenge ugorkát, metéld 

szép vékonyon, eczetet, sót, olajt, és borsot reá. 
Nyers káposztából salátát. Metéld szép vékonyon, vagy aprón a 

káposztát, sót, eczetet, olajt, és borsot reá. A ki akarja forró vizzel 
agyon önteni, meg lebet, és megfonnyasztani és kifacsarni belőle. 

Böjt-napokra való leves étkek. 
Mandola lev. Végy mandolát annyit a mennyi elég, forraszd fel 

tiszta vizbe, a bajától tisztitsd meg, törd meg egy mosárba, kenyér-
béllel együtt, a szitán verd által, tiszta vizzel ereszd fel, nádmézet bele, 
és rózsavizet, forraszd fel, és mikor fel akarod adni, tégy kevés szei-eesen 
dió virágot bele, fahéjjal meg trágyázhatod a tálba. 

Bor lev. Végy tikmonyát a mennyit akarsz, törd egy fazékba, 
borsot, sáfránt, gyömbért, szerecsen dió virágot bele, a habaró fával 
habard jól meg, a bort forraszd mézzel fel, ereszd fel a tikmonynyal, ba 
akarsz egy kis vajat beleereszteni, a te jó akaratod. Némelyek egy kevés 
lisztet is eresztenek bele a tikmonynyal ; kinek szűkön vagyon tikmo-
nya, a méz helyett nádméz jobb, a kinek vagyon. 

Bor lev más módon. Bort, vizet, mézet forraszd fel, vess malosa 
szőlőt, apró tengeri szőlőt bele, vajat, vagy olajt, borsot, sáfránt, 
gyömbért. 

Bor sufa sült tikmony alá. Végy egy néhány tikmonyát, de töb-
bet, hogy sem mint a bor levbe, holott sűrűbbnek kell lenni, borsot, sáf-
ránt, gyömbért, szerecsen dió virágot. Némelyek, a kik ugyan jól akar-
nák ezt a levet csinálni, a tikmonynak csak a székit törik bele, a fejérit 
bátra vetik. A bort mézzel, és kevés vizzel forraszd fel, a tikmonynyal 
ereszd fel, habarván untalan. Azután főzz egy néhány tikmonyát öregen, 
hámozd meg, vond vékony fanyársocskára, és a rostélyon piritsd meg, 
rakd a tálba, és a levet öntsd reá, ha meg akarod trágyázni gyömbérrel, 
vagy nádmézzel, fahéjjal jó leszen. 

Topinka. Boros kenyér. Szelj szép fejér kenyeret, egy ujjni temér-
dekségre, ásztasd be jó édes borba, avagy malosába, azután rántsd meg 
vajba, rakd egy tálba, trágyázd meg nádmézzel, gyömbérrel, fahéjjal etc. 

1. Tikmonyos lev. Forralj tiszta vizet, azután verj egy néhány 
tikmonyát egy fazékba, eczetet bele, habard jól meg, ereszd fel a vizzel, 
habarván untalan, vajat bele, borsot, gyömbért a ki akar. 

2. Tikmonyos lev német módon. Végy tikmonyát, törd egy fazékba, 
borsot, sáfránt, gyömbért bele, habard jól meg, ereszd fel a forró vizzel, 
vajat bele, és szerecsen dió virágot. 

3. Tikmonyos tejes lev. A tejet forraszd fel, verj egy néhány tik-
monyát egy fazékba, habard jól meg, ereszd fel a forró tejjel, de meg ne 
habard. 

4. Tikmonyos habolt tejes étek. Végy egy néhány tikmonyát, törd 
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egy tálba, hadd csak úgy egészen, meg ne habar jad , töltsd a forró tejbe, 
a melybe egy fő vereshagyma fö legyen, azután ki vehetni, va ja t bele, 
borsot, gyömbért. Mikor feladod a t ikmonyát, egészen rakd a tálba, az-
után a levet reá, gyömbért felül. 

1. Tejes lev. Forraszd fel a tejet, pergelj lisztet bele vajba, gyöm-
bért , szelj kenyeret alája s add fel. 

2. Tejes étek, vagy fejér étek. Végy egy néhány tikmonyát, verd 
a lisztbe, a vágó késsel vágd igen apróra, azután ereszd fel a forró tejjel, 
főzd meg a tejbe, de megoltalmazd a kozmától, ereszsz va ja t bele, sót a 
mennyi elég. 

3. Tejes étek, más módon. Vajban pergelj annyi lisztet, a mennyi 
elég, ereszd fel forró tejjel, főzd meg, és jó leszen, sót bele. 

4. Tejjel r iskását . Kevés va ja t bele, vagy irósvajat , fahéjjal, nád-
mézzel t rágyázd meg mikor feladod. 

5. Tejes étek metéltből csinált. Csinálj tésztát t ikmonynyal , vagy 
tiszta vizzel, sóval, metéld szépen vékonyon, főzd meg tejjel, va ja t bele, 
és jó leszen. 

Köles kásá t tejjel főzni, va ja t bele jó. 
6. Tejes kása más módon. Főzd meg a kásá t tiszta vizbe sóval, 

szűrd el a levet, töltsd egy tiszta táblára, hadd hűljön meg, azután me-
téld szép szeletekre, rakd a tálba egy részit, az másik (részit) verd által 
egy rostélyos, kalánon, vagy vas roston a tálban rakot t kására , tölts tejet 
reá és jó leszen. Mandola tejjel is jó. Tejfellel is azonképpen. A r iskását 
ugyanezenképpen fézhetni. 

Tejből t ikmonyból torta. Tör j annyi t ikmonyát a tejbe, a mennyit 
akarsz, sót, nádmézet eleget bele, ha édesen akarod, habard jól meg 
habaró fával. 

(A gróf Zrínyi Miklós tu la jdonát képezett eredetiről Szluha Ferencz 
által vet t másolatból) 

Közli : D R . TOLDY LÁSZLÓ. 
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ADALÉK DÉCSI CZIMOR JÁNOS ÉLETÉHEZ. 

1597. aug. 26. Székely-Vásárhely. 

Mi Köpeczi Thamás és nagyobbik Kötélverő István Marosszékben 
Zekely-Vásárbeit lakó nemes személyek, és Piscliolti Fabricius Mathias 
ezen Zekely-Vásárheli Praedicator : Adjuk emlékezetre, az kiknek illik 
az mi jelen való levelönknek rendiben : Hogy jüvének mi előnkben az 
tekintetes Kovács Pál ezen Zekely-Vásárheli főbiró az egész Zekely-Vá-
sárhely tanács akaratjából és képében, és jelönté mi elöttönk, mivel-
hogy az böcsületös Deczy János uram ezön Zekely-Vásárheli Schola 
Mestör immár egynehány esztendőtül fogván az ő kegmök Scholajában 
forgolódott és jól szolgált. Erre való tekintetből ü kegmök' Kovács Pál 
uram az Zekely-Vásárheli egész tanácscsal egyetömben, az mely Schola 
ház régtől fogva való volt ezen Zekely-Vásárhelyt Marosszékben az Szent-
Miklós egyházához fundálva és rendelve, azt az schola házat ex singu-
lari benevolentia eorundem Judicis et juratorum Senatorum udvarával és 
kertével ü kegmek Deczy János uramnak és ő kegyelmeje'rt mostoha 
a ty jának is Deczy Barbely Péternek mostani maradékával Deczi Dániel-
lel, és az édes anyjának Által Ersébetnek és posteritasinak és mindön 
legitimus heresinek, az az vér szerént való atyjafiainak jure perpetuo con-
ferálják ilyen condiciokkal, hogy Deczy János uramnak és öcscsének és 
egyébb legitimus posteritasinak annak az megnevezett Schola háznak se 
nobilitatiójára se penig exemtiójára kölemben authoritassa ne legyen, ha-
nem vagy ő maga, avagy ü kegmek legitimus heresi és successori, vagy 
penig valakit benne akar tartani, de az liáztúl az ő értékök szerént, 
módja szerént való adót adjanak, és váras közzé való szolgálattól meg 
ne vonják magukat. Viszontag ü kegme Deczy János uram, avagy 
posteritasi és heresi várasi eausakba akármiben városi ember ellen az 
váras törvényét observálja. Mely condiciókat ha azonképen nem praestal-
nának, tehát az ház jussátúl elmaradjanak, de úgy hogy az váras az 
házra lött expensat nekik refundálja. Ha penig ő kegnek Deczy János 
uramnak és ii kegme legitimus heresinek per defectum seminis holta tör-
ténnék, az megnevezett házat, idegennek ne hagyhassa, hanem az városé 
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legyön, de úgy liogy az liázra lött költségöt vagy városnak, vagy valaki-
nek szinte'n akarják liadni, arra szabadságuk legyön. Ha penig ezenköz-
ben valami okból indíttatván János uram, avagy successori az megnevezett 
házat örök áron el akarnák adni, tehát az város ellen el ne adhassák 
külömben, hanem az város azt megböcsültetve'n jámbor fogott nömös 
embörökkel és várasi embörökkel, az mit János uram avagy succes-
sori raj ta épitöttek, azt az város épen tartozzék megadni, és igy ma-
radjon az várasnak az ház. Ezt hozzá tevén, hogyha János uramnak 
avagy successorinak másutt is kezdene lakóhelye lenni, ez házat vala-
möddig akarják birni, pleno jure bírhassák, az fölső condiciokhoz tart-
ván magukat. Minthogy penig az az ház Szentegyházhoz való ház volt 
régtül fogva, hogyha valami módon oly idő követközne'k, hogy János ura-
mot avagy successorit annak dominiumjában akárkicsoda kezdené hábor-
gatni várasi embör, és egyéb legitimus impetitorok tehát az váras tartoz-
zék őket az háznak uraságában megoltalmazni, úgy liogy ha meg nem 
oltalmaznák, tartozzék az váras az házra lött költségöt épen nekik 
refundálni. Végezetre minthogy az felfelé való létejért az ház nem oly 
alkalmatos haszonra, tehát az mikor János uramnak vagy successorinak 
oly alkalmatossága leszön, hogy az fő utcza szőrire való kapu helyet 
avagy házat vehet, abban a váras ellene ne tartson, mölj hely felöl az 
felől is János uram és successori az első condiciokhoz tartsák magukat. 
Mind addig penig az pap háza udvarán szabad uta legyön által, mind 
szekeröknek és ü maguknak. Mely köztük való condiciokat mindönik 
fél szabad akarat ja szörént mi előttünk úgymint köz bírák előtt, mind 
magukra nézve és posteritásukra és successorira nézve föl vőnek. Kinek 
bizonságára adjuk az mi jclön való levelünket pecsétünkkel megerő-
sitetvén. Datum ex oppido Zekely-Vásárhely. 26. die Augusti 1597 . 

A m.-vásárhelyi ref. egyházi ltárból 

Közli : K O N C Z J Ó Z S E F . 

LEVÉL BOCSKAYTÓL S HOMONNAI BÁLINTTÓL. 

I. 
Stephanus, Dei gratia Hungáriáé, Transylvaniaeque Prineeps et 

Siculorum Comes etc. 
Generose, Egregij et Nobiles, fideles nobis syncere dilecti ! Salu-

tem et gratiam nostram. Miérthogy oly hosszú hadakozás soha nein lehet, 
kinek végre békeségre ne kellessék menni. Mi is ez elmúlt időkben ha-
zánk oltalmáért előszer az török nemzetséggel sokáig, annakutánna liitönk 
és törvényünkben megromlott szabadságinkért császár ő felsége hadai 
ellen kételenségből erős hadakozásokat viselvén, — annakutánna sokféle 
tractatusok által mind az török nemzetséggel s miud ő felségekkel kü-
lömb-külömb bizonyos okok alatt hazánk megmaradására végeztünk ; Es 
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most mind az három részről az követ urak összegyűlvén, jó reménségünk 
vagyon Isten után, hogy mind az két császár között és mi közöttünk is 
véghez megyen az szent békesség. Mely meglévén, annakutánna az vi-
tézlő rendnek, mind végbeli és mezei hadainknak állapotjoknak elrende-
léséért kell gondunknak lenni, kire eddig hozzánk és hazánkhoz meg-
mutatott jámbor szolgálatotokért mi is hálaadóképpen reá akarunk 
vigyázni, és meg akar juk látni, tudni : kinek mint lészen rendelve 
állapatja, hogy az érdemesek hátra ne maradjanak és jutalmát jám-
bor szolgálatjoknak el ne veszessék. Holott penig Kegyelmetek mine-
könk, mind tisztviselők s mind közröndek ott Zólyomban mint szin-
tén az több végvárokban hittel kötelesek vadtok : akarók idein-korán 
meginteni Kegyelmeteket, hagyván és parancsolván, hogy az nekünk hit-
tel tartozó kötelessége szerint, mi hírünk nélköl, és valameddig az mi 
kezünk írása s pecsétünk alatt arról való levelünket nem látjátok s mitő-
lönk arra szabadságtok nem lészen : addig senki szavára se az várun-
kat más embereknek vagy tisztviselőknek kezében ne adjátok, se más 
liópénzét fel ne vegyétek és magatokat liüttel más hívségére ne kötelezzé-
tek, hanem mitőlönk várván, kik az Kegyelmetek és hazánk javára szor-
galmatos gondot viselőnk, mikor annak az idejét esmérjük és az kegyel-
metek állapatjának bátorságossan és jó móddal való helyreállatását meg-
tapasztaljuk, mi magunk eleiben adjuk Kegyelmeteknek : kinek-kinek 
mihez kellessék magatokat tartanotok ? Secus non facturus. Datum in li-
bera Civitate Nostra Cassoviensi, die 25. Octobris Anno Domini 1606. 

Stephanus mp. 
Simon Péchy mp. 

Külczím : Generoso, Egregijs, Nobilibus ac Strenuis Capitaneo, Vice-
Capitaneo, Ductoribus, Centurionibus, Decurionibus, ac Universitati Mili-
tum nostrorum praesidiariorum tam equestris quam pedestris Ordinis in 
Arce nostra Zoliensi constitutis etc. fidelibus syncere nobis dilectis. 

P. H. 

II. 

Nos Yalentinus Drugett de Homonna, Serenissimi Ecgnoruin Hun-
gáriáé et Transylvaniae Principia ac Siculorum Comitis Consiliarius, nec-
non Inferioris Hungáriáé Generalis-Capitaneus, Comitatusque Zemplinien-
sis Comes etc. 

Adjuk értésére minden tisztviselő vitézlő népeknek, tudniillik 
kapitányoknak, hadnagyoknak és tizedeseknek, hogy Urunk ö Felsége 
parancsolatjábúl, hazánknak jelenvaló nagy szükségében hivattuk mel-
lénk az Nemzetes Vitézlő Fáncsy György urunkat, lovag és gyalog vité-
zivel egyetemben. Hagyjuk azért és parancsoljuk mindazoknak, valakik 
vitézi névvel akarnak neveztetni, hogy valakik ez mi levelünket látand-
ják : együtt sietséggel az megnevezett Fáncsy György urunkkal, lovon 
avagy gyalog, hozzánk siessenek. Ha valakik penig ebben ellentartók 
avagy rebellisek találtatnának : adtunk hatalmat az felül megirott Fáncsy 
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György urunknak, liogy mindgyárás t jószágát, fejedelmünk ő Felsége 
számára elfoglalja, ő magát penig úgymint engedetlent és hazá jának nem 
szeretőjét, személyünk eleiben hozza az megbüntetésre. Secus non factu-
rus. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Rima-Szombat, 
25 . die Ju l i j Anno Domini 1 6 0 5 . 

H. Bálint m. k. 
P. H. 

(A Z?oc?o'-család levéltárában levő eredetiekről. Az I. sz. alatti zárt, 
emez nyíltlevél, mindakettő papírfölzetes ostyapecséttel. Amaz E. nro 6 0 , 
emez E. nro 58. levéltári jegy alatt.) 

Közli: THALY KÁLMÁN. 

A D A L É K O K I. RÁKÓCZI F E R E N C Z ÉS ZRÍNYI I L O N A LAKO-

D A L M I Ü N N E P É L Y É H E Z . 

Ezen politikai tekintetben is nagyfontosságú házasság, tudvalevő-

leg a zborai kastélyban országra szóló fényes ünnepélyek közt ta r ta to t t 

meg. Es noha többen és többször ir tak már róla : a meghívottak teljes név-
sora tudtunk szerint még közölve nem volt ; melyet a vörösvári Rákó-

czi-levéltárban feltalálván, e helyütt kinyomatjuk, az örömanya Báthory 

Zsófia özvegy fejedelemasszony részéről írt meghivó-levelek egyikének 

előrebocsátásával. 

I. 

Generose Domine, Nobis lionorande ! 
Istennek eziránt való rendeléséhez, s a közönséges Római Anya-

Szentegyháznak szokott folyásához, mind két részről való akara tok meg-
egyezvén, alkalmaztat ta életének folyását az mi elsőszülöttünk, szerelmes 
fiunk, Rákóczy Ferencz, Erdélynek választott Fejedelme, Magyarország 
Részeinek Ura, és Székelyek I spán ja etc. k ívánván azzal is, hogy nagy-
emlékezetü édes eleinek egyetlenegy maradékja s ága lévén, követke-
zendő hosszú időkre, jó emlékezeteket s nemzeteket Is ten áldásából, az 
házasságbéli kötelesség által terjeszsze. Kire nézve anyai javal lásunkból 
jegyzette el magának, az Méltóságos és Nagyságos Gróff Zrínyi Péter hor-
vátországi bán Uram szerelmes hajadon-leányát Gróff Zrínyi Ilonát, mely 
lakodalmi solemnitást ez jövendő Martiusnak első napján, zborói kasté-
lyunkban, Makovicza vára alatt , rendeltük meglenni, megírt bán Uram 
s több jóakaró atyánkfiai tetszésekből. Minekokáért , hogy annál böcsü-
letessebben légyen ; Kglmedet ké r jük nagy böcsülettel : megírt t napon 
és helyen, mind szerelmessével együtt idején jelen lenni ne neheztelje 
Kglmed, kedvessen veszsztik Kgltek jelenlétét, és jó válaszszát böcsület-
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tel várván, kívánjuk, Isten hozza e's éltesse Ivglmeteket sok esztendőkig 
jó egészségben. Datum in Aree Nra Munkács, die 7. Januarij , 1666 . 

Generosae Dnationis Vrae Benevola 
Sofia Bátori mp. 

Külczím : Generoso Domino Joanni Segnyey, etc. Domino Nobis 
honorando. 

(Eredeti, s. k. aláirt levél a kir. kamarai levéltárban.) 

II. 

Anno 1666 . 11. Januarij . 

Az mi Kegyelmes Urunk Méltóságos Rákóczi Ferencz aram ö Nagy-
sága etc. etc. lakodalmi solennitására invitált Méltóságos Uraknak ö Nagy-
ságoknak és több főrendeknek nevek így következik : 

Imperatori Romanorum, Imperatrici. 
Regi Poloniae et Reginae. 

Palatínus uram ő Nagysága. 
Érsek uram ő Nagysága. 
Cancellarius uram ő Nagysága. 

G r ó f f o k : 
Forgács Ádám uram. 
Bottyáni Christóff uram. 
Bottyáni Pá l uram. 
Kéry Ferencz uram. 
Szécsy Péter uram. 
Draskovitth Miklós uram. 
Erdődi Ádám uram. 
Eszterhássi Pál uram. 
Listius János uram. 
Eszterhás Ferencz uram. 
Draskovitth János uram. 
Erdődi Imre uram. 
Szécsy György uram. 
Illésházy György uram. 
Czobor Imre uram. 
Tököli István uram. 
Balassa Bálint uram. 
Pálffi Miklós uram. 
Illésházi Gábor uram. 

Ep. Rnd. Georgium Bársony. 
Ep. Rnd. Eppum Jaurien. 

Ep. Rev. Thomam Pálffi. 
Ep. Rev. Eppum Vaczien. 
Ep. 111. Eppum Vesprimien. 

S p e c t a b i l e s e t M a g c i D n i . 

Révay Ferencz uram. 
Pető László uram. 
Beréni György uram. 
Tököli Miklós uram. 
Révay László uram. 
Lippay János uram. 
Petrőczy István uram. 
Amadé Ádám uram. 
Révai Sándor uram. 
Ostrositth Mátyás uram. 
Poson. Camer. 
Hedli Máttyás. 
Eszterhássy János uram. 
Cziráky Ádám uram. 
Baranyay Tamás. 
Eszterhássy Mihály. 
Eszterhássy Farkas. 
Sennyey Albert. 
Jakussit th Imre uram. 
Seréni András uram. 

G e n e r o s i D o m i n i . 
Mórocz István. 
Nagy Ferencz de Leszenye. 
Keresztáry László. 
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Bársony János. 
Maylátt Miklós. 
Kerekes András. 
Rabbi István. 
Radváni István. 
Majlátt Péter. 
Sárkány János. 

L i b e r a e R e g i a e q u e C i v i ' 
t a t e s. 

Pozsony. 
Kassa. 
Eperjes. 
Szebin. 
Lőcse. 
Bártfa. 
Körmöcz-Bánya. 
Selmecz-Bánya. 
Bcsztercze-Bánya. 

I n c 1 y t i C o m i t a t ù s. 

Bars. 
Trencsin. 
Nyitra. 
Turócz. 
Liptó. 
Bereg. 
Ugocsa. 
Borsod. 
Torna. 
Sáros. 
Zemplén. 
Abaújvár. 
Szép es. 
Ungh. 
Szatthmár. 
Szabolcs. 
Heves. 
Gömör. 

E x C o t t u S á r ő s i e n . 

Sztankay András Vice-Comes. 
Kapi Gábor uram. 
Semsei Ferencz. 
Szemere László. 

Dévényi Péter. 
Holló Zsigmond. 
Sennyei János. 
Szinyey Christóff. 
Dobai András Nótárius. 
Dobai Zsigmond. 

J u d 1 i u m : 

Sárossi Sebestyén. 
Tahi István. 
Dobay Christóff. 
Fejérpataky Ádám. 

Pécsy Ádám. 
Pécsy András. 
Pécsy Gáspár. 
Pécsy Gábor. 
Vér Mihály. 
Soós György. 
Fejérpataki Zsigmond. 
Usz István. 
Bertóti János. 
Bertóti Sámuel. 
Bertóti Christóff. 
Dessőffi Ferencz. 
Dessőffi György. 
Berzeviczy Zsigmond. 
Ibráni István. 

Z e m p l é n v á r m e g y e : 

Tárkányi István uram. 
Cserney Pál. 
Sigismundus Bárczi. 
Valentinus Csernell. 
Vicarius Ujhelien. 
Abbas Terebesieu. 
Georgius Bónis. 
Ladislaus Galambos. 
Petrus Kazinczy. 

• Ladislaus Szemere. 
Franciscus Rákóczy, körtvélyesi. 
Barkóczy János. 

, Bánffi Nagy-Mihály Ádám. 
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A b a-Ú j v á r m e g y e : 

Georgias Csernell. 
Ladislaus et Stephanus Fáy . 
Praepositus Capitoli Agrien. Andr. 

Mokcsay. 
Stephanus Szent-Pétery. 
Figedi Nagy András. 
Petrovay György. 
Komjáthi Zsigmond. 

D e C o t t u U n g . 

Orosz Pál, (idősb.) 
Gesőczi László. 
Baranyay Gáspár. 
Komjáti István. 
Palatics Gábor. 
Nagy-Mihályi Ádám et Pongrácz. 

B e r e g b e n : 

Gulácsi Ambrus. 
Kisfaludy György. 
Lónyay Gábor. 

S z a t t h m á r b ó l : 

Kende András. 
Kende Gábor. 
Kende Márton. 
Gyulaffi László. 
Szodoray Mihály. 
Sulyok Ferencz. 

R e l i c t a e D o m i n a e : 

Kemény Jánosné asszonyom. 
Homonnainé asszonyom. 
Prínyi Zsigmondné. 
Forgács Istvánné. 
Dessőffi Istvánné. 
Szemere Pálné. 
Forgács Éva. 
Erdődi Gáborné. 
Erdődi Györgyné. 
Szécsy Dienesné. 
Nyáry Lajosné. 

P o z s o n i k a m a r a 
Praefectus Zicsy uram. 
Camer. Posonien. 
Camer. Scepusien. 
Caplum Scepusien. 

» Agriensem et 
» Leleszien. 

Károli László uram. 
Peréni Gábor. 
Palocsay István. 
Barkóczy István. 
Barkóczy Sándor. 
Barkóczy György. 
Serédi Benedek. 
Keglevics Miklós. 
Prínyi Ádám. 
Sennyey Ferencz. 
Vesseléni László. 
Prínyi Ferencz. 
Csáki Péter. 
Csáki István. 
Csáki Pál . 
Réday Ferencz. 
Andrássi Miklós. 
Melit Péter. 
Yay Ábrahám. 
Forgács Miklós. 

A z L e n g y e l o r s z á g b 
Az Marsaik ő Nagysága. 
Prineeps Visnyovicius. 
Eppus Craccovien. 
Palatínus Lublyovien. 
Domina Premislen. 
Castellanus Biesen. 
M. D. Rojowski. 
M. D. Chleviczki. 
Cancellarius Regni. 
Visnyowiczki Herczeg. 

K o n y h a m e s t e r e k 
Hedri Boldizár. 
Hedri István. 
Halápi Márton. 
Gergellaki Miklós. 
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Koháni Péter. 
Marín Péter . 

F r i s n a y d e r e k : 

I l akke r Mihály. 
Hakker Christian. 
Senlebb Mihály. 

G a z d a G4 l é s z e n . 

F ő g a z d a : 
Pető Zsigmond uram ő Nga. 
Barkóczi Ferencz uram ő Nga. 
Ujfalussi Zsigmond uram. 
Bárczi Márton uram. 
Szent-Iványi Mihály uram. 
Yas Márton uram. 
Orosz Pál. 
Bertóti Gábor. 
Luzinszki Sámuel. 
Melczer János . 
Révész Ádám. 
Cserőczi Christóff. 
Szegi Péter. 
Usz Ferencz. 
Belleváry Miklós. 
Kassai ké t ő Fölsége porkolábja. 
Kinisi János. 
Pécsy Gábor. 
Horváth Is tván az komlóssi. 
Bessenyey Mihály. 
Dobay Zsigmond. 
Csicsery Ferencz. 
Berzeviczy Zsigmond. 
Kálnássy Gábor. 
Har tyán i András . 

Dobay András . 
Orosz János . 
Sárossi Sebestyén. 
Tah i Is tván. 
Fe jé rpa tak i Ádám. 
Dobai Christóff. 
Raszlaviczy János . 
Szendi Is tván. 
Palatics Gábor. 
Sárossi György. 
Bertóti Ádám. 
Szegedi János . 
Kiss Is tván. 
Kaposi János. 
Gombos Is tván. 
Gombos János. 
Fődi Zsigmond. 
Labsánszki Albert. 
Túr i Ádám. 
Nemessáni Is tván. 
Sárossi Is tván. 

Bánffi Nagy-Mihályi György. 
Iff iabb Uyfalussi Zsigmond. 
Rayner János . 
Fodor János . 
Pető János . 
Lucsánszki Boldizsár. 
Virginás Lőrinez. 
Kálnássy Sándor. 
Bécsy Is tván. 
Tivadar Zsigmond. 
Sztankay Lajos. 
Sztankay Miklós. 
Roskováni Christof. 
Kox'ponay Miklós. 

(Eredetije a Rákóczi-levéltárban Yörösvárt t ; egyszerű jegyzék, a közlött 
rendben, két íven.) 

Közl i : THALY KÁLMÁN. 
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KÁROLYI SÁNDOR J E L E N T É S E A SZENT-GOTTHÁRDI 
HARCZRÓL. 

II. Rákóczi Ferencz hadainak egyik sze'p diadalma volt a Vasvár-
megyei Szent-Gotthárd mellett, b. Károlyi Sándor tábornok vezérlete 
alatt 1704. július 4-kén vivott csata. E győzelemmel a gr. Forgách 
Simon tábora által azon évi június 13-kán Heistertül Koronczónál szen-
vedett vereségért adták vissza csakhamar a kölcsönt a császáriaknak, a 
bosszúra gerjedett kuruczok. Károlyi itt b. Rabaita József cs. tbk had-
osztályát egészen tönkretévén, mintegy 2 0 0 0 németet vágatott le, köz-
tük jeles főtiszteket, s majd 300-ig való foglyot ejtett, 6 ágyút, 14 zász-
lót, 24 rézdobot, 20 hordó lőport, 1 0 0 0 puskát, 1 2 0 0 egyenruhát és az 
egész szekérvonatot, összes táborszereket zsákmányúl elnyeré. De hadd 
szóljon a sajátmaga által Rákóczi fejedelemnek megküldött tüzetes kimu-
tatás, mely még sehol meg nem jelenvén, érdemesnek tar t juk közzétenni. 

Anno 1704 . die 4. Julii hét s nyolcz óra között Szent-Gotthárd 
mellett, az Rábán túl, Nagyfalu mezein Rabat ta generálist circiter ezer-
háromszázad magammal megütvén : Istennek ingyen való kegyelméből 
megrémülvén, ez alább megírt specifieatio szerint confundáltatott. T. i. 

Grécziek. Főstrázsamester Remer. 
Kapitány Schall. 
Hadnagy Fiedler. 
Zászlótartó Braun. 
Strázsamester 3 
Furier 2 
Fördősök 
Tizedesek . . . . . . . . . 4 
Közönségesek . 19 
Tömlöcztartó 1 

35 

Czuniungiak. Tizedes 1 
Közönségessek 4 

5 

Osznabrugudc. Phyíferszoffer 
Hadnagyja 1 
Strázsamester 1 
Furier 2 
Tizedessek 6 
Közönségessek ^ 
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Rabattal kapitány Moskon . 
Strázsamester 
Furier 
Tizedessek . 
Közönségessek 

S a r a u d r a g o n y o s s a i b ú l : 

Seregdeák 
Pattyantús-mester 

1 
2 
2 

10 
208 

E z e k n e k e x t r a c t u s s a : 

Grécziek . . . . 
Czuniungiak 
Osznabrugiak 
Rabattai . . . . 
Saraui 
Pattyantús-mesterek közül 

2 2 3 

3 5 
5 

16 
2 2 3 

1 
1 

In toto 281. 

Egy halomban már az megírt helyen vagyon hétszáz test, másba 
actu hordattatik, az is reá telik annyira. Azokon kívöl, a kik az úton s 
falukban hullottak el és ássattanak ; sokan penig Rába vizében is 
vesztenek. 

Generális Rabatta circiter ötvened magával idején megoldván az 
kereket, Lapta várában szaladott ; az generál-adjutant penig két kapi-
tánynyal, circiter hetven dragonyossal Hochpurgban, magyarúl Vörös-
várban recipiálván magát, onnad fegyver nélkől accorda szerint Lapta 
várában késértettenek. 

Az vice-colonellus, négy gróf kapitánynyal s egy báróval elve-
szének. 

Zászlójok volt tizennégy, melyeknek tizenegye jelen van, három az 
katonák között eltévelyedett. 

Hat mandárda. (bombárda ?) 
Rézdobot egy párt par Nro 1 
Gyalog-dobot Nro 2 4 
Algyúkat Nro 6 
Puskaport hordóval Nro 12 
Tonnával Nro 8 
Muskatér, dragon-puskát Nro 1000 
Mundérungot Nro 12*00 

az rabokon valóval. 
Ezeken kívöl az parasztság is felyest szedett és hordott széjjel. 
Mindezeken följül egész bagázsiáját minden szekereivel és jószá-

gával egyött. 
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Kiér t is die 6. praesentis az körmendi mezőn Istennek szent nevé-
nek dícséretire T e Deum Laudamus celebráltatott . 

Ennek alkalmatosságával Monyorókerék várá t is, benne levő né-
met praesidiummal egyött, ki t azelőtt harmad nappal vitt volt bé, Isten 
kezünkben adta, kiért áldassék szent neve. 

Méltóságos Gróff Erdődy Sándor, Hevenyessy János és Niczky 
Sándor hitetlen pribékekkel ( labanezokkal) férecsapván magát, elszaka-
dott ; kik ágy hiszem, németektül eddig megfogat ta t tanak, ők lévén okai, 
ingörlői ezen speeifieált hadnak (Styriából) kijövetelének. 

Ezelőtt való napokon Kraicz névü generális Rábaközre bejővén, 
kapuvár i hídhoz expediált portásimra bizonyos sánezbau reáütvén, ma-
gának lába ál tal lövettetet t ; Francz Rassó, lotringiai (Károly) berezeg-
nek utolsó liíresse, megölettetett . Tizenkét szekér test, sebessekkel egyött 
esett, egy ember kárunkkal . 

Ugyan die 4. Sopron felé való portásiul az ráczokban, horvátok-
ban jól lecsapdoztanak. 

Mindezen aetiókban részünkrül Mihályffi Ferencz és Bodán Ist-
ván nevő hadnagyink négy katonával holtanak meg, s egy ló veszett 
el. Sebesedtenek penig két zászlótartó és nyolcz katona. 

Káro ly i Sándor m. p. 

Kivül : Specificatio. 

(Eredeti, s. k. aláírással a vörösvári Rákóczi-levéltárban.) 

Közli : THALY KÁLMÁN. 
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B E T H L E N G Á B O R É S A P O R T A . 

Megszokott dolog, hogy a rágalmak a történetben követke-
zetesen fenntartják magokat, Att i la isten ostora marad a világ 
végéig. Charpentiert a világ ma is Ramus gyilkosának tartja, 
akárhogy bebizonyítják az ellenkezőt. Bethlen Gábort nem törö-
kösnek, hanem töröknek írják akárhányan anyugoti történetírók 
közül. A critica szörnyű lassan halad az előítéletek kiirtásában, 
mert a világ e tekintetben conservativ gondolkodású, s ragaszko-
dik a hagyományokhoz. A calumniari audacter . . . sehol sem oly 
hatásos, mint a történetírásban. 

Mindamellett a régi história Európa-szerte oly éles criticá-
nak van kitéve, hogy sok elfogadott tételéből rövid idő alatt mi 
sem fog maradni. S valószínűleg el fog jőni az idő, hogy Bethlen 
Gábor törökségét a nyugati irók is a mesék országába fogják 
sorozni. 

S meg fogják azt tenni, mihelyt e hír eredetét komolyan 
fogják bonczolni. Ez mesterségesen támasztott rágalom volt nép-
szerűtlenné tételére. Khleslnek Ferdinándnak érdekében állott 
terjeszteni azt a világban, s ők ezt jó kiszeműleg tették — mert 
magok is többé-kevésbbé hitték. Pedig ha tetteit, életét komolyan 
vizsgálták volna, meggyőződhettek volna, hogy mind az kohol-
mány és rágalom. 

Nincs annak fényesebb czáfolata, mint viszonya a portához. 
E tekintetben már is sok becses adalékkal rendelkezünk gr. Mikó 
Történelmi Adataiban, a Két Magyar Diplomatában, a Török-
magyarkori Állam-okmánytárban, s magának a Történelmi-Tár-
nak korábbi folyamaiban De korántsem elegendővel. Ismereteink 
e tekintetben nagyon hézagosak s még sok a felderitni való. 

t ö r t . t á n . 1 8 8 1 . 3 8 
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Jelen közlemény Bethlen Gábor portai viszonyaihoz nyújt 
adalékot, s a már korábban közzétetteket kiegészíti. Nemcsak bő-
víti eddigi tudásunkat, hanem tisztázza is. Kétségtelenül még 
sok marad homályban, de azon rendkívüli pusztulások mellett, 
melyek az erdélyi arckivumokat érték, minden újabb adaléknak e 
rendkívüli fejedelem történetékez örülnünk kell. 

S én ez adalékot, melyhez az országgyűlési emlékek nyomo-
zása közben jutottam, azzal a meggyőződéssel nyújtom át a kö-
zönségnek, kogy történetírásunknak vele hasznos szolgálatot 
tettem. 

I. 
1613 . oct. 15. 

Tekintetes és nagos vezér ; isten Nagodat sok eszten-
deig etc. 

Nagodnak erdéli Fejér-Várból, az fejedelmek régi székes 
helyekből írtam vaia egy levelet, melyben minden addig való ál-
lapatokat értésire adtam vaia Nagodnak ; de az útban egy Foga-
ras nevü várból Báthori emberei reájok ütvén, felverték őket, nem 
tudjuk, hova lőttek. Nagodnak az mostani állapotról bizonyoson 
írhatom, istennek legyen kála, az egész nemesség, székelység, 
szászság katalmas császárnak fejett kajtottak és az Nagod paran-
csolatja szerént, ez jövő kéten fejedelmet választnak Kolosvárbau. 
Fogarasban, Szebenben Báthori emberi vadnak, de ezután azokra 
is gondunk leszen. Bátkori ő maga az országból futván szaladott 
ki és Váradra ment ; az mi kevés fizetett népe mellette megma-
radott és hajdúk, azokat ott falukra osztotta. Lengyel és magyar-
országi segítséget várna maga mellé, kogy mihelt az hadak ez or-
szágból k imennek, az passákkal és olá békekkel, ő mindjárt bejő-
jen reánk ujobban és ennél is inkább elpusztítsa hatalmas császár 
országát ; de Szkender passa ő naga az zultánnal és az két oláli 
békkel végezett és hadat bocsátnak ki, kik az Báthori hadát az 
falukon felverjék, ne hagyják meggyűlekezni. Az országbeli ne-
messég közöl tíz talán véle el nem ment, mind elmaradtak és ő 
hatalmassága hivei fejenként ; eddig is az ország istentől csak 
azt kívánta, kogy Bátkori alól megszabadulhassanak katalmas 
császár segítsége által. Nagodnak azon könyörgök, parancsoljon 
Szkender passának, Magyar Ogli A l i passának az zultánnak és 
az két oláh béknek és az egész hadnak, kogy a mig dolgunkat 
végkez nem viketjük, addig haza ne menjen senki. Es az dolgot 
végkez vivén, két ezer törököt, két ezer lovag oláhot, ezer gyalo-
got és ezer tatárt s az kövés frenket hagyjanak itt benn mellet-
tünk, kik ittben teleljenek, mert ka kad mellettünk nem marad, 
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Báthori ismét bejő haddal. Immár az isten akaratjával ha Nagod 
jó szerencséjével az országot Báthori kezéből megszabadítottuk, 
Nagod viseljen gondot reánk, ne essék ismét Báthori kezében az 
ország, legyen had mellettünk. Nagod az német császárhoz, len-
gyel királyhoz, palatínushoz Thurzó Györgyhöz bocsásson csau-
szokat hatalmas császár és maga leveleivel, parancsoljon azok-
nak, hadat segítségére Báthorinak ne adjanak, és ha adtanak 
volna is eddig, mindjárt visszabivassák, ha az hatalmas császárral 
való frigyet megakarják tartani ; Erdélyhez semmi közök őnekik 
nincsen. Ha ezt cselekedi Nagod, így az országot megoltalmaz-
hatja Nagod ; csak azoknak írasson kömény szókkal Nagod, mert 
ha azok hadat Báthorinak nem adnak, ő maga Báthori semmi 
hadnak szerét nem teheti és az ország békességben marad. Na-
godnak ezt is akarám értésére adnom, hogy az egész országnak 
nagyobb részét az Magyar Ogli Ali passa hada, az tatárok ésha-
vaseli vajda hada mind elégették, húsz ezer rab vagyon kezek-
ben. Az istenért, jó szerencséjeért, Nagod parancsoljon az zul-
tánnak, Ali passának és az oláh béknek, az szegény rabokat és 
marhákat szabadítsák el, ne vigyék ki az országból, mert bizony 
nagos uram, igazán irom Nagodnak, annyi ember az országban 
nem maradott, a mennyit elrablottak, semmi lábos marhájoknem 
maradott. Szkender passának ő nagának parancsoljon Nagod, ha 
el nem akarják a rabokat bocsátani, vegye el erővel is kezekből, 
ne maradjon pusztán az hatalmas császár országa. Magyar Ogli 
Ali passa szerdárnak irja és tart ja magát, semmi dologban egyet 
nem ért Szkender passával és így semmi dolgot nem láthat ő 
naga miatta. Ha Brassónál annyit nem hevert volna, eddig régen 
minden dolgot véghez vihettünk volna ; de az brassaiakon ötezer 
tallért vött, addig sokuva nem akart menni ; ha meg nem adták 
volna, vissza akart menni. Legelőször is Ali passa kezdette az 
égetést az brassai hostatban s attól való féltökben kelletett fizetni 
neki ; ő mindenütt pénzért jár az országban ; Nagod parancsol-
jon neki, hallgasson Szkender passától ő nagától, ne vonjon visz-
szavele; az két oláh békeknek is Nagod parancsoljon, azok is 
hallgassanak jól hozzája, hogy minden dolgot vihessünk jól, és 
hamar véghez ; ha isten adja, nagos passa, igen hamar az várak 
dolgát is megláthatjuk és kézben adhatjuk, csak Nagod ezekről 
az dolgokról parancsolatokat küldjen ide. Én Nagod igaz szol-
gája leszek, az míg én élek. Datum ex castris ad oppidum Tliorda, 
in campo Keresztes-mezeje positis, die 15. Octobris. Anno dni 1613. 

P. S. Az zultán tatár ő naga felől azt írhatom Nagodnak, 
mindenekben az Szkender passa ő nagával egyet ért, és az hatal-
mas győzhetetlen császárnak hű és igaz szolgája. 

Nagod igaz szolgája 
Bethlen Gábor mp. 

38* 
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Külczím : Az győzhetetlen hatalmas császár kedves fő gondviselö-
je'nek etc. az teke'ntetes e's nagos Naszuff passának etc. 

(Bethlen aláírásával ellátott eredetije a gr. Teleki levéltárban M.-Vásár-
helyen 3654 . sz. a.) 

I I . 
1613 . nov. 5. 

Tekéntetes és nagos passa etc. Isten Nagodat az katalmas 
császár szolgálatjában kedves jó szerencsékkel megáldja és egy 
napját sok ezerré tegye. 

Kelleték szükségesképpen Nagodnak itt való állapotunk 
felől Írnunk. Legyen az úristennek hála, az Báthory Gábor halála 
után semmi ártalmas ujitást olyat országunkban még eddig nem 
kezdettünk hallani, az kik erős várakban ő számára valók fizetett 
népek voltanak, azok is lassan lassan hűségünk alá kezdettenek 
hajlani; azonképpen vármegyék, városok, kik akkor, mikor az fe-
jedelemségre választattunk, az kadak miatt elő nem jöhettek volt. 
Magyarország felől is noka sokan sokat mondanak és írnak, hisz-
szük, hogy oda fel az német birodalomra és azoknak minden igye-
kezetekre, szándékokra Budáról, Kanisárúl, Egerbűi vigyáznak 
és Nagodnak is mindeneket értésére adnak, nem remélhetem ta-
lám, hogy ellenünk ide felé gonosz szándékkal igyekeznének, jólle-
het alattomban való practikákkal örömest kapdosnának az Erdély 
határán ; de eddig legyen istennek hála, az szerencse nekik nem 
szolgált. Azután is nekem arra szorgalmatos vigyázásom, gond-
viselésem leszen, ka mit olyat értek eléb Nagtoknál, sietséggel 
értésére adom Nagodnak. Viszontag ha Nagtok ért én nálam-
nál eléb oly dolgokat, ki nekünk és ennek az ő klga országinak 
ártására lenne, vagy katáriban levő várakon kapdosnának, avagy 
oly haddal készülnének ellenünk, Nagtok is nekem azt értésemre 
adja. hogy egyenlő szűvel, akarattal vigyázzunk megmaradásunkra. 
Jóllehet im én mostan oda fel követimet akarom bocsátani, kik 
által elhitetem velek, kogy császár ő lialga ezeket az hadakat nem 
egyébért küldette volt Erdélyre, kanem csak az Bátkori Gábor 
személyének változtatásáért és fejedelemségből kiűzéséért, mely 
immár meglevén és immár megöletvén az ő kalga hadai is innét 
kitakarodtanak, az országot nem akarták elfoglalni, és nem is a 
számára jöttenek volt, ha veszik és űk is veszteg ülnek, az jó 
szomszédságot és a jó békességet mi innen ez részről igen meg-
őrizzük, őhalga is minden végekbelipassái vai, békeivei megtartatja; 
Nagod is szükség, kogy onnat Buda felől, Egerből és innét Thö-
mesvárról hasonlóképpen Írasson és követségeket küldjön ide ; az 
erdélyi birodalomra semmi gonosz szándékkal és gonosz gondolat-
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tal ne legyenek, tartsák meg az egyszer végezett frigyet ő halgá-
val, kit ő balga is meg akar őrezni és tartani. Többi között aka-
rám Nagodat az Érdélhez tartozó végek felől is Írásommal meg-
találnom ; az jenei kapitán is hozzám bizonyos embereit és leveleit 
felküldvén, panaszolkodik, mily súlyos és káros rablást töttenek 
most is ott az tartománban, kire nem mondhatjuk, hogy ők is an-
nakelőtte elég okot nem adtanak volna és az ő balga saját birodal-
mába kárt. rablást, égetést nem cselekedtenek volna ; de azt sem az 
ország akaratjából, sem magok jó tetszéséből öremest nem csele-
kedték volna, sőt az szent békességet jó szűvel megőrizték volna, 
de akkori fejedelmek Báthory Gábor erős parancsolattal kén-
szerítette reá őket és kételenségből kellett cselekenniek. Immár 
isten Báthorinak is érdeme szerént megfizetett ; ezeknek is az ő 
balga végbeli vitézi az kölcsönt megadták és ők is Erdély ország-
gal egy értelemre térvén Györőffy János tanácsunkat küldettük 
közikben, hogy az mi hűségünkre kötelezik őket és minden álla-
patjokat kévánságunk szerint elrendelje. Nagodat kérjük, legyen 
erre oly szorgalmatos gondjaviseléssel és vigyázással, onnan Tkö-
mösvár felől, Gyulából és az több végekből ezután immár csatá-
zások, kapdozások ne legyenek, én is ezeket csendes, békességes 
állapotra hozván, nem engedek afféle dolgot cselekedni, mert ha 
Nagod a csatázással, rablással vesztegeti őket, most is alattomba 
az német pártról járják, futják őket, hogy ő hozzájok hajoljanak 
és az ő hadokat befogadják ; mind pénzzel, éléssel kínálják őket, 
mely dolog ő balgának sokkal nagyobb kárára esnék, ha megtör-
ténnék, és nekünk is sok akadályunk következnék miatta. És ha 
azután akaratunk szerint elő nem mehetnénk dolgunkba, okot 
kellene adnunk ő halga előtt, ki miatt esett ezeknek az végeknek 
elszakadása ; de ha az szomszéd végekből az szép, csendes békes-
séghez tartják magokat, hagyja azután az én jó gondviselésemre 
és vigyásásomra, mint kellessék azokból az végekből nekem ő 
halgának kedvét keresni. Azért felette szükség, hogy ebből az én 
írásomat jó entésemet megfogadván, tartsa az békességhez magát, 
és ők is jobb móddal hozzánk meghajolván kár nélkül és kéván-
ságunk szerint igazítathatnak meg minden dolgok, kire Nagod-
túl ezen postám, követem és jámbor szolgám által bizonyos választ 
várok. Tartsa meg isten Nagodat sokáig jó egészségben. Datum 
in civitate nostra Kolosvár, die 5. mensis Novembris, Anno dni 
1613. 

Nagodnak igaz jó akarattal 
szolgáló fia 

Bethlen Gábor mp. 

Külczím : Az litis győzhetetlen császár kedves becsöletes hívínek, 
az tengeren innen levő minden hadainak es várainak fő gondviselő szer* 
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dár jának, Budavárának főhelytartójának az tekéntetes és nagos vezér Ilaz-
zon passának, nekünk mindenben jó akaró urunknak, kedves apánknak. 
(Eredetije Bethlen saját névaláírásával a m. kir. orsz. l tár ktári osztály 

Act. Thurz. Fase. 93. No. 28.) 

I I I . 
1615 . sept. 5. 

Generose dne ete. Servitiorum etc. Isten etc. 
Hogy Kgd csak vélekedésképen levelével az fényes portá-

ról meglátogatott, böcsülettel vöttem Kgdtől ; most mintegy kétig 
urunk ő naga mellett találkozám lenni Fejérváratt. O naga 
innét Dévára mene asszonyunk ő naga károm szolgáló leányit 
akarván megadni, azoknak menyegzejére ; nekem ismét Károly-
ban leszen kimenetelem. En uram isten után elfoglalt katárinkat 
Huszttal, Kővárral egyetemben szegíny hazámnak nagy sok mun-
kámmal és fáradságommal visszakoztam; az keresztyénséggel egy-
átalyában csak úgy végeztem, bogy az btls török császárhoz tar-
tozó hűségünk épen fennmaradót! Ok is penig azt nem kívánták, 
nem is kívánhatták különben, miértkogy ő nekik is minden akarat-
jok és kedvek ő halgával való békességeknek megerősítésére volt 
és vagyon. Ertem azt is, Ali passa mely igen megzavarta mind itt 
s mind az fényes portán az állapotot, nem semmi dolog is vezér-
től, egy országot fejedelmével egyetemben olyan hihetetlen és 
lehetetlen dolgokkal vádolni, a ki soha sem volt, sem leszen ; 
szokták volt mondani az régi magyarok, hogy »Budáról is megjő 
az hazugság.« En elhittem, nemsokára az fényes porta láthat és 
érthet Budáról ment hazugságot, álmában sem látta, sem gon-
dolta azokat az dolgokat oda fel az keresztyénség, sem az mi 
kgls urunk, a mikkel Ali passa vádolkodott az portán. Az mint 
látom, ő naga mind német császárt, az erdéli fejedelmet, Ma-
gyarországot, Erdélyt, Lengyelországot bevádolta egyszersmind 
ő balgának ; de ha végére mennek, hogy nem igaz leszen az vád-
lás, csodálnám, ha hasznára következnék ő nagának. Szkender 
passának írtam én is egy levelet ; Kgdet kérem sok szolgála-
tom ajánlása mellett, adja meg ő nagának. Az mint ennekelőtte 
az portára való menetelben én voltam nevezetben, semmiképpeu 
az károlyi gyűlés nálam nélkül végkez nem meketne, és egy-
szersmind az kettőre nem érkezketvén, elkésnék az követeknek 
oda való bocsátása ; az oda fel való végezésnek is mindenképpen 
esze veszne. Más az, hogy fél esztendeig enni hosszú út járások-
kal mind magam, szolgáim, lovaim, felette eltörődtünk, fárad-
tunk ; beteges, erőtlen állapattal ismervén magamat, olyan liosz-
szú utat most semmiképen el nem bírhatnék. Az apánk, Balassi 
Ferencz uram nem volt Huszt, Kővár felé, sem másodszor 
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Károlyban ; vagyon bárom holnapja, bogy nyugszik, ő kglme 
többet is tud az oda való portai dologhoz. Ezután az Kgd levelei 
ő naga mellett találnak engemet, ha mit ir, szeretettel veszem és 
szolgálni is igyekezem Kgdnek. Kgdet Balassi uram Seovény-
falvi Dániel deákon váltja ki az orátorságból, kelljen el ő is 
valaha az tréfáról, szolgálatjáuak fel is vötte jutalmát régen 
ugyan Seovényfalván szép rész jószágot adván ő naga neki. Adja 
isten, Kgd jámbor szolgálatjának is jutalmát ő naga kglsen 
térítse meg, kinek maradéka is örülhessen. Datum Albae Juliae, 
die 5. Septembr. A° dni 1615. 

G. D. V i a e . 
servitor paratissimus 

Simon Pechy mp. 

P. S. Uram igaz haza fia Kgd, és az jó reménség igen nagy 
Kgd felől, melyet ez mult őszszel kelete korán megmutata ; kire 
neve is igen jó ahoz képest hazája és az keresztyénség előtt. Az 
urunk ő naga maga kezével írt levelét nem egyszer sem kétszer, 
igen jól megolvassa és megértse. Egyik része és az másik között 
nagy választást tegyen, ha lehetséges volna annit, mint az élet és 
halál között ne temeteodnék hírünk neviink eoreok gialázatban az 
koporsóban az kerestiénség eleot ; rajtad áll ; lialaz mindent azfeo 
keovetre, ha penigli nilván való vezedelmiinket látol, meli nem 
halandna, sem az feo keovetet nem várná ugi éjei nappal írj 
bizoniostfelölle ; titkold igen, mivel megien az feh keovet.1) Ebben 
Kgd lelke üdvössége, hazaszereteti, és az ő nagához tartozó hív-
sége alatt igen vigyázva hiven viselje maga, szóval való fenyege-
tés, szidalom, taszigálás, aval semmit ne gondolj ; az nagyobb 
veszedelmeket ha látnád, más dolog, arról ő nagát idején infor-
máljad. Ezeket az ő naga maga Írásából Kgd nilvábban megérti, 
az dolog csak oly isten és ez világ előtt Kgdnek nagy számadá-
sában jár. Csak addig halaszthass az főkövetre, semmi bizonyost 
ne mondj, váljék azon el, mire adja isten dolgunkat, hogy ő kgl-
mének ne kösdd, se gátold meg útát, hanem lehessen szabados 
úta akkor innét adandó tanulságának elővitelében jó móddal. 

Kívül Tholcl. kezével: 20. Sept. sunt exhibitae Constautinopoly. 
Külczím : Generoso dno Michaeli Tholdalagi etc. 

(Ered. a gyfvári kápt. l tár r. a. részében.) 

Jegyzet : A titkos irás abc-je : 
a — m d = p g = s k = x 
b = n . e = q h = t l = y 
c = o , ö f = r i , j = u , v m — a 

*) A dűlt betűkkel szedettek titkos írással vannak írva. 
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il—b q = e t—h z = z 
o, ö = c r—f u, v = i , j x—k 

p = d s —g \v—ü y = l . 

IV. 
1615. nov. 22. 

Magnifice domine etc. Servitiorum etc. Isten etc. 
Az Székely István elmeneteli után Zkender passával 

szembe levén, hoza elő egy levelet, Ali passa levelét, melyet írt 
volt Bátbori Andrásnak. Olvasók is az levelet, kiben Ali passa 
mégis continuálja az ő naga és szegéDy bazánk veszedelmére 
föltőtt czélját ; ő nagának hivatalunk szerént értésére akarók 
adni, kogy így mind erre, mind egyéb ellenkező dolgokra Kgtek 
jobb gondot viselhessen. Nem is kell uram ezt csak tréfára venni, 
mert ki tudja, talám ott Erdélyben is lehetnek olyak, az kik 
részesek ebben az Ali passa praktikájában. Summája az levélnek 
ez : kogy elsőbben nagy salutatiója után szerelmes és örökké 
állandó atyafiuságát, barátságát igíri ueki, sőt offerálja magát, 
hogy valakik az megholt fejedelem halálában részesek, azokon 
boszut akar állani, általán fogva abba egyéb nem leszen. Azért 
ő is lássa és parancsoljon, mindenhol költségét, fáradságát soka 
tölle nem szánja, hanem promoveálni akarja. Kendi Istvánnak 
is csak ez napokban egy Pataki János szolgája másad magával 
itt volt ; az mint értjük, nem lött kedves válaszok. Harmadfelől 
Báthori János (?) is futja, sőt azt halljuk, kogy az kavaseli vajda 
fogta annak pártját és most is nála vagyon. 

Mind enni sok gonoszok ellen, az mint lehet, mi sem hall-
gatunk, hanem erőnk, tehetségünk szerént rontjuk minden hamis-
ságokat ; nem is csalatkozunk meg, úgy itíljűk, de bizony Lippa 
megadásával. 

Az persák dolga miben legyen, sokképpen beszélik, bizo-
nyoson mondják, kogy véghez fog az békesség menni, némelyek, 
de ismét azt mondják, hogy császár felette keményen tartja ma-
gát ez okon, mert az kazul passa az mely várakot és városokot 
megvött volt, azokban levő török asszonyokat úgymint talám 
mintegy tizezert házakba rekesztetett és bordély házat szerez-
vén belőllök öt-öt oszporáért mindenikkel szabad volt vétkezni, 
mely pénz neki járt. Ezen az rút, gyalázatos kereskedésen nem 
akar csendesedni az császár, noha az elvött várakot megigírte és 
kolcsát is megküldte. Az oda bocsátott vezér is igen akarná az 
békességet ; de isten tudja mint leszen ; hiszem, hogy megértjük. 
Egyéb oly hirünk mostan nincsen ; ezután ha mi leszen, ismét 
mindeneket értésére adok Kgdnek. 
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Kérem Kgdet felette igen, megígirt jó akaratja szerént ne 
legyek elfelejtve Kgdnél. Bizony uram költségem is el kezd fogyni, 
mert csak magam és szolgáim hitván ruházatjára is többet köl-
töttem száz forintnál ; lovakat vöttem 84 forinton, kocsit 36 frton. 
Az útban és miolta itt vagyuuk, költöttem magam, szolgáim és 
lovaimra 32 frtot : most is naponként költök. 0 naga az én ide 
rendelt pénzemet küldené meg, mert félek fogyatkozástól. I t t min-
den dolog költséggel jár. Én minden dolgomat csak Kgdre bíz-
tam. Tartsa meg isten Kgdet. Datum Constantinopoli, die 22. 
Novembr. 1615. 

M. D. V r ae 

servitor paratus 
Dániel Seovényfalvi mp. 

Kétszáz forint marada hátra, ő nagától szerezné meg Kgd, 
hoznák meg ide. 

Külczím : Magnifico dno Simoni Pechy etc. 
(Ered. a gy.-fehérvári kápt. l tár r. a. részében.) 

V. 
1616. jan. 25. 

Illustrissime domine sat. servitiorum sat. Ez új esztendő-
nek sat. 

Az közönséges állapatról, melyeket urunk ő naga szüksé-
gesképpen értésére adott levele által köségesen nekem nem szük-
ség irnom. Felette csudálom, hogy ez kicsin békességet is mely 
hamar megunták az nyughatatlan emberek ; reménlem eíféle ve-
szeködéseknek és heában való ügyeközetnek ő felsége és Nagod 
könnyen elejit veheti, méltó is volna egyebeknek példájára eíféle 
nyughatatlankodókat magok hasznáért az közönséges jó ellen 
minden ok nélkül iigyeközőket megzabolázni. 

Egyéb állapotokról Nagodnak írhatom, közel másfél hol-
napja, hogy az portáról semmi levele ő nagának az főkövettűl 
nem jött. Hallatlan kegyetlenségeért Tomsa István vajdát az len-
gyelek kivervén Moldvából, háromszor is parancsoltak immár az 
portáról ő nagának, hogy segítséget adjon bemenetelire, de ő naga 
inkább in contrarium vádoltatta az portán, hogy méltán üzette-
tött ki. Most egy fő csausz itt Erdélyen megyen által lengyel 
királyhoz az Moldua occupálása felől ; talán valami tractatus 
által annak jó vége leszen, mi az új vajdának megmaradását mind-
nyájan akarnók. Hírül írták, hogy az idevaló tatárokban húsz-
ezerig valót császár pénzével megruháznának és fizetésre paran-
csolná kazul ellen az fő vezér után menni ; az Caspium tengert 
megkerülvén az mellett való nagy havasokon leszen által útok 
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Parthyára vagy hova, oda fognak kifakadni ; olyan expeditiójo-
kat többször nem olvastam az törököknek. 

Géezy Györgynek bizonyos compositio által Farnast jó ud-
varházzal és két faiuval kezéhez szerzettem, már jó nemes ember 
Erdélyben ; ő naga nyolczszáz forinton kész pénzen váltotta meg. 
Ezután is igirte ő naga kegyelmességét több jószágocskának meg-
látogatásával. Az más félnek ezt érteni nem kellett, külömben 
soha semmi igazságához nem juthatott volna. Nagod tekintetiért 
ő naga is jó szívvel fáradott dolgában, tartozik ő nagának Géezy 
György sok háladással érette. Ennek utánna is dolgaiban ba mi 
gondviselés én reám háromlik, minden jó akarattal örömest fára-
dok benne. Annak penig ugyan örülnék igen, ha Nagod paran-
csolatjára valamiben kedveskedő szolgálatocskámat mutathat-
nám, és parancsolna. Éltesse az úristen Nagodat sokáig kedves 
jó egészségben. Datum Albae-Juliae, die 25. Januari i A. d. 1616. 

Ejusdem illrmae cl. vestrae 
servitor devinctissimus et obsequentissimus 

Simon Pechy mp. 
Külczím ' I l l rm 0 domino, domino corniti Georgio Turzo de Betth-

lenfalva corniti de Arva etc. etc. 
A külczím alatt c megjegyzés : Exhibitae Bitchae 10. Febr. 1616. 

(Eredetije m. orsz. ltár kincst. osztály Act. Thurz. Fase. 101. ad N u m 4.) 

VI. 
1616 . feb. 

Mi Skender passa istennek kegyelmességéből az htls győz-
hetetlen császár kgls engedelméből Bozna országának fő Begler-
békj és Modova országában levő ellensége ellen rendeltetett 
elegendő erős hadának bizonyos szerdárja és gondviselője paran-
csolója isten segítségének általa. 

Tekintetes böcsületes ur fejedelem, nekem minden üdőben 
kedves jóakaró atyámfia ; ajánlom Nagodnak minden tisztességes 
szomszédságos barátságomat, atyafiuságomat; az isten az Nagod 
só szerencsés előmenetelő életét hosszabitsa naponként és napjait 
sok ezerekké tegye. 

Jó akarattal való kedves szomszéd atyámfia, akarám 
Nagodnak mostani álapotunkat értésére adnom ez levelem 
által. Istennek áldott neve dicsértessék, jó egészségben vagyok; 
Nagod felől is jó egészséget kivánok hallani minden üdőben. 
Ezt is akarám Nagodnak tudtára adni, az htls győzhetetlen 
császár kgls jó akaratjából, engedelméből hozzám ió akarattal 
való kglsséget mutata, az bosnaországi főbeglerbékséget nekem 
ajánlja oda, és azonkívül értvén ő katalmassága, kogy Modova 
országában ellenség volna, mely ellensége ellen kgls parancsolat-



és a Torta. 6 0 3 

jából elegendő bizonyos helyekről, országokról hadat indit kése-
delem nékül, annak az hadainak gondviselésére, szerdárságúl 
rendelt és küld, mindenféle országokra, helyekre igen sietséggel 
postáit, csauszait bocsátotta erős parancsolatjával, hogy minden 
helyekről gyültön-gyüljenek és hadban induljanak, se órát se 
napot neki ne várjanak, az ki fejét és tisztességét szereti. En is 
ő katalmasságának kgls parancsolatját értvén, mindjárt indulok 
Konstantinápolból, az Duna mellé táborban szállok szerelmes 
atyámfia, az hadak pedig honnan rendeltessenek mellénk, leg-
első az magam passasága alá valók egészen az boznai had, máso-
dik az biliczi had, 3. az herczegi sereg, 4. Ezvorniki sereg, 5. az 
posogai sereg, 6. az zerémi sereg, 7. az szenderői sereg, 8. az ala-
czahizári sereg, 9. voczotornai (?) sereg, 10. kostendeli sereg. 11. 
vidini sereg, 12. nicápoli sereg, 13. Zelisteri sereg, 14. vicezan-
cságsági sereg, 15. Czirmeni sereg, 16. kerlitilicza, 17. benderi 
sereg, 18. akkirmani had; azonkivűl az Tatárországban levő 
főmerzáknak szép kaftányokat küldött az htls császár csauszok 
által, kogy mindjárást elegendő tatár kadat vegyenek melléjek, 
mindjárást induljanak, se órát, se napot ne várjanak ; sőt az 
egész Duna melyéke mind felkél és velünk együtt leszen úgy 
annira, hogy Nagoddal (szemben) létemben az, meni hadunk volt 
Ítélem s bizonyoson tudom, két vagy három anni hadunk leszen. 
Szerelmes atyámfia azért Nagod is erre való képest szükség és 
kévántatik, hogy országodban levő minden hadaidat mindjárást 
iuditson és bizonyos helyre szállítson, kivel megtessék, hogy az 
htls császárnak igaz hive vagy, se órát, se napot neki ne várjon 
Nagod. Én is innét az hatalmas császár erős hadával indulok, 
Nagod pedig bizonyos helyen legyen hadával az havas alatt, ne-
kem postán igen hamarsággal értésemre adjad. Ezt is adom 
Nagodnak értésére, az budai vezér Ali passa Nagodat sok mód 
nékűl való dolgokkal vádolta az fényes portán úgy, kogy az 
német pártot igen jártatnád és minden reménségedet azokban 
vetetted volna. Ennek az hamis irásit isten segítségéből mind 
meghamisítottam ; Nagod is aval megmutassa, hogy hazug és 
hamisság, elegendő hadadat htls császár parancsolatjára, indít-
sad, mert ezt az dolgot az htls császár Nagodra és én reám bizta. 
Az Lippa dolgát is Nagod vigye végben, ne halogasd. Nagod-
túl igen sietséggel választ várok. Datum ex Constanczinapol 
Anno 1616. 

Idem qui supra. 

Külczím : Nagos tekintetes urnák, Erdélyországának bizonyos 
fejedelmének, Magyarország rész helyeinek bizonyos urának és az szé-
kelyek ispánjának, az nagos Bethlen Gábornak, nekem kedves, meghitt 
jóakaró atyámfiának szomszédomnak kezében. 
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(Eredetije a in. kir. orsz. 1 tár ktári oszt. Act. Thurz. Fase. 03. ad 
N u m 33.) 

VII. 
1616. febr. 21. 

Magnifice domine etc. Servitiorum etc. 
Áldja meg isten sat. 
Nagyobb csodám nincs uram énnekem, bogy Kgd mostan 

utolszor semmit énnekem nem ira, holott ő naga levelet irt mos-
tan, örömest érteném az okát, ka lehetne. Semmi oly hirt egye-
bet nem irhatok Kgdnek, hanem Szkender passa boznai passa 
és fő szerdár az lengyelek ellen egész Kanisától fogva az Duna 
mellől az Fekete tengerig melléje rendeltettek. Ma is úgy beszél-
gettünk vele, hogy csak tatáron kivűl leszen százezer embere, az 
kazulokra is elegedendő hada vagyon ; senkitől az császár nem 
fél. Kgdet az istenért kérem uram, hogy az portának igen keresse 
kedvét Kgltek; az postának gyakran idevaló jövésével és ado-
mánynyal találjuk penig kedveket. Mii penig uram igen megfo-
gyatkoztunk Daniel urammal, ha urunk ő naga költséget nem 
küld, mindennap többet költök négy száz oszporánál szolgáimra 
és lovaimra, mely hat magyar forintot teszen. Nem igen sokad 
magammal vagyok penig, csak huszonötöd magammal, az mit 
adnak is, otthonn annin megvehetnők az menivel ide hozatjuk ; 
de immár sem árpát, sem fát nem kezdenek adni, csak szénát is 
egy nap és egy éjjel huszonöt oszpora érőt megennék egy ló, ha 
neki adnák. Az császár lovainak is pénzen vesznek, az mint értem. 
Én uram Kgdnek csak jó akaratját várom. Tartsa meg isten 
jó egésségben Kgdet. Datum Constantinopoli die 21. Februarii, 
Anno 1616. 

M. dnis vestrae 
Servitor et pater 

Franciscus Balassy m. p. 
Külczím : Magnifico domino Simoni Peehy de Szent-Erzsébet con-

siliario ill r m i dni principis Transsylvaniae etc. dno, filio observandissimo. 

(Eredetije a in. kir. orsz. ltár ktári oszt. Act. Thurz. Fase. 93. ad 
N u m 33.) 

VIII. 
1616 . mart. 29. 

Magnifice domine etc. Az úristen stb. 
Az Kegyelmed levelét énnekem megadá az magam szolgája, 

kiben mit irjon Kegyelmed, bőségesen megértettem. Azért uram, 
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az mi a Lippa dolgát nézi, liogy az mint valóban két tűz között 
égünk, mesterség kell bozzá, mint maradhassunk meg az miatt, 
az uram ugyan úgy vagyon, az mint Kegyelmed irja, de az mint 
ezelőtt is sok úttal immár megirtuk, mind elmentünk arról, késő 
bizony csak megemliteni is azt, banem kételen, ba Erdélynek és 
fejedelmünknek megmaradását akarjuk, meg kell annak lenni. 
Nekem annyi fejem nincsen, kogy annak akarmi módon való ha-
lasztását is csak emliteni is merjem, nemhogy sollicitálnom 
avagy urgeálnom ; akarmit irjon Glezel, de hiában, mert meg kell 
lenni. Igen könnyű Glezel uramnak Prágából irogatni, de mi lát-
ván ilyen hatalmas fejedelemnek felőlünk elvégezett bosszúálló 
haragját Lippa megadásáért, mit tehetünk egyebet, hanem ked-
vét kell keresni, inter duo mala minus est eligendum, jobb Lip-
pának oda lenni, hogysem fejedelmünknek országunknak semmié 
és pusztájá lenni. Glezel Prágából nem hiszem, hogy igen nagy 
oltalommal lehetne, ha mire menne az dolog is. I r ja azt is Ke-
gyelmed, hogy Glezel azt mondotta, hogy császár soha külömben 
meg nem békéilik, hanem ha Lippának örökösön békét hagynak. 
Azért uram ő azt mondhatta, de itt meg azt mondják, hogy a 
németnek semmi közi, se igazsága nincsen Erdélyben, se Lippá-
ban, attól senki ne féljen, mert bizony hatalmas császár meg ol-
talmazza mindenek ellen, nem is engedi senkinek ott az guberná-
lást. Az én itt való késedelmem is uram, nem egyéb hanem az, 
hogy meg legyen Lippa, mert addig bizony innét ki nem megyek ; 
más az, bogy oly^ gondjok is leszen reá, hogy soha bizony több-
ször nem kérik. En uram az Kegyelmed irása szerint hazámhoz 
való szeretetemet constantissime meg akarom mutatni oly mód-
jával, hogy engesztelhetetlen harag miatt veszedelem reánk ne 
jöjjön, sőt ezeknek hozzánk való kedveket is el ne veszitsem, mert 
uram isten úgy segéljen engemet, Lippa megadása nélkül itt sem-
mit véghez nem viszünk, sőt fejedelmestül országostól utolsó vesze-
delmünk most leszen meg. Nagy dolog volt uram csak az ideig való 
halogatását is mint oltalmaztuk, és mint vöttük eleit, de elhigyje 
azt Kegyelmed, hogy ha húsét után egy hétre meg nem adják, 
félek hogy nem kivánják azután, bizony gondjok leszen reá. Az 
mint Zkender pasa oltalmunkra rendeltetett százezer emberrel 
bizony ellenségünk leszen mindjárást, ha Lippa meg nem leszen. 
En uram omni conatu et facilitate raj ta voltam, de abba sőt 
egyéb nem lehet, meg kell lenni. Továbbá uram én az Kegyelmed 
jó akaratját várom ezután is, nem is kételkedem abban. Im ő nagá-
nak is irtunk, kogy ő nagysága se az én jószágomat se a Dániel 
uramét ne erőltesse a fejérvári épitésre, kevés árendamot is en-
gedné meg, Kegyelmed is legyen jó törekedő benne ; úgy tetszik 
uram, ilyen súlyos félelmes szolgálatunkra ő nagának ebbeli sőt 
nagyobb kegyelmét is megérdemeljük, megtalálja a fiam Kegyel-
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medet felőle. Hírt Kegyelmednek semmit írni nem tudok, a persa 
követ még itt vagyon, nagy csendességben vannak, semmit nem 
értek. H a mit értbetek, ezután is értésére adom Kegyelmednek, 
Kegyelmed nekünk parancsoljon, szeretettel szolgálunk Kegyel-
mednek. Halat igért vaia Kegyelmed, nem tudom ha meg adta, 
hanem talán nem lenne még késő, megszolgálnám Kegyelmednek. 
TJram azelőtt is irtunk az erdélyi ház felől, ez jövendő postától 
ha ő nagysága pénzt nem küld, bizony eldől, a ki nagy kár és 
gyalázat is. Költségünkről se feledkezzék Kegyelmed, mert uram 
noba az élés dolga meg vagyon írva és ígérve, de bizony sem ne-
kem sem Dániel uramnak meg nem adják, magunk költségével 
toldattuk eddig is; ő nagysága nem haszontalan emberekre költ 
mi reánk. Bizony Dániel uramnak is nem csak salláriomot kel-
lene küldeni, hanem az időhöz, állapothoz képest ő nagysága 
meg is többitse, mert megérdemli. Azért mi minden dolgunkat 
csak Kegyelmedre bíztuk. Tartsa meg Isten Kegyelmedet. Data 
Constantinopoli die 29. Martii Anno 1616. 

Magnificae Dominationis Yestrae 
servitor pater 

Franciscus Balassi senior. 

Kegyelmetek uram mi felőlünk csak úgy gondolkodjék, hogy 
mi itt Kegyelmetekért, szegény hazánkért semmi fáradságunkat 
bizony nem szánjuk, igaz szolgáitok vagyunk, csak Kegyelmetek 
is ilyen jámbor szolgálatunkért ne fizessen gonoszszal. 

Külczím : Magnifico Domino Simoni Pécsi cancellano et consiliario 
111. Pi'incipis Transsylvaniáé Domino et filio observandissimo. 

(Egykorú másolat az országos levéltárban. Actor. Thurz. Fase. 101. ad 
num. 8.) 

I X . 
1616 . apr. 

Eletemig való szolgálatomot sat. Az úristen sat. 
Kegyelmes uram az mi szolgáink meghozák minekünk az 

Nagyságod leveleit die 26. Martii, de még Mustafa csauz hátra 
volt, azt nem tudjuk, ha Nagyságod tőle írt valamit, vagy nem. 

Er t jük kegyelmes uram az Nagyságod irásit, és tegnapi 
napon az kajmekámmal szemben lévén, és az Nagyságod levelét 
megadván, szóval is az mint legjobban lehetett, ő nagyságának 
mindeneket eleiben számláltunk. Azért kegyelmes uram maga 
sem tagadja az vezér, hogy az Homonnay dolgát nem sollicitálná 
Ali pasa, mert bizony felettébb is sollicitálta, kit az vezér ezen 
szókkal kezdi megbeszélgetni. Talám azt tudja az erdélyi fejede-
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lem, és ti is azt tudhatjátok, hogy hatalmas császár és én is csak 
aluszunk, de bizonyosan higyjétek, hogy gondja vagyon reátok 
hatalmas császárnak, igaz az, hogy Ali pasa azelőtt hatod nap-
pal írt volt hatalmas császárnak, kogy Homonnay György mi-
nemű fejedelemségre termett jámbor fő úr legyen, engedje neki 
hatalmas császár az erdélyi fejedelemséget, tíz esztendei adaját 
mindjárást megküldi, affelett nem csak Lippát és Jenőt, de Lu-
gast, Karánsebest, Bélit, Sarkadot is oda adja hatalmas császár-
nak, affelett minemű hű és igaz szolgája leszen, nem olyan, mint 
Bethlen Gábor, az ki csak halogatással akarja dolgát elmulatni. 
Hatalmas császár engemet hivata mindjárást, kérdé tőlem, hogy 
micsoda ember a Homonnay György,^ mert úgymond Ali pasa 
felette nagy dicséretet teszen felőle. En mondám hatalmas csá-
szár, Homonnay egy német ember, minden jószága az német kö-
zött vagyon, soka Erdélyben semmit nem bírt, most sem bír, a 
mi nagyobb pápista, azért hatalmas császár német embert erdé-
lyi fejedelemségre vinni, Hatalmasságod meg Ítélheti, mi követ-
kezzék belőle, azt is tudja Nagyságod, hogy Erdély országának 
szabadságának is ellene lenne, holott őket az Hatalmasságod bol-
dog emlékezetű elei Szultán Szulimán idejétől fogva az fejedel-
mek szabad választásában megtartották, Hatalmasságod is ez ideig 
megtartotta. Császár ezeket meghallván, felette igen haragvék, 
és maga mindjárást az maga kezével megirá Ali pasának, hogy 
ezután nem hogy Homonnayt dicsérné és az erdélyi fejedelem-
ségre emelné, de csak meg se említse, mert bizonyos legyen benne, 
hogyha ezer feje volna is el kell érte esni, attól megszűnjék, ha 
élni akar, mert azután ba mi kicsi hírét csak meghallhatja is, 
hogy Homonnayval végez, soha tovább nem marad az élete. En 
is hasonlóképen írtam neki, meglátjátok és meg is halljátok, hogy 
bizony megbolondúl az Ali pasa feje, mert kételkedik az katal-
mas császár kglsségében, csak katalmas császárnak legyetek hí-
vek, soha senkitől ne féljetek, megótalmaz hatalmas császár. Az 
hatalmas istenért könyörgök Nagyságodnak, ne halogassa, hanem 
mentől hamarébb immár igéreti szerént adja kezékez, mert bizony 
Nagyságod soha fejedelemségében meg nem marad. 

(Egykorú másolat az orsz. lev.-tárban. Actor. Thurz. Fase. 101. ad 
uum. 8.) 

X. 
1616. máj. 18. 

Generose dne etc. Servitiorum etc. Az úristen etc. 
Az urunk ő naga levelével együtt az Kgd levelét, mely 28. 

Április Fejérváratt az gyűlés alatt költ, die 16. Maji adák meg, 
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kiből az ő naga és te Kgtek magára, szegény romlott hazánkra 
való atyai gondviselését, affelett egyéb hasznos intentumit, igye-
kezetit és szorgalmatos vigyázásit bőségesen megértettük. Leg-
elsőbben örülünk azon, hogy az mely hazug hirt itt ő naga felől 
hirdetnek vaia, és Ali passa ugyan bizonyoson izent volt is, tudni-
illik, hogy egy drabant által, lött-e volna ugyan igaz, és valóba 
hazug hir volt és csalárdságos gondolat. Másodszor azon, hogy 
ő naga is immáron maga és szegény hazánk megmaradására 
egyenesen csak az fényes portát akarja előtte viselni és attól 
akar függni. Voltanak oly gyenge elméű emberek, az kik efféle 
sok hamis hírekhez képest ugyan meg is tántorodtak elméjekben, 
de ő maga császár és az kajmecham semmi afféle heába való 
gondolatoknak és Írásoknak ez ideig semmi beit nilván nem 
adtanak. 

Az mi uram az ő naga ide való maga kezeirását nézi, affe-
lől irkatom Ivgdnek, kogy noha azt, az mint Kgd is írja, Kgd 
nem látta, de azon tenora sensusa vagyon, az mely az Kgd keze-
irása alatt küldött levelének, ő naga viseli csak előtte az közön-
séges megmaradást, mely az mint ezelőtt is megírtuk, mind ő 
nagának, mind Kgdnek csak úgy leket meg, ha az portának ked-
vét keresse Kgtek. Igy immár az mint ő naga concipiált felőle és 
discurrált, ha isten adja, hogy véghez mehet, hirt és nevet ő 
naga, és Kgtek is ő naga után olyat szerez, az ki mi üdőnkbe 
kevés emberen forgott. Minden árulkodók, fondorkodók igen 
nagy szégyenbe, gyalázatba maradnak, az ő naga kire neve penig 
nőttön-nevekedik és öregbedik, kit engedjen meg az szent isten. 

Bizony uram az mint Kgd is irja, én is akarnám, ha az 
úristen immáron engemet is Kgtek közibe bevinne, sok súlyos 
szolgálatom és fáradságom után én is nyugodalmat keresnék. Az 
mint Kgd én bennem ez ideig is megtapasztalhatta, bizony 
Kgdnek igaz jó akarója vagyok, leszek is ; el is hittem, hogy az 
Kgd dolga szinte úgy vagyon, az mint maga is irja Kgd ; de az 
úristen megsegíti és tart ja Kgdet mind azokkal együtt, az kik ő 
nagának igaz hivei vagyunk. H a az én istenem beviszen, elhigjje 
azt Kgd, hogy erőm és tehetségem szerént Kgdnek igaz jó aka-
rója akarok lenni ; csakhogy uram távollétünkbe, ha mi történik, 
Kgd is mind én hozzám, mind Daniel uramhoz mutassa igaz jó 
akaratját. 

Tudom én azt, hogy megesik az uraimba és kitudódik min-
den álnokságok, tökéletlenségek, akkor azért Kgd mutassa jó 
akaratját, kérjük Kgdet ; ne legyünk elfelejtve se ő nagánál se 
Kgdnél. Erővel itt semmit nem veketünk, de elbigyje azt Kgd, 
hogy minden erőnkkel, fáradságunkkal azon leszünk, mentől jobb 
válaszszal mehessek Kgdkez. 

Az mi az persa dolgát nézi, mi nem hallottuk, hogy az 
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persa ezek ellen még ez ideig semmit cselekedett volna, vagy 
valamit efficiálkatott volna, kanem sőt mind ezek voltanak győ-
zedelmesek, mert az giurcziák is feltámadtak ellenek, ^ki ezelőtt 
nem történt és azok is sokat levágtanak kennek. Az Üzbek más 
felől egy fő lakó helyét Servánt három várával megvötte. Ezen 
TJzbeknek mostan harmad nap alatt követe érkezett ide császár-
hoz nem egyébért, hanem hogy császár meg ne békéljék véllek, 
mert az isten ez esztendőben jó szerencsét ád ; érjenek véget 
immár egyszer benne. Beszélik azt is nagy bizonynyal, hogy az 
kazul passa méreggel megholt volna, kinek maradott két fia, azok 
is az birodalomért egymással megvíttanak volna egyik az mási-
kat megölvén ; az ki megmaradott és az atyja halála után occu-
pálta az országot, mondják, hogy azt mondotta volna, hogy ő 
hatalmas császár ellen nem hadakozik, mindenben engedelmes 
leszen, szabad, hatalmas császár mit cselekedik vélle. Az követe 
még itt vagyon, de császár semmi uton szembe nem akar vélle 
lenni. 

Az elébbi teftedárra császár reá külde, minden marhájá-
ban sákmánt kányata, maga életét Kezlár aga szerzette meg, 
kiért adott neki tizezer aranyat, császárnak ő magának nyolczvan 
ezer aranyat. Baaki passa, az ki Zkender passa előtt bosnai 
passa volt, az vagyon helyette. írhatjuk azt is Kgdnek, jöttenek 
volt valami kozákok bizonyos számú hajókkal az Fekete ten-
gerre, a holott sok falukat, várasokat felvertenek, rablottanak, 
végre egy Yarno nevű városra ütöttek, azok százezer tallért 
adtanak nekik. Kinek kire érkezvén ide, mindjárást tizenegy 
igen szép festett gályákat ktildének reájok, kikkel egybe talál-
ván az kozákok, az bék gályáját mindjárást elnyerték, az kinél 
szebb és nagyobb nem volt ; magát is az békét elfogták. Az tiz 
gálya ezt látván, megfutamodott és futva szaladott. Ide nagy szé-
gyénnel és gyalázattal megjővén, az rézeket mind megfogdosták, 
megakarják őket ölni; most ujabb apró hajókat készitnek reá-
jok, az Czigalogli fia leszen szerdár előttök. 

Az lengyel követ tegnap jöve be, az mint értjük, az békes-
séget igen meg akarják tartani. Az német császár kütlevele is 
elérkezett, semmit i t t attól nem félnek, hogy az dologba valami 
csalárdság lehetne, noha halogatás vagyon benne. Császár min-
dennap oda által Asiában vadász, semmit bizony sem nem fél, 
sem nem bánkódik. Azt mondják, hogy anni paraszt embert sze-
dett fel vad tizni, hogy vadnak százezeren ; nagy havasokat, he-
gyeket körűi vesznek, úgy kajtják az vadat. 

Az mely gombok felől Kgd ir, arra énnekem gondom 
leszen az mikor isten kaza felé fordit. Az mely köpenyeg felől 
Kgd Boér Péternek irt volt, hogy Katarczi Ogli uramnak irna 
felőle, énnekem megjelenté Katarczi Ogli uram, magam is SZÓ-
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lék neki ; meg is veszi, és ugyan magam, ka leket, kiviszem 
Kgdnek. Mi uram igen költségtelenek vagyunk, legyen jó töre-
kedő ő nagánál, ne hagyjon költség nélkül ; főképpen Daniel 
uramnak ugyan nincsen, mert ide felette nagy drágaság vagyon, 
szabott és rendelt élésünket sem adják meg, mert nincsen miből 
megadni. Tartsa meg isten etc. Datum Constantinopoli, die 18. 
Maji, 1616. 

M. D. V r a e 

servitores 
Franciscus Balassi senior et 

Daniel Nagy Seovényfalvi mp. 

P. S. Nagy szomoruságos busulással való panaszolkodáso-
mat irom uram Kgdnek, hogy távollétemben és ilyen súlyos szol-
gálatomban otthonn jószágimat háborgatják, perlik és itílik. LTgy 
tetszik énnekem, hogy itt is elég busulásom lehetne énnekem, 
gyalázatnak is tartom, hogy némely honn heverő, hivalkodó pró-
kátorok instantiájára jószágomat elitílik. Tudja azt Kgd, hogy 
mi köztünk az fiammal semmi reális divisiónk nem volt. Kérem 
Kgdet, holott énnekem Kgdhez vagyon nagyobb bizodalmom, 
mutassa jó akaratját ebből is, és ha az jövendő terminusra reá 
nem érkezném, hazamenetelemig lenne haladékba, az táblának 
demandálván ő naga. í r tam az fiamnak felőle, kogy Kgdet meg-
találják. Énnekem uram bizony nehezen esik, hogy ország szol-
gálatjában levén, jószágomat elitílik. 

Ez postscriptát immáron megírtuk vaia uram, az mikor 
izené az kajmeckam, hogy oly készen legyünk, hogy mára csá-
szár keze csókolni be kell mennünk. Mikoron azért bementünk 
volna, annak módja szerént nagy frequentia levén császár udva-
rában, kafftánokat adának reánk, és a hol szokás ott leülvén és 
várakozván, nagy véletlenül és szokás kiül megizenék, kogy csá-
szár szembe nem leszen velünk, hanem vessük le az kafftánokat. 
Ezen mint gyalázatos dolgon megszomorodánk és szólánk azon, 
hogy enni szem előtt ne vonják le róllunk, ottan ottkinn levetjük 
és ha császárral szembe kell lennünk, arra tartjuk. Igy jöttünk ki. 
Mi legyen az oka, nem tudjuk. Tegnap érkezett Ali passának 
embere, gondolkodunk azon, hogy talám o árulkodik, mert még 
most sem szűnt meg. Mindazáltal uram végére megyünk isten 
velünk levén, és mi sem hagyjuk bizony magunkat. Vasárnapra 
mondják, hogy császár szembe leszen velünk. 

Külczím hiányzik, valószínűleg Péchynek íratott Sörény fal rí által. 

(Ered. a gy.-fehe'rvári kápt. ltár r. a része'ben.) 
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X I . 
1 6 1 6 . sep t . 6 . 

Magnifice domine etc. Az úristen etc. 
Az ő naga és Kgd én reám való súlyos nehéz szókkal írt 

irásit némely emberek hiteles szavára felette keserves elmével 
olvastam, holott arra énnekem bizonyságom az én sz. istenem, 
azután penig Balassi uram ő kglme, vétségem nincsen ; de tud-
ván azt, hogy némely magában bizakodó, felfuvalkodott elméjű 
embernek egyéb dolga soha nincsen, quam ut alios mendaciis 
injuriis et calumniis praegraverit, nem csuclálkozhatom rajta, 
mert elhittem, hogy mind Kgdnek, mind ő nagának ezt így adták 
értésére. Bizony uram igen keába viselném az fejér szakált, keába 
is nevekedtem volna fel (absum arrogantia) fejedelmek és urak 
udvarában, ha én mostani hivatalomot az íidőhöz és állapothoz 
nem tudnám szabni, hiszem uram nem vagyok oly stilt bolond, 
hogy azt meg nem tudnám gondolni, miért küldöttek ide. Rest 
szolga soka bizony nem voltam. Az Balassi uram itt létével sem-
miből munkám és dolgom sem volt könnyebben, mert mindennap 
én jártam annak idején az divánt, passákat és egyéb szükséges 
helyeket ; Balassi uram mint főkövet csak úgy viselte magát. Az 
én fáradságomnak, hivatalomnak, az ő kglme itt léte semmi 
könnyebbségére bizony nem volt. En abba jártam, az mi én tisz-
tem volt, ő kglme meg az ő tisztibe ; ha ő nem lőtt volna is, csak 
enni munkával értem volna meg. 

I r ja azt is ő naga az Balassi uramnak szóló levelében maga 
manussával, hogy engemet az törökök sem szeretnek, mert házba 
rekeszkedő sobrák vagyok. Azért ezt is, ha ő nagának igazán 
referálták volna, méltán szenvedném, de bizony uram sokkal 
külömben vagyon, mert nem tudom, hogy soha egy törökkel is 
gyülölköztem volna, sőt ez ideig, istennek hála, szeretettel alkut-
tam és láttam őket ; úgy tudom, egynekány ka tőllem ajándék 
nélkül is elment, kinek késeket, kinek egyéb ajáudékocskát 
adtam. Az mikor üdőm, alkalmatosságom volt reá, mulattam, 
vigadtam véllek. De Kgd gondolja, az én állapatomhoz illett-e 
az, hogy részegségben, tobzódásban töltöttem volna üdőmet, 
avagy penig egyéb haszontalan mulatsággal, hivalkodással vesz-
tegettem volna rendemet, állapatomat, holott volt dolog előttünk, 
volt miről gondolkodnunk, kit Kgtek ezután jobban megérthet. 
Minden heába való rosz potor törökkel italnak nem ülhettem, 
ezután is megnézem, kivel üljek láboslag, az én uramnak ő nagá-
nak és szegény hazámnak megmaradása forgott gyakrabban előt-
tem etc. Nehéz igen uram, méltatlan ezt szenvednem, mindazál-
tal én csak az ő naga kglsségét. és az Kgd jó akaratját várom ; 

39* 
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nem is panaszolkodom többet, hagyom akkorra, az mikor az úris-
ten Kgddel szembe juttat. Hiszem, bogy isten kglsségéből az 
Kgd jó törökedése után talám én is innét kiszabaduibatok ; lenne 
bizony sok beszédem Kgddel. 

I t t való állapotunk uram miben legyen, tudom, Zalai uram-
tól mindent érthet, de még is én is akarám csak summatim Kgdet 
arról certificálnom. Felettébb keményen viselik az emberek hoz-
zánk magokat, félek is rajta, hogy vékony és kedvetlen válaszunk 
is leszen. Az passa biztat azzal, és erősen persuadeálja, bogy az 
német semmi közit nem praetendálja országunkhoz ; accedál 
ebez az pacificatiónak is tenora, mert abban is semmi emlékeze-
tet nem tesznek Érdél felől, sőt magok sem tagadják ezt az követ 
uraim, hogy Érdéit közte nem hagyták volna úgy, kogy se német, 
se török ne bántsa, hanem csak azon állapatban maradjon. De 
azért másfelől alattomban egy pater Gregorius nevű jesuita pap-
tól azt izengetik reánk, és azt persuadeálják, hogy Jenőt soha 
nem kell megigirni, mert noha Erdély állapatja ilyen veszedel-
mes is, de ugyan membrum cliristianitatis vagyon nekik abba 
módjok, secreta instructiójok, mint és kogy oltalmazhassák 
Érdéit, mint és hogy ágálják dolgát, noka az csak igen gyengén 
lehet. Nem is cselekeszi azt az török, azt mondják, hogy Jenőt vi 
extorqueálják, mert fieret statim contra pacta. Ezért is szido-
gatta meg, az mint értjük, ez az Gratianus Eadák Istvánt Nán-
dorfejérvár ott, hogy az tracta alatt Lippát sem kellett volna 
megadni. Efféle privata persvasiókat bőségesen hallván uram, 
bizony igen jó és hasznos volna az Jenő meg nem adása, mert 
ugyan absurdum enni földet pogán kezében ingyen adni. De az 
sok szántalan pártolkodások, áruitatások miatt anniba jutott 
immár állapatunk, hogy se böcsületünk, se hitelünk az töröknél. 
Az sok egyenetlenség immár ezt is kozta, hogy jól tudják dol-
gunkat, igen is ismernek bennünket, és félő, kogy csak azt kez-
dik mondani, hogy: sic volo, sic jubeo. Félő uram, hogy soha az 
török nem engedi, mert noha az német egyfelől mézet ád, töröl-
get, az mint szokták mondani dependam si potero, non pro te, 
sed pro me etc. Másfelől az ő módja és szokása szerént ugyan-
csak abba forgódik, urunkat ő nagát mint vádolhassa, Homon-
nait penig mint és hogy promoveálhassa ; sőt valami leveleket ő 
naga nekik irt, mindeneket ezek kezébe ejtették nagy impuden-
ter. Szólják, gyalázzák ő nagát, amazt penig extollunt usque ad 
célos, promittunt aureos montes. Most is urgeálván és sollicitál-
ván, hét esztendei adót igírnek in paratis, százezer forint érő 
ajándékot, affelett Jenőt, Lugast, Sarkadot. Bizony uram immár 
ezzel az passa ugyan fenyegetett, is liogy látjátok-e Homonnay 
mit igir ; de ka kívek lesztek és hatalmas császár parancsolatját 
teszitek, soha ne féljetek. Azt is mondá Akmat kiliaja, kogy cgy 
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tizenhat pecsétű levél vagyon nála, kit az országbeli három nem-
zet írt Ali passának, hogy immár el nem állhatják az sok Ínsé-
get, hatalmas császárnak adják értésére. Mert lia elhallgatják 
isten előtt ők adjanak számot róla. O naga törvényekben, sza-
badságokban megrontotta ; soha el nem állhatják immár tovább. 
Sok egyéb szántalan, hamis vádolásokkal ugyan torkig rakta 
Amket kihaja. Erőssen tagadja, hogy az leveleket kézbe adja, ő 
maga sem szól ő nagára, noha sok az panasz. Immár elválik az 
Balassi uram kimenetelekor. 

Három rendbeli adót emlegetnek ismét ; az Bátkori Gábor 
idejebelit, az mostani kgls urunkét cs az jövendőt, ez is most 
vagyon szinte in foro. Ma az Báthori Gábor idejebelit lerontok, 
restai az többi. Mire vihetjük, isten tudja. Elég gondos, félelmes, 
veszedelmes állapatba vagyunk. Immár Balassi uram sem késvén, 
akkor Kgd mind magától, mind penig az én írásomból mindene-
ket ismét megérthet ; mert azon leszek, kogy ezután mindeneket 
Kgdnek ad unguem értésére adjak. 

Tegnapelőtt, azaz die 4. Sept. lőnek szembe az német köve-
tek császárral, nagy frequentia is vaia penig ekkor az divánban. 
Negyvenhárom ember volt kaftános az ki bement az követekkel 
császárhoz ; ajándékot is hozának. Az mint kertelen láthattam, 
ezek az ajándékok : egy bor liüsítő kadacsika ezüst, egy nagy 
öreg tükör, aranyas csészék, poharak, gyertyatartók, kalánok, 
villák, mosdó korsók, medenczék, két öreg aranyas virág nélkül 
való kupa, két kanna, kilencz üvegkristály pohár igen szépek. 
Egyéb afféle pohárszékhez való ládák, négy szelindek veres atlacz 
czaprag rajtok. Tizenkét festett szekeres ló, kata kanczák. Igen 
is gazdálkodnak nekik ; minden napra adnak százhúsz tyúkot, 
30. juhot, 40. galambot, 18. réczét, egy ökröt, 80. vider bort, 10. 
vider malosát, füszerszámra kétezer oszporát ; riskását egyne-
hány ló terékel. 

Mikor az passával szembe voltak, az is husz kaftánt adott 
nekik, affelett az többinek egy-egy ruhára való posztót. Ugyan-
ekkor mikor immár császár előtt volnának, kozának úgy mint 
kétezer kazul fejet, két zászlót, két bokor teve rézdobot, egy 
lovat, azokkal mind az divánba állottak, még az németek kime-
nének nagy sűrűséggel. Most is négyezer fejet hoznak és négy 
eleven főhámokat. 

írhatom ezt is Kgdnek, itt ilyen dolog történék, hogy az 
velenczei követ (némelyek az zsidókat mondják) vádolta be az 
galatai jesuitákat, hogy az hispaniai király ő általok, ha csak 
volua az itt való keresztyénekkel, göröggel, zsidóval, hogy holott 
mostan császárnak is kevés kada lehet, egyenlő akaratból egy 
bizonyos arra rendelt napon támadjanak az császárra és vágják 
le az törököt mind. Erre egynehány fegyverrrel rakott hajók 
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voltak kcszen. Ezt megtudván, bátor az jesuitákban és egy bará-
tot, az ki(t) itt patriarkának bittak, megfogtanak, most is erös 
fogságban vadnak. Az barátot megölték, vagdalták, darabolták ; 
félő az többinek is dolga. Most egész Galatát esketik felőle. 
Ezen az törökök ugyan igen megfélemlettek ; vigyázásbau, nagy 
tilalomban is vadnak, Galatából Konstantinápolyba innét ismét 
oda se peremen, se hajón keresztyént nem szabad vinni ; béllett 
stieget, skarlat vagy granat köntöst sem szabad viselni. 

Most uram több Írásommal Kgdet megbántom, ezután is 
leszen űdő hozza. Tudja azt Kgd, mire vagyon szükségem ; ő 
naga előtt is mentsen Kgd, ne adjon ő naga kelt eíféle gaz elméű 
hamis szóhordozó embereknek, holott ő nagának igaz szolgája 
vagyok, teljes életemben tökéletesen akarom szolgálni. Én hoz-
zám megmutatott jó akaratját várom Kgdnek ; isten után ugyan-
csak Kgdliez bízhatom. Elmenvén Balassi uram is, az még itt 
leszek, bízom, heába üdőmet nem töltöm ; meg is mutatom, hogy 
az én felőlem csinált hamis vádolások ugyan valóban hamissak. 
Kgd érkezvén sok dolgaitól, néha ne szánja kicsin irását én tőlem 
is. Tartsa meg isten Kgdet. Datum Constantiuopoli, 6. Sept. 1616. 

M. D. Y. 
servitor paratus 

Daniel Seovényfalvi mp. 

í r tam ezelőtt két rendbeli levelet, adták-e meg Kgdnek, 
adja értésemre. 

Dii dudtrmod luugt kl Zdbd apid srmod igelgu ndc grugld 
kga ngk, dz lelogt nigeigzgn. 

Kirül J. Rákóczy Gíj. kezével: Jámbor asszon fiául tanulhatom 
belőle, se töröknek, se németnek ne higyjen az magyar. 

Külczím : Magnifico dno Simoni Fcchy etc. 

(Ered. a gyfeje'rvári kápt . l tár r. a. részében.) 

X I I . 
1616. oct. 22. 

Magnifice domine etc. Post servitiorum etc. Az úristen etc. 
Az Kgd levelét uram szeretettel láttam igen, izenetit is 

úgy hallottam, meg is szolgálom az Kgd hozzám való jó akarat-
ját, ha az én istenem éltet; mert énnekem isten után csak Kgd 
minden bizodalmom. De uram noha ezelőtt is irtani Kgdnek, 
nekem nagyobb csudám egy nem lehet, minthogy urunk ő naga, 
és Kgd is én felőlem az nagy kezes, lábas hazugságot elhihette, 
mert látja az én istenem, hogy abba egy igaz is nincsen; sok 
számtalan irigykedőim torkát, száját be nem dughatom, noha 



éS A PORTA. 6 1 5 

talám azok az jámborok amaz mondáshoz akarják magokat tar-
tani. audacter mordendum nani tametsi morbi consanescant cica-
trix manet ; tudják azt azok az fontorkodók, liogy távol levén, 
magamat minden előtt nem mentketem, és az kik én felőlem azt 
az gyalázatot hallják, de az ellene való orvosságot nem tudják, 
való dolognak vélik. Mindazáltal az én istenemben elsőbben, 
annakutánna az ő naga és Kgd jó akaratjában bizván igaz levén, 
csendesen szenvedem, holott palmea ligna pondere imposito in 
adversum curvantur et ut vinea dum ligatur erigitur, recisa non 
minuitur sed augetur, ita boni et justi dum ligantur, exiguntur, 
dum humiliantur, attoluntur, dum reciduntur, coronantur. De én 
ezt uram mostan csak ebbe hagyom, és magamat commendáloni 
Kgd jó gondviselése alá, mert immár erről egy néhányszor irtam 
Kgdnek. 

Ide való állapatok miben legyenek, tudom az követ uraim 
tudósítják Kgdet ; Tót Miliály uram is referálhatja, de mégis én 
is arról egy néhány szóval akarék Kgdnek írnom legelsőbben. 
Miolta császárral az német követek szembe voltanak, azolta 
csak azon egy állapatban vadnak, noka utánnok posta érkezvén 
és ők is postájokat bocsátván, Lippa megadásával felettébb serio 
affirmálják az frigynek és közöttök való pacificatiónak felbomlá-
sát. Szándéka penig az töröknek ez, hogy az főkövet Hermannus 
Czernin itt maradjon, Caesar Gal Gratianussal együtt felmenje-
nek Bécsbe, jóllehet Amhat kihaja azt mondá, hogy Caesar Gal 
sem megyen kiljebb az végeknél, hanem ott leszen, és csak Gra-
tianus megyen fel. Mi lehessen ennek az oka, nolia igen secre-
timi, de az török ezt keresse benne, az mint értem, hogy az főkö-
vetnek itt való tartóztatásával securusabbak lökessenek az frigy-
nek helyben maradása felől, holott Lippa megadása is nem 
kicsin ut lehet annak felbontására. Ezek penig felette tar tnak 
attól, mert az persával semmi dolgokat el nem végezhették, 
kanéin az hadnak ez esztendőben is ott kell maradni, sőt immár 
telelő kelyeket is kiadták. — Örülik igen az német és magyar 
közt való dissensiót. 

Mintliogy penig az németnek Bochkay István idejétől fogva 
vágyódása semmire úgy nem volt, mint arra, kogy Magyarország-
ban az várakban német praesidiumot helyheztethessen, azon is 
volt minden tehetségével, hogy azt utcunque efficiálhassa ; vég-
hez penig nem vihette eddég, mert igen félt ezeu Bochkay idejé-
ben lött dologtól, hogy ismétlen az magyar az törökkel kötvén, 
támadást ne tegyen, az mely az elsőnél sokkal nagyobb lenne. 

Mostan immár az törököt ezzel animálja, im látom, kogy 
Magyarország viszált vonszon, az frigy miatta meg nem állhat ; 
az újonnan épitetett palánkokat sem akarja elkánni az végezés 
szerént ; eleitől fogva visszavonók, az két hatalmas császár között 
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nyughatatlankodók voltanak ; most is az szent békességnek liábor-
gatói : azért bizd reám őket. én az frigyet ugyan megtartom 
minden részében, véllek is nolle velie megtartatom, az palánko-
kat is erővel elhányatom, hadamot bocsátom reá. etc. De uram 
latét anguis in herba, mert nem az palánkok elhányatására, sem 
az békesség és frigy megtartására akarja hadát megindítani, 
hanem hogy az várakba az ő kévánsága szerént kadait beszállít-
hassa és azokat megrakhassa. 

Az török is látván ezt, és tudván azt, hogy neki is használ, 
enged neki, mert igy az ő frigykötése helyben marad, az kinek 
felette örül ; az persákra rendelt és bocsátott hada is szabadon 
procedálhat ; az palánkok penig és ellene csinált erősségek is 
elromolnak. Igy isten szent fiáért oltalmazzon, quid faciendum 
Ungaris? Inter duo mala minus erit eligendum. Nem is lehet 
egyéb megmaradásra való utjok szegény nemzetünknek, hanem 
ez, az kire mostan isten ő nagát az mi kgls urunkat vezérlettc, 
kire segítse isten ő nagát és az egész magyar nemzetség megsza-
badítására, oltalmazására, mint Gedeont az Izrael népeiére ; 
nevelje, segítse, szerencséltesse és emelje fel. Eléggé akarnák az 
itt való követek azt persuadeálni, hogy római császár Érdélnek 
is jó akarója; de én azt nem tudom, mint kell elhinni, mert 
minden dolgok álnokság, noka magyar formában, magyar ruhá-
ban öltöztetnék de internis sunt lupirapaces, és mint az Sodoma 
helyén termett gyümölcs kivülszép, azt mondják, de ha megilleti 
ember, hamu, füst lészen. Interiorem favillam, mendaci superficie 
maturitatis includimi 

Az mi uram Jenő dolgát illeti, itílem és ugyan hiszem is, 
az mint az passa beszélget, hogy mind arra, mind az ő naga több 
kévánságira kedves válaszunk leszen az egy adón kivül, mert azt 
bizony megkévánják. 

Költségből uram felette igen megfogyatkoztam ; még Ba-
lassi uram itt létekor kértem volt ötven aranyat költsön Olasz 
Bernardtól, azzal is adós vagyok. Kgd szólna ő nagának, ne 
hagyna költség nélkül ; bizony uram, szolgáim is mind elhagy-
nak, mert nincs mivel fizetnem nekik, most is ő naga Huszár 
uramtól csak egy pénzt sem küldött. H a miből házam népe 
Kgdet megtalálja, legyen minden segítséggel, mutassa jó akarat-
já t Kgd, ki(t) én is szolgálhassak meg Kgdnek. Eddég is uram 
magam költségemmel táplálgattam magamat onnét liazúl ; immár 
az is elfogyott. Huszár uram sem fog itt késni, tőle is irok min-
dent Kgdnek. Tartsa meg isten Kgdet. Datum Costantinopoli 
die 22. Octobr. 1616. 

M. D. V i a e 

servitor 
Daniel Seovényfalvi mp. 
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Külczím : Magúi fico domino Simoni Pechy etc. 

(Ered. a gy.-fejérvári kápt. ltár r. a. részében.) 

X I I I . 
1616. dee. 16. 

Maguiíice domine etc. Servitiorum etc. Az úristen etc. 
Az urunk ő naga és az Kgd leveleiből Angyalossy uram 

meghozván, miben legyen ott mostan az állapat bőségessen meg-
értettük. Ugy vagyon, hogy harmad nappal ezelőtt, úgymint die 
ultima Novembris estve későn vacsora felett levén, az passa egy 
csauszát, kiildé érettünk hivata igen nagy hamarsággal ; oda men-
vén, kérdé mindjárást, ha hallottunk valamit és jött-e hírünk ő 
nagától ; mondék, hogy nem hallottunk semmit, de minden órában 
várjuk az ő naga emberét. Immár akkor az kavaselföldi idétlen 
vajda megírta volt igen postán neki, kogy Homonnai megindult 
ő nagára, szándékát végben akarván vinni, és ő naga ez hír(t) 
hallván, minden hadával eleiben indúlt Várad felé. Az passa 
ugyan maga megolvasá az vajda levelét előttünk. Angyalossi az-
után harmad nappal elérkezvén, az passának az leveleket megad-
ván, nem annira az vajda írásából, mint az ő naga leveleiből min-
deneket megérténk. Kikezképest mint és hogy viseltük magunkat, 
menni veszekedésünk, perlődésünk volt az passa előtt mind az 
német követekkel, mind amaz tökéletlen Gratiánussal, sok volna 
megírni. Bizony dolog, kogy nem csak az passa, kanem maga is 
császár ez dolgon igen megbusultak vaia. De az német követek 
mentségéhez képest, kolott az életeket köték bele, ha ez így va-
gyon ; és minthogy sem az végekből, sem A l i passától ez az kír 
nem ujula, mostan nem igen adnak helt neki, sőt az passa ugyan 
megmondá, hogy nem igaz ez az hír, csak ravaszság dolgotok, 
Jenőt és az adót akarnátok elcsiálni vélle. 

Noha uram ezelőtt is írtam vaia mind ő nagának, mind Kgd-
nek, hogy az passa maga szájával Jenő dolgából halasztást tőn ; 
de mostan ismét mint egy az eszefelejtett közül, mást beszél. Oka 
mi legyen, így tudom és értem ; mert mikor az másik passát ma-
zullá tevék, akkor ez az tébolyodott elméű ember arra kötette 
magát, hogy ő mind az adót mind Jenőt ő nagával megadatja, 
affelett császárnak kétszáz ezer aranyat adott az tisztért ; ezért 
sollicitálná mostan Jenőt, kolott császár maga is látja, hogy abban 
mód nincsen. Az muftival is szembe levén, az is mostan csende-
sebb, jobban is beszél, hogysem ezelőtt. Azért uram ne féljen 
Ivgtek, mert itilem, kogy isten akaratjából Jenőt megmaraszt-
hatjuk, az szép szó és az adomány sokat kasznál. Tartsuk meg 
uram amaz mondást : Munera, crede mihi, placant kominesque 
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(leosque etc. Ez az értetlen passa azzal is megpirongata, hogy ő 
naga htls császár rabjának nem irja magát, az országot is magáé-
nak írja, de megliigyje az uratok, hogy Tomsa módjára fog járni. 
Jenő megvételében penig uram most módjuk nem is lehetne nekik 
is, mert az frigy, az kiuek ők felette örülnek, azonnal felbomlana. 
Énnekem uram igen tetszenék, hogy ő naga bátor csak egy esz-
tendei adóval mentől hamarébb bocsátaná fő ember követit be, 
az mellett mindent végezhetnének ; el is kigyje azt Kgd, hogy 
ezek nem az szükséghez képest sollicitálják az adót, viseli őket 
leginkább az gloria, ők azzal dicsekednének felette igen az itt való 
sok keresztyén követek előtt, hogy Erdélyből is contribuálnak 
neki. Maga mondja az passa, hogy az adó mellett kell Jenő dol-
gából törekedni. 

Hír t olyat nem írhatok Kgdnek ; Caesar Gál, Gratiauus 
és Amhatt kihaja 4. Decemb. indulának ki innét; félek uram 
rajta, hogy az mint német császár itt azt tractálta, hogy ő szaba-
don disponálhasson Magyarországban, az kévánsága szerént fo-
gott esni így, hogy Erdélyben szabadon parancsolhasson az török 
is, ki(t) isten ne engedjen, római császár semmi közit ne mondja 
Erdélyhez, az török is Magyarországot, ha kévánnák is, meg ne 
segítse. 

Persiában az jancsár aga elveszett sok fő törökkel együtt ; 
császár az boztancsi passának adá tisztit, 29. Nov. által költözék 
az vezér után sok új csorbacsiákkal, jancsárokkal. Azt kálijuk 
közhírrel, hogy ez mostani kajmeckámot is az Bayran után által 
küldi, adná isten, lenne úgy. Tegnap császár az maga szabójának 
fejét vétette, miért, nein tudom. Markó vajda uram velem lakik, 
házat tisztitattam neki ; igen biztatják, hogy rövid nap megad-
ják tisztit. Az mi kevés élésem jár, én közlöm vélle. 

Ezután három nappal Huszár uram is megindúl, tőle is min-
dent írok Kgdnek. Hogy Kgdnek az én innét való szabadulá-
somra gondja vagyon, megszolgálom Kgdnek. Ez estve menék 
az kajmeckámhoz, hogy valami költséget szerezzek Huszár ura-
méknak, akkor juta három kapuczia, az kik az onnét való meg-
induláskor tizenketten voltanak. de az kilencze hideggel holt meg ; 
azt kozák, hogy Revant az persáktól megvötték, húszezer embere 
volt benne, azt mind levágták, affelett három ezer tevéket, az me-
lyeken élést, port és golyóbist visznek volt, azt is elnyerték. Most 
immár az hadakat telelő helyekre osztották. 

Az passa uram az adóból is egy esztendőt monda, hogy el-
engednek, de az mint ezelőtt is irám, kevés költséggel mindene-
ket ő naga véghez vihet, mert az passa is maga tanít arra, hogy 
az adó mellett törekedjünk. 

Azért ím Huszár uramék is megindulnak, ő kglmektől bő-
vebben írok Kgdnek minden dolgokról. O naga és Kgtek sem-
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mit ne féljen, mert bizony jót ad isten, csakhogy ne szánja ő naga 
kevés költségét. 

Az mi az én dolgomat nézi, én azt Kgdre biztam. Vagy 
tűröm, vagy tagadom, de én is örömest mennék immár ki, mert 
tizenhatodik holnapja immár, hogy itt lakom. Tudja Kgd az mikor 
eljöttem, esztendeig való itt lakással jöttem el ; feleségem, gyer-
mekem levén, adta volna isten, soha ezt ne értem volna. Kérem 
Kgdet felette igen, legyen gondja reám, ha elébb nem, az mely 
török Huszár urammal kimegyen, azzal bejöhetne Gáspár János 
uram, mehetnék ki én is. Az egy istenre hagyom, ha én itt heába 
való szolga voltam. Se költségem, se ruházatom, se tisztességem, 
látom, nem leszen, hagyom istenre. Anniba jutottam, hogy egy 
rosz papucs megvételére elégséges nem vagyok ; gyalázatos min-
den dolgom és állapatom az fogyatkozott érték miatt. De akár 
lenne, akár ne lenne, csak az én istenem engemet innét szaba-
dítana ki. Az rabnak is étele, itala, ruházatja megjár, de nekem 
bizony csak vesződés minden dolgom. Vagyon száz egész napja, 
miolta élésemet is igazán meg nem adták, csak vetnek, mint az 
ebnek. Tartsa meg isten Kgdet. Datum Constantinopoli, 16. De-
cembr. 1616. 

M. D. V iae 

servitor 
Daniel Seovéuyfalvi mp. 

Valószínűleg Pcchijnele irta. 
(Ered. a gy.-fejérvári kápt. ltár r. a. részében.) 

X I V . 
1617 . jun. 2. 

Paria litterarum invictissimi imperatoris Turcarum ad 
nationem saxonicalem Transsilvaniensem. 

Az Jesus proplieta hitin levő böcsületös hívek, és az Mes-
siás vallásán levő fő fő röndök, mostan Erdélyben lakozó szász 
nemzetségnek előttök járói, isten méltóságtokat nevelje. Ez mi 
hatalmas levelönk megadattatván értéstökre igy legyön, hogy 
eleitől fogva Erdélyországa, az mint az mi több fényes birodal-
mink láváiképpen való oltalamak alatt lévén annak gondja 
viselése és oltalmazása az mi hatalmas erőnkhöz ugyau kész-
tet és kiválképpen az tü nemzetségtökre nagy tekintetünk vagyon, 
mostan penig az erdélyi fejedelöm az tekintetes és nagyságos 
Bethlen Gábor hívünknek néminémű dolgokról parancsolatinkat 
küldöttük, mivelkogy az erdélyi fejedelmek kezdettűi fogva mind 
eddig hűséggel tartoztanak és igazán szolgáltának, akoz képöst 
tü is vele együtt mindenekben egyet értsetök, az mit neki paran-
csoltunk, azokban ű hozzá hallgassatok és mindenekben mi hatal-
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maságunknak kiven szolgáljatok, kiért az mi kegyelmességünk ti i 
rajtatok megmarad és öregbödik ; igy legyön értéstökre, ez mi 
ezimeres leveliinknek kitelt adjatok. 

Datum ex Konstántinopoli első czemaczjul liónak 25 nap-
ján anno Muhametis propbetai 1026. ( = 1617. jun. 2.) 

Szultán Ambat 
Padissab. 

(Eredeti a szász nemzeti l tárban. N. Coll. S. 1509.) 

X V . 
1618. jan. 6. 

Tekintetes és nagos passa, nekünk kedves és becsületes 
apánk. Az úristen etc. 

Az Nagod becsületes követe Ibraim aga barátunk mi hoz-
zánk. Nagodtól nekünk küldetett levelével és tisztességes ajándé-
kival elérkezvén, vele másnap reggel szemben voltunk és az 
Nagod ajándékit nagy böcsülettel és szeretettel vöttük; igírjük 
mi is Nagodnak fiúi szeretettel való jó akaratra és szolgálatra, 
valamig az úristen lelkünket testünkben megtartja, semmi üdők-
beu Nagodnak való kedveskedő jó akaratunkban megfogyatkozni 
nem akarunk. Mi is i t t való kázunkhoz csak mulatságképpen egy 
néhány magunkkal jöttünk, innét Nagodhoz illendő követséget 
nem bocsáthatunk, de az úristen egészségünket adván, igen rövid 
nap Nagodhoz böcsületes fő emberünket akarjuk bocsátani Na-
god jó egészségének látogatására. Továbbá elébbeni hatalmas 
császárunknak ez világból más világra való költözését és ez mos7 
tani hatalmas szultán Musztafa nevű császárunknak méltóságos 
székiben való ülését értjük az Nagod leveléből is, melyet ezelőtt 
immár 25. nappal értettünk. Az úristen az megkolt császárunk 
lelkét bódogitsa, testét az földben nyugoszsza az jövendő feltá-
madásra, és ez mostani uj hatalmas császárunkat tegye jó szeren-
cséssé, minden ellenséginek nyakokat adja éles fegyvere alá, 
éljen sok esztendeig nekünk is békességes megmaradásunkra, sza-
badságinknak megtartására, régi törvéninknek oltalmazására. Az 
Nagod intése szerént elkigyje Nagod, hogy hatalmas császárunk 
hűségében akarjuk életünket elfogyatni, soha minket hatalmas 
császárunkhoz való tökéletes igazságunktól, szolgálatunktól semmi 
gonosz szerencse el nem idegenit, az jó szomszédságot nemkü-
lömben akarjuk megőrizni, mint az szemünk fényét. Es a hol 
Nagod panaszt teszen irása által az jenei vitézekre, hogy hatal-
mas császár országát akarják hódoltatni, az békességhez mago-
kat nem tartják, Nagodnak erre rövid szóval csak ezt feleljük és 
igazságot írunk, hogy az mi hírünkkel, akaratunkkal nem hogy 
falukat, várasokat hódoltatnának, de csak egy tikmony kárt is 
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ha'almas császár birodalmában nem tesznek senkinek. Oltalmaz-
zon isten minket batalmas császár országinak pusztításának csak 
az meggondolásától is, nemhogy az cselekedetitől, mert úgy 
mi ő hatalmasságának nem igaz hivei volnánk, ha mi akaratunk-
kal, hírünkkel cselekednék az latrok az tolvajlást. Ez ideig az 
jeneiek felől ilyen dolgot nem hallottunk, mert soha nagyobb 
fenyítékkel és büntetéssel való félelemmel senki őket nem tart-
hatja, a mint mi őket fenyegetjük és parancsoljuk, kogy az jó 
szomszédságot úgy őrizzék, mint az magok lelkét, okot semmi 
háborúságra ne adjanak, mert meghalnak érette. De ha szembe 
jőnek és állanak, úgy ka tagadják is, de ha reá bizonyítják, és 
szemekbe mondják, keában tagadják, és az büntetést el nem 
kerülhetik. Es hogy az Nagod levele érkezett, jenei vicekapitán 
és viceispány is i t t találkozának lenni, előhivattuk őket és az 
Nagod jámbor főemberével szembe juttattuk, reá kérdettük őket 
mind ezekre az dolgokra, melyekkel Nagod előtt őket az szpaeja 
barátink vádlották, de erős tagadást tesznek, hogy soha ők sen-
kit nem bántanak, nem is holdoltattak, kanem csak azon állapat-
ban élnek, a minemüben ezelőtt éltenek. Makót, Vásárkelt ma-
gunk is tudjuk eleitől fogva, hogy az magyar urakuak is valami 
kevés ajándékkal kedveket keresték ez okon, kogy az sok csa-
vargó latroktól az szegén népet az magyar urak is oltalmazzák. 
Nem is Jenőben lakik az vásárhelyieknek az szpaeiájok, kanem 
magunk udvarában felesége után vagyon igazsága bozzájok. 
Nyári Páltól, a ki gyulai kapitán vaia, attól vötte és cserélte volt 
még az if jú legén feleségének az apja meg őket az makaiakot, 
pedig eddig is Jenőből ótalmaztatták magyarországi szpaeiok, 
hogy ne háborgassák őket, de senki semmire őket nem erőlteti. 
Becskereket és egyéb falukat soha hírrel sem hallotta senki 
közűlök, hogy hódoltatni akarták volna. Igy mentik magokat, 
melyet hallott az Nagod jámbor szolgája. Mindazáltal mi fejekre 
parancsoltuk nekik, hogy se Nagodnak se senkinek ne vétsenek, 
senkit ne háborgassanak, holdoltassanak, mert bizony meghalnak 
érette. Hogy pedig az igazság abban kitessék, kakik az szpaeják 
közül Nagod előtt panaszolkodnak ajeneiekre, szeretettel kérjük 
Nagodat, bocsássa fel őket hozzánk, mi is azokat, valakikre pana-
szolnak, mindjárt előhivatjuk őket, álljanak szembe, és ha meg-
bizonyosodik valamelyikre való vád(lások), szemek előtt halállal 
büntetjük (meg) őket, bizonyosan elhigyje Nagod, és igy . . . . 
. . . . mindeneket, hogy nem mi akaratunkból cselekedik az 
latorságot. De igy semmi dolog el nem igazodik, mert az szpae-
ják Nagod előtt panaszolnak, de nevet senkinek nem adnak, mi 
is nem tudunk ki t büntetni, mert mindent tagadnak. 

Azért ka Nagod jó akaratj(ában) leszen, kövessünk ilyen 
utat efféle dologban, és igy talám megótalmazhatjuk mindkét 



6 2 2 betiilen gábor 

részről az szent békességet. Végezetre Nagod minket tartson jó 
akaró, igaz fiának, mi is Nagodat apánk helyett tartván, böcsül-
jük ; valami Nagodnak szükség leszen, mely az mi országunkban 
megtaláltatik, bizvást parancsoljon, szeretettel akarunk Nagod-
nak kedveskedni. 

Tartsa meg isten Nagodat jó egészségben. 
Dugali passa Ahmatt. 

Kívül: Die 6. Januari i in oppido Déva passae Tömösvariensi. 

(Az aláirás és hátjegyzés kivételével az egész Bethlen Gábor irása 
Gyula-Fejérvártt kápt. lt.) 

X V I . 
1618 . apr. 10. 

Az ajándékoknak elosztásáról való jedzés. 
Császárnak kupát JV§ 20. 

Solymokat JW 12. 
Kajmekámnak kupát J\? 6. 

Az szekeret lovakkal együtt. 
Solymot J\<! 2. 

Georcky Mehemet passának kupát J\s 3. 
Solymot J \ i 2. 

Vezér Daut passának kupát J\? 3. 
Razekadon Ogli vezér Musztafa passának kupát . . JV? 3. 
Chygalogli Mamhut passának kupát 3. 
Cancallariusnak kupát » V 2. 
Nihanczi passának kupát «V 2. 
Vezér kihajának kupát J\s 2. 
Chiauz passának kupát J\s 1. 

Kupák summája • V kiket innét elvitt Kamuti uram. Ott-
benn Gáspár Jánosnál vagyon egy öreg aranyos virágos kupa, azt 
a vezér Kikajának adják más innét vitt kupával együtt. 
Kezlár agának aureos florenos 2000. 
Szkender passának dutkát flor 1000. 
Jusszuf csausznak dutkát fior 150. 

Haydar csausznak kocsit, lovat kettőt hámostól. 
Zeoldfikárnak fior. . . 50. 
Sidó Josephnek fior 20. 

Marcus Antoniusnak mester-remekben csinált egy kupát. 
Ha penig fővezér találkoznék az portán lenni, hát így az 

kajmekámnak rendelt liat kupát és az szekeret a lovakkal együtt 
adják a fővezérnek. 

A kajmecbámnak penig a Geörchi Mehemet passának ren-
delt bárom szőlőgerezdes virágos kupát adják. 
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Geörcki Mellemet passának az utolszor kiadott károm egy 
formájú kupát kell adni. 

Datum Albae Juliae die 10. Apr. A0 dni 1618. 
A fejedelem kezével : Főkövetnek lvamuti Farkas uramnak költsé-

gére florenos 1000 . 
Boi'sos Thamásnak esztendeig ott benn való lakására flor 400 . 
Gi-anatot uln 10. 

Más kézzel : Az egész ezüst minek summája mindenestül 
J \ . ì Mare. 355 . 

Mely teszen fl. 639CK 

(Ered. a gyfvári kápt. ltár r. a. részében.) 

X V I I . 

1618 . jul. 27. 

Generose domine etc. Post servitiorum etc. Kévánom az 
szent istentől, kogy Kgdet asszonyommal ő kglmével és Kgd sze-
relmes gyermekeivel egyetembe örvendetes, békességes, egészsé-
ges állapatba lássam és találjam. Magam állapatom felől Kgd-
nek egyebet nem szükség irnoni, liogy legyen kála az szent isten-
nek, noka ötöd napig az rosz köszvény itt is igen vexála, kogy 
veszteg feküdtem miatta ; egyébképpen tűrhető egészségben vol-
tam s vagyok excepto, hogy egy ideig bizony nyomorult életbe 
s lakásba voltam, mi okon penig, Kgdnek most azt meg nem 
irom ; kanem ugyan kérem Kgdet, hogy ez kis materiára nézve 
kérdje meg Kgd Gáspár János uramot, hadd beszélje meg. I t t 
való állapatunk is penig mint forgott legyen ez matériához 
képest, kérdezze meg Kgd, és Kgd sok szép dolgokat hallhat ő 
kgtől. De bezzeg uram soha életembe nem találtam vaia úrra 
többre, csak Kamuti Farkas uramra; sed de bis satis. Kgdnek 
az Fejérvárról irott levelét megkozták vaia, és ka élek megszol-
gálom Kgdnek, kogy Kgd én róllam el nem feletkezett, noha 
értem azt, hogy Zelemériné asszonyommal nem mehetett volt 
véghez az tracta, arról nem tehetek, talám abba is ad isteu mó-
dot ; ha véghez nem ment, mégis kérem Kgdet, Kgd ne szánja 
ujobban való fáradságát ; ha az Kgtek szava nem fog, magához 
hasonló embereket kellene hozzája szerzeni, mert Gáspár János 
uram bizonyosan mondja, hogy az ő kglme királybiróságában 
kiadták volt az kocsissával kinek regestruma ma is extal ; de ezt 
csak Kgdnek irom ; én az jó aszszont örömest nem diífamálnám. 
Az Kgd reám bizott pénzével uram vásárlottam ugyan együtt 
Gáspár János urammal ötödfél kötés szafíiros skofium aranyat, 
kiben vagyon 45. nichkal (?) arany fonal, azt én Gáspár János 
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uram kezébe adtam ; ka Kgdnek valami egyéb oly szükséges 
vásárlása leszen, hamar üdőn szolgámat kiküldőm és Kgdnek 
akkor is irok és ha mit Kgd parancsol, szeretettel szolgálok 
Kgdnek. I t t való dolgokról Kgdnek egyebet nem irhatok, hogy 
úgy vagyon, hogy Persiára ezeknek az fővezérrel valóba nagy 
hadok vagyon, kinek semmi híre eddig nem jött ; azonkiiűl min-
denfelé nagy csendességben vadnak ; az mi dolgunk, istennek hála, 
bizony jól volna (az calendarium szerént, hogy jó esztendő volna, 
ha más planéta meg nem bántaná, ezt.) Nálunk is, ha az isten 
csudát tenne, hogy Jeneő elveszne helyéből, de az míg Erdély 
kezében leszen, bizony majd oldalfélt vagyunk miatta, kiről 
tudom, Kgtek az kiknek illik, többet ért, ha isten Kamuti ura-
mot haza viszi. Most penig azért szinte Ivgteknek nem remélem 
oly hántását, valamint ezután leszen. Több dolgokról Kgd ele-
get érthet Gáspár János uramtól. Et feliciter valere vestram 
gen. dnem desidero. Datum Coustantinopoli, 27. die Julii, 1618. 

Generosae dnis Vrae 

servitor et fráter benevoli!s 
Thomas Borsos mp. 

Külczím : Generoso dno magistro Joanni Angyalos de Kis Egres-
teő, i l l n m dui prineipis Tranniae prothonotario etc. dno et fratr i mihi 
observandissimo. 

(Ered. a gr. Teleki l tárban M.-Yásárhelycn.) 

X V I I I . 
1618 . nov. 6. 

Generose domine et fráter etc. Post servitiorum etc. Az 
szent isten Kgdet mind az Kgd szép fiával szerencséltesse, éltesse 
annyi sok esztendőkig nagy boldogúl és örvendetességgel. hogy 
én is Kgteket nagy örvendetes békességbe, egészségbe mind or-
szágostúl találhassam. Amen. 

Ittbenu való dolgok ez ideig itt mint agitáltattak legyenek, 
nem lehetett egyéb benne, hanem mind azelőtt való kiment szol-
gámtól Boldisár deáktól és mind ez mostanitól (mert én nem győ-
zém bevárni azt, nem is lőn módja, hogy bevárjam, nem tudom is 
hova lennék ha elvesze-e, mert máig 62 napja, hogy elment in-
nét), az én kgls uramnak valóba bő szókkal kelletett írnom, talám 
ő naga ugyan meg is sokallotta az írásomat, de nem leketett 
egyéb abba, ő naga úgy értett meg minden itt való dolgokat. 
Szükségesnek nem itilem, hogy Kgdnek azokról irjak, mert Kgdet 
az mi kgls urunk oly állapatbeli szolgájának ismerem, hogy az 
portai dolgot Kgdtűl nem fogja eltitkolni. Kgd tudom onnat min-
dent megértett, kihez képest és mind az itt való hírekhez állapo-
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tokhoz képest igen szükség úgy provideálni az portára, hogy ez 
veszteg nem ülhet, hanem ő dolgot keres, valamely felé talál. M i 
félünk penig, noha lassan-lassan, de bizony igen kovácsolja az 
hajdúság és Jeneő ellen való kardot; elunta az rettenetes sok 
panaszt, kinek páriáit is az mi kgls urunknak kiküldtem, i t t az 
portán mássát vetetvén, ezekbe Kgd eleget tud, bátor én ne mond-
jam is ; ez mellett más praktika is felette nagy titkon mint for-
gott legyen itt, azt is tudom, Kgdtől nem titkolja el az mi kgls 
urunk, felette szükség Kgteknek urát fejedelmét oltalmazni, és 
az ország békességét követni. 

I t t uram most az emberek felette nagy örömben vadnak, 
mindenfelől jól succedált ez nyári dolgok az mint az hírek kezde-
nek jőni. Az Fekete tengeri had ezen három nap alatt jöve haza 
éppen, az Balos jancsár, ki az erdéli házhoz tart, az is oda volt, 
az is beszélé, de magam is szememmel láttam, hogy igen épen 
jövének haza ; ellenséget az Fekete tengeren nem találtak, úgy 
mondják, bogy két sajka kozáknál ez nyáron több ki nem jött. 
Az Fej érten gerről is ezen két bárom nap alatt juta posta, azok-
nak sem volt sokul semmi harczok ; Barbariában Argirum táján 
fogott az kapitán passa két tolvaj kajót, azt hozzák, de ő maga 
is megholt az kapitán A l i passa s halva hozzák, ezen két hét alatt 
bevárják őket. Persia felől ma harmad napja, hogy posta jöve az 
vezértől ; ezt nagy bizonynyal hirdetik, sőt én ő magától Geor-
clii Mehmet passától kérdém meg, hogy mi hírt izen az én kgls 
uramnak, kogy ugyan ő naga szavával irom meg ; nagy bizony-
nyal mondá, hogy megírhatom bátor ő naga szavával az uram-
nak, hogy az vezér felette igen megverte az kazult, csak kevés 
magával szaladott el ; az tatár hám utánna fogott és mindenütt 
nyomában vagyon; az vezér az ország közepett, az hol az pörsiai 
fejedelmek sok testek vagyon, melyet ők főbb helyeknek tartnak, 
kit Erdebilnek hínak, ott vagyon és azt occupálta, Tebriszt visz-
szavötte. Felette igen nagy győzedelemnek tartják, s valóba is 
örülnek neki ; ezt több szóval írtam az mi kgls urunknak ; az né-
met ke(övet) immár két-három hét alatt beérkezik, az postájok 
immár itt vagyon. 

Az Szkender passa A l i agája az pécsi tegnapelőtt jöve be 
Szkender passától. Minthogy azelőtt való itt létembe is igen sok 
conversatióm volt vele és barátságom most is igen nagy szeretet-
tel conferáltunk egymással ; ez is azt beszélé nagy bizonynyal, 
hogy az tatárt nem tarthatta meg Szkender passa, hanem elmen-
tek volt Lengyelországra, hogy valóba meglássák, hol vagyon 
hadok, karmadnapig csak igen közel feküvék táborba egymás 
ellenébe az lengyel tábor és az tatár tábor, egyik is az másikra 
nézett s nem mert egymásra menni, hanem az tatár felkölt és jó 
darabot elcsapott ismét az rablással, elmene haza vele, jóllehet 
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egy csoportját egy erős helyen megszorították volt az lengyelek 
és alkolmason vesztek bennek, egy Merzát is ha elevenen elfog-
tak, vagy ott veszett, de oda vagyon. Az lengyel generalis talál-
tatta meg Szkender passát, hogy az hadak leszálljanak, mert ál-
talán fogva Lengyelország beküldi főkövetét az portára és ujob-
ban akarja confirmálni az régi confoederatiót, hogy az Fekete 
tengerre az kozák ne járjon ; kérették is Szkender passát, hogy 
megvárja az lengyel követet, és vele együtt jöjjen s ott legyen az 
tractatusban. 

Bék Ali aga szavai igaz-e vagy nem, megválik hamar ; ő 
maga tulajdon az fő kajmékám mondá énnekem ezt új hirűl meg, 
hogy az muszkák igen megverték az lengyeleket. Ilyen bővösök 
uram most itt az portán az hírekkel ; igazak-e vagy nem, én csak 
úgy írhatom, az kit hallok s látok, kik ha így lesznek, bizony kü-
lömben kezdnek beszéleni mind Jeneő s mind az adó dolga felől 
hamar üdőn ; most is bizony hátra nem hagyják. 

Hogy uram alamisnára hozzam dolgomnak az végét, én 
nem írtam sem az kgls uramnak, sem Bethlen István uramnak, 
sem cancellarius uramnak ez dolog felől (minthogy csak ez há-
rom helyre irtam levelet) Kgdet kérem, ne felejtsen el Kgd több 
jó akaró uraim előtt is emlékezni, lassan-lassan immár ideje volna 
ha ott készülne is az ide való uj kapitihája, mert bizony nagy 
kedvem ellen és nehézséggel élek, itt talám megérném, két eszten-
deig most pokolba laknom, az melyet ő naga az én kgls uram 
ne feletkeznék el felőlem. Az költségem felől Kemény Boldisár 
uramnak irtam vaia, nem tudom, mennyébe proficiált ő kglme. 
Minthogy ő kglme commendatorom, megszolgálom, ha élek mind 
Kgdnek s az gyermekidnek is, ő kglmek is emlékezzék felőle ; bi-
zony főről-főre irnék ő kglmeknek, nem restelleném, de nem tud-
hatom soha, ha az én kgls uramnak ellene cselekedem-e vele, 
vagy kedve szerint, s ezért nem merek írni ; Kgd kövesse mind 
fejenként ő kglmeket. Tudom jól, hogy Kgd contentus Angyalosi 
urammal, Dániel deák urammal ; Balassi Mihály uram Kgd fia ; 
ő kglmeknek fejenként szolgálatomat írom. Az számtalan irásom 
miatt nem érkezhettem soha, hogy ő kglmeknek külön-külön 
irjak, hanem publicálja Kgd ezen levelemet ő kglmekkel és Kgtek 
minden dolgot megérthetnek ez dologból. 

Hoc satis valamint s valahogy vadnak ezek az derék hírek, 
de bizony ez az egész porta igen nagy örömben vagyon, csak ne 
sirassuk mi azt meg, ha in tempore nem praeveniáljuk ; maga ez 
bizony dolog, hogy az mi kgls urunk igen felette kedves ember 
most itt az portán, de azért én látom, hogy bizony csak Jeneőig 
áll, ha valahogy ő naga azzal kedvet kereshet, bezzeg én is mon-
dom, hogy ő naga mindenik oldalán bátron alhatik innét ez felől, 
senki nem serkegeti, sed alioquin nem fog békességünk lenni ; 
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ennek az complanatiójáról is írtam ő nagának némely dolgokat, 
azt hiszem, hogy ő nagának gondja leszen reá. 

Ezzel az szent isten Kgteket tartsa meg fejenként nagy és 
jó egészségbe, örvendetes békességbe fejenként. írtam az pokol-
nak egyik kapuján, Konstantinápolyba, 6. die Novembr. 1618. 

Generosae dnis Vrae 

servitor et frater addictissimus 
Thomas Borsos sk. 

Külczím : Generoso domino Francisco Balassi seniori de Szent-De-
meter, ill rmi dni principis Tranniae dni nostri clementissimi consiliario, 
et decimarum regni Tranniae arendatori etc. dno et fratri mihi observan-
dissimo. 

(Ered. M.-Vásárhelyen a gróf Teleki ltárban.) 

X I X . 
1620. márc. 4. 

Generose dne etc. Servitiorum etc. 
Szintén induló félben levén Kékedi Zsigmond uram, ugyan 

megujulék, kogy levelét látkatám Kgdnek, mert közel két hol-
napja fog lenni, hogy nem láttam vaia. Én is Demjén Ferencz 
által az írásnak munkáját távoztatván mindnyájan Kgteknek csak 
egy levelet irtam. Olvasván most az Kgd leveléből oda az nap-
keletre való állapatokat, noha az ifjúságtól igazgattató biroda-
lomnak impetuosusnak kell lenni, mindazonáltal Hocza Muffii, 
Kezlár aga vén emberek levén, moderálkatják az ifjúság elmé-
jét. Most sem látom azért, hogy hasznossat Írhassak ezekhez az 
állapatokkoz képöst, hanem a mint minap irtam, soha oly felé 
nem indulhat a török császár ereje Európában, ba most egy két 
esztendőben nem is, de azután consequenter nekünk romlásunkra 
nem esnék egész magyar nemzetnek. Erre penig az indulatra 
semmi nem izgatja annira őket, mint az occasio, látván az körösz-
tyén országoknak ilyen liallkatatlan rút, zűrzavar veszekedése-
ket. Noha pedig ottbenn Kgtek előtt Lengyelországot emlegetik, 
hogy arra mennének, de egy az, hogy csalni akarhat^inkább 
vígyázatlauúl és veszeködésben találja az magyarokat; más az, 
könnyen változtatván abbeli szándékát, olyan nagy erő oda 
mehet, a hova akarja, kétség nélkül penig az ő mesterségek sze-
rént, sőt akárki is azt cselekedné, kogy kevesebb kárával nagyobi) 
hasznot vehessen magának, az erőtlenbik ellenséget fogja keresni, 
mely ilyen állapatban az magyar leszen. Ezt bizonyosan hozzák 
ide, hogy az budai passa igen hordatja Pesthez az hidnak való 
fát, mihelt a Duna tisztül a jégtűi, általkötteti, minden rende-
ket idején való hadra hirdet. Hasonlóképpen a Drávát is Eszék-

40* 
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nél által köttetik hiddal, mely nilván Magyarországra való 
hadaknak utai, és arra való jelek. Most Budán a kincstartóra sold-
jokért reá rohanván a íizetetlen nép, megölte, kiért az vezér igen 
bünteti őket. Ezt azért írom, ka Kgdet ottbenn nem érné ez 
levelem, megolvasván maga pecséti alatt visszaküldje Tlioldalagi 
uram kezében; értse és tudjon úgy vigyázni, ne biztassatok uram 
ide ki bizontalan dologgal, idején megtetszketik az, ha az Fekete 
tengerre való készületeket kezd látni Konstantinápolyban, mert 
derék élését olyan nagy had könnyebben viheti a tengeren és 
terheit. Ide is úgy accommodálhatnók azért magunkat, hogy 
nagyobb veszedelem ellen idején kellene gondot viselnünk és 
megerősitenünk magunkat. Ezek arra valók, ha'ugyan az török-
nek derekas indulása leszen valamely felé Európában, még menni 
bizonyoson hogy nem Erdélyre és Magyarországra leszen az, 
hanem másuva. 

De térek az feljűl irt propositiómra. Ha istentől adatott 
okosságából és ő szent felsége áldásából azt efficiálhatná, hogy 
mostan felhúzott fegyverét a török császárnak kezében megfog-
hatná, tartóztathatná Kgtek, és ilyen szándékát halasztatná, ajolna 
legjobb. Melyet nagyobb ratio semmi is nem cselekedik isten 
után, kanem ha az körösztyénségnek erre az esztendőre közön-
séges induciája Sz. Mihály napig megvagyon mind Lengyel, Cseh, 
Magyar és Németországokban, kik az sok kész hadakat ez esz-
tendőben ugyan fenntartják, mert fegyver alatt kell tractálniok 
békességöket. Es ha akármely felé ez esztendőn ki talál indulni 
az török ereje, hamarébb meg is békélnek egymással a körösz-
tyén országok, és csak egy hüttel való assecuratióval egyszer-
smind az törökre fordítván erejeket, végetlen hadakozás jő ki ez 
indulatból. Ezt penig Kgtek nem színezése képpen bizonyoson 
asserálhatja, mert az mi induciáink úgy lőttek Ferdinánddal, 
mihelt requiráltatik, tartozzék az cseheknek is megadni. Azt 
penig mind a két fél úgy kívánja, mint az igen beteg az egészsé-
gűt, én jól tudom. Ma egy hete, hogy a cseh király főúr komor-
nyikja és főtanácsa innét elmene, k i az intercessiót sollicitálja 
Ferdinánddal ; csak hozzá sem tudtak kezdeni a requiráláskoz 
és tractához. Innét indítók meg. Már, kogy a mi dolgunkat meg 
tudók csendesíteni, csak ide futnak, biznak, isten után nem más, 
hanem ő felsége cseleködhetik jól véllek. Neköm bizony elég 
gondom, bajom vagyon mind egyikkel másikkal, a sok okoskodó 
irások egyfelé is más felé is, de meglátja Kgd összvebékéltetjük 
derekason őket; és ha az török el nem áll mostani ügyekezetiről, 
félő, hogy ugyan a leszen vége, hogy conjurálnak ellene. De ha 
békét hagy idefelé való szándékának, úgy is megbékélnek, de ő 
ellenek nem conjurálnának. 

Summája discursusomnak ez, mind egy innét, másunnat a 
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fegyvert ha lehetne távoztatni, letetetni kellene Európában, úgy 
reménlhetnők mi is a magyar nemzetnek és Erdélynek békessé-
gös megmaradását. De ha ilyen nagy htls erők fönn és kadako-
zásban lesznek a szomszédságba, lehetetlen dolog, hogy mi is, 
kik itt, az Spiczen vagyunk, nyugodalomban lehessüuk ; ka penig 
nem nyugkatunk, el kell fogynunk mind értékünkbe, szömélyünk-
ben úgy, hogy hamar praeda victoris simus. Nekünk emberi okos-
ság szerént az jobbik részét így kellene forgatnunk megmaradá-
sunkra, ka bűneinkért az úristen más keába való szorgalmatossá-
got, veszeködést, nyughatatlanságot bocsátott reánk, ki állhat 
ellene az ő szent istensége akaratiának ? Kgtek a mivel tartozik 
ő felségének, édes hazájának, nemzetének, sőt az egész keresz-
tyénségnek, kövesse azt ; qui fecit, quod potuit, legem implevit. 

Ezen írásomat Balassi urammal is közölje Kgd, kölön nem 
győztem irni, nem is írhattam egyebet ; én sem láttam mostan ő 
kglmének levelét. 

Az mi iuduciánk utáu állítván magokat az csehek, Ferdi-
nándnak egy várát, városát Nyclspurgot viadallal vötték meg 
Morvában, akkor az requisitiókoz nem tartották magokat. Amaz is 
gyalázatnak tartván minden hadait reájok fordította és kozák-
ság is jött reájok Lengyelországból; igen szepegnek most előt-
tök ; innét segétséget kérnek, de addig az sem lehet az induciák 
szerént, mig már az requisitióra, mely Haller István uram által 
lött , el nem válik, ha megadja császár az induciát nekik 
avagy nem. 

Az lengyelek tumultuáluak királyok ellen, hogy Magyar-
országgal felbontották a frigyet ; az is csak szinmutatás lehet, 
mert most drágaság vagyon közöttök ; mind borral, búzával Ma-
gyarországból kell élniek ; mi is örömest elnyegjük miattok való 
kárunkat, mert nincsen módunk az boszúállásban. O felsége ez 
múlt őszszel és télen gyűlést nem celebráltathatott Erdélyben ; 
mostan maga arra nem érközvén Judica vasárnapra ad 5. Apr. 
promulgált gyűlést Fejérvárra, kiben való praesideálásra enge-
met fog ő felsége bebocsátani, Bethlen István uramot az locum-
tenensségre commendálván és ott benn hagyván, mivel ő felsége 
egész Magyarországot az induciák végéig instar regis et ut rex 
úgy birja és gubernálja. 

Maga állapatjáról való panaszát nem tudom mint esött ; 
nilván rendelni fog ő felsége költséget Kgd kijövetelire, ha nem 
volt, im most fl. 50. deputált. Az salus conductust megküldöttem 
Kgdnek ; ő felségét nem igen messze, i t t Kassán fogja találni. 
Jobb is, hogy Kgd ő felségéhez kijöjjön és maga referálván szol-
gálatját, csak olyról gondolkodjék addig, azt hiszem, nem leszen 
feledékeny ő felsége Kgd fáradságiról. Gratianus, ha változni 
talál tisztiből, sem árthat, sem szolgálhat Kgdnek, sőt mostani 
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tisztiből sem ; mindazonáltal ugyan jobb az tiszta hűség valami 
kétséges hasznocskánál és bizonyosnál soknál is. Demjén Ferencz 
által valami gombokra fl. 40. küldöttem, segíljen megvételében. 
Azelőtt valami vásárlásimra tudom gondja volt. Egy zsidó 
kalendarium nélkül se hagyjon Kgd, mentül hamarébb maga 
jöveteli előtt juttassa kezemben. Jósefnek az vásárlásiért két 
aranyat küldtem. Hozza isten jó egészségben Kgteket fejenként. 
Cassoviae, die 4. Mart. 1620. 

G. D. Y. 
fráter benevolus 

Simon Pecby mp. 
Külczím : Generoso dno Thoinae Borsos de Marus-Vásárhely etc. 

(Ered. a gyfvár i kápt. ltár r. a. részében.) 

X X . 
1620 . maj. 

Kgdnek Balási uram apám irom ez neliány szót, úgy hogy 
az ég alatt senki több magánál ne értse, hanem hit alatt ha aránza 
hasznosnak és szükségesnek lenni, az vezérnek megmondhatja 
Kglmed. Hogyha az magyar nemzetnek igaz jó akarattal lészen 
htlms császár, bizonyítsa meg azzal az fővezér ő nga, hogy Kglme-
det bocsássa tisztességgel ki az országhoz, ne tétovázzon hogy 
ezeknek is szép szót s az németeknek is azt adnak ; hanem egy-
átaljában mondja meg, hogy az magyar nemzettel való frigyet 
meg akarja tartani, és mellettek akar lenni, htlms császár ne fog-
jon az német mellett, kiildjen egy szép levelet erről Kgmetektől 
az országnak, melyet ha megcselekedik, én is reá felelek, hogy 
Váczot az országtól htlms császárnak megszerzem. De ha Fer-
dinánddal való békességet akarja ő htlmassága megtartani és 
ennyi sok országokat megvetni egy emberért, úgy Kglmednek nem 
szükség ezután semmiben törekedni, hanem csak kibúcsúzni, és 
mi az békességet fogjuk derekasan utolszor ezzel 
is megpróbálja Kglmed az vezért igen titkon, és ha ugyan való-
ban mellettünk fogja az dolgot a német ellen, mint Bocskay ide-
jében, bizonyosan reá felelhet Kglmed, hogy Váczot megszerzem 
az országtól. 

Gabriel mp. 
Kívül Bethlen kezével : Ezt az czédulát tulajdon csak Balassi Fe-

rencz olvassa meg, egyébb senki ne olvassa. 

Toldcilagi kezével: Exhibitae Constantinopoli 30. Maji 1620. per 
dominum Nicolaum Karvasi. 

Tholdalagi Mihály. 
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(Eredetije, mely egészen Bethlen irása, s két kis pecséttel volt lezárva, a 
gr. Telekiek levéltárában Miss. 196.) 

X X I . 
1620 . maj. 31. 

Generose due amice etc. Servitiorum etc. 
Sok lidőtől fogván nem láthatván levelét Kgdnek, idegen-

ségre magyarázom vaia. I t t udvarnál kettőt is találván, kiket épen 
adtak meg, senki föl nem szakasztván, böcsülettel vöttem abbeli 
szorgalmatosságát. Mivel penig most érköztem ő felsége mellé 
Erdélyből, melyen az állapatokról sem sok szóval nem irkátok, 
az porta is igen siet. ( ) felsége maga ír Kgdnek bővön mindenek-
ről. Nekem az Kgd discursusa igen tetszik utolsó írásában, mert 
nemhogy ott olyan nagy birodalmat, de itt is nem hordozhatni 
sem egyet sem mást az mi akaratunkon. Békességre való útat 
most sohonnét nem látok. Isten, a ki csendesítheti az felindult el-
méket, i t t is mind olyanra tendál az ügyekezet inkább. Ferdinan-
dus autoritate caesarea proscribáltatta Fridericust, ha usque ad 
primuni Junii, mely holnap vagyon, ki nem megyen Csehország-
ból, és mindeneket támaszt ellene. Az is a mint leket, oltalmazza 
magát, de főbizodalma ő felségéhez és az magyar nemzetséghez 
vagyon, jóllehet az anglus is és több nem pápások segítik. A sax 
állapatja eddig neutralitásban volt, de csak az lengyel ne érköznék 
az Ferdinánd segítségére, nem nyomhatná annyira el. Ezek most 
így vadnak, noha az tracta fönnforog Ferdinandus és ő felsége kö-
zött. A beszterczei gyűlésre most megyünk, ott válnak el a nagyobb 
dolgok. O felsége sieti az főkövetöket beküldeni az portára. Ez-
után jobb alkalmatossággal többet írok Kgdnek. Az én vásár-
lásimra hogy gondja volt. megszolgálom. Engemet Kgd tartson 
igaz jó akarójának mindenkor és parancsoljon. Ex Kassa, die ul-
tima Maji 1620. 

G. D. Yrae 

servitor paratissimus 
Simon Pecky mp. 

Ezen Péchy által sajátkeziileg írt leveléhez mellékelve egy 
csatolvány a fejedelem által írva : 

Postulata : 
kogy litis császárunk az nemes Magyarországnak egy szép 

biztató és bátorító levelet írasson mindjárt ez kiváltképpen való 
punctumok felől in verbo caesareo. 

1. Hogy Magyarországgal való frigyét ő balga szentül meg-
tartja ; Ferdinánd tekintetiért az magyar nemzetet meg nem veti, 
sőt inkább minden ellenségek ellen, ha kévánják az magyarok, 
elegendőképpen megsegíti, valamikor requirálják. 
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2. Noha Ferdinándot választották volt királyoknak, de mi-
vel érti immár ő halga, hogy nem eontentusok vélle, nem tart-
ván meg őket szabadságokban, sem hütit meg nem állotta, hanem 
az ellen sokképpen igyekezett veszedelmekre, ő balga azért arra 
nem néz semmit, hanem valakit magoknak királyoknak választa-
nak, ő halga is azzal az országgal való frigyet meg akarja tar-
tani, minthogy ő balgának Magyarországgal és annak királyával 
vagyon frigye. 

3. Hogy az budai vezér mellé ő naga az vezér rendeljen ad 
minus 20 ezer törököt, kik minden késedelem nélkül gyülekezze-
nek Budához avagy Kanisáboz ; az vezérnek ő naga parancsol-
jon, értsen igen egyet velem, és valamely nap megtalálom az ve-
zért, legyen a tevő, a mire requirálom, ne vonjon viszszát velünk 
és ne kedvezzen az németnek ; ha derekason meg kell indítani az 
némettel való hadakozást, oly bátorságos utat, de oly hasznost 
mutatok ő nagának az budai vezérnek, hogy ez esztendőben Sti-
riának nagy részét occupálhatják oly könnyen, hogy meg sem 
gondolnák. Semmi hadak pedig oda nem lehetnek, kiktől félni 
kellene, mert minden hadak mi ellenünk lesznek. Ha pedig valami 
részt az hadból magunk mellé kévánok, az egri passával ő naga 
az vezér bocsásson mindjárt anni számút, a menüit kévánok. Ha 
pedig derekas viadalunknak kelletik valahol lenni véllek, és mel-
lénk való jövését kévánjuk az vezérnek, maga is eljöjjön minden 
hadával. 

4. Szkender passát 16 vagy 20 ezer törökkel és 50 avagy 
60 ezer tatárral ő naga minden késedelem nélkül bocsássa be 
Lengyelországban. Szkender passa szálljon táborban Kamenicz-
nél, ne menjen tovább annál, hanem maga azt az várost szorítsa 
meg, csak bátor ne vitassa, igen hamar meghajthatja, mert semmi 
kerítése nincsen az városnak, hanem az természettől vétetett igen 
nagy árokkal körül. Az tatár hadat onnét 10 ezerenként bocsássa 
rablani, kik Ilyuóig, Lublinig égessenek, raboljanak ; és az rab-
bal hátra jővén az Neszteren hajókon, ha százezer rabjok leszeu 
is, könnyen alá küldhetik, ez esztendőben nagy részét Lengyelor-
szágnak semmivé tehetik ; Kameniczet ha megveszik, bátorságo-
san benne maradhat az passa, és jövendő esztendőben, ha császár 
avagy az fővezér megindúl derekason, fejemre kötöm, hogy az 
lengyel királyságnak nagy részét elveheti. 

Az vizi erőt bocsássák derekason ki Neapolis felé, nem ke-
vés hasznot remélhetni onnét ; de ezt nem az postulatumok közé 
kell számlálni. — Hanem ez punctról ő naga küldjön császár 
neve alatt assecuratoriát az országnak és mindjárt parancsoljon 
is Szkendernek, ne késsék, induljon mindjárt. Azonképpen az 
budai vezér is ő naga az hadakat siettesse maga mellé gyűlni. 
Ezek így meglevén, valamire adja isten dolgomat, de én is való-
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ban nyúlok az dologhoz isten segítségéből, és megbizonítom azt, 
bogy ő balga igaz szolgája vagyok. De ka mellettünk nem akar-
ják fogni az dolgot, úgy én sem igírhetem semmire magamat az 
levelében specifikált okokért. Azért kévánom csak azt, kogy ő 
naga az vezér engemet bizonyossá tegyen késedelem nélkül, mi-
hez tartsam magamat, mert én ő naga híre nélkül nem örömest 
akarnék semmit cselekedni. 

Egy kis papír lapra írva : Mindjárt Írasson az vezér ő 
naga egy kemény levelet az lengyel királnak császár nevével, pa-
rancsoljon neki, hadat Magyar- és Cseh-, Slesia országokra ne 
bocsássanak az lengyelek hadat, holott mi ő nekik semmit nem 
vétettünk. 

Kivül Tholdalagi kezével : Exliibitae Constantínopoli 10. die Junii, 
1620. Thol. Mihály. Teoreok János hozta levelek. 

Külczím, : Generoso dno Michaeli Tholdalaghi de Gelencze, sere-
nissimi regnorum Hung. et Tranniae principis in fulgida potentissimi tur-
carum iinperatoris porta oratori continuo etc. 

(Ered. agy.-fvári kápt. l tár rend. a. részében.) 

X X I I . 
1620 . jun. 18. 

Serme dne dne mihi clemme. 
Postquam d. Korlath et Balassi bine discesserunt, non parva 

fui affectus perturbatione, quod V r a serenitas nec cursorem ad 
me hucusque expediverit, ego vero statimi in quo res nunc ver-
santur minime intelligens praetermittere baud potili, quin pro-
prium cursorem ad V ram Sertem expediendo de occurrentibus cer-
tiorem facerem, causam autem, ob quam S. S. hactenus cursorem 
suum ad me non miserit satis mirari non possimi, nani nunquani 
expeditionem suscipiendam ita necessum fore judicavi, quam 
nunc, bis ita se habitis Caesar Gallus bisce diebus adveniens, 
summoque honore exceptus sequenti die apud vezerium audieu-
tiam habuit, adventum suum nationi Hungáriáé minime profutu-
rum mihi credat, prout a quibusdam Turcis obiter intelligere 
potui, quamvis adbuc nihil certi de negotio et legatione ipsius 
cognoverim. 

De statu legatorum Bohemiae, Moraviae, Silesiae, Austriae, 
au ipsi legati sint venturi nec ne V. S. nihil scribit, cum a d. 
Baiassi satis intelligere potuit, quam asstipulatiouem et proniis-
sionem coram Muffti cum supremo vezerio et Koslar aga inive-
rimus, jam praefixus terminus instat, quod si legati ad illuni ter-
minimi uon comparuerint, credat mihi S. S. omnia nostra negotia 
in fumum abibunt, praefixus autem terminus est l a dies Augusti. 
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Quoti vero ad negotium primi vezerii attinet, is gratia et 
benevolenza aliqua ex parte sese erga Sertem V ram ostendit, sed 
Kaslar aga mendaces nos vocat, imo asserit, mihique apperte 
dixit : si in minimo tantum dominus tuus promissa sua praestare 
neglexerit, te quidem in mari praecipitari, dnum autem tuum 
dignis poenis puniri faciam. 

Intelligere satis non possimi cine clemme cum mihi nibil de 
boc scribat, an dnus Korlat retulerit, quomodo nimirum cum 
Muffti et vezerio super eo adstipulaverit ut scilicet Hungaria 
non minus quam Transsylvania Turcarum imperatori sit futura 
tributaria, in instructione sua enim nibil tale babuerat cum ad-
veniret, sed tantum de Bobemis. Ideoque due eleni™6 bene de bis 
secum cogitet, nani si praedicta praestita non fuerint, mori 
debeo ; de bis vero tunc primum aliquid certi sibi persvasum 
habebunt, si modernus Hungáriáé legátus 50 millia aureorum 
secum attulerit, ab ipso etiam legato nomine totius regni sub 
sigillo ejusdem tales reversales seu obligatorias habere nolunt, 
quod annualini illa 50 millia aureorum Hungáriáé regnum ad 
portam ottomanicam fideliter sit missurum, statum vero Hunga-
rorum cum bene'compertuni habeam, idcirco tempestive Y. Sü sig-
nificandum duxi, ut in quo nunc cardine rerum versetur negotium 
intelligeret, cum alias Hungari durae cervicis sint, et fortassis 
etiam d. Korlat statimi rei non ita, uti sese habet V. Sü aperue-
rit. Hoc etiam V. S. certo credat legatos Bohemiae et Hung. 
bine non prius dimissuros autequam negotium Yrae Sertis cum 
rege Germanorum finem consequatur, boc enim Vezerius mihi 
his verbis retulit: legatum regis Germaniae non prius expediam, 
antequam negotia tui dui iineni sortiantur, vel si expedivero, 40 
diebus Landor Albae et Budae totidem detiuebo, interim tamen 
dona mihi promissa transmittantur. Primus iste vezerius multimi 
sibi timet, ne in officio mutetur et maczur fiat ; quod si ita cou-
tingeret, ad bonum Y. Stis non esset, itaque dne elem"16 omnia 
sua negotia festine faciat, quia omnis mora periculosa est ; Kos-
lar agae autem meliora dona et majoris valoris quam reliquis 
vezeriis mittat, quia modernus imperátor puer est, saltem iste 
Koslar et vezerios et portam dirigit, et ut animadverti legális 
Germaniae regis est optimus et benevolus amicus, Turcas autem 
ut V. S. mores ipsorum novit, nullo alio medio vel attrahere vel 
distrabere potest quam donis, ipsi nanique et patrem et matrem 
donariis proderent : itaque dne eleni1110 de omnibus suis negotiis 
ita secum cogitet, ut et sibi et permansionis regni illiusque utili-
tati prospiciat. 

Quod ad statum Turcicum transmarinum attinet, inde 
nibil timent, bodie enim octavus dies est, ex quo legátus Persiae 
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cum multis douariis appulit, 70 cameli seri cum et multa alia 
dona innumerabilia attulerunt. 

Caeterum cum vayvoda Moldáviáé Gratiano consulerem 
yrae gti foec |us ineundum esse, nam de omnibus rebus transsyl-
vanicis et bungaricis portám ottomauicam certiorem reddit, prout 
in nuperrime seriptis literis Yrae Sü significaveram, negotium 
Saxonum bic per ipsum Gratianum et non alium tractatur, cujus 
verbis et seriptis tanquam evangelio fides adbibetur, itaque Slas 

Y. de omnibus suis negotiis sollicite agat. — Hisce sat. 
Datum Constantinopolis 18 die m. Junii A° 1620. 
Sertis Vrae 

bumillimus ac perpetuus servitor 
Michael Tboldalagby. 

P. S. Cum bisce me adseriberem venit ad me d. Zöldfikar 
interpres, qui mihi retulit Gratianum Georgii Homonnay famu-
los bue destinasse, quos scio contra V ram Sertem acturos : itaque 
dne clemme si aliquem modum invenerit et Germani pacem pos-
tulaverint, ne sit alienus a pace, quia Turcarum fraudem timeo. 
Nova, quae sensim intelligo ante tempus seribenda esse non exis-
timo, valde timeo ne Turca nobis illudat. 

Kivül: Sermo principi ac duo duo Gabrieli dei gr. regn. Hungáriáé 
Transylvaniaeque principi ct Siculorum corniti etc. dno mihi naturaliter 
clemmo. 

(Egykorú másolat : a bécsi cs. és k. titkos Itban. Hung.) 

X X I I I . 
1620. aug. 19. 

Generose dne etc. Salutem etc. 
Ezen órában érkezék ez ő felsége Kgdnek szóló levele, kit 

én is ezen órában mindjárt küldtem Kgdnek Brassóba, megpa-
rancsolván, bogy ott is ne késlelje az bíró. — Balassi uram ez 
elmúlt héten érkezék ő felségétől, 20. Sept. Drínápolyban kell 
lenni mind Balassi uramnak innét s mind túl az követeknek 
számtalan ajándékkal, beszéli Balassi uram, kinek mássát az ő 
szeme nem látta, azt mondja. Oda fel az mint értem, nem az 
békességkez, hanem valóba fegyverhez nyúlnak. Itílem, ez elmúlt 
vasárnap fogták eligálni ő felségét ; de addig azért ugyan nem 
kell azt beszélni, mig nem megleszen, holott multa cadunt inter 
calicem suppremaque labae, de nekem igy írják bizonyoson. Oda 
fel való állapatokról tudom Kgd bőségesben az ő felsége levelé-
ből ért. Gabrillas ő felségéhez indula ; ide bizony valóba kedvet-
len és váratlan vendég lőn. Isten soha ide ne hozta volna, mivel 
az portán gonosz akaróink minket is érte hamisan vádolhatnának, 
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de bizony ártatlan. Hallom, bogy kárhoztatják aval, kogy egy 
részét az adónak elhozta volna, de az mint hallom, erős hiittel 
menti magát,r hogy egy pinzt sem hozott az hatalmas császár 
pinzében el. En szemben sem lök vélle, hogy valami kétséget ma-
gunkra vélle ne kozzak ; attól sem tartóztathattam, hogy ő fel-
ségéhez ne menjen ; akar esedezni ő felségének, ő felsége az 
hatalmas császárt futná érette, hogy haragját ne vetné ő hatal-
massága reá, és soha vajdaságot nem kér, csakkogy hántása ne 
lenne, hanem az mint élhetne, élne ő balga haragja nélkül. 
Engem kéretett levelében, hogy Kgdnek irnék, hogy az öcscséhez, 
s mind magához az portán az vezér ő naga előtt lenne jó akarat-
tal Kgd ; de az Kgd jó Ítéleti, kell-e annak lenni, vagy nemV 
nem ártunk-e vele magunknak, vagy nem ? Oda való állapatok-
ról, kérem Kgd, tudósítson Kgd engem is. — Éltesse etc. Albae, 
19. Augusti, 1620. 

G. D. V rae 

amicus servire paratus 
Stephanus Bethlen m. p. 

Hallhatta Kgd, hogy 21. Jul i i Homonnay György meghalt 
inter 9. et 10. horam ; ez bizonyos. 

Kivül Thold. kezével-. 2. die Septembris sunt exbibitae, 1620. 
Külczim : Generoso dno Michaeli Toldalagi etc. 

(A Bethlen István kezével irt ered. a gyfvári kápt. l tár i\ a. acták.) 

X X I V . 
1620 . oct. 5. 

Generose domine sat. Seruitiorum sat. 
Szent Mihály napján az az vigesima nona die Septembris, 

jutottam be ide Konstántinápolyba, igen beteges állapottal vol-
tam mind ez ideig, de mégis legyen istennek kála, mostan köny-
nyebben vagyok. Bizony igen akarnám, ha valamit érthetnék 
országomnak állapotja felől. Én innét azt írhatom Kegyelmednek, 
hogy még eddig semmi veszedelmünkre való dolgot itt nem értet-
tem, s reméllem is, kogy ezután is nem értek, látom azt kogy 
minden nap erőssen készülődnek az törökök az kadba, az hir 
az, hogy ugyan az lengyelekre igyekezik tavasszal menüi az 
császár derekasképpen, mert immár az idén nem meket. Az 
német követ igen törekedett azon, kogy az császár ebbeli indu-
latját hátra hagyná, az lengyelekkel való frigyet megtartaná, de 
úgy értem kogy immár Skender pasa reá is ment az lengyelekre 
százötvenöt ezer tatárral, és tizenkétezer törökkel, eddig talám 
meg is víttak, valamelyiknek succedált, azt még nem értettem, 
mert az felől ugyan nem is jött még semmi hir. Az mikor ezt 
az levelet eddig irtam volna, Skender pasának juta die 4 Octo-
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bris postája, mely bizonyosan meghozza, bogy az mely lengyelek 
az Nesteren általköltöztek Módovába Gratianus mellé, igen meg-
verte Skender pasa; ott volt Gratianus is köztök, de még nem 
tudhatók, elfogták-e vagy nem, mert az mely postái jöttek Sken-
dernek le sem batta az lóról szállani őköt, hanem menten jött 
az császárhoz, mihelt vége lött az viadalnak. 

I t t legyen hála istennek, 4 Octobris lettem szembe az 
vezérrel. Jó hireink vadnak, az töröktől semmi félelmünk nin-
csen, mindenképpen jól vagyunk nállok. egyebet mostan nem 
tudok mit irni Kegyelmednek. Ezután is valamit érthetek, Kegyel-
mednek értésére igyekezem adni. Isten éltesse Kegyelmedet. 

Datum Constantinapoli 5 die Octobr. 1620. 
G. D. V. 

servitor et fráter benevolus 
Franciscus Balassi 

senior m. p. 
Külczím : Generoso domino Joaimi Angyalos de Ivis Egrestö, sac-

ratissimae Hungáriáé, Croatiae ete. regiae Majestatis per Transilvaniam 
magistro protonotario ete. Domino mihi et fratri observando. 

(Ered. a gr. Telekiek m.-vásárh. ltárában rendezés alatti aeták.) 

X X Y . 
1620. oct. 27. 

Mi vezér Memliet passa etc. 
Felséges fejedelem, minekünk szerelmesünk, kívánunk etc. 

. . . . (fejed)elem barátunk, ez mostani levelünk Írásának 
napokban véghelyeinkből egy néhány . . . (felsége) d részéről valók 
levágván, az párkániak nevű faluban egy emberre talál-
koztanak, hozták. Mi is pedig megkérdezéjük azt 
felséged részéről való jószágoknak ispánja volt, és úgy . . (szé)p 
békességgel vissza kévántatók bocsátanunk felségedhez ; s mert 
tudjuk, hogy eíféle felséged és az mi dolgunkban járó igaz embert 
nem méltó megháborítani . . . nyelvvel is mindeneket megbeszél-
gettünk s megérti felséged tőle is. Es az mi amaz közöttünk valót 
illeti, mely egy akadék volt közöttünk, az egymás között^ való ba-
rátságnak az az akadékot cselekedő immár egyféle lött. És ennek-
utánna akár felségednek böcsületes barátomnak s akár pedig az 
egész magyar nemzetségnek dolgára barátságosan állottunk vagy 
az fényes portán, vagy az ide való segítségre kívántatik; tehát 
ez barátjának felséged megírja levelében, emberét küldvén, ésmi 
ahoz képest felségedtől, barátunktól magunkat és népünket, ha-
dunkat meg nem tartjuk. És az belőle kiment felséged emberi-
nek csak egyiknek is se magoknak, se marhájoknak semmi kára 
nem lött. Énnekutánna akármely véghelyeidben levő kapitánok 
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lesznek s akár pedig az egyéb magyar nemzet barátjok lesznek, 
valameddig azok barátságosok lesznek vél(lek). Az istennek igaz-
ságára esküszöm, s fogadom, bogy mi tőlünk semmi károk, sem 
pedig bántások nem leszen, kanem inkább minden barátságun-
kat megtapasztalhatják. Az mindenható isten felségedet éltesse 
egészségben ete. Datum Budae, 27. die mensis Octobr. secundum 
vetus calendarium A° 1620. 

Felségednek 
jó akaró barátja 
Idem, qui supra. 

(Megrongált eredetije a gy.-fejérvári káptalani ltár regestrálás alatti ré-
szében.) 

X X Y I . 
1620 . dee. 1. 

Generose Dne etc. servitiorum etc. Istentől. 
Azt Írhatom Kegyelmednek, kogy legyen az úristennek kála 

immár én akozképest az minemű beteges állapottal ezelőtt valék 
jobb egésségem kezdett lenni, kévánom az úristentől, hogy Ke-
gyelmed felől is mindenkor hallhassak jó liirt. I t t való állapotunk 
felől írhatom Kegyelmednek, hogy immár az vezérekkel mind vol-
tunk szemben, de még semmi derék dologról nem tractáltuuk, 
reméllem, hogy császárral is igen hamar szembe leszünk, kivált-
képpen kogy ez az mostani Yácznak véletlenül való megvétele 
így történt, kin mind az fővezér s mind pedig császár felette igen 
búsulnak, eskesznek rettenetesen, hogy isten őket úgy segélje, 
soha sem hírek sem tanácsok nem volt, sem tudtak sem pedig 
parancsoltak, melynek nagyobb bizonyságára minyárást mazullá 
tevék az budai vezért. Császár főkapuczi passáját küldötte leve-
lével, bogy menten hozzák be fogva, s meg eskütt, hogy megöleti, 
avval bizonitva meg, bogy nem akaratjából cselekedett. Demjén 
Ferencz innét császárnak esküvéssel irott levelét viszi urunknak, 
és Magyarországnak, kogy inkább meg ne idegenedjenek, az do-
lognak esete miatt. Az budai vezérséget Memhed passának adták, 
mi úgy értjük. Az mely magyar fi itt ben kaimekám is volt, mos-
tan mázul, ezen is császár megeskütt, hogy még az kik oly főfő 
emberek voltak is jelen az Yácz megvételében, mind fogva ho-
zatja, és kit megölet, s kit pedig mazullá tetet bennek. 

Egyéb oly híreink mostan semmi nincsen, uram nem tudok 
mit írni ezen küvűl. Isten tartsa meg Kegyelmedet. 

Datum Constantinapoli 1. Decembris 1620. 
G. D. Y. 

servitor paratisssimus 
Franciscus Balassi senior mp. 
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Külczím : Generoso domino Joanni Angialos sat. 

(Ered. a gr. Telekiek mvásárh. l tárában rendeze's alatti aeták.) 

X X V I I . 
1621 . jun. 14. 

Generosi domini amici et fratres observandissimi ; servi-
tiorum etc. Sok jókat adjon isten Kgteknek szerelmes háza népei-
vel együtt. 

Igen el kezde Kgtek én rólam feletkezni, főképpen Kgd 
Angyalos János uram, mi lehessen az oka, nem tudom, holott 
miolta ide be vagyok, egy levelét sem láttam Kgdnek. Egyébre 
nem magyarázhatom, mert vétkemet nem tudom, hanem sok 
occupátiói ha meg nem engedik Kgteknek. Mindazáltal uram 
mégis data occasione ne felejtsen igy el. Ide való állapatunk 
felől noha tudom, az oda bement követ uraim tudósíthatták 
Kgteket eléggé, de még is egy szóval nem akarám, Kgteket hogy 
ne tudósítsam. Császárral Konstantinápolyból die 29. Április 
igen nagy pompával és az ő szokások szerént való ceremóniákkal, 
tevékkel, öszvérekkel, elefántokkal, minden hadi apparatussal 
megindulván, jutottunk Drinápolyba 19. Maj i ; azolta itt vára-
kozván és táborba az mezőben az Tunchia vize mellett hevervén, 
ma az az 14. Junii indula meg császár Jámboli felé ; onnét im-
már semmit nem késvén recta az Duna felé megyen ; leszen az 
Dunáig huszonhét szállása. Az hidat hol vessék által, bizontalan, 
némelyek Oroszcsiknál, némelyek alább Braillán alól. 

Az mikor császár megindula, Hal i l passa is az vizi kapitán 
az nap indula meg az Fekete tengeren az hadakozó gályákkal és 
az öreg lövő szerszámokkal, mert azokat hajókra rakták vaia ; 
immár ő is Tegenyénél szárazra rakatta az álgyukat szépen és 
kiszállván, maga is az(földre az neszter fej érvári Huzain passával 
együtt készen várják császárt az tatár is ott levén és az hidat is 
ők csináltatják meg. Császár az töröknek régi szokása kivül vélet-
lenül akarná az lengyeleket megkeresni, mivelhogy talám az az 
lengyelek is azt gondolnák, hogy ilyen hamar reá nem érkezhe-
tik ilyen nagy had. Egyenesen Kamenicz alá akar menni és ha 
módját látja, azt megveszi; ha penig késedelmeztetné annak 
erős volta, népét hagyja ott, maga elébb megy a lengyelre. 

Istennek hála, az mi az mi dolgunkat és állapatunkat illeti, 
semmitűi mostan semmi tartásunk nem volna, csak volnánk egye-
sek, igazak és jámborok, de félek rajta, hogy bella civiliaet proce-
rum ac magnatum ambitiosae a regibus et imperatoribus defectio-
nes multorum itidem dominatus végső és utolsó veszedelmet hoz-
hatnak. M i vesztette uram el az görög birodalmat egyéb effélénél 
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és ebez hasonlóknál. Bizony szomorú szívvel hallom az Kgtek 
között történt nagy változásokat, holott immáron még itt is az 
török előtt utálatos hírünk, nevünk és igen kevés hitelünk kezde 
lenni, az melyek procul dubio sunt signa ruituri imperii. Az egy 
szent úristen lehet csak oltalmunk. Immáron lassan-lassan elébb 
menvén, Kgteknek gyakrabban fogok írhatni, de kérem Kgteket, 
az szerént cselekedjék Kgtek is, irjon minden dolgokról, ottbenu 
való állapatokról. 

Értéin uram, hogy Tarnóczi uram az ő molnával nagy kárt 
fogott nekem tenni, kiről az atyámfia Kgteket megtalálván, jó 
utat is mutatott Kgtek neki. Azért kérem Kteket, ezután is 
legyen minden segítséggel házam népének mind ebből mind 
egyéb dologból. Bizony nagy dolog ilyen súlyos, veszedelmes 
szolgálatjában levén hazámnak és Kteknek, olyan kaszontalan, 
semmit meggondolni nem tudó embertől boszuságokat szenved-
nem ; de ám járjon ; csak addég mehet az jámbor elő benne az 
még isten akarja. Én uram igen beteges és fogyatkozott állapat-
tal is birok, felette rossz egészségem vagyon, gyakortabb lábom 
és kezem nem leket oly, az kinek hasznát vehetnem ; félek, kogy 
nem érkezhetem az szolgálatra ; mindazáltal hazámért és Kgtek-
ért az életemet is nem szánom elfogyatni, csakhogy mivel éljek, 
azt sem tudom, kolott enni szántalan sokaság között az élés is 
meg kezd szükülni, pénzem is nincsen, élésemet penig régen 
elmetszették, tudja csak az egy isten, menni költséggel érteni 
meg, miolta bejöttem ; mert Novembertől fogva ez óráig mind 
pénzen éltem ; ottbenn Konstantinápolyba sem adták meg élése-
met, i t t annál inkább. Ití l je immár Ktek, mivel tartsam maga-
mat; látja az úristen ruháimat adtam el, most is kezesség alatt 
vagyok az adósság miatt. Én uram ezt tovább nem szaporítom, 
irtam eléggé mind ő kglmének, mind gubernátor uramnak felőle. 
Kgteket csak kérem, mutassa jó akaratját távollétemben, kiben 
ugyan nem is kételkedtem ezelőtt is, ezután sem kételkedem. 
Tartsa meg isten Kgteket jó egészségbe. Datum Adrinopoli, die 
14. Jun. 1621. 

Gr. D. V rarum 

servitor et frater 
Dániel Seovényfalvi mp. 

Kivül : Mag c o Joamii (Angyalos protho) notario ac (ju)rato asses-
sori, domino observandissimo. 

(Másolat a gr. Teleki l tárban. M.-Vásárhelyen.) 

Közli : SZILÁGYI SÁNDOR. 
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L E V E L E Z É S E 

I . RÁRÓCZY GYÖRGYGYEL. 

— A gyula-fehérvári káptalani levéltárból. — 

ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

Midőn ezen leveleket a gyula-fekérvári káptalani levéltár-
ból közrebocsátom, nincs más czélom, mint ez által is elősegíteni 
koni történetíróink ama törekvését, melylyel hazánk múltját, és 
nagy férfiainak életét s működését kifogáson felül álló hiteles 
forrásokból feltüntetni törekednek. 

E levelek sok tekintetben érdekesek, mert nagy események-
ben gazdag kornak történetére vonatkoznak, s oly kitűnő szemé-
lyektől származnak, kik az eseményekre befolyással voltak s vezér-
szerepet is vittek. 

Részint azon körülmény, kogy e levelek hazai történeti ese-
ményekre vonatkoznak, és magyar nyelven vannak írva, részint 
azon sajátságok is, hogy kölcsönös levelezés jellegével bírnak, 
eléggé megfejti azt, miért mutatom be ezeket együtt. Ami a má-
solást il leti, ezen levelek közrebocsátásában követem a m. 
tud. akadémia kiadványaiban is elfogadott azon gyakorlatot, 
mely a szavakat a régi kiejtés szerint ugyan, de a mai lielyesírás-
sal adja. 

Mennyiben a Batthyányi könyvtár segélyével és az újabb 
időben Pázmány és Lippay, Rákóczy és Eszterházy személyére és 
korára vonatkozó szakmunkákból meggyőződhettem, e levelek 
most vannak először kinyomatva. 

Az eredeti levelek a gy.-fehérvári káptalani levéltárban 
vannak, kivéve azokat, melyeknél megjegyeztem, hogy a Batthyá-
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nyi-könyvtár kéziratai közül vettem fel, s ezek is bizonyára a le-
véltárból jutottak ide, a könyvtár kéziratai közé. 

Hogy e levelek az eddigi búvárok figyelmét kikerülték, oka 
abban van, mert a levéltár eddig rendezetlenül állott anyaghal-
mazában bevertek, honnan a mult év nyarán történt előleges ren-
dezés folytán kerültek ki. 

A levéltárban már több rendezendő levéltári anyag nincsen. 
Azért minekelőtte az újabban előlegesen rendezett anya-

got fő czimeik szerint megnevezném, nem tartom feleslegesnek a 
levéltár berendezéséről i t t röviden megemlékezni. 

A levéltár, a székes-egyház délnyugati szárnyán levő ma-
gasabb toronynak földszinti részében van elhelyezve, eléggé tűz-
és víz-mentes helyen, erős bolthajtás alatt, oly kettős vas ajtóval, 
melyekhez csak a templom belsejéből lehet jutni. A mint a vas-
ajtókat megnyitjuk, bemenet, jobb felől és bal felől az emelkedő 
falak mellett rendben, egymáson felfelé helyezve vannak a fiókok, 
jobbról 150, és balról is 150, összesen 300 darab, melyekbe a ré-
gibb rendezés tárgyai vannak letéve. Minden láda egyenként, 
tetszés szerint, félig vagy egészen is helyéről kivehető, és a lezá-
rásra alkalmas készülékkel bír. 

A ládák czímiratokkal vannak ellátva, melyek a tartalom-
mal, és a levéltár irodájában készen álló mutatókkal (index) 
vonatkozásban vannak, s részint a vármegyékről, illetőleg ezek 
neveiről, (Comitatus Albensis, Bihar etc.) részint a behelyezett 
könyvek s okmányok minőségéről (libri regii, literae armales, 
metales, protocolla, articuli diaetales), részint a bennlévő levél-
tári anyag mennyiségéről vannak véve. (Centuriae A. B. ete.) 

Ezen levéltár történetét megírta gr. Kemény József ily 
czímü kétkötetes munkájában: »Notitia historico diplomatica 
Archivi et literalium Capituli Albensis Transsylvaniae.« Cibinii 
1836. 

A levéltár legújabban előlegesen rendezett része a levéltári 
helyiség közepén álló szekrény-szerü asztal belsejében van letéve. 
Ennek mindkét oldala hosszában, kettős ajtócskákkal van ellátva. 

A jobb oldalán X X I I csomagban el vannak helyezve : 
I. Ulászló, II. Lajos és János királyok, János Zsigmond és a Bá-

thoriak oklevelei, és egyéb iratai. 
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II. Országgyűlési határozatok és töredékek. Az Approbata-Consti-
tutiók kézirata. 

III . Bocskay István, Bethlen Gábor, Bethlen István, I. és II . Rá-
kóczy György levelei. 

IV. I. Rákóczy György közigazgatási rendeletei és nyílt parancsai ; 
ifj. Rákóczy György levelei. Portai levelek és válaszok. Rőthi Orbán 
levelei. 

Y. Ivassay István és Ibrányi Mihály levelei, és a Bethlen-féle moz-
galomra vonatkozó iratok. Pázmány Péter, Lippay György, Vesselényi 
Ferencz, Bornemisza Pál és János, Eszterházi Miklós levelei. 

VI — VII. Portai követek: Bakó Péter, Gyárfás Dénes, Hajdú 
György, Körösy István, Maurer Mihály, Mikó Ferencz és István, Rácz 
István, Réthi István, Sebesi Boldisár és Miklós, Seredi István, Szalánczy 
István, Szentpáli István jelentései és levelei 1 6 3 1 — 1 6 5 4 ig. 

V i l i . II. Rákóczy György, Rhédey Ferencz, Barcsay Ákos és Ke-
mény János levelei. Kornis Zsigmond és Sebesi Miklós levelei. 

IX. I. és II. Apaffy Mihály levelei. 
X. Bornemisza Anna levelei. 
XI. Cseffei László, Udvarhelyi György és Gávay levelei ; a Tököly-

féle mozgalom iratai. 
XII . Erdélyi némely városok levelei. Bánfi György gubernátor 

levelei, katonai és vegyes iratok. 
XIII . Leopold, III . Károly, M.-Therézia, II. József, Ferencz és Fer-

dinánd királyok megkeresvényei. 
XIV. Erdélyi sóbányák számadásai és jegyzékei. 
X V — X V I I I . Erdélyi kincstári számadások 1 6 2 3 —1690- ig . 
X I X — X X I I . Vegyes levelek. 1G00 —1690- ig . 

Az asztal bal oldalán be vannak helyezve Alsó-Fehér-, Hu-
nyad-, Kiiküllő-, Torda- és Zaránd megyék, és Aranyos szék 
1819 — 1820. évi (Czirják-féle) Urbárialis Conseriptiói, járáson-
kint és községenkint rendezve, amint következik : 

I. A l s ó - F e h é r m e g y é b ő l : 

1. Alvinczi járás. 14 község; u. m. : 1. Akmár, 2. Alvincz, Borbe-
rekkel és Libisánnal, 3. Borsomező, 4. Alsó-Csóra, 5. Kákova, 6. Kápolna, 
7. Ivarna, 8. Láz, 9. Rakató, 10. Sebeshely, 11. Sugág, 12. Szarakszó. 
13. Szestyor, 14. Tartaria. 

2. Bálás/alvi járás. 15 község; u. m. : 1. Balásfalva, 2. Buzás-
Bocsárd, 3. Szász-Csanád, 4. Ivis-Cserged, 5. Nagy-Cserged, 6. Oláh-
Csesztve, 7. Csufud, 8. Farkas-telke, 9. Karácsonfalva, 10. Mihálczfalva 
11. Monora, 12. Obrása, 13. Szászpatak, 14. Tür, 15. Véza. 

41* 
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3. Csombor di járás. 19. község; u. m. : 1. Kis-Akna, 2. O.-Apa-
hida, 3. Asszonynépe, 4. M.-Bagó, 5. M.-Betze, 6. Csombord, 7. Fugád, 
8. Gombás, 9. Háporton, 10. M.-Lapád, 11. Lőrincz-réve, 12. Maros-
Kapud, 13. Megykerék, 14. Paczalka, 15. lvis-Solymos, 16. Maros-Sz.-
lvirály, 17. Tompa háza, 18. Szászujfalu, 19. Yadverem. 

4. Gyula-fehérvári járás. 16 község; u. m. : 1. Berve, 2. Borbánd, 
3. M.Csiiged, 4. Dálya, 5. Demeterpataka, 6. Drombár, 7. Hennig-falva, 
8. Oláli-Herepe, 9. Kisfalud, 10. Limba, 11. Poklos. 12. Sóspatak, 13. 
Strázsa és Székás, 14. Táté, 15. Alsó-Maros-Váradja, 16. Felső-Maros-
Yáradja. 

5. Magyar igeni alsó-járás. 15 község; u. m. : 1. Benedek, 2. M.-
Boros-Bocsárd, 3. O.-Boros-Bocsárd, 4. Csáklya, 5. Czelna, 6. Alsó-Gáld, 
7. Gáldtő, 8. Igenpataka, 9. M.-Szent-Imre, 10. Királypataka, 11. Ivos-
lárd, 12. Krakkó, 13. Mindszent, 14. Tibor, 15. Vajasd. 

6. Magyar igeni felső-járás. 16 község; u. m. : l .Brezes t , 2. Felsö-
Csora, 3. Felső-Gáld, 4. Gaurány, 5. Magyar-Igen, 6. Intragáld, 7. 
Offenbánya, 8. Ompoitza, 9. M etesd, 10. Munczel, 11. Pojána, 12. Po-
nor, 13. Remete, 14. Sárd, 15. Sártos, 16. Tótfalud. 

7. Maros-ujvári járás. 16 község; u. m. : 1. Csekelaka, 2. M.-
Csesztve, 3. Csongva, 4. Csuts, 5. Czintos, 6. Gabud, 7 M.-Gezse, 8. 
Káptalan, 9. M.-Koppánd, 10. Kutyfalva, 11. Miklóslaka, 12. Nagylak, 
13. Oroszi, 14. Szent-Jakab, 15. O.-Szilvás, 16. M.-Ujvár. 

8. Nagy-enyedi járás. 17 község; u. m. : 1. Béld, 2. Diód, 3. Dió-
mái, 4. Fel-Enyed, 5. Szabaderdő, 6. Fel-Gyógy, 7. Havas-Gyógy, 8. 
Lapád, 9. Miriszló, 10. Musina, 11. Nyirmező, 12.Fel-Orbó, 13. Közép -
Orbó, 14. Magyar-Orbó, 15. Oláh-Rákos, 16. Tövis, 17. Yládháza. 

9. Kis-enyedi járás. 12 község ; u. m. : 1. Buzd, 2. Drassó, 3. Ecsellö, 
4. Gergelyfája, 5. O.-Girbó, 6. Kis-Enyed, 7. Ivoncza, 8. Kutfalva, 9. Maág, 
10. Spring, 11. Szetsel, 12. Yingárd. 

10. Pójtafalvi járás. 15 község; u. m. : 1. Alamor, 2. Besenyő, 3. 
O.-Bogát, 4. Hosszútelke, 5. Holdvilág, 6. Kis-Kerék, 7. Ladamos, 8. 
Kis-Ludas, 9. Oliába, 10. Örményszékes, 11. Pókafalva, 12. Preszáka, 
13. Sorostély, 14. Tóhát, 15. Veresegyház. 

11. Szent-benedeki járás. 16 község; u. m. : 1. Batizháza, 2. Sz.-
Benedek, 3. M.-Bükkös, 4. Elekes, 5. Forró, 6. Gambucz, 7. I lari , 8. 
M.-Herepe, 9. Ispánlaka, 10. Istvánháza, 11. Lándor, 12. Med vés, 13. 
Ozd, 14. O.-Péterlaka, 15 . Magyar-Sülye, 16. Oláh-Tordos. 

12. Zalathnai alsó járás. 9 község ; u. m. : Abrudfalva, 2. Bucsum, 
3. Kerpenyes, 4. Galaez, 5. Fenes, 6. Muska, 7. Petrosán, 8. Preszáka, 
9. Zalathna. 

13. Zalathnai felső-járás. 10 község; u. m. : 1. Albak, 2. Bisztra, 
3. Nyágra, 4. Ponorel, 5. Szekatúra, 6. Szkerisora, 7. Szohodol, 8. To-
pánfalva, 9. Alsó-Vidra, 10. Felső-Vidra. 
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II. H u n y a d - m e g y é b ő l . 

1. Almás i járás. 14 község; u. m. : 1. Kis-Almás, 2. Közép-Almás, 
3. Nagy-Almás, 4. Balsa, 5. Cseb, 6. Erdőfalva, 7. Glód, 8. Nadastya, 
9. Pojana, 10. Porkura, 11. Tekerő, 12. Yalyajepi, 14. Yoja. 

2. Borbátvizi járás. 15 község; u. m. : 1. Banyitza, 2. Nagy- és 
Kis-Bar, 3. Borbáthviz, 4. Farkaspataka, 5. Fégyer, 6. Füzesd, 7. Ga-
lacz, 8. Krivádia, 9. Mezisor, 10. Petrosz, 11. Potior, 12. Ponor-Ohába, 
13. Puj , 14. Úrik, 15. Urik-Hobicza. 

3. Demsusi járás. 16 község; u. m. : 1. Boicza, 2. Ivis-Csula, 3. 
Nagy-Csula, 4. Demsus, 5. Alsó-Farkadin, 6. Felső-Farkadin, 7. Hacsat-
zel, 8. Kékesfalva, 9. Kraguis, 10. Nyiresfalva, 11. Rekettyefalva, 12. 
Alsó-Szilvás, 14. Felső-Szilvás, 15. Styej, 16. Tustya, 17. Yalyova. 

4. Dévai járás. 12 község; u. m. : 1. Száraz-Almás, 2. Boja-Birz, 
3. Brettyelin, 4. Déva, 5. Herepe, 6. Kersetz, 7. Kozolya, 8. Lesnyek, 
9. Mezisor, 10. Maros-Németi, 11. Yetzel, 12. Yulcsesd. 

5. Guraszáclai járás. 24 község; u. m. : 1. Almás, 2. Alsó-Boj, 3. 
Felső-Boj, 4. Bradatzel, 5. Brassó, 7. Bársuk, 7. Cserbia, 8. Danulesd> 
9. Glod-Gilesd, 10. Godinesd, 11. Guraszáda, 12. Komarzsinesd, 1 3 . 
Kimpury, 14. Mikanesd, 15. Paganesd, 16. Petresd, 17. Runksor, 18. 
Almás, 19. Szelistye, 20. Kimpény-Szurduk, 21. Tamazesd, 22. Tatá-
resd, 23. Zaám, 24. Yika. 

6. Gyógyi járás. 15 község; u. m. : 1. Algyógy, 2. Rakonya, 3. 
Bokaj, 4. Benezenz, 5. Bozes, 6. Bulbuk, 7. Csikmó, 8. Feredő, 9. Gyal-
ui ár, 10. Homorod, 11. Kurpíny, 12. Nyirmező-Valeny, 13. Piskincz, 14. 
Renget, 15. Valya-Maré. 

7. Hosdáti járás. 13 község; u. m. : 1. Batiz, 2. Magyar-Bretye, 
3. Ilosdáth, 4. Kis-Kalán, 5. Puszta-Kalán, 6. Maesó, 7. Alsó-Nádasd, 
8. Felső-Nádasd, 9. Nagy-Oklos, lO.Plop, 11. Rus, 12. Szent-Király, 13. 
Zejkfalva. 

8. Hlyei járás. 23 község; u. m. : 1. Bácsfalva, 2. Báresd, 3. Fu-
jis-Bogára, 4. Booz, 5. Branyitska, 6. Magyar-Brettye, 7. Alsó-Csertés, 
8. Dumesd, 9. Furksora., 10. Gothátya, 11. Gyalakuta, 12. Gyalumare, 
13. Illye, 14. Kosa, 14. Kullyes, 16. Lunksova, 17. Szirb, 18. Tirnava, 
19. Tirnavieza, 20. Ulyes, 21. Valye-lunge, 22. Viszka, 23. Vortza. 

9. Kéméndi járás. 14 község ; u. m. : 1. Arany, 2. Bábolna, 3. Bán-
patak, 4. Berekszó, 5. Bun, 6. Felső-Csertes, 6. Folt, 8. Gyertyános, 9. 
Ilari, 10. Nagyág, l l . K é m é n d , 12. Kis-Rápolt, 13. Nagy-Rápolt, 14. 
Vormága. 

10. Losádi járás. 18 község; u. m. : 1. Buesum, 2. Kis-Denk, 3. 
Nagy-Denk, 4. Dedáes, 5. Kosztyesd, 6. Losád, 7. Ludesd, 8. Magura, 
9. Martincso, 10. Petrény, 11. Piska. 12. Tamáspataka, 13. Tompa, 14. 
Tormás, 15. Toti, 16. Alsó-város-vize, 17. Felső-város-vize. 

11. Kitidi járás. 17 község; u. m. : 1. Baczalár, 2. Ivő-Boldog-
falva, 3. Bosoród, 4. O.-Bretye, 5. Gontzága, 6. Uj-Gredistye, 7. Grid, 
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8. Jó-Valtsel, 9. Kitid, 10. Kovrágy. 11. Lunkány. 12. Kis-Oklos, 13. 
Pokol-Valcsel, 14. Sztrigy-Szacsal, 15. Sztrigy-Szent-György-Ohába, 16. 
Szent-György, 17. Szent-György-Válya. 

12. Klopotivai járás. 18 közse'g ; u. m.: 1. Bauczár, 2. Brazova, 3. 
Bukova, 4. Gure'ny, 4. Hobicza-Yárhely, 6. Kernyesd, 7. Klopotiva, 8. 
Malomvíz, 9. Nagy- e's Kis-Osztra, 10. Osztrovél, 11. Pauczinesd, 12. 
Kis-Pesteny, 13. Nagy-Pestény, 14. Pojény, 15. Sustény, 16. Uncsuk-
falva, 17. Válya-Dilsi, 18. Tárhely. 

13. Laposívj aki járás. 29 közse'g; u. m. : 1. Abucsa, 2. Batrina, 3. 
Bástya, 4. Bruznyik, 5. Dumbravicza. 6. Fadsaczel, 7. Fintó-ág, 8. Ge-
rend, 9. Gura-Dobra, 10. Holgya, 11. lvosesd, 12. Alsó-Lapugy, 13. La-
posnyak, 14. László, 15. Mihalesd, 16. Kis-Muncsel, 17. Nagy-Muncsel, 
18. Ohába, 19. Szentsesd-Ohába, 20. Pánk, 21.Radulesd, 22. Roskány, 
23 . Szakomás, 24. Szelistye, 25. Szteregonya, 26. Felsó'-Lapugy, 27. 
Sztrettye, 28. Tyejj, 29. Tisza. 

14. Maczesdi járás. 14 közse'gben ; u. m. : 1. Fejérvíz, 2. Korojesd, 
3. Kőalja-Ohába, 4. Malajesd, 5. Maczesd, 6. Nuksora, 7. Oliába-Sibizel, 
8. Pestora, 9. Rusor, 10. Serei, 11. Sibisel, 12. Alsó-Szálláspataka, 13. 
Felső-Szálláspataka, 14. Vajdij. 

15. Maros-solymosi járás. 15 község; u. m. : 1. Besán, 2. Boholt, 
3. Burjánfalva, 4. Farnadia, 5. Fiizesd, 6. Gruelács, 7. Kujanel, 8. lvecs-
kedága, 9. Nyavalyásfalva, 10. Maros-Sólymos, 11. Szelistyora, 12. Szto-
jorejásza, 13. Szuliget, 14. Toplicza, 15. Valiisora. 

16. Pestesi járás. 18 község; u. m. : 1. Keresztény Almás, 2. Árki, 
3. Kis-Bartsa, 4. Nagy-Bartsa, 4. Bácsi, 6. Bujtur, 7.Dsoszány, 8. Erdő-
hát, 9. Keresztúr, 10. Nándor, 11. Nándor-Válya, 12. Alsó-Pestes, 13. 
Fel-Pestes, 14. Popesd, 15. Sárfalva, 16. Szántóhalma, 17. Ulm, 18. 
Szent-András. 

17. Silyi járás. 13 község; u. in.: 1. Alsó-Borbátvíz, 2. Felsö-Bor-
bátvíz, 3. Farkaspataka, vulgo Lupény, 4. Sily-IIobiczény, 5. Iszttrony, 
6. Kimpul-Nyág, 7. Korojesd, 8. Livadzel, Sily-Maezesd, 10. Petrilla, 
11. Petrosény, 12. Sily-Urik, 13. Sily-Vajdej. 

18. Totesdi járás. 10 község; u. m. : 1. Balomir, 2. Baresd, 3. O.-
Boldogfalva, 4. Csopea, 5. Nalácz-Vád, 6. Poklisa, 7. Rhea-Totesd, 8. 
Szatsal, 9. Váralya-Butzum, 10. Szentpéterfalva. 

19. Vajda-hunyadi járás. 28 község; u. m. : 1. Alun, 2. Aranyos, 
3. Bos, 4. Bunyila, 5. Cserbei, 6. Cserna, 7. Cserisor, 8. Csolnokos és 
Doboka, 9. Feresd, 10. Folcs, 11. Gyalár, 12. Hordó, 13. Kérges, 14, 
Lelesz, 15. Lindsina, 16. Magyarosd, 17. Plop, 18. Pojenitza-Tomi, 19. 
Pojenitza-Vojni, 20. Rákösd, 21. Ruda, 22. Runk, 23. Szohodol, 24. Szo-
cset, 25. Telek, 26. Vállár, 27. V.-Hunyad, 28. Zalasd. 

III . K i i k ü l l ö - m e g y é b ő l . 

1. Bényei járás. 15 község; u. m. : 1. M.-Bénye, 2. Boldogfalva, 
3. Bolkács, 4. Faisz, 5. Kis-Iklód, 6. Alsó-Kápolna, 7. Párád, 8. Péter-
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falva, 9. Szántsál, 10. Szpiny, 11. B.-Szent-Miklós, 12. Sitvc, 13. Sze'p-
ínező, 14. Szász-Yesszős, 15. Szász-Völgye. 

2. Gálfalvi járás. 16 község ; u. m. : Abosfalva, 2. Adámos, 3. 
Alsó-Bajom, 4. Balás-telke, 5. Borzás, 6. Csűdő-telke, 7. Dombó, 8. 
Gálfalva, 9. Király-falva, 10. Majoshegy, 11. Potsfalva, 12. Pots-telke, 
13. M.-Sáros, 14. Szőkefalva, 15. Sövényfalva, 16. Dicsó'-Sz.-Márton. 

3. Kundi járás. 18 község; u. m. : 1. Szász-Almás, 2. Bernád, 3. 
Bonyha, 4. Szász-Csávás, 5. Sz.-Danya, 6. Darlacz, 7. Détsfalva, 8. Gogán 
9. Gyakos, 10. Harangláb. 11. Héderfája, 12. Jövedits, 13. Felső-Ká-
polna, 14. Kund, 15. Lepend, 16. Mikefalva, 17. Somogyom., 18. Go-
gán-Váralja. 

1. Radnóti járás. 13 község; u. m. : 1. Bábabalma, 2. Bord, 3. 
Csapó, 4. Dég, 5. Kerelő, 6. Kincsi, 7. Kocsárd, 8. Radnótii, 9. O.-Sálya 
10. Szélkűt, 11. lverelő-Szent-Pál. 12. Ugra, 13. Vidrátszeg. 

5. Szász-nádosi járás. 16 község; u. m. : 1. Andrásfalva, 2. Bala-
vására, 3. Bun, 4. Czikmántor, 5. Egrestő, 6. Füle-telke, 7. Hétur, 8. 
Oláh-liideg-kut, 9. Kis-Kend, 10. Nagy-Kend, 11. Szász-Magyaros, 1 2. 
Szász-Nádos, 13. Pipe, 14. Sárd, 15. O.-Zsákod, 16. Szénaverős. 

6. Tatái-laki járás. 10 község; u. m. : 1. Oláh-Bükkös, 2. Glogo-
vicza, 3. Hosszuasszó, 4. Hosszupatak, 5. Oláh-Karánesonfalva, 6. Kesz-
ler, 7. Lodormány, 8. Lunka, 9. Mikeszásza, 10. Tatárlaka. 

7. Teremi járás. 11 község; u. m. : 1. Buzás-Besenyő, 2. Erdő-
alja, 3. Kis-Cserged, 4. Nagy-Cserged, 5 Gyulas, 6. Latzkód, 7. Somor-
telke. 8. Kis-Teremi, 9. Nagy-Teremi, 10. Újfalu, 11. Vajda-Kuta. 

8. Záyori járás. 14 község ; u. m. : 1. Domald, 2. Szásznye, 3. 
Hondorf, 4. Korod, 5. Szász-örményes, 6. O.-Solymos, 7. Szász-Szent-Iván, 
8. O.-Szent-László, 9. Szász-Szent-László, 10. Korod-Szent-Márton, 11. 
Széplak, 12. Kis-Szőlős, 13. Vámos-Udvarhely, 14. Zágor. 

IV. T o r d a - m e g y é b ő l . 

1. Aranyosi járás. 13 község; u. m. : 1. Décse, 2. Alsó-FUged, 3. 
Felsö-Füged, 4. Gerend, 5. Gyéres, 6. Hadrév, 7. Aranyos-Lona, 8. Ke-
resztes, 9. Gercnd-Keresztur, 10. Kecze, 11. Gyéres-Szentkirály, 12. Sós-
Szent-Márton, 13. Vajdaszeg. 

2. Görgényi járás. 19 község; u. m. : 1. Adorján, 2. M.-Bölkéiiy, 
3. O.-Bölkény, 4. Görgény-Ilodák, 5. Kakucs, 6. lvarva, 7. Kincses, 8. 
Felső-Oroszi, 9. Alsó-Oroszi, 10. Libánfalva, 11. Alsó-Köhér, 12. Felső-
Köhér, 13. Görgény-Oroszfalu, 14. Orsova, 15. Sarapháza, 16. Görgény-
Sóakna, 17. Sós-Szent-Márton, 18. Görgény-Szent-Imre, 19. Szent-Mi-
hály-telke. 

3. Járai járás. 13 község; u. m. : 1. Gernyeszeg, 2. lvörtvélyfája, 
3. Hétbükk, 4. K.-Illye, 5. Maros-Jára, 6. O.-Nádos, 7. M.-Péterlaka, 8. 
Sáromberke, 9. N.-Szederjes, 10. Kis-Szederjes, 11. E.-Szengyel, 12. 
O.-Telek, 13. C.-Csinád. 
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4. Lupsai járás. 20 község; u. m. : 1. Kis-Bánya, 2. Kis-Bánya-
Havas, 3. Bikalat, 4. Puszta-Egeres, 5. Ruha-Egres, 6. Hagymás, 7. Alsó 
Jára, 8. Kakova, 9. Lunka-ujfalu, 10. Lupsa, 11. Magura, 12. Kis-Ok-
los, 13. Nagy-Oklos, 14. Alsó-Podsága, 15. Felső-Podsága, 16. Runk, 
17. Alsó-Szolesva, 18. Felső-Szolcsva, 19. Szurduk, 20. Yidaly. 

5. Mciros-bogáti-járás. 15 község; u. m, : 1. M.-Bogát, 2. Datos, 3. 
Magyar-Déllö, 4. Oláli-Déilő, 5. Nagy-Ikland, 6. Mezö-Kapus, 7. Maros-
Ludas, 8. M.-Lekencze, 9. Orbò, 10. Kis-Ikland, l l . M . - P e t e , 12. Sós-
Pataka , 13. Szent-Margita, 14. Újfalu, 15. Urass. 

6. Mezőségi járás. 10 község; u. m. : 1. M.-Böö, 2. M.-Nagy-Csány, 
3. M.-Czikud, 4. Alsó-Detrehem, 5. Felső-Detrebem, 6. Egerbegy, 7. M.-
Kóók, 8. Mező-Örke, 9. Szent-Jakab, 10. M.-Tohát. 

7. Pogocsai járás. 9 község; u. m. : 1. Pogocsa, 2. M.-lvemény-
telke, 3. Gerebenes, 4. M.-Bodon, 5. M.-Rües, 6. M.-Sályi, 7. M.-Szakál, 
8. M.-Szengyel, 9. Záh. 

8. Régeni járás. 10 község; u. m. : Abafája, 2. Berest-telke, 3. 
M.-Fülpesi, 4. Körtvély-Kapus, 5. Radnótbfája, 6. Magyar-Régen, 7. 
Petele, 8. Szász-Régen, 9. Unoka, 10. Toldalag. 

9. Szent-irányi járás. 8 község; u. m. : 1. Puszta-Almás, 2. Baia, 
3. Boka-Keresztur, 4. Mojos, 5. Poka, 6. Sárpatak, 7. Vajda-Szent-Ivány, 
8. V árbegy. 

10. Szent-lászlói járás. 24 község; u. m. : 1. Asszonyfalva, 2. Bá-
nyabükk, 3. P.-Csány, 4. Csüriilye, 5. Kis-Fenes, 6. Alsó-Füle, 7. Felsö-
Füle, 8. Herdáth, 9. Komjátszeg, 10. Koppánd, 11. Magy.-Léta, 12. 
Oláh-Léta, 13. Magyaróság, 14. Oláh-Rákos, 15. Sütmeg, 16. P.-Szent-
Király, 17. P.-Szent-László, 18. P.-Szent-Márton, 19. Szelistye, 20. Mi-
kes, 21. Indal, 22. Szeliese, 23. M.-Szilvás, 24. Tur. 

11. Toroczhói járás. 10 község; u. m. : 1. Bedelö, 2. Berkes. 3. 
Bóré, 4. Gyertyános, 5. Felső-Peterd, 6. Köze'p-Peterd, 7. Magyar-Pe-
terd, 8. Szind, 9. Toroczkó, 10. Toroczkó-Szent-György. 

12. Vécsi járás. 20 község; u. m. : 1. Déda, 2. Disznájó, 3. Fel-
falu, 4. Füleháza, 5. Holt-Maros, 6. Maros-Hudáka, 7. Alsó-Idecs, 8. 
Felső-Idecs, 9. Orosz-Idecs, 10. Idecs-pataka, 11. Marosd-lvövesd, 12. 
Lövet, 13. Lüget, 14. Magyaro, 15. Maroslaka, 16. Mesterháza, 17. Al-
só-Répa, 18. Erdő-Szakáll, 19. Toplicza, 20. Vécs. 

V. Z a r á n d - m e g y é b ő l . 

1. Brádi járás. 23 község; u. m. : 1. Boicza, 2. Brád, 3. Buku-
resd, 4. Czereczel, 5. Herczegán, 6. Kajanel, 7. Kalmanesd, 8. Kracsu-
nyesd, 9. Ivristyor, 10. Kuréty, 11. Alsó-Lunkoj, 12. Felsö-Lunkoj, 13. 
(irmingye, 14. Pestyere, 15. Pögyele, 16. Ruda, 17. Szelistye, 18. Szkroffa, 
19. Trestia, 20. Tyinlesd, 21. Tirnava. 22. Tirnavicza, 23. Zdrapsz. 

2. Halmágyi járás.31 község; u. m. : 1. Acsucza, 2. Acsuva, 3. 
Banyesd, 4. Bogyesd, 5. Brusztur, 6. Csúcs, 7. Csermura,. 8. Czoliesd, 9. 
Dumbrava, 10. Gros, l l . G u r a v o j , 12. lvis-Halmágy, 13. Nagy-IIalmágy, 
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14. Juonyesd, 15. Krisztyesd. 16. Lazur, 17. Lungsora, 18. Lyásza, 19. 
Mermesd, 20. Magolicza, 21. Oes. 22. Ocsisor, 23. Pleskucza, 24. Po-
jána, 25. Pojinar, 26. Rosztoes, 27 .Szi rb , 28. Talács, 29. Tisza, 30. 
Vidra, 31. Vordocz. 

3. Kőrösbányai járás. 20 közse'g; u. m. : 1. Baldóviny, 2. Basza-
rabásza, 3. Birtyin, 4. Brotuna, 5. Csurgány, 6. Dobrocz, 7. Felvácza, 
8. Kárász-tó, 9. Kazanesd, 10. Lunka, 11. Lyántz, 12. Obirsia, 13. 
Prevalény, 14. Prihogyesd, 15. Riskulicza, 16. Steje, 17. Strimba, 18. 
Tomest, 19. Tataresd, 20. Alsó-Vácza. 

4. Ribiczei járás. 21 község: u. m. : 1. Blesény, 2. Bulczesd, 3. 
Bucsezd, 4. Dsunk, 5. Dupa Piatra-Valli-Groboczel, 6. Dupa Piatra 
Valli-Korniczel, 7. Dupa Piatra Valli-Porkura, 8. Dupa Piatra Walli-
Serbaj, 9. Dupa Piatra Valli-Szát, 10. Dupa Piatra Valli-Tarnicza, 11. 
Urbarest, 12. Vallye-Brád, 13. Váka, 14. Trumatyek, 15. Sztanicza, 16. 
Ribicze, 17. Ribiczova, 18. Potingány ; 19. Mihelény, 20. Mesztákon, 21. 
Grobot. 

VI. A r a n y o s - S z é k b ő l . 

1. Alsó-aranyosi járás. 10 község: u. m. : 1. Hidas, 2. Földvár, 3 
Harasztos, 4. Inakfalva, 5. Kocsárd, 6. Mohács, 7. Pólyán, 8. Veresmart 
9. Dombró, 10. Örményes. 

2. Felső-aranyosi járás. 11. község u. m. 1. Bágyon, 2. Csákó, 3. 
Csegez, 4. Keresed, 5. Kövesd, 6. Mészkő, 7, Rákos, 8. Linfalva, 9 . 
Alsó Sz.-Mihályfalva, 10. Felső Sz.-Mihályfalva, 11. Várfalva. 

I . 
1629. sept. 14. 

Pázmány Bethlennek. 

Serenissime prineeps ac domine dne colendissime. 
Szolgálatom ajánlásának utánna kévánok istentől Felsé-

gednek minden jókat. Mivel ide külömbőző veszedelmes hireket 
boznak, császár urunk ő felsége, nem akarván azokat eltitkolni 
Felségedtől, hanem a szent békességnek rendi szerént Felségednek 
akarta elébb tudtára adni, és az dolognak állapotját érteni. Ezt 
pedig nem csak az jó confidentiának nevelésére, és az ő felsége 
békesség szerető igyekezetének ismerésére nézve cselekedte ő fel-
sége, hanem a Felséged kévánságára tekintve is, mivel Felséged 
sokszor kévánta, hogy ba mi hirek futamodnak, magától Felséged-
től értsük voltát a dolognak. Ugy vagyon hogy az Felséged mos-
tani állapotját nézvén, majd azt gondolhatnók, hogy békeséget 
kévánna inkább hogysem veszekedést ; mindazáltal vannak nyug-
hatatlan elméjű emberek, kik nem kévánják a csendes állapotot, 
hanem mint a delfin halak, akkor örvendeznek, mikor háborút 
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éreznek. Bizony dolog, kogy most igen könyü (ka szükség leszen) 
százezer hadakozó népet is az imperiumból ide szegény romlott 
hazánkban vonni : de abból mi jő ki, csak isten tudja. En iga-
zán mondom hogy látni nem akarnám utolsó romlását szegény 
kazámnak, hanem elébb halálomot kévánnám. 

Az mi kegyelmes urunk részéről bizonyos, hogy semmi 
háborúság nem támad, noha arra vigyázás leszen, hogy készület-
len ne találjon semmi veszedelem. Kérem Felségedet, rántsa meg 
ott is a zabolát azok szájában, kik az békeséget nem kedvelik. 

Az Felséged levelét, melyet válaszúi írt az én levelemre, 
álmélkodva olvastam. Mert mingyárt megismertem, hogy a pré-
dikátorok tegzéből költ dolog. De (bocsánatot kérek Felségedtől) 
oly távol jár a derék dologtól, mint az ég a földtől. Es valami ab-
ban vagyon, úgy tetszik napfénynél világosban meg vagyon fejtve 
mind az én kis könyvemben, melyet Biharvármegyének irtam, 
mind a Kalauzban. És akár hova mit mondjunk, de ha Luther 
és Calvinus előtt üdvözült valaki a pápista hitben, mi is üdvezül-
hetünk abban. Mert fonákúl esnék, ha isten valakit azért a hit-
ért elkárhoztatna, melyben egyebek üdvezültek. Annakfelette az 
is bizonyos, hogy ha valaki üdvezült a pápista hitben, senki a 
Luther és Calvinista hitben nem üdvözül, mert azt mondja szent 
Pál, hogy miképen egy az isten, a ki üdvözít, egy a keresztség, 
mely által újra születünk, úgy a hit is csak egy, melyben üdvö-
zülünk. Ha azért a prédikátorok sem tagadják, hogy Luther és 
Calvinus előtt sokan üdvezültek, noha pápához hallgattak, min-
den okosság szerint bátorságosb azt a hitet követni, melyben mi 
is üdvezülhetünk, hogysem azt, a melyben újonnan keresik az 
igazságot. 

De ezekről többet nem irok. Mert a hit isten ajándéka, és 
csak azoknak adatik, akik teljes szüből kévánják. 

Hanem az úristent tiszta szívből kérem, hogy Felségedet 
testi lelki jókkal megáldja, és minden üdvösséges jókra vezérelje. 

Pozsonyban, 14 September 1629. 
Felségednek böcsülettel szolgál 

Pázmány Péter esztergami érsek mp. 

Külczím : Serenissimo principi ac dno dno Gabrieli, dei gratia S. 
K. Imp. et Transsylv. principi, partium regni Huugariae dno, necnon 
Upuliae et Eatiboriae duci ac Siculorum corniti etc. dno colendissimo. 

(Más kézzel : Archieppi Strigoniensi. Posou. 14. septbr. 1629 . 22. 
octbr. Várad, recepì a in. d. cancellano.) 

(Pázmány saját keze irása.) 
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I I . 
1629 . sept. 20. 

Eszterházy Bethlennek. 

Serenissime prineeps et cine granosissime. 
Az Felséged szárnya alatt volt Munkácson valami Föld-

vári Imre, ki megkalván e napokban, atyafiainak kagyta kevés 
javait testamentumba. Az öcscse Földvári György talált meg ben-
nünket, és az nemes Nógrád vármegye is ir t mellette, kérvén 
kogy én is interponáljam magamat Felségednél, adatná meg 
Földvári Györgynek bátyja javait Felséged. Minthogy pedig con-
stálván az, bogy vagyon atyjafia, ba szintén testamentumot nem 
tett volna is, törvény és igazság szerint, ba mi kévéssé volt, az 
atyafiát illeti. Kérem annakokáért Felségedet, parancsoljon 
felőle, adjuk meg Földvári Györgynek az mi az bátyától maradott. 
Felségednek én is megszolgálom. Tartsa meg isten Felségedet. 

In Kismarton, 20. Sept. 1620. 
Ejusdem Sereniss. D. Vrae 

addictissimus servitor 
comes N. Eszterkázy 

de Galantha. 

I I I . 
1634. mart. 9. 

Pázmány Rákóczynak. 

Szolgálok Kegyelmednek, és istentől minden jókat kévánok. 
Az Kegyelmed levelét Csérnél György uram megadá, 

melyet nagy szeretettel és böcsülettel vettem. Minemű nagy és 
múlhatatlan okok kényszerítték ő Felségét, hogy most az gyűlés 
elhaladna, megérti K id Csérnél uramtól. Ha futamatja lehet 
vaia az gyűlésnek, én az mint egyébkor úgy most is örömöst 
fáradtam volna abban, az mit az K id böcsületire és csendességére 
alkalmatosnak Ítéltem volna. 

Három rendbeli dologrúl izentem Kegyelmednek Csérnél 
Georgius uram által, tudniillik, az palatínus urammal való con-
troversiáról, az Prepostvári uram jószágának visszabocsátásáról, 
és az Boncziday Feleségének felszabadításáról. Az miket izentem 
pedig, azt csak az K i d jó híre nevének és békeség szeretetének 
terjedésére nézve izentem. Mert magamnak egyikben sincsen 
semmi interessein. 

Kérem Kegyelmedet vegye gondolkodásban azokat az 
okokat, melyeket Csérnél uramtól izentem mind az három 
dologról. 

Az török szándékát Lengyelországra itt is immár Budán 



6 5 2 pázmány, lippay és eszterIIázy 

igen nyilván hirdetik az törökök. Tudom Kldk az portáról gya-
kor és bizonyos hirei vannak. Azért ha valami oly dolog érkez-
nék, melyet K id szükségesnek itél, hogy mi is értsük, Kidet sze-
retettel kérem tudósítson felőle. 

Talán az úristen könyörül az keresztyénségen az ő nagy 
jó voltából, és ezt az iszonyú vérontást megszünteti. Melyet eddig 
is úgy hiszem megoltottak volna, ka kebelünkben nem lett volna 
az kigyó, mely egyebek veszedelmével maga hasznát kereste. De ez 
az jó isten kezében vagyon, ki ha irgalmason könyörülne rajtunk, 
úgy hiszem keveset nyerne az török, ba szinte megindulna is. 

Tartsa és éltesse isten Kidet asszonyommal és szerelmes 
gyermekivel egyetemben. 

Posonii, 9. die Márt i i 1634. 
Illustrissimae Dnis Yestrae, 

amicus ad serviendum para tus 
Cardinalis Pázmány. 

IY . 
1634. mart. 22. 

Pázmány Csérnél Györgynek. 

Generose dne amice nobis observande. 
Salute et nostra commeudatione praemissa. Áldja meg 

isten Kidet minden kívánta jókkal. Réz András uram megadta 
az K id levelét, és az mellett amit szóval izent Kid, fideliter refe-
rálta. Ki tő l én is szóval izentem választ Kgdnek. Az miben én 
tudok az fejedelemnek szolgálni, és ezen dologban is az mi mó-
dot feltalálok, jó szível akarok én kegyelmének kedveskednem. 
Tartsa isten Kidet sokáig kedves jó egészségben. 

Posonii 22 Márti i 1634. 
Generosae D. Yestrae 

addictissimus 
Card. Pázmány. 

Külczím : Generoso <t. Georgio Csernell illmi principis Tranniae 
consiliario clno amico nobis observando. 

(Saját kézirata. Batthyányi könyvtár N° IV. 6.) 

Y. 
1634 . maj. 3. 

Pázmány Rákóczynuk. 

Illustrissime domine prineeps. 
Salute ac servitiorum paratissima commeudatione prae-

missa. Isten Kegyelmedet minden kévánta jókkal megáldja. Az 
Kegyelmed levelét megadta Pathay Sámuel uram, és az Kegyel-
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med privatim izent dolgait szóval megbeszélette. Én is ugyan-
akkor mindgyárást irtam ő felségének, és ő felsége is mindenekre 
kegyelmesen resolválta magát, az mint Kldk mindenekre refe-
rálhat Pathay uram. Én ennek utánna is, amiben tudhatok, Ke-
gyelmednek örömest igyekezem szolgálni és kedveskedni. Tartsa 
és éltesse isten Kegyelmedet sokáig jó egésségben és szerencsél-
tesse dolgaiban. 

Pozsony, 3 Maji 1634. 
Illustrissimae Dnationis Yrae 

amicus ad serviendum paratus 
Cardinalis Pázmány. 

VI. 
1634 . apr. 15. 

Pázmány Rákóczynah. 

Illustrissime etc. 
Kivánsága szerint való sok jókkal áldja meg isten Kidet 

asszonyommal és szerelmes gyermekivel egyetembe. 
Ma hogy ide Pöstyénbe érkeztem fájdalmas állapottal, 

megadá Réz András uram az Kid két rendbeli leveleit, melyeket 
szeretettel és becsülettel vettem. Az mit szóval mondott, azt is 
meghallgattam. 

Azért Kidnek egyebet most nem is irhatok, hanem hogy ő 
felsége császár urunk ablega.tusa Bercsényi uram Kidnek min-
den dolgairól bőségesen szól instructiója szerént. 

A spahioglanok és jancsárok között való veszekedés a per-
sának processusával egyetembe azt hiszem visszavitte Konstanti-
nápolyba a törököt. És azért ugyan igen kivántatik az vigyázás. 

Az Kid izenetinek két punctjába minemű consideratioim 
vannak, Kidnek megízentem Réz András uramtól. A több dol-
gokba örömest fáradok a közönséges jónak oltalmába és a Kid 
szolgálatjába. 

Kiváná Réz András uram, bogy valami czifrát küldjek 
Kidnek, melylyel secure Írhasson gyakorta Kid az állapotokról, 
bár csak addig, mig az orientális felhőt meglátjuk hova fordul. 

Azért egy deákommal csináltatok r czito felfe egyet, mely-
hez Kid hozza adathatja a mit akar. És Bercsényi uramnak 
meg vagyon rendelve, hogy a Kid leveleinek ide küldésében bizo-
nyos módot rendeljen Kassán. Kivánom az úristentől, hogy Kldt 
jó egésségben boldogul megtartsa. 

Pöstyénben, 15 Április 1634. 
Illmae Dnis Vrae 

amicus ad serviendum paratus 
Cardinalis Pázmány. 
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(Eredeti, sajátkezű kézirat, a gy .-fehérvári Batthyányi könyvtárban 
IV. 4., N° 185.) 

VII . 
1634 . (jul.?) 

Rákóczy Pázmánynak. 

Cardinal uramnak. Bercsényi Imre által ő felségének resol-
válván magunkat mindenekre, noha vártuk volna, kogy eddig is 
érthettük volna az ő flge kegyelmes akaratját azokról ; holott az 
török készen és alkalmas időtől fogva Drinápolynál lévén, min-
den órában azt várjuk, csakkogy valamely felé induljon ereje. 
Kidet azért kérnők, legyen azon, értkessük mentől hamarébb 
akarat ját ő felségének, mert az késedelem igen káros és vesze-
delmes. 

Mi nem jó intentiójok legyen, némely török közül való 
hiteles helyről, akartuk azt is Kidnek értésére adni, hogy Ígéret-
tel igéré az mik lesznek jók ; t. i. török császárnak titkos taná-
csában ez forgott, és azt is adta Aham tanácsúi, hogy annál 
nagyobb haszna nem lehet császárnak most, mintha Moldovában 
és Havaseljföldében passákat helyezhet, és erősségeket csináltat 
ott, derekas praesidiumot helyezhetvén oda. Két derekas erőssé-
get épitetvén oda, azok mellé palánkok is épitetketnének, me-
lyekből az ország népével bírnának. Mely dolog felette szükséges 
is, mert az török birodalom egy felől sem erőtlenebb mint onnat. 
Haszna pedig tárházának ez leszen, kogy az két országnak jöve-
delme évenként megteszen kilenczszáz ezer tallért, melyet úgy 
rendelhetni el, hogy száz ezer e fordittassék az passák jövedel-
mére, károm száz ezere az vitéz rend fizetésére, ötszáz ezere az 
tárkázban éppen be megyen. Mostan pedig ötven ezer tallér 
jövedelme alig vagyon onnat császárnak. Az is igen uagy haszon, 
hogy timár szehiak rendeltetnek oda, és sok fogyatkozott török 
értéket, — őket, s Erdélyt is ezképpen tarthatni félelemben és 
szolgálatban, úgy látszik ország elfoglalására onnét meglehet 
jobb és könnyebb módja. 
(Batthyányi könyvtár, egykorú fogalmazványa Rákóczy által javítva és 

bevégezve. IV. 2. N° 169.) 

VII I . 
1634 . aug. 1. 

Pázmány Rálcóczynak. 

Illustrissime prineeps, domine observandissime. 
Szolgálatom ajánlása után istentől Kldk asszonyommal és 

szerelmes gyermekével egyetemben minden jókat szívből kivánok. 
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Noha az Kegyelmed jámbor szolgája beteg ágyamban és 
nyomorult állapotban talált, mindazonáltal nagy szeretettel 
megolvastam mind az nyilván való levelét Kegyelmednek, mind 
az titkos irást. Es ő felségének császár urunknak megjelentettem, 
az mit Kegyelmed confidenter velem közlött. Es ő felségének 
szorgalmatos gondja volt arra. I r ja Kegyelmed, hogy az minemű 
dolgokkal Bercsényi uram visszajött Kegyelmedtűi, azokról 
hamar való resolut io kívántatnék innen a részről. En nem egy-
szer, hanem ennihányszor szorgalmatosan megolvastam az mi-
nemű válaszszal bocsátotta Klmed Bercsényi uramat, és amint ő 
kegyelme mondja, azt ugyan szorúl-szóra Kegyelmed szavai 
után irta az Kegyelmed Íróasztalánál. De én abba semminemű 
dolgot nem találtam, a melyrűl valami resolutio kévántatnék ő 
felségétől. Mert Kegyelmed mindeneket csak függőbe hagyott, 
és a jövendő eventusokra mutatván, sem a maga resolutióját ki 
nem nyilatkoztatta, sem pedig valami kévánságát nem jelentette, 
melyre császár urunknak resolutiója kévántatnék. És ez volt az 
oka, hogy én sem tudtam, miről kellessék ő felségének resolutió-
ját kévánni. Noha abba bizonyos vagyok, hogy valami lehetséges 
a Kegyelmed, és a több keresztyén fejedelmek oltalmára, azt ő 
felsége el nem mulatja. És noha most a belső hadakozások nem 
kicsin akadékot szereznek, de istennek neve legyen áldott, nem 
oly állapotba vagyon ő felsége, hogy minden fogyatkozása nélkül 
tiz vagy tizenkét ezer embert nem adhatna, ha valahová a szük-
ség kévánná. Ezelőtt egy héttel történetből úgy találták a sze-
gény Aldringert lőni egy musquetával, hogy mingyárt szörnyű 
halált holt, noha semmi egyéb kár nem esett hadába, de elég kár 
ilyen embernek elveszni. 

Ide az emberek nagy armát indítottak vaia, mintha Budá-
nál ennihány basaság volna. De semmi sem volt a dologba. 

A török császár indulatjárúl annyi sok különböző véleke-
dések és hírek vannak, hogy ember nem tud mit hinni. Azúristen 
zabolázza meg a keresztyénség ellen való gonosz igyekezetit. 

Engemet a vénség és a több sok nyavalya teljességgel 
lenyoma. Most a savanyu vizitalkoz kötelezének a doctorok. 
Úgy legyen minden dolog, amint az úristen akarja. 

Tartsa és áldja meg isten Kegyelmedet jó egészségben. 
Rudnae 1 Augusti 1634. 
Illmae Dnis Yestrae 

amicus ad serviendum paratus 
Cardinalis Pázmány. 
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I X . 
1 6 3 4 . a u g . 2 . 

Pázmány Rákóczynak. 

Illustrissime prineeps, domine observandissime. 
Istentől Kegyelmednek kévánok minden jókat. Immár 

megirtuk vaia az első levelet, és Klobusiczki által akarók elkül-
deni Kegyelmednek, mikor érkezék az Kegyelmed levele. Ke-
gyelmednek megszolgálom, bogy jó akarójáról el nem felejtkezik 
és egésségem felől is tudakozik, melyről egyebet nem irbatok, 
hanem hogy az én istenem naponként való sok nyavalyákkal 
szólít, hogy ebből a rosz világból kiköltözzem, kiért az én uram-
nak nagy hálákat adok, és az ő szent malasztjával igyekezem, 
hogy készen találtassam a kimúlásra. 

Az Kegyelmed leveleire úgy vagyon, nem adtam választ 
mindenikre. Elsőben az 31 Maj. költ levelére Kegyelmednek 
azért nem irtam, mert noha abba offeralja Kegyelmed magát, 
hogy palatínus urammal eoneordalni akar, és a tiz ezer tallért 
megadni, de arra halaszt Kegyelmed, hogy meghitt szolgáját 
küldi ezen dolog felől hozzám. Azért arra várakoztam, és soha 
senkinek csak egy jelenséget sem adtam az Kegyelmed ajánlá-
sáról, holott kiváltképpen valami modalitásokat láttatik Kegyel-
med kívánni, melyeket ki nem jelent. Azért ebben Kegyelmedtől 
várok. Azonkívül két rendbeli levelét vettem Kegyelmednek, 
mindenikben említi Kegyelmed a Bercsényi uram által való 
punctumokra a resolutiot. Sem szememnek, sem emlékezetemnek 
nem hittem, hanem kétszer-háromszor is in specie azon irást elő-
hozattam Bercsényi urammal, melyet Kegyelmed a maga aszta-
lán íratott vele. De én, igazat irok Kegyelmednek, semmit 
azokba nem találtam, a miről ő felségének resolvalni kellene 
magát. Mert azokba Kegyelmed nem resolválván semmire magát, 
csak in pendenti kagyott mindeneket, és generalitásba maradt. 
En azt kívánnám, hogy Kegyelmed declarálná magát, mire és 
minemű resolutiot kívánna Kegyelmed ő felségétűl. Mert úgy 
tudnám én is ő felségét informálnom, és sollicitalnom, kit el sem 
mulatnék. Tudom is bizonynyal, bogy ő felsége tehetségét meg 
nem rontsa, csak mibe mint és mi móddal kívántatik az ő felsége 
jó akaratja. 

Az' elébbi Kegyelmed 15 7 19 15 27 4 22 33 27 9 5 42 
11 9 11 15 (titkos levelét) ő felségével közlöttem, és a miben én 
itiltem hogy M l 7 3 3 5 6 7 1 5 2 40 15 (ő felsége segíthet) meg-
írtam és azt el sem mulatta, hanem 10 36 4 40 6 5 9 29 5 39 
(az Kegyelmed) nevét titkolván irt. Igen kérem Kegyelmedet, 
hogy mikor oly dologról ír Kegyelmed, jelentse meg rövideden 27 
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29 7 41 5 (mibe) és 18 29 3 29 22 39 32 9 (mi móddal) lebet 
innen 26 33 40 6 3 15 33 11 6 (segítség) valami én tőlem lehet-
séges, mindent igazsággal megcselekszem. Az mostan küldött 18 
7 37 10 33 31 32 4 18 (Írásnak) sommáját is megírhatom. De 
ha megkérd M 29 7 ál 40 (ő felsége mibe) és mint kelljen M 
26 37 40 33 8 9 4 2 10 9 31 7 (ő felségének resolvalni) 29 32 
6 15 32 15 (magát), nem tudok mit mondani. Azért világosság 
kívántatik, hogy értsék a kívánságot, azonnal is izentem Kegyel-
mednek Klobusitzkitől. És e mellett kérem az úristent, hogy 
Kegyelmedre terjeszsze áldását. Arra pedig igen kérem Kegyel-
medet, hogy az M 3 31 39 14 9 10 15 7 1 37 27 25 (az ő felsége 
indulatjára) vigyázván 7 37 38 21 32 (irjon) és bizonyosan 29 56 
4 14 9 39 12 9 (megküldik.) 

Rudnán 2. Augusti 1634. 
Kegyelmednek szeretettel szolgál 

Cardinalis Pázmány s. k. 

X. 
1634 . aug. 24. 

Rákóczy Pázmánynak. 

Eminentissime et rsme dne amice et vicine nobis obser-
vandissime. 

Klobusiczky András 2. die hujus mensis Rudnán költ K i d 
levelét nekünk az elmúlt vasárnap bozá meg, s értjük K i d Írásá-
ból az Bercsényi uram által tött resolutiokat K id homályosnak 
Ítélvén lenni, ő flge, hogy azokra választ tegyen, nem itéli K i d 
is szükségesnek lenni, s maga is K i d nern tudja, mi móddal ő 
flgét sollicitálni nekünk adandó resolutiója felől, kiből vesszük 
eszünkben, hogy Bercsényi uram fogyatkozást tött, mert bár az 
irás által való resolutionkban homályosság találtatnék is, melyet 
mi akkorbeli állapotok, s az ő klme propositióira alkalmaztat-
tunk volt, mindazáltal szóval úgy informáltuk s magyaráztuk 
vaia meg Bercsényi uramnak az punctomokat, hogy mind világo-
san megérthette volna Kgld, s mind pedig az mi synceritássá-
gunk s az ő felsége kegyelmességében, s az Kegyelmed igaz ma-
gyar keresztyéni indulatjában vetett bizodalmunk is kimutatód-
hatott belőle ; levélben, hogy mindent úgy meg nem irhattunk 
az mint mi is akartuk, vagy talám némely részről az dolog is 
kévánta volna, azt sok példák halasztatták velünk, s most is elég 
consideratiok idegenithetnének el attól. De considerálván mind 
papi bivatalját, s mind élemedésre jutott böcsületes hírét nevét, 
hazájához, nemzetéhez, s az egész keresztyénséghez való nagy 
affectusát Kegyelmednek, im megnyitjuk Kdk szívünket, nem 
tartva semmit sem az meglett példáktól sem az megtörténendő 

TÖRT. TÁR. 1 8 8 1 . 4 2 



6 5 8 pázmány, lippay és eszteriiázy 

dologtól, s megismertetjük Kddel, kogy nekünk azért akár most 
vagy jövendőben busulásunk kárunk következnék is, nem az ma-
gunk privatumjáért, sem haszonkeresésért, boszúság űzésért 
szenvednénk, hanem az keresztyénségkez és közönséges jóhoz 
valóért lenne az, holott ha mi most az tör üknek kedvet tennénk, 
s parancsolatjához alkalmaztatnánk magunkat, az mi részünkre 
salva res esset. Kényszerítjük azért Kdet idvözülendő conscien-
tiájára, méltóságos papi hivataljára, éljen keresztyénül az keresz-
tyénségkez való nagy synceritásságunkkal, s mások eleiben is 
terjeszsze úgy Kegyelmed, onnét is ne forduljon méreggel vissza 
reánk, s ka K d nem használhatna is nekünk, ottan csak ne is 
legyen ártalmunkra, szeme előtt viselvén azt is, mennyi tekintete 
s böcse volt mielőttünk gyakorlatossággal még új állapotunkban 
is s azután is az K id intésének, s tanácsadásának. Már az úristen 
Kidet naponként utolsó czéljára is közelítetvén, hadd holta után 
is commendálhassuk az Kegyelmed igaz keresztyén aífectusát 
mindenek előtt, s ez a szegény kaza is, ki Kegyelmednek szülő 
atyja, anyja is volt, mondhasson jót Kegyelmed után, és vehesse 
el azt az háladóságot Kdtől, melylyel minden igaz hazafi tarto-
zik hazájának. Hogy azért sok Írásunkkal Kegyelmedet ne ter-
heljük, három dologban foglaljuk csak azt, amit sok szóval kel-
lene kimondanunk, írnunk, azt az kiről mi ő felségének, s mind 
Kegyelmednek jó tanácsát, segítségét, és oltalmazását is seriose 
és syncere kévánhatjuk. 1. Mivel most az török császár nekünk 
azt parancsolja, hogy szerdarja mellé menvén országostól, azzal 
együtt az lengyelekre menjünk, s neki kedve szerint szolgáljunk. 
Mely szerdarja már az Duna mellett is vagyon, meg is tanált, 
kogy készen legyünk, és mi hentest által költözik az hidon, ki 
talám eddig is elkészült, mindgyárt emberét küldi hozzánk, és 
induljunk, ajánlja is igen magát a szerdár, s tanácsolja is igen, 
ottan hatalmas császárnak engedelemmel legyünk ; int is ne kigy-
jünk az német tanácsadásának ; példákat is támaszt elünkben ; 
igirnek is amellet császár nevével; Székel Mózest is Rhodusban 
vagy valahova kévánjuk, oda küldik, kolott kirt se halljunk 
felölök ; fejedelemségünknek változtatásával is fenyeget, ka 
kévánságának nem obtemperálunk ; megmutogatván azt is, kogy 
hatalmas császár ellen Erdélyt senki meg nem ülheti. Ha azért 
mi parancsolatját, kévánságát nem cselekeszszük, ő azonban meg-
békélvén az lengyellel, mi reánk, országunkra akarna fordulni, 
rajtunk boszuját kitölteni, vagy állapotunktól priválni akarni 
csalárdságnak szine alatt. 2. Yeszszük azt is eszünkben, kogy 
igen bánja, s orrolja császár ő felségével való békességünket is, 
sőt még azt is, hogy embereink ő felségéhez és az lengyel király-
hoz is jőnek mennek, nagy suspicálkodással is vagyon kozzánk és 
egyáltaljában azt szítta be elméjében, hogy mi ő tőle elhajlót-
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tunk. 3. Jenőt is igen forgatja, noha nem aperte, s paranesolás-
képen míg eddig, de tréfa és homályosképen szót is tött felőle 
nem régen is az fővezér kapitihánk előtt, és azt bizonynyal tud-
juk. ha módja lött volna, eddig is bele kapott volna Jenőben, 
mert az portán is meg merik mondani az nagy emberek, hogy az 
nekiek igértetett egyszer ; az végbeliek panaszsza is mi reánk, s 
gyülölségök mind csak azért vagyon. 

Ezekből azért K lgd bölcsen általláthatja, hogy az mind 
az egész keresztyénség javában, megmaradásában jár, forog, 
nem tulajdon csak az mi személyünkben. Mely kévánságának ha 
mti az töröknek engedünk, az mint feljebb is iránk, az mi 
részünkre salva res esset. Valamennyivel azért mi többet akarunk 
cselekedni az keresztyénség javára, annyival mi is, mind az isten 
s ez világi igazság szerint többet várhatunk ő felségétől s a 
keresztyénségtől. 

X I . 
1634 . aug. 9. 

Pázmány Rákóczinak. 

Illustrissime princeps etc. 
Sok jókkal áldja meg isten Kegyelmedet. 
Az úristen Ratisbonát király urunk kezébe adta, és az 

Duna totaliter megszabadult. A hadak is immár tovább mennek, 
és az ellenséget felkeresik. 

Az saxoniai elector a swedusok generálisával Panierral 
Prágához ment vaia. Oda érkezvén az ő felsége hadai, melyeket 
Ratisbona alól és Sleziából küldöttek, a Fejér-kegyen öt nap 
vittalc, és az ellenségben annyi kár esett, hogy éjjel nagy csen-
dességbe ellopta magát, és Saxoniába ment. 

Ezek így lévén, bizonyosan hiheti Kegyelmed, hogy jobb 
módja és nagyobb alkalmatossága leszen ő felségének, hogyha 
kívántatik, Magyarország segítésére elegendő népet küldhet. A 
saxoval való békeség tractáltatik, és nekem felső helyről irják, 
hogy bizonyosan végbe megyen. 

Ide oly hír futamodott, egy török írja Budáról, hogy a 
török császár Székely Mózesnek fejedelmi kaftánt adott, és török 
segítséggel Erdélyre akarja küldeni. Én azt nem hihetem, mivel 
a Kegyelmed levelébe semmi afféle félelmes dolgot nem látok. 
Kérem Kegyelmedet, tudósítson amiről szükségesnek itéli. 

Kérem az úristent, hogy Kegyelmedet igazgassa minden 
dolgaiba, és atyai gondviseléssel oltalmazza. 

Turóczba, 9. Aug. 1634. 
Kegyelmednek szeretettel szolgál 

Cardinalis Pázmány. 
41* 
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X I I . 

1634 . sept. 2. 

Rákóczi Pázmánynak. 

Eminentissime ac rsme domine etc. 
Az Kegyelmed 10. Augusti Turóczból irott levelére már 

választ irtunk, s el is küldtük vaia, mikor Kegyelmednek ugyan 
Turóczban 12. Augusti írt levele érkezék kezünkbe. Klobusitzki 
András i f jú legény szolgánkat az elmúlt napokban bizonyos dol-
gok végett császárhoz ő felségéhez küldöttük, megparancsolván 
neki elsőbben is, hogy Kegyelmeddel legyen szembe, és minde-
nekbe Kegyelmedtől értsen. Annakutána induljon ő felsége után ; 
megértheti Kegyelmed levelünkből, s mind izenésünkből, mily 
elvégezett dolog legyen minálunk, hogy császárral ő felségével 
való békességünket szentül igazán akarjuk megtartani s őrzeni, 
kiről bátorságosan assecuralhatja Kegyelmed mind császár ő fel-
ségét, s mind az kiket i l l ik, s mind az kik ellenkező hireket for-
málnak ellenünk, azoknak is bátran megfelelhet Kegyelmed. Ért-
vén kiváltképen ő felségének hozzánk való klgymes jó akaratját, 
mind resolutióiból, mind penig Kegyelmed Írásiból és izenésiből, 
megnyugodjék Kegyelmed abban, s másokat is bízvást megnyu-
gosson, hogy az ő felsége kegyelmes jó akaratját hozzánk az jó 
békességnek megtartásával és egyéb állapotunkhoz illendő csele-
kezésünkkel is igyekezünk hozzánk fenntartani és foveálni. Az 
végre küldöttük mostan is fel Klobusitzkit, ő megérkezvén hoz-
zánk, ujjolagismég irunk ő felségének, és állapotunkról, valamint 
az szükség kévánja, az szerént voltaképen tudósítjuk ő felségét, 
csakhogy in coníidentia summa írjuk Kegyelmednek, tartunk 
írásunkban attúl, a ki kiváltképen mostani állapotunkba idegen-
séget visel hozzánk ; eddig is Budára való jártatási annak nem 
kevés dolgot nyilatkoztatott ki, s talán kiváltképen magyar 
tanácsra nézendő dolgok nem is lehetnek tőle titokban. Illetlen 
suspiciora ellenünk okot adni senkinek nem igyekezünk ; az mely 
lovassinkat és gyaloginkat az határ felé vigyázásnak oká-
ért magunk ditionkban tartottunk, azokat is revocálván kázok-
hoz bocsátottuk, akarván némely embereknek azoknak fentartá-
sokról való magyarázatjokat is haszontalanná tenni, mivel pala-
tínus uram és generalis uram is irtak volt leszállítások felől. 
Az mely három dologról Kegyelmed ír, annak egyikéről ezeket 
írhatjuk Kegyelmednek, s másokkal is az szerint communicál-
batja Kegyelmed, az mi illendő benne. Másik dolog Bethlen 
Péter ellen való panaszolkodásunk ; azt mi általláttuk magunk-
tól, hogy ő felsége Bethlen Péter ellen módjával kezd procedál-
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tatiii s mi nekünk is attól kell várnunk, de megszorgalmaztattuk 
Bethlen Péter és csavargó szolgái ellen az ő felsége animadver-
sióját (s igért satisfactióját) kiváltképen ez okon, kogy sokan az 
emberek közöl, kiváltképen aemulusink arra igen vigyáztanak, 
Bethlen István uram és Bethlen Péter ellenünk való cselekede-
tekre ő felségének micsoda gondviselése leszen, abból akarván 
az ő felsége favorát vagy egy vagy másfelé magyarázni, mert 
magunk az ő felsége kegyelmes resolutioján megnyugodtunk. 
Ennekutánna is, ka ő felségét Bethlen Péter ellen való animad-
versióra fogjuk sollicitálni, az leszen egyik oka, jóllehet az 
közönséges békeségnek megoltalmazása is kívánja az békesség 
bontogatóknak castigatiojokat. Az harmadik dologból is értjük 
az Kegyelmed jó érzését, több jelenségeket is várván azokhoz, az 
melyek mostan vannak, egyáltaljában annak idejében ő felségé-
nek fogunk felőle jelentést tenni, ha szintén magának Írnánk is 
valamit felőle, de az Kegyelmed jó érzése és irása szerint, vala-
mit adraz jó isten, az nappal szeretjük nem a holddal. 

Ugy vagyon jőnek füleinkben is sokféle suspicálkodásra való 
hirek, (amelyekről 25. Aug. irtunk Kegyelmednek) ki egyet s ki 
mást beszél Bethlen Péterhez, némelyeknek favora felől s az . . . 
nagy securitásban volna, de mi azt nem vizsgáljuk tovább, hanem 
(mindazáltal) megnyugva vagyunk az ő felsége kegyelmes reso-
lutiójában, s a Kegyelmed már egynehány rendbeli biztatási-
ban ; sem ő felsége sem Kegyelmed hitelt azzal ellenkező infor-
mátióknak ne adjon, mert az ő felsége hozzánk való kegyelmes 
jó akaratját, az mint egyszer alázatosan apprehendáltuk, azt 
teljes erőnk szerint fovealni és megtartani igyekezünk végiglen. 

Követink jövetelök felől óránként várunk bizonyos hireket, 
ha oly szükséges dolgok érkeznek, tudósítjuk Kegyelmedet felőle 
ideje korán. Tartsa meg az úristen Kgdt. 

Hátirat: Anno 1634 . circa; aut 2 Septembris Szamos-Ujvárino 
ad binas 10. et 12. aug. in Turocz emanatas Ementissae Cardinalis lite-
ras responsi copia. 

X I I I . 
1634. 

Pázmány Rákóczy na!:. 

Illustrissime domine prineeps etc. 
Szolgálatom ajánlása után istentől Kegyelmednek min-

den jókat kévánok. Oly bizodalmom vagyon istenben, hogy az 
törököt megzabolázza. Mert oly derék erőt nem küldhetett a len-
gyelekre, a minemüt szokott egyébha. Mivel a perzsa igen sar-
kalja, és magok között sem igen jól vannak. I t t az a kire, hogy 
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Mikó Ferenczet küldötte Kegyelmed Murtezánkoz ; úgy hiszem, 
azt is könyü lekötni, kiváltképen ha megérti, hogy innen is 
vigyázás vagyon Erdélyre, és kész hadak vannak a végek felé. 
Más az, hogy vagy a török meg nem békéllik a lengyellel, és 
úgy bizonyos, hogy Erdélybe nem csap ; vagy megbékéllik, és 
aboz üdő és tracta kévántatik. A tél is majd rajtok leszen. Azért 
úgy hiszünk, hogy Erdélyt nem keilend féltenünk. Ertem, hogy 
Kegyelmed is jó vigyázásban vagyon, ki bizony kívántatik is. 

Én Kegyelmednek jó akarója maradok és ha tudok vala-
mibe örömest kedveskedem is Kegyelmednek. 

Illustrissimae Dnationis Yestrae. 
amicus ad serviendum paratus 

Cardinalis Pázmány. 

X I V . 
1634 . sept. 19. 

Rákóczy Pázmánynak. 

Az Kegyelmed levelét tegnapi napon küldé meg Cakón 
generalis uram, de melyet honnét, és mikor ir t legyen Kegyel-
med, nem tudhattuk, mert se datumja se diese s annusa nincsen 
megirva. Az Kegyelmed egészségének örülünk s annak öregbedé-
sét az úristentől szíből kivánjuk. Az ő felsége kegyelmességit 
nagy neven vettük. Az úristennek legyen áldott szent neve; míg 
mi csendességben vagyunk, követeink ugy is az portánál vadnak 
és lengyel követei ott lévén, tractálják az békességet, mint igaz-
sággal még tized nap megírtuk, s ahozképest Kegyelmedet tudó-
sítani el nem mulatjuk. Most semmiről semmi bizonyost Kegyel-
mednek nem tudunk írni. 

Cum cifris. 
Az ő felsége kegyelmes ordinatiója s gondolkodása ne bo-

moljon el addig, mig már Kegyelmedet tökéletesen nem tudósít-
hatjuk a mostani előttünk való állapotról. 

Hátirat: 19. Septembr. 1634 . ex castris ad Szász-Sebes res-
ponsi ad literas domini Cardinalis Pázmány tabellario Szathmariensi dati 
par. suae celsitudinis minuta. 

X V . 
1634 . sept. 11. 

Pázmány Rákóczyiuik. 

Illustrissime dne princeps etc. 
Isten Kegyelmednek kévánta jókat adjon. Ennek a hol-

napnak hatodik napján Xorlinga mellett generalis conflictussal 
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megütközött király urunk az ellenség hadával, mely igen sok 
felől egybegyülekezett volt, és öt órától fogva tizenegy óráig erős 
karczok volt. Az úristen kegyelmesen a diadalmat király urunk-
nak adta. Vai mari herczeg halálos sebbel Hornnal és Kraszszal, 
s több sok főrendekkel rabságba estek. A gyalogok vagy lovasok 
úgy fogva vitték mindenestől. Kétszáz zászlónál többet nyertek, 
minden lövő szerszámmal és tábori eszközzel. A kik a lova-
sok közöl elszaladtak, nyolez ezer lovast küldött utánnok király 
urunk. 

Elég nyomorúság, hogy a keresztyén vér, melyet a pogány 
ellen kellene tartani, egymással ontatik. De bizonyos, hogy csá-
szár ő felsége nem oka ennek, mivel mindenkor a békeségre haj-
lott, Tovább mit ad isten, az ő szent kezébe vagyon, kitől méltó 
szent Dáviddal kérnünk : dissipa gentes, quae bella volunt. 

Ha a szükség kivánja, immár jobb módja leszen ő felsé-
gének az előttünk való dologba. 

Igen kérem Kegyelmedet, legyen Forgács, urammal jó 
correspondentiába, ő kegyelme sem leszen idegen. Enis jó neven 
veszem Kegyelmedtől ha tudósit az török állapotjáról. 

Tartsa isten Kegyelmedet egészségben. 
Posonii, 11. Septembris 1634. 
Illustrissimae Dnis Yestrae 

Amicus ad serviendum paratus 
Cardinalis Pázmány. 

Ad 1634 . sept. 11. 

Ha elébb jelentette volna Kegyelmed ily világosan (kéván-. 
sdgdt) ( ö felsége az német gyalog küldésbe nem tett) volna kése-
delmet. De most az hadak messze lévén, az gyalogsággal hertelen 
oda menni nehéz, hanem őfelsége írt királynak, hogy váloga-
tott brugot és fegyverest küldjön. Bizony dolog, hogy most vagyon 
impedimeiitum, mert az ellenséggel szembe szállott Nordlingánál 
a király, és úgy tetszik, generalis ütközet leszen. De ö felsége 
igen jó akarattal vagyon Kegyelmedhez. 

Innen Kegyelmed ne féljen, csak azok legyenek igazak Ke-
gyelmedhez kik kötelesek. Az I-nak hagyva vagyon hogy jól cor-
respondáljon Kegyelmeddel, azért bátran irhát Kegyelmed. 

Tudósítson Kegyelmed, hogy tudjam szorgalmaztatni, ha 
kell és siettetni a németeket. 

Jegyzet : a dűlt betűkkel szedettek számokkal vannak írva, kulcsát 
1. Ötvös Ágoston. Rejtelmes levelek I. kulcs. 
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XVI. 

1634. nov. 6. 

Rákóczy rejtelmes levéltöredék-e Pázmányhoz. 

... gasságal irt Kegyelmednek az N jövendőben minden szán-
déka Aa vagyon most a kikeletkor, mely szerint elmegyen egy X 
ellen, armis vagy békesség által, de oda való khám a kozáknak vé-
get vessen, mert az tengeren túl irtózik hadakozni, minden vitézlő 
népe S sa sok pártütést azért történt az askar oktol, s az spahok-
lánoktól Aa való Ff magok kinálkodnak szolgálat jókkal. Murte-
san passa, igazsággal írják, azt izente, kéret is, 'preparáljuk ma-
gunkat, mert levelét értette N az hét vármegyét másnak enged-
hesse bírni. Bizonynyal higyje Kid, kárával is megkezd N békélni 
nem, sokára. Bizonynyal higyje Kid az felső országokról is meg-
indultak. N még az /ékességet sem hihetjük, hogy N és F állandó. 
Láttam még akarhány (?) felelni M-ig érettünk. Adjuk ezeket által 
érteni M Kegyelmedet kérjük éljen jól a mi sinceritásságunkkal. 

Ez irat kulcsa részben, (a számokat illetőleg) látható Dr. Ötvös : 
Rákóczy György Rejtelmes Levelei. 1878 . pag. 157 No I. alatt. De a 
betűk kulcsa hiányzik. 

XVII. 

1635 . apr. 5. 

Rákóczy György rejtelmes levéltöredéke Pázmányhoz. 

Az S embere éjjel jött, ki át adta azt az dolgot kiről Réz 
Andrással Csérnél uram tudósította Kidet. Lm most is urgealja, 
kévánja megbízott emberünket bocsássuk hozzá, melylyel tractál-
liasson, az dolog valósága ilyen-e, vagy csak azért, hogy ajándé-
kunkat vehesse} az idő megfogja mutatni, el is kell küldenünk ha 
ellenséges ( f ) utat semtalálnánk elállásában ezmostani, S igen akarja 
a dolgot, valamelyen effectusa sujt (?) ellen vannak vigyázni Bu-
dára, megértjük kiről Kidet tudósítani el nem mulatjuk, kér-
vén Kegyelmedet szeretettel, legyen magánál, bizonynyal elhigyje 
Kegyelmed, ha, N az X ellen dolgot akar, békesség s akár fegyver 
által végezze el, de meg fog ártani az keresztyénségnek. 

Hátirat: A. 1635 . die 9. Április Albae Juliae páriaitatta ezt ő 
nagysága. 

(Azonban ez nem másolat, hanem a fejedelem saját kézirata.) 
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X Y I I I . 
1635 . apr. 25. 

Eszterházy Pázmánymű^ > ^ 

Illustrissime prineeps etc. 
Servitiorum meorum addictissima commeudatione prae-

missa, Kivánok istentől Kidnek egészséges hosszú élettel minden 
jókat. Szegény Horváth Gáspár uramnak megkagyatott özvegye 
Usali Kata asszony mind maga s mind gyermekei képében talála 
meg, kévánván kogy Kegyelmednél intercedálnék mellettök az ő 
klmök tasnádi dolgában, mely tudom nyilván vagyon Kintied-
nél, hogy bono jure ő klmeket concernálná, nem vétvén szegény 
Horváth Gáspár uram sem az akkori Erdély fejedelmének, sem 
penig az provinciálisoknak. Ura hűsége fiáé lévén, minden 
törvényinek processusa kitől . . . . el tőle azon megnevezett jó-
szág, s ez mostani napig is idegenek kezénél lévén. Kérem azért 
nagy szeretettel Kegyelmedet, kogy megtalálván Kidet azon sze-
gény Horváth Gáspár uram özvegye és gyermekei, mutassa min-
den jó akaratját és kegyességét nekik, kiért ők is isteu imádók 
lesznek Kegyelmedért és szolgálni fognak, s ha mi jót ő kegyel-
mekkel az én kedvemért is cselekszik Kegyelmed, megszolgálom. 

Tartsa meg Isten Kegyelmedet jó egészségben. 
25. Ápril is 1635. 

Illustrissimae D. Yrae 
servitor paratissimus 
comes N. Eszterházy. 

X I X . 
1635 . aprii 25. 

Eszterházy Komis Zsigmondnak. 

Spectabilis ac magce domine, affinis nobis observandissime. 
Salute ac servitiorum nostrorum paratissima commend. K i -

vánok istentől Kidnek egésséget, hosszú élettel minden jókat. 
Az K id jámbor szolgája, az ki Prinyi Gábor urammal való con-
tractusára nézve suplicalni jött fel ő felségéhez, nem tudom hova 
lön, kit mind e mai napig várván haza, oka az volt, hogy eddig is 
választ a Kegyelmed levelére nem írhattam Kidnek, hanem mi-
vel im az K id sógori közül megyen valamelyik be, vagy Hor-
váth László vagy Gáspár az tasnádi dologban, ezt vélvén jó alkal-
matosságnak, kötelesnek vélém ez egynehány szóval való irásra 
magamat Kdnek. És először az hol panaszkodik Kid, hogy felejt-
kezem Kidről, az külső jel ugyan azt mutatja, mivel úgy vagyon 
az mint K id írja, hogy ugyan majd alig jut eszemben, az mikor 
utolsó levelemet írtam Kidnek, de az feledékenységből nem volt, 
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s annyival inkább idegenségből, lianem az mint magánál is Kid-
nél nyilván vagyon, s talán mások mint magunk közt való okadás-
ból néminemű idegenség lévén ő kimével az fejedelemmel köz-
tünk, hogy valami tovább való suspicióra ő kimének is okot ne 
adjak, s valamint Kidet is gyanúságba ne hozzam, ez volt oka 
hallgatásomnak. Egyébaránt az mit mindenkor ez idő alatt is 
meg nem írtam, és most is, én Kidnek mindenkor jó akaró atya-
fia voltam és vagyok kívánván szolgálnom és kedveskednem is, 
kiben ezután is jó alkalmatossággal megfogyatkoznom Kidnek 
nem akarok, elhivén, hogy ő kimének az erdélyi fejedelemnek is 
sem írásom sem izenetem s egyéb K id szolgálatjára való igyeke-
zetemnek megmutatása nem leszen ellene, noha bizony ez előtt 
is bízvást minden én hozzám való gyanúságát letehette volna ő 
klrne, mert noha im senki kételenségében nem vagyok, s nem is 
tartoznám talám véle, hogy szabó . . . . de igazságot írok Kidnek, 
hogy az kassai pacificatiótúl fogvást egy körömnyi méltó megbán-
tást sem közjóban, sem azon kivűl én tőlem ő klme nem szenve-
dett, noha azt megvallom, hogy nem minden Klmetek tanácsko-
zása és cselekedete tetszett énnekem, de talám az is attól volt, hogy 
én nem értettem . . . . adja isten, ne lett legyen káros addig is 
. . . . Kitek gyanusága az közjónak az kit az hol úgy hi-
szem, az kinek kevés gondja volt akármikor is annak lőt-
tek, s hogy ezután semmi idegenségre . . . . innét ne adassék, ki-
vánom, mivel hogy az kinek idegenséget egyességben 
venni is, az szerzett az egyességből is idegenséget. De oly időben 
juttatván isten szegény hazánkat és nemzetünket, hogy de summa 
rei agitur, és ha valaha méltó félelemben volt az mi szegény nem-
zetünk, most egyszer nem valami gyűlölséget vagy idegenséget 
kell forralnunk, hanem mennél nagyobb egyességet és szívessé-
get tarthatunk, azt tartsuk, s úgy tartatunk magunk is meg. 
Egyébiránt csaknem küszöbönként utolsó veszedelmünk, de most 
ezt ebben hagyván, kérem azon Kidet, vigyázzon jól Kitek az török 
actiójára, az ki énnekem igen suspectus, mert némely erősségeket, 
és derék passusokat, az kik az gallus kezében voltanak, visszavé-
vén, ez ő felsége hadai csak szintén az két holnap alatt az trevi-
riensis érseket is megfogták, az ki egyik elector volt, és adhae-
rense volt az galliai királynak, s megkezdik a svéciai had is bó-
dúlni, és tractában vagyon az saxoniai herczeg is és szinte in ipsa 
conclusione láttatnak lenni, ki végbe menvén, elhitte azt az gal-
liai király, s talán nem is ok nélkül, hogy honjában is dolgot kez-
denek neki adni, az mint Károly császár idejében Ferencz király, 
hogy mi reánk magyarokra hozza ki a törököt, s talán két vagy 
három izben is azon tanácsból és példából kezdte, úgy értem bi-
zonyosan az mostani francia király szorgalmazni az törököt, hogy 
diversiót tegyen ő felségének császár urunknak. 
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És noha úgy vagyon, nagy készületit mondják a persára 
most az töröknek, de az mellett ő is ugyan tractál azért, s ki 
tudja azt, mire resolválja magát. Bizony cí-ak az isten jóvolta 
tarta tavaly esztendőben is meg bennünket, annak felette csak 
az európai haddal is az ki Nándor-Fejérvártól fogvást Boszniáig 
vagyon, neki lázadjon is, elég veszedelmet causálliat minekünk, 
ilyen confusióban lévén szegény hazánk, az mint mostan vagyon, 
ír jon azért Kgldet kérem igen szeretettel, ha mi bizonyost ért, s 
azon kérje ő kimét a fejedelmet is, hogyha mit ért bizonyost ő 
klme, az török felől azt communicálja velem, megszolgálom ő 
kimének, én is innét ki bizonyost vehetek tudósitanom el nem 
mulatom . . . . Kglmed, és Kegyelmeteket. 

Az tasnádi dolgot nem commendálom Kegyelmednek, . . . 
tudom eléggé commendatusok Klmednél az szegény Horváth 
Gáspár uram árvái anélkül is, kiknek én is értem, nagy igazsá-
gok vagyon ahhoz, hanem hogy nevemmel is mind ő kiménél az 
fejedelemnél, mind az országnál promoveálja dolgát, kérem Ke-
gyelmeteket, ezek jó i f jú legények . . . . mind Klmeteknek, mind 
az ország 

Magam most hála istennek tűrhető egésséggel vagyok, me-
lyet kivánok istentől Kinek is (sok) esztendeig békességesen meg-
adat(ni) Tartsa meg Isten Kegyelmedet jó egészségben sokáig. 

In Kismárton 25. Apr i l 1635. 
Spblis ac Mficae D. Vrae 

servitor affinis paratissimus 
comes N. Eszterházy. 

X X . 
1635 . dee. 20. 

Eszterházy Rákóczynak. 

Illustrissime prineeps etc. 
Elvettem az Klmed levelét, melyben Kornis Sigmond uram 

ő klme mellett intercedál K id az ő klme Ecsedhez tartozó jó-
szága végett való citatio dolgából. Tekintvén azért mind az Kid 
becsületes törekedését, mind penig Kornis uramnak is távollétét, 
nem csak az proclamatióból hagyattuk ki ő kimét, hanem egé-
szen letettük az atyafiakkal együtt az ő klme ellen való pert 
pro nunc, s nemcsak ebben de egyéb dolgokban is kivánunk 
ezután is szolgálnunk Kegyelmednek és Kornis uramnak is ked-
veskednünk. Tartsa meg isten Kegyelmedet sokáig jó egészség-
ben. Posonii 20 Decemb. 1635. 

Illmae D. Vrae 
servitor et amicus paratissimus 

comes N. Eszterházy. 
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X X I . 
1636 . mart. 25. 

Pázmány Kovacsóczy Istvánnak. 

Magnifice dne amice observandissime. 
Salute, et nostra commendatione praemissa. Ma vagyon 

egy bete, bogy az erdélyi fejedelemnek leveleivel egy debreczeni 
ember volt nálam. És mind az fejedelem leveliben az jó béke-
ségre való igaz indulatját mutatta, én is amint azelőtt úgy 
most is tiszta szível fáradtam abban, liogy az mi kegyelmes 
urunk is bájoljon az békeségre, melytől, maga fejedelmi szelid 
indulatiból sem szokott idegen lenni. És az dolog jó karban 
vaia. De azon közben érkezének levelek az rakomazi csatárúi, 
melyen igen megütköztek sokan. Azért Kgldt, mint régi jóakaró 
fiamat, akarom ez levél által tudósítani, hogyha Kegyelmed 
hazáját és fejedelmét szereti, nemcsak az fejedelmet infor-
málja, de maga is legyen azon, hogy concludáljatok pala-
tínus urammal. Én nem fenyegetődöm, isten oltalmazzon, mert 
fenyegetéssel és szitokkal nem szoktak kadakozni az okos embe-
rek. De félek attúl, kogy nagy hadakat vonszon Kegyelmetek az 
szegény hazára. Igaz hogy lehet segitség az töröktűi, de az segít-
ség veszedelmesb az ellenségnél. Ilyen állapotban lévén az sze-
gény haza, K id informálja az fejedelmet, és ne halogassa az 
mit akar, mert postea non érit tempus. Ezt én igaz jó akaratból 
irom, sőt úgy tetszik, hogy conscientiam obligatiójából. Ment 
leszek isten előtt minden követendő alkalmatlanságok esetiben. 

Tartsa isten Kidet jó egészségben. 
Szombatba 25 Márt i i 1636. 
K id jóakarója 

Cardinalis Pázmány. 
Külczím : Magnifico dno Stephano Kovacchochy ili. dni principis 

Tranniae cancellano et ablegato Cassoviensi, amico observandissimo. 
(Eredeti sajátkezű irata, a gyfehe'rvári Batthyányi könyvtárban. IV. 

4. (num. 23.) 

X X I I . 
1636 . jun. 4. 

Eszterházy Rákóczynak. 

Illustrissime priuceps etc. 
Császár urunk ő felsége akaratjából és parancsolatjából az 

ez levelünk megadó Knezevith Simon megyen Kidhez, néminemű 
bizonyos dolgok végett, aki t szóval fog referálni, s onnét szintén 
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Havasalföldében is be fog menni. Kidet kérjük, mutassa jó aka-
ratját abban, a kivel K id mind ő felségének kedves dolgot cse-
lekszik, s mind magának securitást csinálhat, és az közjót is 
segiteni fogja vele. Kidnek én is megszolgálom. Tartsa isten jó 
egésségben Kidet. Datum in Fraknó die 4 Junii 1636. 

Illustrissimae D. Yrae 
servitor et amicus paratissimus 

comes N. Eszterházy 

(Batthyányi-könyvtár. N° IV. 4. num. 32.) 

X X I I I . 
1636 . jun. 27. 

Eszterházy Rákóczyhoz. 

Illustrissime prineeps etc. 
Az K id 10 praesentis Fejérvárról i r t levelét tegnap estve 

vöttük, s emlékezem reá, kogy mind magának Kidnek, s mind 
Csérnél uramnak, (kivel szóval is sokat beszélgettem) irtam vaia 
s javallottam is, s töttem oblatiót is az Bethlen István urammal 
való egyességről, látván minemű veszedelmes dolgok következné-
nek abból. De nem lévén semmi resolutióm Kidtől azokra, s az 
hallgatást az dologhoz való K id kedvetlenségének Ítélvén, s azt 
is vévén eszemben, hogy K id hitelével még valami uj felőlem 
való szók és irások érték Kidet, nem akartam tovább alkalmat-
lan lennem Kidnek, hanem ex exigentia officii mei elegendő 
intést és adhortatiot töttem iteratis vicibus Bethlen István uram-
nak nagy exaggeratiókkal ezekből az dolgokból hazánkra és 
nemzetünkre következendő veszedelmekről, ha nem alkalmaztatná 
magát ; s érteni akarván azt is, ha hatalmában legyen-e az, ott 
és azok között lévén az hol vagyon, hogy Kiddel tökéletes egyes-
ségre mehessen. Mely leveleimre úgy irt mindenkor, és izent is, 
hogy mindenek felett kivánója legyen az jó egyességnek, látván 
maga is azaránt következendő sok alkalmatlanságot és veszedql-
met ; és hogy semmi ambitio se bemenetelében se ott létében 
nem is hordozná, sőt hogyha tisztességesen meglehetett volna, 
készebb volt volna koporsójában belépni, hogysem oda menni 
az hova ment, ha sok rendbeli megbántása után mind magát, s 
mind fiát szünetlen való rettegéssel, és gyalázatos halállal nem 
rettegtette volna. Mely declarátiót vévén egy néhány rendbeli 
leveleiben ő kimének, annál egyebet, az mit ilyen nyilván irt, 
nem Ítélhettem cselekedeteiből is, ezen dologhoz az töröknek is 
kedvét jelentvén akkor lenni ; és igy irtam volt, ezekből vévén 
okot cum oblatione Kidnek, Azonban se Klmedtől, se ő kimé-
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tői nem lévén semmi notitiám, vagy informátióm, miben marad 
az dolog Kitek között, alkalmatosságom adatván az vezérnek 
való irásra, irtam vaia Bethlen István uramnak, hogy valami jó 
véget vet az egymás közt való dologban Kitek, (kit azon legyen, 
bogy omnimode végben is vigyen) kérem tudósítson róla. Erre 
azért az egész levelének mássát szóról szóra mit irjon, im oda 
küldöttem Kidnek, s ebből értettem, miben vagyon az dolog, kire 
nézve megfoghatja Kgld, ha méltó volt-e tovább mennem az 
dologban, avagy ezután is azonban munkálkodnom, kiváltképen 
hogy már az intereipiált levelekből is, ha valók, és nem szolgái-
nak való biztatások azok, nyilván érthetné, hogy határánál tovább 
ment az dolog. Noha én abban az opinioban vagyok, hogy Bethlen 
István uram instantiája, vagy személyének respectusa is magán 
csak soha az török császárnak erejét meg nem indítja, s talán 
abból váró haszon is az mostani distractiókra nézve, ha nem 
tovább néz annál az török, s az Kldköz felvött idegensége, s az 
onnét való tartás, és az franczia király ösztöne mozgatja és indítja 
őket fészkekből ki, ha kiindulnak. En igy értem, K id többet tud-
hat benne. Isten az ő jóvoltából tegyen irgalmasságot szegény 
nemzetünkkel. 

Az jó emlékezetű szegény Homonnai György uram, mintha 
rendetlenül vágyakozott volna az erdélyi fejedelemségre, és az 
miatt esett volna Lippa az ott való kastélyokkal török kezében, 
nem elegendő képpen informatus Kid mind ez ideig is, mert soha 
neki szegénynek az rendetlenül való bemenetelre semmi szándéka 
nem volt, hanem fáradott inkább abban, hogy kezekbe ne jusson, 
kiről én is élő bizonsága vagyok szegényvek. 

.Bethlen Péter uram micsoda alkalmatlanságokat cselekszik 
K id ellen, in particulari nem értem, hanem im szintén most ér-
kezett egy szolgája ide, ki mit irjon az mostani Husztnál való 
esetről, im azt is szóról szóra leírtam, és oda küldöttem Kidnek. 
Tilalma megvagyon innét ő kimének, hogy semmi alkalmatlan-
ságot ne cselekedjék se maga Kid ditiói, se szolgái ellen, ígéri 
magát hogy azt is cselekszi, de ha miben különbet cselekednék, 
csak értsem az dolgot, per omnia media igyekezem el fognom tőle, 
s partialitást semmi uton követni nem is akarok, minthogy azt 
hivatalom sem engedi. Egyébaránt mind leveleimnek, s mind Csér-
nél György uram által Kidnek tött Ígéretemnek kívánok eleget 
tennem, és szolgálnom is Kidnek. Tartsa meg isten jó egésség-
ben Kidet. In possessione Tartsa ad acidulas 27. Junii 1636. 

Illustriss. D. Vrae 
servitor et amicus paratissimus 

comes N. Eszterházy. 

(Batthyányi könyvtár 5. IV. 4. num. 41.) 



levelezése. 6 7 1 

X X I V . 

1636. jul. 2. 

Eszterházi Rákóczy nah. 

Illustrissime prineeps etc. 
Az Klmecl panaszolkodó levelét, melyet 18. Fejérvárrúl 

irt, tegnap vöttem. De már azelőtt is értvén másoktól is az 
Huszt alatt való esetet, azonban maga is mit irt legyen énnekem, 
verissima páriáját megküldöttem Kgldnek, írván magának is, 
bogy ha maga parancsolatjából cselekedte az a cseléd ̂ .zt, mind 
reversalissa ellen lött az dolog, s mind az én sokszori intésem 
ellen, hogy veszteg üljön az nád között, és hogyha az ő cseleke-
deti leszen, nem csak idegenséget veszen tőlem érette, de animad-
versio alá is vétetik. Hol penig nem ő akaratjából és rendelésé-
ből lött az dolog, ha azok az szabad latrok, vagy maga szolgái 
is, az kik azt az cselekedetet pátrálták volna, körülötte vadnak, 
fogassa meg őket, és érdemök szerint büntesse meg érette. Ez az 
dispositio, s így is értjük az dolgot, bánom, hogy más gyanuságát 
értem Kidnek leveliben, mert sem maga sem atyja Bethlen 
Péter urunk én tőlem semmi insolentiára, sem törökkel való 
társaságra, vagy czimborára soha csak egy babnyi biztatást sem 
vett, mert tudom én azt mint akár mely magyar, minemű vesze-
delmes legyen mind az egymás közt való idegenség, s mind penig 
az törökkel való czimbora, s talán ha azt mondanám is, hogy 
másoknál jobban érzem azokat, nem vétenék benne, kinek okát 
is tudnám adni, de másoknak másképpen tetszvén, s úgy látszik 
Kidnek is, senki elmélkedését meg nem foghatom, s ha csak hat 
magyarja volna is ennek az mi szegény nemzetünknek, és hazánk-
nak, azzal az igazsággal, mint én vagyok, nem volna bizony sem 
ebben az confusióban, sem az egymás között való gyülölségben sem 
utolsó veszedelme pitvara küszöbére nem hágott volna. Az ki az 
közönséges jónak szolgálni akar, gyűlölni is kell annak magát, a 
mások gyülölségét is kell viselni. K id jó tetszése mint itél, de 
ha úgy ismerne Kid, az mint vagyok, és mostani kazánk álla-
potja is kivánná, elhittem bizonynyal, mások alkalmatlan csele-
kedetiben részesnek nem tartana. En mindazáltal megcsonkítván 
az elmúlt sopronyi gyűlésben az én hivatalomnak autkoritását 
is magok ismereti után, csak maga magának meg ne fogyatkoz-
zék nemzetem, én ő klmeknek meg nem fogyatkozom, s kívá-
nom szolgálnom Kidnek is, valamivel kévánja K id és az közjót 
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nézi, s hivatalom is engedi. Tartsa meg isten jó egészségben Kidet. 
I n castello Lakompach 2. Jul i i 1636. 

Illustriss. D. Yestrae 
servitor et amicus paratissimus 

comes N. Eszterházy. 
(Batthyányi könyvtár N° IV. 4. num. 43.) 

X X Y . 
1636 . julius 25. 

Rákóczy Eszterházyncik. 

Illustr. dne comes etc. 
Az K id 2. Jul i i Lakompachról írt levelét megkozák, mit 

írjon K id bőségesen megértettük Bethlen Péter irruptiója felől. 
Azt Klctógen jól s dicséretesen s hivatalja szerint is cselekedte, 
bogy Bethlen Pétert megfenyítette, és érteni adta, hogy rever-
salisa ellen cselekedtette Huszt alá az irruptiót, ki az ő felségé-
vel való közönséges békességünk ellen is vagyon. Cselekedetinek 
minemű mentséget keresett, levelének párjából, melyet ezelőtt 
K id megküldött vaia, értettük. Az ki azt az készületet, s excur-
siót jól megvizsgálja, könnyen megítélheti, ha úgy esett-e az do-
log, az mint Betlen Péter formálta, mert arra B. P.-nek az előtt 
egynehány héttel volt készülete, értettük s megírtuk innen Bor-
nemisza János uramnak, mind szathmári s kállai kapitánoknak, 
hogy Parducz Lukács B. P. számára hadat gyűjt s Huszt alá 
akar csapatni. Az Ecsedhez való jószágból s városokból szaba-
dos hajdúi ott voltak maga fizetett szolgáival együtt, Az gyalo-
gokat is nem tagadhatja, hogy ő szolgái nem lettek volna. Az 
prédával visszamenvén, máramarosi Bencze Péter nevű nemes 
embert rabúl vittek Ecsedben, kit annakutánna maga B. P. bo-
csátott el onnét. Azoknak egyik része az ecsedi jószágban tele-
pedett meg, minthogy oda valók is voltanak. Nagy dolog, ha 
mindazok B. P. hire nélkül löttenek volna, s bizony az is nagy 
dolog, ha ennyi ember lévén részes abban az dologban, végére 
nem mehetni, ki akaratjából ülhetett fel másfélszáz vagy kétszáz 
lovas, kik most is Szathmár és Ecsed, s Kálló körűi szabadosan 
járnak. Az mely katonákat felvertek, azok között régen látott 
hallott katonák voltak, némelyek közűlök hitre adták meg mago-
kat, némelyeket közűlök tiz s tizenkét mérföldnyire fogva vit-
tenek. Azok eleget beszílettek velők, s ismerték kik voltanak, 
melyik volt B. P. hada s melyik Párducz Lukács hada s hova 
valók voltak, káptalan előtt kitek szerint referálták neveket, 
kiket írva küldtünk Kidnek is. Azért K id az B. P. kérését, s 
mentségét az katonák hit szerint való relatiójokkal egyben vet-
vén, magán az dolgot is considerálván, könnyen ítéletet teket 
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Kid, ha B. P. akaratja nélkftl, és csak casu esett az irruptio. 
Lehet Kidnek értésére, az mult napokban találtattuk volt meg ő 
felségét B. P. irruptiója ellen panaszolkodván ő felségének, ő 
flge nekünk klmesen resolválta magát, csak láthattunk vaia 
annak valami effectusát azok által az kiknek incumbált. Lehet 
két egész hete, hogy Linczből alá jött i f jú legény szolgánk az ő 
flge parancsolatit generalis uramra, s a vármegyékre, melyeket 
hozott és az kamarások kezében adta Kassán, az óta még csak 
hallgatásban volt generalis uram. Semmit az ő flge resolutiójá-
nak effectualásában nem mozdított. B. P. is penig csak azon 
előbbeni szabados állapotjában vagyon. Ugy halljuk, ujabb 
hadat gyiijt ugyan azon Párducz Lukács egyik hadnagya; oly 
emberek is halljuk hogy segítik, s hadat fogadnak számára, kik-
nek dissipálni kellene inkább, az kiket titkon együtt is másutt is 
magához kötelezett, ki kellene kerestetni. De úgy látjuk, az K id 
szép intésének és fenyítésének kevés foganatja vagyon nála. Szi-
lágyban az magyarországi határ felé vadnak valami lovasink, 
kik nem egyébre, hanem csak B. P. csavargóinak irruptiójára 
vigyáznak. Az magunk ditiójában talán azokat akarja felveretni, 
avagy ujolag Huszt alá készül. Mi azokat az hadakat ott nem 
tartanok ilyen derék takarodásnak idején, az szegénységet velők 
nem terhelnők, ha B. P. az ő flge klmes resolutiója szerint com-
pescáltatnék, csavargó hadai dissipáltatnának. Az ő flge részéről 
az ő flge diplomája, és mostani resolutiója elegendő securitásunk 
volt. Generalis uram s az több kapitányok miért pártolják eze-
ket, nem tudhatjuk. Irtunk generális uramnak, s kívánjuk, hogy 
ő klme declarálja magát, várhatunk-e az ő flge klmes resolutiója 
szerint B. P. ellen gondviselést, és eífectuatiót avagy mit gondol-
jon ő klme, mert B. P. azalatt minden ellenzés nélkül szabadon 
dologhoz lát, senkitől semmi akadálya nincsen. Elég dolog nekem, 
hogy míg eddig isten kegyelméből egyfelől is semmi invasio nem 
történt, az ő flge ditiójából vagyon háborgatásunk. Az ő flge 
klmes resolutiójából elhittük változás nem lehet, és ő flgére nézve 
bizony igen bátorságosok vagyunk, de az főtiszteknek az ő flge 
resolutiójának executiójában való halogatását károsnak láttuk. 
K id hivataljának felel meg, és nemzetünk békességes állapotjára 
visel gondot, midőn B. P.-t megfenyíti, és az ő flge tisztviselőit is 
ő flge dispositiói effectuálására serkentgeti. Tudom azt, hogy K id 
igaz magyarnak tartja magát és az magyar nemzetnek megma-
radását szívből kivánja. s akár Magyarország akár Erdély legyen, 
az hová az magyar nemzetség szorult, annak romlásától irtózik, 
melyre nézve el nem hihetjük K id felől, hogy K id az B. István 
uram tanácsát, indulatját s török császár hadai ellenünk s Erdély 
ellen incitálását nemzetünknek s hazánknak megmaradására való 
jó és istenes útnak tartotta volna valaha lenni, kire nézve illendő 
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volt mind az magyar nemzetnek szeretetikez, s mind főkivataljá-
koz, mikor K id sok rendben Bethlen István uramat dehortálván 
eleibe vött veszedelmes utjának eontinuálásától az velünk való 
megegyesedésre inté. Abból magának bizodalmat nem kellett 
volna venni Bethlen István uramnak, sem az törököt ellenünk 
biztatni. Oly kételen állapat alá vetette magát Betklen István 
uram szabad akaratja szerint, hogy akárki üdvösséges tanácsát 
is talám úgy nem követheti, amint maga is kivánná Betklen 
István uram. Azért ilyen állapotban lévén, hogy az K id intésénél 
nem békességre hajolhat, hanem mind magát s mind az törökö-
ket biztatja vele, K id jó Ítéleti, ha Bethlen Istvánnak Kidhez, s 
Kidnek B. Istvánhoz való irási közönséges békességet szerezliet-
nek-e. B. P. még az ő flge ditiojában lakik, minden ellenzés nél-
kül ujabb hadat fogad, szolgái és hadnagyi szolgáinktól elprae-
dált lovakon szabadosan járnak, köntösöket viselik, s Kiteknek 
is ő íige után kivatalja szerént lévén jurisdictiója rajta, fenyítse 
őket meg K id serio. Párducz Lukácsot s több csavargó praedá-
lóit az K id parancsolatja szerint fogtassa s büntesse meg, kiket 
most is mellette tart. Elvárjuk Bethlen Pétert az ő íige klmes 
parancsolatjához is mint alkalmaztatja magát, ő flge után Kidnek 
úgy mint főtisztviselőinek leszen dicséretére, kiváltképpen ka az 
ő íige mostani távollétében Magyarországnak minden részeit 
szép csendességben tartja, és ha kik valami veszekedést akarná-
nak is indítani, ideje korán compescálja azokat is, kiből az is 
következhetnék, hogy az mely idegen nemzetek Betklen István 
izgatására ellenünk igyekeznek, eszekbe vévén, hogy az ő indu-
latjok senkitől nem foveáltatik, inkább megtartoznának, s nekünk 
is könnyebb volna csak egyféle ellenségre vigyáznunk. Jóllehet 
mi az törököt ellenségünknek nem tartjuk, mert ellenek semmi-
ben sem vétettünk. Az ország adaját esztendőnként török csá-
szárnak beküldöttük, ajándékinkkal valamint az fényes portának 
régi szokás szerint tartoztunk, éppen praestáltuk, kiért oltalmát 
várjuk inkább mint háborgatását, noha Bethlen István uram 
mást hirdet felőlünk, igen méltatlan vádlásával ingerelvén őket 
ellenünk. Talám azt gondolja Bethlen Istváu uram, hogy az 
porta meg nem gondolja vádlásinak mivoltát, hanem mind elhiszi, 
nem vigyáztatván semmit az országnak csendes állapotjára, kiszen 
császárnak s az vezéreknek jönnek mennek csauzi, látják, ka az 
ő vádlása szerint vagyon Erdélyben az állapot. Mi uram, az mi-
vel az török császárnak tartozunk, meg adjuk, az országot békes-
ségben akarjuk tartani, s magunkra vigyázunk, az többit isten-
nek gondviselésére bizzuk. Tartsa meg isten etc. Datum Albae 
Juliae die 25 Juli i 1636. 

( B a t t h y á n y i - k ö n y v t á r N ° I V . num. 46 . ) 

Közli : B E K E ANTAL. 
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A MAGYARORSZÁGI REFORMATIO KORÁBOL. 

HARMADIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 

X X X I . 
1 5 5 2 . apr. 7. Bécs. 

Ferdinánd megparancsolja a kolosváriaknak, kik a domokos-rendiek kolos-
torát megtámadták s kirabolták, hogy az okozott kárt térítsék meg, a baráto-
kat fogadják vissza, egyébként a bűnösök megbüntetését fenntartja magának. 

Ferdinantus divina favente dementia Romanorum Hun-
gáriáé Boh. etc. Rex semper Augustus ete. íidelibus nostris 
prudentibus et circumspectis judici et juratis, caeterisque civi-
bus et incolis civitatis nostrae Coloswár salutem et gratiam. 
Exponitur Majestati nostrae in personis religiosorum Fratrum 
Ordinis Praedicatorum, quomodo vos superioribus diebus nescitur 
unde moti in monasterium ipsorum, quod istbic in Colosvar con-
structum babent, violenter irruentes omnia quaecunque in ipso mo-
nas te r i , domibusque et cellulis ipsorum fratrum invenissetis in 
praedam convertissetis, librariamque in qua multi et optimi libri 
fuisse dicuntur, penitus despoliassetis, domosque et earum ostia fe-
nestrasque hostilem in morem effregissetis, ac tandem ipsos fra-
tres, qui ibidem commorabantur, multis contumelijs affectos e mo-
nasteri o, et e medio vestri penitus ejecissetis in contemptum dei, 
ejusque Ecclesiae, damnumque ipsorum exponentiumnon mediocre. 
Quamvis igitur intelleximus ex litteris fidelium nostrorum Specta-
bilium et Magnificorum Joannis Bapt. Castaldi etc. ac. Andreae 
Báthori etc. vos ad ipsorum admonitionem certam concordiam 
cum praefatis Fratribus inijsse super violentijs injurijs, et damnis 
ipsis modo praemisso illatis, cum tamen nos Fratres ipsos, caete-
rosque ecclesiastici ordinis homines et ministros sacrorum 
summi dei in speciali ubique protectione habeamus, ac proinde 
impune per quempiam ipsis ullam injuriam aut damnum inferri 
nolimus, fìdelitatibus vestris barum serie firmiter et sub gravis-
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simae indignationis nostrae poena comittimus et mandamus, ut 
aeceptis praesentibus, ac praemissis sic, ut praefertur, stantibus et 
se habentibus, universa damna per vos modo praemisso dictis 
Fratribus in invasione, direptioneque monasterij ac rerum eorun-
dern, confractioneque domorum et rerum in ipsis ad usura orna-
mentumque paratarum quovis modo illata, ipsis Fratribus abs-
que ulla mora juxta concordiam jam cum eis factam integre 
refundere, ac resarcire, librosque e libraria asportatos in locum 
suum restituere, et omnia denique in pristinum statura reponere, 
Fratresque civitatis rursus in eorum monasterium intromittere, 
eosque ibi pacifice permanere permittere debeatis, neque eos in-
posterum ullis injurijs, damnis, aut raolestijs affi cere, aut per 
quempiam affici sinere praesumatis, vel sitis ausi modo aliquali. 
Nos autem, quod ad poenam attinet, in quam propter violentias 
hujusmodi in locum sacrum, inque rainistros Ecclesiae dei 
temere illatas jure optimo incurristis, quid ulterius vobiscum 
facere velimus, suo tempore statuemus. Secus igitur nullo modo 
feceritis. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datura 
Yiennae die 7. mensis Aprii. Anno Domini 1552. 

Ferdinandus 
Nicolaus Olalius 

E. Agr. 
(Caroli W a g n e r : Analecta Diplomatica Vol. I. pag. 359 — 361 . 4° lat. 
1281 . a M. N. Múzeumban, eredetije valószínűleg a leleszi káptalan lev.) 

X X X I I . 
1552 . aug. 20. Bécs. 

Ferdinánd utasítja a kamarát, hogy a segesdi convent szerzeteseinek, kik 
neki 5° 0 mellett 1000 frtot kölcsönöztek, ennek kamatját évenként Szt-János 

napján jó pénzben fizesse ki. 

Ferdinandus. etc. 
Reverende, Venerabilis ac Egregij, fideles dilecti. Cum 

nobis venerabiles devoti fideles nostri dilecti, minister caeterique 
fratres provinciáé Hungáriáé Sanctae Mariae conventus Segus-
diensis ad graciosam requisitionem nostram summáin mille flore-
norura hungaricalium, quemlibet florenum pro septuaginta quin-
que cruciferis computando in auro et talleris erga quinque tlore-
nos interesse de quibuslibet centum florenis in paratis pecunijs 
mutuo dederint et euumerauerint, nosque eam summám plena-
rie receperimus ; idcirco iniungimus et committimus vobis, qua-
tenus praedictis fratribus ac omnibus eorum successoribus nomi-
natura interesse quinque florenorum de tota capitali summa 
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annuatim et singulis annis ad festum Sancti Joannis Baptistae 
in bonis monetis, quibus facta est depositio, ex prouentibus ca-
merea nostrae Hungaricae totaliter et sine defectu persoluatis et 
enumeretis. Executuri in eo expressam voluntatem nostrani. 
Datum in ciuitate nostra Vienna vigesima Augusti Anno etc. 
Quinquagesimo secundo, regnorum nostrorum Romani X X I I , 
aliorum uero X X V I . 

Ferdinandus. 
Ad mandatum domini Regis 

proprium. 
Philippus Breyner 

Melchior v. Hoberckh 
B ta Dunant. 

(Benignae resolutiones regiae annorum 1 5 5 1 — 1 5 5 3 , 4. sz. fol. 88. b. 
mk. orsz. levéltár, kincst. oszt.) 

X X X I I I . 

1552 . sept. 6. Bécs. 

Ferdinánd meghagyja a Icamarának, hogy Miklós n.-szombati plébánosnak 
plébániájabeli három szőllején a tizedet ne vegyék meg, hanem alamizsnakép 

számolják el. 

Ferdinandus etc. 
Reverende, Venerabiiis et Egregij, fideles nobis dilecti. 

Honorabilis Nicolaus presbiter plebanus Ecclesie Tyrnauiensis 
per supplicem suum libellum humillime nobis supplicauit, vt 
decimas vini de quibusdam tribus vineis sui plebanatus in promon-
thoria Thotdyos existentibus ad mensam Archiepiscopatus Stri-
goniensis exigi solitas, eidem in elemosinam relaxaremus graciose, 
cuius humillimis petitionibus clementer annuentes, committimus 
vobis tenore presentium, quatenus pro presenti hoc anno praefa-
tas decimas memoratarum trium vinearum ab eodem Nicoiao 
presbiteroplebano exigi non faciatis, sed eidem prout ipse a 
nobis pecijt, in elemosinam dare et concedere debeatis. — — — 

Datum Vienn§ sexta mensis Septembris Anno Domini 1552. 
Ferdinandus. 

Nicolaus Olahus 
E. Agriensis. 

(Benignae resolutiones regiae annorum 1551 — 1 5 5 3 . 4. sz. fol. 96 a. a 
mk. orsz. levéltár kincst. oszt.) 
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X X X I V . 
1553 . jun. 24. Bécs. 

Ferdinánd értesíti a kamarát, liogy a pozsonyi apáezáknak hetenként 2 frtot m. 
értékben utalványozott, s erről a pozsonyi harminczadost majd tudósítni fogja. 

Ferdinandus. 
Reuerende, Venerabilis ac Egregij, fideles dilecti. Intelle-

ximus certas ad supplicationes vobis per supremum cancellarium 
regni nostri Hungáriáé porrectas consilium et opinionem vestram 
super quas baec nostra sequitur resolutio. 

Sanctimonialibus Posonij residentibus nos ad bumillimam 
interpellationem earum singulis septimanis duos florenos bunga-
ricales ad sustentationem earum ex speciali gratia ordinamus et 
tricesimatori nostro Posonij ea de re mandata dabimus. 

Datum in ciuitate nostra Vienna vigesimo quarto mensis 
Junij Anno etc. LU I . , regnorum nostrorum Romani X X I I I , re-
liquorum vero X X V I I . 

Ferdinandus. 
ad mandatum domini Regis proprium 

Philippus Breyner 
Erasmus von Gera Adler. 

B t a Dunant. 
(Benignae resolutiones regiae anni 1553 . a m. k. orsz. l tár kincst. oszt.) 

X X X V . 
1554 . apr. Pozsony. 

A kamara nézete a pozsonyi ferenezesek egy kérvényét illetőleg, melyben ezek 
tekintve, hogy a lutheránusok miatt sok szerzetes jön hozzájuk, segélyt kérnek. 

Monachi Franciscani Posonienses dicunt sui ordinis fratres 
plurimos hic confluxisse propter penuriam et Lutheranos, petunt 
subleuarj, 

videtur vt d. s. mag(nificencia) 
et locumtenens mittant istos pre-
bito viatico ad Cassouiam, Lew-
chouiam et ad alia loca superiora, 
ubj claustra parata habent ; pote-
runt omnino eis de victu prolù-

dere ex decimis eorum. 
Ad Maiestatem Regiam ut lo-

quatur cum dominis. 
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(Expeditiones Camerales 1554 — 1559. és pedig a »Supplicationes in 
Dieta Posoniensi ad Cameram missae, Mense Aprili 1554.« czimii 20-dik 

számú csomóban 15. 1. a mk. orsz. levélt, kincst. oszt.) 

X X X V I . 

1554. apr. Pozsony. 
A Jcamara nézete a n.-szombati ferenezesek egy kérvényéről, melyben ezek ko-

lostoruk és templomuk helyreállítására segélyt kérnek. 
F r a t r e s F r a n c i s c a n i de T y r n a u a supl ican t p r o t e e t u r a t e m -

pli e t c laus t r i sui et ce l l a rum, qu i a p r o p t e r p l u u i a m f r a t r e s pe r -
s e u e r a r e in cellis suis non possent . 

S t a t in g r ac i a R e g i e M a ie s t a t i s , 
t a m e n domin i p r e l a t i ist is debe-
r e n t c o m p a t i , p r e s e r t i m quod 
exe rc i t um non a lun t , e t de deci-
mis e o r u m possen t a l iqu id a d hoc 

dec idere . 
Más kéz : Prelátus dedit aliquid quidem, et Reg. Maiestas de-

dit fl. 40. 
(Expeditiones Camerales 1554 — 1 5 5 9 . és pedig a »Supplicationes in 
Diaeta Posoniensi ad Cameram missae, Mense Aprili 1554.« czimü, 20-dik 

számú csomóban 23. 1. a mk. orsz. levéltár kincst. oszt.) 

X X X V I I . 

1554. maj. 5. Pozsony. 
Kamarai vélemény a szt.-mártoni apát s a barátok eltartását illetőleg. 

5- ta die M a y in Consilio R e g i e M a j e s t a t i s 1554. 
I n Z e n t h m a r t o n col locetur p rou i so r ad p r o u e n t u u m a d m i -

n is t rac ionem. E t ex bis i n t e r t e n e a t u r a b b a s cum f r a t r i b u s e t f ami -
l ia necessar ia , r e l i q u a c o n v e r t a n t u r a d p res id i j solucionem. 
(Expeditiones Camerales 1554 — 1 5 5 9 . és pedig a »Supplicationes in 
Diaeta Posoniensi ad Cameram missae, Mense Aprili 1554.« czímíi, 20-dik 

számú csomóban, 52. 1. a mk. orsz. lev. kincstári oszt.) 

X X X V I I I . 

1554. maj. 20. Bécs. 
Ferdinánd rendelése a kamarához, hogy a n.-szombati ferenezeseknek templo-
muk tetőzetének s kolostoruk javítására 40 frtig, a pozsonyi ferenezeseknek 
perig 100 frtig való segélyt fizessen ki; ügyeljen egyúttal, hogy a pénz más 

ezélra ne fordíttassék. 
F e r d i n a n d u s etc. 
R e u e r e n d i e t E g r e g i j f ideles dilecti . Q u o n i a m nonnul l i fide-

les nos t r i cum in d ie ta Poson ieus i p rox ime p r e t e r i t a t u m e t i am 
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postea liic Vienn§ supplices libellos nobis humiliter obtulerunt, 
voluimus circa eos et maxime qu^ cameram nostram Vestrae 
administrationis concernere videntur, vosdegraciosavoluutate nos-
tra clementer informare. 

Instanter petunt fratres diui Francisci de Tyrnauia subsi-
dium ad tecturam templi et claustri renouandam. Igitur placet 
nobis, vt per tricesimatores nostros eiusdem loci curetis succes-
sine dari predictis fratribus vsque ad florenos quadraginta, ita 
tamen, vt tricesimatores aduertant, ne ista pecunia ad alios vsus 
quam ad tegendi claustri necessitates conuertatur. 

Preterea quum interior tectura templi fratrum ordinis diui 
Francisci Posonij degentium dicatur vetustate ita absumpta, vt 
ruinae vicina sit, ad humillimam fratrum ipsorum petitionem gra-
ciose admittimus, vt ad eius tecti reparationem de prouentibus 
nostris flor. centum vna vice numeretis, prouidentes diligenter, 
ne hec pecunia in alios vsus conuertatur. Nostram in bis omnibus 
seriam executuri uoluntatem. Datum Vienn^ vigesima die mensis 
Maij Anno Domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo 
quarto. 

Ferdinandus. 
ad mandatum domini Regis proprium 

Philippus Breyner 
M. v. Hoberckh Adler 

B<a Dunant, 

(Beniguae resolutiones regiae anuorum 1553—1554 . 5. sz. fol. 24 — 38 
a mk. orsz. leve'lt. kincst. oszt.) 

X X X I X . 

1554. sept. 7. Bécs. 

Miksa főherczeg a kamarával az erdélyi püspök egy leveléből kivonatot közöl 
s az erd. tizedről szóló egg törvényczikket illetőleg nézetét kéri be. 

Maximilianus dei gratia Rex Bohemi^, Archidux Aus-
tri§ etc. 

Reuerende ac Egregij, fideles dilecti. Transmittimus vobis 
bisce inclusum extractum ex literis Episcopi Albensis, vayuodae 

*) Hiányzik. 
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Transsyluani^, nuperrime acl nos allatis. E t quum super huius-
modi de deeimis articulo consilium et opinionem vestram neces-
saris intelligere cupiamus, idcirco vobis autboritate domini et ge-
nitoris nostri colendissimi comittimus, vt huiusmodi articulum 
cum contentis in eo diligenter perpendere et considerare ac 
consilium et opinionem vestram nobis primo quoque tem-
pore perscribere velitis. In quo nostram bene gratam exeque-
mini voluntatem nostra erga vos gratia recognoscendam. Datum 
Vienne die VII . mensis Septembris Anno Domini M D L I I I , 
Regni nostri Bohemi^ sexto. 

Maximiiianus. 

Külczím : Reuerendo ac egregijs N. praefecto et consiliarijs camere 
sacrae regiae Maiestatis in Hungaria, nobisque fidelibus dilectis. 

(Benignae resolutiones regiae anni 1554. Orsz. levélt, kincst. oszt.) 

X L . 

1554. september 13-a előtt. 

A sopronyi ferenczesek szegénységükben kérik a királyt, hogy segítse őket kivált 
ruhával, és élelmi szerrel. 

Serenissime Rex, Domine Domine Graciosissime. 
Vestr§ Serenissime Maiestatis humiles deuoti ac fideles ca-

pellani fratres ordinis sancti Francisci prouinci^ Hungari§ in 
ciuitate Sopronieusi deo famulantes nulluni prorsus terrenorum 
prouentuum adminiculum babentes, sed solis Christi fidelium lar-
gicionibus et elemosinis sese sustentantes vitám pauperem ducendo, 
Vestre Serenissime M. humiliter supplicant, quatenus pro diuina 
charitate dignetur Maiestas Vestra S. eisdem fratribus predicti 
monasterij pijs elemosinis subuenire et precipue prouideri facere 
de vestiendis fratribus, qua plurimum indigent pro byeme iam 
presenti, ac eciam de victualibus, vnde vtcunque sustentari que-
ant et in dei laudibus deuocius et quiecius occupari valeant, qui 
pro Vestr§ Serenissima M. vita prospera et incolumi ac omnium 
bonorum continuum successum et principatus gubernacionem feli-
cem deum omnipotentem jugis precacionibus postulantes non ces-
sabimus, clemens a Vestra S. Maiestate expectamus responsum. 

Külczím : Supplicacio fratrum Sancti Francisci conuentus Sopro-
nién si s. 

(Eredeti Maximiliánnak Bécsben 1552. september 13-án kelt leiratához; 
mellékelve az orsz. lev. kincst. oszt.) 
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X L I . 

1554. sept. 13. Bécs. 

Miksa főherczeg meghagyja a kamarának, hogy a sopronyi ferenczcseknek a 
kért segélyt adja meg. 

Maximilianus elei gratia Rex Bohemie, Archidux Austri^, 
Dux Burgundig etc. 

Reuerendi, Magnifice et Egregij nobis dilecti. Ex inclusa 
presentibus supplicatione fratrum Franciscanorum de Sopronio 
cognoscetis, quid ijdem nobis supplicent. Hortamur itaque Vos, 
et nihilominus authoritatem S. Maiestatis regie, domini et ge-
nitoris nostri obseruandissimi qua fungimur Yobis committimus 
ut de danda ipsis fratribus elemosina aliqua, quam petunt, pro-
uideatis. Secus non facturi. Datum Yienn§ tredecimo die Sep-
tembr. Anno Domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo 
quarto 

Maximilianus. 
Joan. Listhius. 

(Benignae resolutiones regiae anni 1554. a m. kir. orsz. lt. kincst. oszt.) 

X L I I . 

1554. dee.' 20. Bécs. 

Miksa főherczeg a kamarát utasítja, hogy a szepességi, ledniczi panaszkodó 
karthausiak felség folyamodását vizsgálja meg s tegyen jelentést. 

Maximilianus dei gratia Rex Bohemiae, Archidux Aus-
triae etc. 

Reuerendi ac Egregij fideles dilecti. Quid religiosi Prior, 
caeterique fratres Chartusienses in claustro Sancti Anthonij 
prope Lechnitz in terra Scepus fundato degentes s. r. Maiestati, 
domino ac parenti nostro charissimo conquerantur, fidelitates 
Vestrae ex supplicatione bisce annexa, simul et literis originali-
bus per suam r. Maiestatem de exemptione tricesimarum eis-
dem corroboratis cognoscent. Quapropter fidelitatibus Vestris 
suae r. Maiestatis nomine clementer committimus, ut suae r. 
Maiestati praedicta supplicatione reuisa, desuper informationem, 
consilium ac opinionem Yestram perseribatis. In eo facturi estis 
suae r. Maiestatis ac vostram dementem uoluntatem. Datum 

*) Hiányzik. 
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in ciiiitate Vienna uigesima die Deeembris Anno quinquagesimo 
quarto, regni nostri Boliemiae sexto. 

Maximilianus. 
Ad mandatum domini Regis proprium 

Philippus Breyner 
Melcher von Hoberckh 

S. v. Pieschen. 
Külczím : Reuerendis ac egregijs Francisco Thurzoni de Betble-

henfalwa Episcopo Nitriensi, sacrae r. Maiestatis praefecto caeterisque 
suae r. Maiestatis camerae Hungaricae consiliarijs fidelibus nobis 
dilectis. 
(Benignae resolutiones regiae anni 1554. a m. k. orsz. ltár kincst. oszt.) 

X L I I I . 
1555. április 27. Pozsony. 

A kamara véleménye egri beadványokat illetőleg, melyek a rcformatióval ösz-
szefüggő tényeket érintenek. 

Seribit Zarkandi de Nobilibus, qui domos in ciuitate Ag-
riensi habent : An sit census ab eis exigendus 

Opinio 
Concordetur cum ciuibus vel 

ferant onus. 

Ludi magister petit vas vini dari antiquitus consuetum, 
vt detur eciam si consuetudo 
non esset, quo studia promo-

v eantur. 
Seribit capitulum de Joanne Fygedy, quod concionato-

rem Sacramentarium induxit in arcem et quod cum Zarkandy 
male agat, cujus prouisorem verberauit, contrascribam regium 
vituperijs affecit, 

Ad d. prefectum mittend^ litere 
in speciali, vt ipsum Fygedy 
quo a talibus abstineat, Maies-
tas Regia admonere dignetur, 

ne malum in maius crescat, 
Zarkady seribit de abdicando se ab officio prouisoratus, 

de verberato viceprouisore, 
Ad Fygedy seribendum de eius 

insolencijs. 
(Expeditiones Camerales 1554—1559. és pedig a »Memoriale 1555. 

Januarius — October« czímü füzetben az orsz. ltárban kincst. oszt.) 
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X L I V . 
1555. jan.—oct. Pozsony. 

Kamarai vélemény murányi lakosok kérvényéről, mely re/ormatiót illető 
tényeket érint. 

Colonj de villa Murano constructa petunt seruari liberta-
tém concessam exustis in 12 annos in omnibus, per dominum 
groff Mikola 

placet, 
de restituenda eis Ecclesia, vt audiant verbum dej, 

reddatur, 
de reddendis terris colonorum et Ecclesie, vt inde viuant, 

Iustum 
de campana item restituenda, 

Item. 

(Expeditiones Camerales 1554 —1559. és pedig a »Memoriale 1555, 
Januarius—October« czímü füzetben, a m. k. orsz. lev. kincst. oszt.) 

XLV. 
1556. jan. 27. Pozsony. 

Ferdinánd utasítja a kamarát, hogy az Oláh Miklós alapította újra szerve-
zett n.-szombati iskolában tanuló szegény ifjak részére hetenként 2 forintot 

fizessen ki. 

Ferdinandus etc. 
Fidelibus nostris Reuerendis Magnifico et Egregijs Fran-

cisco Thurzó de Bethlehemfalwa, Episcopo Nitriensi, Prefecto 
ceterisque consiliarijs carnei^ nostr§ Huugaric§ presentibus et 
futuris salutem et gráciám. Cum iutelligamus, scolam Tyrnauien-
sem per fidelem nostrum reuerendissimum in Christo patrem 
dominum Nicolaum Olahum Archiepiscopum ecclesie metropo-
litane Strigoniensis locique eiusdem comitem perpetuum, Prima-
tem Hungarie Apostolicae sedis legatum natum, summum et 
secretarium, cancellarium ac consiliarium et compatrem no-
strum reformatam frequenciam pauperum Scolasticorum iam 
habere et in dies augeri, vt igitur eorum pios et honestos conatus 
nos quoque munificencia nostra promoueamus, eorumque inopi«? 
succurramus, statuimus et decreuimus, vt scolasticis in eadem 
scola habitantibus et in dies aduenientibus singulis ebdomadis 
duo fior, ex tricesima ista nostra Thyrnauiensi dari ac numerari 
debeant. Idcirco Fidelitatibus Yestris harum serie firmiter com-
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mittimus et mandamus, vt a modo deineeps siugulis semper ebdo-
madis duos flor. in vsurn pauperum predictorum seolastieorum 
dare et numerare debeatis, vt bae munificencia nostra adiuti in 
dies magis ac magis augeri possint in promocionem religionis 
Christiane, ecclesiarum dei ornamentimi atque ministeria. Aliud 
igitur nullo modo facere presumatis. Presentibus perlectis exhi-
benti resti tutis. Datum Posonij vigesima septima Januari j Anno 
domini 1556. 

Ferdinandus. 
Nicolaus Olahus 
Strigoniensis. 
«Joannes Listhius. 

(Benignae resolutiones regiae annorum 1 5 5 5 — 1 5 5 7., 6. sz. fol. 82 a. 
a m. k. orsz. levéltár kincst. oszt.) 

X L VI. 
1556. sept. 18. Bécs. 

Ferdinánd utasítja a Icamarát, hogy Bohj György láfosztott leleszi prépostnálfc 
segélykép 100 frtot fizessen ki. 

Ferdinandus etc. 
lleuerende, Magnifici et Egregij, fideles nobis dilecti. Ha-

bentes rationem paupertatis et despoliationis fidelis nostri vene-
rabilis Georgii Body prepositi Leleziensis centum florenos Hun-
gar. in monetis ipsum iuuar evoluimus, propterea fidelitati Vestr§ 
barimi serie committimus, vt predictos centum florenos bung. 
prefato preposito dare et numerare debeatis. Secus non facturi. 
Datum Vienne decimo octauo die Septembris Anno Domini 
MDL VI. 

Ferdinandus 
Nicolaus Olahus 

Strigoniensis. 
Georgius Draskowyth 

prepositus Posoniensis. 
(Benignae resolutiones regiae annorum 1555 —1557. 6. sz- fol. 113. az 

orsz. levéltár kincst. oszt.) 

X L V I I . 
1557. máj. vagy jun. Pozsony. 

A kamara nézete János, kolozsmonostori apátot illetőleg, kit apátságából elűz-
tek, s most a maga s társai részére segélyért esedezik. 

Circa supplicaciones Wiennae Maiestati regiae porrectas 
camerae Hungaricae opiniones. 

In Mense Mayo 1557. In Junio Posonii. 
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Fráter Joannes Abbas de Kolosmonostbra dicit se ab eo 
tempore, quo per rebelles ex Abbacia expulsus est, in incertis 
sedibus Avagari, neque iam babere, quo se cum orpbanis suis sus-
tentare et vestire possit, orat sibi aliquam prouisionem clemen-
ter constitui. 

Quia religiosus est, videtur nobis 
bumiliter, vt Tbyrnavi^ claus-
trum ingrediatur. Nam et antea 
ibi concionatorem egit, et nunc 
fungatur eodem officio, vbi per 
Maiestatem Yestram vestitura 
prouideri poterit. Stat tamen in 
graciosa Maiestatis Yestr§ deli-

beratone. 

Más, vagy a király, vagy a korlátnok kezével : dentur fl. 40. 

(Expeditiones Camerales 1554 — 1 5 5 9 . a m. k. orsz. ltár kincst. oszt.) 

X L Y I I I . 
1557. jul. 20. Bécs. 

Ferdinánd beleegyezik a csallóközi apáczákkal jószágaikat illetőleg kötött 
szerződésbe, s bizonyos feltételek mellett azt Korláth Mihályra ruházza. 

Ferdinandus etc. 
Reuerende, ac Egregij fideles dilecti. Intelleximus ex lit-

teris vestris ea, que simul cum Reuerendissimo Nicolao Olabo, 
Archiepiscopo Strigoniensi, consiliario nostro etc. cum fratre 
Casparo predicatore Tyrnauiensi et Francisco literato de Zaka-
las, officiali bonorum Sanctimonialium, in Challokez ratione 
eorum bonorum tractastis, et quod dictae virgines Sanctimonia-
les ad dementem requisitionem nostrani bona illa in nostras aut 
cuius manus vellemus per integri anni spácium sub illa pensione, 
qua antebac dicto Archiepiscopo Strigoniensi arendasseut, dare 
contenti (így) essent, cum certis tamen conditionibus, in eisdem 
literis vestris expressis. Quam diligentem tractationem vestram 
nos dementer approbamus, vobisque mandamus, vt iuxta prio-
rem dementem concessionem nostrani eadem bona egregio fideli 
nobis dilecto Michaeli Korlath attentis tamen et reseruatis con-
ditionibus praelibatis ac prout suadetis, ne scilicet ipse bona illa 
desolet, uerum colonorum consuetis et ordinariis censubus et 
seruitiis contentus sit, nec ultra id ipsos cogat, ac Franciscum 
Literatum officialem et cursorem quendam exemptos, ac in ipsa 
libertate, qua bactenus fuerunt, conseruet, assignetis, nec non 
super ijs literas et quae necessaria uidebuntur, expediatis. In eo 
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facturi estis dementem uoluntatem nostram. Haec sunt quae 
nobis clementer respondere uoluimns. Datum in ciuitate nostra 
Vienna die uigesima mensis July Anno quinquagesimo septimo, 
Regnorum nostrorum Romani uigesimo septimo, aliorum uero 
tricesimo primo. 

Ferdinandus. 
Ad mandatum domini Regis proprium 

Melcber von Hoberckb, 
Lien. Puchler a Weittenegg. 

S. v. Pieschen. 
B t a Dunant. 

Külczim : Reuerendo et egregijs praefecto caeterisque camerae 
nostrae Hungaricae consiliarijs, fidelibus nobis dilectis. Presspurg. 

(Benignae resolutiones regiae anni 1557. az orsz. ltár kincst. oszt.) 

X L I X . 
1558. sept. 18. Bécs. 

Ferdinánd utasítja a kamarát, hogy a pozsonyi ferenczeseknek évenként 25 
frtos részletekben 100 frtot fizessen ki. 

Ferdinandus etc. 
Reuerende Magnifice ac Egregij, fideles nobis dilecti. Scia-

tis nos pro nostra in Religionem pietate ac respectu paupertatis 
religiosorum fratrum ordinis Sancti Francisci in ciuitate nostra 
Posoniensi degentium prouisionem illám, quam antea in camera 
ista nostra a nobis babuerunt, aliqua in parte adauxisse, ita vide-
licet, vt inposterum in singulos annos, durante nostro beneplacito, 
centum illis fior, hungar. numerentur et exoluantur, ita scilicet, 
vt ad singulas angarias viginti quinque fior, hungar. sine aliqua 
difficultate eis dentur. Fidelitati itaque Vestr§ harum serie fir-
miter committimus et mandamus, quatenus a modo imposterum 
singulis annis, quoad a nobis aliud non habueritis in mandatis, 
prefatis fratribus centum fior, hungar. ex camera ista nostra 
modo premisso exoluere et assignare debeatis. Presentibus per-
lectis exhibenti restitutis. Datum Vienn§ decima octaua Septem-
bris. Anno domini Millesimo quingentesimo quinquagesimo 
octauo. 

Ferdinandus. 
Georgius Draskouith 
E. Quinqueecclesiens. 

(Benignae resolutiones regiae annorum 1558 —1560. 7. sz. fol. 27. b. 
a m. k. orsz. levéltár kincst. oszt.) 
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L. 

1559. sept. 2G. Bécs. 

Ferdinánd felhívja a Icamarát, hogy az apácza-szakálosi lalcosolc panaszát; 
kik a nyulak szigetebéli apáezákhoz tartoznak s kik most feltételesen Korláth 

Mihályt uralják, vizsgáltassa meg s tegyen jelentést. 

Ferdinandus diuina fauente dementia Electus Romanorum 
Imperator, semper Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohe-
miae etc. Rex etc. 

Reuerende, Magnifice ac Egregij fideles nobis dilecti. Ex 
inclusa praesentibus supplicatione cognoscetis, quid nobis con-
questum sit in personis vniversorum incolarum possessionis Apá-
cza-zakalos, ad Moniales de insula leporum pertinentis. Quum 
autem nos possessionem illam, sicuti et alia earundem monialium 
bona egregio Michaeli Korlath inter alias conditiones eo pacto 
tenendam tradiderimus, ne colonos ad seruitia uel census maio-
res, quam Monialibus ipsis ab antiquo praestare consueti fuerunt 
compellat, volentes super praedictis eorundem colonorum quaere-
lis nobis oblatis per inquisitlonem fieri certiores. Fidelitati Yes-
trae harum serie committimus et mandamus, ut ex camera ista 
nostra certum mittatis hominem, qui cum testimonio capituli Po-
soniensis (cui ut ad requisitionem uestram proficiscatur per alias 
literas nostras mandauimus) de praedictorum colonorum quaere-
lis et grauaminibus diligentem faciat inquisitionem : qua quidem 
peracta nos postmodum de ea faciatis certiores. Secus non fac-
tum. Datum Yiennae vigesima sexta Septembris Anno domini 
Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo nono. 

Ferdinandus 
Nicolaus Olahus 

Strigoniensis. 
Joan. Listhius. 

Kiilczim : Reuerendo, magnifico, egregijs Joanni Dessewffy de 
Czernek, curiae magistro et praefecto, caeterisque consiliarijs camerae 
nostrae Ilungaricae etc. fidelibus nobis dilectis. 

(Benignae resolutiones regiae anno 1559. a mk. orsz. lvt. kincst. oszt.) 

1) A kérvény hiányzik. 
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LI . 
1559. nov. 18. Bécs. 

Ferdinánd felhívja a kamarát, hogy azt a taksát, melyet Korláth Mihály elle-
nében a nyulakszigetebéli apáezák a pozsonyi káptalannál letettek, s melyet 
azok jobbágyai szegénységből visszatéríteni nem tudnak, fizesse meg a kápta-
, talannak. 

Ferdinandus etc. 
Reuerende, Magnifice ac Egregij Fideles nobis dilecti. Ex-

positum est Maiestati nostrae in personis religiosarum Domina-
rum virginum Sanctimonialium de insula leporum, quomodo ha-
berent quasdam fassionales literas contra egregium Micbaelem 
Korlatb istic in Capitulo Posoniensi repositas, quas coloni ipsa-
rum ob nimiam paupertatem redimere non possent, supplicantes 
nostrae propterea Maiestati, vti nos eas illinc redimi faceremus. 
Quarum nos supplicatione clementer exaudita, Fidelitatibus ves-
tris barum serie committimus et mandamus, quatinus praedicta-
rum fassionum precium Capitulo Posoniensi soluere, praesentes 
autem pro rationum vestrarum expeditione reseruare debeatis. 
Secus non facturi. Datum Yiennae die decimo octauo Novembris 
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo nono. 

Ferdinandus. 
Franciscus Forgách 

E. Yaradiensis 
Külczím: Reuerendo, magnifico ac egregijs praefecto caeterisque 

camerae nostrae Hungaricae consiliarijs Fidelibus nobis dilectis. 

(Benignae resolutiones regiae anni 1559. az orsz. levéltár kincst. oszt.) 

L I I . 
1560. martius 18. Bécs. 

Ferdinánd meghagyja a kamarának, hogy azt a 100 frtot, melyet a nyulak-
szigetebélí apáczáknak az ő, de általa (a király) Korláth Mihálynak adomá-
nyozott javakért rendeletére fizettek, most, minthogy az apáezák visszakapták 

jószágaikat, Korláth Mihálynak magának fizessék. 

Ferdinandus. 
Fidelibus nostris Magistro et Egregijs Joanni Desewffy 

Praefecto, nec non Magistro Curiae et Consiliario nostro, caete-
risque Consiliarijs Camerae nostrae Hungaricae Salutem et gra-
tiam. Certo vobis constat, nos sacris uirginibus de insula leporum 
ratione certarum possessionum suarum, quas nos ad beneplaci-
tum nostrum Nobili Michaeli Korláth dederamus, centum fior. 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 4 4 
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ex ista Camera nostra singulis annis soluendos constituisse, verum 
postquam praefatae Sacrae Yirgines nobis de restitutione illa-
rum crebro supplicassent, memoratas possessiones eisdem Yirgi-
nibus restitui commisimus, ac babita ratione fidelium seruitio-
rum praedicti Michaelis Korlath, praefatam summám centum Hö-
ren., quae ipsis sanctimonialibus soluebatur, deinceps ipsi Michaeli 
Korlath, durante beneplacito nostro, clementer dandam et sol-
vendam annuimus. Ideo fidelitati vestrae harum serie committi-
mus et mandamus, quatinus acceptis presentibus, ratam porcio-
nem dictorum centum iloren. vsque ad diem emanacionis presen-
tium pro presenti anno cedentem supradictis sacris Yirginibus, 
quod reliquum autem est, a die datarum presentium ipsi Michaeli 
Korlath, ac deinceps etiam singulis annis eosdem centum floren. 
eidem, beneplacito nostro durante, plenarie dare et persoluere 
debeatis et teneamini. Secus non facturi. Presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Yiennae decimo octauo die Martij 
Anno domini 1560. 

Ferdinandus. 
Nicolaus Olahus 

Strigoniensis 
Franciscus Forgach 

E. "Waradiensis. 
(Benignae resolutiones regiae annorum 1558 —1560. 8. sz. fol. 146. a. 

a mk. orsz. levéltár, kincst. oszt.) 

Közli : F A B R I T I Ü S K Á R O L Y . 



X V I . S Z Á Z A D I T Ö R Ö K - M A G Y A R L E V E L E K 

P Á L F F Y MIKLÓSHOZ. 

(A gr. Pálfty-esalád levéltárából.) 

I . 1588. E s z t e r g o m . 

Ozmán esztergomi zanesákbég szemrehányó levelet ir Pálffy 
Miklós komáromi kapitánynak egy inas váltságdíjjá ügyében. Sür-
geti : irjon oda föl ő felségének a herczegnek, hogy elégítesse meg 
Kilman Andrással »mert — irja a bég — az hová minket igazgat 
Kilman, az nekünk nem elég, mi az mienket várjuk.« Fenyegeti, hogy 
ez egyetlen rabért a komáromi, újvári és lévai foglyokat megtartják. 

I I . 1589. f e b r . 11. B u d a . 

Ferhát budai basa tudatja Pálffyval, hogy bár nem az ö idejében 
történt Budán valami németeknek elfogatása és letartóztatása lovaikkal 
együtt, irt az esztergomi bégnek, hogy a lovakat adja vissza. A négy 
lovat kiadták ; de a mely lóról ezeken felül emlékezik, azt nem a törö-
kök, hanem »ö magok adták el — 40 frton — és ö magok vötték fel 
az árá t ; az kótyavetyésnek áldomást adtak három forintot«, ezt méltat-
lan kivánja. 

I I I . 1589. m á r c z . 19. B u d a . 

Mi Ferhát passa, az hatalmas istennek jó akaratjából 
török császárnak főhelytartója Budán és gondviselője Magyar-
országnak. 

Tekintetes és nagos ur etc. Köszönetünk etc. 
»Meghozák minekünk az Nagod leveleit, melyekből min-

denöket megérténk. I r j a Nagod. hogy az rab bégöket immár 
kétszer vitték Nagod kezében; először penig, hogy Nagod kezé-
ben vitték, akkor vas nem volt az lábokon, és úgy tartotta Nagod 
mint főurakot szoktak tartani, kit jól cseleködött Nagod, kit mi 
is jó névön vöttünk ; annakutánna, hogy onnan elvitték volt 

4 4 * 
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őket, úgy verték az vasat az lábokra, de Nagod minden jóval volt 
hozzájok. Főképpen penig az Haszon bég sarczában immár két-
szer is egy néhány ezer for intára marhát engedött Nagtok, mos-
tan még azonképpen az mi levelünk látván, ezer forint ára mar-
hát engedött; azért köszönjük Nagodnak az mi jótszegényöknek 
cseleködött, de az mint ennekelőtte is megírtuk Nagodnak, hogy 
ezöknek csak az nevök vagyon szancsiog bég neve, de tehetségök 
nincsen, mert sehol simmijök nincsen. Haszon bég penig egy 
. . . . fi volt, az hatalmas császár az urak könyörgése által jó 
kedvéből, hogy szancságot adott vaia kezében, de az féle itt, mint 
egy keszkenő, hogy ki ma egyik kezében vagyon, holnap még 
más kezébe kerül. Akartunk töreködni érötte, de az ő szabadu-
lása felől semmi reménség nincsen az minemű sarczot Nagtok ő 
tőle kiván; ezekért én közömet sem akarom ártani hozzája.« 

Ezután biztosítja Pálffyt a követek szabad menés-jövéséről, 
s erről hitlevelet állit ki. 

A dátum után (Budae 19. Martii anno dni 1589.) így foly-
tatja: »Ezöknek utánna az Nagod rabjai dolgát az mi illeti, kik 
az szökött rabok dolgában járnak az Nagod kívánsága szerént 
parancsolatot adtunk kezökbe, hogy valahol melyiket megtalál-
ják, mindenütt kezökbe adják és fogva hozhassák, vagy ő magát 
avagy sarczát kezökbe adják. Azért értjük, bogy Nagod ez ideig 
sem kinzatta, sem fölöttébb meg nem nyomorgattatta az szegény 
kezes rabokat érettök, azután is Nagod meg ne nyomorgattassa, 
mert mi senki rabját nem engedjük megtartóztatni, sőt az elmúlt 
napokban is az egriek azonképpen azféle szökött rab után az 
kezesökben . . . . bocsátlak volt, azoknak is parancsolatot adván 
kezökben, megkeresték, megtalálták és ide hozták, és mi innen 
kiküldöttük ; azokban is, az kiket megtalálnak, vagy sarczának, 
vagy ő magoknak meg kell lenni. Az szegény Haszán bégnek, ha 
kívánja Nagtok, hogy szabadulása legyön, töreködjék Nagod úgy 
az Ngod fejedelménél, hogy sarcza képös szerént végeztessék, 
mert bizony soha annak megadására nem elég, sem senki penig 
ő hozzája nem fog, ha képös szerént való sarczát nem végezi 
Nagtok.« 

IV. 1589. m a r t . 20. 

Mi Memy bég stb. Köszönetünknek utánna sat. 
Annakutánna az felől kölleték irnonk Nagodnak, mivel-

hogy látjuk az szegény jobbágyoknak minden ínségüket, és azon 
köllenék igyeköznünk, hogy az miképpen jobban tudnájuk űket 
ótalmazni és épéteni az földet, és az miképpen hamarabb és job-
ban pénzt foghatnának szegények, hogy uraiknak mind ide alan 
s oda fel inkább igazat mondhatnának. Meghigyje penig te Na-
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god, hogy míg az isten itt az Kgltek szomszédságában tart, azon 
igyekezünk, hogy az földnek épületére legyönk és . . . . jó szom-
szédságos barátsággal élhessönk, hogy mikor az szomszédságból 
kimegyünk, annakutánna is mindönök jót mondhassanak után-
nonk, az miképpen egyéb helyben létönkben is mind horvát és 
olasz urakkal mindön jó szomszédságos barátsággal laktonk ; és 
hiszem, hogy mostanában is nöm mondanak gonoszt utánnonk. 

Mindazáltal im mi ezt gondoltuk, hogy az földnek épüle-
tére így leszen jobb, hogy i t tKakaton mindön héten vásár legyen, 
és ismét fősokadalmak isiegyenek, kire mindönfelől bizvástjühes-
senek és mekessenek, és az miből pénzt terömthetnek (?) mindö-
nöket árúljanak és vegyenek. Annakokáért im az több nagos 
uraknak is irtonk az dolog felől ; és ti Nagtok gondolja el, az 
sokadalmak mily alkalmatos napokon legyenek esztendő által, és 
az heti vásárok is mely napon legyenek. Ezt ti Nagtok elgondol-
ván és minekönk megírván, im mi ezt fogadjuk az mi hitönkre, 
tisztességünkre, emberségünkre, hogy az sokadalmakra és az vá-
sárokra ide Kakatra mind kódolt és hódolatlanok bízvást jühet-
nek és mehetnek, senkitűi semmi hántások nem leszen, sem utuk-
ban, sem az vásár helyen akár Lévából, Újvárból, Komáromból, 
Szombatból, Posonból, Bécsből, Prágából akár honnét jüjjenek, 
semmit ne féljenek, hanem bízvást jiihetnek és meketnek minden 
marhájukkal, és árúljanak, vegyenek, az mint sokadalmakban 
szoktanak, az ki mit akar, . . fogadjuk ezön mi hitönkre, hogy az 
kinek csak egy . . . . marháját valaki el katalommal, tizet 
adónk helyében. Mely mi fogadásunknak és hitönknek megerősé-
tésére adtuk az mi'pecsétünkkel megerősíttetett levelönket bizouy-
ságúl. Isten velünk s veletek. . . Datae ad mensis die 10. Marcii, 
az ó szerént anno dni 1589. 

Külczím : Az nagos Palphy Miklósnak, vörösküi szabad urnák, 
posoni és komáromi fökapitánnak és római császár ü felsége komornik-
jának, és ispánjának adassék ez levél, nekönk szomszéd ur barátunknak. 

Y. 1589. a p r . 13. B u d a . 

Mi Ferhát bassa etc. Tekéntetes és nagos etc. Köszöne-
tünk és magunk ajánlása után. Jüvén mielőnkben egy zsidó 
Jakab nevü szegény jobbágyunk, panaszolkodék, hogy mivel 
Trombitás Jánosnak még Maroson létében adott volt borsot, 
gyömbért és mocha (?) . . . . úgymint tizenhárom száz forint 
érőt, kiért fogadott volt száz mázsa rezet adni, kiről pecsétös 
adós levelét is adta ; azonközben ment el Marusról, és mind ez 
ideig is az szegény zsidót meg nem elégétötte, mely dolog isten 
ellen való dolog. Mely dolog hogy eligazittatnék, értöttük, kogy 
ez megnevezött zsidónak fölmenetelire Nagod hitlevelet küldött 
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le ; azt értvén mi is az N a g o d kévánsága szerént mi az zsidót 
fö lboesá t tuk ; bogy penig ez szomszédságban minden azféle dolog 
mind innen s mind onnan el igazodjék, és semmi mél ta t l an t a r t á s 
sem innen sem onnan ne legyön, ké r jük mi is N a g o d a t , mint 
vitézlő szomszéd b a r á t u n k a t , ez szegény zsidót, minthogy igaz-
sága vagyon ez dologban, igaz törvény szerént elégétesse meg 
Nagod , enneku tánna többé az mi fe jünke t se fá j la l ja , k iér t viszon-
t ag valamiben N a g o d minke t megta lá l , minden tisztességes ba rá t -
ságval a k a r u n k N a g o d n a k lenni. I s t en velünk. D a t u m Budae , 13. 
A p r . anno dni 1589. 

Y I . 1589. a p r . 18. 

Memy bég esztergomi helytartó biztositja Pálffy Miklóst a Kazap 
Huzein rabváltságának hátralékáról ; a martalócz Haszán aga is kifogja 
elégiteni hitelezőit : Szües Pált, Yerebély Lászlót és Eötves Pált. Kéri 
egyszersmind Pálffyt, hogy Hachy Cziaffer Buliug basának a Bogár 
Pálért fizetendő sarczról gondoskodjék s Szentkirályi Miklós hitlevelét 
váltassa ki. 

V I I . 1589. a p r . 18. B u d a . 

Mi Ferhat bassa etc. Tekéntetes etc. Köszönetünk etc. 
»Meghozá minekünk Vincze vajda az Nagod levelét, melyből 

érténk, hogy mivel az felségök követe az tisztességös ajándékval Komá-
romban volna, ezokáért kiváná Nagod, hogy az elébbi szokás szerént 
megparancsolnánk, hogy az sajkák fölmennének érötte, melyet az Nagod 
kívánsága szerént mi fölküldöttünk.« Pálffy kívánatára a követtel — 
szokás szerint — lejövő komáromiak részére hitlevelet ad s hitére és 
tisztességére fogadja, hogy sem lejövetelökben, sem visszamenetelökben 
semmi bántódásuk nem leszen. 

V I I I . 1589. a p r . 28. 

Memy esztergomi bég hitére fogadja Pálffynak, hogy a Budára 
küldendő követeket »tisztességes ajándék mellett« visszabocsátja házuk-
hoz, sőt kíséretet is ad melléjek s viszont kéri, hogy a felbocsáttandó 
sajkákat békességgel ereszsze alá Pálffy is. 

I X . 1589. j u n . 6. B u d a . 

Mi F e r h á t bassa ete. Tiszteletes és nagos úr etc. Köszöne-
tünknek etc. .Tüve mi hozzánk az Nagod levele Vincze va jda az 
Nag tok követe ál ta l , melyből ér tők azt, hogy kirá ly ő fölsége szom-
szédságban való tisztet N a g t o k n a k ad t a vo lna ; de mikor hogy az 
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Nagod jó hirét-nevét hallók, igen akarók, hogy Nagod az szom-
szédságban jüne, és kévánjuk istentűi Nagodnak ez új tisztben 
minden tisztességes előmenetelit. 

Az hol továbbá ír Nagod ez elmúlt napokban történt 
dolgokrúl, úgymint Ostrogomból (így) lött faluknak megbünte-
tésekrűl, mely dolog felől panaszolkodik Nagtok ; de ezen dolog 
mitűlünk elvégzett szándék szerént nem lött, hanem Dobó Ferencz 
miatt történt. Minthogy az Nagtok fejedelme király ő fölsége az 
mi hatalmas császárunknak szokott esztendőrűl-esztendőre való 
tisztességes ajándékot követivei együtt ide Budára elérkeztetvén, 
Dobó Ferencz azonban, még az Nagtok követi itt levén, minden 
hozzá tartozó népével felkelvén, Nógrád alól egy néhány száz bar-
mot és johot elhajtott; mely dolog még az hatalmas csá-
szár ez földet szablyájával megvette, nem történt vaia. Ez dolgon 
mi is felindittatván, kénszeritteténk arra, hogy valahol Dobó 
Ferencznek jószágát, avagy jobbágyit tudnók vagy találnók, mi 
es ez kártétel ellen semmi jó végre ne igyekeznénk ; de az olyan 
falukra vagy városokra, kik mind az hatalmas császárnak s mind 
az Nagtok fejedelmének igaz adófizető jobbágyi volnának, vagy 
rablásokra vagy egyéb romlásokra semmi módon arra okot nem 
adunk, kitől isten ő fölsége ótalmazzon es. De viszontag az kik az 
mi hatalmas császárunknak kediglen adót szoktak adnija, és mos-
tan viszont magokot megvonták, kik közül egyik Szikszó és ugyan-
ott környüle levő egynehán faluk, kik az hatalmas császártúl el-
szakadván, nem fizetnek, az ilyeténeknek azért Nagtok megpa-
rancsolja, hogy bejüvéu az hatalmas császárnak mint azelőtt, igaz 
adófizető jobbágyi legyenek ; kit hogyha meg nem cselekedende-
nek és ünön magokat . . . . vetendik, azután ha mi rajtok esik, 
bűnösök mi ne legyünk. 

Es mint mind (?) itt az végekben levő uraknak, kapitányok-
nak Nagtok megparancsolja, hogy vesztegségben legyenek, és 
hogy valami háborúság miattok ne következzék, és . . . ez ilyen 
elkajlott falukat, városokat be kénszerítsék jűni. Mely dolgok 
ha így (nem ?) leendenek, azután ha mi miattunk valami oly mél-
tatlan dolog következendik, mi ne legyünk okai. 

Az holott Nagtok Haszán bék felől emlékezik, hogy úgy-
mint ötezer frt érő marhát engedett volna el neki Nagtok mi 
érettünk, melyet nagtoktól, mint szomszéd urunktúl, barátunktúl 
szintén olyan jó néven vettünk, mintha nekünk ajándékon küldte 
volna Nagtok. De noha császár ű fölsége szancsák békje volt, de 
nem aranyáért, kéneséért adták az tisztet neki, hanem hív szol-
gálatjáért. Higyje azokáért nagod éntűlem, kogy oly szegénség-
vel volt, hogy az hatalmas császár kéncstartója minden marhá-
ját, az mi találkozott (mikor foglyá esett), császár számára foglal-
ván és eladván, mindenestül és minden marhája tett úgymint 
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4000 frtot ; enni kénesnek azért nem tudom, kogy bogy és holott 
tegye szerit, mivelhogy ennek sehul istennél több gyámola és bizo-
dalma senki nincsen ; ha kedig Nagtok azt vélné, hogy kudulásá-
val szabaduljon, az igen reméntelen dolog, miérthogy az irgal-
masság és könyörületesség mind mi közöttünk és mind Nagtok 
között ugyannira elfogyott, hogy egyik az másikon semmi módon 
nem kezde könyörülni. Kiből Nagtok eszébe veheti, mikor Si-
nan passa Ali békét Nagtok közül kihozatta, mely Ali bék Sinan 
passának atyja volt, ünnön maga füfű emberit adta melléje, azok-
val együtt Buda és Temesvár tartományát felkudulva, több más-
fél ezer frtnál kezekben nem akadt. Továbbá tudja azt es Nagtok, 
hogy még ez ideiglen az mely békék foglyá estek, és Nagtok 
közül igy sommával (?) jüttenek, . . . soha még egyik es harmincz 
ezer frtnál többet nem adott ; sőt ha isten parancsolatját tekint-
jük, egy embernek dija nem több, úgymint negyven ezer oszpora, 
azaz ezer frt, de mi Nagtoknak enné felett igirtünk. Azokáért ka 
Nagtok az harmincz ezer frtban el se bocsátja, küldje Nagtok mi 
kezünkben, vagy hitlevelünket, avagy kedig zálogot kéván Nagod, 
beküldjük és sarczát mi tülünk várja ; hiszen jobb, hogy az mit 
Nagtoknak adhat, azt vegyétek jó néven, kogynem mint ott hal-
jon meg, de ennek es befizetése ki kész pénz legyen, ki rab és 
egyébféle marha, az minemünek szerit teheti. De hogyha ez mi Írá-
sunk szerint Nagtok nem akarja az dolgot, el se bocsássátok, hogy 
azután minket egyszer-másszor es leveletek által ne búsítsatok, 
hogy mi fogadásunknak, avagy Írásunknak nem volnánk ura. 

Mi Bosna országában létünkben, mikor az osporgar fia mi 
kezünkben akadt, ki ilyen nyolcz avagy tiz béknek es megadá-
sára elégséges lehetett volna, de mi mégis arra nem néztünk, 
hanem isten szerént cselekedtünk, és úgymint harmincz ezer frtba 
bocsátottuk vaia el, de annak es befizetése mindenestül es alig tött 
busz ezer frtot, mivelhogy mind marhát és rabot küldött érette. 

Továbbá az mely lú felől írt Nagtok, hogy küldenénk, mos-
tan Nagodnak való oly lovaink nincsenek, mivelhogy immár az 
ifjúságból kiköltünk, nekünk csak lépő lú kell ; hanem irtam her-
czeg uramnak, hogy emberemet akarná(m) küldeni oda az király-
hoz, addig ha oly Nagtoknak való lovat ejthetünk valahol, Na-
godnak készek vagyunk megküldeni. Isten velünk. Datum Budae, 
6. die Junii, anno dni 1589. 

X . 1589. j u n . 11. B u d a . 

Vasywelly török Pálffy Miklós komáromi praefectusának Trombi-
tás Jánosnak Jowan török fogoly ügyében. A négyszáz ötven báránybőr 
váltságdíjból kéri, bogy az ötvent engedje el. Bocsássa egy holnapra alá, 
hogy sarczát kieszközölhesse. 
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X I . 1589. j u l . 13. S z é k e s - F e j é r v á r . 

Huszayk (?) fejérvári vajda Iiecziep szpahia rab váltságdijában 
telién bőröket igér Trombitás János komáromi praefectusnak. Reeziep 
lókivitelre engedélyt kér a budai basától, mit ez felakasztatás terhe 
alatt megtilt neki. András vajda, hitlevél mellett, kiadja Esze (?) szpa-
liiának egy rabját, kit PáltFy szabadon ereszt, mely miatt ez panaszt 
emel a budai basa előtt és letartóztatja a Reeziep által Pálffy Miklósnak 
fizetendő váltság hátralevő részét. A basa Ítéletet mond : Reeziep fizes-
sen Esze (?) szpahiának, és az elbocsátott magyar rab fizessen" azoknak, 
kiknek Reeziep szpahia adóssa. 

X I I . 1589. a u g . 5. B u d a . 

Ferhát budai basa igazságszolgáltatást kér Pálffytól egy Ábra-
hám nevü zsidó részére, ki egy rabot — »kinek sarcza volt egy hí 
fékestül, nyergestül« — kezességen kiváltott Tatai Mátétál, megadván 
neki a sarezot, mit Tatai kétszer visszaküldött. A harmadik lovat szin-
tén sem el nem fogadta, sem vissza vinni nem engedte, hanem három 
holnapig járt. rajta Győrbe, Posonba, Bécsbe. Ali basa oda itélte a lovat 
Tatainak, ki e mellett aztán a zsidónak még háromszáz huszonhárom 
frt érő portékáját erő hatalommal elvette. Ila a dolog el nem igazittatik, 
vagy rabot, vagy keresztyén kereskedőt kénytelenek fogva tartani addig, 
mig a zsidó meg nem elégittetik. 

X I I I . 1589. s e p t . 4. E s z t e r g o m . 

Mi nagos Memy bég, Esztergom szanebiokságnak főhely-
tartója és gondviselője isten kegyelmességéből. 

Köszönetünknek utánna ajánlom az szomszédságban Ngod-
nak hozzánk illendő tisztösséges dologban barátságomat. 

Annakutánna azfelől kölleték írnunk Nagodnak mivelhogy 
hallottuk az szőnyeknek elpusztulását, és kogy menni kárt val-
lottanak volna ; mi annak az ő elpusztulásuknak okát nem tud-
juk mi legyen, kanem Nagod hivassa hozzád őket, és kérdezze 
meg tűlük, mi okáért pusztultanak legyen el, és minekünk irja 
mög Nagod, hogy tudjunk . . . gondot viselni felölök. Hol penig 
ha ismét haza akarnak menni az falura, Nagod küldje haza őket, 
épüljenek (?) meg, és ím mi azt fogadjuk az mi hitönkre, tisztes-
ségünkre, hogy sem . . . . senkinek meg nem hagyjuk őket nyo-
morétani, kanem ótalmazójok leszünk ; mört mi azért jüttünk az 
szanekiokságban, kogy az fűidet ne hagyjuk pusztulni s ott min-
dönöknek ótalmazói akarónk lenni. Isten velünk. In Iztergom, 
die 4. Septembris, anno 89. az . . kalendarium szerént. 
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Kiilczim : Az vitézlő szomszéd urnák, Palphy Miklósnak, komá-
romi főkapitánnak adassék ez levél. 

X I V . 1589. o k t . 2. E s z t e r g o m . 
Omer esztergomi aga köszöni Pálffynak közbenjárását Forgács 

Istvánnál, hogy az egy Hachy nevü török rab váltságáúl küldött lova-
kat elfogadta. Az el nem vett lovak helyében másokat küld valamint 
pénzt is, csakhogy Pálffy küldjön három vagy négy vitézre szóló hitle-
velet, kik a sarcz hátralevő részét felviszik. 

XV. 1589. o k t . 5. E s z t e r g o m . 
Memy esztergomi szancsákbég tudósitja Pálffy Miklóst, hogy a 

Kazap Huzain adóssága fejében szabadon ereszti Nagy Lőrincz komá-
romi katonát. Andre odabasa meghalt, kinek ráez rabja esküvel erősíti, 
hogy az ötszáz forint váltságdijat megfizette a basának ; kérdezi Memy 
bég, hogy mit fizetett Andre odabasa és mivel maradt adóssá, hogy fel-
küldhesse. Omer aga Forgács Istvánnak egy Hachy nevü rabjáért öcs-
csét hagyta kezesül, kit ki akar váltani, de a tolvajok miatt polgároktól 
nem merészeli küldeni a váltságdijat. Kéri Memy bég Pálffyt, hogy 
három, vagy négy olyan legényt küldjön, kiktől a váltság pénzt bátran 
felküldhesse. 

XVI . 1589. o k t , 12. E s z t e r g o m . 
Mehemet esztergomi zancsákbég tudósitja Pálffy Miklóst, hogy 

Mankucz nevü rab elszökött ugyan, de öcscsét fölhozatta Esztergomba, 
honnan a budai basához küldötte, ki fogva tartja, de vagy magát, vagy 
váltságdijját felküldi neki, mert mint Ozmany bégnek irta »2000 öreg 
bőrt ad érötte.« Kéri, hogy a nála levő rabokat ne nyomorgattassa. 

X V I I . 1589. o k t . 17. E s z t e r g o m . 
Mehemet esztergomi zancsákbég köszönetét irja Pálffyhoz az 

iszpayák nevében a jobbágyokra való gondviselésért, s kéri, hogy Omer 
agának egy megnyomorodott rab helyett zálogul hagyott öcscsét Forgách 
Istvántól, ki Újvárból Komjátira vitette, vegye magához, mert »nein 
lígy adta föl öcscsét zálogul, hogy széllel várról-várra hordoznák, hanem 
úgy, hogy Újvárnál följebb ne . . . hanem ott tartsák addég, mig egy 
pénzről másra mögelégitti Forgách Istvánt«. Figyelmezteti Pálffyt, hogy 
a követnek és zálognak semmi biinök nincsen, ezért nem illik őket nyo-
morgatni. 

X V I I I . 1589. E s z t e r g o m . 
Köszönetömnek utánna etc. 
»Nagodnak ezfelől kölleték írnom, mivel az Zeonyek épü-

lésében annira töreködöm és forgolódom én innét, bogy még ez 
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esztendőben 80. bázra elkészéttetöm. Annakokáért kérőm Nago-
dat, bogy onnét Nagod es legyön épületükre és ótalmazójok, boi 
löbet. Ez elmúlt napokban szegényök elég kárt vallának valami 
más embör miatt« : marbájokat elhajtották, melyek közül 40. 
darabot nagy nehezen visszaszerzett, a többiért írt a portára. 
Többen vanuak, kik a falu építését gátolják ; kéri Pálffyt, ezeket 
fenyítse meg. »Továbbá ennekelőtte is kértem vaia Nagodat, 
hogy szörzene Nagod énneköm 1. urnák való dufíia panczélt kez-
tüstül füvezir passának valót és jó aranyos, csillagos mordály 
puskákat, l . tokban 2-két puska levén.« Kéri azoknak elküldését, 
ígéri, kogy a rá bizott lovat mentől hamarabb megszerzi s fel-
küldi. Esztergom, 1589. 

Kapitán (?) Adu Rakmany aga. 

X I X . 1590. m a r t . 1. Y á c z . 
Mi szegény megnyomorodott keresztyén rabok, kiknél 

lehetetlen dolog, hogy egész Konstantinápoltól fogvást Újvárig 
se török rabok, se keresztyén rabok nagyobb Ínségben és kinló-
dóbb nyomoróságban lehessenek nálunknál az elfutott Zalai Ta-
más mia, kinek Nagod eddig régen, ha akarta volna, elejit vehette 
volna. Nyolcz egész hónaptól fogvást menni méltatlan való vere-
ségeket és kínzásokat rajtunk cselekedtek érette, kikről Nagod-
nak gyakorta mind bizonyos embörök által és mind titkon való 
irásink által megtaláltunk. Im mostan viszontak ujobban elkezd-
ték rajtunk az napi vereségeket, minden vasárnap verten-vernek 
bennünket, mind lábaink elszáradnak, és mind alfeleink kirothad-
nak az nagy vereségek mia, melyek talám Ngodnál enni végre tud-
ván nincsenek, melyben bizonyosok vagyunk, kogy Tkuri Márton 
urunknál mind mi nyomorúságink nilván tudván vadnak, de az 
kinek nem fáj, annak nem serzik (?) 

Az minemő levelet Nagod az mi rabtársinktól az bégnek 
küldött volt, és a hol azt írja Nagod, hogy méltatlan ne sanyar-
gassanak bennünket, mert ott kint (?) is bégek, agák, vajdák vad-
nak, és el nem szenvedi Nagod, csak nevetik és azt mondják 
(Nagod megbocsássa) az eb, úgy mond, megmernéje inkább pró-
bálni, hogy csak ruhájokat is azoknak a végre illetné ; és mikor 
vernek is bennünket, mindenkor ezzel vernek : az bégek, az 
agák és az vajdák megmentnek, úgy mond, benneteket. Mindaz-
által alázatosan könyörgünk te Nagodnak mint kgls urunknak 
az egy élő megfeszült Jésus Christusért, ne hagyjon Nagod ben-
nünket, ne szenvedje Nagod ez mi méltatlan való nyomoruságin-
kat, hiszem Nagodnak kelle esedeznünk, ha Nagod mellettünk 
nem fog, kinek esedezzünk, hogy az más világon az mi vérünk 
Nagod után ne kiáltson, mert immár az nagy sok kínzások és 
vereségek mia kételenek vagyunk az sarczát reánk vennünk, ki 
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mia mi nekünk soka szabadulásunk nem lehet ; Nagod fogja meg 
utunkat, az ki megszabadulhatna is. . . . mert nem akar Nagod 
megótalmazni igazságunkban. Tekéntse meg az istent Nagod és 
az Nagod tisztit, az kiben vagyon Nagod, eíféle szegény gyámol-
talan megnyomorodtakon kenyörőljön Nagod. kik az Nagod keze 
alól vesztünk el ; vagy szabadulhatunk, vagy nem, csak Nagod 
ezt vegye el rólunk, ne sanyargassanak érte bennünket, mely 
sanyaruságunkat mástul is megértheti Nagod. Isten tartsa meg 
Nagodat mind az te Nagodhoz tartozókkal egyetemben. í rat tatot t 
Yáczon, 1. Martii, 1590. 

Nagod szegény megnyomorodott alázatos 
rabszolgái mind fejenként 

Oszmán bég rabjai. 

X X . 1590. m a r t . 25. B u d a . 

Halil budai kihaja tudósítja Pálffyt, hogy Ferhát passa a 
Farkas Pál által váltságdijúl adott posztót, pánczélt és kést nem 
fogadta el, mert »sarcza ón és kés volt.« Ibrahim aga könyörgött 
a passának, hogy a Farkas Pál sarczát neki (Pálffynak) adják 
érette, mit a passa több urak és agák könyörgésére meg is enge-
dett, miután többször megdorgálta és megparancsolta, hogy 
Ibrahimot többé elébe se bocsássák. Kéri, fogadja el a Farkas 
sarczát, ne szegje kedvét a basának. »Továbbá értőm, hogy 
mivelhogy Nagod megtaglatta az rabokat ez dologért, kin ű naga 
igen megharagutt, mivelhogy ez itt levő rabokat senki csak egy 
újjal sem üti. Ha kezességért meg kellett volna az rabokat tag-
latni, az Farkas Pál kezesit egynehányszor megtaglathattuk 
volna, de annak semmi hasznát nem látjuk, abban Nagodnak is 
semmi haszna nincsen, sőt inkább átok; azért kérőm Nagodat, 
mint vitéz szomszéd nagos urat, az szegény rabokot Nagod meg 
ne nyomorgattassa, mert ű naga azon megeskütt, hogyha azon-
képpen tőbe (?) tagolják az rabokat, valamenni rab bejü, az vasat 
levágatja az lábáról, és szabadon bocsátja, akár felmenjenek s 
akár alá ; az itt való rabokban is kedig egyet is ki nem bocsát. 
Azért jobb, hogy Nagod ü nagával megbarátkozzék, és ismer-
ködjék ; ka Nagod ű nagával megismerködketik, higyje Nagod, 
gonosz szomszédja Nagodnak nem leszön. Isten éltesse Nagodat, 
választ várok Nagodtól. Datum Budae, die Annuntiationis 
Mariae, anno dni 1590. 

X X I . 1590. m a r t , 25. B u d a . 
Tekintetös és vitézlő nagos úr. Köszönetömet etc. 
Ezt akarom Nagodnak tudtára adnom, hogy az én rabomat, 

Lukácsot bocsáttam volt ki Szabó Vinczéhöz feje szabadulásá-
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nak gondviselésére, kit é r tö t tem, kogy N a g o d a k a r a t j á b ó l vite-
t e t t volt ki, kinek volt sarcza t izenkét vég karas ia és hé t reff 
t a fe t a (így), mely posztó i t t kész pénzt tö t t volna kétszáz f r to t , 
az t a fe ta penig tö t t volna huszonöt for intot . Mely rabot az nagos 
passa, hogy megér tö t t volt ő naga , azt parancsolá , hogy azt az 
Nagod r a b j a I b r a h i m aga sarczába h a j t a n á m ; azér t az ő naga 
pa rancso la t j a szerént azt oda N a g o d n a k h a j t o t t a m , ki felől i r tam 
Szabó Vinczének i s ; azér t N a g o d azt az én r abom sarezát Szabó 
Vinczétől vár ja , me r t engömet i t t megelégi t tö t tek, és én immár 
Szabó Vinczétől semmit nem várok. I s t en éltesse Nagoda t . 
D a t u m Budae , die Annunc ia t ion i s Mariae, anno dni 1590. 

P i ry szpagia az ha t a lmas török 
császárnak Budán. 

X X I I . 1591. j u l . 25. B u d a . 

Szinán budai basa igazságszolgáltatást kér Pálffytól egy Hagyni 
nevü zsidó részére, kinek adóssai vannak. Az igért hitlevelet a zsidó 
felmenetelére küldje le, mert ő Pálffy kivánsága szerint felküldötte Esz-
tergomba a zsidót. Már ő (Szinán) is adott Pálffy kérésére egy prágai 
zsidónak hitlevelet a lejöhetésre. A szombati birák küldöttek már hitle-
velet a zsidó számára. 

X X I I I . 1592. j a n . 16. B u d a . 

Szinán budai basa Pálffynak irt levelében különösnek tartja, hogy 
valaki egy rabot kiváltson hitlevélen a nélkül, hogy sarczának felét, 
vagy csak egy részét is beküldené s azután a rabot vissza akarja adni, 
midőn már a váltság lefizetésének ideje lejárt. Kinyilvánítja, hogy nem 
engedi meg, hogy e tekintetben »az végekben uj törvény keljen«, hanem 
Nagy Ferencz ha kivitte rabját, tegyen vele szabad akaratja szerént, 
megölje vagy rabságban tartsa, de Halut (?) agát elégítse meg, külön-
ben szabadságot ád Halutnak, bárkinek is rabját bárhol találja, megtar-
tóztathassa. 

X X I V . 1592. j a n . 16. B u d a . 

Amhát budai iró bég Pálffy Miklósnak. Kéri, hogy Mellemet 
csauszt, kinek Pétör deák bizonyos summa pénzével elment Pestről, elé-
gítse ki, mert a király fökövete is megígérte azt. A Pálffy adta hitle-
vélre felküldötte hozzá a csauszt, hogy szemtől-szemben végezhessenek 
a dologról mentől hamarabb, mert neki (Amhátnak) a portára van utja 
s Meheinetnek is vele kell menüi, »minthogy Mehemet csausz is mellet-
tem az iratás dolgából kilencz szancsákságban volt gondviselő« — irja 
a bég. Biztosítja Pálffyt jó akaratáról, ha e kérésének eleget teszen. 
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X X V . 1592. j u n . 22. B u d a . 

Mehemet budai csausz Pálffy levelére, melyben ez a számára 
vásárolt lovat sürgeti, irja, »hogy egy kék lovat olyat vöttem, hogy 
meg nem kissebbödtem volna Nagod előtt vele« ; de a basa, mivel 
Nádasdy hitlevélre sem bocsátotta szabadon Kaszó bég fiát, megtiltotta, 
hogy a végekből sehonnan egy lovat sem marhát senki ki ne merészel-
jen bocsátani. Ezért néhány napi várakozásra kéri. Figyelmezteti, hogy 
az igért szelindeket szerezze meg s küldje el. Esedezik, bogy egy világ-
talan asszony egyetlen fiát azon sarczért, melyen megvette, bocsássa 
szabadon ; senkije és semmije sincsen egy liitván háznál egyéb, mely a 
benne valóval együtt sem ér 40 frtot, »ha az uton tíz esztendeig ott 
fekszik is.« 

X X V I . 1592. E s z t e r g o m . 

Abduramhan aga kérdést intéz Pálffyhoz, hogy a kért fenyőfá-
kat megkapja-é a basa, vagy nem ? tudósítsa. »Valami aranyas apró 
puskákat« kért elébbi levelében ; kéri, ne hagyja a nélkül ; barátai sür-
getik Konstantinápolyból, hogy »afféle német puskákat« szerzene nekik. 
Ha ajándékon kívánná is »nem sokat tönne Nagodnak« — irja, de nem 
úgy kívánja. 

X X V I I . 1594. j a n . 30. B u d a . 

Mehemet budai passa válaszol Pálffynak, hogy itt (Budán) levő 
hét-nyolcz rabjáról nem tudott semmit ; parancsolatot küldött minden-
felé, hogy bárhol felkeressék azokat, s vagy magukat, vagy sarczukat 
felküldi. Ramadan szubasiért a fele sarczot — hatezer frtot — küldi ; 
a másfelének megszerzésére bocsássa szabadon. Nem azért nem küldi az 
egészet, mintha nem volna, »mert istennek hála, menni rab magyarok 
kezében vagyon, az mi magunk kénesével mind megvehetnénk« ; a felét 
is csak a szubasiért és a Pálffy barátságáért küldte fel. Mehemet csausz 
még sarczát nem szerezte meg, mert rövid volt az idő ; kéri, hogy ezért 
»meg ne nyomorgattassa.« 

X X V I I I . 1594. f e b r . 18. Ú j v á r . 

Mi Pál f fy Miklós etc. 
Tekénte tes és nagos úr etc. Köszöne tünk etc. 
N a g o d mi nekünk bekötvén levelében más levelet is kül-

det t , melyben azt í r j a Nagod, bogy az mi kgls urunknak, császá-
runknak , (?) ezen csudálkozik Nagod , bogy enni országnak kirá-
lya levén, az Nagod császárának képe és fővezér bassá ja i t t levén, 
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az végeknek dolgát reá bizván az Nagod császára, és bogy az mi 
kgls urunk császárunk mind az fővezér basát, mind pedig Nago-
dat semminek tudott s más országon és az tengeren kildette em-
berét, bogy megbékéljék az Nagod császárával. De meddig az 
Nagod császárának fővezír bassájának kedve nem leszen, bogy 
lebessen addig az békesség ? Az melyre Nagodnak azt irkatjuk, 
bogy Nagod se ne gondolja, se el ne bigyje, bogy az mi kgls 
urunk és császárunk sem tengeren, sem egyébképpen kildett volna 
az Nagod császárához, hogy békesség legyen, sőt tudja ő felsége 
az mi kgls urunk, az mint sok tractatus által eszében vette, hogy 
efféle dolognak az feje vezír bassa által kell meglenni 
eszében veheti Nagod, hogy ő fölsége az mi kgls császárunk nem 
terekedik ebben az dologban, mert ha terekedni akart volna, 
tehát az Nagod atyjának és az Nagod hirével kellett volna meg-
lenni. Sőt mi nem tudjuk, hogy mi módon az békességről csak 
emlékezünk is az mi kgls urunknak császárunknak, látván, ez 
dolog mi állapatban legyen ; mert az mi kgls urunk, császárunk 
és fejedelmünk mindenkor azon volt, kogy az frigyet, melynek 
megtartására mind az mi császárunk, mind az Nagod császára 
erős kittel megeskütt, sőt pecsétekkel megerősítettek, kogy meg-
tartják, az mint az mi kgls urunk és fejedelmünk meg is tar-
totta az frigyet, de az mint és kogy tartotta meg az Nagod csá-
szára, és az alatta valói, azt az igaz isten, ki mindeneket bír, jól 
látja és Nagod is tudja. Mert ezelőtt két esztendővel Hazon basa 
Tótországban az frigy ellen, és az terek császárnak hiti ellen, 
semmi okot innen neki nem adván, beitett és egy néhány várat 
megvén, Zyszeket megszállá ; az mely dolog felől az mi kgls urunk 
fejedelmünk megtalálta az Nagod császárát és az Nagod atyját, 
mint fővezírt és az több vezír basákat, sőt az nagod atyjának és 
Nagodnak sok ajándékot adtak, és kérette és intette ő felsége, 
hogy ez dologot ne szenvedjék el az boznai basának, kolott az 
frigy ellen ilyen nilván való dolgot cselekeszik, hanem hogy visz-
szaadatná az frigy ellen megvett házakot, és hogy az Hazon ba-
sát másnak példájára megbüntetné. De soha ebben az Nagod 
császára és Nagod atyja semmit meg nem cselekedtek, hanem még 
ismég Haszon basa Zyszeket megszállá, az melyet az hatalmas 
és igazságszerető isten miképpen elveszte és semmivé tevén min-
den erejével az basát csak kevés népe előtt az mi császárunknak, 
Nagodnál nilván vagyon, mint az igazságnak istene mindenkoron 
az ő igaz Ítéletiből meg szokta azokat verni és elszokott veszteni, 
az kik az ő kitek ellen cselekesznek, és példáúl másoknak meg 
szokta szégyeníteni. 

De ez dolog meglevén, és az Hazon passát megvervén az 
isten , ismég az mi kgls császárunk cremest az frigyhez tar-
totta volna magát, és ajánlotta is magát, sőt két esztendei aján-
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dékját kevetivel egyetemben Konstantinápolban kildte ; de nem-
hogy az frigyhez tartotta volna magát Nagod császára, de mind-
járást Nagodat kiküldvén, Nagod Zyszeket és az Nagod atyja Pa-
lotát és Bezperymet megvevétek, és az mellett nyakon kötve az 
szegény kevetet, kihozván temleczben tevén és tartván mind ha-
lálig minden népeknek térvényé ellen. Hogy az keveteket, az kik 
császároknak és királyoknak hitire lemennek, ilyen módon nyo-
morgassanak és szégyenitsenek, az mint az Nagod atyja cseleke-
dék az mi kevetünkkel, az minemö dolgot az földkerekségében 
még ekkedig ugyan senki nem hallott, hanem csak mostan, az kit 
az hatalmas, mindeneket biró úristen bizony el nem szenvedi, 
hanem igaz bosziiját megállja érette. Lám az mikor zultán Zuly-
man személye szerint feljött volt is Zygeth alá, akkor is tudjuk, 
hogy az kevetet meg nem fogatta, hanem be . . . . de semmi hán-
tások nem volt ; de mostan másképpen cselekedtetek az mostani 
szegény kevettel. 

Azért ezek igy levén, ne higyje Nagod azt, hogy ő felsége 
az mi kgls császárunk még ennekfelette frigyért, avagy békesség-
ért terekednék, sőt az hatalmas igaz istent segítségei vévén,.. . 
hogy megakarja torlani az sok méltatlan rajta tett boszuságot és 
károkat, az mint feljel megírtuk. 

Az hol pedig Nagod azt irja, hogy ha az mi kgls csá-
szárunknak igazán kedve vagyon az békességre, előszer illik, hogy 
az magyaroktól kezét elvonja, hogy az úristennek akaratjából az 
magyaroknak bintettetésének ideje eljött, mert az terek császár 
és az mi kgls császárunk kezett való frigy ellen sok gonoszságot 
cselekedtek az végbeli magyar urak, kiknek el nem szenvedik, 
vagy az, hogy azoknak országokat kezekből kiveszik, vagy az, 
hogy közettek egy királt választnak, kogy mint Erdélyország, 
azok is az császárnak rabjai lesznek. Erre azért Nagodnak azt 
írhatjuk, hogy az lehetetlen dolog, hogy ő felsége az mi kgls csá-
szárunk kezét elvonja az magyaroktól, mert tudja nagod, hogy 
császár ő felsége magyarországi koronás király, sőt mint istenfélő 
fejedelemhez illik, kogy az magyarokat nemcsak ótalmazza, hanem 
hogy visszavegye azt is, az mit az Nagod császári erével az magya-
roktól elvettenek. 

Az hol pedig Nagod az terek császárnak nagy ereje és hatal-
massága felől ír, mi Nagodnak arra azt írhatjuk, . . . hogy jól tud-
juk mi azt, hogy elég nagy ereje vagyon az Nagod császárának, 
de az hatalmas úristen, a kit mi segétségre hiúnk, és neki kenyer-
günk s hozzája bízunk és minden reménségünket feléje (?) vetjük 
mint igaz istenben, annak nagyobb ereje és hatalmassága vagyon, 
és mind semmivé teheti mind az Nagod császára erejét, mind 
pedig az Nagod irta vasarját; sőt az ki sokaságában szokott bízni, 
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g y a k o r t a m e g szokta l á tn ia , liogy u e m az s o k a s á g b a n ál l az h a d -
n a k megverése , h a n e m az i s t ennek h a t a l m á b a n . 

N a g o d n a k azé r t ezt rev ideden vá lasz tú l a k a r á n k Í rnunk , és 
N a g o d n a k t u d t á r a a d n u n k , kogy mi ezt az do lgot ő felségével 
s e m m i k é p p e n nem m e r j ü k t rac tá ln i . I s t e n ve lünk . U j v á r o t t , 18. 
F e b r . 1594. 

Külczím hiányzik (Pálffy valamelyik beglerbéghez.) 

X X I X . 1594. d e e z . 8. B u d a . 

Mehemet passa, Sziuán szerdái- passa fia, Mehemet csausz elbocsá-
tását kéri Pálffytól, mert már sarczának jó részét megfizette ; Pálffy 
mégis tart ja hite ellenére. Bocsássa alá hozzá, hadd lássa, »miben álljon 
dolga.« Szabadítsa meg öt attól a kellemetlenségtől, hogy a csausz fele-
sége és gyermekei sirva-riva nála alkalmatlankodjanak. Fogadja, hogy a 
kivánt napra vagy őt magát, vagy sarczát megküldi. »Ha penig üdő 
közben holta történnék, az régi végbeli vitézlő végbeli (így) szokás sze-
rént az testét kiküldjük.« 

X X X . k. n. E s z t e r g o m . 

Huzain aga méltatlankodik, miszerint egy éve már, hogy egy rab-
ját visszatartják Pálffy akaratjából másért. Ir ja — »azért választotta 
az isten, mind az királ Nagodat az fejedelemségre, hogy mindennek iga-
zat tenne«. Kéri, hogy az igazság szolgáltatást ne késleltesse. 

X X X I . k. n. E s z t e r g o m . 

Omer esztergomi aga tudósitja Pálffy Miklóst, hogy Czeoreog 
János rabja Ozmán, Konstantinápolyból, hol sarcza megszerzéseért volt, 
megjött. Nem találta meg, a mely rabot Czeoreog számára keresett, 
hanem elhozta Ebecskey András magyar rabot, kit a Kékkő alatti tábor-
ból Gyarmaton fogtak el a törökök. Megtalálta az elszökött Zefert Kon-
stantinápolyban s elhozta; hova küldje : Veszprémbe-é vagy Újvárba? 
Kéri l'álffyt, küldje alá Czeoreog Jánost Újvárba, ő azonnal felküldi a 
rabokat. Üdvözli mint a Dunán-túl kapitányát. 

X X X I I . k. n. P e s t . 

Ozmán aga elismerését fejezi ki Pálffynak azon nagy lelküségérf, 
hogy egy öreg rabot szabadon bocsátott sarcza megszerzésére. Kéri, 
hogy a sarczból »egyik loat engedje el.« 

K ö z l i : J E D L I C S K A P Á L . 

TÖRT. TÁR. 1 8 8 1 . 43 
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A) Adalék Thurzó Imre lengyelországi viszonyához. 

I. 1618. a u g u s z t . 13. 
Spectabilis sat. 
Salute sat. 
Bytcséről ez jelen való augusztus havának 6. napján 

Kglmed nekünk irt levelét vettük, melyben irja Kegyelmed, hogy 
az Komorowsky az megfogott Kegyelmed jobbágyit el nem 
bocsáttá volna, sőt többeket is megfogatván, kívánná azt, hogy 
Magyarországban mennyi jobbágyi volnának, vissza adatná 
Kegyelmed, ki igen képtelen kévánság a Komorowskytól. Kegyel-
med satis solenuiter protestált az egész ország előtt erről az inju-
riárúl, mindenképpen igyekezvén mind a Komorowskyval való 
szomszédságának, s mind penig a két ország között való confoe-
derátiónak megtartására, de hogy ily mód nélkül való cseleke-
detektűi meg nem szűnik a hitvány ember, most is protestál 
Kegyelmed, hogy valamint lehet, mindenképpen szabadságát és 
jószágát oltalmazni, és injuriáit vindicálni kéntelen leszen Kegyel-
med. De minemő dolog következlietik abból, ha Kegyelmed is 
olyan módon fog procedálni ellene, Kegyelmed maga is könnyön 
meggondolhatja, holott ha Kegyelmed par pari referre voluerit, 
ő is hasonlóképpen oly dolgot, és talán nagyobbat is cselekeszik, 
honnét az két ország közt régi szép confoederátiónak fölbomlá-
sára való ok és matéria könnyön adathatik. Hogy azért efféle 
inconvenientiák eltávoztassanak, minekünk ebben az dologban ez 
tetszenék inkább, hogy Kegyelmed találná meg még egyszer len-
gyel királyt ő fölségét, törekedvén azon, hogy a Komorowskynak 
ennyi insolentiáját jam tandem compescálná, az mint mi is már 
azelőtt és im most is irtunk ő fölségének Kegyelmed mellett ; ő 
fölsége értvén nilván való injuriáit Kegyelmednek, lehetetlen 
dolog, hogy az egy szomszédságnak megtartásáért is, abban az 
dologban valami módot ne találjon. Jobb ha ők magok tésznek 
eleget Kegyelmednek arrúl, hogysem mint maga propria autho-
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í'itate cselekedjék valamit, kiből nem csak több károk következ-
hetnek, sőt sok ember-halál is történhet. Ha az király ennyiszor 
való panaszira nem tészen eleget Kegyelmednek, ennekutánna 
ha szintén cselekedik is valamit Kegyelmed, méltó és elegedendő 
mentsége lehet Kegyelmednek, hogy kételenség vitte Kegyelme-
det reá. Ezt akaránk csak Kegyelmednek levelére válaszúi Írnunk. 
Tartsa meg isten Kegyelmedet jó egészségben sok esztendeig. 
Datum ex castello nostro Komjathi die 13. Augusti 1618. 

Spectabiiis ac Magnificae Dominationis Yestrae 
servitor et affinis paratissimus 
comes Sigismundus Forgách 

de Gymes mp. 

Külczím : Spectabiii stb. Emerico Thurzo de Bethlenffalva stb. 

B) Thurzó Szaniszlő leveles tárczájából. 

IT. 1620. m a r e . 17. 
Illustrissime due comes etc. Salute etc. 
Az Kgld levelét vöttem, és hogy az úristen Kidet egész-

ségben megtartja, azon igen szíből örülök. Veszem eszemben, 
hogy Kgld peregrinus est in Izrael, és nem tudja az megtörtént 
dolgokat. Azért úgy értse Kgld, hogy valamit Kgld rumore 
accepit, mind igaz. Induciát kértünk uram Bethlennél Szent-
Mihály napig, addig^egész Magyarországot mind, valamint birta, 
úgy engedék neki. És noha az egész ecclesiasticus statust min-
den jószágátúl megfosztotta, személyeket ex ordine statuum kire-
kesztette, és csaknem funditus az egész catholica religiót letör-
lötte, de ezekről semmi emlékezet nem lött az induciákban. En 
egy talpalatni földet, egy pinz jövedelmet septembertől fogva 
nem birok; Kgldet és engemet proscribáltak. Eszterházi uram-
nak fejét keresvén, az gyűlésre, (mely Beszterczebányán leszen) 
citálják. Csaknem sírva kiáltottam, hogy jobb móddal legyen az 
dolog, de addig győtögeté palatínus az embereket, hogy mindenre 
reá ment. 

I t t vagyok egynehány püspökkel együtt ; soha bizony, 
miolta itt vagyunk, senkinek közülünk egy falat kenyeret (nem-
hogy egyebet) senki sem adott. Én is, minthogy csak úgy jöttem 
vaia ide, hogy Poson oltalmára segítséget kérjek, nem is hittem, 
hogy Posony oly könnyen elveszessék, mindenömöt oda vesztöt-
tem. Mégis szolgáimat megtartottam addig, mig az induciákat 
elvégzék, melyeket elvégezvén, elbocsáttám szolgáimat, kevés 
magammal megvontam magamot; nem tudom, meddig von-
hatom. 
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Minekelőtte az Kgld szolgái érkeztek volna is, bizony ele-
get szólottam és irást is adtam az Kgld várai felől. Szintén akkor, 
mikor azt az indueiákat végezék, itt volt Eszterház uram és 
egyebek is ; eleget törődtünk, szólottunk, irtunk, panaszolkod-
tunk, de az palatínus szava, ez az németeket illeti, ugyancsak 
praevalent. Ám meglátják, mit nyernek vele, mind religiónkat, 
mind ecclesiánkat, mind magunkat elég nagy veszedelemben hoz-
tak. Isten előtt adjon számot érette, valakinek vétke van a dolog-
ban. H a Kgld látná, minemő confoederatiót töttek a magyarok 
az csehekkel, minemő articulusokat irtak, elálmélkodnék rajta. 
Bezzeg uram, ha Kgltek közel levén Erdélyhez, idején megér-
zette volna az dolgot, ennek mind eleit veheti vaia ő fölsége. En 
reám minthogy nulla exteriőr administratio bízatott volt, nem 
vigyáztam, és nem is circáltam az más ember tiszti után. Am az 
szeginy Dóczy uram megadá az árát az béna lónak. Isten legyen 
irgalmas szeginnek. 

Az szeginy Hadul vajdát is tegnap temették el ; Nádasdy 
uramot ez jövő csötörtökön temetik Kőszegben. 

Az idevaló állapotról Kgldnek bőségesen tudnak relatiót 
adni az Kgld szolgái. Népünk elég ugyan, attúl nem félek, hogy 
az csehek és magyarok ő fölségét meggyőzzék, de elég, ka az 
lassú processus miatt az dolog tentalódik. Mind igaz igygyel, 
mind erővel hatalmasb az mi kgls urunk, és elkittem, kogy az 
isten meg is segiti az nagy szent, jámbor fejedelmet. Csak az 
török ne jöjj en derék erővel, salua sunt omnia; ka penig derék 
erővel jő, előbb jut azoknak, az kik oltalmára jütt, és talám 
az leszen eleje az békességnek, ha az török ugyan derekas 
haddal jő. 

Tegnap mene el innen Haller István az erdéli vajda 
követe ; ő fölsége is emberét küldötte vele. Az Kgld várai felől 
elég instructiójok vagyon. Az mint Bethlen hozzá kezdett, az 
inducia nem sokáig tart, mert az cseheknek segítséget akar adni, 
melyet ha ad, az inducia mindjárt fölbomlik. Igen jó volna, ha 
Kgldnek embere levén az ő fölsége commissariusával, és megér-
tené, ha ugyan akar-e segitséget adni Betklen az cseheknek, 
mivel ka segitséget ad, azzal az inducia fölbomol. 

Az mely levelet Kgld Eszterhass uramnak írt, elküldtem 
ő kglmének ; választ várok, ha elérkezik, Kgldnek megküldöm. 
Az minémő újságokat innen küldhettem, im Kgldnek egy fasci-
culusban megküldtem. Az tractálásrúl kellene Kgldnek írnom, 
de nem merem pennára bíznom. Az lengyelek igen kedvesek, jól 
viselik magokat ; kár, kogy ellövék az kadnagyokot ; nem derék 
harczou esett, hanem egy rosz csatán harmad magával veszett ; 
mást választottak helyében. Az úristen vigasztaljon benniin-
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ket, és adja látnom Kgldet jó egészségben. Bécsben, 17. 
Martii, 1620. 

Kgldnek szeretettel szolgál 
Arckiepiscopus Strigoniensis ni}). 

Külczím : Hiányzik. 

I I I . 1620. m a j . 10. 

Illustrissime spectabilis etc. Salutem et amorem cum 
promptissima officiorum meorum promptitudine praemitto. 

Illustrissimae spectabilis et magcac Yl-ae dnis literas accepi, 
atque ex iis tum de mittendis 700. militibus bungaricis, tum de 
ordinandis commissariis, tum etiam de communicandis, quae 
occurrunt novis, intellexi. 

Illraae spect. et magcae V r a e e contra indicare libuit, quod 
milites, qui anteliac confoederatis in subsidium missi, commissa-
riis ad id ordinatis excepti, et ad castra deducti sunt, quos pro-
cul dubio iam omues in castra venisse spero. 

E t quia, uti certis relationibus quotidie affertur, polonos 
milites in dies magis magisque limitibus Moraviae et Silesiae 
appropinquare adeo, ut singulis momentis borum irruptio sit 
timenda, quam ob rem mille mei equites cum 600 peditibus ad 
fines Poloniae in oppidum, quod vocatur Pollniscken Ostra, 
ablegaui. 

jjpmam Sp e c t , m ag c a r u Yestram dnem idcirco officiose 
rogatam volo, ut praedictos 700. milites versus Trentscliiuium et 
Hungaricani Brodain proficisci mandet, ibidem enim locorum in 
confinio iam certi a me commissarii designati sunt, qui milites 
praefatos adventantes excipiant, de commeatu ipsis prospiciant, 
et ad confiuia inque ciuitatem praenominatam Pollnisclien Ostra 
deducant, militibusque meis adjungant. 

Commissarii vero ut ad illrmam spect. et magcam Vestram 
dnem excipiendis militibus ablegem, tum supervacaneum, tum 
praeter morém bujus Marcbionatus et satis esse censui, si mili-
tes a commissariis in finibus Moravicis excipiantur. Ideoque 
illrmam spect. et magcam Vram dnem amice rogo, ne illud in ma-
iam interpretetur partém. 

De novis, quae occurrunt, illud scribo, quod confoederato-
rum castra penes oppidum, quod vocatur Eggenburg, posita sint, 
et quod generalis dux exercitus ab Anbaldt iam sese in castra 
receperit. 

Hostem vero bisce diebus ex oppido, quod vocatur Dross-
dorff in partes Znoymenses irruptione facta, oppidum aliud, quod 
vocatur Slabing occupare tentasse. Sed re infecta discessisse, et 
in iisdem partibus circa Znoymam igni et gladio maximum 
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ferisse damnuin. Similiter paucis elapsis diebus oppidum, quod 
vocatur Marebegg ut et arx Anger ab hostibus capta et obsessa 
sunt. Si quid praeterea acciderit, illrmam spect. et magram Yestram 
dnem ac tutum certiorem reddere nullatenus intermittam. 

Quam etiam officiose rogo, si quid ejusmodi apiul eandem 
jip-mam Sp e c t . e t magcam dnem praeterierit, illud et mihi significare 
dignetur, quibus nos simul divinae protectioni commendo. Da-
bantur Treboviae, 19. Maji anno 1620. 

I l l rmae g p e c t > e t m a g c a e y r a e ^ n i s 

servitor et amicus paratissimus 
Ladislaus AVelen, baro de 
Zierothiu et Promarchio. 

Külczím : Hlrm0 spcct. ac magco corniti dno duo Stanislao Thurzo 
de Bethlenfalva etc. 

IY. 1620. m á j . 

Illustris, magce due comes etc. 
Quae illrìs dnatio Y r a ad generosum d. maguificum Marchio-

uatus moravicae praefectum provincialeni dnum Ladislaum We-
len baronem Zerotinium a Lunipenburg responsionis vice per-
scribi curavit, ea a praefato dno praefecto provinciali ad nos in 
copia transmissa perlegimus. Ac quia officii nostri censemus, 
fìdis ac charissimis vicinis et eonfoederatis nostris dominis Mo-
ravis in hac urgente necessitate omnibus modis opitulari : liben-
ter concedemus, ut cum bona gratia illris Y rae dnis ex priori bus 
subsidiis hungaricis (illis tamen non inclusis, qui iter suum ad 
castra nostra jam sunt ingressi) equites numeru septingenti (ac 
quam citissime) ad ipsos transmittantur. Cumque ili" dni V rae 

jam ante sit notissimum, quam exacte et praecise laudatissima 
Hungarorum natio ordinaria stipendia menstrua quanquani 
(quod fatendum) non nimis sumptuosa soleat urgere et exigere, 
quandoque etiam illis deficientibus ad impatientiam et rebellio-
nem, non sine aliqua ducum macula facile flectatur, ut incom-
modo huic mature prospiciatur, cum exercitus hungarici dux 
militum suorumque nomine, absque hoc de solutione menstrua 
nos compellarit. Officii curaeque nostrae esse duximus ea de re 
ad illrera dnem Y ram referre, ut de statu totius negotii, quae dis-
tribuendi commeatus ratio quantumque ipsis promittere debea-
mUS, ab ili" dne Y ra mature edoceamus, tantum ne confoedera-
tionis articulis, quos undiquaque salvos et inviolabiles esse 
volumus, ulla ex parte contraveniatur. Cumque pro supplemento 
exercitum nostrorum aliquot centenis equitibus opus habeamus, 
speramus illrem dliem Y ram pari facilitate petitioni nostrae locum 
relicturum, ut in regno Hungáriáé iidem conscribi, ac quam 
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com in od issi m e ad nos deduci possint. Faciet in hic ili116 sua domi-
natio rem eonfoederatis omnibus gratissimam, quam nos quoque 
mutuis officiis vicissim demereri modis omnibus studebimus. 
Deum orantes, ut actiones omnes et Consilia illris Y r a e dnis ad 
nominis sui gloriam, ac confoederatorum regnorum et provincia-
rum prosperitatem et incrementa clementer deduca! Dabamus 
ex stativis nostris Egenburgi die . . Maji anno 1620. 

Illustri dni Vray 

addictissimus 
Cbristianus prineeps 

Anbaltinus. 
Kivül: Exhibitae 30. Maji, 1620. 
Külczim : Spect. ac. mageo duo corniti Stanislao Thurzo de Beth-

lcnfalva et. 

V. 1623. j a n . 5. 

Illrme comes etc. Salute ac servitiorum etc. Sok jókkal áldja 
meg isten Kgldet. 

Tegnap érkezék ide kozzám az erdéli fejedelem szolgája 
Gávay Péter, és minthogy az Kglddel való confidentiát megaka-
rom tartani, mind az fejedelem levelét, melyet énnekem irt, in 
specie s mind pedig a minemű választ (én) írtam, ez levelemben 
includálva oda küldöttem (Kgldne)k. Beszéli ez az szolgája, mi-
nemő iszonyú nagy (pestis) volt, cs még most is vagyon Erdély-
ben úgy anni(ra, hogy) Kolosváratt, felénél több az embereknek 
elkölt; . . . az kávások alá Csíkban ment volt az pestis . . . .feje-
delem, de mindennek beszédébül s mind maga levelébűl érthetni, 
hogy ide kijövő szándéka vagy(on. Kgl)det kérem, hogy az erdéli 
fejedelem levelét (megoljvasván, megént ezen levél vivő emberem 
(által k)üldje meg Kgld ; és az mely motust Rimaszombat táján 
csörgetnek lenni, ha Kgldnek azután bizonyosb hirei érkeztenek 
felőle, adja Kgld értésemre. Ezzel isten sokáig éltesse Kgldet jó 
egészségben. Datum Sellyae, 5. die Januar, anno 1623. 

Ili™' dnis Y r ac 

addictissimus servus 
Archiepiscopus Strigoniensis. 

Külczím: Illnuocorniti dno Stanislao Thurzó de Bethlenfalva etc. 

YI. 1623. f e b r . 14. 

Ill rme dne comes, dne amice observandissime. Isten Kgld-
nek kívánsága szerént való sok jókat adjon. 

Az mely levelet Kgld írt 13. ma adák meg délután egy óra 
tájban. Az Kgld hozzám való confidentiáját Kgldtűl igen nagy 
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néven vettem. Hogy Kgld közölni akarta velem az Bossáni uram-
nak adandó instructiót, az én vékony itiletem szerént igen okosan 
és jó módjával vagyon rendelve. Holott pedig Kgld ily confidenter 
kivánja az én opiniómat, bűnnek tartanám, ha viszontag az mi 
eszemben ütközik, azt Kgldnek meg nem jelenteném ; az Kgld 
okos itileti rajta, ha Kgldnek úgy fog tetszeni, félre tegye Kgld. 

Nekem azért uram három dolog occurrál, melyet Kgldnek 
insinuáljak. 1. A hol Kgld azt írja in paragrapho (Hogy pedig) 
hogy Kassai István referálta az fejedelemnek az nikelspurgi tra-
ctát, talám nem ártana inserálni, kogy Fráter István inkább mind 
feküdt az tractának vége felé ; mert az fejedelem ő vélle is Íra-
tott, noha ő szegény mind betegeskedék akkor, és ritkán jött 
köziukben. 2. In paragrapho (Megjelentheti) ha Kgldnek úgy log 
tetszeni, talám nem kellene ad particularia descendálni, és ment-
ségeket keresni. Nem tartozik Kgld számot adni az maga csele-
kedetiről az fejedelemnek, nem is kell okot adni holmi akadékos-
kodásokra. 3. Egy órája vagyon, hogy hozák Sennyei István uram 
levelét, kit ő felsége az mi kgls urunk az cancellarius uram bete-
geskedése miatt elvitt volt magával. Mit irjon Bécsből, im Kgld-
nek in specie oda küldtem levelét. 

r 

En bizony semmi járásban semmit nem tudok ; minthogy 
pedig azt irja, hogy Kgldhez és én hozzám jő, és jelenti, hogy 
Profosz urammal vagyon dolga, azt hiszem bizonyosan, hogy mo-
neta dolga leszen, az miben jár. Mindazonáltal talám Kgldnek 
hoz valamit, és nekem is ő felsége parancsolatját, és az oda fel 
való dolgokat alkolmason megérthetjük tőle. Nekem igen tetsze-
nék, ha Kgld Bossáni uramat addig tartóztatná, látnók, mit hoz 
és értenők ugyan fondamentombúl az oda fel való dolgokat is, és 
úgy bocsátaná el Kgld Bossáni uramot. 

Ezeket Kgldnek confidenter és syncere akarám commu-
nicálui, istentől Kgldnek asszonyommal és az Kgld szerelmes 
gyermekivel egyetemben minden jókat kívánván. Tirnaviae, 14. 
Febr. 1623. 

Kgldnek szeretettel szolgál 
Archiepiscopus Strigoniensis. 

Külczím: Illnno dno corniti Stanislao Thurzó de Bethlenfalva, regni 
Hung. palatino, judici Cumanorum, perpetuo terrae Scepusiensis ac conii-
tatus ejusdem supremo corniti sacr. caes. regiacque Mattis consiliario, ac 
per Hungáriám loeumteneuti, dno amico observandissimo. 

(Az egész Pázmány saját kezével van írva.) 
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VII . 1623. a u g . 5. 

lll"ne comes etc. Servitiorum etc. 
Mit Írjanak legyen Bujákból és Gyöngyösről, im az páriát 

leíratván oda küldöttem Kgldnek. Kérem annakokáért Kgldet 
szeretettel, mint az országban fő és első személt, bogy tegyen oly 
rendölést, és legyen szorgalmatos vigyázás, bogy készöletlen ne 
találtassunk, mert bizonyára igen félelmes bertelen reánk követ-
közeudő szerencsétlenségtől dolgunk. Ez mellett im most is csak 
ez jelen való órában bocsáték ki kétszáz lovast, az török csak ide 
nem messzi jött. Kgldet azért mégis kérem, legyen szorgalmatos 
gondviseléssel az közönséges jónkra s megmaradásunkra. Tartsa 
isten Kgldet etc. Datum in Újvár, die 5. Aug. anno 1623. 

Eszterházy saját kezével : P. S. Károli uramnak ismég 
uj óbban jüve embere bozzám ; ír maga kezével az fejedelem is 
tőle, kinek summája csak fenyegetőzés és Kgldre való neköztelés 
nilván írván, bogy . . őkijün Kassára, és ka az ő kivánságit effec-
tuálja ő fölsége, azokkal az hadakkal, az kikkel jün, ő fölségének 
szolgál, s ha nem, más utat keres maga böcsliletinek megkeresésére. 
Az legén ma egy hete, hogy kiindult Fejérvárból, mindenütt ké-
szen mondja hadait lenni ; egy azont írja Károli uram is. 

U|rmae J "yrae 
servitor et affinis addictissimus 

comes N. Eszterházi mp. 
Külczím : Ill rmo corniti d110 Stanislao Thurzo cte. 

VIII . 1623. a u g . 5. 

I l l n n e
 c o m e s e t c . Servi t iorum etc. 

Az Nagtok és ő kigyelmek deliberatiójának ő felsége 
inkább minden részeinek subscribálván siettetvén is az dolgot, 
mivel Récsey Bálint uram noha bizonyos curir által kerestetvén 
nem találtatott, ő felsége úgy parancsolá, liogy az fejedelemnek 
szóló intimatoriát Nagod kezében küldjem, úgy kogy Nagod 
Eszterházy uram kezéhez küldje, hogy mindjárt bizonyos főember 
által expediálja ; és noha úgy itilte volna, hogy Nagod neve alatt 
vitetett volua az levél, de mivel az fejedelem idegensége Nagod-
hoz mostan nevekedni láttatik, alkalmatosbnak itilé ő felsége, 
hogy ő kglme küldje el Nagod informatiója szerént. 

Az commissariusoknak való intimatoriumot is Nagodnak 
megküldtük, az instructiót cum requisitis holnap expediáltatom. 
O felsége az Nagod atyai gondviselését felette nagy neven vette, 
kiről most sokat nem irhatok. 
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Az estve érkezének ő felségékez az felföldről levelek, min-
den szándékát és apparaiusát az fejedelemnek detegálják, melyet 
az jó isten Nagtok gondviseléséből praeveniáljon, és az jó fejede-
lemnek is enybitse szándékát. 

Tegnap ő felsége ebéd felett levén, kozák, bogy isten az ő 
felsége hadának szép diadalmat adott volna az kalberstadi ber-
ezeg ellen ; ha mi bizonyos leszen, Nagodnak értésére adom. O 
felsége bizonyosan promittálta, hogy semmi fogyatkozás ne 
legyen az bandérium dolgából, az kik az Nagod requisitióját vár-
ják, veszteg levén in confinibus vicinarum provinciarum. En Na-
god jó akaró szolgája vagyok, Nagod parancsoljon, igaz szivvel 
igyekezem szolgálni. Éltesse isten Nagodat etc, Vienne, 5. 
Augusti, 1623. 

Jjjrmae V . 

servitor capellanus devotissimi^ 
Stepkanus Sennyei m. p. 

Külczím : Ul rm0 corniti duo duo Stanislao Turzo etc. 

I X . 1623. a u g . 30. 

Ill rmc comes dne et affinis confidentissime. Servitiorum etc. 
Az Alagi uram szolgájának hireit nem hiszem ; jobban 

látta azt az én szolgám,^ az ki együtt volt az fejedelemmel ; s 
•egész Magyarországot mind fölverné, sem tudná anni kópiásnak 
szerét tenni. Tudjuk, az székelség is menüit tehet, és az hajdúság 
is hasonlóképpen. Igen secretus emberektől végére ment az kur-
tánok dolgának is ; ő annakokáért igy beszéli, hogy az hajdúság-
gal is kópiákat akar fölvötetni, s az mint maga az fejedelem 
vetegette, hétezer kópiákat dicsekedve mondotta, kogy fog lehetni, 
de még abban csak három ezer is alig volt ; hanem az többit 
az kópiáknak szekereken akarta kihozatni. Gyalogja kétezer le-
szen vele, hanemha itt kin fogad többet ; kurtiánja is vagyon 
mintegy kétezerig való, ott az erdéli határban volt, de még 20. 
hujus benn nem voltak Erdélyben ; hanem az hajdúságot ha már 
fölveszi melléje, az fogja hadát szaporétani. 

Az török felől mit Írnának mindenfelől, im mind in specie 
oda küldtem Kgldnek. Ezek bizony dolog készölnek, valamint 
adja isten, kik ha megindolnak egyenlő értelemmel, soha én meg 
nem foghatom, mint tudjuk ellenük magunkat megoltalmazni ; 
Füleket s ezt az helyt féltem leginkább, kire nézve nekem az 
fölötte igen kicsinek, hogy az minemő gyalogot az bányákról 
adnak, azokot rendelnénk Fülekben pro interim még más gond-
viselésünk lehet reája, mert főképpen az török mind csak arra 
vágyakodik most. Kgldet kérem, irjon Kgld is nekik, tartsák az 
én rendelésemhöz magokat. 
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Az nemes vármegyék mit végeztenek, Nitrii és Posony, 
értem, de evei az országot bizony meg nem oltalmazzuk, ba más-
képpen nem fogunk az dologhoz, mint mi oda föl. 

Az német hirek bizony igen csúfosak, csudálom, honnét 
tudnak efféle hireket költeni. Tili az harcz után is irt ő fölségé-
nek s mégis ő rabol. De ez igy szokott lenni, kifogyván az igaz-
ságból, effélével gyámolétják dolgokat. 

Az mi oratorunknak 1. Sept. köllyött volna megindolni, de 
im ezen órában érkezék levele, az kiben irja, hogy még haladni 
kölle valahány napra indulatjának, s az több okok között teszi 
okól az maga betegségit is ; de talám ez mostani állapotokra 
nézvén nem káros ez az mostani késedelem, mert három holnapja 
leszen már annak, hogy securitást kivánunk, hogy sem török, sem 
tatár nem jün Magyarországban ez esztendőben, de mind ez 
ideig sem obtineálhatták, kiből alkalmasint kilátszik czigánysá-
gok. Fölötte igen jó azért mindenfelől az vigyázás. Kgldet kérem, 
gyakorta Írasson nekem, megszolgálom Kgldnek, és én is 
viszont cselekeszem. Tartsa meg isten etc. Datum raptim 30. Aug. 
1623. in Újvár. 

Jlp'mae JJ "yrae 

servitor addictissimus 
comes N. Eszterházi 
de Galantha. m. p. 

Kívül: P. S. In summa confidentia az Bosuiák uram 
leveleit is oda küldtem Kgldnek ; Kgldet kérem, küldje vissza is-
még őköt megolvasván. 

Ha németekkel magunkot az végházakban meg nem segít-
jük, bizony bár bucsunkot vegyük kazánktól, mert látom én, hogy 
az mezőnek oltalmazására késő ez az mi segedelmünk s ha az 
várakot is elhagyjuk veszni, ha eljün ezután is, nehezen veri 
bizony vissza az ellenséget, kezében levén az erősségek ; min-
denekelőtt az végeket köllyene azért néppel muniálni. 

Külczím: l l l r m 0 dno palatino etc. dno et affini confidentissimo. 

(Az egész Eszterházy saját kezével van irva.) 

X. 1623. o k t . 6. 

Ill rme dne comes etc. Servitiorum etc. 
Az Kgld levelét elvettem, melyet megértettem. Akarnám 

azért, ha az nemes vármegyék kicsin idővel ezelőtt lett állapot-
jokat szemek eleiben vennék, és édes hazájoknak oltalmához 
nyúlnának, mert félek bizony rajta amaz magyar példabeszédként, 
hogyha csak az mások szájával eszünk és idegenekre támaszko-
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dunk, ékel balunk meg. Ezeket a dolgokat uram én, nilván leket 
Kgldnél, régen jövendölöm, és mind tanácsban s tanács kivől 
talám ugyan magam gyülöltetésével is urgeáltam, de mind ez 
ideig sem látám semminemő foganatját, ki mind attól volt, bogy 
ezeket nem akartuk hinni, az kiket im most szemeinkkel látunk. 
Ez az erdéli fejedelem ki legyen, nálamnál jobban ösmerheté 
Kgld, noha bizony én is igen megösmertem s elhigyje felőle Kgld, 
hogyha előmehet dolgában, hitemre mind rabbá teszi az embe-
reket s először is az öregéhez nyul, nincs már ő nála sem isteni 
félelem, sem az körösztyén vérnekszánakodása, sem édes kazájá-
lioz való nemzetéhez könyöröletessége, hanem per fas et nefas 
mindeneket subjugálni igyekezik és ront, veszt, siilyeszt sursum 
deorsumque, valamit kezével elér. Emlékezhetik Kgld az maga 
leveléről is, kit egy bizott emberének irt s én olvasám Kgldnek 
az tanácsban, ott igen nilván beszél és minden intentomát kimu-
tatja s aperte mondja az ország felől, hogy urok volt s meg 
nem tudták böcsülni, s elég várták, hogy kiadhassanak rajta, kit 
elszenvedhetetlen gyalázatnak tartott, de akkor még nem merte 
mondani, hanem már fegyvert vévén az kezében meg meri mon-
dani, és hogy azt is akarja, hogy ott üljenek mások, a hol ő akarja ; 
nilván jelenti, kiket, mind im látjuk, cselekedetben is vett, és ha 
isten nem könyörül rajtunk összeadván az pogánsággal magát 
az szent egyliáz (?) helyett bizony az Matiauellus scholájában 

• viszen bennünköt, s végre megtagadtatja az istent is az embe-
rekkel. Ily veszedelmes fegyvert azért és tüzet jőni látván szegény 
hazánkra, hogy ily szép végházát országunknak az mi kgls 
urunk és koronás királyunk oltalma alá hogy adtam ez beit, nem 
gondolnám, hogy semmit vele se hazámnak, se nemzetemnek 
vétettem volna, sőt azt reménlettem s reménlem is, hogy ezt az 
cselekedetemet jövendőben is hálaadással fogja venni az én hazám 
tőlem, melyet bizony uram várok vaia Kgldtől is ; de az Kgld 
protestatiója látom, hogy nem javalja cselekedetemet, noka ha 
jól jut eszemben, az utolsó nagy-szombati consiliuniban Kgld is 
consensust adott vaia erre, sőt azon maga javallásáról irt volt is 
ő felségének, kire nézvén reménlem vaia, hogy ennekelőtte tett 
Kgld protestatiója abban maradjon ; de ha más tetszik Kgldnek, 
azon az Kgld bölcs itileti. De azt semmiképpen meg nem fogha-
tom, hogy amaz törökkel, kurtánnyal tűzzel-vassal jön arczczal 
az mi kgls urunkra s kiveire. országára, minekünk még se legyen 
szabad körösztyén oltalomhoz ragaszkodnunk s olyanhoz, az kit 
az magunk ura, koronás királya küld, ki nélkül oly nilván való 
dolog, mind aznapfény, hogy ez beit enni pogánsággal el elegye-
ledett, eszeveszett nép ellen meg sem oltalmazhatunk volna; 
elveszteni penig, vagy az ő kezekben ejteni, hogy violentiájokot 
neveljük vele, és ugyan nilván vonváu-vonjuk utolsó veszedel-
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műnket magunkra, nem látom, ki javaihatja. Kgldet azért fölötte 
igen kérem, ez nagy habok köziben jutott szegény hazára, az 
mint jobban lehet, igyekezzék vigyázni, s az segétségben se gya-
nakodjék Kgld, mert bizony eljön, s talám anni, az kiket nehe-
zen fog szegény hazánk viselhetni, és az ellenség nem is remén-
lené. Isten Kgldet tartsa meg hazánkkal együtt. Datum in Újvár, 
die 6. Oct, 1623. 

Ul rmao d. V. 
servitor et affinis paratissimus 

comes N. Eszterházi 
de Galantha mp. 

Külczím : Ill rm0 duo corniti Stanislao Thurzo etc. 

X I . 1623. nov . 24. 

Ilp-me c o m e s etc. Servitiorum etc. 
Hogy isten Kgldet az erdéli fejedelem táborából békével 

és egészségben meghozta, örömest hallom, s értem azt is, hogy 
az honnét tovább nem mehetett az fejedelem, onnét örömest 
megtért, és az mit nem birt s nem is bírhatott, azt örömest ne-
künk engedte, ki úgy cselekedett mint eszes, mert az mire mind 
az töröknek mellőle való eljüvetele s mind az üdőnek mivolta és 
netalám más okok is készeretették volna, annak ő igen szép 
praetextust csinála, és az mit talám gyalázattal kölle vaia meg-
cselekedni, böcsölettel vivé végben. De ezekben én talám igen 
jó néven vagyok s nem értem jól az dolgot, hanem kívánom, 
kogy mind szegény hazánknak s mind nemzetünknek legyen 
jovára ez az inducia, kitől igen sok tekéntetekre nézvén igen 
félek, liogy különben leszen. Mindazáltal csalatkozbatom ebben 
is, kiről, az mintkogy Kgld is liiv magához, örömest beszélget-
nék is Kglddel, de most nem kívánom ablakból néznem azokot 
az körösztyén atyánkfiait rabságra elvivő pogányságot s kivál-
képpen, kogy azokot az mi utolsó veszedelmének indult magya-
rink adták testedtől lölköstől nekik. Más az, az még confirmálva 
nincsenek ő fölségétől császár urunktól is ezek az induciák, 
talám nem alkalmatos nekem ez helyből kin járnom az hadak is 
szintén most oszolván. 

Prainer uram dolgát penig az mi nézi, ő kglme mind az 
belső s mind az külső dologban alioz alkalmaztatja magát, az 
mit én jovallok az ő fölsége az mi kgls urunk szolgálatjára. s 
még ez ideig nem is akartam, kogy semminemő directióban 
avassa magát, s talám ezután sem köll arra szoktatni őköt. 
Egyébaránt ő kglme elég szorgalmatos az maga szolgálati körül 
való dolgokban és vigyázásokban. Mindazonáltal megszolgáljuk 
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az Kgld jó akaratját és stabilitáltatván az induciák, készek 
vagyunk egy jó alkalmatossággal az Kgld szolgálatjára oda 
mennünk. Tartsa meg isten etc. Datum raptim 24. Nov. 1623. 

i n r m . e V . 

servitor et aífinis paratissimus 
comes N. Eszterkázi 

de Galantlia mp. 
Külczím : IH rmo dno corniti Stanislao Thurzo etc. 

X I I . 1623. d e c z . 7. 

Ill r m e dne comes etc. Servitiorum etc. 
Császár urunk ő fölsége Kgldnek szóló levele csak ez estve 

érkezék ide hozzám, melyet im Kgldnek késedelem nékűl meg-
küldöttem. Az mi penig az iuduciákat illeti, én nekem ö fölsége 
arról is írt, hogy megtartassék, és holmi ellenséges dolgot ne mu-
tassunk az erdéli fejedelem vitézihez ; mely urunk kgls paran-
csolatját az Kgld intimatiója szerént is megtartunk, csak az más 
részről arra ok ne adassék, de az bizony dolog, ezek az környő-
liiuk levő fejedelem vitézi az szegénségen nagy kíméletlen dolgo-
kat cselekesznek, dúlják, fosztják, kínozzák és az utolsó megma-
radott falatjokat is kivonszák szájokból úgy annira, hogy hallha-
tatlan, az menni siránkozással való panaszt tesznek előttem az 
szegény együgyő emberek. Kérem azért Kgldet szeretettel, hogy 
szóljon az fejedelemnek, ha elindúlt vigye el hadait, ne rontassa 
ennél is jobban el ez darab részecskéjét hazánknak, mert nekünk 
is élnünk köll ezután is, hogy avval is ne adassék ok holmi ellen-
séges dologra, mert az képtelen való dolgot mi sem fogjuk elszen-
vedni, az magunk megmaradását viselvén előttünk, mert eléggé 
elpusztétotta immár is, bár megelégedjék vele. Isten éltesse Kgl-
det. Datum in IJjvár, die 7. Dee. anno dui 1623. 

J |p-niae jJ V a e 

servitor et aftinis paratissimus 
comes N. Eszterházi 

de Galantha mp. 
Külczím : l l l r m o dno corniti Stanislao Thurzo etc. 

X I I I . 1623. d e e . 8. 

Ill rme due comes palatine etc. Servitiorum etc. 
Az Kgld levelét elvettem, melyből értem, hogy az erdéli 

fejedelem békével akarja az szegény pogányoktól elszabadétott 
rabokat elbocsátani, ki noha nem igen nagy irgalmasság, mind-
azonáltal jobb cselekedet annál, hogy nekik adta volt ; tizenhá-
rom százig valót bocsátunk immár innét el, és vagyon még csak 
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itt is négy vagy ötszáz Szögyénben, Suráuban és Komjátiban is 
ugyan felesen vannak ; ehezképest megindétom már azokat is, az 
kiknek módjok leszen az elmenetelben, de sok sebes is vagyon 
szegények között, az kiket akkor vagdaltanak, az mikor láták, 
bogy immár el nem vihetik ; s ezeken kivől olyanok is felesen 
vannak, az kiknek szegényeknek sem apjok, sem semmi ösmerő-
jök, igen aprócskák és sohovanem tunnak menni. En ugyan sokat 
tartok bennek, isten panaszol ne vegye, s ha asszonyomot ő kgl-
mét meg nem bántanám vele, valami tizet vagy tizenkettőt oda 
is küldenék bennek, isten im úgy meggazdagétott fiakkal, leá-
nyokkal, hogy el sem tarthatom őköt, noha ha jószágomhoz köze-
lebb volnék, bizon dolog, kész volnék miudnyájoknak gondokat 
viselnem és két-három százat is kitartanom bennek, mindazáltal 
a mit cselekedhetem, ugyan cselekeszem azért is. 

Az mi az mostani végezését illeti Kgldnek, minthogy miu-
nyájunkuak hazájában jár, igen akarnám, ha érthetném, miben 
maradott és az ő fölsége limitatiojában mit neheztel az erdéli 
fejedelem, kit ha jól ösmerek, mind az törökre nézve, hogy azok 
előtt dicsekedhessék nekik tett szolgalatjával, mind az maga fös-
vénységére nézvén elhittem, leginkább az bányákot sajnálja ; de 
az hatalmas istenért kérem lvgldet, arra ne menjen, és ad par-
tém is írjon ő fölségének császár urunknak felőle, mert ha azt 
neki engedik, sok számtalan incouvenientiák következnek belőle 
és az török is inkább neki édesedik az őtet segétségének. Azokot 
az vármegyéket is, az kikben Fülek és Nógrád vagyon, fölötte 
igen akadékos neki engedni, mert szintén úgy járunk vélek, mint 
Zenderővel. 

Az mi penig abbeli fenyegetőzését illeti, ha senki ellene 
nem áll, sőt segéti erejét, elmehet Prágáig és rabolhat, de ha 
mind törökje, tatárja, magyarja együtt levén is, azt végben nem 
viheti, bizony inkább nem vinné most végben, holott él az isten, 
hogy hét-nyócz ezer embert minden épeségével (?) sem tudna 
most öszve vönni ; tudom mit beszélnek hadai és mely kedvetle-
nek ez ő dolgaihoz, de hogy nem látnak senkit ellenkezni vélle, 
ők is követik másokkal egyött parancsolatját. Igen könnyő volna 
uram még ötezer magyarnak szerét tennünk, csak akarnánk egy-
aránt az dolgot, mert az ki most csak ide mellénk készölt volt is 
az Dunántúl csak az Győrhöz tartozó végházakból, közel volt 
ezer lovas s fogadott magyar lovasa is vagyon ő fölségének ezer, 
Bánffy uram is hozhatna az ő végeiből ezeret, s Tót és Horvát-
országból is hozhatna ezeret s többet is bán uram ; ehez nem köl-
lenék több, hanem csak valami jó kétezer fegyveres lovas és ezer 
drago s bár lábomná(l) fogva köttessön az én uram föl, ha szin-
tén Kassáig is el nem kisértem, nemhogy Prágáig rablana ; de 
a mint szovait senki nem ügyekezik megtorkolni, így cselekedeti 
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is szabados. Én igen kicsin ember vagyok s talám nem értem az 
dolgokat, de ezt tudom minden bizonnyal, bogy ott állott az 
erdéli, fejedelem meg az ő dolgaiban, az búi tovább nem mehe-
tett. En velem ő fölsége az én kgls uram ezekben az tractákban 
semmit nem közlött, kire nézve kozzá sem szólhatok ; de ha Kgld 
által érteném az difficultásokat, akarnám meg is szolgálnom 
Kgldnek. Tartsa isten Kgldet. Datum in Újvár, die 8. Decembr. 
1623. 

Ill rme d. V. 
servitor et affinis addictissimus 

comes N. Eszterházi 
de Galantha mp. 

Külczím : Ill rmo duo corniti Stanislao Thurzo etc. 

X I Y . 1623. d e c z . 16. 

Ill rme comes palatine etc. Salutem etc. 
Öcsém Eszterházi Pál uram kér Kgldtől valami jószágot 

per defectum seminis, kinek magam is másoktól végére menteni, 
nem derekas dolog, de mivel Nógrádhoz közel vagyon, lenne 
valami kis commoditássa benne. Kgldet én is kérem, couferálja 
neki, ű is megszolgálja Kgldnek és én is kasonlóképen, kiről 
maga is irt Kegyelmednek levelet és supplicatiót is, melyet im 
oda küldöttem Kgldnek. 

Az mi pediglen az én Kglddel való szembenlételemet illeti, 
bizony dolog, hogy egyszer magam sem kivántam jobban az 
Kglddel való szembenlételemet, mint ez elmúlt napokban ; de 
minthogy ez az erdéli fejedelem mind itt lézenge, nem volt énne-
kem tutum innét kimennem, de minthogy immár innét eligye-
közik, jó alkalmatossággal szeretettel szemben leszek Kglddel 
és akkor beszélgethetönk egymással szegény hazánk romlott álla-
patjáról. Tartsa meg isten Kgldet etc. Datum Ujvarini, die 16. 
Dee. anuo 1623. 

Eszterházi kezével : Az fejedelem mint hagyta Szombatot 
és népében másutt hagyott-é Szombaton kivől, s Czobor uram is 
ha megérkezék-e, kérem Kgldet, tudósítson felőle, megszolgálom 
Kgldnek. 

JlJrmac DN'R Y R A E 

servitor et affinis paratissimus 
comes N. Eszterházi 

de Ga antha mp. 

Külczím : IUrnl° corniti duo Stanislao Thurzo ete. 
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XY. 1624. f e b r . 23. 
Serenissime prineeps stb. Salutem stb. 
Czobor Imre uram ő kglme irja nekem, bogy Felséged 

császár urunknak ő flgének kglmes resolutiojákoz accomodal-
ván magát, követeit az szent békességnek tractájára Bécsben 
felindította volna ; mely jó igyekezetért Felségedet az úristen 
megáldja és éltesse. El is hittem, hogy császár urunk ő fel-
sége mindezeket kglmesen perpendálván, és Felségednek ebbeli 
synceritását meggondolván, az szent békességnek tractájában 
nagyobb kegyelmességgel és jóakarattal fogja magát Felséged-
hez declarálni és az szent békességet szerencsésen véghezvitetni, 
melyet engedjen az úristen az ő szent nevének dicsiretire és az 
egész keresztyénségnek főképpen szegény megromlott kazánknak 
s nemzetünknek megmaradására. Ezzel stb. Datum in arce 
Sempte die 23. Febr. anno 1624. 

Serenitatis Y r a e 

servitor 
comes Stanislaus Thurzo mp. 

Külczím : Serenissimo principi ac domino Gabrieli dei gratia stb. 
(Eredetije a gyulafehérvári káptalanban rendezés alatti acták.) 

X V I . 1624. a p r . 15. 
jjjrme c o m e s etc< Servitiorum etc. 
Az Nagod 11. hujus nekem irt levelét vevém ; ő felségének 

proponáltam az dolgot, az minthogy az Nagod ő felségének irt 
levelére is választ parancsolt irni, de mivel az több dolgokra is, 
melyeket Nagod itt hagyott volt, kegyelmesen resolválta magát, 
Nagodnak pro interim akarám értésére adnom. 

Az mi illeti az amnistiának conceptusát, úgy itilem, az 
mint Nagod maga is eszében vehette, hogy a sensu ilio nem 
alienus couceptus, az mint véllek beszélettünk, ha az szóban 
vagyon valami keménség, melyet az ő principálisokra akarnak 
vonni, noha uis illa verborum nem azt mutatná; az nem igen 
nagy dolog, ha csak abban lenne az difficultas. 

Az mi penig illeti az induciáknak prolongálását, vagy tovább 
való tractát, ő felsége oly itiletben vagyon, hogyha az erdéli feje-
delem az békességet szüből akarja, nem kéván sok vontatást ; 
mely ba történnék és valami véletlen akadékokat találna, mivel 
Nagodnál fog előbb nilván lenni, Nagod maga opiniojával ő fel-
ségét informálván, az mi legjobb, azt kell cselekedni. 

Ide mi nálunk interim olyan hirek vadnak, hogy Nógrádot 
általán fogva megszállja az török, és hogy az fejedelem is az 
tatárokért küldött; tudom Nagodnál bizonyosban vadnak. 

T Ö R T . T Á R . 1 8 8 1 . 4 6 
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I t t én csak magam fogok immár maradni, esztergomi 
érsek nram is holnap fog elmenni. Igyekezem azért magam is 
szegény Homonay uram temetésére alá menni. Azon leszek, hogy 
az Nagodnak szóló levelet expediáltassa holnap. Az szombatiak 
igen vonják magokra az haragot, Nagod ő felségét minden 
dolgokról informálja gyakorta, és énnekem is parancsoljon. Az 
Nagod jámbor szolgáját nem tartóztathatom sokáig ; ha mi ujsá-
gunk leszen, Nagodnak értésére adom. Éltesse isten Nagodat etc. 
Yiennae. 15. Apr. 1624. 

i n r m a e á y 

servitor capellanus addictissimus 
Stephanus Sennyei electus 

episcopus Yaciensis. 

Külczím: Ill rmo corniti dno dno Stanislao Thurzo etc. 

X V I I . 1624. m á j . 9. 

Ill rmc dne due patrone gratiosissinie Servitiorum etc. 
Az Nagod szolgáját ő felsége kglsen hagyta es két nap 

várakozni, hogy Nagod bizonyosan informáltathassék, miben mara-
dott az békesség állapatja. Azért isten akaratjából tegnapi napon 
minden módon véghez mene ; adja isten, legyen állandó. Opuliá-
nak és Ratiboriának titulusát megengedte ő felsége, és az végek-
ben való segitségre 30 ezer pénzt, Ecsedben való jus regiumot 
és Nagy-Bányában saluis manentibus regni statutis, ezt penig 
az Nagod instantiáiért is, és az országra való képest ; in 
reliquo mindenek úgy maradtak, mint azelőtt végezte Nag-
tok. Megparancsolta ő felsége, bogy Nagodnak megküldjük 
az articulusokat ; azért ma és holnap egyben rendelvén, minek-
utánna ő.felsége meghallotta volna, Nagodnak mindjárt aláküld-
jíik. De ő felsége itthonn nincsen, holnap fog megjőni és azért 
nem tartóztathatám az Nagod jámbor szolgáját. Remélem, bogy 
az fejedelem követe hétfőn el fog indulni. O felsége akaratja az 
volna, hogy az commissarius urak vagy együtt járnának, vagy 
mindjárt utánnok mennének, lenne vége minden dolognak, és 
azután látna más dologhoz Nagtok. Nagodnak pro informatione 
akarám csak ezt értésére adnom, isten holnap meghozván ő fel-
ségét, minden szükséges dolgokot Nagodnak expediálni igyek-
szem. Éltesse isten Nagodat etc. Vieunae, 9. Maji, 1624. 

Jlp-mae (Jnis "yrae 

servitor capellanus devotissimus 
Stephanus Sennyei 

el. episcopus Yaciensis. 

Külczím : Ill l m o duo duo corniti Stanislao Thurzo etc. 
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X V I I I . 1624. m a j . 10. 

Ill rmc dne comes et amice etc. Salute etc. Isten sok jókkal 
áldja meg Kgldet. 

Noha ő fölsége is Íratott Kgldnek, és az commissarius urak 
instructiója is mikéit elkészül, mindjárt alá küldik, de mindazál-
tal én is ezen órában érkezvén ide Bécsbűi, akarám Kgldnek tud-
tára adni, hogy az minemő differentiák még az békesség tractá-
jában hátra maradtak vaia, azokra ő fölsége magát resolválván, 
az békességet finaliter concludálá, kiért legyen áldott istennek 
neve és engedje ö szent felsége, hogy állandó és megmaradandó 
legyen. Jó volna Kgldnek az commissarius urakat: Dávid Pál 
uramat, Ostrositk uramat idején certificálni, hogy ő kglmek ide-
jén készülgetvén, mihelt az instructio elérkezik, mindjárt indul-
hassanak, mivel eíféle dologban nocuit differre paratis. Én az 
költség felől emlékeztem, és hogy abban defectus ne legyen, gon-
dot viseltet ő fölsége reá. Ez mellett azon is kérem Kglmedet, 
hogy az tavali dézmában hátra maradt kevés restantiát adassa 
Kgld Szilágy uram kezében, kire bizony nagy szükségem vagyon. 
Ezzel isten sokáig éltesse Kgldet etc. Datum Posonii, 10. die 
May, anno 1624. 

lll r m a e d. V. 
ad serviendum paratus 

Arckiepiscopus Strigoniensis. 

Külczím: IHrmo duo corniti Stanislao Thurzo etc. 

X I X . 1624. j u n . 21. 

Illustrissime comes palatine etc. Servitiorum etc. 
Én isten segítségébűi ugyan tegnap jöttem Újvárban pari-

pákon, nem akarván az szegénséget tovább terhelni. Megjővén, 
találtam az többi között Reőty Orbán levelét, melyet az füleki 
vicekapitánnak ír, kinek mássát im oda küldtem Kgldnek, meg-
érti Kgld belőle, hol járj an mégis azoknak az embereknek 
elméje. Ezt az ujheli dolgot is és az cardinál felől, kiről Kgldnek 
ott létemben béven beszélettem, fölöttébb igen hirdetik oda, és 
noha nem kicsin esett volt szegényeken, de szókkal nagyobbnak 
beszélik ; jó volna azért Kgldnek, nilván levén Kgldnél ennek az 
kirnek hamis volta, az fejdelmet informálni róla, mert ő neki 
oly csuda kumorja vagyon, most is az minemű gyűléseknek kel-
lett volna lenni, oly propositiókat adott az regnicoláknak, kiből 
kitetszik, hogy kevés kedve vagyon az békével való maradáshoz. 
Ez mellett ennek az Reőtinek is jó volna Kgldnek írnia, hogy 

46* 
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nolia az restitutio confiniorum még meg nem lett, mindazonáltal 
mennének ki immár az végekből, rettenetes, mely nagy Ínségben 
vagyon az szegénység miattok, az restitutiót is sollicitálni kellenék 
ott alatt, Kgldnek vagyon hatalma reá, hogy ezeket kiküldhetné 
immár az végekből. In specie az Reőty levelét fölkiildtem ő föl-
ségének. Tartsa meg isten Kgldet etc. Datae Ujvarini, 21 die Ju-
nii, anno 1624. 

Ill rmac dnaonis Yra" 
servitor et affinis 

comes N. Eszterházi 
de G alantba mp. 

Külczím : 111™° corniti (Ino Stanislao Thurzo etc. 

X X . 1624. o k t . 10. 

Ill rme comes dne etc. Servitiorum etc. 
Az Kgld parancsolatja szerint én által rándultam volt Ko-

máromban az commissariusokkoz, egy dologról is, s másról is con-
feráltam velek s bizony dolog, hogy valami álnokságot, s lator-
ságot akar végben vinni az török, minthogy az oratort nem bo-
csátja ki s mig penig ő ki nem jön, addig semmi dologhoz nem 
kezdketünk, mert ő fölségétől is meg vagyon parancsolva, kogy 
őtet megvárjuk. 

Azon instál az török Bethlen fejedelemnél, hogy ő is maga 
személye szerint jelen legyen az tractán és így akarnak mind sza-
vával s mind cselekedetivel ő fölsége ellen vele szolgáltatni, nem 
tudom, ha obtineálhatják-e vaia. 

Az verebéli palánk megcsináltatását. az kire Kgld annuált, 
az vármegyéknél efficiáltam, s azon leszünk istenuek segétségé-
ből egyenlő akarattal, hogy az közönséges jóért véghez vihessük. 
Kgldet kérem, hogy annak végkezvitelében bátorságosabbak 
lehessünk, az maga szolgáit is, bárcsak száz lovast és még anni 
gyalogot küldjen Kgld ez jövő kétfőre Komjátilioz, hogy azok is 
legyenek ott, mert bizony dolog, hogy az török fenyegetőzik, és 
noha igen titkoltam előttök ezt az dolgot, de nem tudom, mint 
esett, hogy hírekké vagyon s nem jó volna, ka megtréfáltatnánk 
valahogy magunkat, és az szegénységet is uer-feliere (így) 
vetnénk. 

Eninnend német gyalogot is akarok kivinuem, és azon leszek, 
hogy ezer emberrel, úgymint ötszáz lovassal s ötszáz gyaloggal 
őrözhessem annak végben vitelét, mert az végházakból sem me-
rem igen kivinni az népet, mivel a nélkül is ily fogyatkozott álla-
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pattal vadnak. Isten tartsa meg Kgldet etc. Datae in Újvár, 10. 
die Oct. anno 1624. 

Ill rmae dnaonis Y rae 

servitor et affinis addictissimus 
comes N. Eszterházi 

de Galantha mp. 
Külczím : IH rmo corniti duo Stanislao Thurzo etc. 

X X I . 1624. d e e . 30. 

Illrme due comes etc. Salute etc. 
Minthogy eddigien mindenekről, kiválképpen a melyek néz-

ték az előttünk levő törökökkel levő tractának állapatját. Kgl-
det bizonyosétani el nem mulattam, akarám most is megjelen-
teni, én ismég Komáromban által futamodtam vaia s az vezér-
kez magam szolgáit bocsátottam minemő instructióval, im páriá-
ját Kgldnek oda küldöttem. Én uram minden okkal s móddal 
azon volnék, kogy minden rendek közt az szent békesség szentül 
megtartatnék, és mindenektől meg is böcsöltetnék úgy, a mint 
legjobb. Ezzel ajánlván Kgdnek szolgálatomot. Éltesse isten etc. 
Datum in Újvár, 30. Dee. anno 1624. 

I l l rmae ft y 

servitor et affinis addictissimus 
comes N. Eszterházy mp. 

Eszterházy kezével: P. S. Csak ez az vármegye népének 
eloszlása is nem kevés szivet adott az töröknek, addig mind őrzé 
Váczot is, de csak már is kevesebbet kezdi gondolni velünk, és 
ka erre az mostani kivásunkra sem bocsátja commissariusit az 
vezér ki, nem lehet igen nagy suspicio nélkül az dolog, mert bizo-
nyosan végére mentünk, hogy az erdéli fejedelem is mind arra 
tanácsolja az törököt, hogy sz. György napig ne végezzen meg-
várván, micsoda kimenetele leszen az Asiában küldött hadainak, 
kit maga tudja az az jó fejedelem, mi végre cselekeszik, de ne-
künk ez elég veszedelmes és káros. 

Külczím : l l l r m o corniti dno Stanislao Thurzo etc. 

X X I I . 1625. m a r t . 22. 

Ill rme comes domine etc. Servitiorum etc. 
Tudom, Nagodnál mindenek nilván vadnak, miképpen bo-

csátott legyen ő felsége az minapiban ő felségéhez az erdéli feje-
delemhez, és noha magam is szükségképpen alá mentemben Na-
godhoz betértem volna, de értvén az Nagod felettébb való bete-
ges állapatját, sőt hogy ugyan nem is lehetni Nagoddal szemben, 
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kelleték elsietnem szegény istenben elnyugutt anyámnak is teme-
tésének napja előttem levén. Mostan penig az iszonyú árvizek 
kénszeríttenek, bogy minclen akaratom és csaknem fogadásom 
ellen az félelmes vizén kelleték alá jönnöm. Találván penig ő 
felségének kgls parancsolatját, bogy az menüiben leket, felsies-
sek, kénszeríttetem, isten holnapot adván érnem, felsietnem, mi-
vel az hitván szekereim mind elromoltak, ma is csak azért kell 
késnem, és ugyan így is kértem volna az atyafiaktól egy kocsit, 
és kimentem volna Nagodhoz, de Szikszai uram adá értésemre, 
hogy ma Nagod otthonn nem lenne, hanemha estvére. Tudom 
mindazonáltal, hogy isten felvivén, ő felsége az mi olyos dolog 
leszen, Nagoddal mindjárt communicálja. Noha az én oda beváló 
járásomnak oka szármozott leginkább az magam szegény asszo-
nyom anyám temetésére való kévánságából, és így ő felsége kgl-
sen parancsolta, hogy az minemű ajándékot ő felségének készített 
volt, praesentáljam, melyet felette igen kedvesen is vött és az ő 
feliége méltósága szerént mind magamhoz és hozzám tartozók-
hoz nagy böcsületet, szeretetet mutatott úgy annira, hogy maga 
is az mi kgls urunk többet nem kévánhatott volna ilyen nyomo-
rúlt méltatlan szolgájához, hogy mutatódjék. Ez mellett szánta-
lan sok obligatiókkal igirvén és kötelezvén magát, bogy sem az 
sok istentelen sollicitansoknak instantiájokra sem egyéb tekintet-
ből ő felsége az mi kgls urunk ellen nem törekedik. Az privata 
personáknak penig, kiknek instantiájok volt, inkább miudeniknek 
tűrhető válaszok volt, kinek egyképpen, kinek más módon. Tudom, 
azokot is ő felsége Nagodnak által küldi. Interim Nagod énnekem 
parancsoljon, igyekezem Nagodnak minden üdőben szolgálni. Ké-
vánnám, hogy isten Nagodat megadott jó egészségében sokáig 
megtartsa. Datum Tyrnaviae, 22. Martii, 1625. 

Ill rmae dnis V rae 

servitor capellanus devotissimus 
Stephanus Sennyei electus 
episcopus Yaciensis mp. 

Külczím : I l l r m 0 corniti dno dno Stanislao Thurzo etc. 

(E levelek eredetijei a XV. számú kivételével az országos levéltárban 
a Thurzó-féle acták közt vannak.) 

Közli : BARABÁS SAMU. 
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I. 1671. s e p t . 20. 
Écles öcsém uram. 
Kegyelmed levelét vöttem, melybűi értem Kegyelmed az 

pagocsai határjárás miatt ki nem jutott Somlyóra. Csudás dolog-
nak látszik édes Gyerőfi uram nekem ez Kegyelmed irása ; 
liolott az pagocsai Kegyelmed dolgát öszvevetvén az somlyai 
mostani állapottal, úgy tetszik ez elébbvaló, s többet nyomó álla-
pot ; egyébiránt Pagocsán én is patronusnak tartom magam ; de 
ezt többre böcsülöm, s megvallom uram ezt én cavillumnak isme-
rem csak. Mindazáltal im én irtam Teleki uramnak, balaszsza 
azt az határjárást, s egyátalában tudom ő kegyelme elhalasztja. 
Melyre nézve Kegyelmedet kérem, ne vegye tréfára az somlyai 
állapotot, mert azt elkigyje Kegyelmed, bizony contractussa sze-
rint hozzányúlok, az Kegyelmed pénzét penig letenni kész 
vagyok (kiről Kegyelmed certificatumi már ott van), de mint 
ilyen nagy summában járó dologban gyermeki módra nem pro-
cedálbatok. Kegyelmednek az vármegye tisztei rendesen bocsát-
ták kezékez, s inventarium szerint, ahhoz képest nekem is úgy 
kell kézkez vennem Kegyelmedtűl. Különben édes Gyerőfi uram, 
ha Kegyelmed contractussa ellen velem izetlenkedik, s alkalmat-
lanságot maga keres magának, én oka ne legyek ; ut supra az 
jószághoz bizony az contractus szerint hozzányúlok, de bizony 
Kegyelmed bajt szerez magának; egyébiránt is, ha az jóért 
boszszusággal illet, itt jó barátjával vész viszsza (?). Azért Kegyel-
medet ki várom hova hamarébb ; ha penig ugyan nem jű, úgy is 
tudósítását Kegyelmednek elvárom. Istennek ajánlom Kegyel-
medet. 20. Septembris, 1671. Bonczida. 

Kegyelmed jóakaró atyjafia szolgája 
Bánffi Dienes m. k. 

Tudja Kegyelmed jövendőben én tűllem is ha kiváltják, 
mit fognak kívánni ; azért nekem is meg kell az jó rendet tarta-
nom. Ordo est anima rerum. 

Külczím : Tekintetes nemzetes Gyerőfi György urnák (tit.), nekem 
kedves öcsém uramnak adassék. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 
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I I . 1673. die 10. J u l i i . 
Töttem ez vas ládába isteu kegyeimébűi tizenkétezer 

szép aranyakat, mely van nyolez zacskóban, négyében két-két 
ezer. Van poltura és garas itt bárom ezer forint. Isten dicsőség 
legyen teneked érette. 

B. Dienes m. k. 
(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

I I I . 1674. n o v e m b . 20. 
Szolgálunk Kgteknek. 
Az mü kgls urunk ő naga mint parancsoljon Kgteknek, ez 

com missióból megláthatja, legyen azért az tévőKgytek. Azonban 
az magyarországi urak és signanter Kende Márton uramnak 
szóló leveleket Kgd küldjön meg, de jó bátra kerüljenek ki az 
Szilágy felé, kogy az Bánfi emberei el ne fogják. Mivel penig 
most a siettség miatt Husztba, Máramarosba levél talám nem 
mehetett, Kgd az magának Kgdnek szóló urunk levelét in specie 
küldje által Husztba és Máramarosba, hogy lássák és magokat 
tudják alkalmaztatni. Parancsolt egyébaránt ő naga széllyel az 
országba mindenüvé, hogy Bánfit megfogják, valahol kaphatják. 
Istennek ajánljuk Kegyemedet (sic) Ex castris ad Nagylak. 20 
Novemb ris, 1674. 

Kegytek szolgáló baráti az mü kgylines urunk és ország 
előtt járó rész hadainak igazgatói 

Gr Csáki László m. k. 
Kornis Gáspár m. k. 
Bethlen Miklós m. k. 

(Egészben Csáki kezeirása.) 
Kívül : Nemzetes vitézlő Katona Mihály uramnak etc. nékünk jó 

akaró barátunknak ő kgmének adassék. 
(Katona Elek ur birtokában.) 

IV. 1674. n o v e m b . 21. 
Szolgálok Kgeldnek. 
Kglmed levelét vettem, tudósitását Kk megszolgálom, 

tovább is kérem, Kgld tudósítson. Eddig elhiszem a mi kgls 
urunk ő naga parancsolatját elvette, Kgld azért mindenekben a 
szerint alkalmaztassa az dolgát, abbúl Kgld megértheti, mit 
kellessék cselekedni. Kgld azért mind nemeseket puskásokat 
vegye fel1), de maga mellett is hadjon Kgld, és vigyáztasson szor-
galmatoson. 

*) Teleki M. kezével pótlékkép : Tartsa csoportban, ha kívántatik, 
lovasokat küldjön az urak mellé egyik hadnagygyal. 
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A mi kgls urunk ő naga, s az ország és Bánl'fi Hieues 
uram között történt dolgot illeti, a sokáig nem tart. Azt a mi 
kgls urunk kegyes keresztyéni kegyelmessége szerint lecsende-
síti ; a Kglmed dolga csak a vigyázás. Kgld gyakorlatossággal 
tudósítson. Isten Kgddel. Fejérvár, 21. Novembr. a. 1671. 

Kglmed szolgáló komia 
Teleki Mihály m. k. 

Az várában Kglmed éjjel-nappal benn legyen, vigyázzon. 
H a így ítélik jobbnak, az én szállásomnak helyén. 

Kivül : Nemzetes Katona Mihály küvári kapitány kedves komám 
uramnak adassék. 

(Katona Elek ur birtokában.) 

V. 1674. n o v . 29. 
Kegyelmednek mint uramnak, öcsémnek szolgálok. 
Jó egésséges életet kivánok. 
Ide jüvő utamban is érkezék az mi kegyelmes urunk ő 

nagysága parancsolatja; azonban már azokról concludáltimk, a 
mikről sónál ; hanem édes öcsém uram, úgy hiszem, ma Gyerőfi 
György bement, azért a mit beszélgeténk, az 961) szállásán való 
árnyékszék alkalmatosságáról, Vista nevű faluban lakó Gyalai 
kolcsárt parancsolja behivatni Gyerőfi uram, s azokat a rejteke-
ket kerestesse meg a fundamento, lássuk, miket találnak ; de ha 
nem találnának semmit is, az strázsa az Bánfi uram szállásán 
kettő-kettő meg ne szűnjék elvitele után is. Isten akaratjából 
én is holnap Enyedre megyek, hátas lovai 2) 96 ott maradjanak ; 
azt is inventálják ; semmiképpen elvinni ne engedje Kegyelmed, 
hanem tegyen oly dispositiót, maradjanak ott ; bátorságosabb az 
a hely, ha úgy kívántatnék is. Parancsoljon Kegyelmed nékem. 
Ajánlom istennek Kegyelmedet. Ajtón, 29 Novembris, 1674. 

Kegyelmednek jóakaró atyjafiai 
Béldi Pál m. k. 

Idegen (tán Gyerőfi György) lcezétöl: Anno 1674. die 15. No-
vembris Bánfi Dienes megindulván Kolozsvárról nagy pompával ebédet 
Ajtonban evék Vitéz Ferenczhez menvén Koppánba az fia keresztelőjére ; 
ott mene reájok Kornis Gáspár kapitány és Csáki László, Macskási Bol-
dizsár és Keresz(tesi S.) 16 —17 vitézzel az hadai ott 
benn 18 vagy 19. 

Külczim : Tekintetes nagyságos Kornis Gáspár urnák (titulus) 
jóakaró uramnak öcsémnek ő kegyelmének adassék. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

*) A 96-os szám Bánfy Dénest jelenti. 
2) I t t e két szó »Bánfi uramnak« szorgalmasan ki van húzva. 
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YI. 1674. n o v . 29. 

Szolgálok Kegyelmednek mind jóakaró uramnak, s kedves 
atyámfiának, és istentől sok jókat kivánok. 

Kegyelmed levelét vöttem, irását értem. Az inventáláskoz 
kogy Kegyelmetek hozzá kezdett, jól vagyon. Mindeneket Ke-
gyelmetek inventálván, hagyja jó gondviselés alatt ; spanyor-
viaszot küldtem. Az praefectus azt mondja hitivei is, hogy 
behozta, s beadta, de hová tötték, ő azt nem tudja. Szorgalma-
tosan Kegyelmed vigye véghez az inventálást, s pecsételje be, s 
hagyja úgy jó alkalmatossággal, s tudósitson az miről illik. Tartsa 
meg isten Kegyelmedet jó egésségben. Datum in Kolosvár, die 
29. Novembris, 1674. 

Kegyelmed jóakaró atyjafia 
Béldi Pál m. k. 

Béldi kezével : Kisség uram vad lovakon küldötted be az ur 
hintaját, már el is nem vihetik ma, hanem az két rendbeli más 
lovait küldd be, már jó reggel kell meginditani Ivornis uramékkal. 

Külczím: Nemzetes Gyeröfi György uramnak jóakaró öcsém uram-
nak adassék. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

VII . 

A Bánffy Dénes ellen emelt vádpontok. Datum Albae die 
5 Mensis Decembris Anno 1674. Egykorú másolat. 

VI I I . 

Bethlen válasza a vádpontokra. Bethlen 7. Decembris Anno 
1674. Egykorú másolat. 

Jegyzet. Ezen két okmány összefoglaltatott, úgy liogy minden 
vádpont után hozzáiratott a replica is. Ilyen alakban számos példány-
ban fenmaradt, s ki is adatott a Magyar Akadémiai Értesitö 1859-iki 
folyamában. 

IX . 1674. d e c z . 10. 

Michael Apafi dei gratia prineeps Transilvaniae partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Generose, ac egregii fideles nobis dilecti. Salutem et gra-
tiam nostrani. Az fogoly urnák levelei között levén az Bánfi 
familiának örökes jussokról, jószágokról való nagyobb rész okleve-
lei, melyről böcsületes tanácsúi-hivünk tekintetes nemzetes Bánfi 
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Zsigmond uram által megtaláltatván több atyafiakkal együtt, 
úgy tetszvén a nemes országnak is, anuunáltunk kegyelmesen, bogy 
ezen Bánfi famíliának feltaláltatható minden okleveleit mint 
nagyobbik atyafinak megnevezett Bánfi Zsigmond uramnak kezé-
hez assignáltatnók az decretum tartása szerént. Minekokáért 
vévén ez levelünket, és több Írásunkat nem is várván Hűségtek, 
kegyelmesen és igen serio parancsoljuk, kogy az feljebb megirt 
fogoly urnák levelei között az Bánfi famíliának feltaláltatható 
ős, örökös jó igazságokról (?) való mindennemű okleveleit cum 
requisitis mind egy czéduláig mox et de facto kezében adni, és 
assignálni bizonyos érette küldött emberének, el ne mulassa 
Hűségtek, távoztatván azon levelek continentiáinak meritumok 
vizsgálását. Nec secus facturi. Datum in civitate nostra Alba 
Julia, die 10 mensis Decembris, anno 1674. 

M. Apafi m. k. 
Külczím : Generoso, et egregiis Georgio Gyerőfi de Gyerő-Vásárhely, 

ac conventus Beatae Mariae Virginis de Kolos-Monostor requisitoribus 
etc. fidelibus nobis dilectis. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X. 1674. d e c z . 20. 

Szolgálok Kegyelmednek, mint jóakaró barátomnak. 
Istentűi jó egésségét kivánok. 
Kegyelmed levelét ez estve elvettem ; tudósítását értem. 

Az mely erdélyi nemes ember ezüst tálból eszik rátottát, hamar 
megcsömörlik tűle. Egyébiránt istenért kérlek, igen szorgalma-
toskodjál ; valóban emlegetik a monetát ; se papra, se barátra 
egy cseppet se hajts; senkire sem hajtván semmit is ebben, ládát 
valamennyit kaphat, csak vegye kezéhez Kegyelmed. Innét kőmi-
ves nem ment, de kiszem vagyon ott kőmives. Az mint szokták 
mondani, mitte sapientem et nihil ipsi dicas, az alkalmatosság 
mindenekre megtanítja Kegyelmedet. A mi a lovak dolgát illeti, 
én ellenem nincsen elvitetések ; egyébiránt Teleki uram adott 
volt oda kettőt maga paripáiban, csak azok ne legyenek. Nem 
árt az sirban levőket is kibocsátani a világra, csak papok, espe-
rest kirével legyen a dolog. Tegnap is irám Kegyelmednek, 
Bánfi Farkast, feleségét, szolgáit el ne hagyja. Az kik eddig a 
Bánfi uram szolgái függőben voltak Bonczidán, már ki hova akar 
menni, elmehet, tegyen dispositiot köztök. Kegyelmednek szol-
gálni, az mennyire az alkalmatosság bocsát, el nem mulatom, 
parancsolván Kegyelmed nekem. Ajánlom ezzel istennek Kegyel-
medet. Datum Alba Julia, 20. Decembris, 1674. 

Kegyelmed jóakaró atyjafia, szolgája 
Béldi Pál m. k. 
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r . S. Rhédai István itt vagyon ; constai, hogy Bánfi Far-
kasnál vagyon Bánfi uram pénzének egy része. 

Külczím : Nemzetes Gyerőfi György uramnak, jóakaró barátomnak 
ö kegyelme'nek adassék. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X I . 1674. d e ez. 21. 

Michael Apafi dei gratia princeps Transilvaniae partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Generose fidelis nobis dilecte, salutem et gratiam nostrani. 
Kende Gábor uram informátiójából értjük, hogy néhai Bánfi 
Dienes javai gyanánt ő kegyelmének is holmi ládáit, és javait 
elpecsételte volna. Miuekokáért parancsoljuk Kegyelmednek 
kegyelmesen, az mikről ő kegyelme jurái, azokat bocsássa dis-
positiója alá ő kegyelmének, ne akadályoztassa. Nec secus factu-
rus. Datum in civitate nostra Alba Julia, 21. Decembris, 1674. 

M. Apafi m. k. 
Külczím : Generoso Georgio Gyerőti de Gyerővásárhely ete. fideli 

nobis dilecto. 
(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X I I . 1674. d e c z . 21. 

Michael Apafi dei gratia princeps Transilvaniae partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostrani. 
Úgy informáltattunk, hogy némelyek Kolosváratt holmi szín és 
okokra nézve az Bánfi Dienes uram javai felől nem akarnának 
megeskünni ; parancsoljuk azért Kegyelmednek igen serio, elei-
ben adatott instructiónk szerént, személyválogatás nélkül az 
olyanok ellen procedálni el ne mulassa, valakik magokat attól 
vonogatnák. Neque secus facturus. Datum in civitate nostra Alba 
Julia, die 21. Decembris, Anno 1674. 

M. Apafi m. k. 
Külczím : Generoso Georgio Gyerofì de Gyerö-Yásárhely, fideli 

nobis dilecto. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X I I I . 1674. d e c z . 23. 

Michael Apafi dei gratia princeps Transilvaniae partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Generosi, egregii et nobiles, fideles nobis dilecti. Salutem 
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et gratiam nostrani. Mivel magunk mindenekre nem érkezhe-
tünk, azért ez commissiónkat vévén, kegyelmesen és serio paran-
csoljuk Kegyelmeteknek, mind a végbeli dolgok igazgatásában, 
s mind penig a Bánfi Dienes bouuminak dispositióiban minden-
képpen tekéntetes nemzetes Béldi Pál bcsületes tanácsur hívün-
ket rendeltük arra, liogy Kegyelmetek ő kegyelmétől depen-
deáljon. Secus non facturi gratiose propensi manemus. Datum 
in civitate nostra Alba Julia, die 23. Decembris, anno 1674. 

M. Apafi ni. k. 
Külczím : Generosis Stepliano Kun de Osdola comiti Comitatus de 

Küküllö supremo, ac tabulae nostrae judiciariae jurato assessori, nec non 
capitaneo substituto civitatis nostrae Kolos vár, et Georgio Gyeröfi de 
Gyerö-Vásárhely etc. fidelibus nobis dilectis. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

XIV. 1674. d e c z . 23. 

Kegyelmednek mint jóakaró uramnak atyámfiának szolgá-
lok, jó egésséget kivánok. 

Kegyelmed levelét becsülettel vettem ; választ reá eddig 
nem tehettem, arról Kegyelmed megbocsásson. Ugy érteni, Ke-
gyelmednek szüretje jó vagyon, valamig tart. Im most érteni 
Toldalagi János öcsémtűi új nyereségét, kihez képest az mi 
kegyelmes urunk ő nagysága Kegyelmednek és Kun István 
uramnak szóló commissióját kiildék kezemhez, hogy mindjárt 
kiildeném Kegyelmeteknek, melyet én el is küldtem, ő nagysága 
tudja. Mit parancsoljon ő nagysága, én azt ugyan nem tudom, 
mindazáltal a dolog siető, látom. Azért ka mi ad praesens Ke-
gyelmed kezénél vagyon a monétábau vagy hiteles emberektűi 
küldje el, Stenczel Ferencz, vagy mások által menten küldje el, 
s tudósítson engemet is hova hamarébb. Postátúl küldtem a leve-
let hamarébb voltáért, nem Hajdú tíyörgytül. Azonban kérem 
a commissiot, ha megolvassa küldje vissza, hadd lássam, ha 
szükség még visszaküldöm Kegyelmednek, parancsolván Kegyel-
med is nékem. Ajánlom ezzel istennek Kegyelmedet. Datum Alba 
Julia 23. Decembris, 1674. 

Kegyelmednek jóakaró atyjafia 
Béldi Pál m. k. 

P. S. Ugy hiszem urunk ő nagysága fog olyan formába 
committálni, hogy az Bánfi György praeceptorát Kegyelmed 
visszabocsássa az gyermek mellé ; de Kegyelmed addig el ne 
bocsássa, mig az nála levő pénzt és jókat Kegyelmed kezéhez 
nem veszi; ezt urunk ő nagysága is így érti, ső nagysága hírével 
vagyon. Teleki uramnak két paripáját a véresét, és az barnát, és 



7 3 4 1 5 Á n f y d é n e s 

az karvasát adassa Vér Mihály kezébe Kegyelmed. Az kis derest 
penig az gyermeknek kell adni, az mely kedves paripája volt az 
apjának. 

Külczím : Nemzetes GyerŐfi György uramnak, jóakaró uramnak 
atyámfiának adasse'k. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

XV. 1674. d e e . 23. 

Michael Apafi dei gratia princeps Transilvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Egregii fideles nobis dilecti. Salutem et gratiam nostrani. 
Ezen commissiónkat vévén Hűséged, kegyelmesen és serio 

parancsoljuk az asszony Bánfi Dienesné asszonyom ő kegyelme 
Ilyefalvi Ferencz nevű praefectusát bocsássa kötelessége mellé ; 
azonban a mit az asszony ő kegyelnie onnét kázbeli egyetmáso-
kat, és portékákat, élést és egyebet is maga szükségére ki akar 
vinni, vagy vitetni, abban ne impediálja. Neque secus facturi. Da-
tum in civitate nostra Alba- Julia, die 23. Decembris, anno 1674. 

M. Apafi. 

Az mely ezüst-marhája Bánfi Dienesnek ott vagyon, ki ne 
adja senkinek, légyenek ott helyben; kár ne legyen bennek, mert 
azok mienk. 

(Egykorú másolat Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X V I . 1674. d e e . 24. 

Michael Apafi dei gratia princeps Transilvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostrani. 
Ezen commissionkat vévén Kegyelmed, Kegyelmednek pa-

rancsoljuk kegyelmesen és serio, minden javairól Bánfi Dienes 
uramnak, valamik feltaláltattak, a registrumának párját küldje 
kezünkbe mentől hamarébb. Azonban úgy értjük, hogy Kegyel-
med az asszony ő kegyelme arany-műves ládáját megtalálta volna, 
mivel azért az a feleségünkkel köz, mindjárást minden kár nélkül 
Inczédi Mátyás szolgánknak adja kezében, hozza udvarunkba. 
Az Bánfi György praeceptorát is Kegyelmed tovább való hala-
dék nélkül bocsáttassa el, mehessen hivatalja mellé.*) Az Bánfi 
Farkas uram botját is az pecsét alól szabadítsa fel, és kár nél-
kül bocsássa szabados dispositiója alá ő kegyelmének, mivel 

a) Apafi leezetül : ha előadta az egyetmást. 
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nemesi szabadságának praejudiciumára vagyon eddig szabados 
dispositiójától való elrekesztése is. Neque seeus facturus. Datum 
in civitate nostra Alba Julia, die 24. Decembris, anno 1674. 

Apafi kezétől : P. S. Eddig Kegyelmetek megláthatta, ha 
volt valami ott. 

M. Apafi m. k. 
Külczím : Generoso Georgio Gyerőfi de Gyerő-Vásárhely etc. fideli 

nobis dilecto. 
(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X V I I . 1674. d e e . 29. 

Mickael Apafi dei gratia etc. Nemzetes Gyerőffi. György 
uramot rendeltük Bánffi Dienes jovainak ha hol mit találhatna, 
vagy gyanakodnék lenni, mindenütt, de kiváltképpen Szamos-Uj-
vártt és Gyaluban szorgalmatossággal keresné és kerestetné fel, 
s reá találván valakol, ott venné kezéhez és vinné az többihez. 
Minekokáért kegyelmesen és serio parancsoljuk Hűségtekuek, az 
dolgot így értvén, engedjen mindenütt való keresésre és jovai-
nak felcircálására szabadosságot ő kglmének, sőt ha ő kglme 
valamiképpen magától reá nem igazodnék is, tudván Hűségtek, 
hol legyenek aféle bonumok, pénze és egyéb res mobilisi Bánffi 
Dienesnek kol legyenek letéve, megmutatván és reá igazétván ő 
kglmét, adja és assignálja kezében fogyatkozás nélkül a legkis-
sebbikig ; egyébaránt külömben cselekedvén, busulás fogja követni 
érette Hüségteket. Nec secus facturi praesentibus perlectis exki-
benti restitutis. Datum in civitate nostra Alba Julia die vigesima 
nona mensis Decembris, anno dni Millesimo sexcentesimo septua-
gesimo quarto. 

Apafi. 
(P. H.) 

(Eredetije gyűjteményemben.) 

X V I I I . 1674. d e e . 30. 

Michael Apafi dei gratia prineeps Transilvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Egregie fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram. 
Az szamosujvári kapitányok jövedelmiből, melyet Bánfi Dienes 
Hűséged kezénél hagyott volt, úgymint két száz negyven forinto-
kat '/. f. 240., melyeket több bonumival együtt nemzetes Gyerőfi 
György atyánkfiának parancsoltuk percipiálni : Hűséged azért ez 
commissiónkat látván, minden halogatás nélkül maga, vagy arra 
rendeltetett emberének adja kezében, nem várván erről több pa-
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rancsolatunkat. Nec secus facturus. Datum iu civitate uostra 
Alba Julia, die 30. Decembris, auuo 1674. 

(Aláírás és czim nélkül, Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X I X . 1675. j a n . 1. 

Kegyelmednek mint jóakaró uramnak szolgálok. 
Urunk ő nagysága kegyelmes parancsolatjából akarám Ke-

gyelmedet tudósítani, bogy az mely török lova Petróczi uramnak 
Kende Gábor uram nevezeti alatt ott vagyon Gyaluban, ez leve-
lem megadó emberének mindjárt assignálja, s adja kezében Ke-
gyelmed, parancsolván Kegyelmed nékem. Ajánlom ezzel isten-
nek oltalmába Kegyelmedet. Alba Julia, 1. Januarii, 1675. 

Kegyelmednek jóakaró atyjafia 
Béldi Pál m. k. 

Külczím : Nemzetes Gyeröfi György uramnak, jóakaró uramnak 
atyámfiának adassék. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X X . 1675. j a n . 1. 

Michael Apafi dei gratia princeps Transilvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostrani. 
Néhai Szentpáliné asszonyom tiszteletes Tophaeus uram-

nak hagyott testamentumban száz aranyokat, és Bánfi Dienesuek 
a lelkére is kötötte, hogy megadja ő kegyelmének, de az mint ő 
kegyelme relatiójából értjük, meg nem adta. Anuakokáért kegyel-
mesen és serio parancsoljuk Kegyelmednek, ez commissiónkat 
vévén, azon száz aranyokat ő kegyelme számára Bánfi Dienes 
pénzéből kivévén, és megtartván, a mikor (ő) kegyelmétől requirál-
tatni fog felőle, adja meg ő kegyelmének. Ez commissiónkat 
penig futuro pro testimonio tartsa magánál. Nec secus facturus. 
Datum in civitate nostra Alba Julia, die 1. Januarii, anno 1675. 

M. Apafi m. k. 

P. S. Kegyelmed ő kegyelmének késedelem nélkül küldje 
meg bizonyos embertől, ha szintén ő kegyelme embere által néni 
requiráltatja is felőle. 

Kívül Gyeröfi kézéiül : Anno 1G75. 14. Januarii praesentatae sunt 
pro reverendo domino N. Topheo aureos No 100. 

Külczím: Generoso Georgio Gyeröfi de Gyerő-Vásárhely ete. fideli 
nobis dileeto. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 
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X X I . 1675. j a n . 1. 
Kegyelmednek uram szolgálok, jó egésséget kivánok. 
Urunk ö nagysága commissióját ktildém Kegyelmednek, 

miről szóljon, Kegyelmed meglátja; kihez képest Kegyelmednek 
én is intimálom, hogy mindjárt két katonától Kegyelmednél levő 
pénzhen küldje kezemhez, vapy penig kolozsvári két becsületes 
embertűi, katonát is adván melléje, valahol engemet találnak, 
hozzák oda ; Kegyelmed maga becsületinek consulál vele. Kérem 
igen, el ne mulassa, parancsolván Kegyelmed nékem is. Ajánlom 
Istennek Kegyelmedet. Datum Alba Julia, 1. Januarii. 1675. 

Kegyelmednek jó akarattal szolgál 
Béldi Pál m. k. 

Kivül Gyerőfi kezétől: Exhibitae sunt hac literae 14. Januarii 1675. 
E s : Francisco Olosz aureos 50. 

Külczím : Nemzetes Gyerőfi György uramnak, jóakaró uramnak 
atyámfiának, o kegyelmének adassék. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X X I I . 1675. j a n . 3. 
Michael Apafi dei gratia prineeps Transilvaniae, partium 

regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 
Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram. 
Ferencz kapitány hívünkhöz akarván az ő hűségiért ke-

gyelmességünket mutatnunk, ahoz képest, mivel ő kegyelmét mos-
tan ujolag ismét az előbbi somlyai kapitányságnak tisztiben akar-
juk beállétani, kifogyatkozott állapottal lévén, conferáltunk az 
Bánfi Dienes pénzéből Kegyelmed által folyó pénzűi száz impe-
riális tallérokat adatni. Miuekokáért kegyelmesen és serio paran-
csoljuk Kegyelmednek, requiráltatván ő kegyelmétől, adjon az 
ott Kolosvárott kezékez jutott Bánfi Dienes pénzéből Ferencz 
kapitánynak száz tallérokat folyó pénzül, ez commissiónkat meg-
tartván, annak idejében acceptáltatjuk. Nec secus facturus. Da-
tum in possessione Mikeszásza, die 3. Januarii, anno 1675. 

M. Apafi m. k. 
Bialis Olasz Ferencz kezétől : Anno 1675. die 18. Januarii. Ego 

infrascriptus confiteor recepisse a generoso domino Georgio Gyerőfi au-
reos quinquaginta, quod faciunt imperiales centum, juxta commissionem 
suprascriptam suae Celsitudinis, anno, et die suprascripto emanata in 
Kolozsvár ; die et anno suprascripto. 

Franciscus Olosz mp. 
Külczím : Generoso Georgio Gyerőfi de Gy erő-Vásárhely, tideli no-

bis dilecto. 
(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 
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X X I I I . 1675. j a n . 3. 

Michael Apafi dei gratia princeps Transilvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostrani. 
Miszti Istvánnak alázatos jelentéséből értjük, Bánfi Dienes 

számára vásárolván Bécsben bizonyos summa pénz árú marhákat, 
melyeknek az árokban noha megadott ugyan, mindazonáltal ma-
radott volna még adóssá száz tizennegyed fél tallérokkal, ki hogy 
kárban maradjon, nem akarjuk ; annakokáért kegyelmesen és serio 
parancsoljuk Kegyelmednek, requiráltatván megírt Miszti István 
hívünktől, adja meg nekie azon Bánfi Dienesnél maradott száz 
tizennegyed fél tallér adósságát az Kolosvárott lelt. és kezéhez 
vett Bánfi Dienes pénze-féle poltura pénzből ; ezen commission-
kat megtartván, accepüUtatjuk annak idejében. Nec secus factu-
rus. Datum in possessione Mikeszásza, die 3. Januarii, anno 1675. 

M. Apafi m. k. 

Külczím : Generoso Georgio Gyeröfi de Gyerö-Yásárhely etc. fideli 
nobis dilecto. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X X I Y . 1675. j a n . 3. 

Michael Apafi dei gratia princeps Transilvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostrani. 
Becsületes tanács ur hívünket tekintetes nagyságos Kapi 

György uramat rendeltük több becsületes híveinkkel együtt a 
végbeli tiszteknek béállatása, és az ott való akadályos dolgoknak 
eligazítására. Mivel penig Váradrúl is ki fognak jőni azon alkal-
matossággal a törökök, és azokkal is lészen bajoskodások ő ke-
gyelmeknek, melyet pénz nélkül ő vélek nem gyakorta vihet az 
ember végben. — annakokáért kegyelmesen és serio parancsol-
juk Kegyelmednek, ez commissiónkat vévén, adjon Kapi uram ő 
kegyelme kezében Bánfi Dienes pénzéből azon szükségre ötszáz 
tallérokat ; ha tallér nem leune, akár aranyúl ; ha különben nem, 
folyó pénzül is megszerezze Kegyelmed Azonkívül a kupák köz-
zűl két virágos kupát, hat tersényi puskát a szépiben. Mindeze-
ket annak idejében acceptáltatjuk Kegyelmedtől, nem is rosz 
helyre költvén, hanem az haza szükségére őket Neque secus fa-
cturus. Datum in possessione Mikeszásza, dietertia mensis Janua-
rii, anno 1675. 

M. Apafi m. k. 
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Apafi kezétől : P. S. Ha több kévántatik, többet is adjon 
Kegyelmed. 

Kivül Gyerőfi kezétől : Exhibitae et praesentatae sunt anno 1675. 
14. Januarii. Es: Spoetatili ac magnifico domino Georgio Kapi au-
reos 250. 

Külczím : Generoso Georgio Gyerőfi, de Gyerő-Vásárbely etc. fidcli 
nobis dilecto. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

XXV. 1675. j a n . 18. 

Szolgálok Kegyelmednek, és istentűi sok jókat kivánok. 
Ez elmúlt napokban az fejedelem-asszony ő nagysága ira 

az atyámfiának, legyünk vesztegség, és ba megtaláltatik szegény 
Bánfi uramnál lévő arany-mévünk, ő nagyságok megadatják, sőt 
Bánfi Dienesné asszonyom böcsületes szolgái által is requirálta-
tott, legyek vesztegség, s meglészen. 

Negyed- vagy ötöd napja ugyan Bánfi Dienesné asszonyom 
ír az atyámfiának ujabban egy levelet, bogy ne is gondolkodjunk 
az arany portékárúl, mert ő kegyelme se azt, se több javait sem 
tudja hova lett ; sőt egy talléra, vagy aranya is nincsen, s csak 
egynehány forintot is mindennapi költségire az fejedelem-asszony 
ő nagysága adatott, mert semminek sem asszonya, sem birója, 
Kegyelmedre mutat, Kegyelmed kézinél vagyon az mi van. 

Erre nézve im ujabban kelletik Kegyelmedet búsítanom ; 
kérem uram Kegyelmedet, mutassa jó akaratját, s ne neheztel-
jen utat mutatni, hol és kitűl keressem én az enyimet, kitűl vár-
jam, tovább mit csináljak?; ennek a sok előbb-előbb való muto-
gatásoknak, haszontalan halogatásoknak, úgy látom, semmi 
kaszna. 

Isten, s igazság szerint többrűl többre ily mód nélkül, s 
minden ok kivül ennyi kárt nem vallhatok ; hiszen az ki szegény 
Bánfi uram javait bírja, s keziben vau, — noha azt sem tudom, 
az fejedelem ő nagyságánál-e, másnál vannak-e javai ?, — ott 
kell supplicálnom, s kérnem az enyimet. Hogy volna uram az, 
liogy csak valamire is nem akadott volna eddig is Kegyelmed ? 
Datum Barcsa, die 18. Januarii, 1675. 

Kegyelmednek szolgáló barátja 
gróf Balassi Imre m. k. 

Külczím : Tekentetes nemzetes Gyerőfi György uramnak etc. jóa-
karó uramnak, barátomnak, Szamosfalva. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

47* 
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X X V I . 1675. a p r . 30. 
Ajánlom szolgálatomat Kegyelmednek, és istentől sok jókat 

kívánok. 
Im most is irék az asszonynak Bánfi Dienesné asszonyom-

nak ő kegyelminek ez levelem megadó szolgám által. Ez alkal-
matossággal Kegyelmedet is akarám megtalálnom, s kérnem bi-
zodalmasan, úgy most is, az mint immár sok ízben. Jóakaró uram 
hol keressem én tízezer tallér érő portékámat ? ; ha Kegyelme-
teknél,' mint inventatoroknál nincsen, s nem is volt, se nem tudja, 
hol van ?, — másutt nem tudom keresni, hanem az asszonynál 
Bánfi Dienesné asszonyomnál ő kegyelminél ; hiszen három rend-
beli kötés-levelem van énnekem feljebb megírt portékámról a 
szegény úrral, aképpen az asszonynyal ő kegyelmével, az mely 
levelekben mind háromban szintén úgy mindenütt ott van írva 
az asszony neve, valamint a szegény úré, következik tékát, kogy 
az asszony ő kegyelme is tartozik előadni, mivel szegény ur 
nincs ; mert az ki mint köt, úgy oldoz. 

Kérem azért Kegyelmedet jó tanácsával, s tetszésivei mit 
tud, és értett Kegyelmed ennyi portékámról, — tudósítani ne 
nehezteljen. Isten, s az igazság velem lévén, nincs mód benne 
többről többre ennyi kárt valljak ; Magyarországban is több 
négy százezer tallér érő javaimnál oda semmiért ; ez is nem 
alkalmatos üdőben történék rajtam. Datum Gyógy-Hévizben, die 
30 Április, 1675. 

Kegyelmed szolgáló barátja 
Gróf Balassi Imre m. k. 

Külczím : Tekéntetes nemzetes Gyeröfi György uramnak, Doboka-
vármegyének egyik főispánjának ete. jóakaró uramnak, Szamosfalva. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X X V I I . 1675. m á j . 3. 
Michael Apafi dei gratia princeps Transilvaniae, partium 

regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 
Generose fidelis nobis dilecte, salutem et gratiam nostrani. 

Az mely két sátorokat Kegyelmed elvitetett, annak egyikét 
Naláczi uram hozta volt az portárúi ; ő kegyelnie Teleki uram-
nak küldvén, ő kegyelme adta volt Bánfi Dieuesnek. Az másikat 
pedig postamester hívünk hozta volt. Parancsoljuk azért Kegyel-
mednek kegyelmesen, ez levelünket vévén mind az kettőt adja az 
Teleki uram szolgája kezébe ; Teleki uram contentálja az asz-
szony t ő kegyelmét rólok. Nec secus facturus. Datum in arce 
nostra Fogaras, 3. Maji, 1675. 

M. Apafi m. k. 
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Kívül Gyeröfi l-ezctöl: Exliibitae et praesentatae sunt 13. Maji. 
1G75. 

Külczím : Generoso Georgio Gyeröfi de Gyerö-Vásárhely, eomita-
tus Dobocensis supremo corniti etc. fideli nobis dilecto. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X X V I I I . 1675. m á j . 12. 

Szolgálok Kegyelmednek. 
Urunk ő nagysága Kegyelmednek mit parancsoljon, az ő 

nagysága kegyelmes parancsolatjábúl Kegyelmed megértheti. 
Kegyelmedet azért kérem, ha az én szolgálatommal, s atyafisá-
gommal élni kiván, azoknak az sátoroknak kezemhez vételében 
ne akadályoskodjék. Kegyelmed is nekem parancsolván, minden 
alkalmatossággal igyekezem Kegyelmednek szolgálni. Éltesse 
ister. Kegyelmedet. Szent-Péter, 12. Mai, anno 1675. 

Kegyelmed szolgája 
Teleki Mihály m. k. 

Teleki kezétől : Árnyékszék sátora is a kit posta-mester 
uram hozott 

Külczím : Tekintetes nemzetes Gyeröfi György uramnak ö kegyel-
mének adassék. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X X I X . 1675. j u n . 17. 
Anno 1675 . 17. mensis Junii Gyeröfi György uram adott kezünk-

ben szegény nénémasszony ö kegyelme egyetmásiban az nemes ország-
nak végezése szerint holmi egyet-másokat ez szerint : 

Egy pár rubintos arany pereczet 1. 
Két nyakravalót, melyeknek egyike rubintos, van rubint 

benne huszonhét 27. két 
végccskéje zománezos. 

Másikja gyöngyös, van gyöngyszem rajta . . . . 3 0 . 
Egy fél gyöngyös fülbenvalót fityegöjével együtt tiz 

szem gyöngy beune 10. 
Egy kis fél fülbenvalót, két öreg gyöugy rajta, s apró 

hat szem 6. 
Két kis gyürüt, egyike gyémántos, másikján halál fő van. 
Datum Albae, die et anno ut supra. 
A. Bornemissza, m. k. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 
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X X X . 1675. j u n . 18. 

Michael Apafi dei gratia prineeps Transilvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes. 

Generose fidelis nobis dilecte. Salutem et gratiam nostram. 
Bánfi Dienesné aszszonyom supplicátiója által találván meg a 
nemes országot néhai urának halálával Kegyelmed kezéhez vite-
tett mindenféle jóknak, res mobiliseknek, lábos marháknak re-
stituáltatása felől, minémö deliberatum adattatott ő kegyelme 
supplicátiójára. Kegyelmednél nyilván vagyon. Mivel azért a 
nemes ország feleségünk kezében decernálta adatni, küldötte 
mind azoknak kezében hozatására nemzetes vitézlő Madarász 
Mátyás, éslnczédi György szolgáinkat. Minekokáért Kegyelmed-
nek kegyelmesen, és igen serio parancsoljuk, minden ide s tova 
való mutogatást, tergiversatiót, és akármi névvel nevezhető maga 
mentségét, kigondolható utakat s módokat félretévén, valami-
nemű jókat, akármi névvel nevezendőket Kegyelmed kezéhez 
vett volt, s Kolosvárott Stenczel Ferenc házánál, másutt is leté-
tetett, s egyebütt is akárhulott lésznek, — mox et de facto resti-
tuálni, és igazán, minden kár nélkül megirt szolgáink kezében 
adni el ne mulassa. Neque secus facturus. Datum in civitate 
nostra Alba Julia, die 18. Junii, 1675. 

M. Apafi m. k. 
Gyerőfi, kezétől : Exhibitae et praesentatae per Stephanum Viczei 

alterimi requisitorem ecclesiae Beatae Mariae de Kolos-Monostro 25 
Junii, 1675 . 

Külczím : Generoso Georgio Gyerőfi de Gyerő-Vásárbely, comi-
tatus Dobocensis supremo corniti etc. fidcli nobis dilecto. 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

X X X I . 1675. j u n . 27. 

Az mi kegyelmes asszonyunk méltóságos Bornemisza Anna erdé-
lyi fejedelem-asszony ö nagysága küldvén minket néhai tekéntetes nagy-
ságos Bánfi Dienes uram ő nagysága tekéntetes nemzetes Gyerőfi György 
uram kezénél levő javainak az nemes országnak mostan Fejérvárott 
beadott supplicátiójára tekéntetes nagyságos Bornemisza Kata aszszony-
nak néhai úr ő nagysága özvegyének adatott válasz szerént való kezünk-
höz vételére, — in hoc anno 1675, die vero 25 mensis Junii Kolosvá-
rat t Stenczel Ferencz uram házánál ezeket percipiáltuk : 

Falra való divány szőnyeget, öreget ujakat négyet . . 4. 
Egy nagy falra való viseltes divány szőnyeget . . . 1. 
Más egy kisebb divány szőnyeget viseltest, a közepe felé 

lyukos egyet 1. 
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Más egy hasonló kisebb divány szőnyeget, de jobbat egyet 1. 
Két ugyan kisebb divány szőnyeget 2. 
Egy divány szőnyeget ezeken kivül 1. 

summa n r 0 10. 

Egy szoknyának való hét szél vont arany materiát, elfejtve egy-
mástól. 

Egy virágos vont arauy mente alá való bellest, mely azelőtt is 
mente alatt volt. 

Egy zöld félszer dupla bársony török mentét. 
Egy baraezkvirágszín angliai nadrágot, kapczástól. 
Egy sima veres bársony nyári mentét kaftánnyal béllettet, arany 

fonalból szőtt gombszárak rajta. 
Egy megyszín hiúz mállal béllett skárlát posztó-mentét, ezüst 

fonalból szőtt hamu szín selyemmel együtt levő gombszárakkal. 
Egy baraezkvirágszín nyuszttal béllett angliai süveget, tarifa ma-

teriával béllett. 
Egy virágos hajszín bársony fejér szkofium gombokkal való dol-

mányt. 
Egy égsz ín virágos bársony dolmányt, arany fonalból való gom-

bok rajta. 
Egy veres sima bársony nyári dolmányt, könyökben vágott 

ujja, makkos ezüst gombok rajta, tarka materiával béllett. 
Egy baraezkvirágszín angliai dolmányt, tekert szkofium gombok 

raj ta . 
Egy darab munkában való virágos veres atlaczot. 
Egy montli eleiben való királyszín bojtos bársonyt. 
Két darab baraezkvirágszín angliai posztót mint egymás fél 

singet. 
Holmi hulladék keskeny s szélesebb skárlát posztó-daraboeskákat. 
Ezek vannak egy bőrös hintóládában, egy hitvány abroszba 

takarva. 
Falra való velenczei bőrkárpitot, nyomtatottakat tizenhatot ; ezek 

vannak egy fejér öszveszegzett ládában. 
Egy törkeses aranyos paizst kápástól ; egynehány törkes kihullott 

belőle. 
Egy merő pánczél csillagos inget, három boglár raj ta . 
Két különböző szinü jakubot. 
Elegyes selyem materiából való, falra csinált hét darab kárpitokat. 
Egy kisebb, ajtó mellé való hasonló materiáju kárpitot. 
Két superlát eleiben való hasonló materiáju kárpitot. 
Tiz skárlát szőnyeget, kettő fejér bennek, ketteinek szakadozott 

a közepi. 
Egy üres fias ládát, melyben arany müveket tartottak. Ezek van-

nak egy öreg ládában. 
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26. Junii maga házánál Szamosfalván ezeket adta ő kegyelme 
kezünkhöz : 

Egy ezüst ládát. Három ezüst fazakot. Egy ezüst lábost. Egy 
ezüst lévsziirőt. 

Két, veres bársonyos hiivelyjü ezüstös aranyos portai kardot. 
Rostélyos széles portai aranyos lóra való szerszámot, egyet. 
Más egy portai aranyos rovátkos szerszámot. 
Egy zöld skarlát szkofiummal varrott czafragot. 
Öt hiúz hátat, s két egész hiuzt. 
Egy portai ezüst s aranyfonállal szőtt czafragot. 
Egy hiúz mállal béllett hajszín skarlát mentét, széles ezüst fonat-

ból szőtt gombok szárastól ra j ta . 
Egy testszín nyuszt lábbal béllett angliai mentét, arany fonalból 

szőtt gombszárak, s gombok rajta. 
Egy világos baraczkszín nyuszttal béllett angliai mentét, nyolez 

rubintos arany gombok raj ta . 
Egy ezüst fonallal elegy-elegy testszín selyemmel szőtt sinor övet 

majez nélkül, fejér szkofiummal gombozva. 
Egy narancsszín ezüst fonallal elegyes zománezos övecskét. 
Egy melyrevalót zöld sima bársonyból, nyesttel béllettet. 
Egy darab zöld sima bársonyt. Egy darab virágos királyszín 

mintegy harmadfél sing bársonyt. Egy pár portai hintóvánkosnak való 
materiát. 

Egy pár ezüst kápáju pisztolyt. 
Egy viseltes veres lodingot, ezüst kolcs s palaczk rajta. 
Tíz pár sárga karmazsin béllett szárú csizmát. 
Veres bagariával béllett egy párduez bőrt, veres sinor raj ta . 
Egy ágyra való teveszőr kecsét. 
Ezek vannak egy bőrös hintóládában, egy lepedőbe vagy abroszba 

takarva. 
Négy uj skárlát szőnyeget. 
Háromszáz kilenczvenhat aranyot, öt tizes bennek. 
Egy pár puskatokot, felének egész fedele bársony, felének bár-

sonynyal karmazsinnal elegyes fedele, mindenik rojtos. 

27. J u n i i . 

Hajtatot t ő kegyelme ötven ökröket előnkbe, melyeknek hatja 
bélyegzetlen, a többi bélyeges. 

Melyekről megemlétett Gyeröfi György uramnak futura pro cau-
tela fide nostra mediante adtuk ezen testimoniálisunkat. 

Datum in Szamosfalva, 27. Junii, 167 5. 

Madarász Mátyás m. k. és Inczédi György in. k. 
(p. h.) (p. h.; 

(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 
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X X X I I . 1675. — 23. 
Michael Apafi cl partium regni Hu 

Generose fidelis nobis dil Néhai nagyságos Bánfi Dénes 
asszony alázatos suplicatio az mely arany 

s ezüst ma szerszámokat, köntösöket 
tékákat Gyalubűl, Kolos tetett, és maga kezéhez 
v ösrűl való jók, ném rúl, anyárúl 
atyafi keresményiből álló j Bánfi 
Györgyöt il csoljuk, és igen serio,  
az ezüst markáka tösöket, derekasabb 
kezénél volna, igaz uram gondviselése alá a 
. .szággal együtt rendel ezen szolgánk kezében. . . . 

nem engedjük ; vérs holmi aprólékos 
ruhákat, por Bánfi Dén 

penig azon kiv kokot, lovakot, 
szekereket maga tovább való halogatás 

(a)dja meg, kegyelmesen paran 
in arce nostra Fogaras, 23-a 

M. Apafi m. k. 
Külczím : (Generoso Georgio Gyer)öfi de Gyerővásárhely (comi-

tatus) Doboeensis supremo (corniti etc. fideli nobis) dilecto. 

Idegen kéztől : Bánfi Dénes dolga 

(Eredetije gróf Kornis Károlynál .) 

X X X I I I . 1 6 7 5 . 

Kecognoscimus per praesentes, quod in hoc anno praesenti 
1675 az mi kegyelmes asszonyunk ő nagysága parancsolatjából 
jővén el tekintetes nemzetes Gyeröfi György uramhoz, hogy az 
néhai nagyságos Bánfi Dienes uram halála után az mi holmi 
bonumok ő kegyelme keze és gondviselése alá jutottak volt, ő 
kegyelmétől percipiálnók ; azért megirt Gyeröfi György uram-
tól percipiáltuk ezeket : egy viseltes kétfelé eresztős hiutót, egy 
aranyos tollas botot, egy pár pisztolyt, egy asztalravaló aranyos 
órát, egy pár réz tokot, tiz réz kondért, egy fakó mezetlen lovat. 
Melyről ő kegyelmét quietáljuk. Datum in Szamosfalva die 19. (?) 
anno ut supra. 

Komáromi István m. k. és Gyulai Sándor m. k. 
(P. H.) (P. H.) 

az mi kegyelmes asszonyunk ő nagysága udvari szolgái. 
(Eredetije Keresztesi Pap Miklósnál.) 

Közli : TORMA KÁROLY. 
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Az egr i Tár l iadi s z e r e i n e k és m á s s z e r s z á m a i n a k 
össze írása . 1562-ből. 

Inventarium de vniuersis rebus, de armis bellicis et ceteris Listrumentis tam 
in Arce quam extra Arcem a Domino demente Rceghi datis Valentino Pij-

linij ad 15. diem JSÍaij. Anno 1562. 

A z v é g s ő k á p o l n á b a , k i a z t ö l t é s h e z v a g y o n r a -
g a s z t v a , v a g y o n p o r h á r o m r e n d b e . 

Egyik rendbe vagyon álgyá por apró tonnákba . . . 72. 
Az 2. rendbe azonféle por egy aránt való tonnákba . . 84. 
Az 3. rendbe vagyon 68. 
Ugyan ottan puskapor 2 hordóban vagyon félig félig. 
Az egyikbe vagyon . . . . * . . . mása 3 font 76. 
Az másikba vagyon mindenestől font 307 . 
Ismég álgyupor vagyon öreg hordókba 5. 
Kiknek az egyikbe vagyon mindenestől fogva mása . 9. 
Ezeknek felette töltöttek belé apró tonnákkal . . . 2. 
Az másik hordóban vagyon szám szerént mása . . . — 
Az harmadikba mása 
Az negyedikbe mása — 
Az ötödikbe mása *) — 

U g y a n a z o n k á p o l n a m e l l e t t v a l ó á j h á z b a. 

Prágai öreg szakálos vagyon 49. 
Törött szakálos vagyon 1. 
Hogy bemennének az ajtón, balkéz felöl úgymint öt fontos 
1. Vas glóbisok vannak első rakásba 130. 
2. Az másik rakásba egy-egy fontos vas glóbisok vannak 1366 . 
3. Az harmadik rakásban olyanok 702. 
4. Az negyedik rakásba másfél fontos 236 . 
5. Az ötödikbe három három fontos 196. 

*) A mázsák száma nincs bejegyezve. 



művelődéstörténeti adatok. 7 4 7 

6. Az hatodikba négy fontos 96. 
7. Az hetedikbe annál öregbek 5 4 4 . 
8. Az nyolczadikba kő glóbisok 66. 
9. Az kilenczedikbe vas glóbisok 342 . 
10. Az tizedikbe vas glóbisok 396 . 
11. Az tizenegyedikbe 1082 . 
12. Az tizenkettedikbe 1218 . 
13. Az tizenharmadikba 172. 
14. Az tizennegyedikbe 125. 
15. Az tizenötödikbe 795. 
Ismég egy kis hordóban ón glóbisok vannak . . . 129. 
Uj öreg kötél 2. 
Azoknál kissebbek 1. 
Ó kötelek 4 . 
Egy csiga kötelestől 1. 
Öreg fa csigák 2. 
Öreg réz csiga 1. 
Kissebb réz csigák 2. 
Öreg lánczok 5. 
Apróbbak 2. 
Hitván puskapalaczkok egynéhán. 
Kő felemelő öreg olló szabás vas 1. 
Horgas vasak, ágyú felemeléshez valók 3. 
Hosszú nyelű vas villa 1. 
Yas nélkül való kopják 10. 
Kötő fejszék 8. 
Színlő bárd 2. 
Kútra való réz karika 
Egy nagy darab ón az ajtófélen 1. 

A z m á s i k h á z b a n u g y a n o t t a n . 

Kit Reeghy Kelemen vött, ón öreg darabok vannak . . 12. 
Tábla ónok 132. 
Karika ónok 3. 
Apró darabokban való ónok 4. 
Bádok darabokban valók 27 1 ] 2 . 
Apró fa tckenők, kit Reghi Kelemen vött . . . . 195. 
Fekete viasz, kit Reghi Kelemen vött, hordókban kik 

vannak 4 
Egy nagy fa mása mérték. 

A z t o r o n y m e l l e t t v a l ó b o l d b a . 

Zeleméritől maradott volt álgyúpor tonnával . . . 170. 
Ezekből Arióba adtanak 3. 
Maradott benne 167. 
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Szerzöt t liozzájok Reghy Kelemen az ö kapi táuságában 31 
Ta lá l t a to t t azért mindenestől ott az boldba por ton-

nákba 108 . 
Ismég egy hordóba mása 1 
Vagyon ismég öt egész tele hordó por. 
Kénkő vagyon tonnával 1. 
Ki teszen mását 3. 
Salétrom vagyon tonnával 1 

A z o n t o r o m a l a t t v a l ó h o l d b a n . 

Vag yon tonnákba por 3 
Fé l szakálos vagyon . 89 
P u s k á k 1 5 3 
Clyeplő egy rakásba kötésökkel 1 1 1 
Pornak való üres bőrzsákok 5 
Kikben por vagyon " 2 
Ki ta kender vagyon 4 2 
Algvú szekérhez való lőcsök egy kötéssel. 

Malomkőben való likas vas gúzszsal, talp szabásó . . 1 

A z k o v á c s s z e n e s h á z b a . 
Tal iga 10 
Saraglya 1 3 
I l i tván fúvók öregek ' 2 
1. Helyben öreg glóbisok 2 6 8 8 
2. Rakásban 2 1 3 
3. Rakásban 1 3 5 
4. Rakásban 1 3 8 3 
Újonnan kiket ta lál tak 62 
Egy megromlott száraz malom, szerszámával. 
Kesefa, álgyúhoz szükség ' 1 3 
Hátló rúd 17 
Szíjfa istrángostul 1 3 
I s t rang nélkül való 4 
Vasas, álgyúhoz való hitván kerekek 5 
Vas nélkül való hi tván kerekek 18 
Egy rosta, föven szitáló 1 
Egy nagy vas ajtó 1 
Vasas álgyú szekérhez való rudak 7 

A z p a l o t a g a r á d i e s a a l a t t v a l ó b o l d b a , 

Tüzes kalácsok Zeleméritöl maradtak volt . . . . 4 8 
Reghy Kelemen ideiben csináltak hozzá . . . . 10 
Teszen mindenestől . . . . ' . . . . 58 
Tüzes lapták , ujak 6 
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Apróbbak 3. 
Dárdán való tüzes szerszám 1. 
Apró cserepek, tüzes szerszámmal kik rakvák . . . 500 . 
Üres cserepek, annak valók 1300 . 
Tüzes apró furkó 142. 
Kopján való tüzes szigon 1-
Vas lámpás, rakott 14. 
Üres vas lámpások 44. 
Gyeplő köte'ssel 8. 
Istrángok 28. 
Egy re'z medencze, pornak való 1. 
Lenmag olaj, tonnával 1. 
Kita kender 27. 
Hitván bőr zsákok 32. 
Apró szigon vasok 100. 
Öregbek 100. 
Azoknál is öregbek 24. 

A z p a l o t a a l a t t v a l ó b o l d b a . 

Spanyor puska vagyon 296. 
Azokhoz való puska palaczkok 281 . 
Fél szakálosok 106 . 
Ezeknek egyik Zelemérinél. 
Glóbis öttő vas kaláuok 9. 
Forma !• 
Magyar puskák 196. 
Ezekhez való puska palaczkok 194. 
Ugyan ezekhez való palaczkok szántalan. 
Az fél szakálosokhoz való golóbis 12000 . 
Ezekből Figedinek adtak 200. 
Próbálásra költ benne 50. 
Réz öreg focskandó 5. 
Az ötvösnél vagyon 1-
Uj, pornak való bőr zsákok 28. 

A z p i n t é r h á z b a . 

Abroncshoz való kötő veszsző, avagy pánt vagyon kötés-
sel 139 . 

Nagy fenék fürész 4. 
Kézvonó 1 • 
Horgoló 1 • 
Hosszú vas 1. 
Czirkalom 1. 
Üres általag 3. 
Olajos üres tonna 2. 
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Hordó szája fúrni való öreg fúró 1. 
Gyertyamártó szerszám fábúl 1. 
Öreg föld fazék 3. 
Fekete öreg korsó 1. 
Egy rakásba essölék öreg dongák 2. 
Készületlen veder, kútra való 2. 
Gyalu, hordóhoz való, vasastul 2. 

A z G y ö r g y m e s t e r h á z á b a n . 

U j kerekek, taraczk alá valók 
»Seregbontó agy 1-
Algyú álgynak való deszka 2. 
Porszárasztó -• 
Üres kas, búzának való nagy 1-
Öreg fúró, álgyú agyhoz való 1-
Közép fúró 2. 
Szinlö öreg bárd 2. 
Yésö 8 -
Hosszú, fában szögezött véső 1-
Fürész, öreg 
Rámás fürész 2. 
Ivöszörő kő, kicsin 1-
Reszelő 

A z G y ö r g y m e s t e r h á z a e l ő t t v a l ó h o l d b a , a z p a -
l o t a a l a t t . 

Kő hasogató vas ékek 158. 
Kis csákánok, kiket Reghy Kelemen csináltatott . . 34. 
Uj vas lapátok 7. 
Hitván lapátok és régiek 
Horgas vas véső, nagy 1-
Szénvonó szabásó vas 
Két felől való öreg csákán 1-
Ugyan olyan formájú kissebb 2. 
Kopott csákányok egy hegyűek 2. 
Kömíes csákány 1 • 
Hegyes fokó kapa, u j . 1-
Más olyan formájú, kopott 
Törött csákán darabok 
Hitván kapák, fokosak 4. 
Taraczk golóbisok három rakásba (>8 7. 
Három hordóba fekete viasz, mása 10-
Két hordóba faggyú, mása 
Réz pléhek, egészek • • 
Darabokban valók 
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Puskához való formák 78. 
Hitván puska formák 169. 
Szakálos formák, fában rezek 60. 
Apró hitván puska palaczkok 60. 
Három kicsin üst Job mesternél 
Egy darab fenyő viasz. 
Valami hitván darab vasak. 
Ismék fekete viasz, kit Iíeeghy Kelemen vütt, nem szin-

tén tele hordóba 3. 
Vas szigonyok 60. 
Vas villák 96 . 
Egy fürész csuda forma. 
Kerékagy fúró hitván 1 • 
Hosszú szakállos 1. 
Uj ágyban, kiben hét puska vagyon 1. 
Más, uj ágyban, öt puskás 1. 
Portörő malomhoz való rezek 6. 
Kiket Reghy Kelemen vött. 
Algyú kerekekre való vas karikák 6. 
Páu t vasak 4. 

A z c s a p l á r - h á z b a u . 

Vagyon kád 1 
Fa kanoth 1 
Itcze 2 
Meszel 1 

E z e n h á z f e l ö t t , a z u r s z a b ó j a h á z á b a n . 

Vagyon asztal 2 
Szék 1 
Széles háló szék 1 

A z s z e n t e g y h á z b a n . 

Vékon kender kötél 2 
Réz csiga, egy kerekű 1 

A z t o r o m b a n . 

Vagyon taraczk 2 

A z p r e f e c t u s h á z a a l a t t v a l ó h ó d b a n . 

Oreg szakállosok és fél szakállosok 132 
Fában kötött szakállosok 18 
Agy nélkül való szakállosok 8 
Megromlott semmire kellök 3 
Sótörő vas 1 
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Köliasogató fürész 3. 
kinek az egyik semmire kellő. 

Algyú metéllő fürész 2. 
Hallamparth 52. 
Apró táskák és puska formák 191. 
Kötő fejszék 15. 
Színlő bárdok 2. 
Favágó fejsze 1. 
Búbos szekercze 5. 
Kerékgyártó széles fejsze 4. 
Fúró 4. 
Taraczk forma nyél nélkül való, réz G. 
Véső 6. 
Fában való forma 1 • 
Vas formák 4. 
Sarfatin forma 3. 
Quatirslanch forma 1. 
Taraczkboz való bosszú vas szög, karikás . . . . 1. 
Öreg derék szögek 2. 
Csigához való hosszú vas, karikás, öreg . . . . 1. 
1. Glóbis rakásokba, az egyikben 950 . 
2. Rakásban szakálosnak való 11700 . 
3. Rakásban taraczkboz való 1020 . 
4. Rakásban szakáloshoz való 12500 . 
5. Rakásban szakáloshoz való 1500. 
Tüzes kalácshoz való apró puskák egy ládában . . 1740 . 
Másik ládában azonféle 1933 . 
Pléhmetélő olló 1« 
Algyú kerékhez való pántok 7. 
Öreg, kapura való pántvas 2. 
Apró töredék vasak 
Egy serpenyő szabásó rostélyos nagy vas . . . . —> 

A z p r e f e c t u s h á z á b a n a z p i n c z e f e l ö l t . 

Asztal . . • 2 -
Azokhoz padszék 2. 
Az pitvarban öreg asztal 
Azhoz két szék 2. 
Az tárházban almáriom 1 • 
Egy kis asztal 1* 
Az udvaron álgyú glóbis 5. 
Az balkéz felől való szobában asztal 1 • 
Az ház héján, szolgáló embernek való kopják . . . 30. 
Spanyol kopja 
Egy szekér tapló . 1* 
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Öreg ón tálak 5. 
Közép tálak 2. 
Öreg tányérok 8. 
Kissebbek / . . 3. 
Két két pintes ón kannák 2. 

A z P é c h y J á n o s h á z á b a . 
Asztal 1-
A/.hoz való székek 2. 

A z H o p m e s t e r h á z á b a. 
Gyalu vas 9. 
Faragó szekercze . . . . 21. 
Asztal 2 . 
Szék 2. 
Kötö fejsze 3. 
Véső 9. 
Furò 8. 
Fába csinált két kis fűrész . . . . . . . 2. 
Fába csinált szőtöö szerszám 1-
Öreg fürész 7. 
Iíéz mosdó, hitván 2. 
Egy öreg jeles pléh 1 
Hitván réz gyertyatartó 1 

A z s z á m t a r t ó h á z b a n . 
Asztal 2 
Az kilső szobában hitván asztal 1 
Egymásban szögezett székek az asztal környül 

A z v i c e u d v a r b í r ó d e s z k a h á z á b a n . 
Asztal vagyon 1 
Azon asztalhoz való ón palaczk 1 
Egy rosz kanna, kit mustafának liínak . . . . 1 
Fa karth 1 
Két öreg föld korsó 2 
Ó réz mosdó 1 
Vas gyertyatartó 1 
Lámpás 1 
Üveg ablak 2 
Vas karika 1 
Üres táltok 1 

A z k i r á 1 k o n y h á j á n 
Öreg és apró vas fazekak 1G 
Serpenyő 1 
Vas rostéi 2 

TÖRT. TÁR. 1 8 8 1 . . 48 
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Öreg re'z fedő 2. 
Szűrő réz rosta 1. 
Só szelencze, fából csinált 1. 
Húsvágó bárd 1. 
Más bárd, balvágó 1. 
Tőke vonó 2. 
Yágó kés 2. 
Merito kalán 2. 
Röstás kalán 2. 
Fa kalán 5. 
Föld fazék 5. 
Szító vas 2. 
Öreg nyáss 1 • 
Apró nyáss 2. 
F a mozsár, törőjével 1-
Vágó deszka 2. 
Egy búsvágó deszka avagy töke 1-
Egy asztal 1 • 
Egy fejsze 1-

A z c z i p ó o s z t ó h á z b a n . 

Régi harang ütője 
Kőfalban való vas, kapunak való 1. 
Vas glóbis 3. 
Vas veder, nagy 1. 
Hitván kádak 3. 
Régi asztal 1-
Szuszék 3. 
Búzának való kas, öreg 2. 
Hordó 2. 
Fürdő kád 1 • 
Szék 2. 

A z s ü t ő h á z b a n . 

Öreg sütő tekenő, hitván . 2. 
Sziták 4 -
Szitáló fa 1 • 
Vízhordó cseber 1-
Nágy désa 
Czipószakasztó deszkák •'• 
Ugyan azonhoz való asztal !• 
Fejsze . . . . • 
Egy nagy vasas fertál ^ • 
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A z s á f á r h á z á b a n . 

Só vagyon 322. 
Sajt 4. 
Túró 33. 
Közép sing vas 62 . 
Kicsin sing vas 22. 
Akasztani való láncz 4. 
Uj mar ok vas 27. 
Álgyúhoz való sing vas 3. 
Vederre való lánczvég vas kar ikákkal egyetembe . . 4. 
Bódban való karikák rúdnak való vas 4. 
Álgyúhoz való vas felhérczhez való 2. 
Kötő fejsze 2 
Egy új désa, kiben árpakása vagyon. 
Metélő kaszák, ujak 2. 
Léczszeg 3 0 0 0 . 
Az ur szerkérvezetőinél metélő kasza ládástól vagyon . 2. 
Kapu sarkára való vas 1. 
Pócznak való deszka 16. 
Fenyü hordó 4. 
Kinek az hármában félig-félig lencse vagyon, az negye-

dikbe félig borsó. 
Gyertyatartó láda 2. 
Gyertyatartó tekenő 3. 
Gyártott bárán bőr, portáskának való vagyon . . . 9. 

A z k ö z é p s ő b ó d b a . 

Egy tonna heréng 1. 
Egy egész tonna méz 1. 
Más kezdett tonna méz . . 1. 
Üres lierénges tonna 2. 
Hordó kettő, egyikbe egy negyed borsó . . . . 2. 
Egy kis általag 1. 

A z h a r m a d i k b ó d b a . 

Faggyú darabokba 33. 
Tavalyi háj egy hordóba, félignél feljebb. 
Uj háj két hordóban, egyik tele, másik félig. 
Olvasztott faggyú egy hordóval. 
Egy üres általag. 
Egy kád. 
Egy fél hordó, üres. 
Deszka 4, 
Uj szita 6. 

4 8 * 
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Resták, ujak 2. 
Sütő tekenő 1. 
Vanna vaj 10. 
Egy kis tekenő. 
Kútra való láncz 2. 

Harminczöt ölek. 
Bárán faggyú, gyíkín szapárba 4. 
Azon féle faggyú egy kis általagban. 
Egy hordó félig kenderrel. 
Üres vannák, vajnak való 5. 
Két hordó üres, gönczi, fél. 
Két fazék olvasztott bárán faggyú. 
ö r e g föld korsó 4. 
Egy kerekded illetlen désa. 
Köles fertálylyal 32. 
Száras saru 3. 
Az sáfár házon egy nagy lakat 1. 

A z V i d m e s t e r h á z á b a n . 

Egy kis mozsár pat-tantyú. 
Egy lakatgyártónak való sotós szorító vas. 
Egy szarvas ülő. 
Egy öreg por törni való réz mozsár törőivel. 
Egy kútra való láncz. 
Taraczk golóbis 14. 
Öreg golóbis 17. 
Kis kapura való pánt 2. 
Taraczk és álgyú golóbishoz való mérő karika vasak . 15. 

A z n a g y b ú z á s h á z f e l ö t t . 

Magyar paisok vannak 53. 
Fegyverderekak szerszámival 49. 
Német merő kopják GGO. 
Gyalognak való irott kopják 70. 
Sisakok mindenestől 500 . 
Szakálos agyának való hásfa, kit Keghy Kelemen horda-

tott, deszkáúl vagyon 20. 
Kifaragva vagyon 
Puska agynak való jávor fa darabokban vagyon . . 25. 
Gyalognak való fejér kopja vagyon 4 7. 
Pornak való rosta vagyon 
Öreg hás deszkák, kiket Réghy Kelemen szerzött, vagyon 2G. 
Fenyő deszka 
Tavalyi szalonna 142. 
Sódar 28. 
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Kerek kívö, álgyú kerekhez való 68. 
Sindel 80 . 
Kapanyelek 152. 

A z n a g y k a p u k ö z b e . 

Öreg prágai szakállos 11. 
Fába szögezött 10. 
Dárda 4. 
Pais 1. 
Gyalog zászló 1. 
Számszerigy 1. 
Szalonna 83 . 
Öreg álgyú glóbis 2. 

A z o n k a p u f e 1 ö 11. 

Prágai szakállos vagyon 7. 
Durab szakálos 1. 
Rakott lámpás 1. 

A z G e r g e l d e á k b á s t y á j a f e l ö t t . 

Prágai szakállos vagyon 5. 
Taraczk 1. 
Öreg álgyú alá való kerekek 4. 
Tengelfa 24. 
Agyú agyának való deszka 2. 
Algyú felvonó csiga, szerszámával 2. 
Álgyú alá való kész vasas tengel, rúdastúl . . . . 2. 
Egy fában ütött szakállos. 

A z J ó b m e s t e r t ö l t é s é n . 

Egy kö golóbishoz való mozsár pattantyú. 
Egy taraczk minden szerszámával kereken, készen, Oláh Miklósé. 
Egy öreg murányi álgyú készen, kereken, szerszámával. 
Egy közép álgyú, Quartirslangh. 
Két vasas törött álgyúkerék. 
Két kicsin üst. 

n a g y t ö l t é s e n , k i t a z s a n c t u á r i o m b ó l c s i n á l t a k . 

Egy álgyú, Perini Péteré, készen, minden szerszámával, kereken. 
Egy taraczk. 
Egy vas taraczk. 
Egy taraczk, kinek az végén vas karika vagyon. 
Egy ágyú, Frangapán érseké. 
Egy csiga, álgyú emelni való. 
Egy álgyúkerék, vasatlan. 
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A z K á n t o r P é t e r s z á l l á s á n . 

Vagyon prágai szakálos 12. 
Egy rakott lámpás 1. 
Bőr táska, pornak való 2. 

A z p a l o t a v é g é b e n a z t c m l e c z b á s t y á j a f e l ö t t . 

Az fokon egy réz taraczk kereken, készen szerszámával. 

A z t ö m 1 ö c z b á s t y á j á b a n . 

Kész rakott lámpások 2. 
Taraczk készen, kereken 1. 

A z D o b ó b á s t y á j á b a n . 

Egy kicsin réz taraczk készen 1. 
Prágai szakállos 6. 

A z G b é m e s h á z a m e l l e t t . 

Prágai szakállos vagyon 4. 

A z v á r a s f e l ö l v a l ó n a g y t ö l t é s e n . 

Egy öreg álgyú, somosköi, készen, kereken szerszámával. 
Két uj álgyú, kiket Reghy Kelemen csináltatott, készen. 
Egy kis taraczk kerekeken. 

A z s z á m t a r t ó h á z f e l ö t t . 

U j szalonna vagyon 32. 
Sódor 13. 
Régi ó szalonna, még várszállástól maradott . . . 25. 
Egy néhán régi semmire kellő tehén bőrök, úgymint . 40. 
Két egész kürtő. 
Kemencze kályhák, sisak módúak 20. 
Kemencze tetejére való gombok 12. 
Aszalt hitván báránok. 
Súlyom egy rakásban. 
Asszú vad alma. 
Tapló két rakással. 
Bárány bőr ez idei, ködmennek való 27 2. 

A z c z i p ó o s z t ó h á z a l a t t v a l ó p i n c z é b e n . 

Három hordó káposzta, telék 3. 
Üres káposztának való hordók 20. 
Ezeknek egyik elomlott. 
Az a j ta jára való lakat, nagy 
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A z b ú z á s h á z m e l l e t t . 

Egy öreg álgyú agy, vasas, készen, kinek az ágyúja eltörött. 
Egy fél szekér, taraczk alá való, vasas rudastúl. 

A z m i s e m o n d ó k á p o l n a m e l l e t t . 

Az ur czimere, márván köböl ki ki vagyon faragva. 

A z k o v á c s m í h e 1 b e. 

Két nagy ülö 2 
Öreg verő 2 
Közép verő 2 
Fogó 2 
Fuvó 2 
Szító vas 3 
Uj vas lapát 1 
Fogó szorítani való vasak 4 

s á f á r h á z m e l l e t t v a l ó f ö l d h á z b a , k i a z c z i n t e 
r e m h e z v o l t r a g a s z t v a . 

Egy kézen forgató portörő 1 
Hitván abroncsok. 

Az kilsö várban. 
A z á r o k b a v a l ó k ú t o n , e g y i k e n . 

Vagyon két vasas veder lánczostúl. 

A z C s o n g r á d i F e r e n c z v á r t á j á n . 
Vagyon prágai szakállos 4 
Ezekhez való golóbis. 
Egy zsák por. 

A z ó k a p ú b á s t y á j á n . 

Uj prágai szakállos 11 
Azon bástyán fen taraczk, vas 1 
Egy rakott lámpás készen. 
Az Kanna Péter házánál egy üres lámpás. 

A z T á l y a i J a k a b s z á l l á s á n . 

Prágai szakállos 2 
Egy zsák por, golyóbis . 20 

A z D e r s í J a k a b s z á l l á s á n . 
Prágai szakállos 2 
Egy por zsák, és golyóbis . 20 
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A z B e b e k b á s t y á j á n . 
Egy kis réz taraczk. 
Egy vas mozsár pat tantyú. 
Prágai szakállos 4. 
Egy táska por. 

A z G e r g e 1 d e á k m á s i k b á s t y á j á b a n , a z s z e g l e t e n . 
Prágai szakállos G. 
Egy zsák por. 

A z S á r k á n d i b á s t y á j á b a n . 
Egy réz taraczk szerszámával. 
Prágai szakálos 5. 
Egy zsák por. 
Az közép sindeles házban asztal 1. 

A z v á r p i a c z á n. 
Egy vas mozsár pattantyú, kinek az agya eltörött. 

A z v á r b a n a z k i r á 1 s z á m á r a v a l ó k . 
Két vasas öreg szekér, minden szerszámával. 
Azokhoz tar tanak lovakat 7. 
Ugyan azokhoz lánczot 2. 
Egy nagy disznó 1. 
Pardák 25 . 
Egy olasz száraz malom, minden szerszámával. 
Ismég az palota végében való házban, az deszkásban, 

melyben az lengyel lakik, asztal 1. 
Szék is 1. 
Az kilsőben asztal 1. 
Nyoszolya is 1. 
Szék is 1. 
Az Alfonsus házában asztal 1. 
Az alatta való házban is asztal 1. 

kiben az olasz molnár lakott. 

Tárasban. 
A z A 1 m a g y a r i k a p u n. 

Egy seregbontó, kiben vagyon puska 6. 
Prágai szakállos 2. 
Egy zsák por. 

A z S z e n t M i k l ó s k a p u j á n . 
Egy seregbontó, kiben vagyon puska G. 
Prágai szakállos 2. 
Por zsákok, kiben por, kiben golóbis -4. 



ADATOK. 7 6 1 

A z T á l y a i A l b e r t s z á l l á s á n . 

Prágai szakállos 2. 
Két por zsák, porral egyetembe 2. 

A z D e b r e i G y ö r g y s z á l l á s á n . 
Prágai szakállos 2. 
Egy por zsák 1-

A z S z e n t M i h á 1 t o r n y á b a. 
Prágai szakállos 2. 
Egy zsák por. 

A z h o s z s z ú l e z a i k a p u n 
Prágai szakállos 1. 
Egy zsákban kevés por. 

A z v á r a s p i a c z á n . 
Két réz taraczk, négy négy kerekű, vasasokon . . . 2. 
Egy zsák por. 
Azokhoz való golóbis 30. 
Két vas lánczok 2. 
Két vasas kesefa 2. 
Egy kötés kanóth. 

A z v á r a l a t t a z k ú t o n , a z h o l in í e 1 n e k. 
A z m é s z é g e t ő k n é l 

Vagyon láncz 3. 
A7itéz Jánosnál 1 • 

A z m a j o r b a n. 
Császár számára vagyon barom 60. 
Ezekbe fejős 1 A. 
Borjú 14. 
Tinú 2. 
Pispök számára, harmadba kijutott, öreg tehén . . 54. 
Ezekben fias 7. 
Ez idei borjú 7, tinó 1. 
Öreg lúd 51. 
Apró lúdfiak 22. 
Öreg tikok 60. 
Apró tíkfi , 3 . 
Désa 3. 
Fejő sítár 2. 

Egy köpűllő. 
Tej fő fazék, föld 2. 

Öt föld fazék, másnak való. 
Gyártatlan barombőr, sarunak való 103. 
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Ez idei bőr, ködmeneknek való 12. 
Tehén bőr 15. 
Tinó bőr 12. 
Öreg disznó 2. 
Süldő 3. 
Téli malacz 2. 
Faggyú vagyon fonttal . . . . . . . . 57. 
Disznók, kiket Kürtrül hajtottak be, vannak öregek . 05. 
Ez idei malaezok 43. 
Öreg juhok, fejősek és meddők 537 . 
Ez idei bárányok 272 . 

A z k e r t é s z n é l 

Széles kapa 3. 
Vas gereble 1. 
Ásó 1. 
Méh, kassal " . . . 3. 
R a j 1. 

A z h é v í z m e l l e t t v a l ó m a l o m b a . 
Kin két kerek forog. 
Egy szuszék. 
Hitván falban omlott hordó 2. 
Az udvaron egy malomkő. 

A z p o r t ö r ö b e n . 
Kit Reghy Kelemen csináltatott minden szerszámával. 
Vagyon nagy rosta 2. 
Szita 2. 
Egy öreg porszáraztó. 
Más kissebb. 
Egy tonna, pornak való. 
Egy hordó, kiben pornak való szén vagyon. 
Egy mérő serpenyő 1 • 
Vas lapát . 2. 
Vas golóbis 5. 
Egy hitván ajtó 1. 

U g y a n a z o n p o r t ö r ő m e l l e t t v a l ó m a l o m b a n . 
Kit Reghy Kelemen csináltatott, kin csak egy kerék forog. 
Vagyon az malomban egy öreg szuszék . . . . 1. 

(Következik latinul a borok összeírása hordó számra. I. A várban. 
A Hosszú-ágban uj bor 37 hordó, 1559-diki ó-bor 10 hordó. — A z 
Olasz-ágban u j bor 10 hordó. — Az Egyenes-ágban 17 hordó. — Az 
Uj-ágban uj bor 4, 1560-diki ó-bor 12 hordó. — A Gomba-ágban uj bor 
4 hordó. — A Belső kereszt-ágban ó-bor 5, uj bor 4 hordó. — Külső 
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Kereszt-ágban 7 hordó. — Hárs-ágban 3 hordó. — Kút-ágban 14 hordó. 
— Tok-ágban ürmös bor 7 hordó. — Összesen 134 egész és 7 megkez-
dett hordóban 417 71

 2 köböl és 5 1
 2 pint. — II. A városban. A barátok 

pinczéjében 4 hordó. — A Szurdok pinczében 4 hordó. — A Borbély 
Fábján pinczében 13 hordó. — Zacharias pinczében 18 hordó. — Lan-
tos pinczében 14 hordó. — Zeleme'ri pinczében 8 hordó. — Összesen 
62 hordóban 1 9 1 9 % köböl, 1 pint. — III. Borok Heyczén (Héezén, 
Abaujban) 24 hordóban 319 köböl, 6 1 f 2 pint. — IV. Az egri püspökség 
jószágaiba s a Nagy-Kunságba és Jászságba kiadott s fizetetlen borok 
összeírása, 33 hordóban 6 8 1 1 ' 2 köböl, 5 pint.) 

Eredetije az erd. Mazeum kézirattárában (Gr. Mikó Imre adományából) 

Közli : S Z A B Ó K Á R O L Y , 

Egy m a g y a r f e j e d e l m i k incs tár . 
llégi fejedelmi, egyliáznagyi és főúri kincstárak leirása 

mindig különös érdekkel bir. Ha azokat jól szemügyre vesszük, 
kitűnik, bogy az nemcsak régi magyar szótár, hanem egy dar ah 
miveltség-történet is, sőt sorakozik ehhez egy kis családi és poli-
tikai történet is. 

Mert első kérdés gyanánt merül föl a vizsgáló előtt, hon-
nan gyűlt össze e tetemes kincstár? 

És erre már a család története felel. A Kemény-család 
már maga is igen tehetős volt. Eredeti fészkéből : a Kis-Szamos 
és Kőrös völgyéből hamar kiterjeszkedett s a Mezőségen és a 
szép Maros völgyén értékes jószágokat szerzett. De legtöbb jószág 
és kincs birtokába kétségkivül házasság utján jutott. Már a 
fejedelem anyja : Tornyi Zsófia sokkal gazdagítá a családot ; 
Kemény kétszer nősült : Kállay Zsuzsánnát és a kires aranyos-
medgyesi vár gazdag tulajdonosnéját Lónyay Annát vévén el ; 
fia Simon egy dúsgazdag Allia-leányt (Máriát) s majd Perényi 
Katá t birja nőül, — és így öt dúsgazdag menyasszony hozomá-
nya társul az ősi vagyonnal a kincstár összeírásáig ; s igy köny-
nyen érthetővé válik a kincstár gazdagsága oly korban, midőn 
törvény szerint is a leányok fitestvéreiktől készpénzben vagy 
ékszerben elégíttettek ki. 

Hozzájárul ezekhez, hogy kivált Kemény János, szemben a 
Barcsai családdal, a legnagyobb erőszakkal járt s úgy ezek, mint 
hiveik felkelhetőit kincstárába vonta. 

Egy kis politikai történetet az oldaljegyzetekből olvastunk 
ki. Több helyütt látjuk fölírva: »Adósságban adtam Bethlen 
uraméknak.« Ez az adósság onnan keletkezett, hogy midőn 
Kemény János, mint Il-ik Rákóczy György tábornoka, a szeren-
csétlen lengyel trónkövetelési háborúban tatárrabságra jutott, 
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neje és rokonai szedték össze a váltság-összeget s ezek között a 
két Bethlenné szerepelt leginkább. Ezt kellett fiának Simonnak 
törlesztgetni még kincstárából is. Szomorú emlék a »Veres ládá-
ban Barcsay Akosné pecsétnyomója« is, kinek férjét s ennek 
testvéreit Kemény János kivégeztette. 

De még egyéb is kitűnik az oldaljegyzetekbők Nem egy 
helyütt olvastuk »Veretésre küldtem Bányára,« t. i. egy pár 
ezüst kupát vagy más ékszert. Tékát e pénzszük világban, a med-
gyesi és más uradalmak birtokosa s ily gazdag kincstár tulajdo-
nosa reászorult, kogy az ősi edényekből, ékszerekből egy pár ara-
nyat, vagy néhány tallért veressen ! Hány becses ékszer és műtárgy 
semmisülhetett meg ezen szokás mellett! Azt sem érdektelen 
tudni, kogy mindezen kincsek, a használat ünnepélyes alkalmait 
kivéve, mindig ládákba, málhákba rakva állottak, hogy a villon-
gós, háborús időkben, a »leveles ládával« együtt erős fedezet 
alatt biztos helyre legyenek szállíthatók. 

A mi már a kincstár névsorának nyelvi, érdekességét illeti, 
előzetesen is meg kell jegyeznünk, hogy régi szöveteink, éksze-
reink, bútoraink nomenclaturájából igen sok név tárgya örök 
feledségbe ment, mert a szó, a név megvan ugyan még, de nem 
ismerjük a tárgyat, melynek megfelel. Anynyival nagyobb becsű, 
ha valamely még ma is használt tárgynak régi magyar nevét 
helyre tudjuk állítani ; és igen jó lenne, ha ily tárgyakkal foglal 
kozó iróink vállvetve állapitnák meg a nomenclatura valódi értel-
mét ; mert minél tovább haladunk az időben, — annál nehezebb 
lesz ez. Talán az Eszterliázy-féle fraknói gyűjtemény igazíthatna 
még el legtöbbet ; miután itt a tárgyak még meg vannak, hacsak, 
— mint valószínű — itt meg a tárgysorozat nem latin vagy német. 

Az itt közölt egész tárgysorozatban csak néhány név van, 
melynek értelmét b. Radvánszky Béla úrral s másokkal is közölve 
nem tudtuk megfejteni. 

Egyik az ékszerek között előjövő Bezovár vagy Bezován 
(»Három Bezován, egyik öreg, kettei apró«) Bezoár = kő, mely-
nek csodabatást tulajdonítottak. 

Másik a fegyverek között előjövő »Két kilim Kilinn-e 
vagy Kilim ? — nem lehet keresni, — inkább Kilim. 

A vegyes tartalmú ládában jő elő a harmadik megfejtetleu 
név és pedig épen a madarász eszközök között: »Két Jakubok«. 
Nem lehetetlen, hogy a solymok lánczát vagy fegyverzetét kívták 
igy. A nyergek közül a Murát- és Kármán-nyereg ; az utóbbi mint 
Kármán-kengyel is. A cserkesz-kazul nyereg nincsenek említve. 

Ellenben megfejtve állanak előttünk a következő szavak: 
»Remek« valamely lánczczá alakított ékszer egy-egy mű-

vészien alkotott tagozata. Például azt mondja »2-ik aranyláncz-
bau 75 Remek mind apróival együtt« stb. 3-ik aranylánczbau 
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»negyven Remek, húsza gyöngyös, húsza rubintos« stb. A »bog-
lár« a Remeknek alsóbb faja, mely virágszerüen csoportosított 
ékköveket jelent, többnyire kimagasló középpel. A »rózsa« e 
virág idomát követi. 

Nyakravaló = collier. 
Bokor = pár. 
Forgács láncz = a lánczoknak azon gyakori neme, mely 

szélesen, mint a gyalu-forgács és egyszerű összecsavarásokkal 
használtatott. 

Paraszt = közönséges, sima. »Három bokor paraszt arany 
perecz.« 

Pántlika-rózsa = Pántlikára felfűzhető (broche) násfa ; 
megjegyzem, hogy a »násfa« szó az egész sorozatban nem jő elő. 

Az »öregh« szó itt is, mint máshol aránylag nagyolhat 
jelent. 

Lepeje, lepejke, lepegecske = lapocska, leppentyü, az 
ékszer mozgó, ingó része. 

Maiczos = bőrrel szegett vagy kivarrottat jelent, — (nem 
pedig zománcz !) »Nadrágba való majcz.« Maicz lekötő-szijjak stb. 
A szijjak ezüst vagy érez szijjvéggel voltak ellátva. 

Czapás = czápás, halbőrös, vagy olyanformára diszitett 
(kard, pohár.) 

Fékagy = kantár. 
Czafragk, czapragh = czafrang, csabrag, csábrág. Nyereg-

takaró. »Egy merőn szkofiummal varrott czafragk, kit Jancsik-
nak is liínak.« 

Szkófium = sodrott aranyszál, mellyel domborúan vartak ; 
az aranyfonallal simán. 

Palaczk = lőportartó. Lóding = Ladung == tölténytáska. 
Üstöknyomtató = tolldiszitmény rendesen ezüstbe foglalva 

a ló fején. 
Kornéta v. kornyéta = lovassági zászlócska. 
A terczenella = könnyebb selyemszövet b. Radvánszky sze-

rint ; ugyancsak ő szerinte a publikán szín = világos zöld. 
Superlat = ágy függöny és boríték. 
»Egy öreg pohár, kit Bánffi-pohárnak hivnak.« Valószínű-

leg kiváló nagyságáért. »A Bánífy-hajnal« még most is szójárás 
a Királyhágón túl és épen késő időt jelent. »Alszik Bánífy-haj-
nalig« mondják a tunyáról, ki későn kel fel. 

Ami már e névsorozat mütörténelmi részét illeti : a puszta 
leírás után csak általánosságokra szorítkozhatunk. 

Meglepő, hogy az egész névsorozatban alig találunk tárgyat, 
mely művészileg ne lenne feldolgozva és ékítve. 

Az ékszerek remekekkel, boglárokkal ékesek s többnyire 
zománezosak ; alig jön elő egy pár »paraszt« arányperecz. A 
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poharak iratosak, czápásak ; a kardok fényesen ékítettek, kira-
kottak, csattosak ; a bőr és szijj-félék maiczosak, szkofiumosak ; a 
szövetek kivarrottak. Mindezek a fejlett kézi- és háziipar tulaj-
donságai. 

Az ékszereknél csaknem kizárólag a nemzeti színeket lát-
juk alkalmazva. A gyémánt, keleti gyöngy, rubint és smaragd 
szerepelnek ; türkisek fegyvereknél ritkábban. A rubintra nézve 
megjegyzem, hogy a nemes gránát (dalmatin) atyáinknál szin-
tén »rubint« számban járta. 

Különben legfényesebben vannak képviselve a női ékszerek, 
melyek mesés gazdagsággal vannak kiállítva : »Egy gyémánt 
pántlika-rózsa 62 gyémánt benne ; más gyémántos pántlika-rózsa 
71 gyémánt benne stb.« 

A fegyverek és szövetek között igen sok a »portai«, mi a 
Törökországgal való folytonos összeköttetésre utal. Vannak talán 
dolgok is, melyeket Kemény János Krimiából hozhatott magával. 

A fegyverek között ritkaságképpen több »vért« is fordul 
elő, ezek egyike »Egy türkises, rubintos, arany-vért« (aranyozott). 
A nyil is szerepel még. »Egy veres bársony varrott tegez (nyil-
tartó) igen szép kézijestől (Armbrust) idegestől és buritékjával 
együtt«. 

Van egy pálczais, mint ritkaság : »Egy Hebenunfa (ébenfa) 
pálcza, ezüstös aranyos, az tetejében termés rubint«. Talán had-
vezéri jelvény. 

A lószerszámok aránytalan mennyiségben vannak képvi-
selve (70—80). Az öltözetek válogatott szinűek és kiváló Ízléssel 
ékítettek. A szinek neveinek egy része magyarúl ma alig fordul 
elő. Például: büdöskőszín,publikánszín, kajszin, szederjes, hamu-
szín, testszín, seprőszín, lángszín, tengerszín, meggyszín, király-
szín, baraezkvirágszín stb. 

A szövetek : bársony, kamuka, fajlandis, angliai posztó, 
terczenella, atlacz, kanavász, tafota stb. 

A prémek : nyuszt (nyest), hiúz, aranyprém. 
Az ezüst asztalnemüek kevéssé vannak képviselve ; talán 

mert a nagyobb rész használatban volt (»kinn járt«). Az egybe-
járó poharak divatoznak ; ezek is czápások voltak néha. 

A fegyverek, nyergek szintén fényesen vannak képviselve. 
Az »egyet mások« (holmik) között van már »Compastrom« 

és »egy csont perspectiva« is. 
Szellemi kincs csak egy van a »kalapos bőrládában« : »egy 

deák biblia ezüstös aranyos tábláju, öreg Rákóczy György feje-
delem-féle.« 

A gyűjtemény gazdagságára nézve elég megjegyeznünk, 
bogy csak női ékszerdarab 180 fordul elő: ezek között 16 láncz, 
8 nyakravaló, 9 pántlika-rózsa, 89 boglár, 7 párta stb., melyek 
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a gyémántok, rubinok, smaragdok és gyöngyök százaival van-
nak rakva. Fegyver mintegy 100 darab a legváltozatosabb és 
ékesebb összeállításban. Lószerszám 60 és 70 között. Férfi dísz-
ruha 32 a vérteken kivül (5). Női diszruba darab 30—40 között. 
Ezüst-kupa 34. Szőnyeg 71 stb. 

Utolsó kérdésül marad fenn : mi van meg mindezekből ? 
A mennyire a tisztelt család ismert tagjai által értesül-

tem: meg van még két (egy jobb és egy baloldali) vörös bársony 
pallos; egyik b. Kemény István, másik gróf Mikes János (már 
nébai) birtokában. Egy álló óra b. Kemény Kálmán birtokában ; 
egy nyereg és egy »fékemlő« a m. nemzeti muzeumban. A rege-
strumban a 10. számú nyereg leírásának felel meg. 

A többi ugy ment szét, mint jött. 

R e g e s t r u m u n i v e r s o r u m b o n o r u m m o b i l i u m spec-
t a b i l i s a c m a g n i f i c i d o m i n i S i m o n i s K e m é n y d e 
G r y e r ő m o n o s t o r , c o n s c r i p t u m a n n o d o m i n i 1662. 

2. D e c e m b r i s i n A.-M eg g y e s. 

A r a n y m i v e k , a b o z v a l ó l á d á b a n . 
Ot köves arany láncz nro 5. Az egyikben negyven boglár, 

az tize gyöngyös, mindenikben négy-négy szem gyöngy, buszon-
batában egy-egy rubint, négyében egy-egy gyémánt. 

Második arany lánczban 75 remek, mind apróival együtt 
189 rubint benne in summa. Az öreg remekjeiben öt öt rubint, 
középszemeiben bárom-bárom, az kisebbekben egy-egy rubint. 

Harmadik arany lánczban negyven remek : busza gyön-
gyös, busza rubintos. Az egyik busz remekben két-két szem 
gyöngy, az másik busz remekekben két-két rubint. 

Negyedik aranylánczban barminczhat remek, tizennyolcza 
gyöngyös, két-két szem gyöngy benne. Az tizennyolczában egy-
egy gyémánt és egy-egy rubint. 

Ötödik lánczban barminczkét remek : tizenbatában két-két 
szem gyöngy, tizennigyében két-két gyémánt, kettejéből kiesett. 

Egy gyémántos nyakravaló, kiben vagyon buszonbárom 
remek, tizenegyében öt-öt gyémánt, tizenkettőben egy-egy az 
lepelyében tizenegy szem gyöngy. 

Második nyakravalóban vagyon remek tizenegy, melyek-
ben buszonbárom gyémánt, középszerű gyöngyök az foglalóban. 

Harmadik nyakravalónak tizenöt remekje : batában egy-
egy szem gyöngy, kilenczében egy-egy rubint, az egyikében négy 
gyémánt, az lepegőjében tizenöt rubint. 

Negyedik nyakravalónak barminczegy remekje : tizenöté-
ben öt rubint, tizenhatban két-két rubint, minden remek közt 
két-két szem gyöngy fűzve. 
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Egy bokor arany rubintos pereczben harmincz remek: 
mindenikben egy-egy rubint egy gyöngygye], arany szemmel 
fűzött lánez tizenöt arany szem benne, tizenhat gyöngy remek 
arany gyűrűjében csinálva, hét-hét rend gyöngy minden re-
mekben. 

Két nyakravaló gyöngy öreg. Egyik nyolcz rend egy-egy 
szem apró közte, a másik tiz rend. 

Harmincz csomó apró gyöngy nyolcz rend. 
Más nyakravaló, tizenkét aranyszem benne, tizenhárom 

szem kláris, huszonhat szem gyöngy közepiben fűzve. 
Egy bajszin czűvel (?) fűzve nyakravaló, öreg gyöngy fog-

lalója. 
Másik csipke fekete gyöngygyei fűzött, öreg gyöngy fog-

lalója. 
Egy rend öreg kláris nyakravaló, harminczhat szem öreg 

kláris benne. 
Egy apró klárisból csinált ő (öv) tiz renddel. 
Három kis darab arany láncz tizenhat remekje két-két 

gránátkő minden remekben. 1663. 18. maj. Bányára felveretni 
küldtem.x) 

Más zománczos arany-láncz fekete fehér zománczos negy-
venkilencz remek benne. 

Harmadik apró aranyláncz négy szál, mely nyolcz rendet 
teszen. 

Negyedik apró aranyláncz, kat szál, mely tizenkét rendet 
teszen .#t 

Ötödik apró aranyláncz negyedfél sing. 
Hatodik apró aranyláncz három sing. 
Egy forgács aranyláncz ő két sing az hossza, három darab-

ban vagyon. 
Más egy öreg aranyláncz ő négy sing az hossza. Harma-

dik aranyláncz ő tizenkét aranyszem benne, közötte apró arany-
láncz három-három renddel, az hossza két sing. 

Három bokor paraszt aranyperecz. 
Egy gyémántos pántlika-rózsa, hatvankét gyémánt benne. 
Más gyémántos pántlika-rózsa, ketvenegy gyémánt benne. 
Harmadik gyémántos függő, ötvenegy gyémánt benne. 
Negyedik gyémántos függő, harminczkét gyémánt benne és 

hét széni gyöngy. 
Ötödik gyémántos függő, nyolcz gyémánt benne. 
Egy gyémántos virág tizennégy gyémánt benne. Bán ff)/ 

Dénes ur fiacskájának adtam. 
Hatodik kis függő, négy gyémánt, két rubint benne. 

1) A dilit betűk a tulajdonos old alj egy zete. 



adatok. 769 

Hetedik függő, két gyémánt, károm rubint benne és károm 
szem gyöngy. 

Nyolczadik függő, három gyémánt egy rubint, egy zapkir 
és háromszem gyöngy benne. 

Kilenczedik függő, három gyémánt, hét rubint, két szem 
gyöngy benne. 

Tizedik függő, busz = 20 rubint és egy gyémánt benne. 
Egy kis rubintos pántlika-rózsa, huszonnégy rubint benne ; 

egy kiesett. 
Egy rubintos aranytő negyvenkét rubint benne. 
Második rubintos pántlika-rózsa ötvenkilenez rubint benne. 
Harmadik rubintos pántlika-rózsa, negyvenegy rubint benne. 
Egy rubintos arany-virág, huszonkilenez rubint benne. 
Második rubintos arany virág hat rubint, hat smaragd 

benne. 
Egy kis gyöngyös smaragdos függő, tiz szem gyöngy, hét 

smaragd benne. 
Egy bokor gyémántos fülbevaló egyikben-egyikben kilenez 

gyémánt. Az egy párban Nro 18. 
Második bokor gyémántos fülbevaló, busz gyémánt benne, 

egyikben-egyikben tiz-tlz. 
Harmadik bokor rubintos fülbevaló hét-hét rubint egyik-

ben-egyikben, egy-egy gyémánt, de az egyikből az gyémánt kiesett 
és két rubint. 

Negyedik bokor fülbevaló egy-egy rubin három három szem 
gyöngy.benne. 

Ötödik bokor fülbevaló, huszonhat rubint benne. Egyik-
ben-egyikben tizenhárom, item két szem gyöngy. 

Két bokor arany karika, egyik bokorban két rubint, az 
masikban egy-egy rubint, egy-egy smaragd. 

NB. Egy kis rubintos aranykereszt, öt rubint benne; egyik 
pedig kiesett. 

KB. Egy smaragdos pántlika-rózsa, tizenegy smaragd 
benne. 

Hét gyöngyös főkötő öreg gyöngygyei, fehér, fekete, kék, 
zöld klárissal csinálva. 

Egy köves gyöngyös párta, hetvenkét gyémánt benne, 
tizenöt szem öreg gyöngy, mellette két renddel középszerű gyöngy. 

Második köves gyöngyös rózsás párta, öt boglár benne, az 
hármában öt-öt gyémánt, az kettejében egy-egy öreg gyöngygyei 
csinálva. 

Harmadik csipke formára való párta öreg gyöngygyei, 
kilenez boglár benne, egy-egy rubint az boglárokban. 

Negyedik rózsapárta öreg gyöngygyei csinálva, hét boglár 
benne, egy-egy rubint az boglárokban. 

T Ö R T . T Á R . 1 8 8 1 . 4 9 
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Ötödik párta öreg gyöngygyei csinálva, hatvan gyémánt 
benne, mert egyik kiesett. 

Hatodik párta csipke formára csinálva, öreg gyöngygyei 
csinált, hét boglár benne, négyében egy-egy gyémánt, két-két 
szem gyöngy, hármában egy-egy rubint. 

Hetedik párta huszonegy közönséges boglár rajta, egyne-
hány szem gyöngy. 

Tiz arany gomb, két tizes arany. 
Egy kis arany békácska. 
Két gyémántos boglár; egy-egy gyémánt benne, pántli-

kára való. 
Egy papiroson nyolcz köves boglár, négye rubintos, tizen-

egy egy rubint benne, az ötödikben kilencz és egy smaragd, az 
hatodikban nyolcz rubint, az egy smaragd kiesett ebből, kettei-
ben tizennégy smaragd, kettő kiesett, két rubint. 

Tiz rubintos nyakravaló boglárok, kilenczében egy-egy 
rubint, az egyikben négy. 

Egy gyémántos boglár. 
Két boglár, kiből az kő kiesett. 
13 apró boglárok egy formára, egy-egy szem gyöngy rajta. 
Hét más egyféle boglár, egy-egy szem gyöngy benne. 
21 zöld zománczczal csinált apró boglár. 
Nyakraralóba való egy boglár, az köve kiesett. 
Három kis zománczos remek. 
10 csipkeforma zománcz nélkül való boglár. 
Másféle boglár egy. 
Kilencz arany gyürü : az egyikben kilencz gyémánt, az 

másikban is annyi és égy rubint, az harmadikban szív módra 
metszett egy gyémánt, az negyedikben is egy gyémánt, az ötö-
dikben is egy gyémánt, az hatodikban is egy gyémánt, az hete-
dikben négy gyémánt egy rubint, az nyolczadikban egy tábla 
rubiut, az kilenczedikben is egy tábla rubint. 

Egy öreg nagy arany gyűrű, jáspis benne. 
Tiz kő, kik egyetmásokból kiestek, 3 gyémánt, többi rubint. 
Egy arany szü vég. 
Két kis pántlikára való lepegecske, egy-egy gyémánt 

benne. 
Két ezüst fűző. 
Egy darab arany perecz, kiben vagyon tizenhét gyémánt. 
Egy hiuz-köröm. 
Egy apró gyöngygyei csinált liajfouó, négy apró boglárocska 

benne. 
Három bezovar (?) egyik öreg, kettei apró. 
9 zománczos boglárok, egyikében egy gyöngy, másiká-

ban kettő. 
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Egy gyöngyös gallér, nyolcz csipke, mindeniken egy-egy 
boglár, mindenik boglárban egy-egy rubint. 

Z ö l d l á d á b a n f e g y v e r e k . 
Alól az fenekén két kilin (?) öt portai veres bársonyos 

ezüstös aranyas kardok, egyike maiczos, ezüst csattok. Adósság-
ban adtam Betlen uraméknak. 

6-ik. Türkéses veres bársonyos kard. 
7-dik. Finum ezüsttel buritott zománczos kard. 
8-dik. Arany kard. 
9-dik, 10-dik czapás ezüstös aranyos kard. 
NB. 11-dik czapás ezüstös kard. NB. 
NB. 12. Veres bársonyos portai kard ezüst boglárok, csat-

tok rajta. Adósságba adtam Betlen uraméknak. 
NB. 13-dik. Egy türkeses veres bársonyos kard. NB. 
1. egy veres bársonyos ezüstös aranyos pallos. 
2-dik. Türkéses veres bársonyos aranyos pallos. 
3-dik. Finum ezüsttel buritott aranyos pallos. 
NB. 4-dik. Veres bársonyos portai aranyos pallos. 
NB. 5., 6-dik fekete czapás ezüstes aranyos pallosok. 
Két merőn ezüsttel buritott begyes tőrök. (Nro 2.) 
NB. 3-dik, 4-dik fekete czapás ezüstes töredezett begyes 

tőrök. Ezeknek egyikét adóságban adtam Betlen uraméknak. 
Két ezüstös aranyos simafejü botok. Ennek egyikét Bánfi ur 

fiának adtam keresztségekor. 
Egy tollas, ezüstös-aranyos bot. 
NB. 4-dik, 5-dik türkéses aranyos botok. 
NB. 6-dik öreg tollas bot. Adósságban adtam Betlen 

uraméknak. 

L ó r a v a l ó s z e r s z á m o k . 
Első türkéses jáspisos fékagy szügyellőstől. 
2-dik. Széles ezüstös fékagy szügyellőstől. 
3-dik. Zománczczal vert ezüstes aranyos fékagy szügyel-

lőstől. 
4-dik. Annál keskemb ezüstös aranyos fékagy szügyellőstől. 
5-dik. Széles réghi forma fékagy szügyellőstől. Adósságban 

adtam Betlen uraméknak. 
6-dik. Keskeny ezüstes aranyos fékagy szügyellőstől. 
7-dik. Annál is keskemb fékagy szügyellőstől. 
8-dik. Aboz hasonló. 
NB. 9 dik. Türkéses rubintos fékagy szügyellőstől. 
10-dik. Hasonló keskemb fékagy szügyellőstől. 
NB. 11-dik. Annál is keskemb türkéses szerszám, szügyel-

lőstől. 
4 8 * 
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NB. 12-dik, 13-dik. Egymáshoz hasonló keskeny portai 
fékagyok. 

Adósságban adtam Betlen Uraméknak. 
14-dik. Ezüstös aranyos töredezett fékagy szügyellő nélkül. 
NB. 1 5-dik. Széles fékagy szügyellőstől, némely boglári veres 

és zöld kővel rakvák. Adósságban adtam Betlen uraméknak. 
NB. 16. Annál valamivel keskemb ezüstes aranyos fékagy 

szügyellőstől, az agyán ezüst pillangók vadnak. 
NB. 1 7. Egy szügyellő, fékagy nélkül adósságban adtam Bt. 
NB. 18. Ezüstes, aranyos keskeny fékagy szügyellőstől. 
19. 20-dik. Keskeny ezüstes aranyas fékagyak szügyellőstől. 
Nyolcz ezüstös aranyas orrára valók adósságban adtam 

egyet ezek közül. 
NB. 9. 10-dik rubintos orrára valók. 
NB. 11. öreg türkéses orrára való. 
NB. 12-dik. Paraszt ezüstes orrára való. 
Egy türkéses rubintos arany vért. 
2-dik, 3-dik. Türkéses aranyos vértek. Ennek egyikét adós-

ságban adtam. 
NB. 4-dik. Aranyos vért. 
1663. Ezek közül ujjolag 16'. máj. felveretésre küldtem 

Bányára két keskeny fékagyat szügyellőstől, egy orrára valót. 
NB. Egy ló nyakára való ezüst láncz, ezüst gombok rajta. 

Második hasonló hozzá. Mindeniket adósságban adtam. 
Egy hebenum (ében) fa pálcza, ezüstös aranyos, az tetejében 

termés rubint. 
NB. Egy ezüstes aranyos kantár szügyellőstől. készen maicz 

fékemleje. 
NB. 2-dik ezüstös aranyas kantár szügyellőstől, majcz 

fékemleje. 
NB. 3-dik Klárisos türkéses maicz-kantár szügyellőstől. 
4., 5-ik Paraszt ezüstös kantárok szügyellőstől. 
Egy merőn szkofiummal varrott czafrag, kit Jancziknak 

is liínak. 
NB. 2-ik Merő czafrag. 
3-ik Fekete bársony fejér matériával, elegyes szkofium 

aranynyal varrott portai czafrag. 
4-ik Veres bársony szkofium aranynyal varrott czafrag. 
NB. 5-ik Hasonló veres bársony virágos czaprag. 
6-ik Hajszín posztó öreg virágú szkofiumos czaprag. 
7-dik Szkófiummal varrott veres skárlát czafrag, öreg 

virágú. 
NB. 8-dik Más veres skarlát ezüst fonallal varrott czafrag. 
NB. 9-dik Veres skárlát czafrag hasonló 7-ikhez. 
10 ik rongyos veres skárlát szkófiummal varrott czafrag. 
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NB. 11-ik sujtásos veres bársouy czaprag. 
NB. 12. Vánkos héj forma veres bársony czaprag. 
13. Merőn töltött czapragh, arany virágok rajta. 
NB. 14. Szederjes granátvirágos czaprag. 
NB. 15. veres angliai czaprag. 
16. Közönséges portai czaprag. 
NB. 17. Vánkos héj forma veres bársony czafrag. 
NB. 18. Kármány nyereg alá való veres bársony czafrag. 
NB. 19. Szederjes bársony töltött virágos czafrag. 
20. Teveszőr czafrag. 
Egy veres bársony varrott lóding, puska kolcsostól palacz-

kostól. 
NB. 2-ik is veres bársony varrott lóding, kolcs palaczk nélkül. 
3-ik zöld bársony varrott lóding minden készségével. 
NB. Egy ezüst, hosszú puskához való palaczk maiczostól 

kolcsostól. 
5. maicz lekötő szijjak. 
NB. 3 lekötő szijjak szkótiumosok. 
NB. Egy bokor ezüst aranyos katona-kengyel. 
Más bokor ezüst aranyas katona-kengyel. 
Harmadik bokor ezüst tatár-kengyelek. 
2. maicz-fékemlők, kettő. 
NB. Item négy maicz fékemlők. 
NB. 6 Kármán zabolák. 
Item más Kármán-zabola. 
Egy katona nyeregben való maicz-lieveder. 
Két pár maicz-lieveder felrántóival együtt, ezüst szijjvégek, 

csattok rajta. 
NB. Két bokor karvas keztyüjével. 
Egy veres bársony varrott tegez, igen szép kézijestül, ide-

gestül és buritékjával együtt. 
Egy zászlóban való vad lófark. 
Két lengyel sipok. 
Egy ezüst palaczk lódingra való. 
Egy szárú palaczk. 
Egy bottartó. 
Egy üstöknyomtató. 
Két uj csujtár. 
Két iratos oldalbőr. 

V e r e s 1 á d á b a n k ö n t ö s ö k. 
Egy hiuz-mállal béllet setétszinü zöld skárlát mente. 
2. Hiuzmállal béllet szederjes bársony diván mente. 
3. Veres bársony galléros nyuszt háttal béllet sárkány-

mente. (?) (Talán ujjatlant jelent.) 
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NB. 4. Veres bársony galléros bosszú ujju, uuszttal béllett 
mente. 

5. Testszín selyem posztó uuszttal béllett galléros mente. 
NB. 6. Büdöskősziu angliai csipkés nuszttal béllett galléros 

mente. 
NB. 7. Meggyszín angliai nuszt lábbal béllett szorító 

mente. 
NB. 8. Hajszín skárlát nuszt lábbal béllett szorító mente. 
9. Kék skárlát mente az két elei nuszttal prémezett az 

galléra is nusztos. 
NB. Egy nusztláb béllés. 
NB. 10. Hajszín angliai hiúz lábbal béllett galléros mente. 
NB. 11. Veres skárlát bosszú ujju biuz lábbal béllett gallé-

ros mente. 
NB. 12. Hajszín angliai csipkés szorító mente biuz láb-

bal béllett, 
NB. 13. Testszin angliai biuz lábbal béllett szorító mente. 
14. Hiúz báttal béllett bamuszíu angliai Diván-mente. 
NB. 15. Veres angliai bosszú újjú mente, az egyik eleje 

nesttel béllett, 
NB. 16. Kék skárlát nyári mente, galléros, kaftánnal béllett, 
17. Veres skárlát nyári mente galléros kaftánnal béllett, 
NB. 18. Veres bársony bosszú újjú galléros mente aranyos 

matériával béllett, 
19. Zöld bársony fejér atlasszal béllett asszonyemberuek 

való boér-mente gombok nélkül. 
Másfélpár nuszt. 

D o l m á n y o k . 
1. Szederjes kamuka dolmány. 
2. Veres bársony dolmány. 
3. Zöld bársony dolmány. 
NB. 4. Lángszín atlacz dolmány. 
NB. 5. Büdöskősziu kanavácz dolmány. 
NB. 6. Veres bársony dolmány. 
NB. 7. Item. Veres bársony dolmány. 
NB. 8. Testszín angliai dolmány. 
NB. 9. Seprőszín angliai dolmány. 
NB. 10. Veres kamuka dolmány. 
NB. Hajszín angliai nadrág kapocs nélkül. 
2. Veres angliai nadrág ezüst kapcsos. 
NB. 3. Megyszín angliai nadrág. 
1. Veres skárlát köpenyeg ezüst gombok rajta, 
1. Veres bársony nuszttal béllett süveg. 
1. Dolmánynak való veres bársony. 
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Más egy dolmánynak való szederjes bársony. 
1. Dolmánynak való sárga virágos kamuka. 
1. Darab szederjes gránát posztó. 
Egy bamúszín hálós ő (öv). 
2. karmasinszín hasonló háló ő. 
NB. 3. Testszín selyem sinor ő. 
NB. 4. Karmasinszín selyem sinór ő. 
5. Karmasin selyem hálós ő. 
Egy asztalra való veres angliai szőnyeg két végiu ezüst 

fonalból csinált rojt. 
Két asztalra való kaftány szőnyeg, az széli veres bársonyos. 
Egy kaftány. 
Egy kamuka-kornéta Bethlen Gábor-féle. 
5. Szekérben való vánkoshajak.*) 
NB. 6-todik is vánkoshéj szekérben való. 
Baraczk virágszín atlacz, ágyba való matracz. 
Két bokor, régi forma, ezüstből csinált száras gombok. 
10. Egyes ezüst aranyos gombok, két fekete bőrsapkák. 
3. Bokor karmasin csizma, egyikén ezüst sarkantyú. 
4. Bokor papucs kapczástól. 
Egy terra sigillato csésze. Egy kamuka dohánytartó táska 

varrott, veres egy türkés benne. 
Egy nadrágban való maicz, szíjvég és ezüst csatt rajta. 
Egy bokor nyári bőrkeztyű. Egy madárnak való török 

keztyű. 
Egy csiga-pohár, két asztalravaló nyomtatott bőrök, egyik 

bosszú asztalra való másik egyesre. Deszka között strucztollak. 
Egy öreg Compasztrom. Egy eczet, vagy tobáktartó, egy csont 
füső, egy csont perspectiva. Egy zacskóban terra sigillata. Egy 
szaru csésze. Barcsay Akosné pecsétnyomója, és valami csont-
fülvájók. 

K a l a p o s b ő r l á d á b a n : 
Egy fertályos asztalra való óra. 
2-dik harangos asztalra való óra, 
3-dik falravaló lapos öreg óra. 
4-dik. Annál kisebb falra való óra. 
5-dik. Tornyos, asztalra való óra. 
Egy zacskóban madarász háló kettő. 
Két Jakubok. 
Egy veres karmasin. 
Egy deák biblia ezüstös aranyas táblájú öreg Rákóczy 

György fejedelme-féle. 

1) Oldalt : Ezek közül kettőt magam hintajára kivettem. 
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Egy kalács viasz, egy kaftány, egy bokor kengyelszij. Egy 
bagaria fékemlő, egy kék maicz heveder, két darab maicz ken-
gyelszíjak, két kék selyem hasi kötőfék, egy darab persiai kárpit, 
egy kék modvai kantár, egy darab veres bagaria, két darab veres 
fajlandis szekérre való posztó, publikánszín sima atlaczczal béllett. 

Egy mente alá való fekete virágos kamuka, egy rosával 
töltött vánkos. 

T a r k a l á d á b a n a s s z o n y e m b e r i ö l t ö z e t e k . 
1. Zöld terczenella szoknya, akoz való két vállak, ezüst 

kapcsok raj ta ; előkötője nincs. 
2. Xarancsszin, alyában szőtt szoknya váll nélkül, előkötő-

jével együtt, ki hasonló hozzá. 
3. Tengerszín habos ezüstes kanavácz szoknya, váll nélkül, 

ahoz való előkötővel együtt. 
4. Tengerszín terczenella szoknya előkötőjével, vállával 

együtt, az válla kapocs nélkül. 
5. Veres virágos bársony szoknya, gazdagon prémezettváll 

és előkötők nélkül. 
6. Megyszín virágos bársony szoknya vállával és előkötőjé-

. vel együtt, válla kapocs nélkül. 
7. Baraczkvirágszín sima atlacz szoknya, egy rend arany-

csipke rajta, váll és előkötő nélkül. 
8. Hajszín sima bársony szoknya, ahhoz való két vállaival ; 

mindeniken ezüst kapocs és előkötőjével együtt. 
9. Testszín sima bársony szoknya, arany prémmel préme-

zett, hozzá való vállával, előkötőjével együtt. 
10. Király szín sima bársony szoknya, vállával és előkö-

tőjével. 
11. Királyszín virágos atlacz szoknya keskeny prémekrajta ( 

hozzá való vállak és fűzővel. 
12. Narancs szín terczenella szoknya, váll és előkötő nélkül. 
13. Megyszín terczenella szoknya, váll és előkötő nélkül. 
Ezeken kívül egy fekete bársony váll, ezüst kapcsok rajta. 
Más királyszín bársony csipkés váll, ezüst kapcsok rajta. 
Egy baraczk virágszín terczenella előkötő. 
Más királyszín varrott előkötő. 
3-ik kék előkötő. 
Egy testszín tafota kis ing, varrott. 
7 darab kamuka superlát. 

A z o n l á d a f i á b a n : 
Egy varrott nyári keztyü asszonyembernek való. 
2-ik fekete bojtos bársonnyal béllett varrott keztyü. 
3-ik veres bojtos bársonynyal béllett varrott keztyü. 
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Egy kis papirosban tekerve 12 motring arany fonal. 
• Egy vég veres sinor. Egy darab zöld terczenella. 

4 darabban ezüst prémek. Egy pár kék selyem strimflik. 
2 darab veres vont ezüst. Egy csomóban tekerve királyszín 

sima és bajszín virágos atlaczok. Egy darab fekete tafota, egy 
kis darab narancsszín kanavácz, 6 darab vont ezüst, egy bokor 
veres gyapott strimili, bárom arany bogláros gallérok, kettei 
gyöngyös. 

F e j é r b o s s z ú l á d á b a n : 

1. Vont ezüst szoknya, váll és előkötő nélkül. 
2-ik Tengerszín terczenella szoknya vállával együtt. Ennek 

vállát Szentpáliné asszonyomnak adtam. 
3-ik veres terczenella szoknya. 
4-ik kék terczenella szoknya. 
5-ik is basonló kék terczenella szoknya, 
6-ik veres sima bársony szoknya, keskeny prémek rajta. 
7-ik Szederjes sima bársony szoknya vállával együtt. 
Egy fekete virágos bársony palást ezüst aranyas csipkés, az 

elei fekete bojtos bársonnyal, dereka tafotával béllett. 
2-ik Fekete virágos palást, basonló az másikhoz, egy rend 

ezüst csipke rajta. 
3-ik Fekete virágos bársony nyári palást, egy rend arany 

csipke rajta. 
4-dik Fekete virágos bársony, fekete bojtos bársonynyal 

béllett palást ezüsttel prémzett néhány renddel. 
5-ik Fekete bársony testszín bojtos bársonnyal béllett 

palást, 
6-ik Fekete virágos bársony palást testszín bojtos bársony-

nyal béllett, sok renddel prémzett. 
7-ik virágos megyszín bársony arany csipkés kis suba fekete 

bojtos bársonnyal béllett, 
8-ik Megyszín sima bársony szkófiummal varrott, megyszín 

bojtos bársonnyal béllett kis suba. 
Két darab veres és kék török kamuka superlát. 
Egy kaftánból csinált vánkos héj. 
Egy néhány darab testszín bojtos bársony csomóban kötve. 
Papirosban takarva arany prémek. 

K i s e b b f e j é r l a p o s l á d á b a n : 

1. Fekete virágos bársony téli palást az elei nuszt háttal 
béllett, közepi nesttel, egy rend eziist csipke rajta. 

2. Fekete virágos bársony palást, nuszt lábbal béllett az 
dereka, az elei nuszt háttal, sok renddel arany csipke rajta. 
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3-dik Fekete virágos bársony palást egy renddel arany csip-
kés, az elei nuszt lábbal béllett, derekában semmi nincs. 

4-dik Egy viselt nesttel béllett bársony palást arany galauos. 
Egy tengerszín virágos kamuka nesttel béllett asszony-

embernek való mente. 
Egy publicánszín varrott paplan az szélei kék atlaczczal 

prémzettek. 
Egy dolmánnak, mentének való angliai posztó. 
Két kötés bajszín sodrott selyem, őnek való. 
Egy nyeregben való narancsszín bársony vánkos. 
Két strucztoll asszonyembernek való legyező. 

T a r k a , f e s t e t t l á d á b a n : 
18 krakkai abroszok, ki egy asztalra, ki kettőre, ki bá-

romra való. 
3 varrott gyolcs abrosz egyiknek aranyas kim az közepiben, 

az másiknak recze, az harmadiknak közönséges hím. 
3 alsó abrosz arannyal, sok színű selyemmel varrva, másik 

zöld selyemmel, 3-ik tábla reczével. 
Két vászon abrosz. Facit Nro 26. 
7. Aranyas kendő. 
Egy reczés kendő. 
9. 10. 11-ik kímes kendők. 
Ha t fejéreses kendők. 
Három Orátás kendők. Facit Nro 20. 
Három asztalkörűlvaló ; kettei aranyas, 3-dik selymes. Nro 3. 
10 aranyas lepedő, hata szkofiumos, négye arany fonalas. 
Két szőrselyem reczés lepedő. 
Két himes lepedő. 
Egy fejéreses lepedő. 
Egy reczés. Facit Nro 18. 
Tizenöt aranyas vánkos héj, nyolcza szkotiuin aranyos, az 

többi arany fonalas. 
Husz szél fejéres selyemmel varrottak. 
Két lepedőben való vastag fejéresek. 
Négy lepedőben való aranyas hímek. 
Egy fél vánkoshéj aranyos. 
Két lepedőben való fejtős hím. 
Egy fél szél fejtős hím. 
Három darab lengyel recze, egy darab közönséges recze. 
Egy darab recze csipke két tányér keszkenő. 
Felső ingváll. 
Fátyol kettő, Nro 2. Öt patyolat Nro 5. 
Öt kis ing varrottak, katodik csinálatlan szkófium arannyal 

varrott. 
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Ot kis darab fátyol. Egy bosszú abroszban való ara-
nyas hím. 

Öt fátyol előkötő, öt csipkés. Sum. Nro 10. 
Hét bokor tászli, ezüsttel arannyal varrott, 
Egy liosszú fátyol csipkés, két darab fekete csipke közte. 
Négy kis keszkenő, négy bokor nyári keztyű, egy főre való 

fekete fátyol csipke, más keresztül szabott fátyol. Ugyan egy főre 
való fátyol csipkés. Három bokor közönséges tászli csipkés, két 
darab kézrevaló szövés. Öt gallér, egy darab fekete tafota, egy 
háló fékötő varrott. Egy bokor strimtli gyapott, hét darab hin-
tóra való zöld tafota. 

Egy végben tányérkeszkenőnek való 28. Két kendő végé-
ben fejérétetlen. 

Tatárországi ingek, lábravalók egy csomóban. 
Köntösök közé való paraszt abrosz. Nro 3. Lepedő simi-

liter 3. 
Tafota czímer egy. Allia Mária asszonyé. 
Papiros czímer egy ; Kemény Ferencz úramé. 

M á s b o s s z ú f e j é r l a p o s l á d á b a n : 
Tizenhárom ezüst-aranyas virágos fedeles kupák.x) 
Három ezüst gyertyatartó, kettei köpüjével. 
Egy ezüst hamma vevő. 
Egy pogány pénzes ezüst aranyas kanua. 
Három ezüst sima aranyas pohárok. 
Egy gyöngyház palaczk. 
Egy csigaforma pohár. 
Egy elefánt csontból csinált pohár. 
Tizenkilencz egész ezüst kalánok, húsz ezüst villák. Nro 20. 
Három ezüst sótartók aranyasak. 
Két törött kalánok. 
Kilencz ezüst aranyas csészék. Nro 9. 
NB. Tizenkét egyben járó czapa pohárok aranyasak Nro 12. 
NB. Tizenkét aranyas csészék Nro 12. 
NB. Egy aranyas sótartó. 
NB. Egy mosdó medencze. 
Tizenkét ezüst tálak Nro 12. 
Tizenkét ezüst tányérok Nro 12. 
NB. Kilencz ezüst kalánok Nro 9. 
NB. Tizenegy ezüst villák Nro 11. 
NB. Egy ezüst gyertyatartó hammavévőstől köpüstül. 

*) Oldalt: Ezekből veretesre 1663. 18. maj. küldtem Bányára 
két virágos kupákat ; Bethlen uraméknak adósságba azelőtt egyet ; az 
páternek ajándékon egyet. 
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NB. Egy liliumforma gyertyatartó. 
NB. Egy ezüst ivó palaczk. 
NB. Egy ezüst ivó csésze. 
Egy ezüst tetczke (így). 
NB. Egy öreg mosdó medencze korsóstól. 
NB. Tizenkét öreg egybejáró czapa pohárok. 
NB. két egybejáró sima pohárok. 
NB. Egy öreg pohár, kit Bánfi pohárnak liinak. 

M á l h á k b a n : 
Egy diván szőnyegben kötve új skarlát szőnyegek huszon-

kettő Nro 22. 
Más diván ^'szőnyegben kötve tizennégy közönséges fejér 

szőnyeg Nro 14. És hét viseltes szőnyeg Nro 7. Summa 22. 
Harmadik diván szőnyegben hat darab vadász kárpit, öt 

darab csómórle (így) kárpit és két paplan. 
Negyedik diván szőnyegben öt diván szőnyeg. 
Ötödik diván szőnyegben nyolcz darab selyem kárpit és tíz 

szőrpokrócz. 

K i n 1 e v ő e g y e t m á s o k. N y e r g e k , P u s k á k , V a s f a-
z a k a k ete. : 

Három csontos tatár nyergek, negyedik ezüstös, kettein 
ezüst kengyelek és ennek egyikén selyem hevederek felrántok, 
ezüst szíjvégek és csattok. Ketteihez veres hajtott nemezek. 

Ötödik megyszín bársony katona nyereg türkéses, öt tür-
kés héjjá, maicz hevederek rajta ezüst csattokkal, de ken-
gyel nincsen. 

Hatodik szederjes gránát varrott nyereg, vas kengyelek 
rajta és minden készség. 

Hetedik szederjes gránát katona nyereg, vas kengyelei etc. 
Nyolczadik veres skarlát katona nyereg ezüst kengyelek 

rajta és minden készség. 
Kilenczedik veres bársony ezüstös katona nyereg, ezüst 

aranyas kengyelek rajta, ezüst peczkei, boglári, szíj végek is, és 
minden készségek. 

Tizedik veres bársony szkofiummal varrott, kazdagon ezüs-
tös aranyas kármán nyereg, kármán kengyelekkel és minden 
készséggel. 

Tizenegyedik szederjes gránát kármán nyereg varrott, min-
den készséggel. 

Tizenkettődik veres bársonyos katona nyereg vas kengyelei, 
maicz hevederei ezüst csattal és minden készséggel. Farmatring 
héjjá. 
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Tizenharmadik veres bársony varrott kármán nyereg vas 
kengyelei egyéb készségi is farmotringon kiül. 

Tizennegyedik veres bagaria varrott Murát nyereg, készen. 
Tizenötödik veres bársony kármán nyereg vas kengyelei és 

egyéb készsége. 
Tizenhatodik megyszín gránát varrott kármán-nyereg, vas 

kengyelei és készsége. 
Egy veres bársony Murát nyereg alá való varrott czafrag. 
Ugyan Murát nyereg alá való négy posztó czafrag. 
Egy kék matracz viselt. 
Tizenkét skárlát szőnyeg. 
Egy hiúz. NB. Felbélleltettem az bőr mentémre, leinek bucit 

is vallottam. 
Tizenkét vas fazék. 
Tizenkét ón tál. 
Egy réz borhűtő. 
Egy réz gyertyatartó. 
Egy köves pánczél. 
Két pánczél és egy pánczél sisak. 
Két üveg palaczk, egy bokor játszó kártya. 
Kilencz pár pistoly. 
Három pár pulkákok (így) rövidek. 
Egy pár közönséges karabély. 
Egy ezüstös tisztességes karabély. 
Egy pár csonttal rakott aranyas stuezok. 
Egy gyöngyházas tessenyi puska. 
Egy hosszú pulhák ezüstös. 
Négy tessenyi puska hárma rezes, egy gyöngyházas. 
Egy jancsár puska. Egy karabély szíj. 
Kin járó három ezüstös hegyes tőr. 
Két bokor selyem lekötő szíj egyik szokfiumos. 
Egy szederjes gránát katona nyereg, ezüstes aranyas ken-

gyelek rajta. 
Egy ezüstös aranyos fékagy szügyellőstől, orra valóval 

együtt, kin járó. 
Hét pár puska tokok egyik szkófiummal varrott. 

(Eredetije br. Kemény István birtokában.) 

Köz l i : P . SzATIIMÁRY KÁROLY. 
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MÉG EGY MAGYAR L E V É L BALASSA MENYHÉRTTŐL 15G0-BÓL. 

S z a t h m á r , 1560 . a u g u s z t u s 2. 

Szolgálatom ajánlásának utána megszolgálom kegyelmednek, mint 
bizott uramnak, bogy kegyelmed megírta ez frigynek állapotját. Az új 
hirekbe is a kit Miklós uramnak irt volt be kegyelmednek, azokba is 
részeltetett ő kegyelme. Toábbá ir be kegyelmed az helyek és erőssé-
gek felöl is, minémök volnának én kezembe ? azt te kegyelmed szinte 
úgy érti s mind Miklós uram mint igaz én, avagy jobban, mert te 
kegyelmed sok esztendeig lakott itt s minden fondamentomát érti 
kegyelmed ez földnek. Erdélybe is a mi én kezembe vagyon, jól tudja 
kegyelmed ; ez okáért nem akarám te kegyelmedet sok Írással bánta-
nom erről. Az álgyúk azok vannak én kezembe a ki a jova öte, *) ki 
arra való volna ugyan nincs több ennél ; vannak valami- taraczkok is. 
Az keresztyénségnek való szolgálatról nem tudok mit írni, mert az 
jövendő történeteket csak a hatalmas isten tudja mint lesznek ; mikor az 
lenne is, hogy én a kegyelmes istennek engedelmességéből a keresztyén-
ségnek szolgálhatnék is jelesben, ha török császár véget tett Kazul basa 
által az fia dolgába, meggondolhatja kegyelmed, hogy igaz elég dolgok 
történhetnek, de isten segejtségével. Miért hogy meg kell halnónk, bizony 
örömesben halnék azokon meg, hogy nem mint így vesznénk egymás 
miatt, mint ez falkába mennyi sok jámbor hulla el. 

Toábbá asegéjtség felöl tudom hogy irt kegyelmednek Miklós uram ; 
miért penig hogy most jiittek meg az követek, nem tudok kegyelmednek 
arról én mit irnom, hanem im mi is mindenfelé vigyázunk, azon leszünk 
Miklós urammal, hogy értsünk s halljunk s tudom, hogy ha mi ujságink 
lesznek, te kegyelmednek Miklós uram hírré tészi. 

Ez frigyhez képest penig még nem tudom, ha énnekem Erdélybe 
be kelletik-é mennem avagy nem. De ha be kelletik mennem s az úris-
ten engem veszedelemtől megtart Erdélybe, meglátja kegyelmed hogy 
én mind szómmal s mint egyéb törekedésemmcl azon leszek, hogy az én 

*) Öt jóravaló ágyú. 
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uram engedjen a császár ő felsége kívánságának ; mert mind ez világ 
lát ja azt, hogy isten u tán csak császárnak ö felségének vagyon ahoz 
módja, hogy minket ez szegin darab országoeskát avagy földet pogán 
kéztől megtar tsa ; ha penig az úristennek az aka ra t j a hogy elfogyjunk 
is, húsz esztendővel vagy harminczkettővel is kísébben fogynánk el csá-
szár birodalma alat t . Mert a minemő fondamentommal most vagyunk, 
igen veszedelmes. Kel t Szat tmárt t , 12. napján augusztusnak 1 5 6 0 . 

Melchior Balassa mp. 

Külczím : Spectabili et magnifico domino corniti Andreae de 
Bathor, Judici Curiae s. caes. regiaeque Maiestatis stb. 

(Eredetije a bécsi állami levéltárban.) 
A 

Közli : KÁROLYI ÁRPÁD. 

FORGÁCS FERENCZ, A T Ö R T É N E T Í R Ó A N T W E R P E N B E N . 

Az 1562-dik év azok közé tartozik, melyekben Forgács Ferencz-

nek nyomát nem ta lá l ják életirói. Nem érdektelen tehát a következő levél 

tőle, mely azt mondja nekünk, hogy ez esztendőnek legalább második 

felét a németalföldi út vette igénybe, melyre Forgács pártfogó ura I . Fer-

dinánd megbízásából Keglevics Péter társaságában vállalkozott . Mi czélú 

volt küldetése ? nem tudni ; későbbi lelet tán erre is rá fog vezetni. Az 

ellentét, melyet az Olaszországgal ismerős Forgács az olasz s a német-

alföldi élet közt tapasztalt , fogékony lelkére kellemes hatású lehetett , 

mert azt í r ja , hogy az utazás alatt »valóban bámulatra méltó és gyönyö-

rűséges dolgokat« volt alkalma látni, s ennek »megmérhetetlen (szellemi) 

haszna« nem maradhat el. — Ime a levél : 

A n t w e r p e n , 1 5 6 2 . d e c e m b e r 28. 

Sacratissima caesarea Maiestas . . . stb. Vigesima tertia die prac-
sentis mensis bue Antverpiam una cum magnifico domino Pet ro Iveglo-
wyth veni. I ta enim peregrinationem meam institui ut quam citissime line 
(hinc ?) me expediam et nihilominus loca quae rerum aliquarum nota com-
mendari possunt, non praeterirem. Nam talis occasio quae mihi ex demen-
tia s. Maiestatis Vestrae data est, vix semel in vita homini contingit. Ac-
cedit quod rerum admirabilium novitas, urbium frequentia et populorum 
multitudo ad ea etiam videndi invitant, quae homo minime cogitasset. 

Peregrinatio sane quae rerum admirandarum et iucundissimarum 
est pienissima fructu incomparabili carere non potest. Hic propter Nata-
lis Domini festa quatuor dies mansimus, cras Deo duce bine Gaudanum 1 ) 

x) Gent. 
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versus et Bruges profiéisccmur, unde tandem ad s. Maiestatem Vestram 
sine omni mora contendere festinabimus. Rationem itineris nostri Maies-
tati Vestrae s. bis reddere voluimus, supplicamusque humillime, dignetur 
Maiestas Vestra s. nostram absent iam clementissimo accipere animo. . . 
•sii. Datae Antwerpiae, 28 . Decembris anno domini 15G2. 1) 

Sacr. Maiestatis Yestrae 
bumilimus et minimus subditus 

ac capellanus 
Varadiensis mp. 

Külczím : Sacratissimae Romanorum caesareae ac Germaniae Hun-
goriae stb. regiae Maiestati stb. 

(Eredeti je a be'esi állami levéltárban.) 

Közli : K Á R O L Y I Á R P Á D . 

B É K É S G Á S P Á R K É T MAGYAR L E V E L E 1 5 7 0 . 

Békés Gáspárnak e két sa já tkezű levele Dudi tb András volt pécsi 

püspökhöz, ez időben Miksa magyar király s német császár lengyelor-

szági követéhez azon időből való, mikor — az 1 5 7 5 . decemberi ket tős 

választás után — Lengyelországban a koronáért Miksa s az erdélyi feje-

delem Báthory István versengtek. Miksa Báthory t bizonyos engedmények 

árán vélte a koronáról lemondásra bírni, de Dudi tb azt bi t te s vele mások 

is, hogy leghasznosb lesz a bujdosó Békés Gáspárt — e kifacsart czitro-

mot — vonni a combinatióba s egy általa Erdély ellen intézendő táma-

dással sakkban tar tani Báthoryt . Békés persze kapvakapot t volna az al-

kalmon, (amint hogy az eszme is t án tőle származott) , ha Miksa rá hall-

ga t vaia. Miksa azonban tudni sem akar t róla, s így beteljesültek Békés 

jóslatai , a kit nemsokára az tán Báthoryval kibékülve találunk, miként 

egy e füzetek elébbi folyamában általam közlött szép magyar levele Bé-

késnek mutat ja . 

E most közlöttek eredetijei is a bécsi ál lamlevéltárban vannak. 

I . 

H r a n o v n i c s a , 157G. j a n u á r 2. 

Nagyságos és énnekem bizodalmas uram. Eltemig való szolgálatom 
ajánlása után kivánok az felséges mindenható úristentől te kegyelmednek 
asszonyommal és minden hozzátartozóival cz ú j esztendőben minden jóka t 

*) A következő év j a n u á r hava elejéről van még egy, különben 
érdektelen levél Forgácstól, melyben igen röviden jelenti a császárnak 
hazaindulását . 
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és ió egészséget. Továbbá bizodalmas uram, megadá énnekem az én szol-
gám az te kegyelmed levelét, kibül immár bizonynyal értem, miben le-
gyen az dolog, kirül az mindenható úristennek nagy hálát adtam, hogy 
ő szent felsége ebben meghallgatta könyörgésünket, hogy császárt ő fel-
ségét választották királylyá. Hiszem hogy az vajda 1 j kétség nélkül az 
mit mivelhet nem fogja magát hátra hagyni, mert sokat törekedék érte, 
sokat is költett ; az török is neki biztatja, miértliogy ez ellene vagyon az 
töröknek, hogy császárt ő felségét választották ; az pártosok is 2) hiszem 
hogy az mit mivellietnek, érte lesznek és mindennel biztatni fogják az 
erdélyi vajdát ; de ha ö felsége liertelen cselekednék, az úristen ezt min-
den jó végliüz vinné ; mert mostan téli üdüben az török nem mivelhet 
semmi derék dolgot ; engem penig ha reá bocsátna ö felsége, nyilván 
gondot adnék az vajdának, hogy elfelejtené az királyságot. Én az te 
kegyelmed levelét megküldtem vaia mindjárást Ruber 3) uramnak, az me-
lyet énnekem is írt vaia kegyelmed, azt is neki küldtem vaia, mely leve-
ket mindjárást tulajdon secretariusa által postán felküldött ö fölségének 
és onnat vár. Azt is várják, 'hogy az vajda mi} felel ; de jegyezze meg 
kegyelmed az én szómat, hogy így járnak az vajdával Báthorvval, hogy 
addig valami szót nyújt ide fel ö felségének, az míg a töröktül válasza 
jü, avagy érkezik ; mert ezt az vajda mindjárást mient érteni adták Var-
sóviábul miben vagyon az dolog, azonnal az portára hiszem hogy kül-
dött ; nyilván hiszem, hogy az török neki is indítja. Azért bizodalmas 
uram errül gyorsan kellene cselekedni, mert meglátja kegyelmed, hogy 
ha késik evvel is ö felsége, nagy kárára és gondjára leszen ; látom penig 
uram, hogy igen késedelmezik minden dologgal, azért igen jó volna ha te 
kegyelmed ö felségét sollicitálná. Ezt penig se ő felsége se te kegyelmed 
bátor ne vélje, hogy én az én hasznomért avagy előmenetelemért irom te 
kegyelmednek, hanem isten látja, hogy ha mit tudnék nyilván mindenben 
legelőször az ő felsége javát keresném ; azért irom ezt kegyelmednek, 
hogy nyilván senki ennek inkább eszét nem veszthetné az vajda dolgá-
nak, mint én veszthetném ; talám penig az felséges isten Erdélyt is meg-
adná és annyival az ö felsége dolga mind erősb volna ; mindazonáltal 
mind úgy legyen, valamint ő felségének tetszik ; de meglátja kegyelmed, 
hogy az mint feljül is írám kegyelmednek, az vajda szót ád ő felségének 
az még ő is neki indulhat ; most kellene annak eleit venni. Te kegyel" 
medet én kérem, mint énnekem felette igen bizodalmas uramat, az mint 
te kegyelmed énnekem ajánlotta magát, most mutassa meg és az mit 
segíthet kegyelmed, mostan segítsen : mert mostan az úristen te kegyel-
mednek jó módot adott, hogy nagyot segíthet ő felségénél, valamit penig 
te kegyelmed énvelem mivel, azt mint azelőtt is mondtam, magával és 
gyermekivel miveli te kegyelmed. Szóval is izentem kegyelmednek az én 

!) Báthory István. 
2) Báthory-párti lengyelek. 
8) Ruber János felső magyarországi főkapitány. Békés jó embere. 

t ö r t . t á r . 1 8 8 1 . 5 0 
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bízott szolgámtúl Kopácsv Fereneztül, kérem bizott uramat kegyelme-
det, bigyje meg szavát kegyelmed és bocsássa gyorsasággal kegyelmed 
hozzám. Ezek után te kegyelmednek mégis szolgálatomat ajánlom . . . 
stb. í r tam Ranovnicsán 2. die Januari i 1576. 

Te kegyelmed szolgája és 
igaz szegény atyjafia 
Békés Gáspár mpria. 

Ruber uram levelét is küldtem te kegyelmednek, te kegyelmedet 
kérem őtet is ingassa *) levele által kegyelmed, hogy szorgalmaztassa ő 
felségét ; én rólam is irjon kegyelmed neki ; sőt te kegyelmednek igen 
jó módja volna, hogy ő felségén|ek] is eleiben adná, hogy ne higyjen az 
vajda szavának, hanem venné idején eleit, melyben én szolgálhatnék ő 
felségének. 

Külczím : Az én bizodalmas uramnak az nagyságos Duditb András-
nak császár ő felsége tanácsának és fő oratorának Lengyelországban etc. 
énnekem mindenkoron bizodalmas uramnak adassék. 

II. 

K é z s m á r k 1576 . j a n u á r 26. 

Nagyságos és énnekem bizodalmas uram stb. Ez órában ju ta Ruber 
uram levele kiben kérettet, hogy az ő levelét igen gyorson te kegyelmed-
nek küldjem. Megérti te kegyelmed az Ruber uram leveléből miben 
legyen Erdélyben az dolog ; addig várja ő felsége hogy tractatussal 
vigye véghöz az dolgot, hogy immár szintén megesmeri az vajdának 
minden csalárdságát. Az hatalmas istenért kérem kegyelmedet : ne hagyj 
bizony uram most, most irjon kegyelmed ő felségének bocsásson reá ő 
ő felsége, eleit veszem minden dolgának ; mert ha most reá nem bocsát 
ő felsége, minden kétség nélkül megbánja ő felsége és fohászkodással 
emlékezik meg ez mostani jó occasióról. Te kegyelmed penig ebben ő 
felségének szolgál legelőször, azután minekünk, te kegyelmed szegény 
nyomorult szolgáinak és atyjafiainak nagyot használ és ugyan úgy tart-
juk, mintha te kegyelmed istennek utána két kezével tenne Erdélyben 
bennünket. Az élö istenért ne hagyj uram ; mert nem tudom az lengyel 
királyságban mennyi haszna leszen te kegyelmednek ; de ha az felséges 
isten reánk tekint, elhigyje kegyelmed, az én hitemre, hogy te kegyel-
mednek nyilván olyan hasznára akarom hogy legyen, mint az egyetlen-
egy atyámfiának az kivel egy vagyok. Mégis az élő istenért kérem 
kegyelmedet, ne hagyjon kegyelmed ; mert most, most vagyon kegyel-
mednek ideje, hogy jót tegyen kegyelmed velünk és magával. Az fri-
gyet 2) se féltse penig ő fölsége, mert hiszem én megyek reá, nám az 

*) Nógassa értelemben. 
2) A törökkel kötött békét kell érteni. 
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török is erősen szorgalmaztat , liogy reá menjek ; az követeknek is í r jon 
kegyelmed ; ne hagyjon kegyelmed, az istenért kérem kegyelmedet. Bor-
nemisza Boldizsár uram is ez órában ju t a ide hozzám az több nyomo-
rult atyánkfiaival egyetembe, kik te kegyelmednek fejenként örökké 
való szolgálatjokat a jánl ják és velem egyetembe istennek utána minden 
bizodalmokat. csak te kegyelmedben helyheztet ték, kik mind éltig te 
kegyelmednek hálaadó szolgái lesznek az kegyelmed jótétérül . Ta r t sa 
meg az úristen stb. Ex Késmárk 26. Januar i i 1 5 7 6 . 

Te nagyságod szolgája és igaz atyafia 
[Békés Gáspár .] 

Ruber uram is szüntelen szorgalmaztat ja ö felségét és neki jó 
reminsége vagyon és ugyanaz t i r ta most is, hogy ha engem gyorson reá 
nem bocsát ö felsége, revid napon megbánja ö felsége, mert az vajda dol-
gának innét vehet jük jól eleit hogy mind pár t ja inak esze vész és mind ő 
magának ; milient meghallja, hogy reá indultam, nyilván uram azonnal 
mást fognának gondolni. Kegyelmed is bizott uram semmivel inkább-
inkább nem persuadeálhat ja inkább [ő felségét] mint evvel az okkal , ki 
igaz ok, mert nyilván azonnal eszek veszne az ott való pár tosoknak, 
mient értenék, ide mint vagyon az dolog, hogy én reá mentem. Is tenre 
és te kegyelmedre támasztot tam uram. 

Külczím mint előbb. 

Közli : KÁROLYI Á R P Á D . 

T A N U V A L L A T Á S A X V I - I K SZÁZADBÓL. 

Hűséges szolgálatunkat a ján l juk Nagodnak mint kgls urunknak. 
I lozá minekünk az vitézlő Bozzasy Ferencz az Ngod parancsolat ját az 
bátyja képébe, Bozzasy Miklós képébe Reminiscere előtt való pénteken 
Erkedre ; azért mi elmenénk megtisztelvén az Ngod parancsolatját , enge-
delmesek levén, hivatá mi élőnkbe azon napon ugyanazon parancsolat-
tal Kolosvármegyébe lakozandó két viceszolgabirákat, tudniillik Porko-
láb Pé ter t Szász-Filpesrül és Gáspár Deákot Széplakrúl, hogy mi azok 
vallásokat bevennök és beirnók az ő hütök szerént ; ezen dolog Szent-
Gál napján lőn 1. 5. 7. 4. 

Első valló Porkoláb Péter az hűti szerént ezt vallja, hogy ütet 
sem fogarasi tisztartó, sem tekeiek sem itélőmester nem bitta őket, 
hanem Bozzasy Ferencz hivat ta az bá ty ja képébe Bozzasy Miklós 
képébe, minket kiküldének az határra , hogy mi megnizzük, ki mit cse-
lekedik ; azért mi elmenénk, látók hogy az tekeiek, itélőmester uram és 
Apafy Is tván uram, Molnár biró uram tekeiekkel egyetembe fegyveres 
kézzel az borkút felett megállának és kérdé itélőmester uram az tekeiek-
töl, micsoda hely ez ; pokol megynek nevezék az tekeiek, ott is contra-
dicála Dobay György Bozzassy Miklós képébe, mint az vaskúttól fogva 

50* 
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az borkútig, ott volt az Miklós uram embere is Benedek biró ; onnaton 
menének az syolymosy erdő szélybe, ott is contradieáltata Bozzasy 
Miklós Dobay Györgygyei és az ü emberével ; onnét elindulának az Syol-
mosy tilalmas erdő szilbe, mint az farkasveremig ott is megállának, ott 
is contradieáltata Dobay György és az ü embere Bozzasy Miklós képébe, 
mint az vaskúttúl fogva az borkútig ; onnét is elindulának az bérczen el 
az erdőben, jutának az Békés uram felhánta határra, ott fűképpen contra-
dicaltata Bozzásy Miklós Dobay Györgygyei és az ü emberével, mint az 
vaskúttól fogva az borkútig. Ezeknek utánna Apafy István uram reá 
hivatta Bozzasy Miklóst tizenötöd napra. 

Második valló Gáspár Deák Széplakrúl az ü hűti szerint ugyan-
azont vallja, mint az feljűl megirt személy Porkoláb Péter. 

Ez levél költ Erkeden az feljűl megirt napon Reminiscere vasár-
nap előtt való pénteken 1. 5. 7. 5. 

Nagodnak hűséges szolgái : Galaczy 
János és Pestessy János Galaezon 
lakozók, és mi irjuk az mi hitünk 
szerint Nagodnak pecsétünkkel meg-

erősítvén. 

Külczím : Magnifico dno dno Stephano Batory de Somlio vajvode 
Transilvanie et Siculorum corniti nobis semper clementissimo. 

Más kézzel : 1575. Aperta per Emericum Suliok protonotarium. 

(Eredetije a gr. Lázárok megyesfalvi 1 tárában.) 

Közli: —i — r. 
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Germania 100. 101. 105. 634 . 

688. 
Gernyeszeg 140. 144. 
Girgio (Gyurgyevo) 4. 
Gombos András 366. 367 . 399 . 

447 . 
Göllnitz vize 35. 494 . 495. 
Gömör megye 37. 41. 494. 495 . 
Gömöry Simon 32. 43. 
Görgény 122. 199. 
Görösgal 276. 279 . 281. 
Götz János 37. 
Granada 25. 
Gratianus Gáspár 612. 615. 617. 

618 . 629 . 635. 637 . 
Gratz 63. 89. 134. 
Gürcsi Memhed 8. 9. 302. 304 . 

622. 623 . 625 . 
Gyalu 199. 735. 736. 
Gyerőfi György 727. 729. 735. 

737. 741. 742 . 745. 
Gyula 447. 597 . 
Gyulaffy László 588. 
Gyulafi Lestár 470 . 471. 
Gyulai Pál 490 . 
Gyürki Menyhért 567 . 

Hága 100. 
Hajnóczy József 79. 
Haller Gábor 119. 120. 121. 
Haller István 341. 629 . 708. 
Haller János 241. 245. 
Haller Pál 218. 
Haller Péter 189. 
Hamburg 194. 197. 
Ilamvay György 189. 3 79. 
Hancko Balázs 42. 508. 
Haramiderezi 7. 
Harber Sebestyén 243. 244. 

Háromszék 4. 221. 345 . 
Hatvani István 314. 
Havasaifölde 408 . 418 . 421. 422 . 

424 . 426 . 428 . 436 . 437. 654 . 
669. 

Hazkeő 11. 
Heltai Gáspár krónikája 395. 
Herencséni István 568. 
Herrich János üe t r ik 29. 30. 
Hoberckh Menyhért 251 . 254 . 

255. 453 . 4 5 6 . 4 5 7 . 6 7 7 . 6 8 0 . 
683 . 687 . 

Ilodolin 89. 400 . 
Holama bég 66. 73. 
Hollandia 100. 194. 
Homonnay Bálint 584 . 
Homonnay (Drugeth) György 85. 

321 . 322 . 401 . 402 . 403 . 404. 
405 . 406. 409 . 410 . 4 1 1 . 4 1 2 . 
414. 415 . 416 . 417 . 418 . 419 . 
4 2 0 . 4 2 1 . 422 . 424. 426 . 427 . 
4 2 8 . 4 2 9 . 4 3 0 . 4 3 1 . 4 3 2 . 4 3 3 . 
436 . 437. 438 . 442 . 446 . 
5 5 5 . 5 5 7 . 564 . 565 . 6 0 7 . 6 1 2 . 
617. 635 . 636 . 670 . 722. 

Horn 88. 97. 
Horváth Gáspár 665. 667 . 
Horváth János 193. 
Horváth Márk 268. 275 . 2 7 9 . 

280. 
Horvátország 16. 
Ilungaria 66. 67. 75. 76. 80. «1. 

8 3 84. 206. 249 . 250. 251 . 
256 . 264. 307 . 314 . 315. 316. 
321. 322 . 323 . 324. 325 . 326 . 
327 . 328 . 332. 393 . 402 . 423 . 
438. 439 . 456 . 463 . 472. 473. 
678 . 681. 688. 

Hunyadi Ferencz 4 7 0 . 471. 472. 
473. 476 . 478 . 480 . 

Hunyadi Mátyás 494 . 495 . 
Huszár Péter 568 . 
Iluszt 200. 207 . 228 . 230. 234. 

385. 386. 388. 670. 671. 672. 
728. 
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I f f ju Autal 189. 
Iglò 38. 
Illicimus Péter 258 . 261 262. 

263 . 264 . 
Isabella királyné 58. 268. 463 . 
Iszerlein Izrael 18. 
Iszerlesz Mózes 13. 14. 16. 
Izsák ben Ábrahám 19. 21. 

•) animi 5. 
Jánoky Zsigmond 168. 
Jaslovicz 96. 
Jehúdah ben Jiczchák 23. 
Jehúdah ha Kóhen 22. 
Jenő 298. 407 . 419 . 441. 443 . 

607 . 612 . 617 . 618 . 621 . 626. 
659 . 

Jófö 56. 60. 
Jordán János 491 . 

Kadizade Ali 5. 
Kaiser Illés 29. 30. 502 . 503 . 
Kaiser Mihály 5 0 2 . 503 . 
Kálmáneseh 276. 278. 279 . 
Kálló (Nagy) 405. 672 . 
Káinoki Bálint 220 . 
Kálnoky Sámuel 352. 
Kálnoky Zsuzsánna 353. 354 . 
Kamuka (ezüst szín) 181. 
Kamuka (tenger szín) 181. 
Kamuka (veres virágos) 181. 
Kamuti Farkas 622 . 623 . 624. 
Kanizsa 116. 125 . 127. 132. 

133 . 134. 135. 408 . 596 . 604 . 
632 . 

Kapi György 216. 217 . 218 . 239 . 
738. 

Karánsebes 607. 
Károly Mihály 563 . 568 . 
Károlyi Péter 493 . 
Károlyi Sándor 590. 592 . 
Kassa 3 6 . 3 8 . 108. 110. 111. 1 

119. 125, 126. 128. 136. 336 . 
337 . 340 . 342 . 343 . 4 1 1 . 4 2 3 . 

te^ 429 . 434 . 435 . 436 . 442 . ! 

444 . 629. 630. 631. 673 . 
713 . 

Kassai Dávid Zsigmond 471. 482. 
483 . 486 . 

Kassai István 712. 
Katarczi Ogli 609 . 
Kazinczy Péter 587 . 
Keczer András 423 . 430 . 431. 

432 . 
Keglevich Miklós 588. 
Kékedi Zsigmond 627. 
Kékkő 556 . 561 . 563 . 705. 
Kemény János 114. 115. 116. 

120. 200 . 201. 238 . 763. 764 . 
766. 

Kemény Simon 120. 398 . 763. 
764 . 767 . 

Kende Gábor 36. 732. 736. 
Kende Márton 728. 
Kendi István 2 8 7 . 288 . 289. 600 . 
Kendi László 145. 
Kendi Sándor 471 . 474 . 487 . 

488 . 
Kerekes András 587. 
Keresztély Anhalti herczeg 88. 89. 

709 . 711. 
Keresztyénsziget 142. 143. 
Kenyérmező 54. 
Khlesl bibornok 401 . 403 . 107. 

410 . 593 . 605 . 
Kismarton 651. 667 . 
lvinissy János 589. 
Kirk Kilicse 5. 
Kis-Szamos 2. 763. 
K i s -Várda84 . 381 . 
Klausner Ábrahám 18. 
Klobusiczky (András) 656 . 657 . 

660. 
Koháry Péter 553 . 567. 
Kolionich Siegfried 414. 415 . 539. 

! Kolosmonostor 2. 686 . 
1 Kolosvár 2. 3. 127. 249. 310 . 

311. 312 . 382 . 383 . 405. 488 . 
5 6 3 . 5 9 4 . 597 . 675. 711. 729. 
730. 7 3 2 . 737. 738 . 742. 
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Komárom 110. 121. 126. 135. 
269. 693 . 724. 725. 

Komáromy János 140. 141, 142. 
143. 206. 208 . 

Komjáti 707. 719 . 724. 
Konieczpolski Szaniszló 334. 
Konstantinápoly 1. 4. 5. 6. 7 . 1 2 1 . 

123. 133. 225. 227 . 228. 229. 
231. 232. 233. 235 . 237 . 601 . 
603 . 604. 606. 610. 614 . 616 . 
619 . 620 . 624 . 627 . 628 . 636 . 
638 . 639. 640 . 699 . 

Kor do va 22. 24. 
Korecky Sámuel 286. 290. 
Korláth Mihály 686. 688. 689. 

690 . 
Kornis Gáspár 120. 728. 729 . 

730. 
Kornis Kata 240. 241. 
Kornis Margit 355 . 
Kornis Zsigmond 667. 
Kovacsóczy Farkas 471. 474 . 482. 

483 . 
Kozári Demeter 495. 
Köpésén 95. 
Köpeczi Tamás 582 . 
Kötélverő István 582 . 
Kővár 210. 215 . 231. 234 . 385 . 

386 . 598 . 
Köztemer 5. 
Kucsuk Csekmeze 5. 
Kun István 218. 442 . 733. 
Kusali László 187. 
Kvassay Raphael 561 . 562 . 

Labbe Dezső 263. 
Ladáni Gergely 3. 
Ladányi Kristóf 275 . 
XIV. Lajos franczia király 122. 
Lányi Pál 31. 371. 
Laskai János 471. 487. 488 . 
Lauenburg 103. 
Lengyelország 292. 438 . 598 . 

627 . 628. 632 . 
Lépes Bálint 439 . 

Léva 693 . 
Lippa 7. 8. 9. 10. 52. 53. 58. 62. 

64. 65. 66. 70. 71. 72. 73. 
298 . 303 . 407. 419. 600. 603 . 
6 0 5 . 607 . 612 . 615 . 670 . 

Lipski András 309 . 
Liszty János 116. 682 . 685. 688 . 
Lónyai András 405 . 4 2 2 . 441. 
Lorántfy Mária 84. 
Lorántfy Mihály 84. 
Losontzi István 58. 378. 380 . 381 . 
Ló (festett) 613 . 
Lőcse 38. 
Lubomirsky Szaniszló 321. 322 . 

323 . 333 . 334. 
Lugas 607. 612 . 
Lux Kristóff 500 . 501 . 

3Iacskási Boldizsár 216, 219. 729 . 
Madács Miklós 56 7. 
Maggio Lőrincz 263. 
Magyar Balázs 264. 
Magyar Oghli Ali 2. 426 . 594 . 595 . 
Magyarország 12. 13. 16. 17. 18. 

19. 20. 21. 22. 23. 26. 27. 87. 
95. 410 . 432 . 437 . 448 . 615 . 
629 . 631, 673 . 707. 714. 715. 

Magyar Óvár 126. 
Mahamut csausz 66. 
Makó 64. 72. 77. 85. 621 . 
Malaga 24. 
Malatesta bibornok 463 . 464 . 
Malvieux bankár 33. 
Mansfeld (Ernő) 89. 105. 
Maros-Vásárhely 121. 209 . 582 . 

583 . 
Mátyás (II.) 78. 432 . 
Medgyes 4. 121. 564. 
Mehmet passa 54. 554 . 
Melyt György 84. 
Melyt Péter 564. 568. 588 . 
Memhed szultán 5. 
Memy bég 692. 694. 697. 698 . 
Merne Huzain passa 8. 
Mezőség 2. 
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Mikes Benedek 394. 395 . 
Mikes Kelemen 218. 227. 228. 

229 . 230 . 231 . 2 3 2 . 233 . 234 . 
Mikes Mihály 353. 
Mikeszásza 294 . 296 . 737 . 738 . 
Mikó Ferencz 360. 361 . 362 . 662 . 
Mikó Miklós 394. 395 . 
Miksa (I.) 680 . 681 . 682 . 683. 

784 . 
Miksa-féle bányarendelet 35. 39. 

40. 
Milles Mátyás 385. 
Mohila Sándor 286. 
Moldova 405 . 408 . 4 1 4 . 4 2 9 . 6 0 1 . 

602 . 637 . 653 . 
Monaki Miklós 442. 499 . 566. 568. 
Monoszlói Miklós 264. 455 . 
Montecuculi 114. 115 . 116. 117. 

126, 131 . 133. 134. 135. 
Morsolo Máté 274. 
Mossovinus János 393. 394 . 
Munkács 2 0 4 . 3 7 1 . 377 . 525 . 558. 
Murány 117. 
Murát szultán 5. 
Murtezan passa 662. 664 . 

Nádasdy Katalin 85. 
Nádasdy Tamás 58. 59. 70. 268 . 

708 . 
Nagybánya 114. 768. 7 72. 
Nagy Brittania 100. 104. 
Nagy Gergely 3. 
Nagylak 64. 
Nagy-Szlabos 32. 
Nagy-Szombat 4 0 1 . 6 6 8 693. 720. 
Naláezi István 216, 221. 
Náray György 266. 
Nazuf passa 7. 8. 9. 554. 
Nemes Bálint 357 . 
Nemes Ferencz 357. 358 . 359 . 

360 . 361 . 362 . 364 . 365 . 
Nemes János 220. 
Ne'metujvár 136. 
Nester 106. 296 . 297 . 301 . 632 . 

637 . 

Nieburg 98. 99. 
Nikolsburg 629. 
Norvegia 110. 
Nyáry Pál 85. 621 . 

Oldenburg 110. 
Oláh Miklós 243. 250. 252. 256. 

261 . 263. 451 . 455 . 463 . 676. 
677. 684 . 685. 686. 688. 690. 

Oláhpatak 36. 
Oroszcsik 4-
Oroszország 23. 
Ostrogski János 283. 
Okürz Memhed passa 8. 

Paczot Ferenezné 562. 563 . 561. 
565 . 

Pajazet szultán 5. 6. 
Palásti László 567. 
Palásti Mihály 567. 
Pálélése 64. 
Pálfy Miklós 89. 67. 691. 694 . 

696. 697. 698 . 699. 700. 701 . 
702 . 705 . 

Pálfy Tamás 121. 
Palóczy László 494 . 
Panajott török tolmács 538. 
Paplan (publicán szín) 77 8. 
Párducz Lukács 672. 673 . 6 71. 
Párizs 23. 
Páskó Kristóf 215. 217. 2 2 2 . 2 3 8 . 
Pathay Sámuel 652. 653 . 
Pázmány Péter 431 . 435 . 641 . 

650 . 652 . 653 . 655 . 657 . 659. 
662 . 663 . 668 . 709. 711. 712. 
723 . 

Pécsi Ádám 587 . 
Pécsi András 587 . 
Pécsi Gábor 587. 589 . 
Pécsi Gáspár 587. 
Pécsi György 568. 
Pécsi Simon" 145. 584. 599 . 602. 

630 . 631. 
Perényi Zsigmond 386. 
Pernyeszi Farkas 275. 280. 
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Persia 618 . 625. 634. 
Petrán József 40. 
Péterfalva 52. 53. 
Pető Gergely krónikája 145. 
Petrovies Mihály 31. 
Petrovyth Péter 57. 379 . 
Petrőezy István 586. 
Plivna (Plevna) 13. 14. 
Pókai Erzsók 348 . 
Pókai Zsófi 348. 
Polonia 283. 284. 297. 3 1 4 . 3 2 5 . 

326 . 327. 334 . 341 . 557 . 
Porkoláb Péter 787. 
Posztó (publicán szín) 776. 
Pozsony 78. 81. 83. 88. 9 2 . 9 3 . 9 4 . 

95. 96. 97. 115. 117. 118. 121. 
123. 125. 127. 137. 254 . 255 . 
267 . 460. 650. 652 . 663. 667 . 
678 . 6 8 5 . 6 9 3 . 697. 707. 723. 

Prága 76. 78. 8 0 . 1 9 4 . 2 4 5 . 2 5 1 . 
252 . 298. 401 . 415. 416 . 417. 
430 . 439 . 458 . 472 . 659 . 693. 
719 . 

Preuner Seyfried 95. 
Provins 23. 
Puchaim Miklós Zsigmond 99. 127 . 
Putnoky János 568. 

(^uadt Mátyás 98. 99. 101. 110. 
111. 

Rabat ta József 590. 591 . 
Rádai András 568 . 
Rákóczy Ferencz (k.örtvélyesi) 587 . 
Rákóczy Fe rencz ( I I . ) 36 .168 .169 . 

171 . 172. 173. 
Rákóczy György (I.) 1. 84. 140 . 

199. 396. 442 . 641 . 766. 
Rákóczy György (II.) 396. 397. 

763. 
Rákóczy János 85. 566. 568 . 
Rákóczy Zsigmond 182. 183. 396 . 
Ramern 19. 
Rápolty Mátyás 189. 
Ratibor 110. 722. 

Rhédey Ferencz 417. 429. 442 . 
Regensburg 18. 23. 
Reghi Kelemen 746. 747. 748. 

750. 751. 756. 758 . 762. 
Réthey Péter 84. 
Retteg 217. 
Rettegi Anna 349. 
Rettegi Borka 349. 
Rettegi György 349. 
Rettegi Miklós 349. 
Révay Ferencz 586. 
Révay László 586. 
Révay Sándor 586. 
Réz András 652. 653 . 664 . 
Rimai János 90. 91. 93. 94. 95. 

567 . 
Rimaszombat 38. 585. 711. 
Rottenburg 100. 
Rozgonyi János 534. 
Rozsnyó 38. 396 . 500 . 
Rőty Orbán 723. 724. 
Ruber János 785. 786. 787 . 
Rudna 655. 657 . 
Rufinelli Miklós 263. 
Rusztan passa 65. 74. 76. 

Sahim Gira szultán 2. 3. 
Saler József Márton 29. 505 . 
Saragossa 25. 
Sarkad 6 0 7 . 612 . 
Sarmasághy Zsigmond 429. 4 3 0 . 

447 . 
Sárosi András 344. 345 . 
Sárosi Dániel 346 . 
Sárosi Krisztina 347. 
Sárosi Zsigmond 347. 
Sborosky Erzsébet 558 . 
Segesvár 5. 218. 
Selómoh Juzcháki 21. 22. 25. 
Sempte 94. 721 . 
Sennyei István 712. 714. 722 . 

726 . 
Serédi Benedek 588 . 
Silesia 101. 103, 106. 128. 317 . 

669 . 
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Skarlát (hajszín) 7 74. 
Skarlát (kék) 77 7. 
Skarlát (veres) 7 72. 7 74. 
Skarlát (zöld) 744. 
Sieczkowszky Márton 3 1 3 . 314 . 
Sieniensky Jakab 393 . 
Simoni György 441 . 442 . 443 , 

445 . 
Soklyos (Siklós !) 278 . 279 . 281 . 
Sophia 15. 270. 
Sorban Raduly 4 0 1 . 4 0 2 . 4 0 5 . 406 . 

707 . 408 . 409 . 418 . 419 . 421 . 
422 . 424 . 4 2 6 . 4 2 7 . 4 2 8 . 4 3 0 . 
431 . 433 . 4 3 6 . 4 3 7 . 4 3 8 . 4 4 0 . 
442 . 708 . 

Sorostély 210. 
Sövényfalvi Dániel 599 . 601 . 604 . 

610 . 614 . 616 . 619 . 626 . 640 . 
Spanyolország 16. 19. 23. 127 . 
Squarcialupus Marczel 490 . 491 . 
Stempel András 42. 501 . 508. 
Stockei Lénárd 247. 
Strasoldo Károly 37. 
Stubner István 29. 30. 
Sumla 4. 
Svécia 104. 105. 106. 
Szabáes 63. 
Szabó Vincze 700. 701. 
Szádvár 27 7. 
Szakolyi Miklós 470 . 472 . 473 . 

475 . 
Szalay János 246. 612 . 
Szalánczy János 379. 
Szalánczy Krisztina 215 . 
Szalánczy László 173. 179 . 
Szamosfalva 2. 744. 745. 
Szamosközy István 470 . 
Szarnosájvár 216. 217 . 304 . 532 . 

735. 
Szász-Fenes 199. 397. 
Szász János 146. 
Szászváros 55. 58. 
Szatbmár 115. 1 1 6 . 1 2 0 . 1 3 7 . 429 . 

435 . 445 . 4 4 7 . 4 4 9 . 5 5 5 . 5 6 1 . 
563 . 072. 782. 

Szeben (Nagy) 3. 4. 1 4 7 . 2 1 9 . 223. 
385 . 386 . 399 . 594 . 

Szécsi György 322. 323. 324. 
568 . 

Szeged 61. 72. 
Székelyhid 115. 121. 123. 124. 

131. 137. 202 . 203 . 204 . 
Székely László 218. 220. 221. 
Székely Mózes 658. 6 5 9 . 
Szelim szultán 5. 6. 
Szemere László 587. 
Szemere Pálné 588 . 
Szentiványi Gáspár 85. 
Szcntmiklós (Bethlen) 210. 211 . 

216. 217 . 
Szepessy Pál 36. 
Szerémy Orbán 189. 
Szerémi Tivadar 568. 
Szigetvár 132. 134. 268 . 269 . 

270 . 271 . 272 . 273 . 275. 279 . 
280 . 282. 704. 

Szilágy-Somlyó 727. 
Szilasi János 3. 4. 
Szilvási Boldizsár 3. 429 . 4 3 0 . 
Szinán bassa 696. 700 . 701. 705. 
Sziszek 703. 704. 
Szkender passa 2. 3. 7. 8. 9. 286. 

291. 292 , 193. 294. 295 . 297 . 
300 . 301. 3 1 9 . 4 0 5 . 4 3 5 . 5 5 4 . 
594 . 595 . 598 . 600 . 602 . 604 . 
605 . 609 . 622 . 625. 626 . 632 . 
636 . 637 . 

Szmedova 4. 
Szobieszky János 206. 523 . 
Szokoly György 85. 
Szolnok 420. 421 . 422 . 424 . 427 . 

433 . 
Szolnok vármegye (belső) 187. 213. 
Szomolnok 30. 33. 36. 42. 
Szontagh Gáspár 30. 505 . 
Szontagh János 500. 501 . 
Sztroluczky Menyhért 562 . 563 . 
Szuhay Mátyás 36. 
Szulejmán szultán 5. 14. 1 6 . 3 0 3 . 

607 . 704. 
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Tafo ta (kék szin) 182. 
Tafota (király szin) 182. 
Tafota (testszin) 786. 
Tafota (veres) 182. 
Tafota (zöld) 182. 
Táni ibn Jáchja 17. 
Tar jáni Demeter 555. 
Taródy György 97. 
T a t á r Cselebi 9. 
Teleki Mihály 36. 120. 139. 144 . 

207. 209. 215. 219 . 220 . 225 . 
235 . 236. 237. 385 . 386 . 398. 
727 . 729. 731. 733. 740. 

Temesvár 7. 58 . 116. 120. 121 . 
378 . 381 . 448 . 449 . 530. 531. 
696 . 

Terczenella szoknya (baraczkvirág-
szín) 776 . 

Terczenella szoknya (kék) 7 7 7 . 
Terczenella szoknya (megyszín) 

776. 
Terczenella szoknya (zöld) 777. 
Terguistia 4. 
Teufenbach Rudolf 552. 556. 
Tilly 107. 715. 
Tokaj 82. 115 . 126. 407 . 414 . 

418 . 
Toldalagi János 355 . 
ToldalagiMihály 1. 367. 628. 630 . 

635 . 
Tolnai Anna 349 . 
Tolnai György 349 . 
Tolnay János 349 . 
Tomsa István 2. 601 . 618 . 
Tophaeus Mihály 736. 
Torda 2. 3. 385 . 595 . 
Torma István 120. 
Torma János 120. 
Tököly Imre 523. 524 . 528 . 
Tököly István 586. 
Tököly Miklós 586. 
Törökország 14. 16. 17. 18. 19. 

21. 129. 
Traussilvania 54. 59. 65. 66. 70. 

71. 74. 110. 112. 115. 207 . 

! 2 5 8 . 2 9 8 . 3 0 6 . 3 0 7 . 3 0 8 . 3 1 5 . 
316. 317 . 324 . 326 . 327. 332 . 
402 . 403 . 417 . 419 . 457. 462 . 
469 . 482 . 483. 634 . 732. 734. 
736. 

Trombitás János 693 . ' 696 . 697 . 
Turn Mátyás 88. 
Turócz 659 . 660 . 
Turóczy krónikája 145. 
Thúri Pál 492 . 
Thurzó Ferencz 451 . 684 . 
Thurzó György 81. 404 . 413 . 

427 . 432 . 434. 4 3 7 . 441 . 447 . 
551 . 556. 595 . 

Thurzó Szaniszló 332 . 721 . 
Tügyár tó Bálint 276. 27 8, 

Újhelyi György 458 . 
Ung megye 82. 

Tá rad (Nagy) 2. 3. 8. 52. 115. 
117. 118. 121. 123. 202 . 294 . 
307 . 315 . 414 . 441 . 442 . 443 . 
530 . 531 . 594. 617 . 738. 

Varasd 119. 126. 
Várday Katalin 85. 
Vár day Pál 450 . 
Varsó 284. 285. 309 . 310 . 317 . 

330 . 785. 
Vaskapu 2. 
Vay Ábrahám 588 . 
Vay Mihály 139. 142. 
Verebély 125. 
Vér Judith 139. 144. 
Vér Mihály 734. 
Viczmándy Kristóf 80. 86 . 
Viddin 14. 15. 
Vienna 59. 61. 69. 75. 76. 77. 

2 0 7 . 2 4 8 . 250. 256 . 2 5 8 . 2 6 4 . 
3 0 8 . 4 0 8 . 450 . 451 . 4 5 2 . 4 5 3 . 
456 . 676. 677 . 678 . 680. 681 . 
682. 683. 685. 687. 688. 689 . 
690 . 714. 722 . 

Vittnyédi István 116. 
Vízakna 189. 191. 
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Waldstein Serotyn 96. 
Wolferbyt 101. 

Zádori András 567. 
Zadorsky Szaniszló 284. 
Zágon 217. 218 . 219 . 220 . 
Zaklika Zsigmond 98. 
Zarai 5. 
Zari Csehemen Ibraim aga 10. 
Zathureczky Frigyes 568. 
Zeller Márton 194. 195. 197. 
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kr. — Ily táblák külföldön már rég szokásosak és csak nagy-
ban gyártás mellett adhatok ily olcsó áron. E táblákba a 
bekötést minden vidéki könykötő is eszközölheti. Megrende-
lései postautalvány vagy utánvétel mellett csakis alulírott-
nál forténhetnek. Hirháger. Károly 
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(V. Főút 18) küldendők. 



A magyar történetírás érdekében. 

Több mint 120 éve telt el annak, bogy történet 
Pray György megkezdte örökké emlékezetes működé 
vén az új irányt — melyet az főbb elveiben ma is köv* 
dos pályájának eredményét tekintve, utódai közül nag 
senki sem tud felmutatni nálánál : oly sok irányban s an 
egyikök sem tett. S ba mai történetírásunkat 
azzal, mint ő bagyta azt, midőn az élők közül ki 
okunk elégedetlenkedni az eredménynyel. Szélese 
rások hasonlíthatatlanúl nagyobb összege s a sa 
nevezetes emeltyűk. S vegyük még hozzá, hogy ii 
nyelven szólnak a nemzethez, míg akkor deák nyelven ^ 
sok korlátolt körének. És mégis, ha azt kérdezzük : úgy 
ténetirásunk a nemzet vérébe, mint az övé, oly fontos 
műveltségünknek, mint az volt — a válasz aligha fog i; 
Kivált ha a kérdésre viszonylagos feleletet adunk. 

Az a közönség, melynek számára Pray és iskol 
akkori tudás színvonalán állt. De tegyük csak párvonall 
diákos emberek kis körét, s a mai nemzedéket : ki fog sül 
történetírásunk akkora közönséggel távolról sem di 
mint mekkorát az a kör ama viszonyokhoz arányosítva k 
számítva, hogy ma a történeti munkáknak nincs kelete, 
is nyomják annyi példányban mint egy század előtt a 
ket: vegyük csak a történelmi társulat viszonyait v 
A magyar olvasó közönség számát lehet 25—30 ezem 
ténelmi társulatnak van 1750 tagja, s a Történelmi Tá 
fizetője. Ez bizony nem kedvező arány. 

De hát 30 ezer olvasó ember közül 1700-nál töl 
lődnék hazájának múltja s nemzetének régi viszontag 
csak ennyi törődik azzal, hogy mit tettek ősei ? Alig 

A jelen a múltnak folytatása, az új élet a régi 
Az érdeklődés, melyet a M. Történelmi Társulat orszá 
tött bizonyítja, hogy a nemzet bír is annak tudat 
hivatkozom a nemzetre — kérve, hogy tömegesebbei 
hozzá s nyújtson módot, hogy czéljait elérhesse. 

A Társulat tagja lehet minden hazafi vagy hon 
pítvány egyszer-mindenkorra 100 frt, a tagsági díj éve 
évdíjas tagok kötelezettsége 3 évig tart. Kapják a S 
tiz havi füzetben; s a tagok az évenkint 50 íven 4 
jelenő T ö r t é n e l m i T á r t 2 frt 80 krért. 

A ki tag akar lenni, forduljon a titkári hiví 
pest, Egyetemi könyvtár) hói a bővebb felvilágos 
hatja. 

Budapest, 1880. dee. 20. Szil 
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