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BEVEZETÉS.

A török liódításig oly határozott központja volt Magyar-

országnak, a min kevés más országnak. Az összes nemzeti élet

Budán összpontosult. Innét kezdve azonban teljesen megvál-

tozott a helyzet. Egy város sem volt olyan, a hol elkelink-

nek, ha nem is többsége, de számot tev része együtt lakott

volna. E körülmény sok tekintetben hátrányára vált mvel-
désünk kifejldésének, de egy mveldési tényezt mégis el-

segített : a levelezést. Az egyik elkel vagy egyéb tekintetben

hangadó egyéniség sokszor egész országrészek által volt elvá-

lasztva a másiktól, a közlekedési akadályok pedig már tíz-húsz

mértföldet is messzinek tüntettek fel, nem maradt más mód
nézeteik, érdekeik megbeszélésére, ügyeik elintézésére, mint a

levelezés, és pedig többnyire nem a hivatalos, hanem a magán

jelleg levelezés. Innét van az, hogy a mohácsi csata és a szat-

mári béke közti korszak történetének legjelentékenyebb forrá-

sait oly családok magán levéltárai képezik, a melyek egyes

tagjai azon korszak valamely részében elsrend szerepet

játszottak.

Némelyek e családi levéltárak közül az Országos Levél-

tárba kerülve, annak legbecsesebb alkatrészei között foglal-

nak helyet, mint a Rákóczy és Thurzó családok levéltárainak

egy-egy része. Ezekhez csatlakozik a Nádasdy családé, a mely

Nádasdy Ferencz országbírónak lefejeztetésekor nagyobb rész-

ben a magyar kamara levéltárába vitetett (s azzal együtt az

Országos Levéltár alkatrészévé vált), kisebb részében pedig a

bécsi »Házi,- Udvari- és Állami Levéltár«-ba került.

1*



IV BEVEZETÉS.

Vannak e levéltárban középkori okíratak ; levelezések és

számadások a mohácsi vészt megelz idbl. De bármily

becsesek legyenek is ezek, még becsesebb a levéltárnak az a

része, a mely a tizenhatodik század derekáról való s Nádasdy

Tamásnak köszöni létrejövetelét.

Nádasdy Tamás egyike volt hazánk legkiválóbb emberei-

nek abban a korban. Szolgálta az államot a diplomáczia, a

hadügy, a politika és az igazságszolgáltatás terén. Viselt min-

denféle hivatalt, míg végre a legmagasabbat, a nádorit, is elérte.

Utóbbi állása fényesen tanúskodik arról, mily mértékben egye-

sült benne a nemzet tisztelete és az udvar bizalma. Hiszen a

Habsburgházból származott uralkodók, egész Bocskay fölke-

léséig, csak ebben az egyetlen esetben engedték meg e méltó-

ság betöltését.

De nemcsak az állami ügyekben tüntette ki magát. Nem
volt oly ága a közéletnek, a melylyel nem tördött, nem oly

szellemi mozgalom, a melyet hazánkba beliozni s itt érvénye-

síteni ne törekedett volna, lett légyen e mozgalom akár a refor-

máczió, akár a sakkozás. Mmt gazda is kitnen megállta helyét.

Magának és feleségének óriási javait, az utóbbi által is támo-

gatva, kitnen igazgatta, a munkálatokat gyakran személye-

sen vezette, tiszteit, szolgáit ellenrizte.

Ily ember levén Nádasdy Tamás, igen természetes, hogy

nagy levezést kellett folytatnia. S az a szerencse, hogy az

1530-on kezdve, jelentékeny részben megvan. Ha végigtekin-

tünk a hozzá intézett levelek hosszú során, azt tapasztaljuk,

hogy alig van a hazánkban akkor szerepet játszott emberek

k()zött csak egy is, a ki több-kevesebb levéllel képviselve ne

volna. A levélírók között találjuk János, Ferdinánd és Miksa

királyokat, Majláth Istvánt és Szalay Jánost, Nádasdynak ifjú

kora óta bens barátait, György barátot, Verbczit, T()rök Bá-

lintot, Brodaricsot, Frangopán Ferencz érseket, Forgách Feren-

czet, Verancsicsot, Oláh Miklóst, Dévay Bíró Mátyást. Silves-

tert, Gi/davicsot, ott Zrínyi Miklóst a szigetvárit. Dobót, Lo-

sonczy Istvánt, Jurisichot, Batthyányi Ferenczet és annyi meg

annyi más elsrend egyéniséget.

Azt keresni c kiterjedt levelezésben, mi a legbccsosel)b

:

iiciiics.'ik iiché/, (le nicddö iiiuiik;i is vobi.'i. Azt véljiik azonlian.



BEVEZETÉS. V

hogy lia a befolyásos állíimférfiakkal folytatott levelezések

egyes események történetére sokkal töLb kiváló fontosságú

adatot szolgáltatnak is, a kor összes képére tanulságosabbak a

családi levelezések.

Mert mi az, a mi liazánk régebbi történetét annyi két-

ségtelenül érdekes, söt megragadó esemény mellett is aránylag

szárazzá teszi? Az a körülmény, bogy majdnem teljesen

hiányoznak az oly történeti források, a melyekben az iró nem

cothurnusban lép elénk, hanem minden elvigyázatot és tekin-

tetet félretéve, nemcsak való tényeket sorol el, hanem a

hangban, fölfogásban is megtartja szinteségét.

E tekintetben a családi levelek rend szerint még az em-

lékiratoknál is nagyobb becsüek. Ezek ugyanis gyakran czélza-

tosan írvák, hogy szerznek egykori hibáit, ballépéseit iga-

zolják vagy kimentsék, s ha e hiba nincs is bennök, a szer-

znek csak egy bizonyos életkorának tükrözik vissza nézetét,

fölfogását ; ellenben a magán-levelezések ezekbe a hibákba nem

eshetnek.

A magyar tud. Akadémia történelmi bizottsága a Eá-

kóczyak családi levelezéseinek kiadásával kitüntette, mily be-

csesnek találja az ilynem történelmi forrásokat, meg vagyunk

gyzdve arról, hogy a Nádasdy-féle levelezés méltán fog e

becses kiadvány mellé sorakozhatni.

Kiváló becset ád e levelezésnek, a mellett, hogy a köztör-

ténelemnek legszintébb forrásai között foglal helyet, az a kö-

rülmény, hogy a családi élet különböz viszonyait képviselve

találjuk benne. Látunk leveleket férj és feleség, szüle és gyer-

mek, testvér és testvér között^ mig eddigelé a tizenhatodik

század els fele családi viszonyainak megismerésére nem igen

állott más eszköz rendelkezésünkre, mint a visszakövetkeztetés

s még Deák Farkas is kénytelen volt az »Magyar Hölgyek

Levelei« czím becses gyjteményében 1562-ig kilencz darabbal

beérni.

Nádasdy Tamás családi levelezésének legrégibb darabjai

kevéssel újabbak a mohácsi csatánál s atyjának: Nádasdy Fe-

rencznek és testvéreinek Mártonnak meg Zsuzsannának tollából

valók. Ezek nagyobb része még nem sajátkez és latin nyel-

ven van írva (Mártonéi kivételével, a melyek mind sajátkezek
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és magyarok) azonfelül csekélyebb érdelcüek, a miért is csak

néhány danil)ot vettünk fel a gyjteménybe függelék gyanánt.

Ezek leginkább a török szultán 1532-iki hadjáratára vonat-

koznak s ez által a köztörténelem szempontjából kiváló érdek-

kel biniak. Kapunk híreket Kszegnek világhírvé vált ostro-

máró l, Yasmegyének az alatt való elpusztulásáról. Igen érde-

kesekés tanulságosak azon hangulat feltüntetésére, a melyben

az ottani magyarság volt. Nem a csüggedtség, hanem a lelke-

sültség tnik ki bellök. Az öreg Nádasdy Ferencz egész az

utolsóig akar küzdeni, fia Márton pedig, bármennyire írta is

magát testvére »szegény szolgájának«, mégis egész magas han-

gon emlékezteti azt a haza és keresztyénség iránti kötelességre.

— E levelek arról is tanúságot tesznek, hogy a török sereg

nem igen volt tekintettel arra, vájjon az útjába es birtokok

János vagy Ferdinánd király pártján lev urakéi. Nádasdy

Tamás ugyanis ekkor az elbbi pártján állott s javai mégis

nagy pusztulást szenvedtek. ^)

A szorosabb értelemben vett családi levelezés 1536-ban

kezddik. Nádasdy Tamás az elz évben nül vette az

akkor mé^ csak tizennégy éves Kjmizsax.0rsql3^át -) s mivel

Nádasdy politikai szerepénél fogva igen gyakran volt távol

otthonától, sokszor csupán levél útján érintkezhettek egy-

mással. Az új asszony aligha tudott férjhez menetelekor

írni, a mi abban a korban épen nem volt csuda s alkal-

masint férje volt a mestere. Erre mutat az a körülmény,

hogy helyesírása teljesen az, a mi Nádasdyé, a mit csakis így

lehet megértenünk, mert hiszen ez a kor a helyesírásnak vég-

telen ingadozó volta által tnt ki, erre az, hogy els levele

(1536. dec. 5.) még latinul, idegen kézzel van írva, pedig ké-

sbbi leveleiben annyira a sajátkezség barátjának mutatkozik,

hogy csak a levélviv sietsége, ^) vagy a betegség tudta rábírni,

hogy mással írasson. De még ez is csak ritkán. Mihelyt egész-

sége kissé helyreállott, mindjárt azt írja »níncs szükségem

reája, istennek legyen hála, hogy mással írassak, « abból indul-

^) E gyjtemény 219—222. lapjáu. A hol az idézetekbeu csak

^z;íln vau, mindég e gyjtemény megfelel lapjai értend.

2) Kl(>tkov:i kilúuik egy levelébl, a mely alá így írta magát »az

Kd 33. esztends Orsikája. 'i 93. •'') 90.
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váll ki, hogy igazán bizodalmas levelezést csakis sajátkezülcg

leLet folytatni. »Kegyelmed is — úgymond— maga bízvábban

írhat én nekem, én is Kegyelmednek. « ^) Nádasdy különben

szintén nagy barátja volt családi levelezésében a sajátkezüség-

nek, csak is utolsó éveiben vette srbben igénybe az író-deák

segítségét, a mikor t. i. az elöregedés és elbetegesedés mindin-

kább ert vett rajta s egyéb elfoglaltságát igen terhes gyanánt

tüntettte fel.

A családi levelezés további elemeit Majláth Istvánné és

Nádasdy (II.) Ferencz levelei képezik. Majláthné Nádasdy

Anna Nádasdy Tamásnak testvére volt, és szorosabban család-

jához tartozott, mint többi testvérei, mivel Majláth István fog-

ságba vitele óta egészen annak védelme alá került. Ezért is

minden bajában hozzá vagy feleségéhez fordult panaszaival,

kérelmével — tle kért tanácsot, azt tudósította viszont Er-

dély állapotairól. — E levelezés 1543-ban kezddik. — II.

Ferencznek gyermekkori levelei anyjához 1567—9-bl valók

s azért kiváló becsek, mivel a szüle és gyermek közti viszony-

nak s az akkori nevelésnek felvilágosításául szolgálnak.

A leveleken, különösen azokon, a melyeket Nádasdy és

felesége váltottak egymással, igen megérzik, vájjon saját-

kezek-e vagy nem ? Ha mással írattak, akkor a családtagok

is teljesen megadták egymásnak a tiszteletet, ellenben a saját-

kez levelekben bizalmasabb hangon írnak. Nádasdy ily leve-

lekben feleségét » szerelmes Orsikámnak « czimezi és tegezi, ez

pedig »szerelmes uram«-nak, »Kegyelmed«-nek szólítja. Az alá-

írás rendesen »az te Nádasdyd« és »az te Kegyelmed Orsikája

«

volt (késbb Orsolája). Nádasdy ezenfelül szeret kedélyes

kifejezésekkel élni. Feleségét »szerelmes leányókám«, »szerel-

mesíiókásom« czimeken szólítja, magát pedig úgy írja alá, mint

»az te villámkovácsod «, »az te sz kányád «, »az te tarkód «,

»az te vén herélt basád. « ^)

A kedélyesség különben nemcsak a czimezésben, aláírás-

ban nyilatkozik, hanem jellemzi a házastársak egész levelezé-

sét. Igen érdekes például szolgál arra azon két levél, a melye-

2) 15., 58., 6., 67,, 5U.
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kct Nádasdynak nádorrá választatásakor váltottak. ^) A ko-

molyság és tréfa a legöszhangzóbb egészszé alakul bennök.

A kölcsönös feddések is általában csak errl tesznek ta-

núságot. Mindketten gyakran betegeskedvén, nem elégedtek

meg azzal, a mit kiki maga irt hogylétéröl (attól tartván, bogy

a gyöngédség gátul fog szolgálni az szinteségnek), banem tit-

kon »kém « -eket is tartottak. Ezek jelentései kiegészítésül szol-

gáltak az illetktl irottakboz s alkalmul szolgáltak intésre és

feddésre, a mik azonban nagyrészt tréfás mezbe burkolvák.

»Mind király, mind urak, én is, ba mit fog, írja Nádasdy, bara-

guszunk reád, bogy nem eszel semmi búsmemöt és bogy igen

sietsz felerlködnöd. « ^)

Nádasdyné kedélyességét csak az mérsékli, bogy nagyon

vigyáz, valabogy a férjét megillet tisztelet ellen ne vétsen.

» Mindazáltal ne úgy legyen, az mint én kívánnám, banem az

bogy Kegyelmed akarj a. « »Megbocsássa Kegyelmed, bogyba

Kegyelmed ellen volt és írja meg Kd, bogyba megbocsát Kd én

nekem. « Az ily mentegetzésre leginkább az szolgáltatottokot,

ba a férjtl nem érkezett idejében levél. Az asszony elkezdett

aggódni, írt az aggodalom batása alatt, mikor azután az érke-

zett levél megnyugtatta, azon töprengett, bátba megsértette

férjét. Az utóbbi azonban tréfával szokta elütni a dolgot. »Hol

az baragról irsz, ne adja az isten, bogy én te reád baragudjam,

mert mibelyt az lenne, ottan tudnám, bogy mind ketten meg-

bolondultunk. — Mindazáltal gyakran írj, bogy meg ne bolon-

duljunk. « ^)

Érdekes megjegyezni, bogy a napjainkban a levélzáradé-

kából csak ritkán elmaradó » csókollak «, » ölellek « kifejezések

akkoriban nem tartoztak a levelek stilusáboz. Csak Majlátlmc

egyik levelében fordul az el, bogy Nádasdyt azzal bízza meg,

csókolja meg nevében a kis Nádasdy Ferenczet. ^) Egyébként

semmi nyomuk ezen divatos kifejezéseknek.

A levél czimében, a kor szokása szerint, föltüntették azt a

viszonyt, min viszony van a levélírója és a között, a kinek az

szól. »E levél adassék az én szerelmes Orsikámnak « vagy »

—

') <>., Hl. «) 7.

•'•) 1. *) H)i.
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az én nádorispánn6mnak.« »Az nagyságos Nadasdy Tamás-

nak, nekem szerelmes uramnak adassék, « késbb, » Tekintetes,

nagyságos, tisztelend uramnak, az nagyságos Nádasdy Tamás-

nak, nekem szerelmes uramnak.

«

Nagyon kevés van e kedélyességböl MajlátLné levelei-

ben. Rendszerint a legnagyobb alázatosság kifejezéseivel akarja

testvére iránti báláját és tiszteletét kitüntetni. A sajátkez

levelekben is folyvást a »Nagyságos TJram«, »Nagyságos Asz-

szonyom« vagy »Kegyelmes Uram«, »Kegyelmes Asszonyom

«

»éltetim «, járja, nevét pedig mint »az te Kd szolgáló leánya

«

vagy »— árva buka« (így) szokta a levél alá jegyezni. Hogy

írtak viszont bozzá, nem tudjuk, mert azon leveleknek nem

vagyunk birtokában, de föltebet, bogy eléggé megadták a

czimeket. Legalább Nádasdy feleségébez irt levelekben nem

>>Anna« vagy »Anna bugom,« banem »vajdáné asszonyom«

néven emlegeti. ^)

A családi élet viszonyait illet felvilágosítások mellett

kiváló becsük van azon nagy számú adatoknak, a melyeket e

levelezés az egykorú eseményekrl fentartott. Nádasdy ugyan

óvakodott bármi bir költéstl, de azért gyakran értesítette fele-

ségét az érdekesebb dolgokról, azon föltétel alatt, bogy »csak

magadnál legyen« vagy »de te ne beszéljed. « »Noba mindez

világ tudja, de én nem akarom tudnyi, te se tudjad. « ^)

Különösen érdekelnek bennünket azok a levelek, a me-

lyekbl az udvarboz való viszonyát ismerbetjük meg. Ferdinánd

király mindenba nagy bizalommal viseltetett iránta, s Nádasdy

tanácsát rendszerint kikérte. Még bizalmasabb volt viszonya

Miksával. Mikor ezt cseb királylyá koronázták, Nádasdy is

jelen volt az ünnepélyen. ^) Egy ízben Miksa volt érte »kezes«

a császárnál, bogy idejében visszaérkezik s ba valamit keresz-

tül akart Ferdinándnál vinni, a trónörökös közbenjárását min-

dig kikérte. '^) Arról ellenben semmit sem tudunk meg, mintba

Ferdinánd többi fiaival is élénkebb összeköttetésben állott

volna, ebben a levelezésben mind Károly, mind Ferdinánd

fbercegrl csak egyszer tétetik említés, (s az utóbbiról

neve megnevezése nélkül) a mi mindenesetre valószíntlenné

9. ") 2., 23. =) 1. *) 24., 40. stb.
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teszi Horváth azon föltevését, luiiitliaNádasdyuak az lett volna

a terve, hogy Miksa elmellztévei az ifjahh Ferdinándot emelje

Magyarország trónjára. ^)

Nádasdy és az uralkodó igen jól megfértek egymással

Az elbbinek az volt az utóbbi ellen a legfbb panasza, hogy

az — mint családjának legtöbb tagja — egész szenvedélylyel

foglalkozott az uralkodás apróbb teendivel s ennek következ-

tében igen sokat igénybe vette. »Hogy itt vagyok, irja egy

Ízben, reggel tanácsba megyünk, ebéd után esmég és csak abba

j árunk. « ^) Még ha annyira beteg volt is, hogy nem tudott lábán

járni, föl kellett magát a tanácsba vitetnie, 1560. július 16-iki

levele szerint ez ki is hozta türelmébl, abban ugyanis azt írja:

»Ingyen ha császár ez héten haza nem bocsát, bátor vizsla

legyen, ha az más héten bucsuvétlen is haza nem megyek. « ^)

Komoly országos dologból származó panaszt csak egy ízben

találunk: az 1559-ik év elején tartott országgyléskor elter-

jesztett királyi kívánságokat igen sokalta. » Csoda sok dolgo-

kat kíván császár (t. i. Ferdinánd) az országtól, de igen ösztö-

vér az pecsenye, kevés zsirja csöpöghet. « ^)

Természetes, hogy az uralkodóhoz való viszonyt, akkori

oligarcháink szokása szerint, úgy értelmezte, hogy az köte-

les az érdemeket adományokkal jutalmazni. Azért találjuk

egyik levelében, hogy az uralkodó jóakarata magában csak

szép szó, »de Vinczen válik meg.« ^) Nádori hivatalát, mint a

nemzet képviseljét, majdnem az uralkodó fölött állónak

tekinté. »Ez országbeli urak és nemesek között és császár

között én vagyok a biró,« mondja egyik levelében. ^) Mint oly

ember, a ki kora fiatalsága óta az udvarnál forgolódott s ott

megtanulta, hogy az uralkodó sincs más fából, mint a többi

emberek, nevetve emlékezett meg arról az idrl, a mikor is

azt gondolta, kogy a király valami » csoda, « s nevetve emle-

gette azokat, a kik azt vélik, »hogy a császár valami más egyéb

állat, nem ember. « '^) Mindazáltal igen meghatotta a király és

családjának iránta való leereszkedése és bizodalma. Egész há-

lálkodással írja feleségének, hogy mikor pestises vidékrl ment

Becsbe, minden tiltakozása ellenére kezet fogtak vele. ^J Az

') Nádasdy T;ima.s élete eziiii niuukájában, -) 10. ^) 57. *) 31. ^) 8.

'') 36. ') 46. «) 6.
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pedig épen meghatotta, hogy 1560. augusztus 19-ikén az ural-

kodó a mecklenhui'gi herczeg eltt »igen kéi'küvék« az ö régi

szolgálatával, fiához fordulva pedig azt monda : »ez (t. i. Ná-

dasdj) elbb volt én szolgám és én utánom tiéd, hogynem ez

világra születél. « Ugy találta, hogy isten adta addigi ottma-

radását. ^)

A korra jellemz, hogy Nádasdy, a ki mind maga, mind

felesége nagy gyümölcstermeszt volt, kötelességének tekinté

mind Ferdinánd, mind Miksa udvarába mindenféle gyümölcsöt

beszolgáltatni. Különösen gyakran találunk cseresznyét, dinnyét

és körtét emlegetve, a miket Nádasdy rendszerint felesége ne-

vében — akkori kifejezés szerint »szovával« — szokott nagy

gondosan skatulyába pakolva, beadni. ^) Ugy látszik más el-

kelk is követték e szokást, mert valóságos verseny támadt az

udvarnál: Nádasdy egész gyönyörrel szokta feleségét arról

tudósítani, hogy gyzött a királyné eltti versenyen. ^) A gyü-

mölcs küldés mellett a baromfi küldést is gyakorolták. »Az

lúdfiba, írja egy alkalommal, sem én, sem te nem eszel, mert

királyné asszonynak kell küldened. «
*) Még azt sem tartá

Nádasdy hibának, ha csak egy darabot küldenek, csakhogy

egyáltalában küldjenek.

Férje közvetítésével Nádasdyné is összeköttetésben állott

az'udvarral. Néha-néha maga is fel mentBécsbe, a hol igen szives

modort tanúsítottak iránta s férjétl egyre izengették, hogy

nagyon várják. ^) Az érintkezés azonban igen nehéz volt, mivel

Nádasdyné a magyaron kívül semmi más nyelven nem tudott.

Annyira nem, hogy bármely idegen nyelven kapott levelet, azt

úgy kellett tolmácsoltatnia s németül még annyit sem tudott,

hogy valakivel meg tudta volna magát értetni. ^)

Több ízben találunk adatokat az akkori háborús világ

megértésére. így mindjárt 1541-ben azt olvassuk Nádasdyné

egyik levelében : »Az mit Kegyelmed Szabó Jánostól izent,

hogy kin ne tudja Kd, hogy járjak, nem járok, mert közel jár

hozzánk Török Bálint, de még minket nem. bántott. « ') íme az

ersségekbl alig lehetett a portyázások miatt kimozdulni'

Hasonlóról tesznek tanúságot Majláthné úti levelei, a ki ugyanis

^) 58. 2) 37.

3)24. *) 11. -) 8. «) 85. ') 71.
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mindig úgy tette az utat, hogy szállása valamely erösségLen

lehessen, i)

Természetes, hogy a török beütések sem maradnak em-

lítetlenül. Nádasdyné egyik levele az 1550-ik év nyarán tett

beütésre vonatkozik, a melynek színhelye a Balaton melléke

volt. Ez nem volt nagyszabású vállalat, de mégis sokat pusztí-

tott. Hogy azonban e rossz hirek némi jók kíséretében érkez-

zenek férjéhez, fölemlíti, hogy Bérnél egy asszony oly szép

török lovat fogott el, a mely megér másfélszáz forintot, Pacsod-

nál egy más asszony, a kit fogoly gyanánt vitt az ellenség ma-

gával, elszabadult s egy keze ügyében lev kopjával hnrom

törököt megölt. »Ne vélje Kd, hogy mi es héjába egyek az

kenyeret, « veti hozzá asszonyi büszkességgel. ^)

Mily hatással voltak Eger és Esztergom szerencséje

1552-ben, arról Nádasdy ez évi október 29. kelt levelébl érte-

sülünk. »Dicsértessék az kegyelmes isten mind örökké örökül

ámen, mert csak szent fölsége mielte mind az kettt. « Hogy

mily gyorsan terjedt el hirök, annak tanúsága, hogy Nádasdy

valósággal csodálkozik azon, hogy felesége kilencz nap alatt

nem tudta meg. A gyri táborban irt levele azonban más érde-

kes adatot is nyújt. Azt írja ugyanis: »saxoniai herczeg ez

elmúlt éjjel mene csatára, hozza meg isten békével és jó sze-

rencsével. « Ez kétségtelen tanúságot tesz arról, hogy Móricz

szász választó magyarországi hadviselésének menetét történet-

íróink eddigelé csak tökéletlenül ismerték. Szalay László úgy

ír róla, mintha szeptemberben történt volna csak s Móricz Eger

fölszabadulásakor már visszatért volna. ") Horváth pedig arról

értesít, hogy Móricz a magyar urak által rosszul fogadtatott s

október utolsó tizedében, mihelyt Eger fölszabadulásáról érte-

sült, Bécsbe visszatért. *) Ebbl annyit legalább is láthatunk,

hogy ha egyebet nem, de kísérletet tett a török elleni küzde-

lemre s még októl)er 29-ikén Gyr alatt csatározott.

Az 1556-ik évi hadviselés sincs adatok nélkül. Az a hír,

hogy Ferdinánd király hasonló nev íiát kiküldi a táborba, ál-

talános örömet keltett. Nem ugyan, mintha abban bíztak volna,

') 163. «) 79.

') S/.alny L. Münyarország Türtc-iiotc ^ IV. :117.

*) JI.>i váth sMagyaiorszáo- Törtúuelme< IV. 264.
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hogy az mint valami nagy katonai tehetség fogja magát ki-

tüntetni, hanem mert azt hitték, hogy annak a seregnek leg-

alább némileg gondját fogja viselni a katonai kormány, amely-

nek szerencséjében a királyfi érdekelve van. Nádasdyné, a mint

e hirt megtudja, azt irja : »hozza az hatalmas úristen szent

felsége és adjon .ti fölségének minden jó szerencsét.« De azért

az eljövetele mellett is csak istenbe veti reménységét. ^)

Igaza is volt, mert a királyfi jelenléte mellett is csak annyi

had küldetett a táborba, hogy csupán a védelemre volt elég-

séges, a miért is az volt a hadi terv, hogy a törököt kiböjtöl-

jék, tudván azon szokást, hogy a török katonaság Szent-Mihály

nap után nem igen szeretett harczolni, a királyfi jelenléte pe-

dig inkább csak gát volt, mert a vezérek ö miatta nem igen

mertek valami merészebb vállalatba ereszkedni. »Miérthogy az

király fia velünk vagyon, óva cselekeszünk, « írja Nádasdy. ^)

Az 1559-ik évi januárban is tettek a törökök becsapást a

nyugot-dunántúli vidékre. De ez nem volt valami nagy, úgy

hogy a nádor az ellene szükséges intézkedések tételével a fele-

ségét bízhatta meg. Emlékezetébe hozza egyszersmind, hogy

mikoron Erdélybe ment vala, reá és Batthyányinéra bízta a

végeket, s k a törököt Veszprémnél derekasan megverték. ^)

A török háborulí által létrehozott viszonyok egyik leg-

csúfabb jelensége _yo1t az embereknek rabságban tartása. A
török hadviselésnek rendszeréhez tartozott a szomszéd ország

népének rabszíjra fzése és elhurczolása, bizonyos mértékig a

magyarok is átvették e szokást s a foglyul esett törököket nem

hadi foglyok, hanem magán raboknak tekintek, s mint ilyene-

ket csak lovakban, pénzben szolgáltatott váltságdíj fejében

bocsátották szabadon. A török foglyokra ezenfelül közvetíti

teendket is biztak. ^) A török harczok következménye volt az

országba küldött nagyszámú idegen had,, a mely nem sokkal

volt amannál kíméletesebb. Mily pusztulást idézhettek el,

arról némi fogalmat nyújt Nádasdynénak egy levele: »az ott

való kertben úgy vélem kökény terem, ha ugyan azt is meg-

hagyták a spanyolok. « ^)

Nádasdynak folyton befolyásos, késbb meg épen nádori

1) 9C^. ") Ifi. ••') •\2. *) 213. ••) 80.
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állásának igen természetes következménye, liogy az országgy-

lések tartásáról, az azokon elforduló ügyekrl is nem egy

érdekes megjegyzést olvasunk. A nádorra, úgy látszik, maguk-

nál a gyléseknél terhesebb volt az olyankor tartott nádori

törvénykezés.

Mig Nádasdy levelei a királyi Magyarország helyzetéi-

rl nyújtanak becses fölvilágosításokat, addig testvérének

Majlátbnénak levelei Erdély állapotaival ismertetnek meg

bennünket, a mint azok Izabella kinályné és János Zsigmond

kormánya alatt voltak. Az 1542. január 17-ikén kelt levele az

ez évi január 17-ikén Tordán kezdett s 26-ikán Székely-Vá-

sárhelyen bevégzett gylés iránt nyújt eddig ismeretlen ada-

tokat. ^) Legnagyobb részök azonban családi bajaival áll kap-

csolatban. Majláthné ugyanis bentmaradt Fogaras birtokában

férjének török fogságba vitele után is, ellenben Tekét Yer-

bczi István nyerte adományul. Ez a Teke ezentúl folytonos

pörlekedés tárgyát képezte közöttük. Majláthné nagyon tartott

attól, hogy ebben az ügyben nem annyira az igazság, mint a

politika szerint fognak dönteni, a miért is folyton arra kérte

testvérét, küldjön be valakit Erdélybe, a ki az ügy menetét

ellenrizze vagy — a mint magát kifej ezé — a ki eltt

szégyenltökben igazságot szolgáltatnának. Arról pedig, hogy a

dönt körök nincsenek mellette, teljesen meg volt gyzdve.

»Kincstartó uram (György barát) szegény uramnak azeltt

halálos ellensége volt, Yerbczi Estván penig jószágát kérte

el.« E félelmében még inkább megersödött az által, hogy úgy

vette észre, mintha a barát »decretomnak s ez országnak régi

szabadságának ellene « maga akarna ez ügyben törvényt látni,

káptalannak és rendeknek mellzésével. Arról is tudomást

nyerünk, hogy Verbczinek egyik érve az volt : Majláth Gá-

bor nem perelhet vele, mert atyja htlenné marasztaltatott, ez

ellen Majláthné arra hivatkozik, »ha az közönséges igazságot

elvennék, az én jíyermekem mondhatná az okot liozzá, mert

Knél (t. i. Nádasdynál), mind országnál nyilván vagyon, hogy

szegin Lajos király mind gyermekivel egyetembe hitlenné

vetette volt, kit most semminek mondanak, mert János kin'jly

') 11 r.
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megkegyelmezett volt iiekie róla. De én nekem sokak azt

mondják, hogy mivel nem nekie esett volt hitlenségbe, nekie

meg sem kegyelmezhetett volna. « ^) Félelme nem volt teljesen

indokolt : a barát ekkor már megtette arczél változtatását, kö-

zeledett Ferdinánd pártjához, jónak látta tehát annak föhivei-

vel nem lenni személyesen rossz viszonyban. Nem vitte tehát

Majláthné ellenére véghez a dolgot, hanem azon fáradozott,

hogy a pörleked felek köz()tt kiegyezést hozhasson létre. ^)

Más érdekes adat Uttyesenovics ezen fordulatára az, a mi

1548. január 12-iki levelében foglaltatik. A török követ már

tle is tudakolta, mit tud a fell, van-e annak a német pártra

szava, azonban kitért a válaszolás ell mondván, hogyha

tudná, sem mondhatná meg, mert így is elég baja van vele. A
törököknek különösen az a hir ütött szeget a fejüklie, hogy a

pápától keresztet kapott. ^)

Majláthnénak pörös dolgainál is jobban szivén feküdt

szerencsétlen sorsú férjének ügye. Eveken át folyton folyvást

abban járt, hogy megszabadítsa, megkísértett minden utat s

ha az egyik nem sikerült, nem hagyott fel a reménynyel, hanem

mást kisértett meg. Néha ugyan t is megszállta némileg a

csüggedés, egy levelében például ezt olvassuk : »Nem telt volt

még bel az kegyelme szabadulásának órája, jól lehet mivel

kellett késértenink, mindent megkésértettem. Immár minden-

bl kifogytam, csak az úr isten szabadéthatja meg, kinek min-

denen hatalma vagyon és a ki minden foglyaknak szabadé-

tója. « *) De az ily hangulata nem tartott soká, azután ismét

folytatta szabadító mködését. Levelei arról tesznek tanúságot,

hogy Izabella királyné nem lett volna attól idegen, hogy a

szultánnál Majláth István kiszabadítása iránt közbenjárjon,

legalább úgy mutatta magát, de folyton gátat képezett G-yörgy

barát, a ki Majláthot oly zavargó embernek tartotta, a kinek

hazajövetele képes volna Erdélyt nagy viszályokba dönteni.

Majláthné természetesen inkább a szívtelenségnek tulajdoní-

totta ezt. »Hogy ne állana — írja— az eleven emberen boszút,

ha még az haolt emberen is boszút áll, mint szegény Batthyáni

Orbánt Izabella királyné nagy tisztességvei eltemetettetett

>) 134. f5kk. 2) 136. 3) 128. *) 126.
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Fejérvárat az monostorban és kincstartó kiásatta s az gané-

ban temettette, « de ba ezt találta is a föoknak, elég biggadt

volt azt az okot is látni, bogy sóba nem lebet annyira biztatni,

bogy Majlátbtól ne féljen. ^)

De ba folyton biában dolgozót c is férje kiszabadításán,

annyit mindenesetre elért, bogy vele állandó összeköttetésben

volt. Valabányszor az erdélyi kormány követeket küldött, a kí-

sérettel együtt ment neki is embere, a csauszok is rendre bord-

tak bireket. E levelekbl azt is látbatjuk, bogy Sztambulban a

fogoly urak — Majlátb és Török Bálint együtt laktak —
annyi, a mennyi szabadsággal bírtak. A követek nemcsak

meglátogatbatták ket, de náluk bálbattak is, ezenfelül szabad

volt bevásárlásokat tenniök, s baza ajándékokat küldeniök.

Majlátb szokott tengeri állatokat, különösen kosona-babarniczát

küldeni és pedig oly mennyiségben, bogy felesége Nádasdyék-

nak is küldbetett belle. De a mi nagyobb dolog : elküldbetett

leveleket, a nélkül, bogy azokat török batóság elolvasta volna.

Erre mutat legalább az, bogy egyik levelében a fölötti aggo-

dalmának ád Majlátbné kifejezést, bogy ba a barátnak fülébe

megy az, a mit férje irt, az okvetlenül bírt ád Sztambulba, az

pedig férjének fejébe kerülne. 2)

A férjével való összeköttetést annyira fontosnak ta-

lálta Majlátbné, bogy nem volt addig, míg csak férje meg nem
balt, arra bírbató, bogy Erdélyt elbagyja és testvérébez köl-

tözzék, meg levén arról gyzdve, bogy az ország királypárti

részén lakva még bírt sem igen kapbatna róla. Ekkor azon-

l)an kész lett reá, azt tartván, bogy »a mit ez ideig itt vártam,

azt az úristen én tlem elvette. « ^)

Ezután több éven át testvérével lakott, a bol sógornéja

rendkívüli szívességgel fogadta. Csak Erdélynek Ferdinándtól

való elszakadásakor tért oda vissza, bogy így megtartsa csa-

ládja számára Fogarast. Ezutáni levelei János Zsigmond kor-

mányára vetnek világot. Különösen érdekes látnunk, mennyire

igyekezett a választott király a kezén lev országrészt elidege-

níteni attól, a mely a Habsburgbáz birtokál)an vala. »Ez or-

szág foiedelme nem akarja szenvedni, bogy fiamnak másnak

') l'Jy. «) KI8. «) 149.
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szolgálván, itt az jószágot bírja,« ^) ezzel az indokolás-

sal kéri Majláthné fivérét arra, hogy segítse fiát abban,

hogy a királyi szolgálatból elbocsáttassék. Majláth Gábor

csakugyan kilépett Ferdinánd szolgálatából s János Zsig-

mondéba állott, de még ekkor is akadályozva volt abban, hogy

bizton kimehessen házasodni. »Az mi fejedelmünktl nem en-

gedtetik, hogy az mi szolgáink oda ki sokáig késsenek. « ^)

Természetes, hogy a Nádasdy családnak egyes emberek-

hez való viszonyára is kapunk érdekes adatokat. A késbbi

nádornak két kiválóan bizalmas ifjúkori barátja volt: késbbi

sógora Majláth István és Szalay János. Ilyénekül említi ket
már 1531-ben Nádasdy Zsuzsanna, Szele Balázsné. ^) Mily bi-

zalmas volt a viszony az utóbbi és a Nádasdy család között,

annak kiváló tanúsága az, hogy Majláthné az panaszkodó

leveleit Szalay Jánoshoz és Nádasdy Tamáshoz közösen in-

tézte, mikor pedig az elbbi meghalt, róla így emlékezik meg

:

•^A mi szerelmes urunk és atyánk meghalt«. Az halála fölötti

fájdalmat ahhoz tekinti hasonlónak, a mit akkor érzett, midn
férjét fogságba hurczolták. *)

Majláth Istvánné az erdélyiek közül különösen Kendy
Ferenczet tekintette bizalmas emberének, mint olyat, a ki fér-

jének erdélyi viselt dolgaiban majdnem állandó szövetségese

volt. Azt vélte, hogy oly barátja az, a »kiben soha meg nem
fogyatkozik, « s a kiért kész lett volna egy idre még házából

is kimenni. Kendy azonban nem felelt meg a várakozásnak s

ezer forintot még zálogra sem adott Majláthnénak kölcsön. ^)

]\rind Nádasdy, mind Nádasdyné igen jó rokonok voltak.

Hogy nekik egész 1555-ig gyermekük nem volt, ^) Majláth

Grábort vették magukhoz s azt úgy neveltették, mintha saját

fiuk lett volna. Elmenetelének tanujeleit azonban anyjánakis

megküldték. Majláthné egész neki lelkesedve írt 1548. január

12-iki levelében arról az »oratió«-ról, a melyet fia Nádasdy

eltt tartott, s a melynek egy példányát neki is megküldték.

»Melyet mikor megmagyáraztattam (azaz magyarra fordíttat-

169. 2) 171. 3) 218. ") 122. ") 146.

*) Eégebb Íróink ily kifejezésekbl mint » tisztel fia« és hasonlók

több gyermekükre is következtettek, de az félreértés. Hog-y téves, arról

tnnnság- az egész levelezés, kiil()nösen Majlátlmé egyik levele. 1.58.

NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVEI.EZKSEI. •>
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tam), igen eremest hallottam, kit bizony nem is tírhetek ken-

vem esetlen és úgy adtian az úristennek hálát rajta, hogy az

úristen 6n nekem azt adta érnem, hogy láttam immár az ö

oratióját és hogy ti Ktéknek kedvében van az ö kicsiny álla-

potja.« Oly annyira örvendett ezen, hogy férjének is elküldte. ^)

Ugyanez évi szeptember 23-ikán más oratioért hálálkodik, a

melyet fia a felség eltt tartott, még inkább azonban azon,

hogy Nádasdyné megengedte neki, hogy fiának írhasson.

»Hogy nem tulajdonítja kegyelme csak magának a fiúságot,

de (megengedi) hogy mend egyetemben fiunk legyen. Megírtam

volt ö kegyelmének, hogy kegyelme engedelme nélkiil még

csak fiamnak sem mondom. « ^)

Nádasdyéknak Majláth (labor iránti jóindulata annyira

ment, hogy még Olaszországba is kiküldték. Ez kitnik ^Majláth

nénak ez évi december 18-ikán Nádasdynéhoz irt levelébl, a

melyben arra kéri, járjon közben férjénél, az engedje meg, hogy

Grábor olaszországi útja eltt Erdélybe vagy legalább Som-

lyóra mehessen vele találkozni. ^)

A Nádasdy pár jó rokonsága nem szorítkozott egyedül

oNfajláthnéra és annak családjára. Az szinte magától értetdíitt,

hogy ha valakinek a legtávolabbi rokonok k()zülis valami baja

volt, hozzájuk fordult segítségért. Mikor Nádasdy ]\[árton és

felesége meghalt, azt írja férjének Kanizsay Orsolya : »itt is ()t

árvája maradt Kdnek,« *) mintegy kimondva, hogy nem lehet

máskép, mint hogy Nádasdy Tamás vegye azokat gondja ah'i.

Érdekes e tekintetben Nádasdynak az a leve, a melyet

Szlúny Anna lakodalma ügyében írt feleségének. »Legyen hála

istennek, írja, hogy tégedet ezzel szeretett, hogy te tégy azzal

minden atyai és anyai jót, kinek atyja, anyja te neked minden

gonoszszal volt ''s szánta lan sok kárt tfUt és mind kettnknek

életönket megrövidítek Azért nekéméljük az istenébl

és ü szent f()lsége után az tiedbi'il az költséget, náui nem kémél-

ted az én sok rossz atyámfiaitól, st még az idegenektl is.« ^')

idegenek iránt is, mini Nádasdy eme szavai is mutatják,

igen jó szívvel viseltettek. Nádasdyné fia születésekor arra

kért(> lérjét, engedje cl néinelvcknek a reájok kiszabott bünte-

') ]'MK s) i;ní. ^) 141. *) S5. f') 49.
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tést. A jó indulat tanusitást igen nagyra vettek. Hogy Veraii-

csics Konstantinápolyból különböz ajándékot bozott Nádas-

dyéknak, annyira jól esett a nádornak, bogy ezt irá feleségének
;

)>Bizony ily kevés jótéteményért nagyobb bála adó embert nem
találtam. Ügy tekintsük, mint fiunkat. « ^)

A Nádasdy család vallási bova tartozásának kérdése a

legérdekesebb közé tartozik. Pentartjuk magunknak, bogy e

tárgyat máskor tüzetesebben fejtsük ki, ezúttal csak pár szó-

val fogjuk azt vázolni. Már 1534-ben az egybázi reform embere

gyanánt találjuk Nádasdy t. Grizdavics úgy ajánlja neki Sylves-

tert, mint a ki az ö vidékén ki fogja tzni az evangyélium zász-

laját, magát pedig úgy írja alá, mint »M. V. capellanus, sed

non papisticus« (Nagyságod káplánja, de nem pápista). Ez
azonban nem gát abban, bogy tíz év múlva papokat ne díjazzon

az általok tartott örömmisékért, nem a pénteki és szombati

böjt megtartásában. Fiát is prépost keresztelte meg, a váradi

püspök pedig emberét küldte, bogy az nevében megáldja Ná-
dasdy Ferenczet. ^) Két évvel késbbrl van az esztergomi ér-

seknek egy levele, a melyben egyenesen sürgeti Nádasdynak

és Battbyányi Ferencznek, a katbolikus bitre visszatérését : ez

oly biteles adat, bogy bozzá még kétség sem fér, mert az bizo-

nyára egy kis reformbarátságért nem fogta volna reá az eret-

nekséget.

Különös, bogy Nádasdy családi levelei, a melyek annyi

szép példáját adják a kor egészben véve vallásos irányának, a

felekezetiségre kevés adatot szolgáltatnak. Látjuk, bogy Ná-

dasdy udvarának a »prédikátor « (tebát a protestáns pap) volt

állandó tagja, ^) de sebol egy szó, a mely batározott felekezeti

érzésrl tenne tanúságot. St nébol olyanokat is látunk, mintba

az a Nádasdy, a kit az esztergomi érsek »eretnek«-nek ismer,

valóságos katbolikus volna : 1560. május 26-ikán arról tudó-

sítja feleségét, bogy pünköstre baza megyén, akkor misét akar

ballgatni, st bucsut is viszen magával'*) deczember 5-ikén

» istenért és az bódog anyáért « kéri valamire feleségét ^) (ez a

kifejezés csak ebben az egy levelében fordul el, máskor csu-

l)án istenrl, meg Jézus Krisztusrról ír, mint felsbb lények-

^) 20, -) 14. ") p. 46.. 60.. tí-t. 106. *) 56. •') 5b.
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röl), pár nappal utóbb meg arról tudósítja feleségét, hogy azok

között, a kik öt betegségében meglátogatták, volt a pápa kö-

vete is. Elmondja, hogy ezt és ezt izente neki a pápa, azután még

ezeket is mondja : »Tudja ö szent atyasága, hogy nem vagyok

én Luther, de meglátja ö sezntsége, hogy az lutherök ellen

szolgálni akarok neki.« ^) Szinte hajlandók volnánk azt hinni,

hogy utolsó éveiben elhagyta a protestáns hitet, ha ugyanez

idöböl nem látnánk, hogy még mindig prédikátor van a háznál. ^)

Ez adatokat nem lehet máskép értenünk, mint hogy Ná-

dasdy azon reformra sóvárgó keresztyének egyike volt, a ki az

egyházzal elégedetlen levén^ javításokat akart abban életbelép-

tetni, a nélkül azonban, hogy elszakadni kívánt volna tle. A
protestánsságnak a Nádasdy udvarban teljes diadalra jutása al-

kalmasint csak halála után következett be : a fiatal Nádasdy

már e vallás határozott hívei vezetése alatt teszi tanulmányait.

A Nádasdyféle levelezésnek igen jelentékeny része az, a

mely az 1555. október 6-ikán született Ferencz neveltetésére

vonatkozik. A hosszú medd házas-élet után született gyermek

valóságos szemefénye volt szüleinek. Az öreg nádor maga járt

el bölcsje csináltatásában,^) ismerseivel minden a gyermek-

nevelésre vonatkozó kérdést megvitatott. Mikor a fiú félesz-

tends volt, arra figyelmezteti feleségét, hogy szoktassa a ver-

fényhez, a mit azért tart szükségesnek, hogy az lágyszem ne

légyen. Ez ugyanis káros volna reá, mert ha isten élteti, többet

kell majd a kopja hegyére, mint az apja és anyja szeme közé

néznie. ^) Máskor a tejitatásnak valami új módját ajánlja, ha-

bár »soha mi földünkbe nem éltek úgy vcle.« ^) Annyira kí-

vánta gyermeke elmenetelének minden mozzanatát ismerni,

hogy távolléte idején nem érte be felesége tudósításaival, ha-

nem még testvérének, Majláthnénak is kellett írnia : »Kegyel-

med parancsolja, hogy Ferencz uram (ekkor három hónapos

volt) felöl, az Kd édes kis Ferkója fell gyakran írnék

Kdnek.« ^)

Elttünk foly le a késbbi » fekete l)ég« egész gyermek-

sége. Látjuk, hogy akkoriban is szokásuk volt a cselédeknek a

gyermeket ijesztgetni, de azt is, hogy az akkori okos emberek

) tU. =) HO., 64. =') 9."). ) 16. ">) 22 •') 157.
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is í'ölisiiiL'itók czcii szokás luitnuiyos mivoltát. Egy izbcn p.

arra vitték, hogy a prédikátort valami »miimus«-nak tekintette

s még éjszaka is félt tle. A nádor sietett azt kívánni, hogy

meg kell bátorítani. ^) Más alkalommal is kitnt, hogy nem
szereti, ha a gyermeket a megijedéshez szoktatják : mikor a fiú

három éves volt, szerecsen »maskerákat« kapott valakitl aján-

dékba, figyelmeztette feleségét, hogy úgy adják neki, hogy meg
ne ijedjen. ^) Az útról haza jövtl akkor is megvárták az

ajándékot. Nádasdyné azt kívánta férjétl, hogy ez mindig hoz-

zon a fiának valamit, a ki jónak látta egyszerre többet bevá-

sárlani s feleségét megbízni azzal, hogy adjon a kezébe vala-

mit, mintha épen akkor hozta volna. ^)

A gyermeknevel eszközök között a Nádasdy udvarban

is szerepelt a vessz. Hogy 1560. végén Nádasdyné Bécsbe

készült, azt kívánta a nádor, hogy oly ember maradjon a fiá-

val, a ki »megsuprálja az alfelét. « *)

Fiát, talán mert a maga vénségét érezte, mentül ell)b

embersorba emelni igyekezett Nádasdy. Szeretett egyetmást

annak nevében tétetni s fia még nem volt három esztends,

mikor arról tudósitá feleségét, hogy »Ferkónak nagy híre neve

vagyon itt (Bécsben) hogy igen épétteté Szigetet« (t. i. Sárvár-

Üjszigetet). ^) E szokása annyira ismeretes volt, hogy már 1557.

iúlius 21-iki kelettel fen van egy levél, a melyet névleg Thorda

György írt Nádasdy Ferencznek azon a czímen, hogy atyáik jó

barátok, barátságát ajánlván. Az írás azonban tanúság arra,

hogy nemcsak Nádasdy Ferencz nem olvasta e levelet, de

Thorda György sem írta, hanem nevében atyja.

E törekvéssel összefügg, hogy a fiatal Nádasdyt igen

hamar rá fogták a tanulásra. Már 1559. tavaszán, tehát

Ferencz negyedféléves korában, arra szólítja fel Nádasdy a

feleségét, hogy írni vagy legalább nevét leírni tanítsa meg.

Erre, az igaz, az adott alkalmat, hogy valamely hitelez, a ki-

tl Nádasdy pénzt volt fölveend, mindhármajuk aláírását kö-

vetelte. ^) Egy év múlva már egész határozottan megkívánta,

hogy, ha valamit kér, azt maga kezével írja, vagy legalább alá-

írja, mert különben — úgy mond — sem nem küld sem nem

') 64. 2) 27. 3) 24. 5^5. ') '-'-i. '0 ^1-



XXII BEVEZETÉS.

visz neki semmit. ^) E levél arra szolgáltatott alkalmat, hogy

néhány nappal megérkezése után választ írtak a kis Náclasdy

nevében, arra kérvén, küldjön egy kis kalamárist, »kibl írni

tanulj ak.« ^)

A nagyobb gyermekek nevelésének kiváló érdek forrá-

sát képezik azon levelek, a melyeket Nádasdy Ferencz 1567—

9

intézett anyjához. Ez id legnagyobb részét Bécsben töltötte,

a hol azonban nem járt nyilvános iskolába, hanem elbb Sibolti

Demeter, késbb más mestere vezetése alatt tanult. Tanulmá-

nyai nem voltak valami kiterjedtek. Legfbb teendje a latin

és német nyelv tanulása volt, a melyek elsajátításában otthon

nem volt módja, mert a Nádasdy udvarban csak kevesen tud-

tak latinul, németül meg alkalmasint senki. Legalább a nádorné

szükségesnek találta ilyen esetekben férje segítségét. Meg volt

szabva, hogy a fiúnak nem szabad más, mint e nyelveken, be-

szélni, ^) ezt azonban aligha tartották meg valami nagyon lel-

kiismeretesen, erre mutat legalább, hogy egy évi ott létei után

is még nagyon kellett tanulnia.

A nyelveken kívül, st talán felett, a vallásoktatásra

volt nagy figyelem fordítva. Gyakorta írja leveleiben, meny-

nyire haladt a biblia tanulásában. Min elveket követtek a

hitoktatásban, azt fölvilágosítják Sibolti Demeter levelei, nem-

különben a kis Nádasdynak 1567. január 12-én anyjához írt

levele. Minden arra mutat, hogy az utóbbi fogalmazásában

Ferencznek igen kevés része volt, de annál tisztábban adja

vissza mestere gondolkozását. »Különös figyelmet érdemel,

minden tudományok felett — így áll a levélben — az isten

könyve. Minden az úr kezében van, minden csak ideig-óráig

való, de az szava örök. Nem hiszek gyönyörbb és jobb éle-

tet, mint a mely az törvényei szerint van.« Elmondja ezután,

hogy épen Mózes IV. könyvének 28-ik részét olvassa (a pro-

testánsok szokása lévén, különösen akkor, magát a bibliát adni

a hívk kezé])e, ellentétben a katholikusokkal, a kik a biblia

olvasását leginkább csak a papokra és szerzetesekre akarták

szorítani) el azt, mily jók vannak abban azoknak ígérve, a kik

isten parancsa szerint élnek, mily l)üntetések azoknak, a kik
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ellene szegülnek. »De azt csodálom — folytatja — mégis leg-

inkább, hogy oly kevesen hallgatnak szavára. A mi uraink

látják isten büntetését és nem akarják életöket megjavítani,

alattvalóikat isten törvénye szerint kormányozni. « Nem csat-

lakozik azokhoz, a kik mindezt jelképileg kívánják érteni

;

nézete szerint, minek volna különben annyi szó az érzéki dol-

gokról. Szerinte a mindennapi élet elég példát nyújt arra, hogy

ezek valóságnak veendk. Izrael népe diadalmas volt, míg isten

szerint élt, azután elbukott, azonképen mi magyarok is, a kik el

vagyunk hagyatva, kell, hogy egyedül az isten fiába, ki éret-

tünk keresztre feszíttetett, vessük bizalmunkat, és az isten

parancsolata szerint éljünk. Meg van ily esetben arról gy-

zdve, hogy ha a török ellen mennénk, bár kevesen volnánk

azok hét úton szaladnának ellünk és egynk ezerét megsza-

lasztana közlök Mindez okokból legfontosabbnak azt

tartja, hogy az igaz tudomány értelmében oktassanak. ^) Min-

den erélyes vallási oktatás mellett azonban nagyon néztek az

opportunitásra. A kis Nádasdyt arra tanították, hogyha az

udvarnál azt találják kérdeni, hogy tetszik a mise, azt felelje,

liogy »minden nyelven lehet az istent- dicsérni.

«

Hogy Nádasdyt Bécsben nevelték, annak legfbb oka a

társadalmi mveltség elnyerése volt. Gyakorta volt a királyi

berezegek társaságában, ha azok egy nap megjöttek, másnap

már udvarlásukra kellett mennie. ^) Gyakorta vadászott velük,

egy ízben színdarabban játszott azok és több fúri gyermek

társaságában, mikor is valamely istenasszonyt adott. Eljárt a

Bécsben tartózkodó magyar elkelkhöz, de osztrákokhoz is

(p. Mollardék). A polgársággal is kellett összeköttetést fen-

tartania s néha-néha számukra vendégségeket rendeznie. ^)

A tanulás mellett természetesen a mulatságokból is ki-

jutott. Különösen a lovaglás, valamint a vadászat agárral,

kopóval, sólyommal, karvalylyal, ölyvvel szerepelnek, mint ilye-

nek, a miért is ezek, továbbá pénzkérés, gyümölcsküldés képez-

ték levelei ftárgyát.

De komolyabb dolgok sem hiányoznak leveleibl. J r bécsi

és tör()k liíreket. közöl egyotmást az udvari osoményekrl. Ha

') 17.'. -) 210. ") 190.
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anyjának valami ügye van, ö jár, kel királyhoz, femberekhez

s ennek következtében ö ír híreket azok állásáról. ^) Mint a

vallásos ügyek iránt érdekld, azokról is írt híreket : 1568.

április 12-ikén p. azt, hogy »János király fia (a királypárti

magyarok között gyakori volt János Zsigmondnak ily körül-

írása) az uraságában való prédikátorokat egybehívta Gergely

napjára, ezek isten által meggyzték a Blandrata nev eretne-

ket, a ki a Szentháromságot tagadta, mind az ö dögleletes

tudományához hajlott pártosival.« Különben Erdélyi János

deáknak ez ügyre vonatkozó levelét is közli anyjával. ^)

De ha sok dologban forgolódott is, nem mondhatni, hogy

egészen a maga szabadjára lett volna hagyva. Levelei, a me-

lyeket idegeneknek írt, anyja czenzurájának alája voltak vetve,

a ki, ha a levél nem tetszett, mást íratott helyette. ^) Ha vala-

hova menni akart, az is anyja beleegyezésétl volt függvé

téve. *) Arra is nagy gond volt, hogy mesterei irányában sze-

rény magaviselet legyen. Mikor anyja olyas hírt hallott, hogy

valamely mesterét megfenyegette, sietett ez iránt számadás alá

vonni. De sikerült is oly tanítótisztelt nevelni belle, hogy

szinte a túlzásig ment s azt kívánta volna, hogy a ki egyszer az

tanítója volt, annak ne kelljen az élet gondjaival veszdnie. '^)

Nem lehet legalább pár szóval ki nem emelnünk, mily gaz-

dag tárháza e levelezés mveldési történeti adatoknak. Látjuk

e levelekbl, mily nagy divata volt akkoriban a névnap tartás-

nak, a mit így fejeztek ki : »szent X. pohara,« p. »szent Tamás

poharával jól tartam az nemes uraimat. « Ha nem voltak a

családtagok együtt, a távollev névnapját nélküle is megülték.

Ünnepi süteményül rendszerint a béles szerepel, Orsolya napra

még sós tej, a mely »nem híg, de sör,« és hideg kása is szokásos

vala. ^) Böjti eleség gyanánt tészta, gyümölcs, továbbá hal és

egyéb vízi állatok szoktak szerepelni. ') A kedveltebb eledelek

között tnláljuk a hizlalt pávát. ^) Nagyobb ünnepély példájául

érdekes a Szlúny Anna lakodalmára vonatkozó levél. •')

Tánczról ugyan keveset tudunk meg e levelekbl. Egy

íz])en a nádor feleségét kerek tánczot járni küldi, ^^) egyszer

pedig valamely májusban írt levelé]»en emlegeti, hogy ha liaza

') 1?»6., 197. ') \H:\. •') Jlci. <) Jld. r-) 1S8.. I'.tn. «) 47. *) 102.. 2ir).

") SS. !•) 48. "') 24.
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megy, farsangolni (valószínleg csak tánczolni) akar vele. ^)

Többször olvasunk vadászatról, a miben — legalább karvaly-

lyal — Nádasdyné is részt vett, ^) továbbá a pisztrángászat-

ról, a mit a Gyöngyösben s más vasmegyei patakokban gyako-

roltak. ^) Az utazásra is kapunk adatokat, a mi abban a kor-

ban nagy dolog volt s szinte csodáljuk, hogyha a királynak,

ha feleségével utazott, két napba került Bécsbl Pozsonyba

érkezni (magányosan egy nap alatt megtette). *) Oly drága

dolognak találták, hogy még Nádasdynál is volt rá eset, hogy

fiát az út költséges volta miatt nem vitte magával. Az utazó

eszközök között szekeret, kocsit, hintót, kólyát találunk em-

lítve, Nádasdy még postára is került. ^)

Sok érdekeset olvasunk a gazdálkodás szempontjából. Ol-

vasunk tólevezetésrl, a melynél Nádasdy maga is jelen

volt, hogy a munka jól menjen. ^) Kapunk adatokat az olaj-

törésrl, a sajt- és vajkészítésrl. Még többet a gyümölcs- és

zöldségtermelésrl. Magyarországon, legalább Nádasdyéknál,

minden elbb szokott lenni, mint Bécsben. Nádasdy szemére

is hányja feleségének, hogy ha nem küld valamit, a mi már

Bécsben is kapható. '^) Gyakorta olvasunk különböz körtefák-

ról (zelenka, makaria stb.), almáról, fejér-szilváról. A geszte-

nyét is buzgón termelték s Nádasdyné még Lippára is kül-

dött a félország megkerülésével. Nádasdyék gyümölcster-

mése az udvarnál is nagy elismerést aratott. A nádor szavai

szerint ismételten gyzött a királyné eltti pályán. Már a nádor

halála után az uralkodó is kért tlök duránczi-baraczk- és

zelenka-körtefákat. *) Különös figyelemben részesült a dinnye,

a mit, úgy látszik, az év minden részében ettek. Június 11-kén

hat dinnyét küld Nádasdyné férjének, július els napjaiban

már háromszázat az urak között való kiosztás végett, de októ-

berben és januárban is találkozunk dinnyeküldéssel, a mikor

természetesen kiadatott a rendelet, hogy jól bekell fedni, hogy

a hideg meg ne vegye és meg ne tördjék. '•')

Az orvosi tudomány akkori álláspontjáról is nem egy

adat van. Különösen sok van a pestisrl, a mi, úgy látszik, ke-

levényekkel, csomókkal járó betegség volt. Rendszerint nem

') 57. 2) 25. 3) 57. *) 32. ^) 48. «) 2. •) 23. s) 216. ?) 32,

NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVELEZÉSEI.
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lelietett ez oly borzasztó veszedelem, mert Nádasdy pestise

s

helyrl az udvarba is melietett, st a király és családja kezet

is nyújtottak neki. Mindazáltal már akkor is megvolt az elzár-

kózási rendszer. Nádasdy családja ilyenkor nem igen moz-

dulhatott a várból, annál kevésbbé, mivel a nádornak arra

is kiterjedt a gondja, hogy az egész háznép számára megálla-

pította a »szertartást« (rendtartást). Orvosságokat is küldött

s legalább részben felesége tiszte volt azok felhasználására

ügyelni, ámbár a családnak mindig volt orvosa, hosszú idn át

bizonyos Gás])ár doktor, a ki magát Fraxinus Zegedinus-nak

nevezi, míg testvérei Szabó nevet viselnek. Ha nagyon pestises

volt a hely, a hol járt, akkor leveleire is állapított meg elvi-

gyázati rendszabályokat. Meg kellett azt eczettel füstölni, a

levélvivnek pedig nem volt szabad felesége, fia és ezek bejáró

szolgái között forgódnia. ^) A himl, ótvar, hideglelés szintén

szerepelnek. »asszonyom táncza« nev betegségrl is van emlí-

tés. 2) Számos orvosság neve is elfordul. Az orvosi tanács-

tartás akkor is szokásos vala, a nádor körött egy ízben 11

doktor és öt seborvos forgódék. »Körülem voltának mintegy

hóhérok. « ^) — Ide tartozik még az is, hogy a szemüveg (oku-

laré-nak mondták) viselés már akkoriban divatos vala : mind

Nádasdy, mind felesége használtak. '*)

A finomabb czikkek bevásárlási helyemég Velencze volt, ^)

de kezd már Bécs is szerepelni. Sárkány uram már azt vitatta

a nádornénak, hogy amennyivel Yelenczében clnyösebb a vásár,

annyival több megy az útra. Az oroszországi czikkek (nyuszt-

br) eladási helyévé is az utóbbi város kezdi magát fölküzdeni.

Azt is megtudjuk, hogy a Kremsen (Ausztriában) igen fontos

vásárok valának. Arról, hogy valamely magyar városban tet-

tek volna bevásárlást, semmit sem tudunk ; úgy látszik, Buda

elestével Magyarország nyugoti része egészen Bécs hatalma

alá került kereskedelmi tekintetbon. — Sok érdekeset megtu-

dunk, részben épen a bevásárlásokból, luin volt akkor a ru-

házat, azt is megtudjuk, hogy a »hokmesteri« (udvarmesteri)

álláshoz szakái illik.

Kevesebbet tudunk meg a házakról s azok bútorzatáról.

') 69. «) lUl. ») 43,, Uf). *) 12.
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Azt, liogy Nádasdjéknál emeletes házak voltak, tudjuk, továbbá

hogy akkor nemcsak Erdélyben volt szokás szoba helyett há-

zat mondani. Azt is, hogy a német házak rossz hírben álltak

:

»A német házak, írja egy ízben a nádor, nyughatatlanok és

büdösek. « ^) A párnákat akkor többnyire tollal töltötték, hé-

jául azonban szokás volt irhát alkalmazni. Divatban volt az

ágymelegítö, ^) valamint (ha ekkor nem, de régebben) a papla-

nokra rávarrni a családi czímert. ^) Az is érdekes, hogy késbb

kezdtek fteni. Nádasdyné november 8-ikán emlékezik arról,

hogy immár nincs más mód benne, meg kell kezdetnie. *) Ké-

peknek a szobák díszéül alkalmazása szokásos vala, a fiatal

Nádasdy Bécsbl efféléket küldött anyjának. ^) Mint különös-

ség az is megérdemli a megemlítést, hogy az újabban új talál-

mány gyanánt emlegetett légyfogó-üvegek már akkoriban is

ismeretesek valának. ^)

A mi a használt keresztneveket illeti, ebben a korban

már teljesen gyztek a keresztyén nevek, a még a tizenötödik

században is dívott s magyar nevek teljesen kiestek a gya-

korlatból, csak két ni név fordul el, a melyek talán azok

közül valók : Kegyes és Ékes. '^)

A irodalomra Nádasdy családi levelezése kevés becseset

nyújt (annál többet egyéb levelezése), 1543-ban kétszer téte-

tik a bibliáról említés : április 25-ikén köszöni Majláthné az

apostolok cselekedeteit, január 13-ikán id. Nádasdy Ferencz új

testamentomot kér. ^) Mindegyik levél kétségtelenül a Sylves-

ter-féle fordításra vonatkozik. Ezen felül Nádasdyné 1545

végén naptárt kér férjétl. ^)

Nyelvtudományi szempontból is megérdemli e gyjte-

mény a figyelmet s e tekintetben nagy elnye az, hogy nem
böngészet a különböz nyelvjárások vidékeirl, hanem — mint

egy család tagjainál nem is lehet máskép— egy vidék terméke

(t. i. a nyugot dunántúlé), kivételt csakis néhány oly levél

képezvén, a melyek titkárok által Írattak. Legjellemzbb tulaj-

donai közé tartozik a rokon mássalhangzóknak egymással

való fölcserélése : g és k, d és t, gy és ty, b és p, 1 és ly, z és

sz ; így : bágyám, huka, kondol, kellyemetes, készek, baraszk

stb. E szokás azonban, úgy látszik, akkor is igen csúf provin-

60. 2) 63. 3) 30, ••) 88. ^) 210. «) 26. ) 41. ^) 120. 225. ») 76.
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cialismusnak tartatott s azért is Nádasdy és felesége majdnem

teljesen elkerülik, csak Majláthné esik egyre bele. Yalameny-

nyinél található ellenben a rokon magánhangzók fölcserélése^

különösen e és ö, ü, i, p. hetfén, es, keván, evé és üvé (övé), bel

= bi , egyedei , menden , bülcse , bcse (bölcs), csetertek^

esszék (esszük), esmég (ismét), segét, továbbá tö (te), vig (vég),

tör (tr), künnyebb, nem, kü (ki), igön, öd, üd (id), küldj

(küldje), az alhangú hangzók sokkal ritkábban cseréltetnek

fel, mégis rovasz, mást, továbbá tahát és dakter (de ez nem

általánosan, csak egyszer kétszer). Divatosak az ily mással-

hangzó kihagyások: szén' Mihály, na' nehezenj^naubbik (nagyob-

bik), miel (mivel), jüön (jöjjön), továbbá az l-nek elnyelése, mint

óvad, dóga. Yannak ily összevont alakok, mint tél (tevéi), fém

(fejem), bit (böjt), elhilott (elhajlott), vém (vevém), lén (lön),

ellenben a mainál bvebbek is, mint innejd (innét), héjába

(hiába). Vannak régies alakok : nál kii (vagy kilt),bocsátnóják,

adtának, másszer, hiend, tiedei: (tieid), viszha, hudvar. Végül

pedig oly szók és kifejezések, a melyek ma már kiestek a nyelv

használatából, a melyekrl szükségesnek is láttuk szótár összeál-

lítást. E gyjtemény helyesírásilag is igen érdekes volna, ha az

Akadémia kiadványaiban nem a kiejtés szerinti írás tekintet-;.'

nék elvnek. Annyi legyen megjegyezve, hogy a gy, ty, ny, ly

többnyire: g' t' n' 1' jegyekkel iratnak, a zs-re külön jegy

van, a c hangot ékezett c-vel (c') irják ; a gysz ketts c-vé, a dt

ketts t-vé válik p. eccer, atta.

Meg kell a közlött levelek honnétvalósága szempontjából

jegyeznünk, hogy azok, a melyek^ kelte csillaggal meg van je-

lölve a bécsi udvari, a melyek jegyzés nélküliek a magyar Or-

szágos Levéltárból valók.

Végül még egy megjegyzést kell tennünk. A 144-ik lapon

lev 1550. nov. 15-iki kelet levél semmi esetre sem ezen

évbl való, hanem legkorább 1552-bl. Miután azonban az ere-

detiben 1550 áll és semmi olyas nem foglaltatik benne, a mi

alapot nyújtana annak meghatározására, mely évbl való

1552— 1557 között, legjobbnak láttuk az 1550-ik évnél hagyni.

Ugyanez okból maradt az 1551-iki levelek között a 150-ik

lapon közlött, habár legkésbb 1550-bl való.

Szalay József.



[. Nádasdy Tamás levelei feleséiiéliez, Kanisay

Orsolyához.

1544. május 11.

Szerelmes Orsikám, ez mai napon, írtam neked innét,

ezenbe juta nekedis leveled, kibl nagy örömöm lén, hogy értem

az te egészségedet. Az hol az haragrúl írsz, ne adja Isten,

hogy én te reád haragudjam, mert mihelt az lenne, ottan tud-

nám, hogy mindketten megbolondultunk, kitl ótalmazzon az

úr Isten. En is mind urammal egyetembe egészségbe vagyok.

Akarom hogy Zsuzsonna asszony ott talált, kel (= talán) jobban

végezhetek ott vele, hogynem mint otthon talált volna. Mindaz-

által gyakran írj, ha azt akarod, hogy meg ne bolonduljunk, ha

sokáig ott lesz, több pozsárt küldök. Ludfiakat is küldtem volt.

Isten tartson békével. Dátum Süly 11. May 1544.

Az te Nádazsdyd etc.

Kivül : Ez levél adassék az én szerelmes Orsikámnak.

(Egészen sajátkez.)

1545. szeptember 14.

Szerelmes Orsikám. Ma jutottam ide Cseh Bratba

(Brod-ba), ki csak négy mérföldön vagyon Prágátúl, holnap ha

Istennek kellyemetes leszen, Prágába ebéllem (így). Ezen útba

nyilván megértettem, hogy király fölsége nem késik Prá-

gába, hanem hétbe kelve Bécsbe indul, azért, ha nem elbb,

de vele haza megyek. Az ifjú királyokat királylyá választot-

ták nz csehek, ha az atyjoknak valami dolga tíh'ténik. Az
NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVELEZÉSE. l
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Síikeket (Schlick-eket) megfogták, de te ne líeszéljed. Isten

tartson békével. Datnm Cseli Bratha 14. Septembris 1545.

Az te Nádazsdyd etc.

Asszonyomnak vagy írd, vagy mondd, vagy izend szol-

gálatomat.

(Egészen sajátkez.)

1549. deczember 10.

Spectabilis et Magnifica Domina, Consors nostra nobis

observandissima atque charissima. Salutem ot omnem íeli-

citatem.

Mi ma jutottunk ez itt való bázunkba ebédre, liol mert-

hogy az tó mívének szorgalmas és szükséges mívét az mester

jelenvoltába találtuk ; igen nagy kárunkkal esik, ba mindjá-

rást innen elmegyünk, azért az Eavony dolgát elttünk lenni

látod. Ügy eshetik, hogy én talám holnap és talám cseterte-

ken is haza nem mehetök innen, annak okáért az Ravony dol-

gába járj el minden módon, mintha hon volnánk. Hisszük azt,

hogy Eavony uram is értvén ez dolgot, nem neheztelhet az mi

nagy kárunknak eltávoztatásának okáért itt maradásunkért,

mert az rekkennek (így) felállatásán, ki az tónak f munkája,mást

vagyunk, az mester is kedig hamar elraegyen, az mi személyünk

és jelen voltunk mást itt igen szükséges. Hogy az mi kezünk-

kel nem írhattunk, megbocsáss és ne csodáld, mert ma mind

nap estik dolgunk volt és mert hogy megfáradtuidc. azért nem

írhatunk mi magunk kezünkkel. Isten tartson békével.

Dátum in castro nostro Leuka ^) 10. Decembris Anno domini

1549.

Ugyan az Isten hozott volt ide. mert ha ide nem jütteni

V(>]iia. kár nyitotta volna fülünket. Az többit tülem megérted

cs()t(")rtök(")n. ha Istennek kellyemetes leszen.

Az t(^ Nádazsdyd etc.

(Csak az níúírnt és nl:íír;'is sni:'itkoz).

'^ Lpiik.i \u^y Lcoka — :i mai Léka, Sopronmegyóbon.
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1550. fehnuir 2f;.

Szerelmes; Orsikám. Király Bécsbe akar vala vünynyi

Bottyáni urammal, de hogy megértem betegségedet, elkéred-

zém hozzád. Battyáni uram elmene tennap ü fölségével, az

többit megérted Perneszit uramtúl. Adja az kegyelmes Isten,

hogy találjalak kinnyebbenn és egészségbe. Dátum Sopront

2(\. Fcbnini-ii 1550.

Az te Nádazsdyd.

(E.o'észeu sajátkoz).

1550. márczius 20.

Szerelmes Orsikám. Kérlek, kérlek, kérlek, ne véld szánd-

szAndoknak, hogy az meghagyott napokra hozzád nem mehe-

tek, mert Isten bizonságom, hogy ugyanaz volt szándokom.

hogy az napra, kire montam vala, haza menjek. De hiszem, hogy

nemcsak te untad meg az sok hazug leveleket, kikbe azt írtam,

hogy im ma s im nolnap (így) haza megyek, de Isten látja,

hogy én is megunám az sok hazugságot, de nem lehetett egyéb

benne, mert ha itt nem voltam volna, az marhéki ^) mester

elment volna, az bányászok is semmit nem tudtak volna míelni,

azért engemet szombaton estvére várj haza, élláb ne, mert

hiszem az kegyelmes Istent, hogy addig úgy igazétom el az

dolgot, hogy mikor az r Isten Bécsbl haza hoz. nyugodalmas

szállásra és egészséges égre ^) jühetünk ide. De valami kevés

költség nélkül vagyok szkös, azért kérlek, mondd meg, vagy

hadd meg György uramnak, hogy ezennel küldjön száz forintot

ide, ki nélkül innét el nem mehetek. Ez üdö közbe készülj

Bécsbe, hogy mihel (így) innét haza megyek ez jövend hétfn,

az vagy kedden elindulhassunk. Ingyen sem gondolom, hogy az

húsvét innepére haza jühessünk, azért vüselj gondot tikfira és

ludíira és egyéb szükségekre. Isten tartson békével. Dátum az

te váradba Leokán 20. Mártii 1550.

Az te Nádazsdyd etc.

(Egészen sajátkez).

1) mavcliegg-i. — 2) — ]ovogöre.
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1550. október 9.

Szerelmes Orsikám. lm küldtem ez itt való vadászásom-

l)ól vadat, madarat és ez itt "való kertembl dinnyét, bizon

liogy Örömösben én magam vüttem volna meg, de nem lehet.

Uj hírünk egyéb nincsen, hanem hogy az kastélyt igen csinál-

ják. Erdélybe még meg nem víttak volt, de közel voltak hozzá.

Az törökök együtt vannak, várják, hogy mi eloszoljunk, mi es

Sizt várjok, hogy k eloszoljanak. Immár ebe tudja, ki állhatja

tovább, az én hadam fáznyi és éheznyi kezdett. Ezeket közöld

asszonyommal hokmester (így) uramnéval és Perneszit uram-

mal. Kérlek írd meg, mint vagyon az alsó ház, azt mondják,

de nem tudák bizonnyal megmondanyi, hogy az alsó kis boltot

is megboltozták alól, írd meg ha úgy vagyon. Isten tartson

békével. Asszonyomnak hokmester uramnénak mondd szolgá-

latomat. Dátum Pápán 9. Octobris 1550.

Az te Nádazsdyd etc.

(Egészen sajátkez).

*1551. pünköst körül.

Szerelmes Orsikám. Igen bányám az görset (?), hogy az

innepre hozzád mehettem volna, de nem foga az kasza. Továbbá

az Isten óhat az erdélyi útrúl ; az innep után nem késem itt és

úgy történhetik, hogy még nálad sem kezdek sokat késni. Az

többit mikor szembe leszünk, megérted tülem ; ezt mondd meg

György uramnak. Dátum Bécsben 1551.

Az te Nádazsdyd mp.
(Egészen sajátkez).

1551. július 31.

Szerelmes Orsikám. Sok ideje immár, liogy nálad nem

voltam, sok ideje annak is, hogy immár semmit nem írtál, jól

lehet Sárkány írt vala, mely levél költ v;ila Bécsbe ez mostani

hónak tized napján, kiben azt írja vala, hogy egészségbe voltál

és vagy háromszáz dinnyét küldtél volt fel neki, hogy az urak-

n.ik elosztogassa. Herliorsteiner uram is azt írá vala, hogy



1.551. PÜNKÖST KÖRÜL. — ll. JÚLIUS 31. n

egészségbe volnál, ig(;ii is köszöTii vala, liogy gyakiaii látogat-

nád meg külöinb-külöiiibféle jó gyümölcsökkel, kiért Isten

neked jót adjon. Azt is írja vala, hogy ez mastani Lónak heted

napjánn adta volna egy kötés leveledet Pécsy Farkas kezébe,

ki szegény gróf nram tolmácsa vala, hogy nekem hozza, de

még sem Farkast, sem az leveleket nem láttam. Ha mátúl

fogva egy hétig semmi leveledet nem vehetem, nem trhetem

tovább, eggy emberemet hozzád bocsátom, hogy meglássa, mint

vagy és bizony hírt hozzon felöled, mert soha nem tudom mire

vélnem, hogy ennyi ideig nem írál. Kancellarius uram is azt

írá, ki levele ez mostani hónak huszad napjánn költ vala, hogy

egészségbe vagy. En gyakran írok neked, nem tudom ha meg-

adják az én leveleimet. Temesvári ispánnal is reménységbe

vagyunk, hogy minden jót végezünk, bátyádat ^) oda aíFelé bo-

csátók két ezer emberrel. Isten adjon jó szerencsét neki.

Engemet egynihán nap borzogata az hideg, de ugyan kü-

hallgatám és feküvénn ma lóra ültem vala és András urammal,

fiunkkal mulatnyi mentem vala. Istennek legyen [hála] ha ma
haza bocsátnának, szabadon elmehetnék. Az uraimnak oda-

haza oly módon írtam, hogy mintha eszembe sem volna, hogy

ez szüretre haza mennék. Bánam az szegény Ádám deákot,

hogy megholt, mert ha élne, ha nem egyébrül, az te egészsé-

gedrül írt volna. Segéd Gryörgy sok ideje, hogy fekszik, bizon

nehezen vagyon. Az vörös, kopasz Tahy kütisztula az sok

betegségbl. Isten tartson békével. Dátum Coloswar, Július-

nak utolsó napjánn 1551.

Az te Nádazsdyd etc.

(Sajátkez).

1551. november 27.

Szerelmes Orsikám. Isten jót adjon neked, hogy illyen

gyakron kezdél nekem írnod. ím ma is vém eggy leveledet

^ novembris Sárváratt költet, melybl megértem az leokai ház

dolgát is. Istennek legyen hála, hogy megállotta, engedje

szent fölsége, hogy innétova is megállja. Ertem minemö sok

jó élésre vársz az szent Tamás napjára, reménségem is vagyon

Báthory Endre,
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benne, hogy arra haza megyek. Mikor Récseit elhocsátoni,

akkor többet írok és kel úgy adja Isten, hogy én jutok Récsei-

nél elbb, mert ha elindulhaték, erltetem sietni az sz kányát ^)

mind postán s mind kocsirm. Isten tartson békével mind asz-

szonyommal egyetembe. Dátum az Lii)pa alatt való táborba

27. novembris 1551.

Az te Xádazsdyd etc.

Az gesztenyét, kit Csáforditúl küldtél volt, tennapeltt

hozták megek, vigan és sok jámborral ettek, eszszek is, az te

egészségedért. Az király képének, 2) bátyádnak és Lossonczy

uramnak ugyan béven küldtem benne.

(Egészen sajátkez).

1552. szeptember 4. .

Szerelmes Orsikám. Mindent igazánn írok és csak úgy

higyeg (így), miúta tled eljüttem, az naptúl megválva, hogy

onnét elindulék, még rajtam nem volt az hideg, az nap sem

volt, csakhogy igen fáradva toltam. Ma jutottam ide és mind-

járást udvarba menék, úgy találám az két királyt és az kis

herczeget, hogy szüntén misére mennek vala. Nagy kegyelmes-

séggel és szeretettel látának, nem akarom vala kezeket fognyi

mondván, hogy pestisbl jövök, de nem akarának egyebet

tenni benne. Misére menet eggynyihán rendije szóla az atyjok

velem és oda szólétá kancellarius uramot és meghagyá néki,

hogy mindent megmondjon nekem, az mirl eddig szóltanak

és hogy gondolkodjam rúla és hogy még ma estve bemenjek

és magammal akar minden dologrúl szólni. Az né]) igen jü

feliül, Szolnokot megszállották, most ebbe vagyon az »lolog.

Dátum Bécsbe 4 Septembris 1552.

Az te Nádazsdyd cte.

Ez levelet közöld vajdáné ass/ouyomnial ^) és Perneszit

urammal, ki kiilgy az mássát Zsennyeinek, (.'sányinak és

Zichynek, hogy értsék mibe vagyon dolgom.

(Egészcu s.-ijátkc/íí).

') N}í(l;is(l_N iiak irtílVis lu-vf.

*) ('astaldo János.

•') M:ijl:'itli Istváiuu'-. N;i«l;is(l\ Amin. N. 'l'nmAs Icstv/Tf;.
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10 02. sz('ptemb(3r 2".

Szerelmes Orsikám. Mind király s mind az urak, én is,

lia mit fog, baragiiszunk reád, liogy nem eszel semmi husnemt

és liogy igen sietsz felerölködnöd, kit oly ember írt meg ide,

kinek szava biendö. Kérlek ugyan Istenért vesd el ezféle bara-

got rlad, Isten gyógyétson meg és tartson meg. Az többit

megérted Bottyányi uramtúl. En is ez bétenn nálad leszek.

Dátum Bécsbe 20. septembris 1552.

Az te jSíádazsdyd etc.

(Egészen sajátkez).

1552. október 29.

Szerelmes Orsikám. Ez mai napon lölköt adál belém,

mert megértem 27. octobris napjánn költ leveledbl, hogy

békével vattok, bála legyen az kegyelmes Istennek. De az

mint az kegyelmed (így) levelébl értem, még nem értetted

volt sem az egri, sem az esztergomi dolgot, kik (így) hiszek,

hogy immár értesz. Dicsértessék az kegyelmes Isten mind

örökké örökül ámen, mert csak szent fölsége míelte mindaz

kettt. Ur Isten adjad, hogy az vajdáné asszonyom inasán ne

költ legyen,^) adja Isten, hogy Sárvárat se menjen tovább há-

zad népe között, de úgy legyen, mint íl szent fölsége akarja.

Saxoniai berezeg ez elmúlt éjjel mene csatára, hozza meg

Isten békével és jó szerencsével. Dátum gyri táborból 29.

octobris 1552.

Az te Nádazsdyd etc.

(Egészen sajátkr/íí).

1553. január G.

Szerelmes Orsikám. Idején juték ide, király ü felségét

misén találám, jó kedvvel láta fölsége, megizené, hogy hol-

nap ebéd eltt tanácsba menjek. Bán uram, Botthyányi uram,

kancellarius uram, beszprémi püspök uram, Bánffy László

uram itt vannak békével és egészséggel. Ezennel ez levél lát-

^) T. i. k('lovt''nv, .'iz otíV>Ii'-(."il a, pe.stities vikigban niiü'yon tartottak.
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ván egy lovomi egy kis számba (így) jüjj ide, hokmestered

legyen az leokai biró, alig várnak az spanyol asszonyok. Bos-

nyákot másod magával azért tartottam itt, bogy naponként

bírrel értetlek. Isten ^tartson békével. Datiim Gréczbe 6.

januarii 1553.

Grabriel ^) békével vagyon, de még nem láttam, egynihány

nap volt bán uram 2) vendége, éjjel nappal.

Az te Nádazsdyd etc.

A levél szélén:

Castaldo még Erdélybe vagyon, bavaseli vajdát is küz-

ték. Kendi uram szolgája itt vagyon, Barkóból jütt elhált

Barbarellával. Ezt azért írom , bogy megmutasd asszo-

nyomnak.

(A czímet kivéve sajátkez),

1553. január 15.

Szerelmes Orsikám. Nem tudok mit írnom az én dol-

gorarúl egyebet, hanem hogy ü íolsége nagy kegyelmességgel

rautatá hozzám magát, de az Yinczenn válik meg. Egyet nem

szeretek, valami írást ada az tanács eleibe, kiben az több

dolog között az vala, hogy az ki valami tisztre elegend és

alkomas, senki ne vonná magát : ez szók engemet és bán ura-

mat illetik vala, de hallgat az ki tudja. Azt hiszem, hogyha

nem ez héten, de az másikon, ha Isten engedi, nálad leszek,

csak alig várnám, hogy hallhatnék valamit felled, várom

Bosnyákot. Isten tartson békével. Asszonyomnak mondd szol-

gálatomat. Dátum Gréczbe 15. januarii 1553.

Az te Nádazsdyd etc.

(Egészeu sajátkez.)

1553. április VJ.

Szerelmes Orsikám. Igen köszönöm mind az liidtiakat s

mind az egyéb újságokat, az spárgát is, jól lehet itt azt meg

is untok immár. En igen lassan halászok kocsin, de te es las-

') Majláth G;^bor, NádHsdy t«^«stvérénok Aiiuáiiak a lia.

-) KrdrMly P(''1«'r.
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san kertészkedjél gyalog és tennen kezeddel ne siess még

írnyi nekem, mert árt az bókomnak. Ugyan ha úgy érleltétek

meg az spárgát, az mint hallogatom , nem különben kezd-

nek az papok tííl járni, mint az Kanizsai Lászlóné vénasszo-

nya az Ladom italjával, kit bizon bánnék. Ma immár vagy ebé-

den vagy vacsorán elvárom az vendéget, mihelt elmennek

ottan hozzád röpülök, de csak lassan repösök. Isten tartson

békével. Dátum Leokán 12. április 1553.

Az te Nádazsdyd etc.

(Egészen Síijátkezü).

1554. április 15.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és szerelmes asszony

házastársom : köszönetemet és magam ajánlását. Adom tud-

todra, hogy ez mai naponn, délután öt és hat óra korba, király

ü íblsége egész országával, az mindenható úr Istennek elvégezett

akaratjából, nem az én érdemembl, hanem csak az ü jó vol-

tából és nagy irgalmas voltából Magyarországnak nándor-

ispánjává és kunoknak bírájává tnek, ki legyen szent föl-

ségének neve dicséretire, király fölségének hivségére, az

szegény országnak elmentére, nekem veled egyetembe üd-

vösségemre és tisztességemre ámen. — Az többit megérted

Csányi Akacius uramtúl, az én atyámfiától. Hugómnak vaj-

dáné asszonyomnak mondd szolgálatomat. Isten tartson meg

nagy sok esztendeig és gyógyétson meg. Dátum Pozson váro-

sából, ország gylésébl, aprilisnek 15. napjánn 1554.

Az te vén Nádazsdy

Thamás Házas

Társod: Nándorispán.

(Egészen sajátkez.)

1554. október 18.

Szerelmes Orsikám. Bánom, szégyenlem is, hogy élmet

szakasztád az írásba, mert nekem kellyett volna írnom elször,

de bizon nem érkeztem, azért megbocsássad. Azútn, hogy itt



I<> NAf)A.sl)Y TAMÁS NÁDOR CSALÁDI LEVELEZÍOSE.

vagyok, reggel tanácsija megyünk, eljéd után esmég és csak

ebbe járunk. Hála Istennek, hogy egészségbe vattok és

adja az kegyelmes Isten, bogy használjon az orvosság.

Lrincz porkoláb kért engem, hogy Kécseinek szerezzem az ü

leányát, reá is feleltem, nem tudok abból kümennem, de mi-

kor haza megyek, akkor szólok. Isten tartson meg békével:

az módja az, hogy két hétig még itt leszünk. Dátum Bécsbe

18. octobris 1.554.

Az te Nádazsdyd etc.

(A czímzet kivételével sajátkez.)

1554. október 20.

Szeret atyámfia. Köszönetemnek utánna, úgy volt elví-

gezve köztünk, hogy az liavony leánynak egyikit mi tartsok,

az másikat Zékel Lukács uram tartsa és azért küldte volt bán

uram oda hozzánk. De jve itt hozzám Ladony Demeter, kire

engem, hogy mírt ö atyjafia, hogy ö hozzá adnám és ö.akarná

tartani. Azért ezt én pénzen es megvenném, hogy más tárta-

nája, hanem én. Es illik es, hogy mert ö atyjafia, hogy ö

tartsa. Azért mikor oda köld Ladony Demeter hozzád irte,

add oda neki, még ha írté nem küldene is, én magam is oda

küldeni neki. Isten tart^ion meg jó egészségbe. K()l(l (így) Bécsbe

20. octobris 1554.

Ur Isten neked megfogadja az bélest, bizon sok jámbor-

i'al öttök meg. Szent Orsolla asszony estin igen emlegetéuk

avval, hogy ha otthonn volnék, nekem bélest sütnél, azon-

közbe holta kelve csak itt tenne Oláh István az bélessel. Es

ebéden négy })üspök volt nálam és az paraszt urakba is négy,

igen ivánk egészségedért, és hosszú életedért, kit engedjen az

kegyelmes i'ir Isten. Köszön("mi nz kczkenöc^^kéket is. lm én is

megküldtem ;iz övet.

(Csak az utóírnt sai;itl<czíí.)

1554. október iiJ.

Szerelmes Oi'sikám. Vettem az le leveledet, kibl értem

az te nyavalyádat, értem az doktor is mit ír. Bizon az hogyha

lehíítséges voln.'i. (!s;ik egy szeiiipillnntásig sem ké^néní itt. T)e
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nincs módja, mert király Budárti küldött követt, míg az meg

nem j, addig senkit el nem bocsát, még az után is nem
tudom, mikor bocsátnak el bennünk, de ha király valahova el

kezd mennyi, az mint csörgetik es, hogy az Imperiomba

akarna mennyi, tahát addig el nem bocsát bennünk, míg el

nem megyén. De az üdközbe kérlek, hogy minden nap írj,

mint vagy, de n(i fáraszd magad az írással, hanem az mit fér-

íiuval megírathatsz, vagy György urammal ^) vagy Zsennyeivel

írasd meg, az mit ü vélek nem illik megíratnod, írasd vaj-

dáné asszonyommal húgommal meg ; de ü vele is úgy, hogyha

az feje nem fáj.

Az törökök íustölése úgy vagyon az mint írod. Az mar-

hát, kit Sárkánytúl ízentél, meghagytam, hogy megvegye. Az
indiai damaszért is érte leszek. Isten tartson meg. Dátum
Bécsbe ultima octobris 1554.

Az te Nádazsdyd etc,

(A czim kivételével sajátkez).

1554. november 29.

Szerelmes Orsikám. Adja az kegyelmes Isten, hogy

nekem nagy sok esztendeig béleseket küldhess, az vendég-

ségbe elmegyek, de elbb az szent Tamás napjánál, de az

ludíiba sem én, sem te nem eszel, mert királyné asszonynak

kelly küldened. Az vásárlás miért luult el, megérted Zsennyei-

tül, de ha ez hétenn meg nem leszen, el nem múlik az másik-

rúl és jobban esik, mert jobb marhát vehetünk, mert óránként

várjok az jó marhát. Asszonyomat az úr Isten tartsa meg és

gyógyétsa meg, ha az doktor ott nem volna hát doktort külde-

nék neki, azt hiszem, hogy az sok orvosság indétotta meg
benne, de jobb leszen neki. Immár nyilván értem, hogy király

karácson eltt elmegyen, én sem késem itt. Isten tartson meg.

Dátum Bécsbe 29. noveml)ris 1554.

Az te Nádrispánod etc.

(Egészen sajátkez.)

') l'cnics/it.
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1554. deczember 4.

Szerelmes Orsikám. Megbocsásad, hogy az vásárlás eddig

mulék, mert az nyusztos emberrel soha véget nem érek vala,

és ha Guzman uram nem leszen vala, ugyan el kelly vala had-

nom. még sem vühetém különben véghez, hanem két czímerrel

kellyeték megvennem az nyuzba (így), jól lehet egyikkel meg-

érem vala, de egyiket az másik nélkül nem vehetem jó módon

meg, mind az két czímert hatszáz negyven tallyéronn vettem

meg, da (így) valaki látta, minden ember azt mondta, hogy

hogy ezer tallért ér, azért immár az siibafölt megveszem, az

szoknyának valót nem vehetem meg, mert nem találnak olyat,

ki megtartsa az szunyét, de mégis kerestetem, ha találnak jó,

ha nem, Yelenczébe küldök érte. Az több marhát megvetetem,

az szekereket, az mint megírtam, küldd el Pozsonba, hogy mehes-

sek haza rajta. Isten tartson békével. Csaknem elfeledtem ezen-

nel ezennel (így) küldd fel az te nyúz subádat, hogy ahhoz képest

tudják megcsinálnyi az új subát és ugyan itten megbéllenyi, hogy

készülhessen meg ez inne])re és írd meg Sárkánynak, ha hosz-

szúban vagy rövidben csinálják és az ujját is mint csinálják,

mert Sárkányt csak ezért hagyom itt, az vagy, ha tetszik, hogy

haza vügyö mind az nyusztot, s mind az bársonyt és otthon

csinálják meg. Azzal is szabad légy. Dátum Bécsbe 4. de-

cembris 1554.

Az te Nádrispánod etc.

(Egészen sajátkez.)

1554. deczember 7.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és szerelmes leányó-

kám. Köszönetemet és magam ajánlását. Az bárzsony felöl

írtam vala az te subád fölinek, de az kalomár megvallá,

liogy nem tartja meg az szünyét és úgy hagyám. Ha igaz

meg vettem vohin is, sem készülhetett volnn meg ez inuepre,

de ezt végeztem, hogy uiiiidjárást böjtre kelve Sárkányt

Velenczébe bocsássam és luiiul neked s mind nekem va-

lót egyszersmind meghozassam: azért bizon mind kettink-

nek i'()nczosk()(hnink kell ez jíhendn húsvétig, kit ha az
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kegyelmes Ur Isten érnünk hagy, akkor felöltözünk. Egyéb

aprólékot megvetetek. Az két ldfira ingyen ne vássék az

fogad, mert azt királyné asszonynak kell küldened. Az va-

dat köszönöm, bár többet ne küldj, mert az mint megírtam,

Pozsonrúl haza megyek. Az pénzzel, kivel Sárkány elmegyen,

légy kész. Isten tartson meg. Dátum Bécsbe, 7. Decembris

1554.

Az te Apókád etc.

(A czímzet kivételével sajátkez,).

1555. július 8.

Szerelmes Orsikám. Hála Istennek, hogy egészségbe

vagy, mind az körtvélt s mind az gombokat igen köszönöm.

Mihelt Ádám megj, azonnal haza bocsátom Sárkányt, mentül

hamarabb felzöd Adámdert, annál hamarabb haza megyén

Sárkány. Az mit Sárkánytúl maga (így) felöl izentél, még

meg nem mondta. Isten tartson meg. Dátum Pozsont 8. Julii

1555.

Az te Nádazsdyd etc.

Ma délután három órán itt leszen cseh király.

Kivül : Ez levél adassék az én szerelmes Nádrispánnémnak.

(Egészen sajátkez).

1555. szeptember 26.

Szerelmes hadnagyom. Megértettem Zsennyei uramtól

az te követségedet, kire röviden teszek választ. Els ne értse

az ellenség titkodat, másik hogy az tenen Istenti adott esze-

det senkire lévést tellességgel el ne hadd, harmadszor titkon

való vicehadnagyod is legyen, hogy ha az fhadnagyodnak

valami dolga történik, ne legyen fogyatkozásod, negyedszer

meg ne ijedj, hanem bízzál Istenbe és élj az Isten adta eszed-

del. Yégre kérlek bocsásd meg, hogy hozzád nem mehetek,

oka vagyon, megérted Zsennyeitl. Az ország szolgái valami

magok pörikért jüttek vala hozzám. Isten tanétson, rizzön ós

megtartson. Dátum Vasváratt 26. septembris 1555.

Az te Nádazsdyd etc.

(Egészen sajátkez).
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1555. n()Y(íml)er 20.

Szerelmes Orsollnm. Az én régi Tjarátom váradi püspök

uram küldöttö Bornemissza Menyhártot, tégedet és az mi sze-

relmes fiacskánkat meglátnyi az mostani örömünkbe és szép

szent isteni igékkel az mi fiacskánkat megáldani. Azért hal-

gasd meg ütet és mutasd meg Ferkót neki, de ollykor, mikor

fen yagyon és liadd mondja reá az isteni igéket püspök uram

képébe.

Továbbá ím küldtem valami orvosságot az melledre, mint

kelly vele élnyi, megizentem Bornemiszától. Ha nem szükség,

kit adjon isten, mégis jobb ismerni az füet. Isten tartson meg
mind az mi szerelmes Ferkónkkal. Dátum Bécsbe 20. novem-

bris 1555.

Az te nádrispánod etc.

(Egészen sajátkez).

*1555. deczember 20.

Spectabilis et magnifica domina, consors nostra charis-

sima. Salutem stb. Azt állétom vala, bogy én ez béten haza

mehessek, de igen félek rajta, hogy még az innepre es király

haza bocsásson : ki ha történik, soha gyermekségemtl fogva

nehézben nem esett egyszer haza nem menésem, mint ezúttal

:

mert bizonynyal szívem szerént kévánom vala, ha mind tége-

det s mind Ferkót láthatom vala. Azért megbocsásd szerel-

mes atyámfia, hogy az én kezemmel nem írhattam, mert sok

foglalatosságom vagyon. Úristen tartson meg mind az mi kis

hónkkal egyetembe nagy jó egészségbe. Ez levél költ Bécsbe

20. Decembris 1555.

Nádasfh/ kepx'vcl : lm szüntéii udvarba kell mennem : ez

követ pedig elsiet, azért nem írhatok én magam. Iverecsényi

uramné hozzád megyén. Tahy uramtúl kiildti^m ez levelet, ki

Csepregen beadja.

Az te iiádrispj'inod.
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155(5. n])rilis 29.

Szerelmes Fiókásom. Holnap egy szekérbeli lovat bocsá-

tok hozzád ós mihelt ívok, ottan jüttön jüjj Keresztúrra, onnét

liova kelletik jnöd, esmég megírom. Isten tartson hókével.

Ha leliet nem késem. Datnm Yiennae 29. április 155G.

A te apókml etc.

Alábl) hagyám az búskodást az te leveled megolvasván.

Ferkót lassan lassan az verfény nézésre kell szoktat-

nyi, mert fél, hogy lágy szeme ne legyen, mert, ha Isten

élteti, az kopja hegyire kell többet nézni, hogy nem sem apjára,

sem anyjára, ahhoz kedig nem jó az lágy szem, bizon még

idején, mondja Széchy asszonyom, hogy az világosra kell

szoktatnyi.

(Egészen sajátkez).

"^1556. aiiffusztus 26.

Szerelmes Orsikám. Bizony engem az senyédék annyirn

meggyötr és gyz, hogy egyebet nem tehetek benne, hanem

tennap elkezdem magam orvoslani és elveszteni ; az lórom-

gyökeret írósvajjal és viasszal fzték egybe és elször az kom-

lót fzték meg és annak az vizébe förösztöttek meg és oztán

így kentének meg kenvel és csak tennap délest förödtem meg
és azután kentek meg ; de úgy tetszik, hogy csak ez is hasz-

nált
;
azt mondják, hogy mindennap kétszer kell förödnöm és

kendnöm és hogy egy hétig elvesz ; de ha ezzel el nem veszne,

ha te es mit tudsz, írd meg, mert nem lehet egyéb benne, el

kell vesztenem, mert igen nyughatatlan vagyok miatta. — Yagy
két levelemre nem tél választ, kiváltképen arra, kiben az Sár-

várra való menésedrl írtam vala. Akarnám értenem, mit

végeztél. Isten tartson meg, tanétson és seoétsön mind eo-yet-

leneggyünkkel és asszonyommal, Gáborral és minden hozzátok

tartozókval egyetembe. Hála legyen az kegyelmes nagy úristen-

nek, az senyedéktl megválva, jó egészségbe vagyok, hozzám

tartozók is békével és egészséggel vannak, az szegény (Gyulay)
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Mikióstul megválva, " ki az lórúgásba hala meg. Dátum az

táborba Kanizsa mellett, 26. Augusti 1556.

Az te rühös .... ros, tökös h . . . . nuszod. ^)

(Egészen sajátkez).

1556. szeptember 30.

Spectabilis et magnifica stb. Post salutem ezt írhatom,

hogy az úr Isten jó voltából mind fejenként egészségben

vagyunk. Azt is írhatom, hogy Ali basa az budai, és Kászon

basa az temesvári és az bosznai Pécsett együtt vadnak, várják

béglerbéget is. Mi itt vagyunk, mi es nézünk ö rejájok, k is

mi rejánk, vagy knézzek ket vagy künéznek inned, az szán-

dékunk, hogy ha rejánk j, megvívunk vele, jól lehet, miért

hogy az király fia velünk vagyon, óva cselekeszünk és ha

esmerhetjek, hogy oly módon jne az török, hogy nálunknál

resb (így) lenne, hát általmennénk az Muraközbe ; és ott úgy

lennénk, mint egy várba. De ezt csak magadnak írom. Valamit

ád az úr Isten fölségétül kell várnunk, de ti minden hásza-

tok (így) népével Istent imádjátok, hogy az úr Isten adjon dia-

dalmat az keresztyéneknek. Eadem valeat feliciter. Ex Csorgó

ultima septembris 1556.

Megbocsásd édes fiam, hogy mással íratám. Akarnám

érteni, mint járt Perkó az új dajkával és az kellissel. Haza ne

várj, ha ollyan hitvány vagy.

(Az utóírat Nádasdy kezeírása).

1557. június 14.

Szerelmes Orsikám. Ertem az te leveledtl, kibl értem,

hogy egészségbe vagytok, azkul (így) megválva, hogy asszonyom

beteges, kit bizon igen bánok, de meggyógyétja Isten, ha ü

kegyelme akarja, vagy oda kiildöm Gáspár doktort, vagy asz-

s/onyom jüjön ide Csúnyba.

A kipuiilo/ntt lu'lytík(4, :iz eredetiben moly ette ki.
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Mihelt az te leveled juta, ottan izeriék bátyádnak Uzsainé

dolgárúl és ím kct levelet íratott, egyiket az szigeti, másikat

az fölsölindvai porkolábnak, liogy békével bocsássák, azért

küldd neki az leveleket.

Az hol azt írod, hogy ott Szent Miklóson vársz én tülem

tanúságot, az tanúság ez, hogy se te, se Ferkó, se házad népe

az házból soha csak egy lépést is kii ne merjetek mennyi, se az

kerbe, se az szlbe, se Kapuba, seSöjtörre^se Csapodra, se az

lózsi szl, se az keresztúri tó látnyi és se házas leányid, se az

szomszéd asszonyok hozzád ne merjenek mennyi, hanem ha az

szigeti asszonyokba, hol egy asztalra egyszer, hol másszor és

még egy asztalra, mind addig, míg elkeriiln vendéglenél,

ezekbe egyebet fetek, jószágtok vesztésébe egyebet ne merjetek

miélni és tegyétek le zsáktokat és üljetek le rajta : kel ez sem

volna gonosz, ha száz forintot elosztogatnál az szegénység

között, de ezt oly nyomorultaknak kellene adnyi, kik szköl-

ködnének és az mint és kiknek és honnét valóknak osztoga-

tod — mert külömbenn egy fillyért nem érne — lajstromot

kellyene róla tartanod. Isten tanétson, segétsen és tartson

meg. Batum Pozsont 14. junii 1557.

A te vén nádrispánod etc.

lm Bottyáni uram valami retket küdött neked, köszönd

meg neki leveled által.

Királyné asszonyt ne hagyd cseresnye nélkül, az f.

leányasszonyid (így) se feledd el.

(A czím kivételével sajátkez).

1557. június 15.

Szerelmes Orsikám. Semmit nincs mit írnom, csakhogy

nem akarám ez embert levél nélkül hozzád bocsátnom, te es

iizt mielled.

Továbbá az ott való lakásnak módját, az mint megírtam,

senki által ne hágja, mint az leokai szertartást az pestis

koron. Dátum Posonii 15. junii 1557.

Az te Nádazsdyd etc.

(A czim liijján sajátkez).

XÁDARDY TAMÁS CSAT.ÁDI l.KVKI.KZKSE, 2
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*1557. jiniius 24.

Szerelmes Orsikáin. Régen tudtam két bnödet, temma-

gad is gyakorta vallottad meg ; egyik az, hogy nem tudsz

hazudni, mert csakhamar kezedbe kaphatják ; más az, hogy

hitvány rovasz vagy ; mert nem kellett volna ezzel, hogy elvesz-

tetted pöcséted, az én nekem való Írásodat elhagynod ; nem

tudtál-é azvagy csak ennyi kis rovaszságot gondolni, hogy

Sárvárott feledted azt pöcsétgyrt és akárki gyrivel pöcsé-

telhettél volna és ez üdközbe más pöcsétgyrt metszethettél

volna. Azért ezféle magadmentésedet nekem való nem írásod-

rul innétova bé nem (veszem) ; ugyan pöcsétöletlen leveledet

is jó néven veszem én, kibe egészségtekrl írsz. Isten tartson

meg. Dátum Pozsont 24. Junii 1557.

Ertem Boldizsár deáktul, hogy Ferkó külömb állapotba

vagyon, hogy nem mint ott hagytam volt. Hála istennek,

éltesse az kegyelmes nagy iiristen.

Az te nádrispánod etc.

(Egészen sajátkez).

1557. szeptember 16.

Szerelmes Orsikám. Ez esse íiai (így), eltörték az én uti ka-

mora székemet és az te kis uti székedet hozták el, kire az én aszú

faromnak csak az fele is alig fér reá és míg rajta ülök, nem

különb, mintha félig csigáznának, azért kérlek kül ide az

kamara zselle széket mind vánkosával egyetembe, ülhetek

is rajta. Az bolt eltt való pitvarba vagyon, mert hogy Kins-

perger uramat várjok vala, az nagy szobába vala és én tcte-

tém-bé az kis pitvarba. Az mint írtam vala, hogy ma elindu-

lunk, nem lehete, holnap indulunk, mert még ma érkezik ide

bán uram és lovászmester uram. Egy kocsira tegyék az széket,

még ide jutnak véle. Isten tartson meg. Dátum az bodonheli

táborból Tort etc. Ki. Septembris 1557.

Az te Agg Hadnagyod.

(A c/iin kivételével saj.-itke/.u).
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1557. szeptember 22.

Szerelmes Orsikám. Azon is örülök, hogy elbb megér-

tetted volt az dolgot, azon is, hogy az én levelembl jobban meg-

értvén, megvigasztaltál, az módját bizon még nem tudom, csak

azt értem, hogy megvagyon az frigy, de még itt mindaddig

titkolj ok, míg király kü nem jelenti, ki nem késik, mert immár

királyhoz fel, mind az, kit az követek ell elküldtek s mind az

budai basa embere, de azért még is hallgass és orozva erülj.

Isten tartson. Dátum az gyri táborból 22. Septembris 1557.

Az te Nádazsdyd etc.

(Egészen sajátkez).

1557. október 3.

Szerelmes Orsikám. Ersen várjok az követek megjövé-

sét, kik mihelt megjnek, azonnal Bécsbe kell mennünk és kel

ugyanonnét hozzád, de azért az bélest ha megküldöd, holnap

megesszek az sok jámborral Ferkó egészségeért. Isten tartson

meg. Dátum az gyri táborból 8. Octobris 1557.

Az te nádrispánod stb.

(A czímzet kivételével Nádasdy kezeírása.)

*1557. november 10.

Szerelmes Orsikám. Hála istennek, hogy békével vagy

mind Ferkóval eszve. Ertem az Zsuzsonna asszony hozzád

menését ; de nagyobb gondom vagyon orczád viszketésére

;

azért ez héten és ez jövendn az házak annyira megkészülnek,

hogy mind fiastul feljühetsz és az ó házakba szállhatsz, és én

minden népemmel az új házakba megmaradhatok : azért

készülj. lm megküldtem az gyertyát; ha mi egyéb szükség

leszen is, jelesben az ide jövésre, írd meg, mindent megküldök ;

mert nem kell halasztanod az feljövést, nem kell pakczálni

azzal, az mi embernek egészségébe jár ; mindazáltal írd meg,

mit végezsz Zsuzsonna asszonynyal.
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Az orvosságot, kit Gáspár doktor kéret Balassyné asszo-

nyomnak, siess Pozsonyra küldeni.

Mikor felhivatlak, az nagy szép új sznyeget, kit Kani-

zsárúl hoztak vala fel, és az kit minap Györrl hozék, felhozd

Teled és töhhet is és kárptokat is.

Pécsi püspök ^) szántalan marhát hozott nekem, neked

és Ferkónak ; az több marha között egy görög ládát és egy

török ládát és azokba külömb-külömbféle szép marhákat ; azért

nem küldöm meg, hogy mikor feljüsz, házad ékes legyen vele.

Oly sok az marha, hogy egy kis tárházat megtölt. Bizony soha

ilyen kevés jótételemért nagyobb hálaadó emberre nem talál-

tam ; úgy tartsok, mint fiúnkat. Ugyan csoda marhákat látsz,

mikor ide jüsz. Isten tartson meg. Datnm Bécsbe 10. Novem-

bris 1557,

A te nádrispánod etc.

Zay uram is ^) mondja, hogy mind neked s mind Ferkó-

nak hozott egyet s mást ; de felbontatlan házához vütték ; de

mikor haza megyén, megküldi. — Az frigy megvagyon ; de

azért az ki közel lakik az törökhöz, otthon ne háljon.

Az Gáspár doktor levelét, ki nekem szól, kománkkal

nézesd meg.

(Sajátkez).

1557. november 25.

Szerelmes Orsikám. Jól lehet tegnap azt írtam vala,

hogy csak az bábáért is és az ház látni es így fel kellene

jünöd, de ha az orczádat nem féltenéd, hogy reá térne az beteg-

ség, kel késhetnék az félj öves, mert bizon igen hideg vagyon,

itt is nem szüntenn kedvünk szerént való szálásunk lehet ilyen

téli üdöbe. De ha eljüssz, azt mondja Péter doktor, hogy mind

magadat s mind az gyermeket igen örizt (így) az hidegtl és

nz szekeret jól befödjék, mert azt mondja, hogy bátor semmi

tagja az gyermeknek meg ne fázzék is, csakhogy az hiriog eget

az száján és az orrán bévonsza, veszedelmes neki, kit. l.-Uja

^) A konstaiitinápolyi k()vetségböl hazatért Verancsics Antal.

") Verauesics követtár.sa. Zay Ferencz.
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Isten, magamon is vettem eszembe. Isten tanétson. Dátum
Bécsbe 25. Novembris 1557.

Az te Nádazsdyd etc.

(Sajátkez, csak a czím idegen kéz írása).

1558. február 5.

Szerelmes Orsikám. Két leveledre nem tettem még

választ, egyiket Csáfordi hozá, másikat Térjék Tamás uram.

Decsértessék az kegyelmes nagy úr Isten és bála legyen neki,

bogy mindketten békével vattok, én is bála Istennek békével

vagyok. De nem szintén kedvünk szerént való bírunk kezde-

nek az í'elföldrül jüni, mert Bebek immár együtt volt az törí)-

kökkel, ebbezképest félek, bogy nem szüntén kedvünk szerént

való válaszunk kezd lennyi Grábriel deák által. De azért úgy

készülünk bozzá, mintba meg volna az dolog, bogy mi rajtunk

ne múljék. Es csak úgy legyen, mint az nagy úr Isten akarja,

és valamint leszen az dolog, ne kéménld az fejér borjút, ne

gondolj vele, esmég megbízlalom az fejér borjút. Ha az dolog

végbez nem megyén, csak az rubák lesznek övé, az többi

nálunk marad, ba kedig végbez megyén, ba esze nem leszen

megszolgálja stb.

Ha Istennek kellemetes leszen, busbagyó pénteken vagy

szombaton ottbon leszek. Dátum Pozsont 5. Februarii 1558.

Az te nádrispánod etc.

Ha az dolog ennél is inkább megcsavaroszik az fölföl-

dön, sóba nem értem, bova leszen búgom, Isten bocsássa az

nagy eszét és akaratját neki.

(Egészen sajátkez).

'^1558. május 81.

Szerelmes Orsikám. Vettem az te leveledet ; Sárkán is

tennap jöv ide ; bála istennek bogy békével vagyunk, azaz

bogy mind magad s mind Ferkó békével vagytok. Bnös
vagyok és bocsánatot kérek, bogy ezzel még csak két leve-

let írok.
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Továbbá ím küldtem egy levelet, Gáspár doktorét, mint

kell az tejet Ferkónak adnyi ; ha nem használ sem árt azon-

képen neki adni és ne nézd ezt, hogy soha mi földünkbe nem

éltek úgy vele, késértsd meg.

Az apró cseresznyébe se nekem, se királyné asszonnak

felségének ^) ne küldj, hanem az öreg szemöbe, mikor jól

megérik.

Az én egészségem fell egyebet nem írhatok, hanem

hogy hála istennek sem hideg nem lel, sem semmi tagom nem

fáj, csakhogy ertlen vagyok még és az étel és az alvás még

nincsen kedvem szerént, de azokba is naponként jobban vagyok.

Azt hiszem, hogy ez héten megj Zsennyey, aztán keve-

sebb fogyatkozásod leszen. Immár az menyekzig légy ott ; ha

kedig nehéz ottan, menj Szent Miklósra, de bizony kevés házad

leszen. De mikor az menyekzre mégy Sárvárra, két vagy

három nap Sárvár között és Leoka között lakjál, hogy az jó

égrtil ne menj mindjárást az sárvári hitvány égre az leokai jó

égrl. 2) Isten tanétson. Ezt én arra írom, hogy nem vélem,

hogy én az menyekezre haza érkezzem. Isten tartson meg.

Kely nem volna gonosz, ha Ferkót az jó égen Leokán hagy-

nád. Dátum Bécsbe pünkösd harmad napján 1558.

Az te Nádazsdyd etc.

El ne veszesd édes ham a tejrül való levelet.

Kívül: Az tejet mint kell megcsinálni az gyermeknek.

(Sajátkez).

*1558. június 5.

Szerelmes Orsikám. lm küldtem az te udvarnépednek

való posztótjkivel megéred ükét (így), azaz az i fiakat, az mosóuét,

sütönét, segétjökkel és az házsepröket. De az ifiaknak most

több nem jut egy-egy dolmánnál és egy-egy nndrágnál. Az
()reg ifiaknak kék karisiából kell dolmánt csinálni, azt sárgíi

posztóval meg kell bélleuvi : nndráírot is azouból hn jut. h;i
*'

•

M Miksa rseli király, késbbi magyar király nje.

•) = jó levegü.
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keclig nem jut : keiiturából. Az töbl) i fiaknak az vörös kentúra

posztóból mind dolmánt s mind nadrágot kell csinálni. Azon

kenturából kell mosónét, sütönét és segétöit és bázsöprket

ruháznyi.

Az apró árva gyermekeket szÖl két (sic ; tán = szlkés

= szökés == szke) pöcsét brazlaiból kell ruháznyi — Csáky

Lászlót az vörös stametból kell ruháznyi ; annyi az posztó,

hogy mind föls ruhája, dolmánya és nadrága megleszen bellö.

Az posztónak számát ez bekötött czédulából megérted. Isten

tartson békével. Dátum Bécsbe 5. Junii 1558.

Az te Nádazsdyd etc.

lm az ifiak lajstromit is megküldtem, az kiket meg kell

ruházni.

Az posztót hogy megnyírtok, meg nem mérték; azért

megméresd otthon és mérve adják Gordács kezébe és esmég

mérve adja kü, úgy tud számot róla tartani.

(Sajátke/ü).

1558. június 8.

Szerelmes Orsikám. En az kegyelmes nagy úr Isten jó

akaratjából egészségbe vagyok, kit adja szent f. te felled

is, az mi Ferkócskánk fell is hallanom. De császárt f. ma
ebéd utánn esmég hideg löltí), de ez magadnál legyen. Noha
mind ez világ tudja, de én nem akarom tudnyi, te se tudjad.

Továbbá az úr napját megvárom és én hordozom az

mönyasszonyt $gy fell, de azután haza kéredzem és ezen meg-

látom, ha ember az császár, hogy haza bocsát az mennyegzre

és így kéredzem, hogy az mennyegzö eltt való pénteken el-

bocsásson és szombaton S:'irvArr;i jutok és vasárnap ott leszek,

hétfn esmég elindulok és kedden esmég itt leszek, ha több

na})ot nem kérhetek tíili). Isten tartson meg. Dátum Bécsbe

8. Junii 1558.

Az te Nádazsdyd etc.

Boldizsár deákot ma várom vnla meg, nem kiildél cse-

resnyét sem királyné asszonynak, sem nekem. Píh köszönöm.

Borsót sem kiildél, ki immár itt is elég vagyon.
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Ferkónak uagy híre neve vagyon itt, liog}' igen épéteté

Szigetet. Dicsértessék az Ur Isten.

(Sajátkez, csak a czimzet idegen kéz írása).

'^1558. június 22.

Szerelmes Orsikám. Bezzeg jól tetted, liogy utánam

küldted az övet; de mégis egy tafota övem és egy keztém

{heztifiim ?) maradott ott, azokat is küldd meg.

Az pályát te nyerted királyné asszonnál az muskatál

körtvélylyel, légy érte az dinnye pályáért is. Ha Ferkó meg-

gyógyult, mennj el az kerek táncz járni ; kel még rajta kap-

hatlak az tánczon.

Tennap még délbe kérdez volt császár, ha megjüttem(-e?)

;

ezt értvén, ottan hozzá menék cseh királyhoz, ki igen örömöst

látá, hogy megjöttem, mert volt kezes értem. Isten tartson

meg. Dátum Bécsbe 22. Junii 1558.

Ha sietnél több muskatál körtvélyt küldeni, még esmég

megnyerhetnéd az pályát, mert még hire sincs ide. Kérlek,

légy érte.

A te vén nádrispánod mp.

Sitkén, Haloltinál, Iváncsinál, Loóson. Fölesen, kel Szent

Miklóson is találnak körtvélyt.

(Sajátkez).

1558. június 25.

Szerelmes Orsikám. lm küldtem egy skatulába valami

aprólékot, Ferkónak valót az végre, hogy náhid legyen, hogy

mikor valahonnét haza megyek, adj kezembe, liogy adjam

neki, mert gyakorta ol lianiar indulok, hogy semmit nem vühe-

tek neki, te kedig azt hattad, hogy mindenkor vügyek valamit

neki. Továbbá im küldtem az doktortól egy zsankó síjiját.

kivel mást sípoljon Orsolla asszon és annak utánna az, kinek

kelletik. Orvosságát is küldtem az doktoitúl Orsolla asszon-

nak. Továbbá, mikor eljüvék tüled, mondod vala, hogy valami

zsinórt adsz, kihez képest itt egy ruhának valót vegyek, de el-
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feledted, azért küldd fel és ha mit egyebet is kell vennem, írd

meg és küldj az fejérkeböl jelt, kire feladják.

írd meg azt is, mit vügyek OrsoUa asszonnak és az ü leá-

nyinak, mert minap egy német azt mondd, liogy mindaha vala-

mit vügyek az dajkának. Isten tartson meg. Az szekeret küldd

meg, kel küvájhatom magamat, az doktort más szekerén is

haza küldheted, vagy Pozsonba vagy ede akar jni. Dátum

Bécsbe 25. junii 1558.

Az te Nádazsdyd etc.

Az doktornak add meg immár tikját, lúdját. Az doktor-

hoz mindjárást vessenek egy inaast, ki szolgáljon neki, mig

ott leszen. Dátum etc.

(Sajátkez.)

*1558. augusztus 11.

Szerelmes Orsikám. Batthyány uramnak szóló leveleket

küldj Ilohonczra. Ma nem írhatok, mert délest császárral va-

dásznyi kell mennem ; de holnap mindent írok. Istennek legyen

hála, minden dolgunk jól vagyon. Cseh királynak, királyné

asszonnak is te szóddal ma ebédre nagy sok jó . . . dinnyét

küldék; igen köszönték. Dátum Bécsbe 11. Augusti 1558.

Az te Nádazsdyd etc.

Kérlek, kérlek, kérlek küldj úrgombát.

(Sajátkez.)

*1558. augusztus 17.

Spectabilis ac magnifica domina, sth. Vettem leveledet

és megértettem ; az gombát es, noha nem sok jött hozzám

épen, azért jó néven vettük tüled. A íninémü marhát küldött

Sztenicsnyákból ^) Bódizsár deák mind kettnknek és Ferkónak

is, ez bekötött czédulából, kit Bódizsár deák levelébl vettem

kü, megértd. Az karvalyokat, kérlek, tartasd szépen és röz-

tesd, hogy mikoron istennek kegyelmességébl innejd haza

szabadulok, lehessenek mindkettnknek használatunkra és

mulatságunkra. Továbbá az két vég vászonnal ketten egyen-

Alsó és Felsö-8/teicsiiy:ik, Horv;Uorsz:V,i;i):m. a. volt I. Ix'n lia-

távörezredhez tartozott faluk.
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löképeii üsztozzimkj fele tied, fele enyim legyen. Az nyesteket

is énnekem engedjed, kéváltképen lia jók lesznek, liogy ez

télre valami dolmánt bélethessek magamnak vélek ; de ha jók

nem lesznek, ámbátor tiédek legyenek, énnekem ne adjad ket.

Ferkónad add meg az confectet, mert még nem tud az kar-

valyokkal bánni. Tartson meg az úristen mind Ferkóval egye-

temben nagy sok esztendeig . . . sth. Költ Bécsben 17.

Augusti 1558.

Nádcisdy kezével: ^) Megbocsásd édes íiam, hogy az

deákkal Írattattam, mert bizon igen foglalatos voltam. Az
hiiszonharmadfél tallért és az huszonegy krajczárt megadák

;

de nem írtad meg mennyi költ el benne és hova ltt. A haza-

menésrl más levelembe teszek választót.

Az te Nádazsdyd etc.

A mit hagytál hogy vásárljak, csak Sárkánt várom,

ottan (= legott) megszerzem
;
jóllehet nem érem meg az pénz-

zel, kit küldtél, de meg kell lenni az úr dolgának.

-1558. október 10.

Spectabilis et magnitica domina ; stb. lm küldtem há-

rom légyfogó üveget, kikben az legyeket ekképen kell fogni,

hogy egy kevés mézes vizet kell az ivegek fenekére tölteni és

azt a vizet az ivegben meg kell locsolni ; azonképeu az iveg-

nek az száját es kövöl mézes vizzel egy kevéssé meg kell

kenni ; igy mind bele mennek az legyek és valamelyik belé

megyén, azokban csak egy sem tud küjoui : hanem mikoron

légygyei megrakodik az iveg, kü kell vinni és más vizzel kü

kell belölök mosni. — Továbbá im küldtünk egy lakatot és

egy reteszt fejével egybe, kit magaddal viselj, hogy mikoron

törtínik úton járnod és valamely jobl)ágyodiiál megszállanod,

mindjárást rávethesd az ajtóra, hogy maihád bizvásban lehes-

sen az házban. Az selyem felöl választ várok tüled és mihe-

lyen megírod, azontúl megvétetöm és aláküldöm. Isten tartson

meg sth. Dátum Vieunae lU. Octobris 1558.

Az le Nádazsdyd vU\

íCsnk az aláírás INádasdyé)

'} \z tílüzöt az iiüdeák iri;i.
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1558. október 10.

Spectabilis et Magniíica Doiniiia stb. Hogy ede juték,

találám itt Gajetánusnak két levelét, egyikét nekem szólót,

másikát neköd, kit lm ez bekötött levélbe megküldtem neköd.

De miért hogy víltem azt, hogy az te leveledet is olaszul írta,

Jelszakasztottam vala, tudván azt, hogy senki nem volna ott,

ki meg tudnája magyarázni. De az levél nem olaszul, hanem
deákul vagyon írva, kit György urammal megmagyaráztasd.

Továbbá Ferkónak küldött valami maskarákat, kik között sze-

recsen maskarák is vannak. Okkal cselekedjetök azért velk

az gyermek környöl, hogy meg ne ijedjen tölök. Kegyesnek is

küldött valami szappant, kit az tanyesztrába meglel.

Továbbá neked is köldött két pár öreg galambot és egy

pár fejér gerliczét. Az galamboknak az egyik páriája fejér, s

az másik fekete. Ezt azért írj ok, hogy az feketieket kölöml)

házban tartasd, az fejéreket is kölömb házba, mert ha az

fekete az fejérhöz férkeznék, tahát megölnék egymást. Az két

fekete galambot azért kölömb tartasd, az fejéreket is kölömb.

Ennyiek penég búzát, kölest adjanak és közösleg törött árpát

is és keváltképpen kender magot adjanak ennyiek. Az kender

mag igin használ nekik, kitl jó egészségök is lészen. ím
ugyanazon kosárba költök az galambokat, a kibe hozták ket.

Ezt azért az kosárt megtartsad, hogy ez után is, ha valame-

lyik házunkba el akarod veled ket elvinnyi, bízvást elvihetöd

benne. Az kosárnak az fels rendibe az gerliczéket hozták,

kiket mastan alá nem küldhettem, mivel hogy az úton, hogy

hozták, az galamboknak az eggyike az egyik gerliczéhöz

hozzá szaladt volt és az nyakáról, hátáról és fejérl az tollat

lekoppasztotta volt, meg is sértette volt egy kevéssé, de mihelt

meggyógyul és az tolla valamennyire megkezd nni, azontúl

azokat is aláküldöm, a vagy én magammal eggyött alá vi-

szöm, ha addig meg nem gyógyiilna. De azt hiszöm, hogy f

hamar meggyógyul, mert János deák szépen bánik vele. Az
galambokat penég és az maskarákat, az szappannal egye-

tembe, Tarnóczy Jakabtiíl küldtem el. Isten tartson meg jó
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egészségben miiul Ferkóval egyetembe. Dátum Yieiiuae 10.

octobris 1558.

Az te Nádazsdyd etc.

(Csak az aláírás Nádasdy kezeírása).

*1558. október 12.

Spectabilis et magniíica domina .... Szerelmes atyám-

fia, küldd fel mindjárást mind az négy olasz galambot ugyan-

azon kosárba, a kibe alá vitték, mert császárnak fölségének

valaki megmondotta ket és fölsége kére engem, bogy az fiaiba

íidnék neki. Én feleléküf'ölségének, liogy én akarok várnom az

fiaiba fölségétöl ; de fölsége mégis azont vitatta. Inkább illik

azért annak lenni, bogy mi várjunk tle az fiaiba, bogy nem
mint fölsége mi tlönk. — Küldd fel azért ükét mindjárást az

kis bintón és azon inastól küldd ükét, a ki innejd vitte ket
alá, mert immár jól tud vélek bánni. Az gerliczéket is

fölségének megemlítettem vala ; de azokkal semmit nem gon-

dola, azt monda, bogy köz az. Isten tartson meg sth. Dátum
Yiennae 12. Octobris 1 558.

Az te Nádazsdyd etc.

Kérlek, édes fiam, ne bánkódjál az galambokon : lia

fölsége nem ad az fiaiba, bizony igaz, Olaszországból mást

bozatok. Az módja azt mutatja, hogy nem sokáig késlel itt ü

fölsége. Bizony nagy kegyelmességgel tudakozott íí fölsége

mind te ríilad s mind fiunkrul.

. . fogadja isten Kegyesnek, bogy az ])ork()vet Lengyel

kezébe adta. Szülfü gyökeret most kell ásni.

(Az utóírat Nádasdj^ kezeirása).

1558. október 15.

Köszönetünknek utána. Balázs deák azt monda szóddal,

bogy szömnek való nádmézet kübljiink. ki micsoda nádméz

legyön nem értök. Tudom liogy moudod vala egyször, bogy

czukarom kandit küldjünk s ne talán tán mást es azt kérted, de

Balázs deák nem tudja megmond.ini. Azért téíjy bizonyossá

mindjárást, hogy tudjunk mit küldeni.
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Továbbá szökíu sziiio selyöm es két féle vagyon, egyik

sitétebb, az másik világosbb, Balázs deák penig azt mondja,

hogy oroszlán szín selymet kéretsz az gomboknak, osztán

igön szép vöröset, mi legyön az oroszlán szín azt sem értök,

xlzért írd meg nyilvábban és küldj valami próbát es, kihoz

képest tudják mind az két félét megvenni. Isten tartson meg

nagy jó egészségben mind Ferkóval egyetöm.be. Költ Bécsbe

15. octobris 1558.

Az te Nádasdyd m. p.

(Csak az aláírás sajátkez.)

1558. október 16.

Szerelmes Orsikám. Istennek legyen hála, hogy békével

és egészséggel jutottatok haza azaz Sárvárra, de ott nem sokat

késtek. Isten jót adjon neked, hogy nem bánod, hogy az galam-

bokat, vagy jut ezekbe vagy nem, de Gajétanos uramtúl töb-

})et hozatok. Isten tartson meg. Az több dolgokrúl az több

leveleimbl többet értesz. Dátum Bécsbe 16. octobris 1558,

Servitor Nádazsdy etc.

(A czím híjján sajátkez.)

1558. október 18.

Spectabilis et Magnifica Domina stb. lm megküldtem

az fejér cukkar kandit, kit sok közöl válogattak, én ingyen

nem véltem, hogy illyen szépet lelhessenek mást itt.

Az atlacz selymet szegf sznt, mást meg nem küldhe-

tem, mert soholt az boltogban (így) afféle sznt nem lelhettek.

Ilona asszonynyal is kerestettem, de sem tehette soholt sze-

rét. Mindazáltal kén hoznak valahonnajd az Kermesen ^) soko-

dalomra afféle selymet és megvetetöm s meg is küldüm.

lm az Ferencz párnájának való irhát es megküldtem, ki

jól lehet igin sok annak, de miérthogy egymástúl nem akar-

ták elmetszeni, mindenestl meg kellett vetetnem, igen drá-

gán. De igin félek rajta, hogy az öreg toll mind által megyén

^) Alkalmasint Kreuis. legalább a következte évi októberben is em-

lékezik az ottani vásárról, a mely Simon Juda napján (október 28.)

tartatott.
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rajta, liogj illyen gyönge. Ammi azért az Ferencz párnájátúl

inagmarad, te magadnak csináltass abból fej alt avagy vánkost

és ha tetszendik, hogy jó leszen, írd meg nekem, én derekalj-

nak is kész vagyok neköd megvetetnem és alá küldenöm. ím
az thruciscnst is és egynihánny poma gránátot az lant búrrral

egyetembe megküldtem. Az lantot is bamar nap megküldüm.

ugyan most megküldtem volna, de illyen hertelen nem lelhet-

tek jó. Isten tartson meg mind Ferenczczel egyetembe nagy

jó egészségben. Dátum Yiennae 18. octobris 1558.

Továbbá Széchy asszony amminem ágy szerszámot

adott vala, abhoz megcsináltattam az ágyot is. De paplan

nincs hozzá. Az tárházba láttam egy paplant, ki az Széchy

házból költ volt, mert az Széchy czímer is rajta vagyon, közép-

aránt az kétfej sas, valahogy jutott oda. Küldd fel azért ede

azt a paplant, kéntalán jó leszen az ágyhoz, de jól betakar-,

tasd, hogy az ess ne érje.

Továbbá édes atyámfia, ha szerét tehetd, küldj valami

fáczánt és foglyot.

Az bestyét az Mayladod (igy) kerested (így) we^^ e.s-

htildd fel^ mert immár egynilidnyszor kérdezte császár.

Az te Nádazsdy etc.

Az két fejér poma granat sonyó, az tübbi édes.

(Csak az aláírás, s a dlt betvel szedett rész Nádasdy kezeírása.)

1558. november 3.

Tekéntetes, Nagyságos, Tisztelend és Szerelmes Felesé-

gem. Köszönetemnek utána. Tegnap ebéd után császár íí föl-

sége Prágába indula és fölségét étlen elkésértem, de miért

hogy késn az késértésbl tértem vala meg, mind az ebéd s

mind az vacsora egy lén. Továbbá ma reggel indultam Bécs-

bl és az úton ede jövet találám el Begetey Bálintot, kitl

írtál volt neköm egy levelet, kiben írsz az Ferkó betegségérl.

Miért penég, hogy holnap Istennek segétségébl iunejd Leu-

kára akarok mennem. Kérlek, hogy ha az gyermek betegsége

szenvedi, jöjj holnapután hozzám Leukára, ha ])enég az jsyer-

meket ott nem merd hagyni, tahát írd meg neköm, én ma-

gam oda megy()k hozzád Sárvárra.
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Az Gyrre való menetel el nem miilt, de császár föl-

sége elhalasztotta egynihány napra. Isten tartson meg jó egész-

ségben nagy sok esztendeig mind Ferenczczel egyetembe.

Költ Kereszturot 3. novembris 1558.

Az te Nádazsdyd.

Ez bekötött levelet siess küldenyi Kanizsára, kérlek

el ne feledd.

(Csak az aláírás és utóírat Nádasdy keze írása.)

1559. január 2.

Szerelmes Orsikám. Ertem az te leveledbl, hogy Ferkó

náthás és hurut. Isten adjon egészséget neki. Kérlek is, hogy

írd meg mint vagyon. Az ide feljövésedrül azt hiszem, hogy

nem leszen gondod.

Az doktor fell írtam volt azt, hogy csaknem szegény

Pál urammá lén, annyira elbúsétották vala, de immár megtért

az mennyegz után.

Az dajka asszony leánya fell régenn választót . . . . m,

azt is hiszem, régen ott vagyon az leány nálad, mert nekem Les-

tár uram azt mondta vala, hogy megírta feleségének, hogy oda

küldj ö.

Az gylést tennap kezdették el, valamikor végezhettyék

el, félek rajta, hogy vége lehessen ez farsangba.

Török császár fiai között, magyák (= mondják) közhírrel,

hogy valami igenetlenség volna, ha bizon volna, használna

nekünk, de az bizony, hogy perzsiai király megverte az tatárt,

az is használ valamit nekünk, de viszont esmég igen árt

nekünk, hogy az törököt (így) tízezer spanyolt vágtak le

Afrikába. Isten segétsen bennünk és tartson íl szent fölsége

mind Ferkóval egyetembe. Dátum Pozsont 2. januarii 1559.

Az te Nádazsdyd.

Csoda sok dolgokat kíván császár ez gylésen ez ország-

túl, de igen ösztövér az pecsenye, kevés zsírja csöpöghet.

(Sajátke/, csak a ezím idegeu kéz írása.)
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1559. január 9.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelendn és szerelmes felesé-

gem. Köszönetemnek utánna. Még az király Bécsbl nem jütt

alá és mind addég sem j, míg alá nem Wjjok ü fölségit. Mert

még az ország be nem gylt.

Továbbá mastan egyéb újságot nem írhatok, hanem

hogy az törökök, ammint értök, igin gyülekeznek oda ti felé-

tök és rablani akarnak. Tudod, hogy egyszer is, mikoron Er-

délybe mentem vala, te reád és Batthyányiné asszonyomra bíz-

tam vala az végeket és akkoron Beszprémnél igin megvertítök

volt az törököket. Mást is azért mindenfell vigyáztass és

emberkedjél és az végöknek viseld szorgalmatos gondját. En
penég mastan semmi segétséggel nem lehetk innejd.

Továbbá Zsennyei kérkedött neköm valami jó gyümölcs-

csel. Kérlek azért, hogy mikoron felküldöd az sós tejet és az

dinnyéket, ugyanazon szekéren küldd fel az Zsennyei gyümöl-

csét is. De meghagyjad, hogy az dinnyét jól betakarják, hogy

az hideg meg ne vegye és meg ne tördjék. Isten tartson

meg mind Ferenczczel egyetemben jó egészségben. Költ Po-

zsonban 9. januarii 1559.

Az te Nádazsdvd etc.

Az doktor meg kezd bolondulni, elveszett szünö, igen

gyÖtri Simon kamánk asszony is. Sárkány is, az mint látom,

nekem kell megszolgáltatnom mennyegzét.

(Csak az aláírás és utón-at van Nádasdy kezéveL)

1559. január IH.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és s/erelmcs felesé-

gem. Köszönetemnek utánna. Még az király alá nem jütt,

oka az, hogy megbetegedött volt. De ü fölsége azt írta, hogy

ez jöYÖ szombaton indul Bécsbl és vasárnapra alá jü. Jólle-

liet egy nap alá jühetne ede ü fölsége, de miért hogy királyné

asszonynyal egyött j, azért érkezik két unpra ede. Azt is

értk, hogy BAthoryné asszonyom is ede feljti királyné asszony-

hoz. Te is azért légy készen, hogy ha fel kelletik jünöd, mind-
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járást elindulhass. Itt mind bátyáddal Báthory nianimal s

mind asszonyommal feleségével szembe lehetsz.

Továbbá nem tudom, ha az én levelemet, kit Sztenics-

nyákból írtak, megmagyaráztattad, mert felszakasztva hozták

én nekem. Ez bekötött czédnlából azért, kit abból az levélbl

írattunk kii, megértd, mit küldütt mind Bódizsár deák te

neked és Ferencznek. Isten tartson meg jó egészségben. Költ

Pozsonban 13. januarii 1559.

Idem manu propria

Az te Nádazsdyd etc.

Egy emberre találkoztam volt, ki csak kevéssé, hogy

Pállá nem lén. De én vesztem el tled. Ez ki legyen, idvel

megértd tülem.

(Csak az aláírás Nádasdy kezeírása).

"^'1559. január 1 5.

Szerelmes Orsikám. Vettem az te édes leveledet, kibl

értem az te és az Ferkó egészségét, kirl hála legyen szent

fölségének és dicsértessék az . szent neve ; én is az kegyelmes

nagy úristennek kegyelmességébl jó egészségbe vagyok. Pénzt

mastan bár se te, se Zsennyey ne küldjetek, hanem ha írok.

de azért készen tartsatok. Akarom, hogy hagytál az zsaládiába

magadnak, immár jobb kedvvel költöm el az kit küldtél. Az
királyné asszony körtvélye ugyan az volt, az kirl irtál és el-

küldtél. Jól tetted, hogy elküldted a Zsennyey gyümölcsét. Az
dolog kire kértél vala, mibe legyen, megérted az levélbl kit

leányunknak \) írtam ; de az dolgot csak te és leányunk értse

ideig ; de azért készülj hozzá lassan ; de megmondd leányunk-

nak, hogy ugyan ne járjon mint Hásságy Borbála, ki nem tr-

heté volt, hanem megmondta volt neked, hogy Both Gryörgy-

nek fXdták.

Király ü fölsége azt írja nekem, hogy holnap indul

Bécsbl és kedden estvére itt leszen ; de én látva hiszem

;

kértem is ü fölségét, hogy ne jüjjön míg jól meg nem gyó-

') Szlúny Auna. (Úgy tetszik, ekkor kérte meg- Oláli Császár Mik-

ItVs a lány kezét Nádasdytól s a levél erre czéloz.)

NÁnASDY TAMÁS OSAT,AnT LEVELKZKSi:. O
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gyul ; inilielt megj, ottan megírom. Isten tartson meg. Dátum
Pozsont 15. Januarii 1559.

Az te Nádazsdyd etc.

Ha tetszik, mikor megadod az levelet x4.nnának, mondd

azt neki, hogy olvastassa meg kománkkal, mert te röstelled és

hivasd fel kománkat ; és mikor kománk az levelet olvassa,

nézz az orczájára Annának és lásd meg mint tartja magát, és

hagyd meg neki hogy tegyen választ; lássuk mi választót

teszen ? De komámnak meghagyd, hogy csak nála legyen az

dolog ideiglen.

Idem mp.
(Sajátkez.)

1559. február 4.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és szerelmes felesé-

gem. Köszönetemnek utána. Bizony, hogy ez két nap igen

nehezen voltam az nátha miatt, ez elmúlt éjjel is nem nyug-

hattam miatta. De legyen istennek hála, ma jobban voltam és

az ebédet is Batthyány uramnál nagy vígan ettem.

Továbbá ezúttal Csány Akácziostol küldtem volt neked

hatvan aranyat szépeket és igaz mértékkel valókat és meg-

izentem vala tle, hogy az hatvan arany helyett az alábbva-

lókban, kik ott nálad vannak, az salczpurgiakban és az török

aranyokban esmét hatvant küldenél, kiket még sem köldted fel.

Továbbá hagytam másfélszáz aranyat nálad és megizen-

teni volt neked, hogy aprópénzül felküldenéd nekem ; száz

forint héjával azért, kit itt hagyott volt ezúttal nálunk Csány

apró pénzül, azt a summa pénzt felküldjed, mert vagyon

valami adósságunk is itt, kit meg kellene fizetnem. Más az,

hogy kültség nekül is szükülküdünk.

Továbbá a mint ír nekem Zsennyey az mi fell, csak

aligha te neked onnajd kü nem kelletik költöztetned va-

lami jobb égre, mert ha az árok vizit elbocsátja, kit

el is kell bocsátani , ott te semmiképen meg nem ma-

j-adhatsz ; más az hogy jól tudod . az márczius mely be-

1<'í;os hó légyen. Válaszsz azért magadnak jó idein helyt,

hol lakjál vagy Kapuban vagy Leukáu , vagy Keresz-

turatt vagy Sejtercn avagy ])onéu- S/(Mi<-Arikl<')stt ('s oda jó
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idein egyet mást küldj. Isten tartson meg mind Ferenczczel

egyetemben atb. Költ Posonban 4. Februarii 1559.

Továbbá küldj az bécsi bábának egy szalonnát és tiz

köböl gabonát. Az ládd miérthogy ez idén igen szök Yolt az

disznóbarom, Horvátországból is kétszer való árán boztanak

kü; ezért egyért, másért hogy az bujt is rajtunk vagyon, kés

volna az ártánt lábon felküldeni.

Az Ilona asszonynak is szegénnek küldj egy szalonnát

ós tiz köböl l)vizát, untalan küld szegén egy más aprólékot.

Az te Nádazsdyd etc.

(Csak az utolsó két sor Nádasdy kezeírása.)

1559. február 8.

Tekéntetes, nagyságos, stb. Vettem leveledet, kiben azt

írod, bogy fejed fájadalmas. Bizonnyal bánom, de az Isten

meggyógyét belle.

En tisztán ollyan vagyok mint az márczius, mert neki

termíszeti, hogy napestig egynihányszor megváltozik, hol ess,

hol szeles, hol penég tiszta, i^zonképpen engemet is, niha az

nátha, niha penég egyebféle, csak Isten tudja micsoda, nyavalyák

bántanak, hol penég semmi dolgom nincsen. Ne véljed azért,

hogy én igin nehezen volnék, hála Istennek minden nap mind

az ebédet s mind az vacsorát megettem és csak egy éjjel és

egy nap estig hogy feküdtem, ennek kvöle minden nap dolgot

tettem. Értm azt is mit írsz az mi fell és hogy az szegénsé-

get igin szánod. Látja Isten szívemet, hogy én is fellebb nem
lehet mennyire szánom, és ha egyéb lehetne benne, nem is mí-

veltetném, hanem elhagyathatnám az mívet, de végre a mint én

látom az szegénségnek fizetnünk is kelletik, hogy teljességgel

el ne nyomorodjanak. Ez penég az fejér láda megustromlásá-

val lehet meg.

En az én haza menetelem fell még semmi bizonyost

nem tudok írnom, mert csak tegnap hozák közinkbe az király

kévánságát az mi végezésünkre és még egy ideig itt kelletik

ülnünk. Az disznó aprólíkot és az sós tejet, kit Tahy Bernál-

tól küldtél, jó néven vettem tüled s igin is köszönöm, én ked-

vem szerént laktam véle és az húsételt is azon hagyom el.
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Kád kezdtem yala liaragodnom. liogy az feljüvési: elhal-

gattad vala, de miért hogy leveledéül értm, liogy jó módoun

fel nem jühettél volna, azért nem neliezlök immár reád,

de azért félek vala, ^^^fJV 'ifiért fellteUelek vala, ho(/ij elj'dsz.

Az pénzt, kirül ez napokban is írtunk vala neked, még

sem küldted fel. Küldd fel azért minden lialadék nékül, mert

nagy szükségünk vagyon reá.

Továbbá azt értm, hogy halogatnak ott 8árváratt, ki

ha úgy vagyon, jó idein küköltözzél onnajd.

Ha penég az keresztúri tóról elment az jég, tahát a nél-

kül is oda kelletnék mennöd. Szrözz idein azért tentát, papi-

rost és az pénzt, az hal árát, mint egy Batthyányi asszonyomné

csak vonjad. Az leszen istenesbb német, a kitl elbb elvehe-

téd az pénzt. Isten tartson meg jó egészségben. Kit Pozson-

})an 8. februarii 1559.

Csányitúl^ki jö^ hatvanforintot küldtem^ küldj slejtet heléhe.

Az te Nádazsdyd.

(CshIc a./ aláírás meg a dlt hetük Nádasdy saját kezeírása.)

1559. február 26.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és szerelmes ágyas-

társom. Köszönetemet és magam ajánlását. Hála legyen az

kegyelmes nagy úr Istennek, hogy mind Ferkéstül egészségbe

vattok, én is az szent f. jó voltából egészségbe vagyok. Nem
tudom, ha Ferkót elvüszöd veled halásznyi, jelesben hogy

náthás és hogy kevés ház vagyon ott Keresztúrat. De azt

míeld, az mi jobbnak tetszik.

Továbbá az gylés elég rosszonn elvégzdék, de azért én

ugyan nem mehetek haza, mei't meghala Podnamiczky Ráfíiel

és jószága királyra szállott, de az felesége nem akará megad-

nyi az házakat. Miért kedig, hogy ez országbeli urak és ne-

mesek k()zött és császár között én vagyok biró, az asszonyt én

élmbe idézték, kinek az törvénye még böjt közép szerdánu

kezdetik el, addig itt kell fáczánozuom. ;iz után is mind-

addig, mig az tíh'vény elvégezdik, kil)l .ízt liiszeui. liogy az

lm<v('d vet kü. Patieutia in mala lu)ra.

Isten vüseljíMi békével nz hnlászatr;i. l^cl cuv Uiipr.M oda
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szaladhatok az törvény, ha király clmeiiiiíi Bécsbe, de ha el

nem megyén, mind itt kell l'iistölgenem.

Továbbá az kevélységgel csak ne járnál úgy, mint az

kevély leány az tánczba. Ertem, hogy nálad volt Zsuzsonna-

asszony, én unám, mely gyakorta kezde hozzád járnyi, ha lehet

azon leszek, hogy kütegyemrokkáj át, mint egyszer, hogy elvadé-

tottam vala tled.

Küldj halat fiam és egyéb böjti eleséget is és lisztet,

zabot is. Ha oda Keresztúrra szaladhatnék hozzád, tahát az

Fertre mennék és az mel szekerekenn innét mennék, azokat

Pamogyon, hanném (így) és te vártatnál 8árodon valami szeke-

rekkel, de mikor úgy lehetne, még adnám elbb tudnod.

Ezen meglátom, ha ember bak vagy, hogy ha az tó

halából pénzt is versz, az tókat is mind meghalasétod belölö,

és az kiknek halat Ígértem, azoknak is mind megadod és

annak fölöttö mind magadat s mind engemet s mindaz szegén

népet jól tartod belölö ez böjtönn.

El ne feledd Zrinyi uramnénak és Kinspergerné kománk

asszonynak halat küldenyi. Isten tanétson, segétsen és meg-

tartson. Dátum Pozsont 26. fel)ruarii 1559.

Az te vén Nádazsdy

Tamásod etc.

Küldj mégis húsz arany forintot, bizon mihelt haza me-

gyek, mind azt az húszat s mind az mely tizet mi nap küld-

tél vala, szép és jó tombüt arany forintokkal fizetem meg.

(Sajátkez, cr^ak n, czíni ide.^eu kéz írása.)

1559. márczius 19.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és szerelmes felesé-

gem. Köszönetemnek utánna. Az gyümölcsöt, kit királyné

asszonynak be kell az te neveddel mutatni, én magam szépen

l)eraktam a skatulákba és az levelet is megírattam fölségé-

nek, be is pecsétlettem gyrddel, kit im ez levélbe bekötve

esmét viszha köldtem neked. Isten tartson meg. Dátum Vien-

nae 19. marti i 1559.

Az gyömölcs, az kit még ez szszel hoztak volt Zalából

és háromféle : mokai'ia kín'tvély, nevetlen körtvély és muska-
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tály alma. Jóllehet az inuskatály alma elég rosszul Yagyoii, de

az körtvély igin szépen megállott.

Az szekereket én csak szerencsére hozattam ede fel, azt

sem tudom, hogyha az innepekre haza mehetök vagy nem. Az

én penég itt való késésemnek okát sok szóval kelletnék meg-

írnom. De mikoron az Ür Isten haza visszen, iunejd én ma-

gam megbeszélöm. Királyné asszonynak is írtam azon dologról

az te szóddal.

Ha szimtén azért ez húsvétra haza nem mehetök innejd,

légy készen, hogy azon túl ez húsvét után vagy Szent Mik-

lósra vagy Keresztíirra eljöhess onnajd Sárvárról. Leukát

ingyen nem merm csak emlétenem is.

Az te Nádazsdyd etc.

(Csak a névaláírás van Nádasdy kezével.)

*1559. márczius 24.

Szerelmes Orsikám. Eléggé hányám az görzset (?) hogy

ez innepre hozzád mehessek, de nem lehete ; ki bizony nehéz,

de nem tehetek semmit róla. Isten tartson meg. Dátum

Bécsbe 24. Mártii 1559.

Ezzel vigasztalom magamat, hogy ha elbocsátnak vala

is, húsé hétfn (= húsvét hétfn) esmég ide kellett volna

indulnunk.

Az te Nádazsdyd etc.

Meghala az szegén Kamarjay ; Perneszyth komámnak

adom az vicenádrispánságot, úgy is küvesztem országáhól,

mert nem küld spárgát.

Mondd meg kománknak, liou;. most volna immár jó oltani.

(Sajátkez).

=•^1559. április 12.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és szerelmes felesé-

ííem. Köszönetemnek utána. En tegnap tértem meg Berzenczé-

rl és ugyanazoTuuip Csorgón Zriny innimiál ettem ebédet és

»^bcd után ede jöttem Kanizsára. Az álgyúkat is teiíuai) Ber-

zenczéröl bocsátám el Szigetbe és hiszíun, hogy immár ma
elvált dolgok, de hiszszi'ik hogy jól jártak. Eu mind addig sem
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indulok innéjd el, valíimég választom nem jö Szigetbl. Isten

tartson meg jó egészségben mind Ferenczczel egyetembe. Költ

Kanizsán 12. Április 1559.

Ma vém egy leveledet, ki tennap költ Sárvárott ; értem

hogy mind Ferkóval békével vagytok, bála legyen az kegyel-

mes nagy úristennek, én is az nagy úristennek kegyelmességé-

böl meggyógyúlék. Az szlk teljességgel elvesztek, azt hiszem

hogy ott is úgy jártatok. Hála legyen istennek és legyen az

szent akaratja.

Az te Nádazsdyd etc.

(Az utóirat Nádasdy kezeírása).

^1559. április 29.

Szerelmes Orsikám. Vettem az te leveledet ; hála isten-

nek, hogy jó egészségbe vagytok ; én is legyen hála az kegyel-

mes nagy úristennek, jó egészségbe vagyok. Es igen pörlünk ^),

hamorabb leszen az hazamenés, hogynem mint vélem vala ; de

elbb Bécsbe kell mennem az vár dolgáért. Isten tartson meg.

Dátum Pozsontt 29. Április 1559.

Az te Nádazsdyd etc.

(Sajátkez).

*1559. május 3.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend szerelmes feleségem.

Köszönetemnek utána. Dicsértessék az úristen, én jó egész-

ségben vagyok mastan, mely jó egészséget te felled, Ferencz

fell és minden házad-népe fell kéváuok hallanom. Továbbá

az Podmaniezky törvényének ez héten azt vélem vége szakad

és innejd mindjárást esmét felmegyök Bécsbe, törekedni Besz-

terczéért. Nekem nagy reménségem vagyon az császár és

cseh király ü fölségök kegyelmességökben. Az pénzért azért

légy érte mindenfelé és semmit ne mulass vele ; én is érte

vagyok mindenfelé ; mert híl meg kell lenni, majd kelletik az

>) T. i, a n3'olcza(los törvényszéken.
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pénz. Isten tartson meg jó egészségben mind Ferenczczel

egyetembe stb. Költ Pozsomban 3. Maii 1559.

Az te Nádazsdycl etc.

] 559. májns 11.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és szerelmes feleségem

.

Köszönetemnek utána. Az Podmaniczky törvényének immár

vége vagyon és holnap, istennek kegyelmességéböl, Bécsbe

akarok mennem ;
ott mig (= meddig) kellessék késnem, nem

tudom ; azon leszök, hogy hamar kivájjam magamat onnéjd.

Az Besztercze ha szintén császár magának tartja is, nagy

sommá pénzbe leszen nála ; avagy ha magának nem tartja is,

annak a kinek adja, nagy pénzt kelletik érette letenni. Nem
tudom azért még, ha mienk leszen-e avagy nem. Az dolog

kettbe áll ; vagy az hogy mindjárást, mihelt királylyal szembe

leszök (ha császártul tanúsága lészen) azontúl megjelenti, ha

nekönk adja és mennyi pénzen adja; avagy ha császártól még

semmi tanúsága nincsen, tahát cseh királynak meg kelletik

irnya császárnak és az választót onnajd fell várnunk. Meg-

írtam Zsennyeinek, hogy az pénzért mindenfelé érte legyen.

Továbbá semmit nem írál arrul, hogy ha Sárvárból kü-

jüsz, hol laknál örömesben. írd meg azért Bécsbe, hogy ha

Leukára vagy Kereszturatt avagy penég Szent-Miklóstt akarsz

örömesben lakni, mert oda idein kellene egyet mást szrözni.

Isten tartson meg jó egészségben mind Ferenczczel egyetembe.

Költ Pozsomban 11. Maii 1559.

Az teNá(hizsdyd etc.

1559, iii;'iiu^ 1 (i.

Tekéntetes stb. dói értm, hogy csak én reám hattad.

liol kellessék laknod. Ha az kerbéli aszalóln'iz megkészülhet

vnla, tahát iiiiiul veled egyetemben ott akartam laknom, ha

képzed azért, hogy megcsináltatod, légy érte, de kérlek az Is-

tenért is, hogyha az árok meg kezd bizdni és g . . . . z ég

kezd lemiyi, mind az gyernn.'kkel egyetembe mindjárást menj

• '1 oinmjd valaliova. Kn nem tudoiii. mikoi-oii Ics/cn iiinejr|...ü
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szabadulásom, én mind addig sem kez .... haza mehetnem,

mig császártól amaz dologról, kit tudsz, választom nem jü. Te

azon. közbe az pénzért mindenfelé légy érte és ha egyéb nem

lehet benne, míg az fejér tulkot is meg ne kéméld, hogy meg

ne fogyatkozzunk pénz néköl. Isten tartson meg mindFerencz-

czel egyetembe jó egészségben sok esztendeig. Költ Bécsbe

1(). maji 1559.

írd meg, mit vügyek Ferkónak, az dajkának, Kegyesnek

és Ékesnek, mert k forgódnak Ferkó körül, ird meg neked is

mit vügyek. .

Ferkót siess megtanétani az nevét megírnyi, mert az

kitül az pénzt kölcsön felveszek, azt kívánják az én és az te és

Ferkó keze írása rajta legyen az levelén.

(Csak az ntóirnt Kádasdy kezeírása).

*1559. május 31.

Tekéntetes stb. En mind azon sápolódtam, hol tehessem

szerét ez idén az elöírü körtvélynek ; azonközbe jüve hozzám

Makkos Amborúzs és az muskatály körtvélyét, ki az szü-

lejében volna, nekem adá ajándékon. Monda, hogy Poor Albert-

nek is,Pereszleginek [is] volna az ü szülejében egy elöírü körtvél,

kit megyhagyám neki, hogy pénzem fejébe nekem kérje. T)v

miérthogy Makkos azt monda, hogy sem íi, sem penig az másik

íí magoktúl meg nem örözhetik az sok lézeg népektl az

fákat, azért ha azt akarod, hogy királyné asszonynak körtvélyt

köldj idején, taliát meghagyjad az ispánnak Pereszleginek,

hogy megröztesse szépen ükét.

Az rgombákat az te neveddel beküldtem vala királyné

asszonynak, kit jó néven vett tüled és igin köszönte. Köldött

volt beinie királynak is, kit az ü asztalán láttunk. Báthory

uramnak is te szóddal köldtem az gombákba. Isten tartson

meg. Dátum Yionnae májusnak utolsó napján 1559.

x^z te Nádazsdyd etc.

El kezdem unni az választ-várást, lia sokáig kezd késni,

félbe kezdem hagyni.

(Az utóírat. s aláírás sajátkez),
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1559. június 6.

Tekéntetes stb. Megértettem mind azt a levelet, kit

Gábriel deákkal írattál s mind penég, kit Zsennyei írt szemed

fájásáról. lm azért az kenyetet avagy az írét, kit Gábriellel

írattál, megküldtem. Az több orvosságot is örömest elsiettem

volna megköldenem, de miérthogy tegnap késn bozák meg az

leveleket és illyen bertelen az patikán meg nem szörözbettík,

ezt az írét elköldem elöl, az többit es liolnap az Zsennyei Mik-

lós deákjától alá köldöm. Megírtam ina igin reggel Gáspár

doktornak, bogy alá siessen bozzád, azt vélöm, bogy semmit

nem késik, bozzád siet. Jól lebet itt az királyné asszony udva-

rába mondnak egy embert, bogy ki igin esmér az szemfájda-

lomról, kit meg is kísértettek itt, de mondják, bogy soknak

használt. Az orvosság penég, kivel gyógyét, csak azon víz, ha

nem basznál is, de nem árt. Mindazáltal meglássok, leszen-e

szükség nem-i? Ha szükség lészen, megírjad, mert ammint

látom, míg egy bétig is nebezön mebetök innejd haza.

Az miiskatál körtvélt, kit köldtél. tegnap bozák meg
késn és ma királyné asszonynak te szóddal köldém, kit jó

néven vett tüled. Isten tartson és gyógyétson meg. Költ

Bécsbe 6. Junii 1559.

Az te Nádazsdyd etc.

Az Besztercze dolgába bogy semmi nem kelé, bizon

ístentl tartom, dicsértessék az nagy úr Isten és bála legyen íí

szent felségének.

(Csak az aláírás és utóírat Nádasdy kezeirása).

*1559. június 11.

Szerelmes Orsikám. Hála istennek bogy egészségbe vagy-

tok
; én is hála ü szent fölségének, jól vagyok. Az szemednek,

liiszem az úristent, bogy semmi dolga nem leszen : hiszem hogy

(láspár doktor uram is eddiü régen ott vagyon. Az orvossá-

got, kit Szalay Páltúl kiildtcni, csoíhi mint dicsérik; de ebéd

eltt is egynebányszer kell az szembe ereszteni, vacsora eltt

is, vacsora után is, mikor oztán el akarsz alunnyi. De elfeled-

t»Mn volt megírni, boi-t vagy igen lágyat, vagy vizest, vagy csak
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vizet igyál, eczetet kiváltképcii salátával ikí egyél. De Gáspár

doktort kérjed én szómmal, liogy úgyau ne cselekedjék az te

szemeddel, mint az Beycsiével.

Az Besztercze dolgárul bizon seinmit nem liánkódom

;

de ha isten haza vüszön, eleget meczhetünk rajta, oly dolgok

történtének.

Az tízezer forintot siettesd Zsennyeivel megadatni a/

szegénségnek, ne átkozzanak.

Az én haza menésemrl azt írhatom, hogy kel soha igyen

nem kívánkoztam haza ; de még ez héten nem hiszem hogy

lehessen ; légy ott fiam addig Sárváratt, míg én haza megyek,

ha látod hogy sem magadnak, sem Ferkónak nem árt az ott

való ég (= leveg). Bizony én még nem értem, hányad magá-

val leszen érsek uram ; de te avval ne gondolj, csináltass min-

dent béven, ha mi megmarad benne, jó leszen az menyegzre

is. Az te néped kétfelé lételérl nekem az tetszik, hogy vala-

hol jársz házaidba, jelesben az hol sokáig lesz, minden néped-

del együtt légy ; errül mikor isten haza viszen, többet szólunk.

Isten tartson meg. Dátum Bécsbe 11. Junii 1559.

Az te víg Nádazsdyd etc.

(Sajátkez).

1559. június 16.

Szerelmes Orsikám. Ma estve megjöv királ az vadá-

szatból, reménlem az úr Istent, hogy immár keddbe kelve elbo-

csát, de azért írj édes fiam az szemed fell. Isten tartson meg.

Dátum Bécsbe 16. Junii 1559.

Valami okulárokat küldtem volt az szemednek, nem

tudom ha megadták volt.

Az te Nádrispánod etc.

(Csak a czím nem Nádasdy kezeírása).

1559. szeptember 26.

Tekéntetes, Nagyságos stb. Vettem és megértettem leve-

ledet. Legyen istennek hála, én egyébképpen jól vagyok, nin-

csen fogyatkozásom sem ételembe, sem álmomba, hanem mégis
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az kis var, ki kezemen kült vala, viszketett és még niast sem
gyógyult meg.

Továbbá im az te keváuságod szerént írtam mind Szlúny

Ferencznek s mind penég Bódizsár deáknak. Isten tartson

meg jó egészségben. Költ Bécsbe 26. Septembris 1559.

Továbbá mit írtam Szlúnynakj ez bekötött levél másá-

ból megértd, Bódizsár deáknak is megküldtem az mását,

bogy ahbozképest inkább tudjon neki szólni. Ha Tranquillus

elment volna immár, tabát badd meg Zsennyeinek, bogy egy

lovagtól küldje Sztenicsnyákba az leveleket.

Adja az ár Isten, hor/j/ mind téged s mind Ferenczek (így)

l^dfiyjo. el az hid.e<j^ netn ívtál senimit arról, ha Zsuzsomia as?:-

szony méf/is nálad vagyon, mert ott hattam vala. Az mint

értem, szent Lukács napjára reá kell mennem az törvényre,

de elször haza megyek.

Az te Nádazsdyd etc.

(Csak a <.lült betvel szedett rész s az aláírás Nádasdy kezeírása).

1559. október 8.

Tekentetes stb. Királyné asszony ^) megbót és Lengyel

IVÍártón, miért bogy az anyja udvarába lakott, bekéredzék tülem

anyjáboz. Ha mit azért vagy írnya vagy izennyi akarsz Mayladné

asszonyomnak, tüle mind írbatsz s mind izenbetsz. Más az,

bogy az jüvö szent Simon Jude napján Kremczbe lészen orszá-

gos sokadalom és az itt valók is mindont ott szoktak vásárlani

és itt kétszer való áronn eladni. Ha mit akarsz azért az Szlúny

asszony mennyegzejére vásárlattatni, ott lenne annak bele.

Szrözz azért valami sommá i)énzt reá. Im Szlíiuy Ferencznek

is újonnan írtam az pénz felöl és ba szintén az elübbeli levelet

clkiildted volua is néki, mindazáltal kiildd el ezt es csak Bódi-

zsár d(íák kezébe. Isten t;iits(Hi ui(\u-. K(>lt Bécsbe 3. Octobris

1 559.

Az te Nádazsdyd etc.

(CsmU ;i/ ah'ijrás Nádasdy kczeirásu.)

') Izabella. I. .r;'iiii)>- 'yy/.\v\fya.

1
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15r)M. október 14.

Tekéiitetes stb. Legyen Istennek hála, én igin jó egész-

ségben vagyok mastan, kezem is szépen meggyógyult, jóllehet

igin késre, csakhogy az lábamon vannak valami fakadékok.

azok is meggyógynlnának, de miérthogy gyakorta kell lábamra

felvonnom az nadrágot és udvarhoz is minden nap kell bemeur

nem, abba nem gyógyulhatnak meg hamar, de azzal én semmit

nem gondolok. Tudod hogy inkább egészségemre vagyon az,

hogy nem mint valami nyavalámra. Az dinnye és gyöm öles

ételt is elhattam immár, tanácsodat fogadom belle, mert én

magam látom, hogy nincsen egészségemre. írd meg azért te is

igazán, mint vagy fiaddal, semmit meg ne tagadj benne. En is

igazán megírtam s úgy is vagyon, hogy jól vagyok Istennek

kegyelmességéböL

Továbbá, hol írsz mennyi sommá pénzt kell öcséd me-

nyegzejire szörzeni, hogy megírnám. En azt nem tudom meg-

intézni, mert nem tudom mit kell vásárlani. De ím látod, hogy

az nap elközeleg. Azért ha én valamit itt késm, tahát Pécsy

Mártont alá küldüm hozzád, hogy megértse tled, mit kelles-

sék vásárlani. Ha penég nem késm itt, tahát én magam érte-

nöm akarok tled. Szent Simon Juda napjának eltte míg két

vagy három nappal szükség, hogy Pécsy Márton ott Kremzbe

legyen.

Továbbá azt írtad vala, hogy ez elmúlt kedden Keresz-

turatt lesz. En is ahhozképest oda akarok vala mennöm. Es

micsoda okkal akkoron császártól elbúcsúztam vala s micsodn

ok továbbá megtartóztata, mikoron Isten haza viszen, megbe-

széllöm. Isten tartson meg jó egészségben, mind Ferenczczel

egyetemben, sok esztendeig. Költ Bécsben 14. Octobris 1559.

Az te Nádazsdyd etc.

(Csak az aláírás Káclasdy kezeírnsa).

1559. október 15.

Tekéntetes stb. Vettem leveledet ez mastani októbernek

13. napján Sárvá.ratt költet Pruky Balázs által, hol azt írod

azért, hoíív mind IVríMiczczel e2;vetem])en ió eííészsésben va"v
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azon nékem yagyon nagy örömem. Legyen Istennek hála, én

is jó egészségben vagyok mastan.

Továbbá hol azt írod, hogy immár egy heti vagyon, hogy

Lencsést hozzám bocsáttád, én Lencsést nem láttam, nem is

tudom, ki legyen az. Továbbá itt én sokáig nem késm, haza

megyök Istennek kegyelmességébl, mert nékem Pozsonba kel-

letik ez itíletre mennem, vagy akarok, vagy nem, és akármint

akarnám is, innejd seramiképen nem mehetnék Pozsonba, hanem

elször haza kell mennem és onnajd kell indulnom. Császár

sem tarthat itt sokáig ez okokért.

Tersáczkynak nem kölemben vagyon mastan dolga, mint

tenéked egyszer, hogy Kanizsán valál, mikoron az király em-

berét mondták vala néked, hogy oda megyén, vélted hogy

valami feneség légyen, ha látád, hát csak egy ember vagyok.

Nekem is gyermek koromba, hogy míg királt nem láttam, cso-

dának tetszett, de hogy Tatán volt az László király ^) és meg-

látám, úgy látám, hogy es csak ember. Az Tersáczkyt azért

ozennejd ez levél látván, egy kocsin küldd ede íel hozzám,

ruháit és párna zsákát tegyék fel az kocsira, hadd lássa csá-

szárt, mert es azt véli, hogy császár valami más egyéb állat,

nem ember. Isten tartson meg jó egészségben, mind Ferencz-

czel egyetemben sok esztendeig. Költ Bécsben 15. Octobris

1559.

Továbbá kérlek édes leányom, küldd fel az prédikátoi't

hozzám, egy napnak fölöttö itt nem tartom, ugyan Tersáczky-

val feljühet és azon kocsin, kin Tersáczky felj, az prédikátor

esraég alá mehet.

Az te Nádazsdyd ctc.

(Az utóirat és aláírás Nádasdy kezeivRsa).

1559. október 18.

Tckéntetes stb. Itt én igin késim és kéntalán mind az

liéten is a vagy kel míg az másikon is nehezen kezdk haza

mehetni a mint látom.

Továbbá im Pécsy Mártont alá küldtem, adj jó tanúsá-

got néki, mit k;llessék vásárlani az ineiuiyoixzóre. adj ])énzt is.

') 11. Ulászló.
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kivel beérje. De ne késleld ott. hanem siesd esmét viszha

bocsátani, mert szent Simon Jiide napján kezdetik Kremsbe

az sokodalom és még az sokodalomnak eltte két vao^y har-

madnappal kellene ott lenni.

Továbbá az szent Orsola asszony bélessét megvárom

tííled, szent Orsolának vagyon sós teje is, hideg kásája is, de

az ü sós teje nem hig, hanem sörtt, jól lehet volna körtvélye,

almája is, mikoron meghozták volna Sztenicsnyákból.

Továbbá a mint értm, Ádám deák fija gazdaasszonya,

ki szállást tart itt néki, oda akar mennyi téged látni. Mikoron

oda megyén azért, tarts szeretettel és jól. Lészen a mint értem

egy kis fiacskája is vele. Az Ferenczczel azért adass ajándékon

néki egy csizmácskát. Isten tartson meg jó egészségben mind

Ferenczével (így) egyetemben. Költ Bécsben 18. Octobris 1559

Az te Nádazsdyd etc.

Csak ez egy mennyegzböl hatolhassunk kü, nem teszünk

töböt efféle bnt, nám szamár volt Szlny Ferencz, ki csak

választót sem tén levelünkre.

1559. november 10.

Tekintetes stb. Az te leveledet Szlnyiz Ferencz levelével

egyetemben még Keresztárat adták vala meg. Bár hogy horvát

választ, kit Szlúny tett. De én is hozzája illend választót tet-

tem levelére, kit megírtam Zsennyeinek, hogy mi tulajdon em-

berünktül küldje az levelet néki, hogy azon emberti választót

is tegyen. Néked immár errl nem szükség, hogy semmit ír

néki. Isten tartson meg jó egészségben mind Ferenczczel egye-

tembe. Költ Pozsonban 10. ISíovembris 1559.

Az te Nádrispánod etc.

Az mennyegznek az napja ez jöv januáriusnak huszon-

egyedik lészen, azaz szent Ágnes asszony napja.

(Csak az aláírás Nádasdy kezeívása).

1559. november 16.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és szerelmes felesé-

gem. Köszíhietemnek utánna. írtam Pernesz Uramnak
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az Kátliay György mellett almatosson Yalami levelek

végül, hogy megadnája néki. Törekedjél azért te is nála er-

sen érettek és ka az te törekedésed semmit nem fogna nála,

ereszd neki Eerenczet is. Tudom hogy neki nem szegi kedvét.

Mert inkábh ezerszer vétene ellenem Gryörgy uram, hogy nem
mint csak egyszer ü ellene. Isten tartson meg . . . egészségbe mind

Ferenczczel egyetembe. Költ Pozsonba 16. Novembris 1559.

Az te Nádazsdyd m. p.

'^'1559. november líi.

Szerelmes Orsikám. Vettem egyszersmind tennap két

leveledet. Egyikbe azt írod, hogy immár mind addig se men-

jek, míg nem írsz és mikor írsz, akkor az szekeret is elküldöd

Söjtrre. Azért én immár tled várok. De úgy történhetik,

hogy azkor vagy az Tertöt nem járhatják, vagy itt akkor

valami appellatio leszen, vagy császárnál leszek.

Az másik leveledbe azt irod, hogy mit akarok az Szluny

Anna asszonynyal az te ücséddel adnom és e mellett követsz,

hogy megbocsássam neked, hogy ezzel báutosz ennyi sok gon-

daim és fáradságaimba és kérsz, hogy ne búsuljak és tanúsá-

got adjak és hamar választót tegyek.

Én édes szerelmes leányom, nem volt szükség, hogy kö-

vess, mert bizon nem bántottál ezzel engemet ; nem búsulok is

ez te leveledben. De ha megcsigáznál is, bizon én nem tudnám

mind megírnom, mit kell mind vele (t. i >^dnn(/ Annával) adni.

Azt tudom, hogy pohárszéket kell vele adni; azt is tudom,

liogy hat szekeres lovat és egy hintó-szekeret kell vele adni

;

azt is tudom, hogy hokmestert és vénasszonyt és szolgáló leá-

nyokat és apródokat kell vele adni ; azt is tudom az íí rendi-

liez és nemzetéhez képest (ki noha szegén de nagy és jeles

nemzet) való ruhákat kell vele adni, snl)ákat, kiuitösöket, szok-

nyákat
;
azt is tudom, hogy nyakába valót is hozzá illendt

kell adni ; azt is tudom, hogy az jegygyrnek is jelesnek kell

lenni ; azt is tudom, hogy szántalau üngöket kell vele adni.

kil<(^t otthonn az szántalan vendégnek, kiket érsek uram *)

') Olí'íli Miklós priniMs. kinok testvére Orsolvn Ijnizséri Császiír Kris-

lófii.ik tu'jf, volt anyja a völeo-éii.vin'k. Oláh Császár Miklójinak.
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]iíyat, kii kell osztani; azt is tudom, ho^y száutakiii gyürü és

koszorú kell az száiitalan vendégnek, kiket te hisz ; mindezek-

nek fölöttö számtalan dolo^j; és marha kell, ki most csak

eszünkbe sem jut. Ezeknek kedig megszerzésére akármint túr-

tassok is az ücséd hátát, de ha felakasztanójok is, egy pénzt

sem vehetnk rajta ; bizon mind az tiedbl kell édes fiam mind-

ennek meglenni.

De legyen nagy hála az mindenható úristennek, hogy

vagyon milxU meglenni és dicsértessék az szent neve, hogy

tégedet ezzel szeretett, hogy te tégy azzal minden atyai és

anyai jót, kinek atyja, anyja teneked minden gonoszszal Vv)lt

és szántalan sok kárt tött és mindkettnknek életünket meg-

rövidéték. Mert noha soha nekem nem szóltál, de láttam mely

keserves lélekkel szenvedted ; bizony én bennem is csak alig

marada az lélek az Stenyisnák ^) és Maylád miatt ; de min-

denrül legyen nagy hála az kegyelmes nagy úristennek és

dücssség adassék ü szent íolségének az magasságba. Azért

ne kéméljök az istenébl és szent fölsége után az tiedbl az

költséget ; nám nem kéméiletted az én sok rósz atyámfiaitól,

st még az idegenekti is. Kel (= talán) ugyanis ez leszen az

utolsó menyegz szolgáltatásunk, mert ha isten megtartja is

Ferkót (kit méltóztassék szent fölsége nem az mi érde-

münkért, hanem csak az nagy jóvoltából és irgalmasságából,

ha szent fölségének kellemetes és nekünk üdvösséges, meg-

tartani), nem kezdjek (= nem fof/juk) mi neki ezféle örömét

érni ; de mindenbe legyen az mindenható nagy úristennek ü

szent akaratja ámen.

Az gyrket és az üngökre való hímeket bizon készen

kell megvenni, mert rövid az üd. Vajha Sárkán uramnak

mást ereje és egészsége volna ; de isten vette el Pécsy Már-

tont, kit siess hozzám, mert el kell futtatnom Yelenczébe és

Augustába. Isten tanétson és segétsen.

Továbbá értem mit írsz Zichy István fell ; ez is az több

dolgaihoz illik. Egyfell azt írja. hogy három esztendeje, hogy

szabadsága vagvon tlem ; niAsfpll ini látod hogy mit beszél.

') Alighanem Szlúny (Fraiioepáii) Györuy, Szl. Anna atyja. 8zte-

nicsnyák Tára hivtokosa (?)

NÁDASnV TAMÁS CSAr.ÁDf I.KVKI.KZKSK. 4
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Jó választót tettél neki ; mert hizon én nem hánom, akar nosz-

szék s akar ne noszszék ; ingyen az jó leányasszon ^) bátor

idején éliezni készüljön ; mert az szegén ücsédnek az tiedbl

sem mer vala enni adnyi ; bizony Becsérbl (?) inkább kéméli

;

de ám az dolga ; én eluntam az meséit. Isten tartson meg

mind Ferkóval, Annával és minden hozzád való tartozókkal.

Mondd meg Annának, bogy mégis mind azon méreg vagyok

reá az hallgatásáért. Dátum Pozsontt 16. Novembris 1559.

lm neked küldtem az vendégek neveket ^), kiket el aka-

rok az menyegzbe hívatnom. Mindezek közül kevés vagyon,

kinek én kupával nem offeráltam ; némelyeknek kettvel is

;

meglátjok mint tartják ük mi hozzánk magokat.

Az te nádrispánod mp.

Kérlek, hoíív ez levelet tedd ió helvre. hoc^v el ne vesz-

szen. — Bizon azt hiszem, az bornak és gabonának és egyéb-

féle élésnek ilyen — fordétsad ^) — nagy drága voltába, zab-

bal és szénával és az füszerszámmal egyetembe csak az élés

is megérne két ezer forintot ; de mind meg kell lenni isten

segédségével.

Az is tetszik nekem, hogy az két jegybe való szolgáló

leányidat az ücséd menyegzéjébe haza adjad ; sot ha lehet

Sybryk asszont is eladjad (= férjhez add) és azt is ugyan

mást hazaadjad.

Idem manu propria.

Melléklet.

S / 1 lí 11 y A 11 11 !i m e w y v <>• z o j e v e h i v :i t a 1 <> p n k n o v s o r a«

Pösjjölöl'

:

Nyitrai pisp(»k.

Egri.

Gyri.

Beszprémi.

Pécsi.

Zábrági.

Tilini (= tinninai. knini).

Csanádi.

') Perneszy leányt vett o\ Zicliy lst\Mn.

-) Tiásd a melléklotbon.

") A/ »'ir»zr> s/«')ii:íl vóii/öflvón ;i liip. lio^y iirjc a lapot íbnVítsa.

azért írta o szút í<1h NTulasdv.
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A'pdturok és préjmstok

Szentmártoni ai^átúr.

Zalavári.

Szentgotthárdi. ^
Borsmonostrai.

-Csornai prépost.

KapornaJ^i.

Tyrlei.

()-bu(lai.

Zászlós ural' :

Báthory András.

Perényi Gábriel.

Bebék György.

Balassa Zsigmond.

Balassa János.

Turzó.

Hornonnay urak.

Ország Kristóf.

Serédy Gáspái*.

Méray.

Desewífy.

Dobó István.

Zay Ferencz.

Réwayak.

Fukarok (= Fuggerek).

Batthyány u v a, ni.

Zriny.

Török Ferencz.

Tahy Ferencz.

Bán.

Thersaczky Miklós.

Stepán Frankopán.

Blagay.

Székely Lukács.

ITgnóth (== Ilngnád).

Gróf Eck.

(Sajátkez.)

Gróf ab Arco.

Bánfíy István.

Bánfíy László.

Batthyány Kristóf.

Macedónia Péter.

Alább renden valók

Chorom János.

Pethew János.

Jwryssyth.

Horwáth Mar'co.

Alapy János.

Geszthy János.

Teífenpakher.

Kerechényi László.

Ádám Gál.

Paksy.

Krwsyth.

Pálffy Péter.

Czobor.

Mágócsy.

Bornemissza Benedek.

Horváth Gáspár.

Ambrus deák.

Tarnóczyné.

Szabná varosok

:

Poson.

Sopron.

Kassa.

Nagyszombat.

Kermeczbánya.

Zólyom.

Selmecz.

Lcse.

Eperjes.

Kis-Szeben.

Bártfa.

4*
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*1559. noYemher 20.

Tekéntetes stb. Tudod hogy az Anna asszonyiiyal kelle-

tik valami ezüstmivet is admmk, azt nem nézvén, hogy bátyja^)

értetlen és szolgái fösvények vagy mondjam apró emberek, és

lia el kell hinni, szegén is, a mint íí maga is jelenti levelébe.

Meghagyjad azért mindjárást Komlóssynak, hogy valamennyi

törött-marott ezüst mi vagyon az tárházba, tndnyaillik tál,

tányér, kalán, kupa, pohár és akármiféle ezüst mi, kivel nem

élhetni, azt mind szedje egybe és hozza kü az tárházból (de

Pécsy Mártont az tárházba be ne bocsássa Komlóssy, nem
azért hogy nem biznánk benne, mert nagyobb dolgot is mer-

nénk reá biznya ; de oka vagyon ; mindazáltal ezt Komlóssy-

nak se jelentsed olyformán, hogy megértse) és mindenestül

fogva méresse meg itten az ezüst mívet és azután adja mind

Pécsy Márton kezébe; de két lajstromot csinálljon, egyiket

magánál tartsa, az másikat penég adja Pécsy Mártonnak az

ezüst mivel együtt, kit ü az én hagyomásomból ide felhoz hoz-

zám ;
de nemcsak az ezüst minek az számát írja bele, hanem

még azt es megírja, micsodaféle mi leszen.

Jóllehet Szlúny azt írja, hogy ü es valami ezüstmivet

hoz, de nem tudom, hogyha arra való leszen. Nem kellene szé-

gyent vallanunk miatta. Isten tartson meg jó egészségben

mind Ferenczczel egyetemben. Költ Pozsomba 20. Novembris

1559.

Az te Nádazsdyd mp.

írtam Komlóssynak is ez bekötött levélbe.

1559. november 23.

Igekéntetes stb. Vettem és megértettem leveledet, kiben

írod, hogy jó egészségben vagy, mind Ferkóval egyetembe, kin

dicsértessék az úr isten.

Továbbá, hol azt írod, hogy yelenczél)e késövohia immár

elküldeni és hogy Sárkány Bécsbe megyén és ott mindent meg-

vehetni, ammint Sárkánynak tetszik, azonn pénzért kin A^elen-

') Szlúny l'ereucz ))án f ir)72.. S/liiiiy Ann.i iiv.'ro.
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czébe meg V ehetnetek és az mi költség az útra menne. Ebben

Sárkánynak egy csöppöt se higyj, mert Sárvárról tizednapra

az ember, kit én l)e akarok küldenem, Velenczébe mehet, ott

négy napig elvégezheti nagy híven dolgát, ez penég csak két

lietet tészen. Am lássad, hogyha két holnapig onnajd meg
nem jühetne. Az mennyegz is még két holnap ede. De
mind az által miérthogy azt írod, hogy Sárkány felmegyen

Bécsbe, én is Istennek kegyelmességéböl fölmégyök császár-

lioz, ü fölségéhez egyéb dolgaimért és ott szembe leszök Sár-

kánynyal. Az embert penég, kit Velenczébe akarok küldenem,

minek eltte felindul, hozzád küldöm mindaz jegyzéssel egye-

tembe és onnajd indul el.

Hol az Miklós Pál ha mellett írsz, hogy megkegyelmez-

nék néki, én miattam mindholtig ott lehet az fogságban, de ha

azt akarod, hogy megszabaduljon, tahát úgy cselekedjél vele,

mint az Györik Kelemennel és az rabokkal, kiket elbocsáttat-

tál vala, mikoron az Isten Ferenczet adta vala ez velágra.

Isten tartson meg jó egészségben mind Ferenczczel egyetembe.

Pozsonból 23. novembris 1559.

Az te Nádazsdyd etc.

Akarnám értenyi, miért fogták volt meg az Miklós

Pál fiát.

(Csak az aláírás és utóírat Nádasdy kezeírása).

1559. deczember 4.

Tekéntetes, stb. Ez mostani hónak tizönnyolczad napig

még itt kell lennem és ha istennek úgy lészen kellemetes,

tahát ez hónak vagy tizönkilenczed napján vagy huszad nap-

ján Sárvárra indulok. De miérthogy itt két társzekerem va-

gyon, egyikre az konyha szerszámot, az másikára az morhá-

mat rakotom fel. Pohárszék alá kocsit fogadok és az uraim és

az inasok alá, és magamnak itt az uraktól kölcsön kérk

Pomagyik (így). Az megmondott két napra azért viseld gond-

ját és Zsennyeinek is meghagyjad, hogy az szekereket tartsa

készen túl az Eörtön, hogy mihelt által megyök az két társze-

kérrel, azon túl felrakothassuidí az szekerekre és menten me-

hesnünk haza rajtok. De ha történnék, hogy valami szükséges
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dolgainkért ez id közbe haza ha kelletnék két napra mennem,

tahát az mint megírtam vala, tartasd készen túl az szekeret^

hogy azt az szekeret kin innejd az Förtig megyök Pomagyon

hagyhassam és által kelvén az vizet az más szekerén mehes-

sek haza.

Továbbá elváltoztattam akaratomat, hogy Pécsy Már-

tont immár el nem kttldüm Yelenczébe, de innejd Bécsbe fel-

küldüm, onnajd alá megyén egyenesen Sárvárra. Valami szük-

ség leszen azért mindent megmondj néki, mert immár mindent

csak Bécsbe kelletik vennünk. Isten tartson meg j(3 egészségben

mind Ferenczczel egyetembe. Pozsonból 4. decembris 1559.

Továbbá az ezüst minek egy részét itt az ötvösekre kü-

osztottuk. Adtam pénzen vett ezüstöt is hozzája és az mivel

éjjel nappal sietnek. Az ezüst minek penég egy részét

esmét viszha küldtem Pécsy Mártontúl, kinek gondoltam,

hogy még hasznaját vehetni, kit Pécsy Mártontúl megértesz

nyilvábban.

Az te Nádazsdyd etc,

(Csak az aláírás Nádasdj^ kezeírása.)

1559. deczember 6.

Tekéntetes, stb. Megértettem Kristóf uramtól, mit izeu-

tél az egy ludíi felül, hogy ha királynénak illik az egyet elkül-

dened vagy nem. Mind én reám, azért küldd el í'i fölségének.

ne várd azt, hogy ránüjenek az többi, mert az Iád efféle marha

akkoron kedves, mikoron gyermekded, nem akkoron, mikoron

öreg. Levelet is írhatsz fölségének és menthetd magadat,

liogy mostan ennél többnek nem tehetted szerét, ü fr)lsége az

egyet vegye kegyelmes névvel mastan.

Továbbá hol azt kévánod érteni tülem, hogy ha elké-

szülj az mennyegzöre, úgy vagyon, hogyha az mennyegzö Mo-

gyorókereken lett volna, egyebet sem tehettünk volna, rá kel-

^ lett voln.i iii('iiiiind<. De csak tegnap juta levelem Zrinyi uram-

tól, kibe írja, hogy Qsákt(n;n v;ni lészen a/ men nyegzön. Azért

ana bátor iic viselj semmi Mert gondolhatod, hogy

ha szintén sem a/ útnak nelicz volta nem

és feljöv abba is iiiiicii.
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Az Dii iiieiiiiyeg/ünk poiiég ez után két héttel lészeii.

Iiinejdgoudolliatod, hogy jó módon akármint akarnyánk is nem

mehetnénk el. Isten tartson meg jó egészségben sok esztendeig

mind Ferenczczel egyetemben. Pozsonból 6. decembris 1559.

Ertem, hogy az embert elbocsátádj hiszem, hogy jó mó-

donn bocsátád el, jelesbenn, ha esmég hozzád kelletik jünyi,

adja az kegyelmes fölséges nagy Ür Isten, hogy használt le-

gyen és innét tova is használjon, ámen. Pécsy Márton, mikor

az te leveled^nekem megadták .... em, hogy immár . . . . d

.... ne késleld, bocsátsd mei't rövid üdö. Dátum
ut supra.

Az te Nádazsdyd.

(Csak az utóírat és aláírás Nádasdy kezeírása,

1560. márczius 17.

Tekintetes, stb. Az mint én nekem írtál vala az Perne-

szit György felöl, hogy éltében örömest szembe volt volna velem,

én is ha lehetséges lÖtt volna örömöst szembe lttem volna

vele, mivelhogy régi esmerm volt és atyámíia gyanánt tartot-

tam és nem csak ö érte, hanem íV)képpen érted akartam haza

menni, ha lehetséges leszen vala, de császár holnap Uj helybe

megyén és azt akará, hogy vele menjek és hogy annál es kö-

zelb leszek hozzátok, annál nehezebb nekem, hogy haza nem

mehetek. Császár egy hétig ott Uj helyi )en leszen és úgy jö

meg vissza Bécsben és azon leszek, hogy magamat valamikép-

pen kivonhassam és hazamehessek. Továbbá ott eleven gyöm-

bér és szerecsendió vagyon és minden harmadnap egyszer egy

szeletecskét végy hozzád l)enne, mind az gyermekkel egye-

tembe, harmad napban egyszer az eleven gyömbérben és har-

mad nap után meg az szerecsendióban. Mikort mulatni kimégy

is egy kis eczettel kend meg az bal felöl való vak szemedet,

azonképpen az pulsus ereket mind az két kezedenn. Az kert-

ben mikort mulatni akarsz menni hintóban ülj és az vadkm't

felöl kerölj és úgy szálj le az kerben. Az úr Isten tartson meg

jó egészségben. Bécsben 17. napján márcziusnak 1560.

Minek utánna ez levelet megírtam volna, az utánn ér-

tem meg, hogy császár Gyrré megyén, nzért én nekem is vele
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kell mennem, liagyd meg Kristóf uramnak, hogy siessen

utánnam.

Az te Nádazsdyd etc.

Holnap reggel indul császár Gryörré, liadd meg Zseny-

nyeinek, hogy küldje el az szabót, ha még el nem küldtö, de ha

addig el nem küldtö, mig ez levél hozzád jutott, bátor oztánn

ne küldj ö.

(Az utóirat és aláírás Nádasdy kezeírása).

*1560. május 6.

Szerelmes Orsikám. Az orvosságot csötörtökön elvége-

zem
;
pénteken ha az kegyelmes nagy úristennek kellemetes

leszen, Pozsomba leszek ; onnét ha módot lelek rajta, ez hónak

tizennegyedik napján Kapuba leszek ; onnét hozzád megyek,

onnét esmég Pozsomba térek. De vüselj gondot reá, hogy vagy

az Hánon vagy az vizén mehessek által. lm megküldtem Fei--

kónak az mit levele által kért. De ha másszer ünön kezével

Tiem ir, azvagy ha keze írását nem veti az levélre, semmit sem

küldök, sem vüszök neki.

En itt igen siettetek az házzal, siettess te es az keresz-

túri udvarral, mert eltekéllettem, hogy míg az úristen éltet

veled és Ferkóval egyetembe, nagyobb részét üdnknek itt és

Keíeszturatt mulassok el, kit császárnak is ü felségének meg-

mondtam. De azért az te híizadat, azaz Sárvárat is ne hagy-

jok ; apám tömlöczét is azaz Leokát is ne hagyj ok. Isten

tartson meg mind az mi szerelmes Ferkónkkal és minden hoz-

zánk való tartozókkal egyetembe. Dátum Bécsbe, 6. Maii 1560.

Az te fosos gerencséred etc.

(Sajátkez.)

1560. május 26.

Szerelmes Orsikám. Ha leliet az ])ünközs(l iunepire haza

megyek, azért várj készen pappal. Ikíiív hallhassunk misét,

bucsut is vüszök velem.

Továbbá ha lelsz vén asszonyt, jó, ha kedig nem lölsz,

tahát hívazsd be egyik házas leányodat, ki legyen liázad népé-
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vei, mert veled és Fcfkóviil egy kis fíirsciiigot kely járnom, ha

az véghez nem megyén is, ím hogy meghevül, nem lakhatol

ott, valahova elkely onnét menned. Isten tartson meg. Dátum
Pozsont 26. maji 1560.

Az te Nádazsdyd etc.

Kivül : Ez levél adassék az éu szerelmes Orsikámnak.

(Sajátkez.)

•1560. július 3.

Köszönetünknek utána igön köszönjök mind az sok jó

körtvélyt, mind az sok jó gombát, kit küldtél, kikbül kiadom

szóddal az királyné asszony részét es. Az halászatot es igön

köszönöm, de kérlek hogy az pisztrángos patakokba hagyj meg
neköm es egyet, kit halászszunk osztán együtt meg ; inót es

vigyünk magunkkal az halászó lielyre és ugyan ottan hányjok

ket az meleg tejbe és úgy lakjunk vélök. Mi isten kegyelmes-

ségébl azon vagyunk, hogy kivájjuk innét maguidíat mennél

Jiamarabb lehet, osztán hazl mindjárást Horvátországba men-

jünk, kit ugyan elvégeztünk magunkba, ha valami török vagy

egyéb rendbéli nagy dolog meg nem bántja szándékunkat.

Azért ha akaratod vagyon reá és képzd, hogy sem magadnak

sem Ferkónak az úton ez mostani idnek hsége miatt valami

nyavalyátok nem történik, készülj és czihdjél lassan, elvisz-

lek tégöd es mind Ferkóval egyetömbe velem. Isten tartson

meg. Költ Bécsbe 3. (8. ?) Julii 1560.

Az te Nádazsdyd etc,

(Sajátkez.)

1560. július 16.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend és szerelmes fele-

ségem. Köszönetemnek utánna. En immár teljességgel meg-

untam az itt való lakást. Ingyen ha császár ez héten haza

nem bocsát, bátor vizsla legyek, ha az máshéten bucsuvétlen

is haza nem megyök. Ha el akarsz azért Sztenicsnyákra

velem eljnyi, készülj el, keváltképpen ha kébzöd, hogyha ez

mastani id és ez nagy hség nékerj és az gyermekn<'k

nem árt.
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Jól lehet török hír is vagyon oda Tótországra, azért ha

szintén török miá volna is valami félelem, mikort velem nem
volnál, bátrabban mind oda mehetnék s mind penégviszha tér-

hetnék. En nékem penég egvebet sem tehetk benne vagy aka-

rom vagy nem, de el kell mennem.

Továbbá az napokba itt fazék sokadalom lén. Nem
tudék azért egyebet mit vennem, hanem ím mindenféle fazeka-

kat és korsókat vettem, kiket ím neked küldtem, kiknek szá-

mát az bekötött lajstromból megértd.

Engemet pisztrángra vár haza. Isten tartson meg jó

egészségben mind Ferenczczel egyetemben sok esztendeig.

Bécsbl 16. Julii 1560.

Az te villám

kovácsod, etc.

(Az aláírás Nádasdy kezeírása).

*1560. augusztus 19.

Szerelmes Orsikám. Az isten adta volt, hogy eddig itt

maradtam, mert ma juta eszébe császárnak az én régi szolgá-

latom, kivel igen kérküvék mekelburgi berezeg eltt ; cseh

királynak kedig azt monda : ez, — én reám mutatván, —
elbb volt én szolgám, és én utánom tiéd, hogynem ez világra

születél. Egyebeket is sokat szóla, kire mikor haza megyek, ha

reá emlékeztetsz, megmondom. Hiszem istent, hogy ez héten

megszabadulok és mindenrül szembe szólok. Isten t^irtson meg

mind Ferkóval és hozzátok tartozókkal egyetembe. Dátum
Bécsben 19. Augusti 1560.

Az teNádazsdvd etc.

(Sajátkez).

1560. deczember 5.

Tekéntetes, stb. Mondjak örömet, annyat aludtam ez

éjjel, ln)gy két éjjel sem aludtam annyat otthon. Az genetség

is nagy béven ment kü, véhjm hogy az rázástúl vagyon. De
mást mondok. Megtaláltam Csányi ui'ammal az módját, hogy

t(ns feljöhetsz. De kérlek az Istenért ésazbódi»g anyáért, hiigy

mikorou megkönnycbbiilsz. akkomu iiidnlj. Istoii t.irtsou nn'g
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jó egészségben mind Ferenczczel egyetemben. Költ Völcsén

5. (lecembris 1560.

Hogy ez levelet megírattam vala, liozák leveledet, kiben

kérsz, liogy úgy írjak egészségemrl, az mint leszök. Az én

hitemre úgy írom és igazán megírom. Ur Istennek légyen

hála, bizonny én jól érzm magamat. Az viza máját, ikrá-

ját és bélit szintén jólkort hozák, hogy immár ebédhöz készö-

lök vala és meghagyám, hogy mindjárás az májába meg-

sössenek.

Továbbá volt itt egy Ory Mihály jámbor nemes emljer

gyermeke, ki jóllehet öri volt, de felesége után itt Völcsén

lakott. Ez napokba szegény megholt és sok appró árvái ma-

radtanak. Az egyik fiát Györköt, kit ím oda küldtem, Fe-

rencznek hattá testamentomba örök szolgául. Azért legyen

ott és vegye be Ferencz, kii az úr Isten oly embert nevel

belle, hogy nemcsak Ferencznek, de kii az egész országnak

is szolgál.

Az te herélt basád ete.

(Az aláírás Nádasdy kezeírása).

*1560. deczember 6.

Tekéntetes, stb. Az mint mind eltted szemtl szembe,

s mind azután levelem által feltbgadtam, hogy valamint le-

szök, úgy írom meg neked. Tegnap Horpácsrul nagy künnyen

jövék ede Kereszturra és vacsorán jól is ettem, keváltképen

az kövi halba, kit nagy kedvem szerént és nagy kévánsággal

ettem. De ez éjjel nem alhattam annyit mint az más éjjel,

kinek én magam adtam okot, nem egyéb ; kit énnékem meg-

bocsáss, másszor nyilván nem akarom mivelnöm. Jüttek vala

hozzám mind Leukárol s mind egyebünnen, kikkel sokat szól-

tam és abba mulattam el álmomat is ; ki másszor nem lészen.

Ez éjjel jve meg az Péchy Márton kocsija Bécsbl, kin egy

pinczetok vörös bort is küldött, de nem írja meg, micsoda bor.

Azon kocsin az orvosságot is, kit Július doctor fogadott vala

hogy küld, meghúzták, kivel mint kellessék élned, az czédulájá-

l)ól megértd. Azt meg sem kell gondolnunk, hogy fel není

kelhítnéd jned. Az mint \)ouói£, értm, Július doctor levelébííl.
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megkezdett az pestis is lassódui Bécsbe, és ha úgy kezd

lenui, kii Eerkót is felhozhatod. De én megírom Bécsbül, ha
fel kelletik jni Eerencznek vagy nem. Ha otthon kelletik ma-
radni, még az úristen téged Bécsbi haza viszen, mind addég

Zsennyey nramnak ott kelletik Sárváratt vele lenni. Azonké-

pen predicatornak is, miérthogy tart tle az gyermek. Azon-

közbe Ferencz uramné is megtér Horvátországból. Mert két-

ség nekl, ha valami gonosz égi háború nem támad rajok és

valami gonosz török hír is meg nem tartóztatja ket valahol

az úton, tahát akármely lassan járjanak is, de azért nagy

könnyen karácson estire megjöhetnek.

lm ma innejd korán indulok és az szállásnak alkalma-

tosságáért Czindorfon az érsek i) uram falujába, ki csak az

útfélen vagyon és csak kicsinnyire térök kü az útról, akarok

ma megszállanom. Az, ládd az német házak nyughatatlanok

és büdösök. Onnajd istennek kegyelmessége] )ü] az mint meg-

intéztök volt, felmegyök lassan.

. Hála légyen istennek, én mind napról-napra jobbadon

és könnyebben érzm magamat, kit hiszök, hogy az égnek vál-

tozása miveli. Isten tartson meg mind Ferenczczel egyetembe

stb, Körösztúrról 6. Decembris 1560.

Idem Thomas manu propria.

1560. deczember 11.

Tekéntetes, stb. lm értm leveledbül, hogy nem kell ebre

hájat bíznya. Csodálkozom, hogy az én leveleim nem jutottak

bozzád. Maga innejd két naj) künnyen alávihetnejék, valahol

jártának vélek. St még én is, mikoron egészségem volt, két

nap innejd gyalog is künnyen alávihettem volna. Azt az Isten

tudja, minden nap még miúta házul eljütteni írtam néked,

hanem hogy tegnap nem írtam csak. Mindazáltal Csányi uram

éli hagyomásomból írt.

Kedden veradóra bizony, hogy elég nehezen voltam,

holtak kelve orvosságot vettem magamlioz. ki után annái is

inká,bb megaléltam vala. Immár legyen Istennek hála órán-

') Uliíli Miklós. ; Uüiiulorf ^= CziiilMh;i Sopiou jue^yt'lK'U.



1560. DECZEMBER 11. 01

ként mind jobbadon érzm maisamat és jól cszöm. Azon hol-

tak kelve, liogy cdo jiittem, tizíniiiegy doktor és négy seb-

orvosok gyltek volt hozzám és körülem voltának mintegy

hóhérok. Megértettem volt, hogy Quadrio is itt vagyon, az ki

ám mind feleségestül alá ment vala hozzád, ki f és jeles seb-

gyógyétó. Azt es hozzám hívattam vala, ki örömest jve hoz-

zám, tet választattam egyedül az sebgyógyétók közül hoz-

zám. Azt mondja bitire, hogy húsznál többet gyógyétott meg,

kinek mindeniknek ezönféle betegsége volt, de ennél sokkal

gonoszbban és nehezbben. Es reá felelt, hogy szépen meggyó-

gyét minden bénnaság nékül.

Császár ü fölsége f embere által, kit én nem érdemlet-

tem volna ü fölségétül, meglátogatott mint s hogy vagyok. Meg-

látogatott továbbá pápa követe és ede hozzám jütt. Hitire,

tisztességére azt mondta, hogy pápa énnékem ezt s ezt izente.

Tudja szent atyasága, hogy nem vagyok én Luther, de meg-

látja szentsége, hogy az Lutherok ellen szolgálni akarok

néki. Jütt továbbá hozzám az velenczés követ és egyéb furak

is sokan. Az Filep király követe is, ki fember, hozzám küldte

emberét és tlem kévánt érteni, mikort jüjjen hozzám, hogy

meg ne bántson. Végre ugyan azt izente, hogy meg akar

látni. Ha lehetséges volna azért, én azt akarnám, hogy csak

egy se jtine hozzám.

Kérlek hogy az én leveleimre tégy választót. A hol azt

írod, hogy abból is megesmerhetöm, hogy egészségben vagy,

mivel hogy az levelet te magad írtad. Azt hiszem és örülöm is.

hogy egészségben vagy. Légyen Istennek hála. De azzal meg
nem dúlsz, mért én is többet írtam néked ez napokban az én

két kezemmel. Isten tartson meg jó egészségben mind Ferencz-

czel egyetemben sok esztendeig. Bécsbi 11. decembris 1560.

Az franczusok vizit holnap kezdm innya. Azt tartják

az doktorok, hogy merthogy hitván vagyok meghizom bele.

De az kövér embereket igin apasztja.

Az te Nádazsdyd etc.

Meghattam erssen Csányi uramnak, hogy mind megír-

jon naponként mint vagyok és mint leszek.

(Csak az ;i1íííi-ms s nz Mlntfn lovö sorok vantink Xátlnsdv kt^zétíü.)
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1560. deczember 14.

Tekéntetes, stb. Ertöm leveledbül. mely nagy örömest és

szövöd szerént kévánkozol ede fel hozzám. Bizonny hogy én is

szintén ollyan nagy szövem szerént kévánnám tégedet, mind az

mi szerelmes fiunkkal egyetembe, látni. De bizonny nem látom

semmiképDen jó módját, hogy ez innepök eltt meglehessen,

kit kérlek hogy jó és békességes kedvvel szenvedjed.

Akkorra liázakat is itt bövibben szöröztetök és mind te

magadnak s mind udvarod népének jobb és alkalmatosb szál-

lást adhatok. Más az, hogy öcséddel is, Szlúny asszonynyal,

együtt feljühetsz akkoron. Es mind Ferenczczel egyetemben

királyné asszonyhoz is elmehetsz. Jóllehet elvégeztem vala,

hogy Ferenczet felkiildjem Pozsonba császárhoz az gylésre,

de miért hogy nagy költségünkre lenne, azt elhattok. Itt is

fölségével szembe lehet, mit szükség több költséget szörzenünk.

En, légyen Istennek hála, minden nap jobbadon érzm
magamat és az doktorrk is, kik minden nap liozzám látnak,

császárnak fölségének liárom f doktora, kik eltt Július

doctor vagyon, hitökre mondják, hogy meggyógyétanak, kiben

énnékem is semmi kétségem nincsen. Istennek legyen hála,

hogy meg nem gyógyulnék. Es abl)au semmi kétség, hogy

ugyan innejd te veled egyetembe egy nap csak haza ne rán-

duljak. Császár fölsége immár kétszer látogatott meg, egy-

szer Macedóniai Péter uram által, másszor Gróf Scipio uram

által , illyen femböri által. Továbbá az fia is , Károly

berezeg, meglátogatott. Érsek uram penég inkább minden

liarmad nap liozzám jü, és ennél is gyakortabb jüve hozzám,

inikoron tudnája, hogy bántásomra nem volna. Én solia nem

hittem volna egészségemben, hogy ennyi sok jóakaró barátim

legyenek, az mennyet ím mást esmer()k. Isten tartson meg jó

egészségben mind Ferenczczel egyetemben sok esztendeig.

Bécsbül 14. decembris 1560.

Az te Nádazsdyd etc.

Itt az pestis immár megcsinidesediUt. Ez innep(")k után

azért Ferenczczel egyetemben feljí>hetsz.

(Csak az aláírás Kádasdy ke/eírása.)



15f)0. DECZEMBER 19. 63

*1560. íloczember 19.

Tekéntctes, stb. írtam vala'neked ez napokba, hogy csak

ez innepök után jnél ede fel hozzám ; azt es megírtam vala,

liogy Ferenczczel és húgoddal Szlúny asszonynyal egyetemben

jnél fel ; de csak választót sem tél levelemre. Ez innepíik

ntán azért jjj fel. Es szerdán, csötörtökön, pénteken, szom-

baton, ez négy nap légy békével házadnál, szolgálj istenednek

és hallj prédicatiót ; tudod mely jeles három innep légyen

egymás után ; negyedik az aprószentek ; és ha szintén nem
illenék is, tudod, az nap mely sok részegeskedés és verekedís

mind napestig légyen. Vasárnap azért, meghallván nz prédica-

tiót, istennek akaratjából ám indulj el és az nap Keresztu-

ratt hálj ; onnajd es megint hétfn, hogy az nap fel kezd kelni,

indulj el. föröstökömet is hozz magaddal és a nap Bolcsérba

hálj ; ott magadnak való szobád, pitvarod, kamorád nyugodal-

mas lészen. Kedden onnajd reggel elindulván, jjj be ede hoz-

zám istennek hírivei ebédre. De az istenért is kérlek, ne járj

éjjel. Nem ok nélkül írom ezt, kit megértesz én tlem, mikort

isten hozzám hoz. Az útra végy magaddal ágy melegétt is,

azzal az úton élhetsz jó módon, kiben az úton ez falukból tü-

zet is hozathatsz az szekérbe. Emlékezöm róla, hogy Cajetanus

es hozott volt Olaszországból valami lábmelegétt ; azt es hozd

el magaddal. Szóltam Július doctorral az Ferencz fell. De
semmiképen nem adja tanácsúi, hogy felhozatnájok, mivelhogy

gyermek és az kicsin gyermeken hamarabb fogna az pestis,

hogy nem mint az öregen. Hadd otthon azért, ne hozd el. Es

mint s hogy kellessék otthonn hagynod, arról semmit nem
akarok írnom ; mert tudom, hogy az isten elég eszet adott,

gondját tudod viselni. Ingyen hagyj oly embert véle, hogy

[legyen] ki megsuprálja az a[l]felit. Gyermekre tudod hogy

nem jó biznod. Ám hogy mindketten fekszünk vala, tudod

miu/t rözték ; rözte csak az isten.

Az én egészségem felül azt írhatom, hogy níha köny-

nyebben, níha nehézben vagyok. De ne véljed hogy úgy nehe-

zülnék meg, hogy életemben kétségbe esném, és úgy sem

kíhinyebbülök, hogy mindjárást lóra ülhetnék. Ingyen meg-
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liigyjecl szómnak, liogy egyször sem érzettem itt úgy maga-

mat, az mint ám otUion egyszer vagy kétszer és hogy kétség-

ben estem volna életemrl. Mert megliigyjed liogy mindjárást

felhivattalak volna ; abba semmi kétségl)en [ne légy] ; meg-

hagytam Csáni uramnak az mint te is meghattad, hogy min-

den nap írjon néked egészségemrl ; kit hiszöm. hogy meg-

mivelt. Isten tartson meg jó egészségben mind Ferenczczel

egyetemben sth. Bécsbi 19. Decembris 1560.

Ma az én literem vacsorán ^) úgy láttam, hogy

miúta Keresztratt az kövi halat megettem
,

jobb zét
(= ízüet) nem ettem és egy új étket találtam, kinek az zi

(= íze) ha mind igen (valami kimaradt)^ tart egy hétig. Kel

eldbe megyek Himpergig. A kire Ferenczet bizod, vagy

másod vagy harmadnap az te eljövésed után megsújtsa az

alföldet, hogy féljen tlö, bizony különben nem jó leszen.

Az te Betesnád mp.

Az prédicatortul valaki dolga és valaki ijesztette meg

Ferenczet, de nekem úgy tetszik, hogy fölöttébb vagyon, még
éjjel álmába is árthat neki ; meg kell nzt jobbítani és az gyer-

meket meg kell azból bíitorétani.

Idem manu proi)ia.

(A két utóírat sajátkez.)

1560. deczember 21.

Szerelmes Orsikám. Igen köszönöm, hogy megkültcd az

szent Tamás poharát, nagy sok jó bélesekkel és egyéb enczem-

benczemekkel, vadakkal, madarakkal, ndja mz mindenlintó úr

Isten, hogy sok esztendeig adjad meg.

Az te feljövésedet immár csak te reád hattani, vagy az-

kor jüsz, mikor én írtam, hogy indulj, vagy akkor, mikorra te

írtad, hogy indulsz, de vagy akkor indulsz, mikorra én írtam,

vagy akkor, mikorra te írtad, hogy indulsz, de ezennel, mi-

helt Komlossy jut, egy embert bocsáss hozzám, kitül megírasd,

mel nap indulsz, hogy tudjalnk v.n-nyi és eldbe küldeuyi.

Talán : az én htereiii vncst>rájánál, azaz : >iiulastly :4>í)lója

(Híiter) va^ry a liázienzdájn (hol N. sznllvn volt) által adott vacsorán.
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Az teimapi levelembl, kit hiszek, hogy ma megadtak ne-

ked, mindent megértesz, mást csak ezt írom, hogy ma az dok-

torok nz egész várast betöltötték vele, hogy meggyógyultam,

mert ma teljességgel megesmérték, hogy semmi dolgom nem

leszen és ma egynihány fell jüttek és küldtek hozzám Isten,

nek hálát advánn és velem örvendezvén, hogy az kegyelmes

nagy r Isten erre hozta dolgomat, én is azt mondom, hála

legyen neked r Isten és dicsértessék és magasztaltassék az te

szent neved mind örökül örökké, ámen. Tennap nem merek

illyen nyilvánn izennem Szalay Pálti, mert félek vala mind-

azon tennapi napti s mindez elmúlt éj étül, s mind mátul, de

legyen hála az mindenható r Istennek elszaladék és aztl

megválva, hogy az fogyatkozás miatt ertlen vagyok, ma
kinnyeben indulhatnék mindazonáltal innéd haza, hogy nem

mint onnét hazól indultam ide és Isten gy segél, hogyha ott

patikák és doktorok volnának, holnap haza indulnék. Az töb-

bit megérted Komlósytól, ki ma nap estig látott, ez éjjel is

lát, holnap is reggel, mig elmegyen. Isten tartson meg mind

Ferkóstul és minden hozzád tartozókkal egyetembe ámen.

Dátum Bécsbe szent Tamás Apostal estve. 1560.

Az te Nádazsdyd etc.

(Sajátkez, csak a czím idegen kéz írása.)

1560. deczember 22.

Tekéntetes, stb. Elfeledtem vala Komlósytul megírnom,

hogy mikoron feljösz, veled hoznál béven fejérruhát, kivel

sebet kötöznének, mert teljességgel ki fogytunk l)elle. Azért

el ne feledd, mikor feljösz, hozz béven veled, de a ki megkopo-

dott és gyenge szabás alfélét hozz, j ruha arra nem jó, pén-

zen pedig afféle ó ruhát nem mernk venni, miért hogy itt fen-

halogatnak is, ki tudja, ki ruhája legyen. Ha pedig valaki

elbb kezdene följni minek eltte te magad feljösz, küldj attl

béven. Az r Isten tartson meg mind Ferenczczel egyelmbe.

.T3atum Viennae 22. decembris 1560.

Az te Nádazsdyd etc.

(Cííak az aláírás Xádasdy kozeírása.)

NÁDASnV TAMÁS (SAl^.VDI I.KV KI,KZÍ:SK.
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1561. márcziiLS 18.

Tekéntetes, stb. Vettem matos vagy egész-

ségemrl és azt írod, hogy hideg is. Úgy vagyon, hogy egy-két

éjjel lelt, de nem amaz gonosz féle, hanem az hevítésü csak, de

az is elhagyott. Egészségemrül penég azt írhatom, hogy hála

Istennek bizony mastan jól vagyok és annyi erm vagyon,

hogy szabadon minden nap lábon bemehetnék udvarhoz, kit

egyéb senki nem tud Méray Mihály uramnál. De hogy hama-

rabb szabadulhassak haza, székbe vitetöm be magamat miko-

ron császár fölsége hívat. Es jóllehet ü fölsége megmondta,

hogy nem tart sokáig itt, liaza ereszt. Mind az által az dolog-

rúl az urakkal ma is szólunk és mihelt véget érünk benne,

azontúl haza kéretkezünk. Jól tetted, hogy Keresztúrra jüttél,

de az gyermeket az szélre ki ne bocsáttasd, mert ez márczius

szele keváltképpen az gyermekeknek igin ártalmas. Az én rit-

kán való írásomat ne magyarázd egyébre annál, kit megmon-

dottam. Mert ha valami nyavalyám lett volna, írtam volna

gyakortább és igazán megírtam volna : így vagyok, s így

vagyok, semmi tagadást nem tettem volna.

emberemet hozzád bocsátnom, hogy Erddy
uramat meglátogassad és valami segétséggel is lennél néki.

Akarom azért, hogy meglátogatod. Miért penég, hogy tudom,

hogy Fiiessen nincsen nyugodalmas szállása, kínáljad az leu-

kai házakkal, ott íi kegyelmének jó és nyugodalmas szállása le-

hetne. Megmondhatod, hogy az ott való házakat más formára

ütöttök immár. Vannak mind tüzes házak s mind szobák

benne. Ha penég nem akarna oda mennyi, ám Keresztúrat is

az várasba, az udvarbíró háza ki vala, jó szoba és kamara

vagyon benne, ottan jüjjen oda és mindezzel s mind egyébbel,

az mivel tudod, mindennel kínáljad. Latba Isten, még vérem-

mel is jót tennék véle, ha tehetnék.

Az fluxus mégis azon állapatba vagyon, az kibe ott-

lioii volt.

Az talpadat bátor megköszörüljed az úthoz, mert mi-

helt alá megyünk, ott Keresztúrat egy éjjel liálok csak és
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mindjárást oniuijd Lekára viszlek, Leukárúl Kapuba, ou-

najd haza.

Az favíz italhoz az szándokuiik, hogy csak ez húsvét

után mindjárást kezdjék, akkorra erm is jobb lészen hozzája

és jobban bírhatom, hogy nem mint mastan. Isten tartson meg

jó egészségben, mind Ferenczczel egyetemben. Költ Bécsbi

18. martii 1561.

Küldjön német pénzt Zsennyei, ha azt akarja, hogy

innét küváltozhassnm. Lisztet is küldjön, halat is ha vagyon.

Az te Nádazsdyd etc.

(Csak az utóírat és aláírás Nádascly keze írása.)

1561. márczius 29.

Spectabilis et Magnifica Domina consors nobis charis-

sima Salutem. Azt írtuk vala, hogy ha mi innen vasárnapig

oda nem megyünk Keresztúrra, hogy bátor osztán ne várj,

hanem hétfn haza mejn (így) Sárvárra, de az mint eszemben

veszem, az császár mép: mind hétfn és kedden dolgot ad,

azért szeret atyámfia, ha ennyet vártál, immár ez keveset is

várd meg, hanem kedden is, de szerdán istennek kegyelmessé-

gébl ott leszek, mennyük immár együtt haza.

Továbbá Zrinyi uram, Bánffy uram, Tahy nram, záb-

rági pispek nram vagy együtt mennek velem, vagy elbb

vagy utolbb, de betérnek hozzád. Azért szeret atyámfia, hadd

meg, hogy legyen magoknak és szolgáiknak mit ennik, innyok

és lovaiknak abrakok, szénájok, viseljenek gondot réja. Isten

tartson meg mind Ferenczczel egytemben nagy sok esztendeig

jó egészségben. Költ Bécsben 29. martii 1561.

Tomas de Nádasd Palatínus et

Locumtenens S. Caesar. Regiaeque Majestatis etc.

A.Z te Tarkód etc.

(Csak a magyar aláírás Nádasdy kezeírása.)

n*
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1561. április 1.

Szerelmes Orsikám. Azt monda ma reggel császár,

hogy ebéd után elbocsát, azért valamely késenn, ha csak egy

mérföldet mehetek is, kii megyek innét. Az oda felé való

urakban, kik elttem, kik velem, kik utánnam júnek oda Ké-

résztúrra^ azért vüsel oly gondot reá, hogy tarthass jól ben-

nünk. Isten tartson meg. Dátum Bécsbe nagy keddenn 1561.

Az te sz kányád etc.

(A czím kivételével sajátkez.)

1561. április 1.

r

Tekéntetes, stl). lm itt hálunk ez éjjel Tahy Ferencz

urammal és Bánffy István urammal és holnap Istennek ke-

gyelmességébl ott nálad leszünk ebéden. De ne véljed, hogy

az én szekeres lovaim Bécsben vendégségbe voltának, minden

nap hol téglát, hol követ, hol földet, meszet, fát hordtanak,

ers munkát tettének, annyira hogy csak alég vannak. Ha ott

vannak azért lovaid Keresztíirat és szekered, küldd Sop-

ronba élmbe, hogy elbb mehessek oda, mert az én szekeres

lovaim igin lassan mehetnek.

Megbocsássad penég, hogy ez levélre kezem írását nem

vetettem, oka hogy lefeküdtem volt immár, hogy ezt hagyám

írnya. Isten tartson meg jó egészségben. Költ Boltherba ápri-

lisnek els napján 1561.

Thomas de Nádasd Palatínus etc.

Locumtenens S. Caes. Regiae(|U(> ^Nfajestatis vU\

^'
1 561. n nvoml^er 1 '>

.

Tekéntetes nagyságos és tisztelend szerelmes feleségíhn.

Köszönetömnek és magam ajánlásának utána. Vettem két le-

veledet egyiket Keresztratt e hónak ötöd napján, máso-

dikat Sárvárott ugyanezön hónak nyolczadik napján kivi-

teket. Igen köszönöm hogy mindeneket volta szerént mind

magad s mind Forcncz (^íészséiic f('l(")l moirírtad : remén-
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lem, liogy az úristen mindketttöket meggyógyítja. Én hála is-

tennek jó egészségben vagyok és tegnap ebédre jöttem meg ide

Bécsbl. Egyik dögös helybl az másikba. Mert itt is elkezde-

tött az halál. De bízom az úristenben, hogy megtart az jó-

voltából ; szent íölsége után én is élni akarok az okossággal

és megengedött fölségétül (ígij) orvosságokkal. Az scordio-

mot igen köszönöm hogy elkülted, az bisalmát is. A ki ott

maradott benne, csinálj énnekön liktariomot, de ne fényeset (?)

se lágyat, hanem kemént, avagy csináltasd az patikáriussal

meg. Az Komlóssy menyegzje tetszik nekem, hogy az nap-

ról el ne haladjon ; elég ideje vagyon Ferencz uramnak mind

ide följünni, s mind innéjd alámenni. Hála istennek hogy bé-

kével megjöttetök Lánzsérból; hiszem istent, hogy ott az

megszokott helyen az nádha is eláll rólad, Ferenczrl is az

hideg. De mindenek úgy legyenek mint szent fölségének köl-

lemötösök. Az én ünim immár eljutottak Szenyérbe ; ezzel

kérködhetöm, hogy az enyimeknek még az árnyékok es szebb

és öregb az te ünidnél ; ezzel is megtoltalak hogy kétszáz,

és igen szép két öreg magtehén vagyon köztök ; azt bizon nem
tudom ha vagyon borjúok avagy mind burjustol kétszáz; rövid-

napon ménest is várok, hiszem hogy azok is megtolják az te

ménesedet ; azért az cseri majorból költözzél ki az te görhes

üniddel és rühes borjúiddal ; mert én az én gulyámat ott

akarom tartani.

Továbbá mikor innéjd levelet visznek, meghintsék el-

szer eczettel és úgy vigyék föl hozzád és az mely ember viszi,

se te eltted se Ferencz eltt, se azok között kik följárnak

hozzád, ne forgolódjék. Az házakat mind az te magadét s

s mind az itjakét füstöljék íremmel és fennyvel. Úristen

tanétson és megtartson. Dátum Posonii 13. Novembris 1561

Az te Nádazsdyd etc.



11. Nádasdy Taniásué Kaiiizsay Orsolya levelei

férjéliez.

1541. május 20.

Szerelmes Uram. Szolgálatoméit írom Kegyelmednek,

mint szerelmes uramnak. Továbbá tudja Kd, liogy mi békével

és jó egészségbe vagyunk, kit Kd fell is kívánnám hallanom.

Továbbá, hol az két láda felöl ír Kd én nekem és Kd bekí-

vá.nno az gelet levelet, nincs oly bízott emberem, kitl beküde-

ném Kdnek. De azt nem csodálom, hogy Kd illyen kevélyen

ír én nekem, mert Kd más országba vagyon, de hozza meg Isten

Kdét békével és egészséggel, hiszem hogy Kdnek az én szol-

gálatom leszen kelyemetes, hogy nem mint az kötél levél, kit

Kd én tlem kívánna. Isten tartsa meg Kdét. Költ az Kd
várába Sárvárba, szent Zsófia asszony na}) után való pénteken.

1541.

A.'L Kegyelmed Orsikája.

Kivid : Ez levél adassék az Nagyságos Nádasdi Tamásuak énnekem

szerelmes uramnak.

(Sajátkez).

1541. május 24.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá tudja Kd.

liogy mi egészségbe vagyunk mind öregbik urammal egyetembe,

kit Kd fölöl es kíváiniáiii ludlanom. TováI>bá hol Kd i\y. iövnk

nyelrül ír én uckcni. liogy csak ]);ikocsált \o\ui\ én velem Kd.

bizony éu ucni vettem volt píikocsru. de megbocsássa Kd.

hogyha ellene '.olt és írja meg Kd, hogyha niegbocsáta Kd
én nekem. Továb])á semmit nem ír Kd, hogy ha jü meg Kd,
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ha leszen mikor bemegyen az király mégis itt vagyon (így).

Isten tartsa békével Kdét. Költ az Kd várába, Sárvárba szent

Illón asszony nap után való kedden 1541.

Az Kegyelmed Orsikája.
(Sajátkez).

1541. május 30.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá tudja Kd
hogy mi békével és egészségbe vagyunk, kit Kd felöl es kíván-

nám hallanom. Továbbá megszolgálom Kdnek. liogy illyeny

jó hírt ír Kd én nekem, hogy örül Kd, engedje az kegyelmes

Isten, hogy jobbat írhasson Kd ennél is ámmen. Továbbá az

mit Kd Szabó Jánostiü izent, hogy kin ne tudja Kd, hogy

járjak, nem járok, mert közel vagyon mást hozzánk Török

Bálint, de még miket nem bántott. Isten tartsa meg Kdét.

Költ az Kd várába Sárvárba, pünköst nap eltt hetfén 1541.

Az Kegyelmed Orsikája.
(Sajátkez)

1541. október 28.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségét hallanom, mert hogy ennyi ideig Kd én

nekem semmit nem íra, nem tudom, mire véljem : ha te Kd
reám haragudt az vagy, kitl az kegyelmes Isten Kdét eltá-

voztassa, valami nyavalyája vagyon Kdnek. Könyörgök Kdnek,

hogyha ez szókkal megbántom Kdét, megbocsássa Kd, mert

bizony az, hogy az én nyukhatatlan szüvem nem hagya békét.

Úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába október

28. 1541.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

1541. deczember 5.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá megszol-

gálom Kdnek, hogy ír Kd én nekem az Maylad uram dol-

gairúl, úgy legyen az mint az kegyelmes Istenn akarja. Az
szabadon való járás és az saczczoltatás mind füstbe mente.
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csak az lielnek változása külöinb, de az mint értem, nem szük-

ség az török ló. Továbbá kérem Kdét, mint szerelmes uramat,

bogy ba lebet jöjjön meg Kd ez innepre, az vadászatnak örö-

möst gondját viselném, de bizony igen gonosz utunk vagyon.

Az dánvadak óla kész. IJr Istenn tartsa meg Kdét. Dátum

az Kd Sárvárába, deczembernek 5. 1541.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

1541. deczember 19.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá megértet-

tem az Kd levelét, kibe írja Kd, bogy ez innepre baza nem

jne Kd. Tudja-e Kd, bogy megbolt szegény öregbik uram és

én magam maradtam, mint egy mezbe egy szál fa, azért kérem
' Kdét, bogy adjon Kd nekem tanúságot, miképpen mulassam

el ez innepet illyen egyedei. Továbbá küldtem Kdnek tizenkét

kappant, négy ludat, pávát nem küldbettem, mert még meg

I nem bíztak. Az kappanok sem igen jók, mert nem liízbatta-

nak még jól meg. Az szent Tamás bélesét megküldtem Kdnek,

pereczet is küldtem, vadat is bagytam, bogy vigyenek Kdnek,

ba találnak Czenken, mert itt nincsen. Isten tartsa meg Kdét

nagy sok szent Tamás napjáiglan. Költ az Kd várában Sár-

várba, december 19. 1542.

Az Kegyelmed Orsikája.

Továbbá kérem Kdét, mint szerelmes uramat, bogy

küldjö meg az én szoknyámnak való posztót és az gereznát.

Megszolgálom Kdnek. És ne késlelje Kd Kapornakit.

(Sajátkez).

1541.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá, liol azt

írja Kd, bogy midn én tülem elment Kd, az úta minden éjjel

liideg lölt volna és megírta vóna Kdnek cd (így) bizony, nem

jó kéme volt Kdnek megbocsássa Kd. TovAbbn. liol Kd ;iz

én levelemnek nem biszen, jüjjíni baza Kd, liiszem meglátja,

ba békével vagyok az vagy in^n. Ha Tsten ezen egiszségbo

tart, kit adjon Isten Kdnek is hiíikKmi jó egészséget. És nem
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YániMiü Kdtöl, hogy Kd kémet tart rajtáin, ed meg tudna (így)

az Kegyelmed kémét, kicsoda, hamar taláhiom és miképpen

írta Kd, liugy mikor Isten meghozza Kdét, többet szóljunk

ría, bátor többet szóunk, valamemiyit Kd akar, csak Isten

hozza meg Kdét. Isten tartsa meg Kdét. Költ az Kd várába

Sárvárba 1541.

Az Kegyelmed Orsikája.

(Sajátkez).

1542. deczember 20.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá megértet-

tem az Kd levelét, hogy az török rabiastul fél Kd, attól mind-

nyian (így) félünk. Az jó iidrül, az kirül Kd ír, itt is jó üdö

vala, de óvvadni kezdett, az hó elment az jég is óvvadott, ma
az Fert megfagyott ; igen félek, hogy míg Kd megkezd jöni,

elkezd olvadni. Az szán kész, valamely napon ráír Kd, az

napon elküldöm. Az szegény bátyám felöl, hogy írt Kd,

megszolgálom Kdnek, mégis azon kérem Kdét, hogy írjon Kd,

megszolgálom Kdnek. Az kövi lialat elküldtem Kdnek ez em-

bertül, az ki ez levelet Nem tudom, ha elevenen vihe-

tik Kdnek. Isten tartsa meg Kdét. Költ az Kd várába Sár-

várba, deczember 20. 1542.

Az Zsuzsonna asszony felöl nem tudok mit írnom Kd-

nek, liiert nem voltam szembe vele.

Az Keii'velmed Orsikája. '

(Sajátkez). #

1542.

Szej'elmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségét hallanom. Továbbá egyéb újságot nem írha-

tok Kdnek, hanem egyik leányomon az Kegyesen kíUt az kele-

vény, az más éjjel az kisboltba tizenkét órakor az balog lábon;

igaz ugyan fázással betegedett meg, mint igaz én magam, de

ezt nem mondja az doktor, hogy nem az volna honnem az

volna ; igen biztat, hogy meggyóulna, de csak Isten tudja.

Az törökök esmég mind ejvitték az Sokoríialját. Istenért kérem
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Kdét, hogy immár közünkbe ne jön Kd, mert ezt látja Kd.

hogy köztünk vagyon. r Isten tartsa meg Kdét. Költ az Kd
várába Sárvárba 1542.

Az Kegyelmed Orsikája.

(Sajátkez.)

1544. június.

Nagyságos, tisztelend és nekem kegyelmes uram. Isten

imádságomat és alázatos szolgálatomat. lm az én uram hagyá-

sából küldtem Kegyelmednek az Kegyelmed leokai házából

egy szalonnát, azjíajpui házából másikat, az sárvári__házából

harmajjkat^iz melyikféle inkább tetszik Kegyelmednek, írja

meg Kegyelmed és azonfélébe többet küldök Kegyelmednek.

Ez levél vüvö megmondja, mellyik szalonna honnét való, Ke-

gyelmed szolgáltasson mint illyen esmeretlen szolgáló leányá-

val. Isten tartsa békével és minden jóval Kegyelmedet.

Dátum az Kegyelmed házába Kapuba, junii 1544. Azon te

Kegyelmed
szolgáló leánya

keze írása

Orsolla az nagyságos

Nádasdy Tamás-

né.

(Sajátkez.)

1545. július 24.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá megértet-

tem az Kd levelébl, hogy az kegyelmes úr Isten uramnak

Kegyelmének künnyebbséget adott. Dicsértessék az úr Isten,

mert én elég hálát nem adhatok ü szent felségének. Továl)l)á,

ahhol Kd azt írjíi, hogy urniu íi Kegyelme rajta mejetett is

volna, mégis haragudt volna, jól tudliatja Kd, hogy én bizony

féltem az uram Kegyelme haragjaiul, félek is, de legyen

hála íiz kcgyehnes Istcinick. de éii Kdnek csak azon könyör-

gök, mint szerelmes uraiiinak. li(»i;y cngí^szteljo Kd az uram

Kegyelme énrám vnln li;n\igj;U. és Iwi én megl)ántottani volna

ti Kegyelmetek ot ;i/ én eszetlen ír5'isomm.'d. k<»nyörgök ti

Kegyelnieteknek. Iioiiv nieghoesnss:i : az fnek én egyel) nevét
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nem tudom, nem értem [mint] az minem nevet Kegyelmetek

reá adott. Ür Isten tartsa meg ti Kegyelmeteket az szent

malasztjából. Dátum az Kd Sárvárából, julii 24. 1545.

Az Kegyelmed Orsikája.

(Sajátkez).

1545. július 25.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá megértet-

tem az Kd levelét, kibe írja Kd az uram Kegyelme nehéz

voltát, látja az úr Isten az én szüvemet, hogyha mi jót tehet-

nék Kegyelmének, még az véremmel is jót tennék, de nem

állhatunk az úr Istennek elle. Ahhol Kd azt írja. hogy ma-

gamat megmértékeljem, mindannyira, az mennyire fellem

lehet, de hogy az én édes uramnak az én hozzám való sze-

rettei és jó volta eszembe nem jutna, soha nem lehet, hiszem

hogy Kd meghiszen, de én csak azon könyörgök Kdnek, mint

én édes szerelmes uramnak, ugyan az egy el Istenért, hogy

megbírja Kd magát, ne ereszsze Kd az bánatnak teljességgel

raaöát és Kd ott ne késsék. Ha ui>van úí>v leszen, az mint Kd
írja, mert bizony Kd leesik, kitl rizzen a Kisztus (így), avagy

ha Kd mindjárást el nem jühet, hadd menjek Kdhez, nekem

künnyebb, ha láthatom Kdét. r Isten tartsa meg Kdét.

Dátum az Kd Sárvárába, 25. julii 1545.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

1545. augusztus 4.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségét hallanom, én az tennapi napon jutottam

meg asszonyomtúl, kit bizony betegen hagyék, de mégis kliny-

nyebben vagyon, honnem mint az eltt. Az Kd levelét adák

meg itt, kibe azt írja Kd, liogy még ezten ez napra ha meg-

jühet Kd, de ne késsék, mert mentíil továbbá, ]iatodnai)ra

szembe kely lennyi Kdnek asszonyommal. En tlem is izent ü

Kme Kdnek, mikor Isten meghozza Kdét, megnuuidoni Kd-
n«'k. de meg nem gyzném mind írnya, azért csak a /un kérciii
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Kdét, hogy siessen haza Kd, mert oka vagyon, de Kd semmi
gonoszra ne vélje, múgis azon kérem Kdét, hogy siessen haza

Kd. Dátum az Kd Kapujába, augusti 4. 1545.

Az Kegyehned Orsikája etc.

(Sajátkez).

1545. deczember 22.

Szerehnes Uram. Szolgálatomat sth. Továbbá értem,

hogy az úr Isten Kdnek könnyebbséget adott Kdnek, legyen

hála az úr Istennek, mégis azon könyörgök Kdnek, hogy meg-

írja Kd ennek utánna is, mint lészen Kd, megszolgálom Kd-
nek. Én Istennek legyen hála, egészségbe vagyok, mind Gábor-

ral egyetembe, kit engedjen az úr Isten Kdnek is. Az szent

Tamás poharával jól tartam az nemes uraimat, asszonyimat,

én berekedtem, azt vélem, hogy az vajas belestül. Kérem
Kdét, hogy küldj en egy Kalandarimot Kd, megszolgálom

Kdnek. r Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába,

22. decembris 1545.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

*1546. június 11.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá megszol-

gálom Kdnek az tokot, ebéden jól lakánk vele, mely tokba ha

ett Kd, isten adja egészégére Kdnek, de inkább, mint itt

vagyon (t i. egészséfjej. Továbbá én is küldtem Kdnek vagy

hat dinnyét; de Kd megbocsássa, többet nem kiildök, mert

rászoknék Kd és itt az cellába feledne Kd engemet ; ide várom

Kdét az javára; szilvát is küldhettem voln.i Kdnek fejér éret-

tet, de azt vélem, hogy az mi kertünkl)e is megérett ; egy almát

küldtem Kdnek Kocsytul, én nem tudom ha láttam többl (?)

azvagy nem. Úristen tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Kapu-

jába. 11. Junii J54G.

Az Kegyelmed Oi-sikáj.-i iii.]).

(Sajátkt'/).
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=^154H. ji'iHiis 2:^.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségét hallanom. En mind az gyermekekkel egye-

tembe egészségbe vagynnk, mely egészséget engedjen az úristen

Kdnek is. Továbbá az bol Kd azt írja, hogy vagy én menjek

asszonyomhoz, azvagy asszonyomot hívassam, de azrúl Kd
semmi tanúságot nem adott, mit kellessék szólnom, hogy ha

kérdez. Továbbá kérem Kdét, mint szerelmes uramat, hogy

Kd ne hagyja az szegény húgodat Hosszutóty Bernáltnét, mert

az mint értem, igaz, elég emberekkel leszen szegénnek dóga

;

azért könyörgök Kdnek, hogy legyen istenimádó Kdért mind

az árvával egyetembe. Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd
majorjába Csapodon. 23. Julii 1546.

Az Kegyelmed Orsikája m. ]).

(Sajátkez).

*1549. márczius 9.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá ahhol Kd
azt írja, hogy én velem nem halászhat ez bítön, én azon félek,

hogy szintén pünköst nap felé kezd Kd itthon madarászni ; de

az mind hagyjárón; csak az kegyelmes Úristen tartsa meg

Kdét békével és egészséggel, kibe nincs kétségem, mert mind

addiglan zörgetek, hogy meghallgat. Az hol Kd azt írja, hogy

Kdre vetették volna az dolgot, bizony egy szál kétségem sincs

Ijenne, de ám arra nem vethetnék. Továbbá kérem Kdét, mint

szerelmes uramat, hogy Kd írjon énnekem, az mikor Kd fell

lehet és mennyire lehet, gyakran, mert Kd hamarabb küldhet

levelet, hogynem mint én ; továbbá az Báthory uram anyja

halálát bizony bánom, de mind az hazánk i)
; csak úgy kell lenni,

az mint az Úristen akarja ; az minemö levelet Kegyelmének

írtam, az mását Kdnek küldtem ez levélbe kütve ; ha Kdnek

nem tetszik, Kd el ne küldje ; az kegyelmes Úristen tartsa meg

Kdét és viselje és hozza békességes úttal meg. Dátum az Kd
Sárvárába. 9. Mártii 1549.

Az Kegyelmed Orsikája m. p.

(Sajátkez).

9 T. i. a halál vag'y a Imlál ])ivo(l:ilma mimlannyinnk hazája.
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1550. jnius 13.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá, ez estve

hozák Kd egy levelét, kibe írja Kd, hogy azon nap jutott be

Kd Bécsbe, az mely nap én tülem elment Kd. En is ma indu-

lék el Söjtörrl és itt Gerezsden ebéllettem (így) Bernált

uramnál, do es volt én vendégem, én is övé. Zsennyei Ferencz

nagy kárt vallott az k ess miatt, minden nem veteménye

mind magának, mind jobbágyinak elkölt, csak egy szem sem

maradt. Szleje is nagy helyen, mondják hogy elment, de még

nem tudom bizonynyal míg ment, de ezennel megtudom és

megírom Kdnek. Az követ csodáltatják, mely igen zsok (így)

volt, én nem merem megírnya Kdnek. Úr Isten tartsa meg

Kdét. Dátum Gerezsden, junii 13. 1550.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

Továbbá kérem Kdét, mint szerelmes uramat, hogy írja

meg Kd, ha lehetséges Kd fell, ha mégis el kell mennem

Bécsbe vgy (így) immár nem, mert semmit nem tudok semmit

mielnem, mint egy ágon úgy ülök addig.

(Hajátkezví).

1550. szeptember 4.

Szerelmes Uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kíván-

nám az Kd egészségét hallanom. Mi Istennek kegyelmességé-

])l egészségbe vagyunk mind Gáborral és Ferenczczel és az

töl)bivel egyetembe, kit engedjenn az hatalmas úr Isten Kdnek

is. Továbbá az hol Kd ír az én czédulámról. kit Sárkány

uramnak íitam volt, bizonyával nem azért írtam volt neki,

liogy Kdnek küldje, de ha így esett, hogy Kdnek küklte meg.

kely Kd eltt magamat iiKMitcncni, nici't az t(>rök fell könnyi

(^1 hinnünk, kik asszonyi állatok vagyunk, minden hírt, mert az

egy közbeszédként gyakrann égeti az kása az szánkat meg, az

tarojánn is fújjok. INTeit mit akarok Kdnek ezekbl írnyi, rövi-

dedenn ez, hogy én nekem az liatalmas istennek utánna sem

apám, sem anyám, sem uram. sem tiani. sem h\niyom nincsen

töbl) Kegyelmednél, azért az én bolond ilék'tciu szerént. nem
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csodálom luagamat, de én gyann teszek, mint az egy em-

ber, liogy ümmaga toszen bnt és esmég ümmaga oldozza

magát, de mind ez által könyörgök Kdnek, szerelmes uram-

nak, hogy Kd megbocsássa, ha valami vétek ez levélbe vagyon.

Továbbá Kdnek egyéb újságot nem írhatok, hanem hogy ez

elmúlt hetién az törökök ismég rabiának ide mi felénk, közelbe

nem voltak, Bérnél, Simeg és Tadik között ment el az had,

Szent Gerótba liat házat égettek, azon innét egy falut is el-

égettek, Szent Geróttúl fogva Csányig és Szent Györgyváráig

mondját (így), hogy ra])lottak, de nem az, az ki Kanizsa mel-

lett. Az Balaton mellett mentek alá, az r Istennek neve

dicsértessék, gy legyen, mint akarja ámen.

De Kd azt ne vélje, hogy az hanyagságot elhallgattam

volna, mert Bérnél egy asszonyember egy igen jó török lovat

foga, azt mondják, hogy ér másfél száz foréntot. Bacsódnál

esmeg egy szegény asszony szabadul el készekbl és egy kopja

akad kaszébe (így) és hármat ölt által az törökbe, kik azonnal

megholtak. Ne vélje Kd, hogy mi es héjába egyek az kenye-

ret. Az hatalmas r Isten tartsa meg Kdét nagy békével és

egészséggel és hozza meg Kdét nagy békességessen és adja

szent felsége Kdét láthatnom békével rövid napon és egész-

séggel. Dátum az Kd Kapujába, Septembris 4. 1550.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

'^1550. szeptember 24.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá ahhol Kd
azt írja, hogy istent imádjunk, bizony örömest szüvem szerént

azon leszek minden házam népével, hogy valamibe az r Isten

meghallgasson ebbeli könyörgésinkbe, a mennyire szent fel-

ségének kellemetes. Továbbá küldtem Kdnek valami barasz-

kot, ki nem sok marada az fán benne az szél miatt ; egy ke-

mencze czipót is, pogácsát, pereczet is küldtem Kdnek. Ur Isten

tartsa meg Kdét. Dátum az Kegyelmed Sárvárába. 24. Sep-

tembris 1550.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).
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"^'1550. október 2."

Szerelmes uram. Szolgálatomat sth. Továbbá megértet-

tem az Kd levelét ; csak az úr Isten tartsa meg Kdét békével

és egészséggel mind a sok jámbor gyermekivel egyetembe ; a

mikor Istennek kellemetes, megbozza Isten Kdét ; mindenkor

jó kedvvel látom én Kdét : csak az bécsi dolog ne legyen, bogy

mikor Gorfo (sic,
;
gróf?) uram Bécsbe bívatta vala Kdét (sic).

Továbbá küldtem Kdnek báromszáz czipót, pereczet, pogácsát

is ; de nem szép. nem tebetünk jót neki. Továbbá szerelmes

uram, könyörgök Kdnek ugyan az Istenért, bogy én Kdét

ennyi gondjába bántom, megbocsássa Kd; mert látja az úr

Isten bogy igaz, úgy nem bántanám Kdét mint magamat ; de

bogy olyan nagy nevébe kér, úgy írok Kdnek: az szegény

Eüszty Mártonné igen nyomorult, az mint értem, az fiacskája

kedig csak kicsiny, mintba nyolcz esztendsnek mondbatnám

;

ba Kdtl lebetséges, tegyen valami könnyebbséget az bad

(lógából ; ba kedig nem lebet, könyörgök Kdnek, bogy Kd
reám ne baragudjék. Ur Isten tartsa meg Kdét. Dátum az

Kegyelmed Sárvárába, Octobris 2. 1550.

Az Kegyelmed Orsikája ctc.

(Sajátkez).

*1550. október 7.

Szerelmes uram. Szokálatomat stb. Továbbá mesjszol-

í>álom Kegyelmednek, bogv me£?baevta Kd az szesénv asz-

szonyt ; az Katona Ferencz vétke így lett, bogy Zsennyeyné

lement vala és nem tudta, bogy én olyan bamar írjak Kdnek

;

addig oda nem mebete, míg Kdtl választ jve, és én megize-

ném, bogy bátor ne menjen. Bátyám megbozá az baraszkot

:

megszolgálom Kdnek ; de az ott való kertbe vélem, bogy kökény

terem, még azt is ba megbagyták volna az spanyolok ; továbbá

Kd megbocsássa, bogy most semmit nem kiildbettem Kdnek,

uiertbogy asszony fi kegyelme csak tennap iuta; örömest

kedve szerént lenne és bouv eíívbe szeledül u é u k. Tóvá 1)1 »á

azt ii-batoui Kdnek Zsuzsánua asszony felöl, boiiv szeptenibxT-
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nek 29. napján bocsáttam el tülem. Ur Isten tartsa meg Kdét.

Dátum az Kd Sárvárába, 7. Octobris 1550.

Kdnek könyörög vala Ádám deák, hogy egy kü szállott

volna le az mi molnunkról, ki csak két ujjnyi volna ; Kd az ü

molnára engednéje ;
megszolgálja Kdnek.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

1550. október 14.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá megértet-

tem az Kd levelét ; hogy én Kdnek nem írtam, megbocsásson

Kd én nekem, mert bizony nem tudtam, hogy Ktek mentek,

nem volt híremmel. De csak tartsa az úr Isten Kdét békével

és egészségbe, én mind asszonyommal egyetembe egészségbe

vagyunk. Az dinnyét, a tokot, az vadat megszolgáljuk Kdnek.

Továbbá, hogy Kdnek semmit nem küldhetek,Kd megbocsássa,

mert hamar kellé ez levelet küldenem, de esz napokba mind

kenyeret, mind az szent Orsolla asszony bélesét megküldöm

Kdnek, mert értem Gryörgy uramtúl, hogy Kd mást meg nem

jühet. Ba . . . István uram kére, hogy írnék Kdnek az kme

dolgárúl, az mi ncmö dógai vannak Kdnek, érti Kd, kívánja

vala, hogyha Kd vele lehetne, de hogy Kd vele nem lehet,

kére, hogy írnék Kdnek, hogy írnék Méray uramnak, az többi-

nek is, az kinek Kd akarja, hogy lennének mellette. Úr Isten

tartsa meg Kdét nagy jó egészségbe. Dátum az Kd Sárvá-

rába, 14. Octobris 1550.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

*1550. október 18.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá megértet-

tem az Kd levelét, hogy te Kd jó szándékba volna ide haza

jövésre; engedje az kegyelmes úr Isten az szent malasztjából,

hogy nagy sok szent Orsolya asszony napját érhesse Kegyel-

med én velem egyetembe, ha szent felségének kellemetes.

Asszonyomrúl, é n magamrúl azt írhatom Kdnek, hogy mint

NÁDA3DY TAMÁS CSALÁDI T-EVELEZtíSE.
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ilyen ifjú emberrel megalkoszunk ; az több dogot kegyelmed

én magamtúl megérti. Az boltrúl Kdnek azt írhatom, hogy

megcsináltattuk mind az kéményt, mind az szék fell az abla-

kot és mind az pagyimentomát megötötték, csakhogy megvág-

ják egyszer vagy kétszer. Megszolgálom Kdnek az vadakat és

része leszen Kdnek szent Orsolya asszony napján benne, édes

villám-kovácsom. ^) Az úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum az

Kd Sár\áráüa. 18. Octobris 1550.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

*1550. október 20.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá megértet-

tem az Kd levelét, hogy Kd holnap meg nem jühet ; bizony

igen várom vala Kdét, hogy ha az úr Isten engedi vala, de csak

az úr Isten tartsa meg Kdét békével és egészséggel mind azok-

kal, a kikkel Kd kívánja, úgy legyen, mint az úr akarta. De
Kd megmondja villám-kovácsnak én szómmal, hogy az más

hétrl el ne múljék, ha Istennek kellemetes leszen ; továbbá im

megküldtem Kdnek az szent Orsolya asszony bélesét, czipót is,

pereczet is, sóstejet is és itt való halat is ; de az öregét bizony

immár fzik vala vagy három tálra hogy juta Farkas uram, de

mindazáltal alkalmasok azok is, a kiket Kdnek küldtem, ha ele-

vénen mehet. Hokmester uramné szolgálatát ajánlja Kdnek. Ur

Isten tartsa meg Kdét és engedjen nagy sok szent Orsolya asz-

szony napját érhetni kegyelmednek. Ha Kd messzebb megyén,

híremmé adja Kd, megszolgálom Kdnek. Dátum az Kd Sár-

várába 20. Octobris 1550.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

*1551. augusztus 13.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségét hallanom. ]\Ii Istennek kegyelmességébl

egészségbe vagyunk mind Gábriellel és Ferenczczel 2) és az

*) E n/ívon liívta Kanizsay Orsolya Nádasdyt oiiyoIoirvH.

«) Majláth Gábor és Török Forencz (*).
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többivel egyetembe, kit eiigedjtín az kegyelmes úristen Kdiiek

is. Az erdélyi dolgot ^) hogy jól adta az hatalmas úr Isten,

nagy hálát adok szent felségének rajta, hogy szent fölsége

ilyen kegyelmet mivelt ennyi szántalan gonoszságunkra fölül,

hálákat adok szent felségének, az mennyire ilyen szegény

bnösnek engedte. Továbbá szerelmes uram (értem) az kegyel-

med megjövését, hogy Kd Kassárúl meg akar volt jüni; az

hatalmas úr Istennek nagy hálát adtam volna, de immár csak

jtine Kd ez szüretre haza ; mert tudja Kd, hogy Kd vette fel

gondját, azért Kd haza juj jön, mert én semmi gondját nem
akarom viselni. Az asszonyom ü kegyelme jövesét, látja Isten

szüvemet, hogy csak alig várom, hogy kegyelmét szememmel

láthassam immár egyszer éltembe ; az föls rend házat mind

megüresétém kegyelmének, az mint Kd hagyá ; ez alsó rend

házba kell nekem az én házam népét ellenembe szállétanom,

az mint minekünk tetszett; jobban megírom Kdnek Csáfordi-

tul. Az hatalmas úr Isten tartsa meg és hozza békével és egész-

séggel meg Kdét mind az sok jámbor gyermekivel egyetembe.

Dátum az Kd Sárvárába 13. Augusti 1551.

Azután meggondolám, hogy jobban megtudja Sárkány

uram Kdnek irnya, mert itt volt velünk, hogy elvégezk az

házak dolgát.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

Külön papírlapon: Továbbá egyéb hírt nem írhatok,

hanem hogy az szegény Nádasdy Gráspár uramat is eltemetk.

(Sajátkez).

1551. november 29.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségét hallanom. Mi mind asszonyommal és Gabi-

rielle (így) és az többivel egyetembe egészségbe vagyunk, attúl

megválva, hogy Kd fell semmi hírt nem hallhatok, ki én nekem

úgy mint testi betegségemnél sokkal nagyobb, mert ha én az

ágyba fekszem is és ha Kdét egészségbe látom, ottan egészsé-

') A meg'törtéiit og-yesség- Erdély átadása Möl Tza1>elláva].
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gem vagyon, de mást beteg vagyok, hogy ennyi ideig semmi

hírt nem hallok, mert utósó levele Kdnek, ki költ októbernek

30. napján Marsinon, kinek egy holnapja múlt ez elmúlt pén-

teken, mely hónap mind az több holnapokat felyül mulá én

nekem és késbb lén avval, hogy Kdnek sem levele, sem az

emberek, kiket Kdhez küldék, egy sem jve meg bennek, ím

esmég egy embert bocsátám Kdhez, kivel immár négyen van-

nak Kdnél. Könyörgök Kdnek, mint szerelmes uramnak, hogy

ne késlyelje immár vagy ezt bocsássa hamar meg Kd, de

könyörgök Kdnek én édes szerelmes uram, hogy ez felyül meg-

irt beszédimet Kd megbocsássa, mert bizonynyal nem vihetem

tovább, ez kit ezután akarok írnom, azt is ugyan az Istenért

Kd megbocsássa, mert ha Kd ezt is késlelni akarja, nem

találja Kd ott piragaként. Az hatalmas úr Isten tartsa meg

Kdét az szent hatalmasságából. Dátum az Kd Sárvárába,

29. Novembris 1551.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

1551. deczember 6.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségét hallanom, mi Istennek kegyelmességéböl

mind asszonyommal és Gábriellé és az többivel egyetembe

egészségbe vagyunk, mely egészséget engedjen az hatalmas és

mindenható ITr Isten Kd fell is hallanunk. Az Kd levele, ki

költ 13. napján novembrisnek, lelket ada belém én édes sze-

relmes uram, úgy mint ez világit, mert immár soha nem tudok

vala hova lenni. Ez eltt való levelet, kit az én emberemti

küldtem Kdnek, az úr Istenért Kd megbocsássa, ha valamit

olyat írtam, mert látja Isten, hogy azt sem tudom, mit írtam.

Az ki bélest írt Kd, hogy elég egy sütésbe egy béles, az él
Istenért könyörgök Kdnek én édes szerelmes uram, jussunk

eszedbe, de tudom, hogy megvagyon, az minek lenni kellett,

míg ez Kdliez jut. Továbbá asszonyom igen megl)úsult, hogy

semmi liírt nem hallhat András uram fel(")l és asszonyom IVfar-

git asszony fell. ^) Könyörgök Kdnek, mind asszonyommal egye-

tembe, hogy mikor Kd ír, kigyolmek fell is írjon Kd. A/

') Báthory Endre és felesége Majláth Margit.
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hatalmas Ur Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába

6. december 1551.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

1552. márczius 27.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá értm az

Kd levelébl, bogy Kdét az úr Isten megmentette volna azok-

túl, kiktl én félek vala. Legyen bála az batalmas Istennek,

bogy egy kevés nyugodalma lebet Kdnek, kit engedjen az

batalmas úr Isten minden javára és egészségére Kdnek. Az
én szekeremet el nem küldbetem, mert mind az asszonyomé s

mind az én lovaim Kanizsára mentek szabért, de egy társze-

kérbeli lovak vannak Kapuba és oda küldém az én szekere-

met, bogy négyét az társzekérbeli lovaknak fogják az én sze-

kerembe, az társzekérbe valami szegény ember lovát fogják,

az kocsikat is mind együtt elviszik. Ma vecsernyére barangoz-

^ nak vala, bogy az Kd levelét bozák, azonnal mihelyt megírtam

az levelet, elküldtem. Asszonyom kére, hogy írjak Kdnek az

Teke és Ida dolga felöl. Továbbá Kdnek egyéb hírt nem írha-

tok, bogy az szegény Nádasdy Márton uramat, mind asszo-

nyommal, feleségével egyetembe, meghala, ma vagy holnap

temetik el. Asszonyom es oda vagyon az temetre. Ott is öt

árvája maradott Kdnek. Dátum az Kd Sárvárába 27. Mártii

1552.

Az Kegyelmed Orsikája.

(Sajátkez).

^ 'W'Í««Tí^
^^"^

1552. oktöber 4.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá az úr

Isten akaratjából napról napra könnyebben vagyok, ma sem

esmértem, hogy megnehezedtem volna, st inkább könnyebbe-

dém. Továbbá az bekötött levélbe megérti Kd, mit ír Bottyá-

nyi uram az asszonyember fell, de nem tudom, ha német vagy

magyar, mert ha német, nem tudok vele szólnom. De ha Kd
annyit késnék, hogy csak egy fél napra ide jühetne Kd, hogy

tudnánk vele beszélenyi és értenénk, mit mond, hamarább érte
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küldenék, ha kedég Kd nem késhetnék, oly embert kellyene

ide hívatnom, ki tudna Yele heszélenyi, hogyha német és

hogyha Kdnek tetszenék. Az úr Isten tartsa meg Kdét. Költ

ez levél Lékán 4. Octobris Anno domini 1552.

Ursiila Kanisay.

1552. október 1.3.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségét hallanom, mert az ide haza való dologrúl ír

Kd, az Kd egészsége felöl nem ír Kd. En Istennek kegyel-

raességéböl naponként könnyebben esmeröm magamat, ha az

úr Isten ismég reám nem hozza. Továbbá szerelmes uram, az

mely embert Kd az útba talált és azt mondta Kdnek, hogyha

senki nem holt volna itt is és ha felesen vagyunk, azért ugyan

közünkbe j. Az úr Isten szabad velünk, de az Kd hagyása

szerént az egész ez várbeliek mind élnek az orvossággal, kit

Kd hagyott, de az a jámbor igen egyedül szokott lenni és

mennyi ember, annyi erkülcs, de azt Kd ne vélje, hogy az Kd
parancsolatjában el nem járok, csakhogy még mást is kevesen

vagyo(n)k, mert tudja Kd, hogy asszonyom is az bels várba ríh,

ü kegyelme sem jühet alá, én is nem hághatok fel. Azért sze-

relmes uram, az mint Kd ír, hogy valamint leszek, Kdnek

megírjam, Kd tanét még engemet. Kd az Istenért reám ne

haragudjék, hogy én magam írtam, mert bizony nem nehéz,

mert nem mielném, hogy tudom, hogy Kd l)ánnája. Az hatal-

mas mindenható úr Isten tartsa meg Kdét nagy jó egészségben

és adjon jó szerencsét te Kdnek és engedje ü szent fölsége az

ü szent malasztjából nagy jó egészségbe Kdét láthatnom.

Dátum az Leokájába 13. Octobris 1552.

Az Kegyelmed Orsikája.

Mellékelt czédulán : Ha Kd azért írat mással, hogy én

is mással írassak, nincs szükségem reája, Istennek legyen hála,

hogy mással írassak. Azért könyörgök Kdnek, mint szerelmes

uramnak, hogy ha az Kd egészsége és gondjai engedik, h-H

írjon Kd ugyan maga, mert Kd is ü maga l)izvábbnn írhat

énnekem, én is Kdnek.

(Sajátkt'zü).
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1552. október 27.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá az batal-

mas úr Istennek legyen hála, hogy Kdnek az úr Isten

egészséget adott, innék (így) tova is tartsa meg Kdét az úr

Isten az ü szent fiának érdeméjért nagy jó egészségbe. Isten-

nek kegyelmességéböl még mindnyájan itt az várba békével

vagyunk, az várasba és az falukon esmég ugyan alkolmasan

halnak , de azt értem , hogy ugyan igen halnak Sárvá-

rait, az én házam népe között is eggyen költ, az Kegyes

öcscsén, azt hiszem, hogyha az úr Isten rajtok nem kö-

nyörül, eddig többön is vagyon. Asszonyom Maylad uramné

ez jöv vasárnap két heti, hogy az kereslagi majorba vagyon

és ma küldött vala be valami orvosságért, az eggyik inassá az

Jancsinak megdagadt az keze, de nem tudj ok, ha azféle, ha az

leszen is megírom, ha nem is, kit engyen (így) az úr Isten, hogy

ne legyen az. Az hatalmas úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum
az Kd Leokájába 27. octobris 1552. Ezt Kd ugyan így higyje,

az mint Kdnek írom.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez.)

1552. október 29.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségét hallanom. En az csomót ma harmad napja,

hogy kevesenként érszem fájdalmat, de még azért eszem is,

fen is járok, csakhogy nem merem elhallgatni az Kd hagyását,

hogy mindent megírjak Kdnek és azért is Irám meg Kdnek,

hogy ne talántán to(= ott) az herczegénél vagyon valami doktor.

Továbbá az Kd subáját ím megküldtem Kdnek, de ha Kd
kedve szerént nem esett, Kd megbocsássa, mert bizon akara-

tom szerént örömöst azon ügyekeztem, hogy úgy esett volna

és hogy ennyi ideig késleltem, mert bizon nem lehete elbb.

Továbbá az Ádám uram levelével hiszem, hogy igaz úgy járt

Ádám uram az mint Kd írja, hogy több bor volt Ádám uramnál,

honnem viz, mert hanemha álmába jütt volna az Kd levelénél

elbb az levele. Továbbá szerelmes xiram az szegény uramnak
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Szalay János uramnak az Fejérvár elveszésekor szólott volt

Kd az fej érváriak maradásárúi, ím látja Kd, liogy az hatal-

mas Isten az benne bízókat megsegétett csak az irgalmas-

ságából, azért Kd az szókrúl megemlékezzék. Kdnek még mást

küldöm meg az szent Orsolla asszony bélesét, mert nem akar-

tam az suba nékül megküldenem. Kövér kappant, ludat és

kövér pávát is küld Kdnek Ferencz uram, mellyeket otthon

hizlaltak. Az hatalmas Isten tartsa meg Kdét nagy jó

egészségbe. Dátum az Kd Leokájába 29. octobris 1552. Két

üngöt is küldtem Kdnek.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

Az Kristffo uram jó szerencsén (így) hálát adok az ha-

talmas Istennek, könyörgök ü szent fölségének, hogy enneg

tova is megtartsa, meg is szerencsésétse.

(Sajátkez).

1552. november 8.

Szolgálatomat stb. Az Kd levelét megértettem. De az

úr Istennek csapása megént elöjütt és rajtam vagyon, egyebet

Kdnek nem írhatok^ hanem hogy beteg vagyok, mert mind az

mellyem, hasam és lábam igen fáj, jelesbben az hasam, az lá-

bam kedég még szinte ugyan vagyon, mint Kdnek írtam ez

eltt, hogy kedég valamenynyivel könnyebbedném, egy szálat

sem, st még inkább ez éjjel legnehezbben voltam. Továbliá.

hogy én magam nem írhattam, hanem mással írattam, Kd
megbocsássa, mert nem hogy írliatnék, de még az ágyba sem

merem magamat erltetnem, azt kedég, mi módon f^ijjon, nem

hogy írással, de még beszéddel sem jelenthetem kü, ennél

jobban, az mint vagyon és mint Kdnek ez eltt megírtam.

Továbbá az mit Kd az Kd fia fell ír, jól értem, de az

úr Isten úgy akarta, úgy kellett lenni, azt magának válasz-

totta, csakliogy immár az úr Isten tartsa meg Kdét és Kddel

egyetembe az Kd adta fiait.

Még ekeddig szobát nem füttettem, innen tova nincs

mit tennem, füttetnem kell, mert az szeles házba nem marad-

hatok, hogy kedég használnék vele, egy csöppöt sem, st in-

kább két annyit ártok ott voltommal.
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Az Úr Isten tartsa meg Kelet nagy jó egészségbe min-

den jovával nagy sok esztendeig. Költ Lékán 8. novembris

A. D. 1552.

Ursulla Kanysay.

"^1552. deczember 5.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Kívánnám az Kd
egészségét ballanom, mert miíita Kd elment, azúta egy levél-

nél többet Kd nem írt. Továbbá legyen Istennek hála, még

azúta nehézben nem esmértem magamot, hanem immár any-

nyéra vagyok, hogy járhatok is az lábomon itt az szobában,

az kezemmel is birok annyét, hogy az falatot az számhoz

vüszöm valamely reszketegességgel, az pohárt is megbírom, de

két kézzel iszom ; ezt akarám Kdnek megírnom. Istennek

legyen hála, ebbe vagyon dolgom. Továbbá hol azt írta vala

Kd nekem, hogy az erdei fére Kd megjne, ha az fejére nem
is, de az darekára megjü Kd ; megtartanám, csak hogy jne
meg Kd, mert immár alég várnám, hogy szánkázhatnék. To-

vábbá Szabó Pál, az asszonyom ^) szolgája megjüve Erdélybl,

az embert is, kiért Kd szólt volt-e vagy írt volt, az két Báthory

Andi'ás uramnak behozta, és az mint értem alég várná, hogy

Kdét láthatná, kit hiszek, hogy Kd ebbl az András uram

levelébl megért. Azért Kdnek akarám tudtára adnom, mert

hogy olyan nehezen várja Kdét, azért Kdnek akarám megírnom,

hogy ha késik Kd, adjon tanúságot belle, ha utána küldjem
Kdnek avagy hova tegyem. Az úr Isten tartsa meg Kdét stb.

Ez levél költ Lékán 5. Decembris a. d. 1552.

Kanisay Orsolya.

Asszonyom kegyelmének jó egészsége vagyon mind-

nyájan (sic) ; Kd megbocsássa hogy kihagytam volt, mert

elfeledtem.

') Majláth Istvánné,
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1553. márczius 22.

Szerelmes uram. Szolgálatomat stb. Továbbá kívánnám

az Kd egészségérül és egyéb dolgairúl minden jó bírt halla-

nom. Az él Istenért kérem Kdét, bogy senki úgy ne bíztat-

bassa Kdét, bogy az metélésnek álljon Kd. Továbbá Kd bo-

csássa baza Sárkány uramat, mert még semmi dologba vég

nincs, az húsvét elttünk, kinek Isten érni bagyja. Az én dol-

gomrúl azt írbatom Kdnek, bogy elkezdtem és immár egy

beti, de nem azzal az füvei, az kit Kd küldött, mert egyik nem

az, az másikba elég vagyon. És igen akarnám, ba az Kd-

del való bánás ide baza jüne, mert nekem könnyebb volna,

jól lebet elégnek nem állítom magamat az Kd környül való

Ibrgódásnak; de maga ba Kdét látnám, nekem könnyebb.

Asszonyom egészségbe vagyon. Az hatalmas úr Isten tartsa

meg Kdét. Dátum az Kd. Sárvárába, martii 22. 1553.

Az Kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

1553. november 7.

Spectabilis et magnifice domine marite mihi semper

observandissime atque charissime. Servitiorum meorum since-

ram commendationem. Nos vidente deo optimo maximo salvi

sumus omnes. Ego nanque post discessum Magnificentiae

Yestrae adversae valetudinis nullum incrementum sensi, immo

sentio felicioris sanitatis augmentum, sit glória deo. Ceterum

domina Majlátné summopere rogavit me, quo(d) Magnificen-

tiae Vestrae scriberem atque eciam supplicarem eidem, ut

redeundo ad nos domum Gábrielem secum adducere dignare-

tur, qui post paucos dies in aulám regiam facile redire potest,

quod ut eodem efficere velit, diligenter atque obnixe rogo,

magnó enim videndi eo desiderio tenctur. Ignoscat autem

Vestra Magnificentia, quod has aliena manu scribere feci litte-

ras, idenim facere non potui propter subitum discessum tabel-

larii. Postremo rogo etiam atque etiam, ut faciat nos certiores

de suo ad nos tempestivo reditu. Has autem litteras absente

sigillo meo, alicno consiguai-(* feci. Fclicissime valerc cupio
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Magnificentiam Yestram. Ex arcé nostra Leuka 7. novem-

bris 1553.

Az Kegyelmed

Orsikája,

(Csak az aláírás vau Nádasclyné kezével.)

*1554. április 23.

Tekéntetes, nagyságos, tisztelend, szerelmes uram. Az én

szolgálatomnak ajánlása után az hatalmas úr Istennek nagy

hálákat adok minden mivelünk való sok jótéteményirl, ez

mostanirúl is, kivel ü szent fölsége ajándékozott te Kcklel

egyetembe és üdvözlöm elöszer te Kdét lélekbe, azután ez

világ szerint is, hogy az örök mindenható úr Isten elször lé-

lekbe ersítsen meg az szent hütinek és igéjének általa az

igaz hitbe, hogy minden tévelygések távol legyenek mi tülünk

és legyünk mi szegény kis keresztyén anyaszentegyház egye-

sek mind lélekbe mind testbe, hogy az mi urunkat igaz hitbe,

atyafiúi szeretetbe szolgálhassuk; — és te Kdét, én édes

nádrispán uram tegye nagy jó szerencséssé és tartson meg az

én árva szemeim eltt, kiért remélem, bízom és hiszem, hogy

úgy leszen és ezt is bizonynyal hiszem, hogy te Kdét de-

deommá ^) akarja tenni csak az benne való bizodalomért

;

ámen.

Továbbá, szerelmes uram, én te Kd ellen ugyan nagyot vé-

tettem, hogy én te Kdnek ennyi levelére választ nem tettem ; mert

bizony sem haragom, sem feledékenségem miatt nem esett ez én

rajtam, hanem naponként Kdét vártam. Az Csáfordy ki leve-

let hozott, [arra] most mindenrül választ nem tehetek. Az hol

kegyelmed azt írja, hogy más módon fogadjam Kdét, az úgy

vagyon, mert úgy fogadom, mint én édes nádrispán uramat

;

de jól meglássa nádrispán uram is, mint jú haza, mert nyilva

csak kevély nádrispánné asszonyra talál. Továbbá az négy tiszt-

nek 2) egyik[e] elég énnekem és az kún-bíróságot kívánom,

mert tudja Kd, hogy én nem iszom bort ; az doktor [ugi/au]

^) Te Deummá tenni ^= fölmagasztalni.

2) A nádor négy tisztjének egyike a j ászkún-biróság vagy kapi-

tányság. Kúnkapitáuy vagy kúnbíró, a ki'vjg társaságiján bort nem iszik.
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azt mondja, hogy nem jó nádrispánné asszonynak vizet innya
;

azért mégis j valíimi bóza az birságon, mégsem lialok szomj-

jal meg. Az hatalmas úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum az

Kd Leokájában. 23. Április 1554.

Az kegyelmed Orsikája.

Külön papírszeleten : Továbbá azt írhatom Kdnek az

kevély nádrispánné asszony felöl, hogy visel szoknyája egy

szál sincs ; a ki volt, azt immár nem lehet hogy viselhesse,

mert meg vagyon [kopva ?] ; az öve szüne szökfü szn, atlacz

legyen ; nádrispánné asszony ugyan parancsol nádrispán uram-

nak, hogy Kocsis Istvántúl megküldje prémivel és föstött

gyolcsával egyetembe ; errl nádrispán uram vélekedhetik,

hogy nyilva csak kevély emberrel vagyon kegyelmének dolga.

Kiilczim : Ez levél adassék az tekéntetes nagyságos tisz-

telend úrnak, Nádasdy Tamásnak, Magyarországnak nadris-

pánjának, nekem tisztelend szerelmes uramnak stb.

(Sajátkez).

*1554. június 11.

Tekéntetes, nagyságos stb. Az én szolgálatomnak aján-

lása után kívánnám az Kd egészségét hallanom ; én, Isten-

nek akaratából, egészségbe vagyok, kit engedjen az úr Isten

Kdnek is. Továbbá az doktor immár én velem más módon

kezd bánni, ki, ha Kd meg nem j, énnekem félelmes nehéz
;

nem tudom mint leszen Kd nélkül az • én dolgom ; azért az

Istenért könyörgök Kdnek mint szerelmes uramnak, hogy Kd
jjjön meg ha lehetséges, mert bizony semmi jót nem várok

belle, az doktor levelébl mindent megért Kd ; siessen édes

uram ha lehet Kd fell; ha kedíg nem lehet, Kd semmit

ne búsuljon az én felyül megírott bolondságomon, mert azért

ugyan nem leszen simoni páré, ha Isten nem akarja. Az Krabát

napát Kata asszonyt haza kellett bocsátnom, mert az leánya

igen beteg ; fél az gyermek is nála hogy megmaradjon ;
azért

csak ketten vagyunk komámasszonynyal, ki Kdnél kül nem le-

hetne, ha lehetne (?). Az Kd két kicsin árva szolgáit, az Csáky ^)

^) Talán Csáky Istvánnak. Csáky Miliály erd. kancellár fivérének

Kuyingi Tcirök Katától való fryiMnu'koi ezek.
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fiát és leányát elhozta Török Ferencz uram és Sárváratt van-

nak, kik nyúgosznak mint fáradtak. r Isten tartsa meg Kdét.

Dátum az Kd Leokájába. Junii 11. 1554.

Az kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

1554. szeptember 6.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak ajánlása után

kívánnám az Kd egészségét hallanom. Mi Istennek akaratjából

egészségbe vagyunk, kit engedjen az hatalmas úr Isten Kdnek

is. Továbbá Kd semmit nem ír, miulta Kd elméne innét házul,

sem az Kd egészsége fell, sem a Kd ott való megmara-

dásárl avagy megjövésértíl. Netalán tán Kd az én szómhoz

képest nem ír, hogy azt mondám Kdnek, hogy nem annyira

gondolok az egy hétig, de immár holnajj egy heti, hogy Kd
elment, azért írjon immár Kd. Az hatalmas úr Isten tartsa

meg Kdét. Dátum a Kd Sárvárába 6. Septembris 1554.

Az kegyelmed

harmi(n)cz három

esztends Orsikája.

(Sajátkez),

*1555. (októbereltt).

Szolgálatomat stb. Továbbá az mint Kd akarja, mással

írattattam Kdnek most ; bizony hogy nehéz vagyok most az

íráshoz, de azért mikor hozzá érkezem, nem trhetem hogy

magam kezével is ne írjak Kdnek. Az hol Kd panaszkodik,

hogy sem írunk, sem izenünk Kdnek, még senkit el nem bo-

csáttam, ki Kdhez meend volt, hogy Kdnek vagy nem

írtam volna avagy nem izontem volna. Azért most sem írha-

tok Kdnek egyebet, hogy Isten akaratjából jó egészségbe

vagyok. Továbbá az gyalogjáráshoz kész vagyok mind Bécsbe,

mind Pozsonyba, de így h^gy Kd es velem gyalogoljon,

jóllehet hogy az gyalog járáshoz az lábaim most igen daga-

doznak, az mint szokott efféle embernek lenni, i)

Toábbá Komlóssy kenyerge nekem, hogy én az íi dol-

gárúl írnék Kdnek, azért kérem Kdét, hogy Kd igazságokba

') Nádasdyné ekkor áldott állapotban volt.
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ne hagyja, magátúl megérti Kd. E levél kültaz soproni kertbe

igen estve Bódogasszony napján. Az úr Isten tartsa békével

Kdét és hozza hamar meg az gyalogjáráshoz. 1555.

Az kegyelmed Orsikája etc.

(Sajátkez).

1555. október 1.

Tekéntetes nagyságos uram. Szolgálatomat stb. To-

vábbá kívánom az Kd egészségét hallanom, én Istennek aka-

ratjából egészségbe vagyok. Továbbá értem, hogy immár Kd
tovább akar menni, azért kérem Kdét, hogy mikor lehet,

ír(j)on Kd én nekem, hon leszen Kd, az Kd egészsége fell.

Én is ugyanazont mivelem, ha Kd azt mivelli. -lm kildtem

Kdnek valami harmadfélszáz czipót és béleseket, hogy Kdnek
ez eltt nem kildtem, Kd megbocsássa, mert bizony mind az

új vendéken várakottam ; nem tudom hova lén el, immár nem
tudom mikorra kell várnom, de valamikorra Isten adja, akkorra

kell várnom. Ezrl akarék Kdnek írnom. Továbbá úr Isten

tartsa békével mek Kdét. Ez levél költ Sárvárban mintszent-

hónak els napján 1555.

Az Kegyelmed

Orsikája etc.

(Csak az aláírás Nádasdyné kezeírása, a levél szövegét Majláthné,

a czímet valamely udvari tiszt írta.)

1555. november 25.

Tekintetes és nekem szerelmes uram. Szolgálatomnak

utána az Kd levelét megértettem. En hála legyen az úr Isten-

nek, mind az Kd fiával ^) jól vagyok, az mellem es jobban va-

gyon, ez mulandó szerdán fakadott meg az fájdalma és meg-

lassúdott ; hiszem az úr Istent hogy oz nyavalyából az jevendé

hétre semmi dolgom nem leszen, hála legyen Istennek.

Továbbá szerelmes uram, az mit Kd BottyAni uram

felél ír, félig értem, félig nem értem : d(^ az értelmét Kd jo])-

ban adja eléml)e, lia lehet.

') Xáilasdy Ft'V.Mic/. :i krs.'ihl.i liins li:i(l\ .-/..'r. s/.ülfl.'ti 1555. okt. 6.
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Továbbá megszolgálonk Nagyságodnak az bülcsét (= höL-

csöt) ; de ha szintén két hétig késik es, megvárhotjok, mert

más becsébe kellett tennem ; immár megvárhotjok, csak csinál-

ják jó módon.

Ha Kdtl lehetne és Sárkány uramat hozzám bocsátná

Kd ide Sárvárra, jó volna és ha Kd lehetne nálánál kii (nála

nélkül) ; mert immár az ruhákat megcsináltotnám, ü nálánál

kii jó nem leszen ; de ha lehet kérem Kdét mint szerelmes

uramat, hogy bocsássa ide Sárvárra, hadd csináltassam meg

ruháimat. Az hatalmas úr Isten tartsa meg Nagyságodat sok

jóval. Ez levél kült Sárváratt Szent Katalin asszony nap-

ján 1555.

Az kegyelmed Orsolája mp.

(Csak az aláírás sajátkez.)

1556. április 4.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

akaratjából egészségbe vagyunk mindaz Kd kis Ferkójával

egyetembe. Továbbá Kd semmi választ nem tén az hogy ha

ugyan azon másodhetfén husv(é)t után induljak Keresztúrra

avagy mikor, írja meg Kd, hadd tudjak hozzátartozni. Az fü

dolgát és az sásét mi illesse én magam teszek Kdnek választ.

Az szélti az gyermeknek semmi dolga nincs. Az hatalmas úr

Isten tarts(a) meg Kdét és adjon az úr Isten Kdnek nagy sok

húsvét napját érhetni Kdnek. Dátum az Kd Sárvárába 4.

április 1556.

Az Kegyelmed

OrsoUája etc.

(Sajátkez).

1556. július 13.

. Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak ajánlása után ké-

vánom az hatalmas úr Istenti az Kd jó egészségét és szeren-

cséjét hallanom. Mi Istennek akaratjából egészségbe vagyunk,

mind az Kd kis Ferkójával egyetembe. Ertem, hogy Ktek elin-

dult Kanizsárúl, az hatalmas úr Isten legyen veszértek és

igaszgatótok minden igyetekbe, de könyörgök Kdnek, mint

szerelmes uramnak, hogy az mennyire lehet, írjon Kd én ne-
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kem gyakrabban az Kd állapatja fell, megszolgálom Kdnek.

Ha Kdét ez könyörgésemmel megbántottam volna, könyörgök

Kdnek, mint szerelmes uramnak, hogy Kd megbocsásson. Az
hatalmas úr Isten tartsa meg Kdét és hozzon meg nagy jó

szerencsével. Dátum az Kegyelmed Leokájába 13. julii 1556.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez.)

1556. augusztus 19.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Kévánom
az úr Istentül Kd jó egészségét Mi Istennek jó voltából mind

az Kd kis Ferk(ó)jával egyetembe egészségbe vagyunk. To-

vábbá értem az Kd levelébl, hogy az úr Isten elhozza az ki-

rály fiát, hozza el az hatalmas úr Isten szent felsége és

adjon fölségének minden jó szerencsét. Ugy vagyon uraro,

hogy bizon örülöm, hogy az kegyelmes úr Isten elhozza ü fel-

ségét, de bizony nem akarok bíznom sem az népnek soksá-

gába, sem az hadakozó szerszámnak beségébe, hanem az egy

.lézus Krisztusba, ki mi érettünk megholt, feltámadott, mennybe

ment, az ü szent atyjának eltte esedezik az mi bneinkért,

hogy minden jó szerencsét ad ti Kdteknek. Továbbá Kd
megbocsássa, hogy én Kdnek ennek eltte semmit nem küld-

tem, mert ha illyen míiz nem lettem volna, nem feletkesztem

volna el Kdrl, de ha Kd Sárvárra bocsátna, ott hamarább

érhetném Kdét, de ezt csak úgy írom Kdnek, liogy ha Kdnek

tetszik, jól lehet Sárknny uramtúl is izentem Kdnek errül is

és egyébrúl is. Az élés dolgárúl Bottyániné asszonyomnak leve-

let kelly hiszem írnom, vagy ugyan az Kd levelét küldjem

neki? Az karvolyért elküldtem kománk asszonyhoz, de az

magyar ebnek ') sem kereszt nevét, sem veszetek nevét nem

tudom. Kd írja meg. Az hatalmas úr Isten tartsa meg Kdét.

Dátum az Kd Leokájába 19. augusti 1556.

Az Kegyelmed

OrsollAja etc.

(SajAtkezíí.)

') 'l'aláu idogen oredetro czóloz.
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*1556. szeptember 30.

Tekéntetes, stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

legyen hála, egészségbe vagyunk mind az Kd kis Ferkójával

egyetembe. Továbbá ír Kd az kománk asszony levele fell,

hogy meg nem küldtem volna ; én tudtomra így vagyon, hogy

két levelet küldött, egyiket komámnak adám, hogy az Zsennyey

uram levelébe kösse, az másikat Maloni Pétertül küldem Sár-

várra; énnekem azt mondják, hogy mind az kettt Kdnek
küldték, én bizony többet nem tudok. Ha érteném hol lészen

Kd, az Kd esztends fia megküldené Kdnek az szent Ferencz

bélesét. Az hatalmas úr Isten stb. Dátum az Kd Leokájában

30. Septembris 1556.

Az kegyelmed Orsolája etc.

(Sajátkez.)

1556. október 5.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. En Istennek

jó voltából egészségbe vagyok, az Kd kis Ferkója is künnyebben

vagyon tegnaptól fogva. En bizont Kdnek nem. tudok írn om az

dolgrl, ki azt mondja, hogy himl, ki azt mondja, hogy az

oltvar tündéreskedik, de valamelyik legyen míg meg nem

esmérhetem, én ugyan azonba megyek el, mintha himl volna,

azaz nem förösztöm, sem hidegen nem tartom, tudom azt,

hogy az oltvarnak nem ártok evvel, de az himlnek igen árta-

nék mindaz fürdvel s mind az hideggel. Továbbá értem az Kd
levelét, de nem mind, az borzot nem tudom mi legyen, de az

úr Isten távosztassa el az szent fiának érdemének általa te

Kdtl minden szerencsétlenséget, ím mind fejénként azzal tar-

tozunk, hogy könyörögjünk szent felségének kibe nincs kétsé-

gem, hogy az szerelmes egyetlenegy fiáért minket meghallgat.

Az uraim semmi választ nem tének, de könyörgök Kdnek, mint

szerelmes uramnak, ne feletkesszék Kd arrúl,az mirül én könyör-

göttem Kdnek , hagy kedig ennyiszer írok Kdnek errül, az

Istenért Kd megbocsássa, mert az Kd kis Ferkója és én ma-

gam nem hagy békét, hannem reá viszen, ha Kdét meg nem
])ántanám ezbeli könyörgésemmel. Ha Kdnek jó akaratja

volna, hadd mennék haza Sárvárra, de ezt csak úgy, ha Kd-

NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVKLEZÉSE. 7
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nek jó akaratja volna, de azért mindaddig itt leszek, míg Kd
akari, jó kedvvel. Az hatalmas úr Isten tartsa meg Kdét.

Dátum az Kd Leokájába 5. octobris 1556.

Az Kegyelmed

Orsollája.

(Sajátkez).

1557. márczius 29.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak ajánlása után, kí-

vánom az Kd egészségét hallanom. Mi Istennek jó voltábó(l)

egészségbe vagyunk, mindaz KdkisFerkójával egyetembe. En
magam fell mást is ugyanazt, liogy jobban vagyok, bonnem

mikor Kd itthon vala, az én magam gondvüselésére szüntén

olyan vagyok, mint Kd és ezt Kdtöl tanultam. Az doktor felöl

mást sem tudok Kdnek mit írnom, mert volt egynyihányszer

nála, de semmiéi nem bánt vele, azt monda, hogy az dajka ne

egyék halat és bort se igyék, az gyermeknek meggyet hagya

fösznünk. Hogy Kdnek ezeket meg nem írtam, Kd megbo-

csássa, mert látja Isten, liogy mind eszü(n)k veszett vala, de Is-

tennek legyen hála, mást jól vagyon. Megszolgálom Kdnek,

liogy megküldte Kd az marhát, nem hiszem, hogy az láda meg-

künydüljön, mert nem azért neheszült meg, hogy még elyen

hamar megkünydüljön. Az hatalmas úr Isten tartsa meg

Kdét. Dátum az Kd Sárvárába 29. martii 1557.

Az Kegyelmed

Orsollája.
(Sajátkez).

1557. április 2.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

akaratjából jó egészségbe vagyunk mindaz Kd kis Ferkójával

egyetembe. Asszonyom is egészségbe vagyon, az leánygyermek

az Csáky fekszik, az legels dajkám is, Orsolla asszony, az is

fekszik, vagy hat beteg vagyon ez ide fel való népbe, az vá-

rasba is vannak betegek, meg is holtak bennek csak hamar,

nem feküdt sokat. Ha meg nem kezd lassódni és ha Kdnek az

leszen akaratja, hogy elmenjek innét, hadd ne menjek édes

uram Leukára, míg egyéb lehet benne, hanemha el kelly men-
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nem, liadd menjek vagy Zsenyébe vagy Szelestére, nám min-

deniknek vagyon erssége. Mind az által ne úgy legyen mint

én kívánnám, hanem úgy legyen az mint Kd akarj a. Ha Kdnek

az leszen akaratja, hogy itt ne késsem, írja meg Kd. Az ha-

talmas úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába 2.

április 1557.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

*1557. május 8.

Tekéntetes, stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

jóvoltából egészségbe vagyunk mind az Kd kis Ferkójával

egyetembe ; és ma. Istennek jóvoltából haza megyek Sárvárra

;

ezt akarám Kdnek tudtára adnom. Továbbá jve ide hozzám

az szegény megnyomorodott Uszay Jánosné, kinek ilyen nyo-

nioi'úsága vagyon : hogy az ura az szegény György deák *)

megholt, levelet írt kétszer is az lindvai tiszttartóknak, hogy

az Istenért venné]ek el tüle az tisztnek gondját ; ü maga is

kétszer volt ott, eleget könyörgött sirva is nekik, de semmiké-

pen nem míelték, azt akarják, hogy az ura halála után immár

es számot adjon, kit én soha nem hallottam, hogy az öz-

vegyasszony tartson ; hiszem hogy azért nem hallottam, hogy

Istennek utána és Kd után erre semmi gondom nem volt.

Igen mondta szegény, hogy nem elég reá, az úrnak kára le-

szen ; de azért semmi nem költ bene. Azért ha Kd
rajta nem könyörül , András uramnak ö kmének nem ír

felöle, bizony megnyomorétják szegényt. Az számveö emberek

észten napon Lindván lesznek, osztán onnét oda mennek ; ha

kegyelmednek nem tetszene] ek, hogy vagy András uramnak

vagy az számveö embereknek nem irna Kd, adna Kd egy

embert, ki az nagy idegenbe lenne valami segétséggel az

számvételkor. Az embereknek az ki számot vesznek [az ne-

veik] ez czédulába vannak. Az hatalmas úr Isten stb. Dátum az

Kd Leokájában 8. Maii 1557.

Az kegyelmed Orsolája etc.

(Sajátkez).

') Uszay Jáuosnénak György deák második férje lehet'^^tt.
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1557. június 30.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak ajánlása után, kí-

vánom az Kd jó egészségét hallanom. Mi Istennek akaratjából

mindaz Kd kis Ferkójával egyetembe egészségbe vagyunk. Asz-

szonyom mibe legyen, hiszem hogy Kdnek Gráspár doktor uram

megírta, de az mint nekem írja, beteg, nehezen is vagyon, ez

estve nem magyarázhat volt, az doktor betonika vizet adott

neki és jobban szólt. Ma az több dologríü mást nem írok

Kdnek, bizony ha Kdnek jó akaratja leszen vala, látja Isten,

hogy nagy szüveni szerént megyek vala, még mást es oramöst

mennék, ha Kd akarnája, de mag (így) úgy legyen, mint Kd
akarja. Az hatalmas úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd
faluj(á)ba Szent Miklóson 30. junii 1557.

Az Kegyelmed

OrsoUája etc.

(Sajátkez).

*1 5 5 7. szeptember 24.

Tekéntetes, stb. Az én szolgálatomnak ajánlása stb. Mi
Istennek akaratjából mindaz Kd kis Ferkójával egyetembe

egészségbe vagyunk. Megszolgálom Kdnek az hirt ; mindaddig

hallgatok, míg Kd akarja. Dicsértessék az úr Istennek szent

neve és hála legyen ü szent felségének, valamivel minket szere-

tett és szeretend. Továbbá kérem Kdét, mint szerelmes ura-

mat, hogy írja meg Kd, hova kelljen küldenem az szent Fe-

rencz bélesét Kdnek. Az hatalmas úr Isten tartsa meg stb.

Dátum az Kd Sárvárába, 24. Septembris 1557.

Az Kegyelmed Orsolája etc.

(Sajátkez.)

1557. október 13.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

jóvoltából mindaz Kd kis Ferkójával egyetembe egészségbe

vagyunk. Továbbá jüttem vala Hegyköre, hogy Ferencz uram-

túl megértem, hogy elbocsátja az haltartót, és onnét esmég ide

jövék Keresztúrr.x és az nagy tót is meglátám, hála legyen az

úr Istennek, annyira vég vagyon benne, liogy az meszöbc reá
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bocsáták az vizet, ez estvc ott állottam, mig reá bocsáták.

Minden voltaképen megérti Kd az Ferencz uram levelé1)öl

Kd. Az hatalmas úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd fa-

lujába Kereszturat 13. octobris 1557.

Az Kegyelmed

Orsollája. etc.

(Sajátkez).

1557. november 8.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

jó voltából mind az Kd kis Ferkójával egyetembe egészségbe

vagyunk. Ma jve én hozzám Zsuzsanna asszony, mit végesz

velem, még nem tudok Kdnek arrúl írnom, ha az ház kész

volna, csak akkor lenne hírével Kdnek, hogy ott volnék. Az
orczám, hogy Kd itthon vala is viszket vala , ha Kdnek

eszébe jutna, mondtam is Kdnek, de az után ugyan bizonyába

viszketett úgy annyira, hogy jól megtemérdekült az orczám bére.

Igen félek az asszonyom fdnczátúl, de most Istennek legyen

hála könnyebb, ha esmég reám nem térne, de azért mást is

akolmason vagyon mind hévsége, temérdeksége. Az viszketése

nincsen olyan igen rajtam. Az hatalmas mindenható úr Isten

tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába 8. novembris 1557.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

*1558. október 31.

Tekéntetes, stb. Az én szolgálatomnak ajánlása után kí-

vánom az Kd jó egészségét hallanom, mi Istennek legyen hála

mind az Kd kis Ferkójával egyetembe egészségbe vagyunk.

A tengeri rátott hal dolgából nem menthetem magamat, mert

bizony méltó vagyok az büntetésre ; ed (így, de) az én gonosz

elmémnek feledékensége miatt esett, nem akaratomból ; azért

könyörgök Kdnek mint szerelmes uramnak, hogy Kd megbo-

csássa, miérthogy ilyen vétket vallottam ; az tengeri rátott ha-

lat elküldhetem Kdnek, de az tengeri rákot nem küldbetemj
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mert nincs ; itt még kettei marad az tungocskának, az hármát

Kdnek küldtem, de sem azokba, sem ezekbe nincs rák. Az ha-

talmas úr, mindenható Isten tartsa meg stb. Dátum az Kd
Sárvárába 31. Octobris 1558.

Az kegyelmed Orsolája etc.

(Sajátkez.)

1559. január 9.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi az úr

Istennek jó voltából mindaz Kd kis Ferkójávai egyetembe

egészségbe vagyunk. Az úr Isten engedjen Kdnek is jó egész-

séget. Hagymásy Lestár uram mi választ tett az Kd levelére,

megérti Kd az kme levelébl. En azon könyörgök Kdnek,

hogy ha immár felment volna, szólna Kd, hogy sietne az

leánynak marh(á)t alá küldeni, mert igen rövid az id. Az e

legénynek sem tudom hírré tennem addig az mennyegz napot,

húshagyó vasárnap eltt való vasárnapra kellene hadnunk, mert

az Szemcsey Lászlóé is húshagyó vasárnap leszen. Ha ott meg

nem készülhetne is, itten hamar megkészéttetném. Továbbá

ím küldtem Kdnek tizenkét tuna zsaladját, három tuna ténta

halat, egy puton brisalmát (így), egy tung muskatál almát,

kinek az aljába egy kevés makaria vagyon, sós tejet egy fa-

székkel, tiz mellyesztett kövér kappant. Az hatalmas úr Isten

tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába 9. januarii 1559.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

1559. márczius 7.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Ha az úr

Istennek kegyelmességéböl meghagyá-e Kdét az hideg vagy

mint legyen Kd, könyörgök Kdnek, mint szerelmes uramnak,

hogy írja meg Kd, megszolgálom Kdnek. Továbbá ím elküld-

tem Kdnek az zsaladját nyolcz tunával, egy kosonna habarni-

czát, egy tuna rátott halat, egy tuna ténta halat. Kd azt ne

gondolja, hogy magamnak nem hattam volna benn(», mert

igasz eleget hattam, hogyha pz úi- Isten Kdét meghozza is.
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itt is legyen. Kelnek valami böjti eleséget is küldtem, apró

I

bélest, mákost rétest , valami aszú gyümölcsöt. Az hatalmas úr

Isten tartsa meg Kelet. Dátum az Kel falujába Keresztúrat 7.

Mártii 1559.

Ftt elörgecset is küldtem Kdnek, valami sült halakat

is küldtem Kdnek. Kd megbocsássa, hogy ennek eltte nem

küldtem. Mert nem tagadhatom, az mi én bnöm, ugyan én

bnöm.
Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

1559. április 28.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Isten-

nek jó voltából egészségbe vagyunk mind az Kd kis Ferkójá-

val egyetembe. Az gyümölcsre vagyon gonelom, ha szerét

tehetném, de itt nincs, Komlósynál is, sem komámnál, azért

elküldöttem mindenfelé, mind Zsenyébe, mind Csányi uram-

hoz, Ivánczy Péter uramhoz, Bonczod földére, az havasiakhoz-

Az pénz dolgárúl, az mi én nálam vagyon, azt Kd megtaláli,

csak az többi lehessen meg. Az fölségek levelét megolvas-

tattam kománkkal, im az Kd parancsolatja szerént ismég ez

levélvivti megküldtem Kdnek. Engedje az mindenható úr

Isten, ha szent felségének kellemetes, nekünk üelvösségünkre

leszen, hogy adja nekünk az jámbor fejedelem. Az minden-

ható úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába

28. április 1559.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

*1559. május 13.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

jó voltából egészségbe vagyunk mind az Kel kis Ferkójóval

egyetembe. Az ücsém, Anna asszony mégis beteges, de azért

nem mind fekszik, fen bagdácsol. Az én elmenésemrl, azaz

az innét való elmenésem csak Kdén áll ; valahova Kd akarja,

nekem oda kell mennem ; azért valahova Kd akarja, vigyenek
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oda mindent az mi szükség. Az i^énz dolgába Ferencz uram,

azt hiszem, hogy úgy jár az mint jobban tudja. Az hatalmas

úristen tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába 13. Maii

1559.

Az Kegyelmed Orsolyája etc.

(Sajátkez).

*1559. május 26.

Tekéntetes stb. Szolgálatomnak stb. Mi Istennek jó vol-

tából mint az Kd Ferkóével jó ekészsékbe vágyónk ; az Isten

kegyelmeszékébl az szemem annyira vagyon, hogy nem fáj,

csakhogy mék nem érés, ha szél éri, mék nehezen szenvedem

;

mék mekvárom egynihány napon itt Sárvárott, hogy jobboljon

az szemem, mihelt annyira esmérem az szememet, nem késem

elmegyek az Kd parancsolagya szerént Leukára.

Továbbá Bánfy László uram jett vala hozzám mint asz-

szonyommal egyetembe ide Sárvárra ; emlékezek az péz felél,

az kit Kd kért volt télé. En kérdem, ha látta Gábriel deákot

;

monda hogy Lendván az város vekén találta volt hogy ide jé

volt. Kérdette Gábriel deák télé, hogy hova megyén ; felelt

neki Bánífy László uram, ezt mondta, hogy ide Sárvárra jé ;

Gábriel deák csak ezt mondta, hogy jó helyre megyén Kd,

mert ha uram honn nincs, asszonyom otthon vagyon. O Kme
nekem így szóla az péz felél, hogy ö Kme nem kétes. Es hogy

én magamat avval kinálom vala, hogy ha én telem kilép

(^ különb, külön) levelet kivan az Kdétl, kész voltam volna

mekadnom ö Kmének az Kd parancsolagyja szerént. De azt

monda, hogy mekhitte Kd után enkemet. Kdét azon keveti,

hogy Kd megbocsássa, hogy az egy napot elvétette, az tennapi

napot ; csak az volt az oka, hogy Ezreim uramnak az kisebbik

fia mekholt, oda kellett menni, mert nagy keseréséket (= ke-

serséget) mieltek mint ö maga, mint az asszony. A ki vasár-

naj) jé, az másikon Kd küldjen Bolondosba, az Kd embere

kezébe adja az ezer foréntot, egyezert ; azaz Szent Iván havá-

nak negyed napján adja mck László uram az pézt Bolondosba,

valakit Kd érte küld ; azt mondja, hogy abba Kdnek sciiimi
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fogyiitkozása nem leszen. Az hatalmas úr Isten tartsa meg stb.

Ez levél kült az Kd Sárvárába 56 Maii (sic) 1559.

Az Kegyelmed Orsolyája etc.

*1559. június 4.

Örökkévaló szolgálatomnak utána. Az én szömeim álla-

patja dolgáról Ferencz uram én hagyásombúl bévöbben ír.

Istennek akaratjából ugyan jól valék, meg is kezdóttek vala

tisztulni, banem az két nap kezde esmét mind az kettnek az

béja vörösödni s nagy viszketeg vagyon rajtok, kéváltképen az

szömeimnek az bels szegleteibe, kik embernek az orra fell

vannak ; a mennyire lehet, választig tartóztatom magamat az

szemeim törléséti, de néha kiváltképen beszéd között magam
feledtébe nem mindenkor óhatom meg magamat tüle s félk,

hogy ha sokat tart, hogy az szemeim héjai ki es ne fordulÍjá-

nak miatta, kitül Isten oltalmazzon, de hallottam s láttam es

efféle történetöket. De egyször láttam én néminem írét, kinek

szne szintén olyan, mint az tuja poráé, azzal az írrel csak az

végét kenték az embernek szömeinek meg s mondhatatlan igen

használt az viszketög . elvételrl. De nem tudom micsoda neve.

Azért Kdét kérm, mint szerelmes uramat, hogy te Kd tuda-

koznék errl ez írrl és vagy azt, vagy valami egyéb orvossá-

got küldjön, ki az viszketegöt elvegye rólam ; mert igen gono-

szul vagyok miatta. Isten tartsa meg Kdét stb. Költ Sárvá-

ratt 4. Junii 1559.

Kd szolgálója

az Kegyelmed Orsikája.

Bell az szemeimnek semmi nyavalyájok nincs ; hanem

csak az szemöm héjain vagyon az vörösség és az viszketeg.

,
(Egykorú más.)

1559. október 17.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

legyen hála, jó egészségbe vagyunk mind az Kd kis Ferkójá-

val egyetembe. lm az Kd parancsolatja szerént felküldöm

Tersáczkyt, mind prédikátor urammal egyetembe, nyilvá(n) fel



]06 NÁDASDY TAMAsNÉ KANIZSAY ORSOLYA LEV. FÉRJÉHEZ.

nem küldenem, ha Kd ott nem volna, senki szavára. Az Kd
haza jövését értem, de míg Kd lovat, szekeret nem kér, addig

nem tudom, mint jne Kd meg, hanemha kölcsön szekerén. Szte-

nicsnyákrúl hozának valami gyümölcsöt, mást Kdnek fel nem
küldhetem, de szent OrsoUa asszony napjára felküldöm Kdnek,

egy tung muskatály almát, két tung birsalma, makaria kört-

vél is apró tunába. Az hatalmas mindenható úr Isten tartsa

meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába 17. Octóbris 1559.

Az Kegyelmed
(Sajátkez). Orsollája etc.

1559. november 11.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

legyen hála, jó egészségbe vagyunk mind az Kd kis Ferkójá-

val egyetembe. Az orvosságot Bottyányi uram még el nem

küldte az Kd lábának, ed (így) én elküldtem érte, mihelyt meg-

hozzák, ottan sietve felküldöm Kdnek, de az Istenért olylyal

gyógyétsa Kd, hogy Kdnek ártására ne legyen. Továbbá az

Ferkó dajkája könyörög Kdnek, az OrsoUa asszony, én is

vele egyetembe, hogy Kd koníirmáltatnája meg császárral

felségével az Magsimili János^) királytúl kért jószágokat, mert

igen féltetik, hogy sok ember tudja, hogy nem császár adta.

Azért mégis könyörgök Kdnek, hogy Kd megbocsássa, hogy

ennyi gondja között, meg kelly Kdét bántanom, de nincs mit

tennem, Ferkó míelteti velem. A hatalmas úr mindenható

Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába 11. Novem-

bris 1559.

Az Kegyelmed
(Sajátkez). Orsollája.

1559. november 21.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

legyen hála, mind az Kd kis Ferkójával egészségbe vagyunk.

Továbbá az Velenczébc való menés én nem hiszem, hogy kés
nem kezd lenni, minemö gonosz sáros üdö vagyon. Sárkány

uram, hiszem, hogy Kdhez felmegyen vagy szombaton vagy

') nzaz Ma,\imilÍHuus, ií'jabb király.
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vasárnapon Bécsbe, ü azt inoudja. hogy mcniiyi költséggel oda

beküldene Kd, itt is Bécsbe megvehetik, amniit Kd venni akar.

Továbbá könyörög az Kd szegény jobágya Miklós Pál énne-

kem, hogy könyörgenek Kdnek az fiáért, Benedek deákért,

hogy Kd lenne kegyelmes szegénynek. Azért könyörgök Kd-

nek, mint szerelmes uramnak, hogy ne néssze Kd az ü bnét,

néssze Kd az szegény vén atyját, ha lehetséges, legyen kegyel-

mes neki. Az hatalmas úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum az

Kd Sárvárába 21. Novembris 1559.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

1559. november 25.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Isten

legyen hála, jó egészségbe vagyunk mind az Kd kis Ferkójá-

val egyetembe. Továbbá az Kd parancsolatja szerént az törött

ezüst mívet Pécsy Márton uram készébe adatám megmérve, ki

ennyi girát teszen : kilenczvenhárom egy lat héján. Továbbá

bizony úgy vagyon édes uram, hogy az horvátok még ineny

(így) országból is dúlják Kdét, de hiszem, hogy az úr Isten-

nek így volt kellyemetes, hogy Kdét onnét is dúlják. Az Kátay

György levelét komám azt mondja, hogy nincs nála, igaz ele-

get kercsénk, de mi meg nem lelök egyebütt is. Az hatalmas

úr Isten tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába 25. No-

vembris 1559.

Az Kegyelmed

Orsollája.

(Sajátkez).

*1560. július 24

Az orvoságokat elfeledtem volt, látja Isten, de im utána

küldöttem Kegyelmednek.

Továbbá az Ferencz ruhájárúl való bársonrúl is elfeled-

keztem volt emlékezni ; Kegyelmed el ne feledje, bátor valami

fekete bársont vegyen Kegyelmed egy dolmánkának valót. Az
aranyasrúl se feledkezzék Kegyelmed. Továbbá bátor valami

aranfonalat is küldjön Kegyelmed és pillagót is. Jónást is el
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ne feledje Kegyelmed aláküldeni. Az úristen viselje Kegyel-

medet nagy jó szerencsével stb. Dátum Ex Leuka 24. Julii.

1560.

Kanysay Orsolya.

(Idegen kéz írása, utóírat vagy töredék.)

*1560. július 31.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Kívánom az

Kd jó egészségét hallanom ; mi Istennek legyen bála^ egész-

ségbe vagyunk mind azKd kisFerkójával egyetembe. Továbbá

értem mit izent Kd Orsolya asszonytúl, megijedek rajta;

bizony szüvem szerént bánom, ha el kell maradnom az egy

dologért; de legyen úgy, mint az úristen akarja. Továbbá az

boglár felöl izent Kd, bogy melyiket szeretem. Tudja Kd édes

uram, bogy még én olyant nem viseltem ; nem is szükség én

nekem immár ; ba Kd jó akaratja, de maga ne úgy legyen az

mint én akarom, banem úgy legyen az mint Kd akarja. Az

vörös bársony köntöshöz két réf és egy fertály vörös bársony

kell az prémének, ba jóielét találnak. Az mindenható úr Isten

stb. Dátum az Kd Leokájába 31. Julii 1560.

Az Kegyelmed Orsolája mp.
(Sajátkez).

*1560. július.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Kívánom az

Kd jó egészségét hallanom. Mi Istennek jó voltából egészségbe

vagyunk mind az Kd kis Ferkójával egyetembe. Tennap mind

napestig halásztunk, de úgy halászhattunk, hogy Ferencz uram^)

jve ide és az kocsiján mentünk kü. Negyedfélszáz })isztrán-

got vetettünk az tóba és ötöt. ^) Az apró halnak is gondját

viselem ; az mit bele vetettünk szép elevenek, voltak öregek is,

egyik az én araszommal kett és négy újj. Az pisztrángnak

egy egér aljának az mértékét Kdnek küldtem ez levélbe kötve.

En nagyobbat 11(111 láttam. Az hatalmas úr Isten tartsa meg

stb. Dátum az Kd Leokájában. Julii 1560.

Az Kegyelmed Orsolája etc.

(Sajátkez).

^) Sennyey Ferenc?.

«) - 355.
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*1560. augusztus 11.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

jóvoltából egészségbe vagyunk mind az Kd kis Ferkójával

egyetembe. Továbbá az én köntösömre való gombokat és az

vörös zsinórt még nem bozák meg ; Sárkán uram nem boz-

batta meg, mert nem volt kész ; az posztó nem lesz elég az

inasoknak ; ez czédulából megérti Kd kinek jutott, kinek nem.

Az batalmas úr mindenbató Isten tartsa meg Kdét. Dátum az

Kd Leokájába 11. Agusti 1560.

Az Kegyelmed Orsolája mp.

(Sajátkez).

*1560. augusztus 29.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Mi Istennek

legyen bála, egészségbe vagyunk mind az Kd kis Ferkójával

egyetemben. Továbbá bizony én ugyan megfáradtam édes

uram az Kd baza jövésének varasában ; biszem bogy Kd is

ugyan ezénbe vagyon ; de ba az nem lebet, bogy Kd mást

megjüjjön, avagy csak írjon Kd gyakrabban az Kd egészsége

fell. Gyömölcsöt, minemönek szerét tebettem, im küldtem

Kdnek; de ba Kd azt akarja, bogy gyakran küldjek Kdnek
gyümölcsöt, Kd bocsásson baza Sárvárra ; az bévség fell sza-

badon baza mebetek, mert én itt oly bóbarmatot láttam ten-

nap, bogy csörgött a répalevél. Az mindenbató r Isten tartsa

meg Kdét és bozza nagy jó egészségbe meg Kdét. Im küld-

tem Kdnek az porba ; az mely füvet mondtam vala Kdnek,

hogy keresek, Kdnek való, tudja Kd minek való. Dátum az

Kd Leokájában 29. Augusti 1560.

Az Kegyelmed Orsolája mp.

(Sajátkez).
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*1560. szeptember 11.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Kívánom az

Kd jó egészségét hallanom. Mi Istennek jó voltából egészségbe

vagyunk mind az Kd kis Ferkójával egyetembe. Továbbá, hol

Kd azt írja, hogy inkább akarná Kd holtát, hogynem ilyen

közel ennyi ideig külön laktat ; Kd édes uram megbocsássa,

de nem tartom az egy asszonyember mondását, kinek az ura

az tengerbe veszett volt, mondják volt neki, hogy ha elkerülte

volna az tengert, belé nem veszett volna ; ü pedig azt mondja

volt: ha lett volna(-e) megjövése, ha elkerülte volna?— Vala-

mely késre meghozza az úr Isten Kdét, csak tartsa meg Kdét

ü szent felsége. Az bécsi házak ajtait, ablakit elindétom ez

jöv vasárnapon vagy hétfén ; az is úgy halad hétfére, lia Fe-

rencz uram késik Markó urammal. Hol Kd azt írja, hogy lia

császár ü felsége liivatnája is Kdét, nem menne Kd addig,

míg haza nem jünne KI: úgy cselekedjék Kd édes uram, mint

urával; az én itt való létem mindaddig legyen, míg Kd akarja

jó kedvvel. Az mindenható úristen tartsa meg Kdét és hozza

nagy jó egészségbe meg stb. Dátum az Kd Leokájába 11. 8ep-

tembris 1560.

Az Kegyelmed Orsolája etc. ~!

(Sajátkez).

1560. deczember 10.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. Kívánnám

az felséges mindenható úr Tstentül ü szent f(")lségétül Kd fell

minden jó hírt hallanom. Az Kd utolsó levelének ma öU'h\

jiapja, kibe Kd azt írá, hogy Kd Bécsbe akar hálni szomba-

ton, de vagy ott hál Kd vagy annak inned, de Kd levelet ír.

]Mind elváram mindeddigien bizony na (így) neheszen, édes

uram, talán soha hosszabb ötíul naj) nem volt én nekem ennél.

Szintén úgy vagyon nekem ez levél késéssel dolgom, mint Kd
mondja vala az orvosság hozásiúl. hogy addig sok változás

lehet, míg alá jnek az orvossággal. Azért köny(>rg(">k Kdnek.

mint én édes szerelmes uramnak uíívan az Istenért, hogv Kd
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megbocsásson, ha ezféle írásommal megbántottam Kdét. Hon-

nem Kd ártására lenne az én ívásom, r Isten te látod szüve-

met, hogy lölköni üdvösségére inkább vennék magamra nagy

nyavalyát az én egészségem felöl. Készem írása bizonysága

beteg erbem (így) nem írhat ennyet. Az mindenható r Isten

vígassza meg Kdét és adjon szent felsége nekem Kd felöl min-

de(n) jó hírt hallanom. Dátum az Kd Sárvárába 10. decem-

bris 1560.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

1560. deczember 23.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb.Kívánom az min-

denható úr Istenti Kdnok minden jó hírét hallanom és immár

látnom Kdét egyszer ennyi navalyában. Es értem az Csányi

uram levelébe, hogy Kd azt kívánnája, hogy fel ne mennék, de

jól látja az r Isten, hogy ebbl is örömest az Kd kívánsága

szerént járnék, de soha az én szüvem addig nem leszen nyugo-

dalomba, míg Kdét nem látom. Yálasztigen igen örömöst .akar-

nám, hogy ne rettegnék, de soha reá nem bírhatom magamat.

Azért ha Kd jó akaratja az Kd hagyott napjára elindolok,

küldje alá Kd az lovakat, megszolgálom Kdnek. Az r Iste-

nért könyörgök Kdnek, mint szerelmes uramnak, hogy Kd
reám ne haragudjék. Ádám uram is meghozta az lovakat. Az
mindenható úr Isten tartsa meg Kdét és adjon Kdnek nagy

sok karácson napját érhetnünk mindazokkal egyetembe, kik-

kel Kd kívánja. Dátum az Kd Sárvárába 23. decembris 1560.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

1560. deczember 26.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak ajánlása utánn,

kívánnám az úr Istennek kegyelmességéböl Kdét bizony nagy

szüvem szerént immár látnom. Immár ez harmadik hagyott
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napja az én indolásomnak. Megírtam Kdnek Horvát Miklós-

tól mibe álljon az én szegény szüvem, szintén ugyan vagyon

az én dolgom, az mely embert balálra tártnak, ím ma bolnap

ölek az várást, tudja Kd mi legyen, bizony elég várás nekem

az kis karácson bolták kelve, de immár csak arrúl ne baladna

más napra. Az úr Istenért könyörgök Kdnek, mint én édes

szerelmes uramnak, bogy immár ne balaszsza Kd más napra.

Megszolgálom Kdnek az kárpitokat, az melyek ittbon vannak

azaz ujokat és az több egyéb aprólékot is mident felküldünk

az Kd parancsolatja szerént. Az mindenbató úr Isten adjon

Kdnek jó egészséget. Dátum az Kd Sárvárába 26. decem-

bris 1560.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

*1561. márczius 13.

Tekéntetes stb. Mi Istennek jó voltából egészségbe va-

gyunk mind az Kd kis Ferkójával egyetembe ; csak az min-

denbató úr Isten engedjen Kd felöl is jó bírt ballanom. Az

útba értem mint volt Kd, ott mint legyen Kd nem értem, kit

bizony szüvem szerént kívánok az úr Istentül szent felségétül

minden jó bírt ballanom. Bécsi György elment vala az Kd
leveleivel mindkét felé, az Pet uraimtól megbozta az választ

;

Csáni uram azt mondta, bogy az ünnön emberétül teszen

választ Kdnek. Az mindenbató Isten tartsa meg és ü szent

felsége vigaszsza meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába. 13.

Mártii 1561.

Az kegyelmed OrsóIája etc.

(Sajátkez).

*1561. november 8.

Tekéntetes stb. Én mégis nátbás vagyok; Feren-

czot csötörtökön kell vala l()liii az bidegnek ; de csak az

módját mutatá, azt is csak szünto vacsorakort: immár

liolnap elválik, valamii-e az úr Ist(Mí íí szent felsége vá-

lasztja, b'gyen áldott az ü szent neve. Az leokai lakásnak sze-
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rolmo csak az Kd parancsolatja, más az liogy Lánzscrba

akartam menni. Az vizába küldök az embernek. Az barommal

akkor kérködjék Kd, mikor kezébe leszen Kdnek ; az birsalmát

Kdnek még ma elküldöm szekerén. Az mindenbató úr Isten

tartsa meg Kdét. Dátum az Kd Sárvárába. 8. Novem-

bris 1561.

Az vizát az Kd parancsolatja szerént mind elkül-

döztem.

Az kegyelmed Orsolája etc.

(Sajátkez),

1561. november 16.

Tekéntetes stb. Az úr Istennek legyen bála. bogy Kd
egészségbe vagyon, engedje az úr Isten Kdnek inneg tova is jó

egészséget. En még nátbás vagvok, mint tudja Kd, bogy engemet

bamar el nem bagy. Ertem az ott való pestist, kit bizony

szvem szerént bánom, de mind úgy kelly lenni, az mint az úr

Isten akarja, az én dolgom csak az, bogy az én uramnak

Istenemnek könyörögjek, bogy szent felsége ne adjon kese-

rséget Kdén és Kd után az egy kis máknyi gyermeken, de

mindeneknek úgy kelly lenni, mint szent felsége akarja

de ba szent felsége akarná, bizony nem örömöst érném. Az
Kd barmát megbozták, én nem kérküszöm, mikor az úr Isten

megbozza Kdét, meglátja Kd ki nyerte, csak Kdre bagyom.

Továbbá azt írbatom Kdnek, bála legyen az úr Istennek, az

bideg elbagyá az gyermeket, az nátba ottan rajta lén, de biszem

az úr Istent, bogy abból is meggyógyétja szent felsége. Az
mindenbató úr Isten éltesse és megörissze Kdét mindaz sok

jám(b)orokkal egyetembe Kdét. Dátum az Kd Sárvárába 16.

novembris 1561.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).

1562. április 11.

Tekéntetes stb. Az én szolgálatomnak stb. En Istennek

legyen bála egészségbe vagyok. Ferenczet tennap mintegy

tizenegy óra tájba mégis megbevété az bideg, de csak kicsiny

egy órát ha tartott rajta, de azt se vélje Kd, bogy olyan nagy
NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVKLEZKSE. 8
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hévség legyen rajta, mint Kd látta. Továbbá emlékeszem reá,

mit monda Kd, hogy elméne Kd, bogy ha nem ír Kd, hát jó

jel legyen, de hogy az hideg lelést értem Kdén, választigen

gondolom az Kd szavát, de azért meg nem maradhat az én

bolond szvem és gondolatom. Azért könyörgök Knek, mint

szerelmes nramnak, hogy írja meg Kd, mint legyen Kd. Az
úr minde(n)ható Isten tartsa meg Kdét és adjon szent fel-

sége Kdnek jó egészséget. Dátum az Kd Sárvárába 11. ápri-

lis 1562.

Az Kegyelmed

Orsollája etc.

(Sajátkez).



III. Majhitli Istvánné levelei, i)

1542. január 17.

Spectabilis ct magnifice domine et fráter mihi obser-

vandissime. Saliitem et servitiorum meorum in dominó oratio-

nem. Quam ob causam nobilem Joannem Waratkay a me
licentiatum erga Dominationem Yestram Spectabilem et Mag-

nificam mittere debuerim ab ipso solo intelliget, rogo, qui

nobis íideliter servivit, igitur Dominationem Yestram Specta-

bilem et Magnificam, nolit contra ipsum iram suam commo-

vere. Praetcrea de dominó et marito meo amantissimo nulla

(post discessum domini Yajvodae Transalpiniensis in Turciam)

fáma venit praeter quod pridie domina condam Basarabné et

scripserat et nunciaverat me non tristem, quoniam omnem
spem bonam eliberationis domini et mariti mei amantissimi

successuram et eam quidem prope diem (deo auxiliante) futu-

ram si quid attulerint dies et noctes eandem certiorabo.

Dominica proxima praeterita incboata est generális

congregatio in oppido Zekeiwasarhel putem trium nationum,

de conclusionil)us tamen ibidem íiendis bactenus incerti su-

mus, quarum articulis, (így) quibus prinium avizati festine erga

eandem perferri facere curabo ; reliquum est, ut deus eandem

unacum suis omnibus ad vota felicem conservet. Ex castro

meo Fogaras feria tertia in fest beati Antonii confesso-

ris 1542.

Dominationis Yestrae Spectabilis et Magnificae famula

Anna de Nádasd Spectabilis et Magnifici

domini Stepliani Majlad consors etc.

*) A mely leveleket Majlátli Istváiiné bátyjához Nádasdy Tamás-

hoz intézett, mimlen megjelölés nélkül maradtak, míg azok. a melyeket

Nádasdyhoz és Szalay Jánoshoz közösen vagy pedig Nádasdynéhoz inté-

zett, a levél felett viselik ennek feltüntetését.

8*
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1542. július 11.

Majláth Istvánné Szalay Jánosnak és Nádasdy Tamásnak,

Magniíici domini fratres mei observandissimi. Post

servitioriim meorum commendationem. A miel Szemere Gás-

párt tü Ktek megbocsátá, azért én csak Gralaczra sem bocsát-

tam volna, mert, hogy megjeve, azt monda, bogy az levélbl

mendent megértek, az levél penig csak kredenczia vala, töb-

bire azt is monda, bogy Máté dejáktól mendent megértek.

Engemet eluntattak az tiszttartók, kírem tö Kteket, tegyen

Ktek vígét az dolgokba és írjon úgy nekik, bogy ne bántsa-

nak ennyiszer vele, mert nyukbatatlan vagyok, most csak

szen(t) Mihály napig feleltek nekem, hogy mendent együtt

törnek velem. Lássa ti Ktek, mit kelljen vélek mielnye és ha

valami tertínendik felesígeket be kell jeni ez itten való Kd
házába venném vagy nem, mert én semmit tö Ktek akaratja

nélkil nem akarok mielnie. Toábbat kírem tö Kteket, Ktek

bocsássa be Máté dejákot menden tanúsággal, mert átaljában

nem akarnak kötelesek lennie, de mint azt míelhessék tö Ktek

gondolhatja.

Szemere Gáspár monda tö Ktek akaratjábúl, hogy hat-

száz forintból, kit Huszton adnak, egy hó pénzt adatnék

Ktek itten való szolgáinak. Elöszeri való levelekbe tö Ktek

azt írta vala, hogy ötszáz forintot hajtott volna segítségöl

az uraimnak, melyet szóval is azonkint mondott meg ne-

kik Oroszi Péter, melyre én is nekik rejá fcdeltem vala, mit

kelljen ebbl is míelnem. Tö Ktek tanúságát várom ex fi.

2000, az pénzbe még eddig ide egy pénzt sem köldtck, az

egy Isten tudja, minem ide tova való szalag hányással eligí-

tettem meg az uraimat. Bizonyában nem bántanám tö Kte-

ket ily gyakorta ezzel, de nagy fogyatkozásom miatt kiszele-

níttettem erre.

Tö Ktek ne vílje, hogy az uraim, mint uram idejébe

egy hó pénzt nekik adván két hóra, háromra is eltrtenek.

Hórúl hóra valamely szegínsígcmmel lehetett, kivel mi szer-

zdísem volt, megadtam ez ideig nekik, nem várnak semmit,

mint uram id(úl)e vártának, az hó l)etelvén azonnal pénzt kír-
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nek, mert innen a várból egyiknek sincsen ílíse, mend pénzen

ílnek az vásárrúl, ha penég ezzel meg nem tartottam ket
(értvín együtt is másutt való fizetésit) ingyen senki nem ma-

radt volna meg közlek, ha fogyatkozások esik még ennek

utána is, filek eltávozásokon. Azért az Istenért tö Ktek viselje

mind egybl, mind máslnil, amin Ktek jobban tudja, gondomat,

az többit mendent meghagytam porkolábimnak, hogy tö Ktek-

nek megírjanak, kibl nyilván mendent Ktek megért. r
Isten tö Kteket tartsa meg. Ex Fogaras feria tertia ante

(diem) beatae Margarétáé 1542.

Anna de Nádasd Magnifici domini

Stephani Majlád consors etc.

Kivül : Sj)ectabilibus et magnificis dominis Joanni Zalay ac Tho-

mae de Nádasd Posoniensis et Castri Ferrei comitatiium comitibns etc.

dominis et fratribus nieis observandissimis.

1542. deczember 26.

Majláth Istvánné Szalay Jánosnak és Nddasdy Tamásnak.

Nagyságos urunk(így). Szolgálatomnak utána megér(t)et-

tem az Ktek levelét, kit megszolgálok Kteknek mind az én

gyermekimvei egyetemben, ha az Isten megtartja ket, az én

hozjám való jó akaratját és reják való gondviselését. Kteknek

bizonyabban elek nagy szerencsére jettöm ki, mert egy embe-

rem sem biztatott, hogy el j ehetek, de az mel Isten szerencsé-

jére, az én székén uramnak akaratjából és Ktek akaratjából

ugyanazon Isten szerencséltetett az én utamban, hogy én béké-

vel j ehessek el. Továbbá értem, hogy kívánja Ktek az én

innen kilebb való indolásomat, de oka volna, miért nem le-

hetne ideik. Bizonyában oly igen kívánnám az Ktek személyét

látnom, kit én sem meg nem monthatok, sem meg nem írhatok

Kteknek, de ha igaz jó okot lelne az én kimenésemben és

mindenben úgy kellene lenni, mint Ktek akarnája, de az én

akaratomval, mik az én megnyomorodott székén uramnak dol-

gában vék nem lenne, valamiben az úr Isten az kegyelme dol-

gát hagyja, hogy én azdik killebb nem mének, ez okért, melért

Fokarasból es nem jehetek vala ki eremest, mivel ezen volt

félelmem, hogy székén uramnak nem hallhatnám csak hírét es,
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ki mást es nehéz, mert mást es jett királné asszonynak az

portáról egy embere, mellel hogy elment es szemben voltam

és azt monja, hogy szemben volt volna urammal és egy éjvei

hál volna az házban, melben vadnak és egy pispeket és két

jeles urakat vétenek volna hozjájok, az mel házban vadnak

uram és Bálint uram. Azt es mondja, hogy egészsékben va-

gyon mind székén uram es mind Bálint uram, ugyanazon

ember az(t) es mondja, hogy székén uram levelet is kildett

volna nekem és az faranczai király keveti es és egy basa, mel

leveleket kér volt János deják és azt mondta, hogy nem adja,

mert szóval es izent székén uram es felfokadta, hogy senkinek

nem adja, hanem ö maka szemben leszen velem és úgy adja

meg az levelet, azért még el nem jett el valamikort lehet az

szemben létei.

Továbbá értem azt es, hogy méghattja Ktek Kiristóf

uramnak, hogy minden az lenne, az mit én akarnék, megszol-

gálom Kteknek, én nem érdemleném Ktcktel az mennyiben

Ktek én rejám gondot visel, mindezben s mind egyébben, még

eddik semmiben semmi fogyatkozásom nem volt, hiszem es

Istent, hogy nem es leszen, mik Kteknek hírét hallom az Is-

tennek jó voltában.

Továbbá az fó foklakról ír Ktek. Isten sekétségével és

az Ktek akaratjál)ól ugyanazon Isten szerencsiére, az mel sze-

rencsére én makam elj ettem, azokat es elhozatom immár, hogy

Ktektel értem, hogy el kell hozni, mert mást es kevese, hogy

valami vétek nem esett miattok, el is szaladott vagy hat benne,

le es váktak benne, mert kevese, hogy az vízvári porkolábot

es meg nem élték ugyanazon foklak. Az uraim felél ír Ktek,

hogy el ne bocsátnójok ket, én ikaz mastan akarom vala

megkevesétenem ket és az Ktek írásából míj eltem volna,

hogy Ktek azt írta vala, hogy minden neme rendbei ember,

csak ahhoz tarthatja makát, az mennyire értéke vagyon rá,

azért én tudom, hogy onnant meg nem elégéthetem ket és

áznál kilt meg nem maradnak, kit megért Ktek az levelckbel

és mindaz elébbenibcl és ezekbei, valamit Ktek kondol róla.

Az leán felél és az vén asszon felél ír Ktek, megszalgálom

Kteknek, de mastnn arra szükségem nincsen egy vénasszo-

nyom és kot lejAnyom vagyon, mást én avval mogéreuL
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Az cii szerelmes uram felél es értem, hogy lelt volna

Ktek ol utat, liogylia Istennek kellemetes leszen, megszabadul,

kit adna az úr Isten és én éltemben láthatnám az vagy csak

egyszer, ha Istennek kellemetes volna. Az tebbit az tebb leve-

leimben megérti Ktek, mert immár azokat elkészétették vala,

hogy az Ktek levele jutta és az után írám ezt. Ez levél kelt

karácson másod napján Husztban 1542.

Az Nagyságtok
szolgáló leánya

és hukka Nádasdy

Anna.

Kivíil : Ez levél adassék az Nagyságos Uraknak Szalay János

uramnak Pozson vármegyének ispánjának és Nádasdy Tamás uramnak

Vas vármegyének ispánjának etc. nekem tisztelend uraimnak.

1543. február 22.

Majláth Istvánná Nádasdy Tamáshoz és Szalay JánosTioz.

Spectabiles ac magnifici domini et fratres mei obser-

vandissimi. Post meorum servitiorum in dominó orationem.

Qua informatione egregium Petrum Orozy in Transsilvaniam

proxime immisseram, eisdem optime constat, qui ob senten-

tiam priorem in aliam mutatam erga me huc rursum rediit.

Feria secunda praeterita fit Transsilvaniae partialis congre-

gatio putem trium nationiim, ibi enim concluserunt, si census

caesari offerendus sit nec ne, hoc quoque minimé omittendum

si et homo meus eo expediendus. Cujus rei seriem, ut res se

ipsa habebit, facta congregatione confestim castellani mei me
requirent, ut superinde mihi scripserunt, qui cum primum me
requirercnt e vestigio Dominationes Yestras Magnificas certas

reddere de omni rerum statu curabo.

Insuper et generosa domina relicta magnifici domini

condam Gabrielis Perényi mentionom fecit mihi, multumque

vellet, si cum ex novo dissensionis matéria (quam deus post

tantas suorum clades jam aufFerat) inchoaretur, feriretque

libenter et ex animo eo ubi ot ego manerem praesidium salu-

tis una temptaret, quoniam post deum altissimum, decesso

jam fratre suo protectore suo Dominationibus Yestris Magni-
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íicis ut credo iioto, omiiem specialem coníideiitiam, specialem-

qiie refugium, quamdiii in liiimanis yivat, in Dominatioiiibus

Yestris Magnificis positam liabeat, post easdem et in me quo-

que, nt preces in favorem suae Magniíicentiae apud Dominatio-

nesYestras Magnificas effundere non postponam. IgiturDomina-

tionibus Vestris Magnificis haec nianifestare volui, quid facien-

dum eritsicum^), ut praemissum est, rerum discrimina priori ini-

pacationCj quae deus procul aufferat, seviebunt. Maxima enim

profecto maesticia est missa domina ducta audito dno reveren-

dissimo fratre suo e vivis sublato. Deus in reliquo Vestras Mag-

nificas Dominationes felices ad vota conservet. Ex castro Huszt,

feria quinta ante dominicam oculi. Anno domini 1543.

Dominationum Yestrarum Magnificarum famula

Anna de Nádasd

M. domini Stepbani Mailad consors etc.

1543. április 25.

Nagyságos uram. Szolgálatomat és Isten imádsákomat

írom Kdnek, mint Isten után minden étetémnek és kondviselém-

nek. Továbbá megszolgálom Kdnek az kenvet, kit Kd Faratbos

Gergellel kildett, azt es értem, bogy Gerendy Mártontól es

kildett volt ugyan ilent Kd, kit én nekem nem adott egyebed

az apostalok cselekedetinéi. Azt es értem, bogy Ktek pénzt es

adott volna vásárlani, kit én nekem ingyen sem mondott, bogy

Ktek pénzt adott volna nekin, de Kd szavává adá az kenvet

es egy funt aranyat, félfont ezistet, négy vék gyolcsot, vékont.

kit én meg nem szolgálbattam Kdnek, kit én nekem megbo-

csásson Kd, bogy mind ennyi iddtel fokva sem emlékeztem

felélle, mintba ingyen sem vettem volna jó néven, kit Kd ne

kondoljon, bogy én jó néven nem vettem volna, mert mind éltek

(= éltig) mekszolgálom Kdnek, bogy Kd akkort sem feledett

volt el, de biszem, bogy az vol(t) okká, bogy én emlékezetet nem

tettem rólla, bogy ez után az én szerelmes uram veszedelme

elétt nem emlékezem róla, bogy Ktekbcz emberink ment volna

és az után jól érti Kd, mi feledtette el velem, kit bizou bogy

nem kellett volna elfelednem, de az az én gorombasákomtól

') Magyarismus ;^ haliogy.
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esett, liogy éii Kteknek meg sem keszentem volt az ti Ktek én

liozjám való szerettetvcl való ajándokát. Továbbá Kd az én

édes asszonyomnak ajánlja mind éltik való szolgálatomat,

mert látja az úr Isten, bogy ba kezel volnék ö kegyelmébez,

oly eremest szolgálnék ö Kmének, mint az kisebb szolgáló

leánya.

Továbbá az úr Isten tartsa meg Kdét mind az én asszo-

nyomval egyetemben az ö szent malasztjában és az ti kegyel-

metek akarai jóval. Ez levél kelt Husztban szent Márk nap-

ján 1543.

Az te Kegyelmed árva atyjaíija

Nádasdy

Anna.

Kivül : Spectabili ac Magnifico dominó dominó Tliomae de Nádasd,

thavernicorum regalium magistro ac comitatus Castri ferrei comite et in

regno Hungáriáé supremo capitaneo Begiae Majastatis dominó et fratri

nostro nobis observandissimo.

(Sajátkez, csak a czím idegen kéz irása).

1543. április 25.

Majldtli Istvánná Nádasdy Tamáénénak.

Nagysákos és szerelmes asszonyom. Szolgálatomnak

utána kívánnám az te Kegyelmed ekésztékét ballanom mindaz

Kd szerelmes urával egyetemben, az én szerelmes bátyámval,

mint Isten után én édes élteteimnek és kondomviseleimnek.

Továbbá az én szerelmes meknyomorodott uram felél

mint erétetem és mint álon (így) itt az orszák kezett es az ö

kme dolga, mindent mekért Kd az uram levelébel. To-

vábbá ma eresztettem egy emberemet szekény uramhoz, ba

Istennek kellemetes, bogy békével járhatna, aztól jobban mek-

érthetném osztán, miben állana az én szekény uram dolga és

osztán jobba(n) tudok irnya, ha az Isten mekhozza békével az

én emberemet.

Továbbá az úr Isten tartsa mek Kdét az ö szent malaszt-

jábam (így) mind az Kegyelmed szerelmes urával egyetembeji.
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mind az Kegyelmetek akarája jóval. Ez levél kelt Hiszt (így)

várában szent Márk evangélista napján 1543.

Az Kegyelmed
szolgáló leány(a)

Nádasdy Anna.

Kivid : Sj)ecta1jili ac Maguiíicae domiuae domiuae Ursulae Kaui-

say, Spectal)ilis ac Magnifici domini domini Thomae de Nádasd etc. cou-

sorti etc. dominae milii semper observandissimae.

1545. augusztus 17.

Nagyságos uram. Isten imádságomnak stb. Orbán deák

megjett az én szegény uramtól és azt mondják, liogy egészség-

ben batták. Az mennyire az úr Isten vele szerette, az mely

leveleket kildett kme én nekem, Kdnek kildtem Székely Pál

által, kenyergettem az én itt voltom felöl, bogy gondomat viselné

teb Kd, bogyba a Huszt dolga ugyan ezenben megyén el, bát

teb Kd engem ki ne bívasson, banem inkább teb Kd akaratjá-

ból Fogarasban mennék, bogy mivel inkább messzebb ne sza-

kadnék az én szegény uramtól, azért im értem, bogy az uram

akaratja es ugyanaz, bogy Fogarasban mennék, kit megért teb

Kd ugyanazon levélbl, de én mindazáltal nem megyek, míg

teb Kdtöl tanúságom nem leszen, banemba sóba egyéb benne

nem lenne.

Továbbá értem az teb Kd levelébel, bogy az mi szerel-

mes urunk es atyánk megbólt, pozsonyi ispán uram, ki én

nekem mind az én szerelmes uram fogságát és minden keserö-

ségemet megújétá az ö kegyelme balála, de mindazáltal, az mi

okokról írja Kd, bogy bálát adjak az úr Istennek ö kme felél,

bálát adtam és adok ö szent felségének ö kegyelme felö, jeles-

ben bogy Isten szerént bolt meg ó kme és embereknek is dicsé-

retes az ö kme balála, kinek az úristen irgalmazzon és adja

az ö szent országát kmének.

Perényi János uram kér engemet kér, bogy Kdnek írnék,

bogy Kd megadnája az ö morbát, kin én es kérem Kdét. ige-

nesöljen meg Kd vele, mert én nekem jó gazdám volt, mást

es jó.

Továbbá az úr Isten tartsa mec; teb Kdét mind az én

szerelmes asszonyomval egyetemben ö szent malasztjában. Ez
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levél kelt nagy bódogasszony nap után val(3 Letfén, Nyaláb

várában 1545.

Az teh Kegyelmed árva

hukka

Anna
Nádasdy.

Kiv'úl : Ez levél jidassék Tekéntetes és Nagyságos Nádasdy Tamás

lírámnak, királiiak bírójának, országnak fé kapitányának, nekem szerel-

mes atyámfiának.

1546. márczius 18.

Nagyságos uram. Isten imádságomnak stl). Az Kd
levelet szent Gergely nap után való kedden liozták meg nekem,

kit én megértettem, kiért, kérem Kdét az Istenért, megbocsás-

son én nekem Kd, bogy ez elétt Kdbez nem kildettem, mert az

volt oka, az mit megírtam Kdnek. Récsey Istvántól Kdnek be-

tegségét értvén, nagy bánatját szenvedtem és szenvedem is

mind addik is, míg Kd felél jobb bírt nem ballok, mert mint

ez elétt, liogy Kd minden gondomat viselé, hogy senki nem
volt az Isten után tebb bizodalmam Kdnél, azért mást is Kdre

szakadott igyem mind gyermekestel egyetemben, azért mást is

sincs Isten után Kdnél tebb bizodalmam nincsen.

Az szekény uram dolgáról mást sem írbatok Kdnek
egyebet, az mit Récsey Istvántól írtam vala Kdnek, mert az-

úta nem jett senki onnad s én sem kildtem még bel, mert az

adót még nem vitték el. Ferencz uram i) akaratából kencstartó-

lioz kildtem vala, bogy ü kme izenje meg, mikor viszik bel az

adót, bogy én is emberemet bocsátnám bel az kme emberé-

vel, kivel' azt izente, bogy mikor belkildi, inned kildi bel és

elkészétsem emberemet, kit el akarok kildenem, de azért nem
izente meg, mikor kildi bel az adót. Az ki csausz mást Vára-

don vagyon, annak is igért szekény uram valami pénzt, és

izentem vala nekin, bogy el ne kerelne, mikor az adót belvi-

szik, kire rá is felelt, bogy nem kerel el és azt is izente vala,

bogy jó volna kenyergenem .4-nak 2), bogy ö felsége, bogy csá-

szárnak egy levelet íratna és kenyergene ilyenképen : bocsáta-

nája el felsége Majlátbot, látja ü felsége minemi igenetlen-

^) Kendi Ferencz. =) A=Izabella királyné. E jelt Majlátlnié gyak-
ran használja leveleiben,
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sége és viszliavonás vagyon ez országban, ha Majlátliot elbo-

csátja, én rá felelek ü felségének, hogy ilyen viszhavonás nem
leszen ez országban.

Azt es izente az csausz, hogy ö kencstartónál is szerez-

hetne egy levelet császárnak uramért, de nem tudja mi erde-

get írna bele. Megbocsássa Kd. Azért én ^-nak ezeket meg-

izentem, de nem kérettem rejá, hanem csak azt izentem, hogy

lássa ö felsége, mi tetszik ö felségének benne. Mert félek az

csausztól is, hogy talán csak késér(t)get, az vagy hogy valamit

vehetne ki belélem.

Továbbá az újságokat megszolgálom Kdnek. Az királyné

asszonyi) J^alálát értem és hogy Ktek bánkódik rajta: az Ktek

bánatja én nekem is mindenkor bánatom, azonképen mikor

Kteknek Isten eremet ad, én nekem is. mindenkor eremem

vagyon rajta.

Továbbá Kdnek mást semmi újságot nem irhatok egye-

bet, császár megtért Dirinápolból (így) Kustanczinápolban,

mondják, hogy az kazulok indultak volt riá.

Az én kimenésem felél Kdnek megírtam, hogy uramtoul

várok, valami ö kmének tetszik beléle, én az teh Kd mi hozjá(n)k

való jó akaratját meg nem szolgálhatom, de az Isten, ki meg-

hálálhatja, az hálálja meg Kdnek minden akarája jóval.

Továbbá kérem Kdét, hogy ez embert ne késlelje, hogy

hallhassak jobb hí(r)t Kd felöl, mert immár addik annál is

nagyobb bánatot kell szenvednem, mik Kd felél hírt nem

hallhatok.

Továbbá mikort az adót belviszik és ha belkildhetek, mind-

járást hírré adom Kdnek. Továbbá Isten tartsa és ví(g)assza

meg Kdét minden javával, mind az én szerelmes asszonyom-

mal egyetemben, kinek Kd ajánlja az én szolgálatomat. Ez

levél kelt Fogarasban, szent Gergel pápa nap után való cse-

terteken 1546.

Az Kegyelmed megnyomorodott árva

huka

Nádasdy

Anna.

(Sajátkez, cáak a ozíiu idegen kéz irásn).

') Auua, II. Ulászló leáuya, I. Ferdiuáud felesége.
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1547. márczius 19.

Spectabilis ac magniíice domine, domine et fráter mihi

observandissime. Post meoriim servitiorum in dominó ora-

tioncs. Yenerabilis dominus Michacl Cbáky vicarius et canoni-

cus Albensis me magnopere rogatum et per litteras et nuntio

raediante bábuit, ut cum erga Dominationem Yestram Specta-

bilem et Magnificam, bominem meum expedirem in fratrura

suorum carnalium in vicinatu Yestrae Spectabilis et Magnificae

Dominationis externo incomitatu sub ditioneejusdemdegentium

et commorantium, faverem quoad tutelam bonamque protectio-

nem partes meas apud eandem inirem, quod ex quo juri justiciae-

que satis consonum fre videó, bas igitur erga eandem scriben-

dum duxi Dominationem Yestram Spectabilem et Magnificam

precavere velit illius fratres (qui dominus vicarius se bactenus in

me meisque [postulante necessitate] in nullo defuit prout et

de caetero quoad officium suum spectari videbatur, se benevolum

paratumque commendat) sua tutela et protectione manu tenere

et defendere. Dicit eum is dominus vicarius certos etiam jam

ex fratribus ipsius per immanissimos Turcos abductos, ex quibus

restatos commendat speciali tuitioni Yestrae Dominationis

Magnificae et Spectabilis, quos ittidem et ego commendo, ut

sentiatur fructus benevolentiae in recompensam amicitiae suae

dominationis in me meorumque servitiorum exbibitorum con-

secutum fre baud in vulgari, quam deus altissimus felicem et

fortunatam sanamque ad multos annos una cum suis omnibus

ad vota in felicis et pacis regni, suaeque ditionis statu con-

servet diutissimam. Ex Fogaras sabbato ante dominicam lae-

tare 1547.

Anna de Nádasd

Spectabilis et Magnifici Domini Stepliani

Majlad consors etc.

(Idegen kéz irása).
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1547. július 16.

Majláih Istvdnné Nádasdy Tamásnénak.

Nagyságos és szerelmes asszonyom. Erekl való szolgá-

latomnak utána ér(t)em az Kd szerelmes ura, az én szerelmes

bágyám egészségét mind az Kd levelébel, és mind az kme

levelébl, kin az úr Istennek bálát adtam, és adok az kme

egészségéril, mert bizon igen megijedtem vala, bogy ö Kmének
beteg bírét bozták vala.

Továbbá szerelmes asszonyom, értem az Kd betegessé-

gét is, kit bizon nagy szivem szerén(t) bánok, és vigasszá meg

Kdét az úr Isten az nagy jóvoltából. Azt is értem szerelmes

asszonyom az te Kd szeretettel való gondviselését az én fiam-

boz, kit adjon az úr Isten, bogy mind vele egyetemben meg-

szolgálbassunk Kdnek, kit ba mi meg nem szolgálbatunk, az

úr Isten liálálja meg Kdnek minden javával.

Továbbá az én síjerelmes megnyomorodott uramtúl meg-

jöttek, de csak bejában jártak és nagy kéltséget tettek liijában,

de biszem, bogy nem telt volt még bel az kme szabadulásának

órája, jóllebet valamivel kellett késértenink, mindent megké-

sértettem ; immár mindenbl kifogytam, csak az úr Isten sza-

badétbatja meg, kinek mindenen batalma vagyon, és minden

foglyaknák szabadétója. Az én riámvaló gondviselését is meg-

szolgálom Kdnek, és bogy Kd engemet kilií ; kiért ez eltt is

azért nem mentem ki, bogyba szekény uramnak valamit basz-

nálbattam volna, de immár értem, bogy semmit nem basznál-

batok kmének ; azért immár csak uramon áll az én kimen-

tem ; írtam kmének rúla, és immár csak kmétl várok,

bogy bagybatnám szerével az bázat, mert ba itt voltoml)an

szerével nem bagyom, neliéz aztán onnand ide gondot visel-

nem, mert bizon kimennem beléle, de kétség leszen azután, ba

bele jevek, vagy solia nem ; mert még mást is nem bitték az

én beljevésemet, és mikor aztán kilebb leszen, inkább nem

biszik, és minden morliám és bázam jevcdelme listibeu megyén,

mint igaz eleiét (így), ba szerével nem bagyom az bázat ; de

azért én erre elég nem vagyok, ba uram kme rá nem gon(d)ol,

(\v Kdct is kérem, szóljon iir.iiHnak. ugyan az Istenért ne bagy-
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jon kmc áznál kii, az mirül kménck írtam, liogy liagylias-

sam szerével a házat.

Továbbá szerelmes asszonyom, megszolgálom Kelnek,

hogy Kd az én kérésemet héjában nem hagyta, hogy az én

vén asszonyom leányát hozjá vette, mert az után inkább nyu-

godalmam volt miatta.

Továbbá az úr Isten tartsa meg Kd, mind az Kd szerel-

mes uráva(l) egyetembe nagy sok esztendeig mind az ti

Ktek kívánsága szerint való jókval egyetemben. Ez levél kelt

az te Kd várában, Fogarasban, 1547., az apostaloknak elosz-

lásának másodnapja.

Az te Kegyelmed szolgáló leánya

Nádasdy Anna.
(Sajátkez).

1548. január 12.i)

Nagyságos uram és szerelmes bágyám. Isten imádsá-

gomnak stb. Megszolgálom Kdnek, hogy te Kd mindjárást az

én kívánságom szerént Orbán dejákot bekilte, jól lehet, hogy

sem az adót, sem Ali csauszt itt nem érte, de mind az által is

mind az kettével embert bocsáttam, az adóval Szabó Pétert

bocsátám, Ali csauszval Oroszy Pétert bocsátám. Királyné

asszony . f. örömest megadá az levelet, úgy az mint mi magunk

kívántuk és azt mondta felsége, hogy valamit ö felsége mí-

velhet, mindenre kész, valamit vele érink, csak azt nem míveli,

az mit nem mívelhet. Az leveleket az csausztól kílte el ki-

rályné asszony, mely leveleknek az mássát Kdnek kiltem ez

levélben ketvén, de az basának, kit A kilded, annak nincs

lálam (így) az mássá. Bika Emre uramat is eremest elbo-

csátja vala A, de mert hogy mind eleitel fogva ellentartó volt

benne, T^) az okáért nem kildé, hogy azt tudnája 1\ hogy csak

buzonságára (így) kitté volna be és inkább eszét vesztenéje a

dolognak.

Továbbá hogy azt írja Kegyelmed, hogy ez ideig is 2'

tartott ellent, innét tova is mindaddik azt luíveli, míg azt ki

') A levél keltéül szentkereszt oktávájának estéje van kitéve, azon-

ban az nyilván tollhiba vízkereszt stb. helyett,

-) T=Frater György.
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nem veti fejébl, liogy nekin nem kell félni az én székén uram-

túl, írja Kd azt is, micsoda három út vagyon ezen, azokat az

liárom utat, jelesben az elsét és mind az Kd gondja viselését

mi riánk, mi sem meg nem szolgálhatjok, sem meg nem hálál-

lia(t)jok Kdnek, kit ez elétt is írtam Kdnek és ezután is mind-

éitik azt vallom, de az úr Isten, ki mindeneket meghálálhat és

fizethet, az hálálja és fizesse meg Kdnek mind az te Kd kí-

vánsága szerént val(5 jókkal, de bátor Kd azt bizonyval meg-

higyje, hogy soha oly igen nem biztathatják T, hogy ne

félne az én székén uramtúl, azaz hogy én nekem 6 benne min-

den reménségem megfogyott, mert hogy ne állana az eleven

emberen boszút, ha még az haolt emberen is boszút áll, mint

szegény Botthyáni Orbánt A nagy tisztességvcl eltemettetett

Fejérvárat az monostorban és T kiásatta s az ganéban temet-

tette, kit hiszek hogy Kdnél is eddik nyilván vagyon. Azért ha

ez úttal az A levelére el nem bocsátják uramat, nem tudok

osztán egyéb utat benne, hanem ha az Kd írása szerént király

ö felsége terekedik érte. Továbbá Kdnek azt is megszolgálom,

hogy Báthory uramval végezett, hogy mikor ö kmét megleém,

mindenre ajánlotta magát, hogy kész mindent mívelni, az mi-

ben meglelem ö kmét, kit kmének is megszolgálom, de im-

már, mert hogy bementek, immár nem tudom ö kmét mért

meglelnem. Továbbá mégsem tírhetem, hogy ez három dolog-

rúl Kdnek ne írnék, hogy ne vegyem semmire az Kd írását,

kit az Isten ne adjon, ha megfogyatkazunk mást az oda bel

való dologban, mégis szólok Ferencz uramval az három dolog-

rúl, meglátom, mi tetszik ö kmének is az dolog és ha az után

meg kell András uramat lelnink vagy nem. Továbbá Ali

csausz ismég innend niene bel, ki igen bíztata, az mennyire

nekik kell hinni, én telem azt kérdi vala, ha értettem, ha va-

gyón az német pártra az T-nek valami szava, vagy nincs. En
azt mondám, hogy ha tudnám sem merek én ahhoz szólnom,

én mert én liozjám az nem illenejék, hogy én ahhoz szólnék,

más az, hogy mást is mindenfelél elek veszedelemben vagyok

mind pervei s mindenvei nyomorgatnak. Azról azt monda,

hogy az basák azt hallották volt, hogy elhílott és az pápátúl

keresztet is hordatott volna és ötét azért kilték volt az basák,

hogy megtudja és ó megkérdette volt télé, de ö nekin azt mond-
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ta, hogy nem hílott, de ez ide kezett sok németeket elt volna

meg és sok ember halál lett miatta és elveszett volt papságja

és azért hozatta volna pápátoul, hogy papsága jeen (így) meg.

Továbbá az Ali csausz karácson nap elétt való vasárnap ment

ment ki Barassóból. Oroszy Péter Gyirgyóból írá, hogy az

híre jett az csausznak, hogy császár nem volna Kusztáncziná-

polybaUj mert vadászni ment volt és az mostani fél tecet hó-

nak tizednapjára jéne Kustanczinápolyban és az adót is az-

kort adnájak bel. Ezt azért írám meg Kdnek, hogy ha késnék,

értse Kd az késedelemnek okát.

Továbbá ha az úr Isten Perényi Péter uramat megszaba-

détja is, az mirül Kdnek példázott, én akaratomval soha nem

leszen, kit uramnak is megírtam vala és én nekem is ugyan-

azon választ írt róla, mint Kdnek írt volt, oka ez, hogy én

nekem nem tetszik, hogy hiszem, hogy hallotta Kd Péter

uram agyja mint tartotta nagyrispánné asszonyt és maga

is mint lakott feleségével az mennyire én értettem. De csak az

úr Isten tartsa meg Kteket és székén uramat liozja meg Isten,

hiszem az úr Istent, hogy nem marad rajtunk, ha az úr Isten

megtartja, jóllehet Bethlen Farkas is azt mondta, hogy alig

várnája az uram dolgát, hogy elválnejék egy felé, mert hozhá

egyebet nem vészen az mi leányunknál, ha nekin adj ok, de ha

ez nem leszen, soha senki nem leszen, jól lehet maga nem

jelentette én nekem, de ravl (így) tanácskoztak rá, hogy jó volna

uramnak írnom róla, hogy nekin szereznejék, azért én írtam

az dologról uramnak, Kd is lássa és kérem Kdét, írjon Kd
nekem róla, mi tetszik Kdnek róla, jól lehet hogy gyermekké

kora lehetne az én leányom, más az, hogy hallottam, hogy min-

den rút szépet szeret. Továbbá Feren(cz) uramnak, ki levelet

kildett volt uram, kinek mását kildeté Ferencz uram nekem

és én ím Kdnek kiltem.

Továbbá az úr Isten tartsa meg Kdét ez új esztendében

minden javával, jó egészségvei, mind az én szerelmes asszonyom-

val egyetemben és adjon az úr Isten te Kteknek ennek utánna

is nagy sok új esztendét minden jó egészségvei érni. Ez levél

költ Fogarasba szent kereszt oktávája estin 1548.

Az the Kegyelmed
huka Nádasd(y) Anna.

NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LKYELEZKSE, 9
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Továbbá, hogy az én szerelmes fiam felél nem írok

Kdnek, oka ez hogy ér(t)em az ö rejá való gon(d)javiselését

Kdnek az én írásomnál kii is, kit adjon az úr Isten, hogy szol-

gálhassunk meg Kdnek. Azért mégis Kdnek ajánlom.

(A czím kivételével sajátkez.)

1548. január 12.

Majldth Istvánná Nádasdy Tamdsnénak.

Nagyságos asszonyom. Isten imádságomnak és szol-

gálatomnak (így) utánna. Er(t)ettem vala eznek elétte az Kd
betekségét, kit bizonyában igen nagy bánatot szenvedtem, de

mást értem az Kd szerelmes ura, az én szerelmes bágyám leve-

lébl, hogy immár Kd jobban vagyon, kin az úr Istennek

adtam hálát rajta és adok es, vigasszá meg Kd az úr Isten

ennél is jobban.

Továbbá az miben az én szerelmes megnyomorodott

uram dolga mást miben legyen, mindent megért Kd, az te Kd
szerelme(s) ura az én szerelmes bágyám levelébl, mert min-

dent megírtam Kmének.

Továbbá az én szerelmes fiamat ajánlanám Kdnek, de

ér(t)em hogy az én ajánlásomnál kii is igaz elég nagy gondot

visel Ktek rá, kit mind vele egyetemben sem szolgálhatjok

megKteknek, de az úr Isten hálálja meg teh Kleknek minden

kívánsága szerént való jókval, az mit inkább kívánna te Ktek

az úr Istentel. Ez elmúlt napokban kiklette vala az én sze-

relmes fiam az ö oratióját, melyet az te Kd szerelmes ura

elétt, az én szerelmes bágyám clétt tett, melyet mikor meg-

magyaráztattam, igen eremest hallottam, kit bizony nem is

tírhetek kenvem esetlen és úgy adtam az úr Istennek liáhtt

rajta, hogy az úr Isten én nekem azt adta érnem, hogy látám

immár az oratióját és liogy ti Kteknek kedvében vagyon az

ó kicsiny állapatja, mely orátiót az én szerehnes megnyomo-

rodott uramnak kihltem, kit liiszek, hogy kegyelme is eremvel

látja, de hiszem, hogy V) kegyelme sem tírheti kenve esetlen.

Továbbá íiz úr Tst(Mi tartsa meg Kteket ez új esztendé-

ben mind az Kd szerelmes urával egyeteml)en, mind az ti

Ktek kivánsága szcréiit való jókval, és adja az úr Isten nagy
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sok új esztondét ti Kteknek érni. Ez lovél kelt Fogarasban,

vízkereszt oktávája estin 1548.

Az te Kegyelmed
szolgáló lejána

Nádasdy Anna.

(Sajátkez, csak a czím idegen kéz irása).

1548. január 17.

Nagyságos uram. Szolgálatomnak és Isten imádságom-

nak utána. Az te Kd dolga mastan miben álljon, kincstartó

uram mastan Magyarországba akar menni és az te Kd tervinit

hattá az napra, mely nap Magyarországból béj, annak az

napnak tizeneted napjára. Jóllehet bizony igen nagy keltsígem

vagyon reája és én igazságomba nem igen is fílník, de fílek,

hogy ugyanaz biró fog peres is lenni. Te Kd viseljen valami

gondot riá az felsíges királynál, írna, hogy kincstartó uram
tenne halasztást, addig míg látnók az uram szabadulását. En-

nek elétte is kírtem vele (így) te Kdét Széchy István által, mást

is kirem te Kdét. Továbbá az szászoktúl mastan sok míltatlan

panasz ltt riánk, kiért kincstartó uram haragját vetette mi
riánk, mely panaszírt tervínt hagyott köztünk és az szegínysí-

get igen háborgatják, az kik által mennek az Oltón, nincsen

semmi bíkességek az szászoktúl, azért akarám megadnom
érteni te Kdnek, hogy te Kd viselne valami gondot ríja.

Továbbá kenyereg én nekem Torma András, hogy Kdhez

kezel volna níminemí adóssá, te Kdét én is kírem, ne hagyja

Kd igazságába, kit te Kdnek én is megszolgálok, lígyen segít-

síggel az megvítelíbe. Isten tartsa meg te Kdét minden jová-

val. Fogaras várában kíilt pénteken remete szent Pál nap

után 1548.

Anna Nádasdy.

*1548. február 24.

Majldth Istvánmí Nádasdy Tamdsnéhoz.

Nagyságos asszonyom. Szolgálatomnak stb. Az te Kd
mi hozzánk való jóakaratját, kit mind eleiti fogva értettem

és mást is értettem az Kd szerelmes ura, az én szerelmes bá-
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gyám levelébl, kit ha mi meg nem szolgálhatunk Kdnek, az

úr Isten fizesse meg te Kdnek mind ez világon és mind az más

világon. Az én szerelmes uram dolga most miben álljon, min-

dent megért Kd az Kd szerelmes ura levelébl és kérem

Kdét, hogy Kd megbocsásson, hogy röviden írok Kdnek,

mert sietségnek okáért nem irhatok Kdnek bévebben. Továbbá

az úr Isten tartsa meg Kdét mind az Kd szerelmes urával az

én szerelmes bágyámval egyetemben mind az Ktek kívánsága

szerént való jókval. Ez levél kelt Fogarasban szent Mágyás

napján 1548.

Az kegyelmed szolgáló lejanya

Anna Nádasdy mp.
(Sajátkez).

1548. május 8.

Nagyságos uram. Isten imádságomnak és szolgálatom-

nak utánna. Az arany szemnek szerét nem tehettem, de ím az

Lisimachus pénzében ]dldtem Kdnek harminczkettét, ezt is

Ferencz uramnál tettem szerét. Továbl)á, hogy az leányom

dolgát Báthory Anddás (így) uramval jó volna készlenünk, de

Ferencz uramnak nem tetszék ez okért, hogy Anddás uram az

személynek egy varasát foglalta el, ki mást is nála vagyon.

Azért én az személyhez emberemet bocsátani és választ tet-

tem neki.

Továbbá az tiszttartók dolgáról is mindaz legyen, az mi

az Kd akaratja, de k e(n)gemet gyakorta szorgalmaztatnak

réja, hogy k nem elekek réjá, jelesben Óllá Balázs, ki níha

sem vagyon, sem nincs az keszvénnek miatta, mert gyakorta

úgy fekszik, mint egy teke. Továbbá az poroszkákért bizony

ez elétt is érte voltam, de igen szik az java, azért érte leszek,

ha szerét tehetem, mentél hamarább lehet, kildek Kdnek, az jó

ló fell megbocsásson Kd, mert bizon vala, az mint meg is

írtam vala Kdnek, de Ferencz uram kildte érette, kit bizony

semmiképen nem adhatok vala, de azt izené kme, hogy vala-

mikort és mely órában kéretem, mindjárást megadja, nem

csak azt, de az evét sem tartja telem. Azért Báthory Anddás

uram ugyanazon szóval kérette Ferencz uramtúl az lovat, mint

Ferencz uram kérette vala én telem, kiért Ferencz uram érte



1548. MÁJUS 8. 133

is kildett volt az lóért, de az választ tette Aiiddás uram, hogy

akár fél szemét tolja ki s akár az lovat adja meg az lónak az

társát, ö maga Ferencz uram kívánta vr.la el telem és kmé-

nek adtam vala meg az elétt, jól leliet én az Kd levelét meg-

mutattam, hogy értse, hogy Kdnek az lóra szüksége vagyon,

de azért ugyan lónál kii jevék el Szent Ivánrúl, mert én csak

az ló dolgáért és az pénzért mentem vala oda. De azért mentél

hamarább lehet, ha szerét tehetem lovaknak, kikildek Kdhez.

Székén uramnak hozják egy levelét, az keze fájt azért íratott

mással. Más levélre is mutat ez levél és hogy Kd is kildett

levelet, de még azt meg nem adták. Kdnek kildtem az levelet

és ím az cifrát is megkildtem Kdnek. Gabiriel felél értem mit ír

Kd, kit az erek, mindenható Isten megfizesse ti Kteknek az mi

hozjá(n)k való szerelmét és go(n)dviselésétminden javával, az mit

Ktek szent felségétel kíván, inkább es ah (így) az úr Isten meg-

tartja, mind ö vele egyetembe megakarjok Kteknek szolgálni.

Továbbá az úr Isten tartsa meg Kded mind az én szerel-

mes asszonyomval egyetemben, kinek, kérem Kdét, ajánlja Kd
ö kmének az én erekken való szolgálatomat. Ez levél kelt

Tekében Szaniszló szent Mihály napján 1548.

Az te Kegyelmed

huka Nádasdy Anna.

Továbbá elfeledtem volt te Kdnek megírnom, császár

nagy cseterteken indolt az tenkerre.

Továbbá Kristóf uram felöl teszen Kd egy kis czédu-

lába emlékezetet, hogy Kdét kérte veit (így), hogy Kd írna én

nekem es, azt is írta vala Kd az czédulában, hogy szabad vol-

nék vele, mit mívelnék benne. Azért Kd az tebb levelében Kd
nem emlékezetett felél, nem tudom mirl írja Kd, hogy sza-

bad legyek vele, mit mívelek benne.

(Sajátkez, csak a czím idegen kéz írása.)

1548. május 8.

Majláth Istvdnné Nádasdy Tamdsnénak.

Nagyságos asszonyom. Szolgálatomnak utána, megértet-

tem az te Kd levelét, Kd kevet engemet^ hogy Kd reviden ír,
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Kd azért ne kevessen, Kd megbocsásson, mert Kd hacsak

három igét ír is, megszolgálom Kdnek.

Továbbá értem, hogy te Kd az Maylát Gábor beteksé-

kén igen szorgalmatos, kit mi meg nem szolgálhatjok Kdnek,

de az úr Isten fizesse meg Kdnek minden javával és mind az-

val, az mit te Kd inkább kívánna az úr Istentül, mert mi meg

nem szolgálhatjok az te Kd mi hozjánk való jóakaratját és

az mivel te Kd ajánlja magát.

Továbbá az én szerelmes uram felél egyebet nem ír-

hatok Kdnek, mást jett levél onnad, kit uramnak kiltem, meg-

érti Kd mit ír, de az kezének fájásátúl ö maggá nem írhatott.

Továbbá írja Kd, hogy Gabirielt aztól félti Kd, hogy

az himle helle megtetszenéjek az orczáján. Megszolgálom Kd-

nek, hogy Kdnek arra is gondja vagyon, de csak az úr Isten

megtartsa, azval én nem gondolok, bár megtessék rajta, hanem

ha meg nem esmérném felüle. De ha arczról meg nem esmér-

ném is, megesmérném az haja állásárúi, mert szinte olyan

duzzadtan áll hatol az hia, mint mint (kétszer) az agyjának.

Továbbá az úr Isten tartsa meg Kdét mind az te Kd
szerelmes urával az én szerelmes bágyámval és az te Kd
fiával egyetemben jó egészsékvel nagy sok jó esztcnddik. Ez

levél kelött (így) Tekében Szaniszló szent Mihály napján 1548.

Az Kegyelmed szolgáló lejanya
Nádasdy

Anna.

(Sajátkez a czím liijjáii, a mely hibásan Nádasdy Tamáshoz

van intézve.)

1548. június 20.

Nagyságos uram és szerelmes bátyám. Szolgáhitomnak

stb. Az Teke dolga miben legyen, Kd ez levél mássábúi meg-

értheti, azírt Kdét kírem mint uramat bátyámat, viseljen gon-

dot róla és bocsátná Kd oly emberit be, ki gondját tudná vi-

selnie, mert a mi nípönk majd ingyen nem mernek bátron az

dologba cselekednie, annyira jutottonk, jól lehet igazságunk

volna hozzá, abba meg sem fogyatkoznánk, de az igazságot

mostan az hamisság felöl vötte, fílek rajta, hogy az l)irótúl

való félelemnek miatta, még az kikkel bizonyíthatnánk is,
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nem meríszlik megmondania az igazságot, azért kívánnám,

hogy Kd oly emberit köldené be, mely eltt, ha Istent meg nem

gondolná is, csak attúl való szigyenlésse is hozná igazság szol-

gáltatásra. Továbbat mírt mondja Yerböczy uram, hogy az

én gyermekem vele nem perelhet, megérti Kd az okát az levél

mássából, de ha közönsíges igazságot elvennék, az én gyer-

mekem mondhatná az okot hozzá, mert mind Kdnél s mind

országnál nyilván vagyon, hogy szegín Lajos király mind gyerme-

kivel egyetembe hitlenné vettette volt, kit most semminek mon-

danak, mert János király megkegyelmezett volt nekie róla. De
én nekem sokak azt mondják, hogy miel nem nekie esett volt

hitlenségbe, nekie meg sem kegyelmezhetett volna, de a mivel

most az én uramat böntetik, annak az törvényét egyik kincs-

tartó uram, másik Yerböczy Estván tötte. Kincstartó uram

penég szeginy uramnak az eltt halálos ellensége volt, Yer-

böczy Estván penég jószágát kírte el. Azért most is kincs-

tartó uram mind bíránk , mind peresünk ki az bizony-

ság bevitelt is csak kivál(t)kíppen ö maga eltt akarta,

hogy legyen, sem káptalan eltt nem akarta, sem ország

eltt, mely mind decretomnak és ez országnak régi sza-

badságának ellene vagyon. Azért Kdét kírem, mégis adjon Kd
tanóságot ezekrl, mit kelljen miélnem, de jelesben Kdnek erre

való emberi nélkül igen szkölködem, ha az után fílelmessígge

szenvedhetne, kívánnám ha Kd Estván uramat, Zichy Est-

vánt, Yághy János uramat, Rajky Jánost köldhetné be.

Toábbat most sem küldhettem ki Kdnek az lovakat,

mind ím kettt köldtem ki, egyiket Kdnek, másikát asszo-

nyomnak. Ferencz uram izente, hogy Kdnek kiiktatja az töb-

bit, kiket e napokba ö kegyelmének köldök és ö kegyelme

bátorságos kivitelekrl, a mint magát ajánlotta, gondot visel

Az úristen Kdét tartsa meg minden javával mind asszonyom-

mal egyetembe, kinek örökké való szolgálatomat ajánlom.

Költ Fogarasba, szent Yíd nap után való szeredán 1548.

Az Kegyelmed huka

Nádasdy Anna,

(Sajátkez, csak a czim idegen kézírása).
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1548. szeptember 23.

Nagyságos uram és szerelmes bátyám. Szolgálatomnak

stb. Kisasszony nap után való vasárnap kildé bavaseli vajda

egy levelit uramnak Pitar Janóstul, melyet havasali vajda

kincstartó uramhoz köetségbe küldött volt, mely levelet vajda

uramnak kildött volt uram és kírette volt, hogy én nekem kilgye,

mely levélnek mássát ez levélbe kötve, Kdnek költem. Továbbá

Kd az mely leveleket kincstartó uramnak küldött, beadta volt ne-

kie Ferencz uram, de Ferencz uram nekem semmi választ róla

nem írt. Az Teke dolga ebbe vagyon, hogy elhalasztották ez

jövend szent Márton napjára ez ok alatt, hogy kincstartó

uram arra Ígérte magát, hogy ez haladík alatt Werbczy
•urammal öszve akarna szerzdtetnie, hogyha ez haladík alatt

megszerezhetné köztönk az dolgot, jó ha hol ne^i, hád szent

Márton napjára esmét az perre állanánk, mely szerzdísröl

szólt volt Ferencz uram kincstartó uramnak, hogy ötszáz fo-

rintot adnánk Werbczy uramnak, hogy leszállana az per

köztönk, kirl kincstartó uram azt mondta, hogy bátor az

ezért is megadjuk, csak megszerezhessök, mert nekie is elíg

költsége volt rejája, de mend az által ez szerzdés alatt, men-

nél hamarabb lehet, uramhoz beköldök az okírt, melyet Kd
az levél mássából megért. Továbbat azt is írhatom Kdnek,

hogy Báthory András uramnak két fembere volt az peren,

kiknek nevek Selyndy János és Chakor Ferencz volt.

Továbbat láttam az én szerelmes fiamnak oráczióját. kit

király fölsége el(tt) tett volt és mind az maga levelit, kit

Kd írt volt és mind az mestere levelit, mely dologról most

sem tudok egyebet írnom Kdnek, mi meg nem szolgálhatjuk

Kdnek, de az úr Isten az nagy jó voltából hálálja és fizesse

meg az rejája való gondja viselését Kdnek, mert bizonyával

míltóbban vallhatja Kdét atyjának és az én szerelmes asszo-

nyomat anyjának, hogy nem mint minket, az tö Kdnek ö

hozzá való nyag (így) gondviselésiírt, mert az atyja hon

vagyon, Kd jól tudja, hogy magával is jótehetetlen és enmagam

is Isten után te Kdben vagyon minden bizodalmon. Hogy Gábriel

fiamnak írtam, ez oka, hogy az én szerelmes asszonyom adott
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arra szabadságot, hogy nem tulajdonítja ö kme csak magának*

az fiúságot, de hogy mend egyetembe fionk legyen, mert meg-

írtam volt ö kmének, hogy az ö kme engedelme nélkül én

csak fiamnak sem mondom, mírt hogy az én szerelmes

uram is örökké ö kmének adta és ajánlotta, kit én

kmének megszolgálok , mint én szerelmes asszonyomnak,

hogy nekem megengedte. Továbbat az ló, melyet uram Kd
küldett. Istennek legyen hála, semmi dolga nincsen, me-

lyet Kdnek kiköldettem, Batthyányi Ferencz uramnak is meg-

költem az vemhét. Hogy ez eltt meg nem költem volt Kd
nekem megbocsásson. Sárkány Antal uram küldette be uram-

nak egy levele mássát, kit uram köldött volt ö kmének. Ertem

az levél mássából, hogy uram egy gyermek loat igirt volt

nekie, kit ím most mcgköldettem ö kmének, kit, ha uram

nem írta volna is, örömest költem volna ö kmének, mert ér-

tem, hogy Gábor ö kme sellyére és Kd után jó gondviselje is.

Továbbá elköltem Kdnek az barmot, száz medd tehént, két-

száz kecskét, ménes 22 mendenestül, tiz öreg, nígye negyedf

nígye harmadf, nígye tavaliak. Nyegven öreg ökör, tizenkét

tulyok. Továbbat ím az kecskéhez majort költem, ki mind

sajtját, ordaját, berenczéit, vaját megtudja csinálnia, ki az

bikkmakkolaj trét megtudja csinálnia, ahhoz való szerivel

Kdnek költem, kit ha lehetne. Kdét kérem, Kd ne kíslelne,

hanem ezen emberekkel bocsátná be, mert ha Kd társot adat

nekie, azt a mi azhoz való, egy hetik vagy mentl többik ket-

tig elvígezheti, a mint én értem. Mind ezeknek, az kik Kdhez
kimentenek, adtam költségbe 24 flór., bejövetelekre esmét

adtam flór. 12. Torma András, Makray Lukács mássod-más-

sod magokkal es nyolczan vadnak az barom mellett.

Továbbat emlékezett vala Kd nekem Szentlászlay asz-

szony fell, viszontak levelembe Kdét emlékeztem vala, kire

Kd nekem választ nem íra. írt volt az anyja Szentlászlaynak,

hogy Kdnek írník, venné Kd oltalma alá, azért Kdét kírem,

ha Kdnek nehézsíge ne volna rejá, venné Kd oltalma alá és a

mibe Kdét meglelné, oltalmazná Kd mendenbe, mert bizo-

nyára ez Szentlászlay asszony engemet mendenha kedvem sze-

rint szolgált, most is úgy szolgál. Az úr Isten Nagyságodat

tartsa meg mind az Kd szerelmes társával egyetembe, az én
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szerelmes asszonyommal, kinek örökké való szolgálatomat

ajánlom. Költ Fogarasba szent Máté nap után való vasár-

nap 1548.

Az Kegyelmed

árva huka

Nádasdy

Anna.
(A czím liíjján sajátkez.)

1549. február 18.

Nagyságos uram és szerelmes bátyám. Szolgálatomnak

stb. Ez elmúlt pénteken jeve meg székén uramtúl emberem.

Az kme egészségét megertit (így) Kd az ö kme íi'ásából, kit

nekem írt, mely levelet ez levélben Kdnek kildtem és az mi

újsága volt szegény uramnak, azt is Kdnek kildtem. Továbbá

az mit én nekem ír uram, hogy Ferencz uramnak megizenjem,

azt Kd megérti az uram levelébl és kérem Kdét, Kd mondja

meg Ferencz uramnak és Ktek lássa, ha meg kell mondani

Tés A vagy nem, ki én nekem úgy tetszik, bogy ba ezt az T
megtudja, sóba nem tíri, bogy meg nem izennéje az portára,

bogy uram írta volna ezt meg és érti Kd az uram levelé-

bl, bogy kmének fejében jár ez dolok, azért az mi Kd-

nek , az mint ez dolog , tetszik és miben áll meg ez

dolok, ba meg kell mondani T és A vagy nem, kérem

Kdét, írja meg Kd, bogy tudjak uramnak írnom róla, jól le-

bet azt is írja, bogy maggá megmondta volna az T embe-

rének, de nem ment volt be bozjá, kin én az Istennek bálát

adtam, bogy meg nem mondhatta T emberének. Továbbá ím

az cifrának mását kildém, gon(d)olám, hogy talán Kdnél mást

nem volna az cifra. Továbbá ím az én szerelmes székén uram

kildett nekem kosonna habarniczát, kiben Kdnek négyet

kildtem.

Továbbá ez mai napon juta András uram fiamnak le-

vele, kibl értem, bogy az kme anyja ez elmúlt szerdán

megholt, mely dologról akarnám, ha jobb hírt írhattam volna

Kdnek, kit l)izo.iyábari igen bánok, mert tudom, hogy az

édes fiamnak nagyobb gondja leszen és azt is tudom vala,
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liogy az édes leányomnak én lielembe való anyja lett volna,

mert esmértem ö kmét és igen mondhatatlan jó ember vala,

de hiszem, liogy az Istennek így volt kellemetes és az ö szent

akaratjának mindenben be kell teljesedni. Továbbá 8zéky Máté-

túl izentem Kdnek valami dolgaimról, kinek szavát, kérem

Kdét, higyje meg.

Továbbá azon is kérem Kdét az úristenért, viseljen gon-

dot Kd az számvéterül, ba adhatna Kd embert, ki az számve-

véskor itt lenne, bizony Isten akarnám, de ha Kd embert nem
bocsáthatna rá is, hát Kd végezné Ferencz uramval, hogy

kme viselne gondot rá , hogy lenne meg az számvét'jl

mert uram is írta, hogy kérjem Ferencz uramat, hogy idde

jenné ö kme és számot vennék az tiszttartótól, kirül én gya-

korta leltem meg ö kmét róla, kit hiszek, hogy mindenkor

nagyobb gondja volt kmének az én dolgomnál és az mulat-

tatta el ö kmével az idde vala j evését. András uramval fiamval is

szóltam vala róla, ha volna oly embere, ki tudna az szánivé-

telhez, kirül azt monda, hogy nála nincs ahhoz oly tudós

ember, mint Darkfyné (így) asszonyomnál vagyon, ki az félé-

hez tudós ember és mikor szikes i), csak megadjam kmének

érteni, ö kme elkéri arra Darkfyné asszonyomtúl az embert.

Azért Kd lássa, kérem Kdét, Kd viseljen gondot rá, legyen

meg az számvétel, mert igen nem tetszenejék én nekem, ha

volna mit tennem, hogy az számvétel mind tovább tovább ha-

lad, de ha én szemben lehetnék Kdvel, ha az Istennek kelleme-

tes volna, bi(z)on azt hiszem, hogy még Kdnek is úgy tetsze-

nejék, hogy meg kell az számadásnak lenni, mely szembe léte-

réll ize(n)tem Kdnek Széky Mátétúl.

Továbbá az úristen tartsa meg Kdét mindne (így) javá-

ban mind az te Kd szerelmes társával, az én szerelmes asszo-

nyomval egyetemben nagy sok esztendeik, kinek ajánlom az

én erekken vaol (így) szolgálatomat. Ez levél kelt Fogarasban

szent Mágyás nap elétt való hetfén 1549.

Az teh Kegyelmed huka

Nádasdy xlnna.

(A czím liíjján sajátkez).

^) Azaz szükséges.
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1549. október 26.

Majláth Istvánné Nddasdy Tamásnénak.

Nagyságos és én nekem szerelmes asszonyom. Örökké való

szolgálatomnak utána^ Megértettem az te Kd szerelmes urának,

az én szerelmes uramnak bátyámnak levelébl, hogy tö Ktek az

sztriznaki házába ment volt és esmét az iir Isten tö Kteket onnan

nyag (így) békével és jó egészségbe meghozta, kin az úristen-

nek nyag hálát adtam, hogy az úr Isten tö Kteknek megadta

és hogy tö Ktek immár benne is volt. Azírt én is Istennek

akaratjából jó egíszsígbe vagyok mind az mi szerelmes lejá-

nyonkkal és szerelmes fionkkal, András urammal, egyetembe.

Továbbat te Kdnek kenyergök, hogy Kd megbocsásson, miel

mostan én magam nem írhattam Kdnek, mert oka ez, hogy

én most Kdnek nem írhattam, hogy ez mostani dologért uram-

hoz sietve kellé köldenem és hogy az mi szerelmes fionk, An-

drás uram, ez itt való házába vagyon attúl sem írkezhetím,

hogy én magam írhassak Kdnek.

Továbbat, hogy az én megnyomorodott szegény uram

felöl Kdnek semmit nem írhattam, oka az, hogy az óta semmi

hírönk nem jött, miolta tö Kteknek írtam uram fell. Az úr

Isten Nagyságodat tartsa meg mind az te Kd szerelmes urával

társával, az én szerelmes urammal bátyámmal egyetömbe

minden akara javával nyag sok jó esztendeig. Fogarasba

várába költ szombaton szent Demeter napján 1549.

Az te Kegyelmed

szolgáló leánya Nádasdy

Anna.

(Csak az aláírás sajátkez).

1549. deczember 18.

Majtdfh Istvdnné Nddasdy Tamdsnénak.

Nagyságos Asszonyom. Szolgálatomat sb.

Továbbá kívánnám az teli Kd egészségét hallanom mind

az teh Kd szerelmes urával az én szerelmes bágyámval egye-

tembon. Én is egészségben vagyok mind az mi szerelmes leá-



1 549. DECZEMBER 18. 141

nyunkval ós az mi szerelmes nagyobbik finnkval egyetemben.

Továbbá az én szerelmes megnyomorodott uram felél

mást nem írhatok Kdnek semmit, mert mást idén nem volt

kménél emberem, mert kme liatta vala, hogy addig be ne

kilgyek, mik o kmétel ember nem j, jóllehet mást akarok vala

bekildenem, mert azt mondják, hogy oly igen halnak mást

Kustanczinápolyban, hogy immár tizenhat ezer ember holt

meg, de immár az innepik nem kildek, mert értem, hogy az

innepre várja Szebenben egy atyjafia az gyereket, az ki Ká-

vásy Albertnét kihozta volt, kit tudok, hogyha az úr Isten

mektartotta szekény uramat, hogy szemben lett kmével,

azért immár addik be nem kildek, mik az gyerek meg

nem jé.

Továbbá emlékezhetik Kd róla, hogy Kdnek kenyerget-

tem vala, hogy az mi szerelmes fiunk képét Kd én nekem

megkildenéje, kit hiszek, hogy Kdnél nincsen elfeledve, de

mást immár nem csak az képet kívánnám látni, hamem (így)

ugyan ö magát ha lehetne és ha ti Ktek akarnája, mert meg-

higyje Kd, hogy mind az úta, mi úta elkildtem telem sem

kívántam ugyan látnom, mint mást, kinek én magam sem tu-

dom okát, mi legyen, mert azt tudom, hogy ott oly rejá való

gondviselés vagyon, hogy nálam volna is, Kteknek kildeném,

azért mást sem azért kívánom látnom, hogy nálam tartanám,

hanem csakugyan kívánnám egyszer látnom, addig mik uram

Olaszországban kildi. Nem hogy azt bánnám, hogy ö kme el-

kildi, de ha addik nem látom, mik elviszik, csak az úr Isten tudja,

meddik én osztán nem látom ótet. Azért kérem Kdét, mint én

édes szerelmes aszonyomat, hogy teh Kd se legyen ellen-

tartó benne és Kd is terekedjék benne, hogy ö kme bocsássa

be. Ha Kteknek az akaratja, hogy elbocsássa Ktek, hát az

mi nagyobbik fiu(n)kat András uramat kildeném érte, kit

ugyan mást is el akarok vala kildeném , de gon(d)olám,

hogyha Ktek el nem bocsátja, csak heiában lenne az ö kme
munkája. Azért csak Ktek bocsássa el. Ha ti Ktek nem
akarja, hogy ide behozassam, bizony ide sem hozatom, hanem
csak Somlóik és én oda megyek látni és ismég ugyanonnad

mindjárást az mi szerelmes naubbik (így) fiu(n)któl megkil-

dem Kteknek. De mind az által, ha ti Kteknek nem tetszik és
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Ktek el nem bocsátja, legyen az ti Ktek akaratja, ennél na-

gyobbat is szenvedtem el se (így) ezt is el kell szenvednem, ha

egyéb nem lebet benne, de akarám megírnom Kteknek az én

szívemnek kívánsákát, mert ennél tovább immár el nem tit-

kolhatám én magamban, hogy ne írnék Kteknek róla ; de hogy

azt írtam, hogy, ha egyéb nem lehet benne, ezt is el kell szen-

vednem, ezt teh Kd semmire ne vélje, mert bizony nem egyéb-

rl írtam, hanem csak az én szekény szivemrl.

Továbbá Kdét kérem mint szerelmes asszonyomat, hogy

Kd nekem megbocsásson, ha írásomban valamit vétettem

Kdnek és hogy ennyi sok írásommal Kdét megbántottam.

Továbbá az úr Isten társa meg teh Kdét mind az teh Kd
szerelmes urával egyetemben jó egészségben nagy sok eszten-

deik. Ez levél kelt Fogarasban szent Lucza asszony nag (így)

után való szerdán 1549.

Az teh Kegyelmed szolgáló leá(n)ya Nádas(d)y

Anna.
(A czím liíjján sajátkez).

1550. szeptember 18.

Nagyságos uram és énnekem szerelmes bátyám. Szolgá-

latomnak stb. Ertem az te Kd levelébl, hogy te Kdnek be-

tegsége volt és hogy remélli te Kd az úr Istent, hogy immár

az régi egészségét esmég megadja az úr Isten te Kdnek, kit

engedjen szent istensége az nagy jó voltából.

Továbbá értem azt is, hogy az te Kd szerelmes társa, az

én szerelmes asszonyom jó egészségbe vagyon, kin bizonyára

nagy szívem szerént adtam az úr Istennek hálát, mert immár va-

gyon két esztendeje, hogy kme fell én jó egészséget nem hal-

lottam, hanem mindenkor azt hallottam, hogy beteges kme.

Továl)bá megszolgálom te Kdnek, hogy az én szerelmes

uramnak levele mássát te Kd én nekem k()ldette, kibl értem

az kme szabadulásánakreménységét, kit engedjen az úristen.

En mostan te Kdnek semmit bizonyt nem irhatok ö kme fell,

jóllehet hogy az ország követitl levelet köldettem vala kmé-

nek, de az követek még meg nem jöttének. Nem tudom, ha

kniének megadhatták az levelet vagy nem, ha választ hoznak
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kmétl és az válasz oly leszen, kil)öl jó reméiiységöiik leszeu

az ö kme szabadulásába, lia az id szenvedi, mindjárást tud-

tára adom Kdnek. Jóllehet az ország követit mondják, hogy

kencstartó uramnak köldettenek volna levelet és hogy ezt is

írták volna az kencstartó uram levelébe, hogy Bálint uram

halála bizony és hogy az mi marhája volt, az törökök megosz-

tanak vele. Uram felöl mondják, hogy ezt írták, hogy mikor

bementenek az követek, akkor igen beteg volt, de már meg-

gyógyult.

Továbl)á az úr Isten tartsa meg Kdét nagy sok eszten-

deig jó egészségbe mind az én szerelmes asszonyommal és sze-

relmes fiunkkal egyetembe. Fogarasba .... szent Máté nap

után való cseterteken, Anno Domini 1550.

Továbbá az menyekezönek az mely napot hattunk vala,

azt esmég elhalasztottuk az ittben való háborúságnak okaiért?

hanem esmég ha látjuk az idö mire válik, vagy én magam
leszek fiammal szembe, vagy más ember által választunk más

napot neki, mely nap mikor leszen, te Kdnek esmég tud-

tára adom.

Továbbá az ittben való igyenetlenségröl hiszem, hogy ír

te Kdnek az én szerelmes fiam, kirl írtam kmének, hogy én

te Kdnek arrúl semmit nem írtam és hogy ö kme megírja te

Kdnek, mi állapatban vagyon itt mást az dolog.

Az te Kegyelmed
huka Nádasdy

Anna.
(Csak az aláírás sajátkez).

1550. szeptember 25.

Majlátli Istvánné Nádasdy Tamdsného^.

Nagyságos és én nekem szerelmes asszonyom. Szolgála-

tomnak utána. Ertem az te Kd szerelmes ura, az én szerelmes

urambátyám levelébl, hogy kmének betegsége volt, kin

bizonyára igen megszomorodám ; de esmég értem, hogy

kmének jó reménysége vagyon, hogy az elbbi egészségét

kmének Isten megadja, kit engedjen az úr Isten. Továbbá az

te Kmed jó egészségét is értem az kme levelébl, kin az úr
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Istennek nagy hálákat adtam, mert sok ideje, hogy te Kdnek

olyan jó egészségét nem hallottam, mint az ö kme levelibl

értem. Isten akaratjából mi is mind az mi szerelmes lejanyunk-

kal és fiúnkkal egyetembe mastan jó egészségbe vagyunk, mely

jó egészséget engedjen az úr Isten ti Ktek felöl is sok ideig

hallanom, mind az ti Ktek ott könn lev fiával egyetembe.

Továbbá az én szerelmes uram fell mastan te Kdnek bizony

hírt nem izenhetek, jóllehet mondják azt, hogy igen beteg volt,

de esmég megkönnyebblt. Jóllehet az ország követitl kül-

döttem vala ö kmének levelet, de azok még meg nem jöttek

;

ha megjnek és valami jó reménséget érthetek az kme sza-

badulásába, ti Kteknek mindjárást hirré adom. Továbbá az

úr Isten tartsa meg Kdét stb. Fogarasba költ szent Máté nap

után cseterteken, anno domini 1550.

Az te Kegyelmed szolgáló leánya

Nádasdy Anna mp.

1550. november 11.

Tekéntetes nagyságos uram. Isten imádságomat stb.

Továbbá ezröl elfeledtem volt Kdnek írnom, hogy ha király

fölsége megengedi az én bementemet, Kd akaratjával én mind-

járást beküldenék; az mint Kd mondja vala, hogy ha bemen-

nék is, királyné asszontúl és az király fiátúl levelet kellene

szerezni, ki mellett bizonyosban mehetnék és fiam is jéne

elembe száz vagy kétszáz lóval és ha ennek meg kell lenni,

iratnája ugyan ott meg kegyelmed az leveleket; mert Kd tudja,

hogy itt nincs oly deják, ki azt meg tudnája írni. Ezt penig

azért iram meg Kdnek, hogy talánd Kd késik és látja Kd,

hogy az id revid és ha Kd késik, az id senkit nem vár, min-

den nap egy-egy nap múlik; osztáu kikeletre tudja Kd, inkább

nem mehetek. Ezr akarék Kdnek írnom és kenyergek Kdnek
az Istennek szent haláláért, hogy viseljen gondot Kd rá.

Továl)])á Isten tartsa meg Kdét stb. Ez levél költ Sárvárl)íiu

szent Márton napján 1550.

Az te Kegyelmed szolgáló leánya

Nádasdy Anna mp.
(Hajátkez).
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1550. november 22.

Nagyságos uram és nekem szerelmes bátyám. Keszenetem-

nek stb. Kívánnám az te Kd egíszsígit hallanom, mind az te

Kd szerelmes társával, az én szerelmes asszonyommal egye-

tembe, kit engedjen az úristen. Isten akaratjából én is jó egísz-

sígbe vagyok mind az mi szerelmes lejányonkkal egyetembe.

Továbbá az én szerelmes megnyomorodott uram dolgát

megérti Kd az levelibl, kit ez levélbe ketett és az költsíg

felöl, mit írt volt Andorjássy Mártonnak, kit biszek, bogy azírt

nem írt nekem az költsíg felöl, bogy az Andrássy Márton leve-

lirl várt választ, bogylia adják az pénzt vagy nem és azon

közbe az kévéteknek válaszok ltt és ök mendj árast eljiittenek

és én is mind az olta sóba sem köldbettem szegín uramboz, kit

az üdönek báboró volta nem szenvedett, bogy elköldbettem

volna, jóllebet te Kd megérti az ö kme levelibl, bogy az

kme szabadulásába nagy remínsíge volt kmének, de biszem,

bogy az ö kme meg nem szabadulásának is ez mostani bAT)oró

ltt oka.

Toábbá, bogy te Kdnek ennek eltte nem írbattam az

én szegín uram fell és mi állapotban legyönk, az volt az

oka, bogy az út nem bátorságos, mert mendenött állották az

utakat.

Hogy az mennyegznek az napját te Kd megengedte volt,

megszolgálom te Kdnek. mint uramnak, do mostan nyagyobb

dolgonk írkeznek az mennyegznél, kit biszek, bogy Kdnél

nyilván ez országbeli nyag báborúság.

Toábbat megszolgálom Kdnek, bogy Kd gondját viselte

az minek, a kit Antal uram csináltatott, jóllebet értem, bogy

az baromba egyet sem adtak volt még el akkor.

Toábbat ír te Kd én nekem, bogy nem írhatott te Kd
én nekem, mert elfeledte volt te Kd az okulárét és bogy asszo-

nyom kme is nem írhatott én nekem, mivelhogy beteges volt

ö kme. De én immár ingyen nem merem kívánni az tö Ktek

írását ez okáírt, mielhogy én tö Kteknek nem írhatok, jeles-

ben, bogy asszonyom kme beteges volt és hogy ne mint ö

kmének hántására volna az én nekem való írása, inkább akar-

nám, bogy kme soha én nekem ne írna.

KÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVELEZÉSE. 1
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Tuáljl:>íi az lüincmo állapatl)a idefelé iuo«taii vágyónk,

azt írhatom te Kdiiek róla, liogy az moldvaiak kijöttek az

Székel feldire terekkel elegy, kik oly nagy rablást töttek, liogy

azt mondják immár, hogy kétezer emljert rablottak el, kiknek

még eddig senki ellene nem állott, hanem valamint akartak,

úgy raholtanak. Az hol most vagyon az táhor. Szentgyörgy

neve, ki annya föld ide, hogy egy nap oda jutliatnának innét.

Toáhbá te Kdnek azt írhatom Kendy Ferencz uram

felöl, hogy én azt hittem, hogy ö knie oly harátonk legyen,

ki1)e mi soha meg ne fogyatkozzonk. Azírt ez mostani hábo-

róságnak okáírt kírek vala ö kmétöl ezer forintot zálogra, kit

ö kme zálogomra sem ada, kit l)izony ö kmihez soha nem hit-

tem volna, mert én ö kegyelmit oly barátomnak tartottam,

hogy sohíi ö kme olyba meg nem lelhetett volna, kire én

elíg lttem volna, hogy ö kme én bennem megfogyatkozott

volna. Mert ha én ö neki oly szükségit esmértem volna lenni.

még házamból is kísz voltam volna kimenni ecjv ideiíí. hozzá

tivín az te Knied rejája való engedelmit. Es hogy jövendre

tlünk el ne idegenöltessék, errl én több szóval is írhatnék te

Kdnek, de Kdnek most errl l)vebben nem akarék írnom.

Csak akarám te Kdnek megjelentenem, kit ilyen jeles bará-

tonknak tartottonk, hogy szökségemnek idején fogyatkoztam

meg benne. Az úr Isten te Kdét mhid az te Kd szerelmes tár-

sával, az én szerelmes asszonyommal egyetembe tartsa meg
nagy sok jó esztendeig. Költ Fogaras várába szent Kelemen

pápa estin, szombaton. Anno 1550.

Az te Kegyelmed
hnka Anna

Nádasdy.
(Csak az aláírás sajátküzü).

1550. deczeml)er 12.

Nagyságos uram és énnekem szerelmes l)átyám. Szolgá-

latomnak stb. Ez elmúlt napokl)a küldettem vala te Kdnek

levelet, mely levelembe te Kdnek kcniyörgettem vala. hogy az

mi szerelmes lejányunk mennyegzejébe jelen lenne te Kd. de

arrúl azt írhatom te Kdnek, hogy esmég elhaladott az meny-

ny(>gz. AzmiiuMii jelesokokért készerétette királyné asszony.

í
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kincstartó uram és Petrovit uram fiammal az mennyegzot el-

lialasztatni, hiszem, hogy te Kel mindeneket megért, mert

fiamnak ö kmének is értem akaratját, hogy te Kdnek ö maga
meg akarja az okát írni, mi okájért múlt ez el. Azért kmé-

nek is megizentem, hogy te Kdnek ehböl kmére mutatok,

azért hiszem, hogy az ö kme levelébl te Kd ennek minden

okát megérti.

Továbbá ennek eltte is írtam vala te Kdnek, hogy azon

számvétel, Initor az mennyekez után, lenne meg, de mivel

hogy az mennyekez immár ez húshagyatról elhaladott, mégis

ugyan az úr Istennek szeretetiért könyörgek te Kdnek, liogyha

lehetséges dolog, hogy ez böjtön lenne meg az számvétel, mert

érti Kd minem háboró idbe vágyónk, de ha békességes id
volna is, annak szökség volna meglenni, mert ha érteném,

hogy nem szökség, ennyiszer te Kdét meg nem bántottam vohia

errl való írásommal.

Továbbá az úr Isten tartsa meg te Kdét nagy sok esz-

tendeig jó egészségbe mind az te Kd szerelmes társával, az én

szerelmes asszonyommal és szerelmes fiunkval egyetembe. Fo-

garasban költ szent Lucza asszony estin. Anno 1550.

Az teli Kegyelmed
huka Nádasdy

Anna.
(Csak az aláírás sajátkez).

1550. deczember 12.

Nagyságos uram és én nekem szerelmes bátyám. Szol-

gálatomnak stb. Ennek eltte is írtam vala te Kdnek az pró-

kátor levele fell, hogy te Kd prókátort vallatna és bekíUde-

néje te Kd. Ez ideig még annyira szökség nem volt, de immár

ennek, az kit köldett volt te Kd, ideje kitellik hamar idn.

azért kérem te Kdét, hogy vallatna prókátort te Kd és kölde-

néje be te Kd. Ez eltt való levélbe az prókátor nevük nem

voltának igazán, azért így kell írni

:

Magnificos dominos Franciscum de Kend, Andreám Bá-

thory de Somlyó, item egregios et nobiles Matheum Dempsedy

de Yoldorf, alterum Matheum Daczó de Szentgyörgy, Blasium

Oláh, Joannem Thorma, Matheum Zeky de Moha, Bernardum

10*
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Bál ily de Beroczktelke. Joaiiiiem de Zewkefiihva, alterum

Joaiiiiem Botli de 8zéplak. Josani Literatiim de Beseny
Paiilum Brassay de Kolosvar. Stepbaiiiim Bwday, alterum

Steplianiim Dely de Gáltö, Benedietuin Myske de Havad,

alterum Benedictum Literatum de Gáld, Paulum Yárkoiivi de

Poclitelke, Lazarum AVezzcwdy, Ladislaum Gywrkycza, Gre-

gorium Apafy, Nicolaum Palosy. Paulum et Bernardum Daclio.

Paulum Senuyey et Martiuum Tliormít. Ezek az prókátorok-

nak az nevek.

Továbl)á az úr Isten tartsa meg te Kdét nagy sok eszten-

deig jó egészségbe mind az én szerelmes asszonyommal egye-

tembe. Fogarasba k<)lt szent Lucza asszony estin. Annf>

1 550.

Az teli Kegyelmed
liuka Xádasdy

Anna.
(Csali n^ aláirás sajátkozíí).

1550. deczember 13.

Nagyságos és énnekem szerelmes asszonyom. Szolgála-

tomnak stb. Kívánom az te Kd jó egészségét mindenkor err-

mest liallani. kit engedjen az úr Isten. Istennek akaratjából

én jó egészségbe vagyok, mind az mi szerelmes leányunkval

egyetembe.

Továbl)á ez elmúlt iiapokl)a köldettem vala te Kdnek

levelet, mely levéll)e te Kdnek kenyergettem vala. liogy az mi

szerelmes leányunk mennyegzc^ébe jelen lenne te Kd. De arrúl

azt írliatom te Kdnek, hogy esmég ellialadott az niennyegz.

Az minem jeles okokért készerétette királyné asszony, kincs-

tartó uram és Petrovit uram fiaimnál az mennvekezöt ellia-

lasztaiii. hiszem, hogy te Kd iniiidciH ket megért uramtúl

])átyámtul. mert fiam én nekem izcnt róla. hogy ö kme minden

okait megírja, az miért ellialadott az mennyekezó. uramnak

bátyámnak is az fiam levelére mutattam abból.

Továbbá egyéb dolgokrúl te Kdnek mastan nem írhatok,

mivelhogy ez eltt való h^velembe írtam vala te Kdnek egyéb

dolgokrúl.
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Továbbá az úr Isten tartsa meg te Kelet nagy sok eszten-

deig jó egészségbe mind az te Kd szerelmes urával, az én sze-

relmes bátyámmal egyetembe. Fogarasba költ szent Lucza

asszony estin. Anno domini 1550.

Az teh Kegyelmed

(Csak az aláírás sajátkez).

1551. márczius 2.

szolgáló leánya

Nádasdy Anna.

Vélem, liogy ez csavargást az mívelteti vele, liogy az szegény

uramnak köldettem vala, száz aranyat tén és azt fogta volna

magának tartani, de mi inkább véljök, liogy úgy volt, az mint

kincstartó uramnak megliozták volt, liogynem mint én nekem

hozta meg Pál, jóllehet az szegény uram halála, hogy megholt

l)izony, de ha ennek utánna jol)ban végére mehetnénk, mint

lett, hogy lett, te Kdnek tudtára adjuk. Azért te Kdnek kö-

nyörgök, hogy te Kd immár én nekem mindenekrl adjon

tanúságot, miliez kell magamat tartanom, mert immár az én

itt maradásom én nekem semmiképpen nem tetszik, mert az

mit én ez ideig itt vártam, azt az úr Isten én tlem elvette.

Mondja azt is Pál, hogy Drinápolyon innen két napi járó föl-

dön vagyon császár.

Továl)bá im fiam l)ocsáttá ki egy szolgáját, kire ])iztani

az vásárlást, az mit akarok hozatni, mely vásárlásnak czédu-

láját e levélben találja meg Kd. És kérem te Kdét, hogy ez

morháknak az árát fizetnéje meg te Kd és ez morhákat, azt is

az mit ott künn csináltattam, adatnája te Kd az ember kezébe,

ki én nekem behoznája.

.
Továbbá az úr Isten tartsa meg te Kdét nagy sok esz-

tendeig jó egészségben mind az te Kd társával, az én szerel-

mes asszonyommal és szerelmes fiunkval egyetemben. Foga-

rasban költ böjtmás hónak második napján, anno domini

1551.

Az teli Kegyelmed
szegény árvája

Nádasdy Anna,
(Csak az aláírás sajátkez).
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1551. márczius 19.?

Nagyságos uram és én nekem szerelmes bátyám. Szol-

gálatomnak stb. Kívánnám a te Kel jó egészségét mind az te

Kd szerelmes társával az én szerelmes asszonyommal és sze-

relmes fiimkval egyetembe mindenkor öremest hallanom. En
is Istennek akaratjából egészségben vagyok és keseröségvel

teljes, jóllehet az mi szerelmes lejányunk beteges, kinek beteg-

ségét én magam sem tudom megírni Kdnek, de vélem azt,

bogy meg akar bimlzni, mert az féle betegség mást itt igen

d)éven vagyon. Az mi szerelmes íiunk András uram egészségét,

biszem, bogy ugyan önén maga levelébl megérti te Kd.

Továbbá az eltt való levelembe írtam vala te Kdnek az

én leányom menyekezejéröl. Azért immár kincstartó uram

hámnak szabadságot hagyott és az menyekezönek napját meg

is napoztuk, mely mennyekeznek napja leszen szent György

nap után való (kihúzva és helyére írva : másod) vasárnap. Jól-

lehet én te Kdét elhívom az mennyekezbe, mind az te Kd sze-

relmes társával, az én szerelmes asszonyommal egyetembe,

úgymint édes atyját, édes anyját lejanyának mennyekezéjébe

ugyanazon szent György nap után való (igazítva : másod)

vasárnapra Fogarasba, hogy az ti Ktek jelen voltával tisztel-

kedhessönk az mi uraink, atyánkfiai és barátink között. Jól-

lehet ez eltt való levelembe is írtam vala te Kdnek, hogy, ha

az id nem szenvedi, ugyan mennyekez nélkl meg fog lenni

az leányom mennyekezéje. Azért most is ugyanezent írhatom

Kdnek, hogyha az id az mennyekeznek meghagyott napjáig

megháborodnéjek, hogy az mennyekeznek el kellene múlni és

az meghagyott heien nem lehetne is, ugyan meg kell azért

lenni, ha az úr Istennek kellemetes leszen, ha csak két fél szom-

szédunkat kell behniunk is.

Továbbá Mnjláth Gábrielt is öremest ])ekéretném az

mennyekezre, lia az idnek hál)orú voltájért merném Kdét vele

bántani, hogy Kd beszerencséltetnéje. Azért tv Kd hlssa. ha

merje Kd szerencséltetni, mert igen kívánnám egyszer látni.

Tová])bá az mint ez eltt való levelembe könyörgettem

vala te Kdnek, hogy lia Kd személye szerént l)e nem jühetno

is. köhliMie te Kd oly emlx^'eket az mennyekezre, kik alihoz
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tudiuik ós az számvevket is, liogy bekoldeiicjc to Kd. Mást is

ugyan azon könyörgek te Kdnok, liogy te Kd köldenye be

ükét. Ez ország állapotja felöl liogy te Kdnek nem írok, oka

ez, mert hiszem, hogy az mi szerelmes fiunk András uram

valamit ért, te Kdnek mindeneket megír, kirl izentem is

kmének, hogy valamit ért, te Kdnek mindenrl írjon.

Továbbá Pál fell is írtam vala te Kdnek ez eltt való

levelembe, kit az én szerelmes megnyomorodott uramhoz kül-

dettem vala Törökországba, ki fell, hogy én magam nem írha-

tok te Kdnek, azon könyörgek, hogy te Kd én nekem meg-

bocsásson. Azért meghagytam Daczó Máténak, hogy az mint

az dolga lett, rendszerént megírja te Kdnek. Továbbá az úr

Isten tartsa meg te Kdét nagy sok esztendeig jó egészségbe

mind az te Kd szerelmes társával, az én szerelmes asszonyom-

mal és szerelmes fiunkval egyetembe. Fogaraslja költ virág-

cseterteken ^ Anno domini 1551.

Az te Kegyelmed buga
Nádasdy Anna.

(Az egész idegen kéz ívása),

1551. május 9.

Nagyságos uram és én nekem szerelmes l)átyám. Szol-

gálatomnak utánna. Továl)])á megértettem az te Kd levelébl,

hogy az miképen én az porkolábokat köteleztettem, te Kdnek
is tetszett, kin az r Istennek én hálát adtam, hogy nem csele-

kedtem oly dolgot, ki te Kdnek ellene volt volna, hanem inkáljl)

az én cselekedetem te Kdnek is tetszett. Továbbá az én kime-

netelemrl is éi'tem az te Kd akaratját, és mind az en szerelmes

asszonyom, a te Kd szerelmes társa akaratját, azért bizonyára

nagy szívem szerént és nagy szorgalmatossággal kívánnám én ti

Kteket látni, de te Kdnek kíhiyíh'gíik, hogy te Kd én nekem

jelentse meg, lia mastan te Kdnek itt annyi késedelme lelietne,

hogy én te Kdvel szembe lelietnék, kit ha megérthetnék, hogy

te Kdnek valami késedelme lehetne, én mindjárást te Kdhez

indulnék és ugyanakkor végeznék te Kdvel az én kimenete-

lemrl is. ha mindjárást te Kdvel ki kellene mennem vagy

még itt kellcMie valamennyi ideig maradnom. Ha jjcnlig az id

') Valószinüleo- a virágvasárnap t'lötU cs(»t(M'l('»k.
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Úgy hozza, liogy én te Kddel szeinhe nem lelietuék, te Kdét

kérem, liogy te Kd adjon tanúságot abból, mit kelljen mível-

nem, az mit te Kd Zichy István uramtúl ide köldett vala,

liogy ha te Kdét itt érnejék vele, hogy Kdnek megköldeném.

Továbbá, hogy te Kd az mi szerelmes fiunk és leányunk

mennyekézéjébe hogy nem köldhetett, értem mi legyen az oka,

de én te Kdtl az jó akaratot ollyan jó néven veszem, mitha te

Kd embere jelen volt volna, kit meg is akarok te Kdnek szol-

gálnom. Ezek ennek utána is mindenkor te Kd gyermeki, de

bizonyába az te Kd emberét nagyobb szorgalmatosságval várom

vala az számvetésért, hogy nem mint az mennyekezöbe való

jevésért. Te Kdét kérem, hogy te Kd én nekem megbocsássa,

hogy errl írok, de látom hogy te Kd ez egy dologba én nekem

ugyan nem akarja gondomat viselni, mert immár egynihány

esztendeje, hogy könyörgettem te Kdnek errl. Azért nincs

mit tennem, én magamnak reá kell gondolnom, mert nem

esmér, hogy semmiképen ez dologot továbl) halaszthassuk.

Továbl)á, hogy az én szerelmes megholt uramnak halá-

lát írja Kd mint lett, megszolgálom te Kdnek, mert még én

bizonynyal senkitl meg nem érthettem, jóllehet írtam vala az

francziai király oratorának, hogy megírná az szegény uram

liahila mint lett és hon temették és az testamentom levél fell is,

mert értem, hogy az szegény uram testamentomot tett és hogy

nála volna az levél, de tet nem találták Drinápolyba. írtam

vala Rusztán basának is az én szerelmes megholt uram hideg

teteme fell, hogy, ha éltében az (") kme szabadulása nem

lelicte, immár adnájak csak az hideg tetemet meg, mely leve-

let Ferencz pap és az zsidó Ábrahám l)e nem hagyott az basá-

nak adni. Ez okát mondják, hogy ha az l)asátl kérik, az l)asa

mindjárást sommát kíván érette és azt izenték, hogy legyek

békességes addig benne, míg az adót beviszik és az ki

az adót beviszi, csak avval szerezzen meg és annak legyen

akaratja reá, igen kinnyen kihozhatják akkor, csakhogy legyen

egy emberem én nekem is ott, mert k tették el és k tudják

hol vagyon és egy éjszaka k kiveszik és egy szekrénybe sze-

gezik, az követek kihozliatják.

Továbbá, liogy asszonyom fell mostan to Kdnek nem

íitaiii, és az kme kn'elére mostan választ nem tettem, ez az
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ükíi, liogy rciiiriilcjiciii az to Kddcl való szcniljelételt ós ha te

K(l(l(»l szembe lelietiiék, iiikábl) hinném, hogy én magam meg-

vinném az ö kme levelére való választ, hogynem mint levél

által tennék választ ó kmének. Továbbá az úr Isten tartsa

meg te Kelet sok jó esztendeig jó egészségben mind az én sze-

relmes asszonyomval, az te Kd szerelmes társával és szerel-

mes íinnkval egyetembe. Fogarasba költ áldozó után való

szombaton A. 1551.

Az te Kegyelmed
árva szolgáló leánya

Nádasdy Anna.

(Csak az aláírás sajátkez).

1551. június 26.

Nagyságos uram és én nekem szerelmes bátyám. Szolgá-

latomnak stb. Megértettem az te Kd leveleit, mind az elöbbe-

lieket és mind ez mastanit és mind az asszonyom levelét, kibl

értem az kme egészségét és az ö kme atyjafia egészségét és

Gábrielét is, mely egészséget engedjen ennek utánna is az úr

Isten ó kmének nagy sok esztendeig te Kdvel és mind az töl3-

bivel egyetembe.

Továbbá az mely szekérrl és lovakrúl te Kd én nekem

parancsolt volt, bizonyára érte voltam, de még ez ideig szerét

nem tehettem, mely lovakért mást is emberem vagyon, kinek

ketteit immár meg is találtam, kirl könyíh'gek te Kdnek,

hogy én nekem megbocsásson, hogy mindjárást az te Kd
parancsolatjára el nem köldhettem, mert bizonyára érte vol-

tam, de még ez ideig szerét nem tétethettem.

Továbbá az vádak fell te Kdnek mostan semmit nem

írok az okáj ért, hogy mostan Istennek akaratjából minden nap

ide várom te Kdct. Mikor az úristen te Kdét az itt való házá-

hoz hozza, azon leszek, hogy Kd eltt megmentem magamat,

mert bizonyára az te Kd parancsolatja szerént igen öremest

érte voltam, de mindazáltal, ha te Kdnek elég mentségnek

nem tetszik az én magam mentése, te Kd büntessen érte, az

mint te Kdnek tetszik.

Tová])bá azt írhatom te Kdnek, hogy az mely görög az
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Káwássy Jób anyját megliozta vala, itt volt nálam, kinek az

én szerelmes megliolt uram tetemének meghozásáról szóltam,

ki én nekem azt mondja, liogy meg leliet és ha ö meg nem

hozza, bátor annak utánna senkire ne bízzam, ki én nekem

immár reá is felelt, hogy meghozza.

Továbbá az úr Isten tartsa meg te Kelet nagy sok eszten-

deig jó egészségbe. Fogarasba költ szent László király estin

pénteken. A. 1551.

Az teh Kegyelmed

huka Nádasdy

Anna.

(Csak az aláírás sajátkez.)

1552. szeptember 12.

Nagyságos uram és szerelmes bágyám. Isteni stb. Asszo-

nyom felöl azt írhatom Kdnek, hogy még inkább el nem nehe-

zedett, az mint Kd hattá még inkább úgy tetszik, hogy egy

kevéssé kinnyebb volna ott is mind kétszer, valami keveset

aludt is ez estve egy órát vagy talán kettét is.

Továbbá itt is emlékeztetem vala Kdét Gábriel felél,

kirl kenyergek Kdnek az Istenért megbocsásson Kd, hogy ha

én evvel Kdét megbántom ennyi nagy sok gondjában, de soha

nem tarthatám meg magamat, hogy ne írnék Kdnek ez okáért,

hogy enkem (nekem helyett) ez félében tel)1) nem volt sem

tcbbet nem várok az Istentel, ez okáért kelleték Kdnek írnom,

hogy az jé szivemben, hogyha mást ott meghal, kit az Isten

eltávoztasson mind az én életemig, az fogja kescrgetni az én

szívemet, hogyha onnad meghozták volna, meg nem liol volna.

Azért lássa Kd, ha meg kell hozni vagy nem, az mint Kd
akarja, Isten után csak úgy kell lenni. ToYá])l)á az úr Isten

tartsa meg Kdét jó egészségben nagy sok ezendig (így, eszten-

deig helyett). Ez levél költ Szalolnokon kisasszony nap után

való hetfén 1552.

Az teh Kegyelmed huka Nádasdy

Anna.

(Siijálkczíí).
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1553. augusztus 16.

Nagyságos uram. Erekké való szolgálatomnak stb. Ini

az Kd i)arancsolatjára az leveleket megkildtem Kdnek az

levelek mását, de az kit kit fiam kildetett Kdnek még Sejtért

megkildetem vala Kdnek Gyczytöl. Kd írta, hogyha az leve-

leknek mását akarom vetetni, mását vetessem, bizon én nem

tudom, mit tennék vele, mert ha mását vetetném is, én ennek az

gondja viselésének elég nem vagyok, mint igaz ez élet, mert

tudja Kd, hogy én Isten után mindenkort Kdben bíztam és Kd-

nek nagy gondja is volt rejám, még mikor Kd Isten után gon-

dom viselet adott vala meg azkoronis ogndja (így) volt Kd-

nek én rejám, de jaj jaj én nekem, nem tudom ha én magam
lék oka vagy más az Kd én rám való haragjának, kit adott

volna az Isten, hogy azkor halálos ágyban lettem volna, mert

én Kd nélkül ugyan nem lehetem, mint az hal az viz nélkil,

azért az Istenért és az ö szeretiért csendesedjék uram az én

reám való haragod és megbocsásson Kd, hogy én merészked-

tem Kdnek írnom, mert bizony nem mertem volna, ha Kd
nem írt voln(a).

Továbbá az úr Isten tartsa meg Kdét nagy sok eszten-

deig jó egészségvei. Ez levél költ Sárváratt nagy boldogasz-

szony nap után való cseterteken 1553.

Nádasdy

x^nna.

(A czím liíjján sajátkez),

1553. szeptember 22.

Nagyságos uram és szerelmes bágyám. Isten imádsá-

gomnak stb. Megértettem az fiam levelét, kit Kd kildett, kit

megszolgálok Kdnek, ím az mely levelet nekem is kildett ham,

Kdnek kildtem és az appellatiót is megkildtem Ktek, kit én

csak meg sem nézettem, mert semmit nem értek hozzá, ha

szinte megnézettem volna is. Azért kenyergek Kdnek mint

uramnak az Istenért, hogy az tebb gondjai kezett Kd ennek is

viselje g<^i^(d)ját, mert én ennek gondviselésére eléktelen va-

gyok, mint igaz ez élet és valahova Kd engem teszcn, de ér
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Ugyan nem lehetek az Kel gon(d)viselésse nélkül, mint az lial

az víz nélkil.

Továbbá ajánlom Kdnek erekké való szolgálatomat és

Isten imádságomat. Isten tartsa meg Kdét sok esztendeig jó

egészségben, mind az én szerelmes asszonyomval egyetembe.

Ez levél költ Sárvárban szent Mihály hónak huszonkette-

dik napján 1553.

Az teh Kegyelmed

szolgáló leánya

Nádasdy Anna.

(A czíin liíjjáu sajátkez).

1554.

Tekéntetes és nagyságos uram. Erekké való szolgála-

tomat stb. Kéredzettem vala dakter uramtúl ide Sárvárra,

mert bi(z)on ugyan megunám az garádicsot hagyni és ide

bocsáta dakter uram. Gryczy Ger(gy) uram jett vala ide, emléke-

zem nekin az Baradics magas leányáról, hogy az értem, hogy

tisztes ember és jószága is vagyon, ha neki tetszenejék és Kd
akarnája jó volna elvenni, azt monda, hogy Polány Sebestyén

is emlékezett volt feléle, mert ö nekin agyja fia az leány,

monda azt is, hogy volt immár egyníhán fell emlékezet nekin,

de még egy sem tetszett neki, úgy mint ez. Ha Kdnek tetsze-

nejék, mondám nekin, hogy megírom Kdnek. Azt monda, hogy

bár megír(j)am Kdnek és én tlem vár, hogy Kd mi választ

teszen ez dologról. Továbbá Isten tartsa meg Kdét nagy sok

esztendeik jó egészségbe. Ez levél költ Sárvárban 1554.

Az teh Kegyelmed huka

Nádasdy

Anna.

(A czím liíjján sajátkez).

1556. január 5.

Tekéntetes nagyságos uram. Isten imádságomat stb.

Továl)bá fiam András ui'am mit ír én nekem, megérti Kd
az önén lovek'l)öl, kit (>z levélbe ketve Kdn(>k kildtom. jóllehet
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uz iiiiiiL'iiii levelet ír, liogy ielkildte, tciláii Kdiiek kildte, mert

én nekein ennél tel)l)et nem lioztíik. Azért kenyergek Kdnek,

hogy viselnéje gondját ez doloknak, jóllehet fél, hogy tahm

más fok térvényt tenni keztenik. Továhhá az fizetés dolgát is

érti Kd, nem tudom mit kell hene mívelnem, lássa Kd, mit

kell mivélni benne. Továl)bá az r Isten tartsa meg Kdét jó

egészségbe nagy sok esztendeik. Ez levél költ Sárvárban bó-

dokasszony hónak öted napján. 1556.

Nádasdy

Anna.
(A czím liíjján snjátkezííj.

1556. január 13.

Tekéntetes, nagyságos uram. Isten imádságomnak stb.

Kd parancsol én nekem, hogy Ferencz uram fell, az Kd édes

kis Ferkója fell, gyakran írnék Kdnek, mivelhogy asszonyom ö

kme vagy féltében vagy lettébe vagy bánatjába vagy Kdét ké-

méletibe nem mernéje úgy megírni az dolgot, az mint volna.

Azért én az Kd parancsolatjára kész volnék, de tudja Kd, hogy

asszonyom kme jól tudja, hogy Ferencz uramat sem tartja

Kd dargábbnak (így) kménél és nám mikor kmének mi

nyavalyája volt, mindent igazán megírt kme Kdnek, mást is

azonképen mindent megír kme Kdnek. Mibe mastan vagyon

Ferencz uramnak dolga, jóllehet nem merink szólni, de bi-

zony minekink nem tetszik az feredetlenség az gyermeknek.

Továbbá értem az Kd levelébl, hogy az mirl én ke-

n3'ergettem vala Kdnek, Kd gon(d)ját viselte, kit adja Isten,

hogy mind gyermekimvei egyetembe megszolgálhassuk teli

Kdnek. Továl)bá értem azt is, hogy az fizetés meglenne, csak

bevihetnéjék, de ha Kdnek tetszik, csak úgy írom. Az mit

Fogarasba kellene fizetni, az(t) adnáják itt meg, mert azok-

nak azért ugyan megfizetek, én nekem penik ugyanis onnand

kell pénzt hozatnom, az mi szikségemre kell.

Továbbá az úr Isten tartsa meg Kdét minden javában

nagy sok esztendeik. Ez levél költ Sárvárban bódoknssziuiy

havának tizenharmadik napján 1556.

Nádasdy xVnna.

(A czím híjjáu sajátkez).



158 MAJLÁTII J.STVÁN^•É LEVELEI.

1556. márczius 14.

Tekéntetes nagyságos uram. Isten imádságomat stb.

Továbbá én az levelet semmiképen meg nem érthetem, de ha

Kdnek tetszik, bebocsátom Makrajt, talán elkerenkhet vala-

mint és kikéretem az cifra mását és hadd értsem azt is, mint

vágynak oda, hogy immár ott vagyon Petrowit.

Továbbá emlékeztem vala Kdnek még régen, hogy, ha

találnék valami házat, eremest vennék, kirl Kd én nekem

szabadságot adott vala, hogy nem bánja Kd, csak leljek,

bátor vegyek. Azért mást találtam egyet, ki Meuezesné asz-

szonyomnál zálogban volt, kit Menezesné asszonyom el akar

annyiban adni, mennyiben ö kménél van zálogban, jól lehet

azt is értem, hogy a kié az vár volt, meg akarja váltani, de

más ember pénzével, hogy másnál lenne zálogon, mert hogy

Menezesné asszonyom nem akarja tartani. Azért kenyergek

Kdnek és iigy, ha Kdnek tetszik, hogy kérétnéje Kd Mene-

zesné asszonyomat, hogy szereznéje én nekem az várat, bátor

csak zálogul, úgy mint kménél volt és bár csak annyi esz-

tendeik, az meddig ö kménél volt.

Továbbá az r Isten tartsa meg Kdét nagy sok eszten-

deik jó egészségbe. Ez levélt költ Sárvvárban bejt más hónak

tizennegyedik napja 1556.

Az teh Kegyelmed szolgáló

leánya Anna
Nádazsdi.

(A czím liíjjáu sajátkez).

1556. május 1.

Tekéntetes nagyságos uram. Isten imádságomat stb.

Továbbá Kristóf uram által kenyergettem vala Kdnek, monda

hogy Kd írt fiamnak András uramnak, de nem tudja azt, mit

írt Kd, kit bizon szívem szerént akarnám értenem, miben

vágynak és mi tanúságot adott Kd nekik, nem egyébért, de

nyukhatatlan vagyok rajta, hogy nem tudom miben legyen

dolgok, jóllehet az jószágot is féltem, de féképen féltem

gyermekimet, kit immár ;iz úr Isten teli Kdnek (>s megadott
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csmoiiii ; lui Icgycu ciubcruek gyermeke és rá való szurgalmii-

tossága. Azért Kelnek keiiyergek, liogy ír(j)a meg Kel, mi

tanúságot adott Kd fiamnak, liogy hadd ne vélekedjem felé-

lek, miben vágynak.

Továbbá Kdnek kenyergek, hogy Kd megbocsássa, hogy

én nekem mindezekvel meg kell Kdét bántanom, mert tudom,

hogy Knek mást igaz elek gondja és búsolása vagyon, de nem

lehet egyéb benne. Kdét kell meglelnem érte és úgy nem pa-

naszolhatnék rá, mint az kést, hogy az szivembe nem ithet-

ném, de hogy nagyobbtúl félek, azért kell Kdnek tudtára adnom.

Az én íiam Gabirel, azt értem, hogy sok dolokban foglalt(a)

magát, kinek nem kellene lenni, kit hiszem, hogy Kdnek azért

nem mondnak meg, hogy Kdét nem akarják bántani vele, az

vagy búsítani, minap es Szalay Pállal csak ketten mentek volt

éjjel az varasban, nem tudom hon jártak, de Szalayt csak

kevese hogy meg nem élték, Gabirel is csak alik szakadott,

ismég azután, mikor minden ember eltakarodott volna, éjsz-

szaka lovait elviteti és ruháit. Az éjszaka mindaz városon

volt, csak hajnalfelé jött meg, valahon járt ezt penik Ádám
uram is, Udvardy is tudja, azt hiszem, hogy tebben is tudják,

nemcsak ezt, hanem tebbet is (így) ennél, mit cselekszik. Mind-

azért lássa Kd, mit mivel Kd benne, de én soha nem hiszem,

hogy csak szóval megtanoljon, csak mennyit szóltam, mind

szép szóval, mind haragval, de semmi. Jóllehet az mit ö nekin

ezért kellene szenvedni, úgy tetszik, hogy jó részét rám ven-

ném, ha azval jó lenne, de inkább akarom, hogy mást essék

rajta és mást szenvedjen, hogy nem mint jevendére mind ö se

mind én mind lélekben és ez világ szerént szenvedjink. Azért

az Istenért kenyergek Kdnek, Kd megbocsásson nekem, ha

írásomban Kdét megbántottam.

Továbbá az úr Isten tartsa meg Kdét nagy sok eszten-

deik. Ez levél költ Sárvárban pinkesd havának els napja 1556.

Az teh Kegyelmed szolgáló

leánya Nádasdy

Anna.

Továbbá azt is mondják, hogy az ki hatva(n) tallért

ott adtak nekin, hogy immár abba egy sincs, valahava tette,
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Lniiiár ez levelet elvégeztem vala, liogy iiz Gabirel lovait meg-

liozák és én tlem pénzt kér, azt írja, hogy, ha nem kilelek, lii-

telljen es szerét teszi, mert nem lehet nála nélkiül. Azt is írta,

hogy igen rosszas. Bizony eremest akarnám, ha megtérnye, Kd
tölö [megkérdezné] hova tette az hatvan tallért, mert én is ad-

tam volt itt pénzt nekin jóllehet megírtam nekin, hogy hitemre

az én erszényembl nem fizet, úgy költsen és az én ruházásom fe-

ll ronczosan járhat, mert hitemre én nekem nincs mivel ruház-

nom. Egy lá(n)czot adtam volt nekin, ha Kd meg nem fe-

nyéti, félek rajta, hogy azt is el ne adja és meg ne igya az

árát. Az Istenért kenyergek Kdnek, megbocsásson, hogy ennyi

írásomval bá(n)tom Kdét.

(A czím liijjáu sajátkez).

1556. július 3.

Tekéntetes nagyságos uram. Isten imádságomnak stb.

Továbbá az Gabirel dolgát azba hagyá Kd, hogy Zsennyei

lU'amnak meghagyá Kd, hogy elkészétse és Kd után menjen.

En Zsennyei uramval szólék, azt monda, hogy Kd semmit nem

szólt egyebet, csak azt mondta Kd, hogy paizst, kopját adjon

nekin, kit hiszem, hogy Kd az tebb gondja kezett feledte el.

Azért lássa Kd, mit kelljen Kdnek vele mivelni. Kd árvája.

Kdnek kenyergek, Kd viselje gondját, vagy Kd után kelljen

menni vagy királyhoz kell Kdnek kildeni, mert látja az úr

Isten, hogy én nekem nincs honnand gondját viselnem, mert

tudja Kd, hogy az honnad gondját viselhetném, mást oiniad

nem lehet. Ezr(l) Kdnek kenyergek az Istenért, Kd nekem

megbocsásson, hogy Kdét mást ezvel kell mekbántanom ennyi

sok gondjába. Továbbá lz úr Isten tartsa Kdét jó egészségbe

és szerencsétse meg Kdnek minden utait az szent fiáért. Ez

levél költ Sárvárat szent Jakab havának harmadnapján 1556.

Az teh (Kegyelmed) szolgáló

leánya Anna

Nádasdy.

(A czím idegen krz írása.)
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1557. augusztus 4.

Tekéntetes, nagyságos uram. Isten imádságomnak stb.

Továbbá bogy Kd felmunkáknljék bozzám, kit én nem érdem-

k'ttem Yobia Kdtöl, emlékezzék Kd. bogy mint tartam tiam-

boz magamatj mikor Kd Bécsbl megjött vala, akkor értet-

tem N'ala, bogy Kd rá barakudt volt, ki bizony én nekem is

igen nebéz Yolt, bogy az Kd barakjának okot adott, az után

bogy Kd Pozsonyba mene, izenék Kristóf uramtól nekin. ki ö

neki nem tetszett volt és bogy az Kd barakját is értette,' any-

nyira megkeseredett és boszonkodott volt rajta, bogy el akart

érte bdosni, ba az én beteksékemet nem ballotta volna. Azért

édes uram ezféle bolond ifjú egy mérgébe olyat mivel, bogy magát

is elveszti, az vagy ba megmarad is, mind éltik bánja, de az mi

meglesz, ugyan meglesz, én nekem penik ugyan nincs tebb

nálánál és csak ó rá nézbetek én az valami nem. Azért édes

uram az Istennek szeretetiért kérem Kdét és kenyergek, bogy

Kd én nekem megbocsásson, mert tudom, bogy valamit Kd
ö vele mivelt, mindent Kd az javára mivelte (így), de édes

uram talán nem ártana, ba mindenkoron ilyen keményen nem

mutatnája Kd magát nekin, jól lebet illik, bogy féljen Kdte

(1 belyett), de niba egy jó szó jobb embernek, bogy nem mint

ugyan alkolmas ajándék és níba basznál is embernek. De

mékis kenyergek Kdnek az Istenért, bogy Kd megbocsássa,

bogy én Kdnek ezröl írok, mert ezt én Kdnek nem mertem

volna írnom, de Kbez való nagy bizodalmamban írtam és

tudom azért, bogy ugyan csak az, az mi az Kd akaratja.

Továbbá Oláb István felöl értem az Kd parancsolatját,

de ba Kdnek jónak tetszene] ék, talán jobb volna, ba Kd adik

el nem bocsátnája, mik Makray meg nem jenné, bogy ba oly

választva! jö, kire ismét vála(sz)t kellene tennem, el el vibet-

néje az választ.

Továbbá Isten tartsa meg Kdét jó egészségben nagy sok

esztendeik. Kdnek megszolgálom. Kd ajánlja szolgálatomat

asszonyomnak és az édes egyetlen egy Ferencz uramat ke-

szentse Kd egy csókval én szómval, kit meg is adjon Kd
nekin, jóllebet bizony nagy kevetet választottam. Kd megbo-

NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVELEZÉSEI. 1 1
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csássa, inert bíztomba míveltem. Ez leTél költ Sárvárban kis-

asszon havának negyed napján 1557.

Az teli Kegyelmed

szolgáló leánya

Nádasdy Anna.
(A czím liíjján sítjátkoz ü).

1557. november 8.

Tekéntetes nagyságos urain. Isten imádságomnak stb.

Kenyergek Kdnek, liogy adja Kd tudnom, mibe vagyon az én

dolgom, ba elmebetek vagy nem, bogy tudnám, mihez tarta-

nom makamat, mert ba elmehetek, tudja Kd, bogy ilyen mesz-

sze útra és bidek idében nem lehet, hogy valamire ne kelljen

gondolnom, mastan penik talán mégis olcsóbban jutnék hozjá,

bogy ím Bécsbe sokadalom leszen. Továbbá az úr Isten tartsa

meg Kdét jó egészségben nagy sok esztendeik. Ez levél kídt

Sárvárban szent András havának nyolczat napján 1557.

Teh Kegyelmed

szolgáló leánva

Xádasdy Anna.

(Sajátkezíí).

1558. január 27.

Tekéntctes és nagyságos uram. Isten imádságomat stb.

Továbbá kívánnám az teh Kd jó egészségét hallanom, mind az

teh Kd szerelmes társával, az én szerelmes szerelmes asszo-

nyomva(l) és az Kd egyetlen egy édes kis fiával, ki nekem is

egyetlen egyem az felében. Továbbá Istennek kegyelmes-

ségéb(")(l) én is mást jó egészségben vagyok, lm ma egy heti

vagyon, hogy immár itt Kassán vagyok, mi legyen az oka, Kd
mindeneket megért az Kd jámbor szolgáitól jelesben Poky

Menyhált iiramtúl, mert is szinte mindeneket úgy értett,

mint én magam. Kapitány uram, Petó uram, az mint u kmé-

töl értettem, mindent megírt Kdnek. hiszem bogy mást is

azonképen mindent megír Kdnek. Teh Kdért mindenbon nv-

mest ajánb'i magát ö kíné én nekem.
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Továbbá az úr Isten tartsa meg Kdét nagy sok eszten-

deik jó egészségben, mind az Kd szerelmes társával és édes kis

fiával egyetemben, kiknek ajánlja Kd az én szolgálatomat. Ez

levél költ Kassán Ijódok asszony havának huszonheted nap-

ján 1558.

Az teli Kegyelmed
szolgáló leánya

Nádasdy Anna.
(A czím liíjján sajátkez).

1558. január 30.

Tekéntetes, nagyságos uram. Isten imádságomat stb.

Továbbá én már tizenegyed napja, hogy itt vagyok Kassán

de Istennek kegyelmességéböl, holnap indolni akarnék, csak

Perényi uramtoul várak egy levelet, mert kme Patakra

akarja vala, hogy menjek, de kapitány uram azt adá ta-

nácsol, hogy jobb Terebessé mennem, ez okáért, hogy minden

szállásom erességben lehet, mert Terebesrl Kis Yárdára

mehetek egy na]^ és Yárdárúl Ecsedl)e. Itt való hí(r)t azért

nem írok Kdnek, hogy minek eléttö ez levél Kdhez menne, az

eltt megérti Kd az postán. Továbbá Kd tudja, hogy csak az

inasokval maradtam, én itt az okáért Bezerédy Gergelyt kérem

el kapitány uramtól, kit bizony nehezen bocsáta el. Poky

Menyhártval kétszer kéretem ugyan, nem adá, az után én

magam kértem, azt mondja vala, hogy Kd ajánlotta ó kmének

és Kdtöl nem meri adni, de én mondám kmének, hogyha

Kdnél volna is és látnája Kd ilyen szükségemet, hogy Kd
sem tartanája meg tlem. Osztán valahogy meggondolá magát,

elbocsátá. Jóllehet ennek sincs hokmestersékhez való szakála,

de merthogy ez nem ideken, mégis inkább akarám, hogy nálam

legyen azt is látván, hogy is eremest szolgál, a mire elek.

Azért kenyergek Kdnek, hogy Kd viselnéje gondját jószáká-

nak, azból hogy valaki el ne kérnéje jószákát, mert kapitány

uram azval is tartja vala meg, hogy, ha elviszem velem, jószá-

kát is elkérik királytól. Azért édes uram mind örökké meg-

szolgálom Kdnek, ha gondját viselil (így) Kd, mert én nekem

soha nagyobb szükségem nem volt rá, mint mást. Továbbá az

úr Isten tartsa meg Kdét jó egészségbe nagy sok esztendeik,
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iniiLcl az Kd s/orelnujs társcival (^gy(3teml)en., az 611 szeiclmcs

asszonyomval egyetcDibeii és az édes kis fiával egyetemben,

kiknek, kenyergek Kdnek. ajánlja szolgálatomat Kd. Ez levél

kr)lt Kassán, bódogasszony bónak liaiminczad napján 155S.

x\z te Kegyelmed
szolgáló leánya

Xádasdy Anna.
(A czíiu liíjjáii sajátkez).

1558. febrnár 4.

Tekéntetes nagyságos uram. Isten imádságomnak stb.

Azt írbatom Kdnek. bogy mást itt vagyok Ecsedben, bizony

elek szerencsén írtam, de immár Istennek kegyelmességéböl

bíztatnak, bogy ezentl nem volna félelmes utam. Továbbá

adja az Isten, bogy teli Kdnek mind gyermekeimvei egyetem-

ben megszolgálbassak, bogy Kd tei-ekedett az én eljevésemben,

fképen fölségének (-nél, kellene). Az úr Isten fizesse meg.

bogy fölsége ilyen kegyelmességet tett velem, bogy ell)o-

csáta felsége, mert immár olylyá tartom, mintba ottbon

volnék, bogy immár ide szabad utam vagyon, de az mely úton

ez éjjel eljöttem, az más tyjel az terek bad azon ment el, de ba

ez éjjel el ]iem jöttem volna, ma ismég az Jiémetektól nem

jebettem volna el. mert az néjnetek mindjárást az nyomokba

mentek. Csak azt akarám Kdnek megírnom. Az úristen tartsa

meg Kdét, az mintKd az Istentl kívánja jó egészségben nagy

sok esztendeik. Ez levél kídt E('s('dl)en. btcl bónak negyed

napján 1558.

Az te Kegyelmed szol(g)áló

leánya Xádasily

Anna.
(A czím lií.ij.-'tn ?<;ijiitUczi'í).

1 558. niárezins 20.

Tekintetes és nagyságos nrani. Isteni inn'idságomnak

stb. Istennek kegyelmességibl én mind fiamval. bjányommal

egyetembe jó egíszsígbe vagyok. Mely jó egíszsíget adjon a/

ni" Isten mind Kd. asszonyom az Kd szerehnes társa és gyer-

meke lelt"*! mindenk(>i»)n ballanem.
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Toábba azt írluitom Kelnek, liogy Istennek kegyelmes-

ségil)ü te Kd után, liogy 1 lázamhoz jöttem, én nekem úgy tet-

szik, liogy másszor lttem ez világra, kirl az Istennek hálát

adok, és felsíginek mindenkor jót mondok, hogy felsíge

elhocsáta. Csak immár hocsátná fiamat is el, a valamíg ö szent

felsége tartana henne, azzal szent felsíge szahad, jóllehet

akaratom az. hogy ])ünkösdre írté kólgyek ö felsígihez, ha

valahogy ö felsígitl kiszahadíthatom, kit te Kdnek ajánlok,

mint ez eltt is ajánlottam. Xe nízze Kd azt, ha úgy nem

tudna Kdnek az ifjú voltáha szolgálnia, ki Kdnek kellemetes

volna. Nizze Kd az árva voltát és az megholt atyját.

Toáhha az oi-szág állai)atjárúl. ha igaz akarník is vagy

tudník is, nem írhatok Kdnek, mert én itt úgy vagyok, mint

köteles. Itt senkit kötelessíg nélkül meg nem mernek hinni.

Toábha Kassár úl írtam vala Kdnek az Bezzerédy Gergely

iószága fell, hogy valaki el ne kírné. Bizonyába nekem szük-

sígem korán szolgála, mert nálánál töhh senki nem volt, ki

környöljem forgódott volna mind házamik. Azért Kdét kíreni,

hogy viselje gondját, valaki ne kérte legyen el jószágát, a vagy

ha elkírtík volna is, hogy juthasson esmét hozzája.

Az úr Isten Kdét tartsa meg nagy sok esztendeig jó sze-

rencsével, mind asszonyommal az Kd szerelmes társával és

egyetlen egy szerelmes fíával egyetembe, kiknek az én szolgá-

latomírt ajánlja Kd szolgálatomat. Ex castro nostro Fogaras

Sabbato ante judica anno 1 558.

Az teli Kegyelmed
szolgáló leánya Anna

Nádasdy.
Mell r klet:

!Nádasdy Tamás uram aranya volt 2840.

Ennek kimeneti

:

Adott uram ön maga Kendy Ferencznek zálogba . . 1000.

Adott uram Bagdy Gyergynének aranyat .... 50.

Az Lippay gazdájának ujain liagyásából adtam . . 100.

Asszonyom anyám hagyásából Beekrer Jánosnak, az

aranyláncz váltságírt adtam 4')4.

]VJikor Idát })erlik vala, Brassay Pálnak ]>rokátorsá-

gaírt adtam ,
lo.
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Mikor Vinczet kezemliez adák az plébánosnak fele déz-

máírt, két úttal adtam 42.

Asszonyom anyámnak az mely ötszáz aranyat felköld-

tem vala annak teljesítésire 35.

Asszonyom anyám mikor Nádasdy uramtúl jve, adtam

kézibe aranyat 1073.

En magam költöttem szöksígemre (ezzel tartozom) . 96.

Sommája tiszén 2840 forintot.

Kd batta vala, liogy ez pínzre, ba szikségc vagyon az

báznak. bát megtartsam, ba penik annyira nem szikes, meg-

kildjem Kdnek. Azért ez mastani idöliez képest, nem mond-

batora, bogy nem volna sziksék. de mind az által meglátja

Kd, bogy utósó szikségre tartom, ba penik ikaz szikség nem

volna is, mást ezektl ki nem merném Kdnek kildenem.

(A levélbl csak az aláírás, a mellékletbl az utóirat van 31;ij-

látlmé saját kezével).

1558. deczember 21.

Tekéntetes és nagyságos uram. Erekken való szolgála-

tomat írom Kdnek. Kívánnám az teli Kd egészségét balhinom

mind asszonyommal és az ti Ktck egyetlen egy édes kis fiával

egyetembe, kit engedjen az iir Isten sok esztendeik ballanom.

Továbbá értem az Kdnek én i-áni való baraüiát. Iioíív

mivel én nekem levelet küldett volna, kiben Kd én nekem írt

volt, bogy az Kd pénzét én niegkildjem és bogy nem vobia

Kdnek kétsége benne, bogy én nekem meg nem adták vobia,

az Kd levelét és én az Kd levéléi-e • csak választ sem tettem

volna, kit látja az úr Isten, én édes nram. bogy nem láttam.

Bánom az Kd búsolását és bogy Kd engemet ilyen igen m.i-

gam elfeledett embertelen embernek vél, mert ne .idja a/t ;i/

úr Isten én nekem érnem, bogy én lednek cs;ik az kisebbik

beszédét is bátra badnám és én elfeledkezném az teli Kdnek

én velem való jó tettérl. De kenyergek Kdnek én édes niani

az úr Istenért, menjen végén^ Kd. bova tették az Kd levdét.

bogy Kd értse meg, bogy nem adtam én okot K<1 én iám v.ib't

baragának, kit az úr Isten ne adjon nekem éiiicni. bogy én

okot íuljak az Kd bíiragán.ik. 1\)vábbá értem, uiely nagy szik-
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sége Vcigyou Kelnek az pénzre, nem liogy én az Kd pénzét tar-

tanám meg, de látja az r Isten, liogy lia én nekem volna is,

eremest kildenék Kdnek, lia pedig ilyen idö nem volna, hogy

merném jószágomat zálogosétanom és kikildlietném az pénzét,

látja Isten, azlioz is kész volnék. Az mit fiam én kezembe

adott és mi hova lett, benne Kdnek írvri kildtem volt, jóllehet

azt sem küldhetem mind meg Kdnek, mert hogy mást Torma
Jánost kikildém, fiamnak kildék aranyat 400 és kétszázat az

Kdébl vettem vala, az végre vettem vala el, hogy ismég mást

szerezzek helyébe, mert látja Isten, hogy azkor sehon szerét

nem tehetem. Az aranyat penig azéi't kildtem, liogy az mastani

idében félbb az pénzt kivinni. Azúta, miíita Torma János ki-

ment, igen voltam érte, de ugyan nem telietém szerét, hanem

csak egy nihánynak. de meghigyje Kd, hogy bizon érte leszek,

valamint szerét tehetem és mikor kikildhetem, megkildem Kd-

nek. Csak az Istenért kérem Kdét, hogy Kd rám ne haragud-

jék érte, hogy én nz Kd pénzében vettem volt, mert az mint

fell megírtam, nem azért vettem l)enne, hogy ismég helyére

nem akartam volna tenni.

Továbbá értem, hogy Kd azt csodálja, hogy én fiamnak

pénzt nem kildtem volt. Egyik oka az volt, hogy reménylem

vala megj evését, másik oka az volt, hogy értettem, hogy igen

béven költ és ugyan azt akartam, hogy megesmérje magát,

liogy mikor pénze leszen, eszében jusson, mint kell költeni,

mert én annyit soha nem kildhetnék az én fiamnak, kit mind

el nem költene. Tahim ugyan benne tarthatnája, ha megma-

radna benne. ím mást is kildtem háromszáz tallért nekin, jól-

lehet bizony én sem ])évelkedem pénzvei, de ha szinte volna is,

nem akkor kildhetek ki, mikor én akarnám, lianem mikor

engedik. Bizon mást is elég félelmem vagyon nekem ezért,

hogy hír nélkül kildtem uiast ki, valamint járok vele ; tudja

Kd, mint jára az három úi*. Hon Kd ír arról, hogy fiamat ez

eltt is segéllette Kd, ez után is az mivel lehet : bizony tudom

édes uram, hogy mind én nekem és fiamnak sok jóval és segét-

séggel volt Kd, kit adjon az r Isten, hogy mind erekké meg-

szolgálliassuuk Kdnek és mind az tch Kd egyetlen egy édes

kis fiának.

Továbbá azt is írja Kd, liogy rozsonyból ez elmúlt tél-



168 MAJLÁTIT ISTVÁXNÉ LEVELEI.

i)cii írt volt Kd nekem egy levelet, kiben írt volt Kd. liogy

terekedjem Dobó uranméért. mely levelet, ba én láttam vagy

én nekem lioztak mind ezt és mind az másikat, bátor az Isten

Roba nekem tebb levelet ne adjon látnom. Hon Kd azt írja.

bogy írjak felölek : bizony nem tndok Kdnek mit írnom. Egy-

szer lén királyné asszony eltt emlékezet Dobó nramné felöl,

kit láttam, bogy nem kedvele ö felsége, jóllebet én akartam is

megláttatnom, de értem, bogy, ba ö föségének barakjáb(a)

akarok esnem, úgy láttassam meg, az vagy szóljak mellette.

Azért lássa Kd, mit kelljen benne mívelnem, mert mást én

nekem kegyelmes asszonyom annyira, bogy Fogarast új ado-

mányval adta meg ö felsége és az mi igazsága volt volna ö föl-

ségének benne, azt is mind az fiával egyetembe, jól lebet Ke-

csedy ismég perleni akarja Fogarast. Mert bogy semmi vége-

zés nem lett vele, levelet is mutatott rúla, bogy elfoglalta és

bele is iktatta magát, mely király emberének az nevek az levél-

ben vagyon, mást is élnek, kik tagadják, kiket ö felsége eltt

megvallattam, bogy ök az iktatásban nem voltának. En is

szinte mást akarnám bele iktatnom magamat az ö felsége ado-

mányába. Bálint dejákot biszem, bogy tudja Kd, bogy itt

vagyon, igen ajánlja magát Kdért. azt mondja, bogy jobl)

volna egy részt nekin szakasztani benne szerzedésvel, mert ki

tudja, ba mást nem is, az térvény sóba meg nem bal. talám

ugyan mindenestül elmaradunk tle. Azért kenyergek Kdnek.

láttassa meg Kd,lia az lianiis iktatásval clmai-ad mellöle, mert

nekem ki azt mondja elmarad, ki azt mondja nem tudom.

Továbbá, liogyKd az én fiamat ismég juonan (így) felkészéteté

az batalmas Isten fizesse meg Kdnek, mert mi meg nem szol-

gálbatjok Kdnek.

^Povábbá az úr Isten tartsa meg Kdét nagy sok csztni-

deik mind asszonyomva(l) az teb Kd szerelmes bázastársával

és egyetlen egy édes kis fiatokval (egyetembe, kiknek ajánlom

az én éltemik való Isten imádságomat és szolgálatomat. Ez

levél költ Fogarasban, karácso(n) eltt való szent Tamás nap-

ján 1558.

Az te Keiíyeliiied
, ., . , .

^•^ ^zolg;llo Icíinya

X;'i(1ns(1y Annn.
(Sajátkf'zííJ.
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1558. deezL'mbcT 22.

Tekintetes és nagyságos uram. Isteni imáclságunniak

stl). Elyfeledkeztem volt Kdnek írnom ez dologi'l. Mostan

ertem, hogy itt Erdélyben ez jövend vízkereszt napján elykez-

detnék az törvényszolgáltatás. Kecsety Menyhárt penig nem
akar nvuffonni Fooarasért. Azért kérem te Kdét. hoíív küld-

jen egy pi'ókátor levelet, az én emberemet, mikor Kd elybo-

csátja, hogy míglen én más emberemet köldhetném te Kdhez,

ki ne telnék annak ideje, mellyet hozott vala Orgonás Deme-

ter, hogy érkeznék ide addiglan az másik. Az prókátoroknak

penig nevek legyenek ezek, kiket megírtam ez levélbe kötett

czédulába. Es te Nagyságodat az úr Isten tartsa meg egész-

ségbe sok ideig. Eogarasba íratott szent Tamás másod napján

csötertöken, Anno 1558.

Nádasdy Anna etc.

1560. január 3.

Tekintetes és nagyságos uram, én nekem szerelmes

bátyám. Isteni imádságomnak stb. Az teh Kd egészségét

mind az én szerelmes asszonyomval és szerelmes gyermekével

egyetembe kévánom szívem szerént hallani. En is Istennek

akaratjából mind az én gyermekimvei egyetembe egészségbe

vagyok. — Továbbá miért hogy fiamnak illyen hamar esmét

vissza kelleték menni az fejedelemhez, akaráni Kdnek okát

megírnom. Azért oka ez, hogy fiamnak alábocsátása úgy lött^

hogy az fejedelemnek magát kötelezte az visszíimenetelre, minek

okáért ez országnak fejedelme azt megértvén, csak szembe szem

akart fiamval lenni, míglen az odavaló kötelezettségbe leszen,,

nem is akarja szenvedni, hogy fiam másnak szolgálván, itt jószá-

gát bírja, melyet Kd ö magátúl bvebben megérthet. Azért tet-

szék illyen hamar visszamenni, hogy az fejedelemnek kötelébl

magát kimentené és szabadságot nyernek alájöni, hogy jószá-

gát tarthatná meg, mert azt Kd gondolhatja, hogy neki ennél

több sohult nincsen és ha ezt elyvesztendi, nem fog más illyent

könnyen az fejedelem után lelni. Azért te Kdnek az úr Isten-

ért is könyergek, hogy te Kd is legyen azon, hogy szabadít-
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luissa meg magát -dz íejedeltímtöl, kit te Kdiiek mind vele

egyetembe mindörökké igyekezem megszolgálni. Es te Kdét,

kévánom, hogy az úr Isten megtartsa egészségbe ez mostani

új esztendbe nagy sok jó új esztendeiglen. Fogarasba költ

vízkereszt eltt szerdán 1560.

Nádasdy Anna etc.

1560. szeptember 2.

Tekéntetes nagyságos uram. Isten imádságomat stb.

Továbbá érteni íiamtól, bogy Kd jó kedvvel és szeretetvei

látta és meg is anándékozta Kd, kit engedjen az Isten, bogy

mind vele egyetemben, mind erekken megszolgálhassak Kdnek

és az Kd egyetlen egy édes fiának, ki én nekem is az felében

egyetlen egyem, melyrl asszonyomnak is panaszolkodtam.

hogy nem kell vala kniének immár csak az egyen hanni,

mely jó vala akkor is, miiíor én ott valék és mást is mely jónak

mondják az édes kis urat, tebbet kell vala effélében hozni

kegyelmének.

Továbbá én édes uram, nem tudom, ha Kd rám hara-

gudt, hogy az fiam bejetö eltt két emberem is jett be, hogy

Kd csak egy levelet sem kilde, kiben íratta volna Kd csak az

Kd és asszonyom és az édes kis úr egészségét. Kd, mégis

mondhatnám, hogy levelet kildett Kd, jóllehet az Kd én rám

való haragának, látja Isten, soha okot nem akartam adni,

hanem ha az én értelmem nélkil tudatlanságomban vétettem

volna Kdnek. Azból Kdtl az Istenért is bocsánatot kérek, lia

mit vétettem Kd ellen, lehet is penik, hogy eleget vétettem

Kd ellen, de azt Kd tudatlanságomnak vélje. mert. látja I>ten.

akaratom szerént nem míveltem olyat, kit tudtam volna, hogy

Kdnek ellene legyen. Azéi't mégis kenyergek Kdnek, hogy az

Istenért Kd vw nekem megbocsásson. Továbl)á fiam fell mi

állapadban legyen felségénél, mást nem írhatok Kdnek róla,

mert mást oda vagyon ö felségéhez Fejér\árra. Írtam nekin-

hogy jr(j)on a/. «"' állai)atjárúl Kdnek. Továbbá a/ ni- Isten

tartsa nu'g Kdét jó egészségben nagy sok esztendeik mind a/

Kd szerelmes társával és e^vt'tlen euv liá\al euvetemlu'n.
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Ez h\v] költ Fugai'iisbaii. szent Mihály havának máso-

dik napján 1560.

Az toll Kcgyehncd
szolgáló leánya

Nádasdv Anna.

(A ozíni liíjján sajátkez).

1561. október 24.

Tekéntetes, nagyságos uram. Isten imádságom stb. ím
fiammal egyetembe te Nagyságodhoz köldettünk az mi szol-

gáinkat Péter dejákat Pálossy Miklóssal és Demsedi Mártony-

nyal egyetembe ez okáért, hogy az én fiam Istennek szerzése

szerént meg akar házasolnia és akarja az Nagyságos Banfty

László lej anyát vennie, ki vagyon az cseh király udvarába,

királyné asszonynyal, Anna asszonynyal. Kit te Nagyságod-

nak ennek eltte azért nem jelentettünk meg, hogy mivel ebben

fiam itt ben bizonyos akart lennie, hogy te Nagyságodnak

bizonytalan dolgot ne írjon, x^zért fiam immár ennek végére

ment, hogy az lejányasszonyt neki adják. De még ebben végi

nincsen, mert te Nagyságodat akartok ebbe az dologba meg-

lelnye, mert sok okai vannak annak, hogy te Nagyságodat kel-

lett nekünk ebben az dologba meglelnünk, mert hogy te Nagy-

ságod én nekem gyermekségem olta fogva gondviselm volt és

jó akaróm mind ez óráiglan és az én fiamat is, ki Nagyságod-

nak is fia és szolgája, Nagyságod tartotta, nevelte és gondját

viselte, ki mind ennek felette az én szerelmes megholt uram

és az te Nagyságod kzett, ki atyjafiság volt. Azért kenyer-

gek Nagyságodnak, hogy Nagyságod venné fel az én fiamnak

ebbeli tisztességének gondját és te Nagyságod ez dolgot vinnyeje

véghez. Mégy (így) ebben is kenyergek te Nagyságodnak,

hogy Isten kegyelmességébl ez dolgot véghez viszi te Nagy-

ságod, az megyhozásának is napja ne halasztatnejék, mert az,

hogy az mi fejedelmünktl is nem engedtetik, hogy az mi szol-

gáink oda ki sokáig késsenek. Más az, hogy én is immár bete-

kes ember vagyok, bizon hogy immár egynehányszor terténte-

nek oly betegségim, hogy sem magamnak, sem másnak nem
voltam reménység az én életemnek megfordulásába. Azért
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kívánnám az úr Istentl, liogy láthatnám fiamnak ebbeli örcmét

mert egy nap csak megbalok, oly beteges vagyok.

Azért te Nagyságodhoz mégis azon kenyergek, hogy te

Nagyságod az napot végeznéje úgy, hogy még az mi szolgáink

bejünnének és az után két vagy három hét múlván, mikorra

kijutnának ismég az mi emberink, hogy ennyi ödet fogva be,

ha László uram rejá engedelmes lenne. Mivel hogy itt az

országba, ha egy kevéssé csendessék vagyon, hamar isméglen

háború indol. Az úr Isten tartsa meg Nagyságodat sok

esztendeiglen jó egészségben minden javával. Dátum ex castro

nostro Fogaras 2-i. die menssis octobris anni 1561.

Az teh Kegyelmed

szolgáló leánya

Nádasdv Anna.
(Az aláírás kivételével ideg-eu kéz íiása).

1561.

Majláth Istvánná Nádasdy Tamdsnénak.

Tekéntetes, nagyságos asszonyom, szolgálatomnak utána

kivánnám az te Kd jó egészségét hallanom, mind az te Ívd

szerelmes urával, ki énnekem is szerelmes uram és bágyám,

és az egyetlen egy édes fiával egyetembe. Istennek kegyelmes-

ségéböl én is mást cgésségbe vagyok mind gyermekeimvei

egyetembe.

Továbbá, szerelmes asszonyom .iz én íiam Majlát Gá-

birel, ki te Kdnek is fia és szolgája meg akar házasolni Isten-

nek szerzése szerént, és akarta Bántiy László uram leányát

venni ; mely dolognak immár végére mont. hogy nekin adják,

kiben még vég nincs, hanem uramnak kenyergettink, hogy ó kme

vekhez vinnéje, és hogy ebbeli szAndokát fiamnak még nem

jelentették, ez volt oka, hogy tudtok, hogy uramnak minden-

kor szántalan gondjai vannak, másért, hogy mivel te Kdnek is

nem ideken az leányassszony, hanem Kd agyjafia; tudtok,

hogy Kleknek nem leszen ellene, és ezért ment erészer (így)

ez dolognak véíüérc ; ha neki adják, uuy akarták ez dcíliíot

Ivteknek tudtái'a adunk. Imgy mivel l)i/(>iiynst dolgot írhatnak

Kteknek. Továl)bá az úi- Isten tartsa meg Jvdet minden javálía
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jó (^géssógbc Iliin}' ^"'^' t'S/i(;i)(l('ik, iiiiiid a/. Ui Jvd szcicliix-s

urával és az egyetlen egy szerelmes fiával egyetembe. Kdiiek

imígszolgálom, mon(d)ja Kd szolgálatomat uramnak, és az

édes fiát Kd én képembe csókolgassa meg ; tudom, hogy én

immár soha nem látom Kteket, mert igen megbetekeselülék

;

szemem miatt is vagyon esztendei, hogy igen nehezen vo(l)tam
;

látja isten, ez levelet is alik végezhetem el ; mégis az úr Isten

tartsa meg Kdét én édes asszonyom 1561.

Az te Kd
szolgáló leánya

Nádasdy Anna.

Továbbá kérem Kdét, mint szerelmes asszonyomat, kild-

jen Kd énnekem egy kevés ispikanard ola(j)t, mert itt nem

tehetem szerét, megszolgálom Kdnek, ha kild Kd.

(A ("/.im liíjján snjátkez).

1562. július 23.

Majláfh Istvanné özv. Xddaschj TamásiKÍnah.

Tekéntes, nagyságos és én nekem szerelmes asszonyom.

Szolgálatomnak utánnal (íg}") kívánnám az teh Kd egészségét

mind az Kd egyetlen egy fiával egyetembe. Továbbá értem, hogy

az Kd szelelmes urát, az én egyetlen egy bágyámat az úr Isten

ez vilákból kivette, kin én nekem mind eleitl fogva való keseró-

ségem megújola, mert én nekem mind az én szerelmes meg-

hlt uram és agyam újonan holt meg. De mit mivélhetünk

tebbet, hanem hogy csak az Istenre kell mindent hadnu(u)k.

mert mindeneknek úgy kell lenni, az mint az Isten akarja.

Azért kérem Kdét, mint szerelmes asszonyomat, hogy Kd én

nekem megbocsásson, mert Kdnél eznek az értelme. Kdét ké-

rem mint szerelmes asszonyomat az Istenért, hogyha eddik

meglábalhatta az keserséget, kiben én kétes vagyok az Kd
természetit tudván, Kd tidvéntse meg az egyetlen egy fiadat,

hogy Kd kinnyebbétse az Kd keserséget az egyetlen egy

fiadra nézve, hogy ne kellessék szolka kézre maradni, mert azt

Kd magárúi tudhatja, mi legyen úr gyermekének szolgára

kézre (így) maradni.
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Azuu is kérem Kdét, liogy Xd én iiekeju juegbucísássou,

Iiogy én Kdnek bévebben nem írhatok, mert azt nem tudom

mikor lett az édes uram bágyám halála, de én nekem még igen

új az én keröségem és ez az oka, hogy nem írhatok Kdnek teb-

bet. Továbbá az úr Isten tartsa meg Kdét nagy sok esztendeik

mindaz egyetlen egy fiával egyetembe nagy sok esztendeik jó

egészségbe. Ez levél költ Fogarasba szen(t) Jakap nap eltt

való csötörteken 15G2.

Az tch Kegyelmed

szolgáló leánya

Nádasdy Anna.
(A czím liíjjáii .sajátkez).



IV. Nádasdy Fercncz levolei anvjálioz.

1565. november 29.

Szolgálatomat írom Kdnek, mint szerelmes asszonyomnak,

anyámnak. Továbbá azt írhatom Kelnek, liogy Istennek kegyel-

mességéböl én jó egészségbe vagyok. Kívánom az Kd egészségét

szívem szerént hallanom. Tovább mást oly hírünk nincsen, kit

Kdnek meg kellene jelentenem, és ha valami oly dolog történ-

nék Kdnek írnám. Továbbá kívánnám az úr Istenti, hogy

Kdét az úr Isten hozná békével haza. Mást Kdnek semmi oly

hírt nem tudok írni. Isten tartsa meg Kdét nagy sok eszten-

deig. Ez levél ]v()lt Sárvárat szentandrás hónak 29. napján.

Anno 1565.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia Nádasdi Ferenc/.

manu propria.

Kívül : Ez levél adassék nz Nagyságos Kanisai Orsolla a.^í^zouyuak.

jiekrin szerelmes asszonyomnak és anyámnak tnlajdou kezében.

(Sajátkez).

1567. január 17.

Generosa charissimaque mater. Post fidelisslmorinn ser-

vitiórum perpetuam humillimamque commendationem. Si va-

les, quod a deo optimo maximo Tuae Generositati ejusque

familiae totó pectore exopto, bene est, ego, sit laus summo

creatori, bene valeo, nec frustra consummo tempus, sed quoti-

die latiné et germanice, fpiantum in me est, aliquid disco. Sed

praecipue ex libro dei, qui ut manibus meis ne excidat, nec

ab oi-e meo recedat, verbum suum in tota vita mea votum vovi
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(l('u cxccLso, <i[Liiíi stutiiii iiilis ("lit liiijus juuudi (,'t Iji'cvissiiuac

vitae nostrae, nam otiani si miiltuin viverem respectii luijiis

temporis tamen ad simimuin sexaginta anni restarent, qm in

manu dei sünt ot oiniiia praetereunt nisi verbum Domini ma-

iiét in aeternum. Itaqiie non credo voluptuosiorem et meliorem

vitám esse in lioc saeculo, quam quae seciindum praecepta dei

instituitur. Elapsis liisce diebus ex capite 28. Deuteronomii

perlegi, quo modo benedicat Dominus eis, qui voluerint custo-

dire praecepta siia, faciam te. inquit, excelsiorem cunctis gen-

tibus, quae versantur in terra, si audieris vocem domini dei tui.

Et venient super te universae benedictiones istae. Benedictus tu

in civitate et benedictus in agro. Benedictus fructus ventris

tui et benedictae reliquiae tuae. Dabit tibi dominus iniiuicos

tuos, qui per unain viam venient contra te et per septem

fugient a facie tua. Qud si ver audire nolueris vocem domini

dei tui, venient, inquit, super te oinnes maledictiones istae.

Maledictus eris in civitate, inaledictus in auro, maledictum

borreum tuum, maledictum semen tuum : maledictus fructus

ventris tui, maledictae omnes reliquiae tuae. mittet Dominus

super te famem et esuriem, donec conterat te et perdat veloci-

ter propter adinventiones tuas pessimas, in quibus reliquisti

me. Adjunget tibi Dominus pestilentiam, percutiet te egestate,

febri et frigore et ardore et aestu et aere corrupto ac rubigine.

Et dabit te dominus inimicis tuis.per unam viam egrederis contra

cos et per semptem fugies a facie eoruin, et dispergeris per omnia

regna terrae, eritque cadaver tuum in escam cunctis volatili-

bus coeli et bestiis terrae et non sit, qui abigat. Tales male-

dictiones borrendae infinitae sünt in eodem capite, si quis vo-

luerit legére, inveniet. Sed lioc ipsum valde miror, quod cuiii

deus omnia bona promittat eis, qui vocem ejus audierint : vi-

cissim omnibus maledictionibus comminetur illis, qui obedire

voci ejus noluerint. Haec omnia homines audiunt et intclli-

gunt et tamen nolunt obedire voci dei, valde clamamus coii-

querimur, periclitamur, videmus ([uotidie nostras perditionos,

tamen nondum servamus mandata Domini nostri. sed eotlem

modo in veteribus et consuetis peccatis (piotidie versamur.

Certo videó, quod si vellemus, deo volente pos^iimus delendere

nos mct ipsos ab inimicis nostris, sed nec princeps, nec Domi-



I 5<í7. .lANiJ Ái; 1 7. 1 77

jiiis ulliis, jicc judices populorum curaiit ciiiciHlare vitáin suam

ct sul)clitossiiosin timoro doi regére. Sedforsan aliquis dixerit,

non esse opus lioniinibus conatu super praecei)ta dei. quia

neme potest liis satis facere. Yerum est, quod neme potest de-

calago dei spiritiialiter satisfacere sed nisi rectione locomotive

possimus praecepta dei utcunque praestare non praecepisset

altissimus ea, quae praecepit, quia si non liaberemus externas

vires qualcscunque praestandi (quod ad externam obedientiam

attinet) aut incboandi mandata dei frustra tanta severitate

mandarentur nec obligaret nos. Si ver quis dicat benedictio-

nes et maledictiones in lege dei intelligi tantum spirituali-

ter. id ipsum pernego. Nam si spiritualiter tantum intel-

ligi velit. tam frequenter non recordaretur horum bonorum

corporalium, yini. frumenti, ölei, abundantiae et perman-

sionis et victoriae nostrae super hostes. Econtra omnes

miserias. infirmitates ulcera Aegypti quae latae fusaeque

recensentur.

Sed ita possumus intelligere ex integra história, quia

cpiandocunque Israel vixit secundum mandata dei. tunc sem-

per vicit hostes suos. Sed quando peccatum commisit, populus

semper superatus est ab hoste. Sicut legére est saepe sortem

misisse filios Israel ad invenienda peccata inventoque reo et

punito rursus superiores factos esse. Et si autem mea nihil

refert. quid quisque sentiat. tamen ego credo, quod si nos ün-

gari. qui relicti sumus in filium dei tantum, quod crucifixus est

pro nobis nostram salutem collocaremus et sic viveremus,

sicut deus imperat, certe appraehenderent nos benedictiones

istae, quasdeus nobis promittit et quando thurci adversum nos

]^er unam viam venirent, cum iremus ad eos, etiam si pauci

essemus perterri ílerent ipsi et per septem vias fugerent a

facio nostra et unus ex nobis niille fugaret, sed quia non am-

])ulamus in viis domini e contrario agitur nobiscum. Quare

orandus est deus propter merita íilii sui, ut Christianos prin-

cipes et duces excitet, qui custodire faciant mandata dei, cum

suis quantum fieri potest et nobis vivis sit pax in nostris hae-

reditatibus. ut verbum dei audire et recte instituti in vera

doctrina ex hac valle miseriarium in aeternam quietem,

in vera invocatione filii dei migrare possimus. Yalere

NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVELEZÉSE, 12
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eandem iiiiacum tota sua família foc4icissime exopto 17.

januarii 1567.

E. T. Gr.

Servitor et filius

Franciscus Nádasdi.

Kiviil : Generosne ac Magniíicae Dominae Ursulac Kanisai etc.

matri meae oharissimae.

1567. augusztus 20.

Örökké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után. lm
küldtem Kdnek ugyanazon iskátulákba, az kikbe Kd nekem

az baraczkot küldötte igen jó és szép leves körtvélt. Továbbá

az karvoly felöl és az agarak felöl Kd tegyen választ nekem.

Isten tartsa meg Kdét minden javaival. Dátum Yiennae

Austriae 20. augusti 1567.

Az te Kegyehued

szolgája és fia

Nádasdy Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. január 9.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után. Az
úr Istentül Kdnek kevánok minden hozzátartozóival egyetem-

ben nagy jó egészséget. En háláá Istennek itt mind az uraim-

val egyetemben jó egészségbe vagyok. lm az Kd parancsolatja

szerént aláküldöttem Balog Benedeket, kérem Kdct. mint sze-

relmes asszonyomat és anyámat, hogy Kd tet meg ne nyomo-

rétsa, mert Kd bizonynyal moghigyje. hogy minden dolognak

oka Sbardalatli volt, mert fülemmel hallottam, minem undok

szitkokkal illette Ágoston, mely szitkokért endjernek meg is

illenék lialnia. Az gylés minden bizonynyal elhaladott. Az
hallom, hogy Kelemen el akar hadui bennünk, Kdét kérem

uiint szerelmes asszonyomat és anyámat, hogy Kd én érettem

tegye fö]jel)b valamenynyivcl fizetését, hogy megmaradhasson
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nelimk (így), mert nekem is immár iiaprúl-iuipra jobljiin kell

kedvemnek az vigaság és ugyan laknék itt Bécsben velem.

Isten társa meg Kdét. Dátum Viennae Austriae 9. janua-

rii 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria

(Sajátkez),

*1568. január 17.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után az

úristentül Kdnek kévánok minden hozzátartozóival öszve nagy

jó egészséget. En hála istennek itt mind az uraimval egyetem-

ben jól vagyok. Továbbá Kdnek most egyéb hírt nem írhatok,

hanem hogy az Károly herczek egészségbe jutott be Spániában

és hónap után ismég elbocsátja az követet fölsége. Ezt aka-

rám Kdnek tudtára adnom. Ha egyéb hírem leszen, hát ismég

megírom Kdnek. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Viennae

Austriae 17. Januarii 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz manu propria.

(Sajátkez),

1568. január 29.

Eltemig való hívséges szolgálatomnak ajánlása után. Az

úr Istentl kevánok Kdnek minden hozzátartozóival öszve nagy

jó egészséget. En háláá Istennek jó egészségbe vagyok. To-

vábbá az én tisztem szerént minden nap igen tanulok, ma is

tanulám az Isten kenyvébl az bibliából Salamonnak 2 köny-

vének I. részébl, hogy minden ez világi dolgok csak hévsá-

gok, azért senkinek nem kell valamin fölöttébb igyekezni, ha-

nem csak az úr Isten igéjének tanulásán és annak megtartá-

12*
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s;ui. Istcu tíirtsa mog Kdét. Dátum A'ieimao Aiistriae 2Í).

jaiiuarii Anno Doniini 156H.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdy Ferencz

mann propria.

(Sajátkez).

1568. február 20.

Erekké való lúvséges szolgálatomnak ajánlása után. Az
úristentl kevánok Kdneknagyjó egészséget. En liáláá az r
Istennek itt mind Kristóf urammal egyetembe jól vagyok.

K(^vánom valáa az r Istentül, hogy Miklós uram felöl jobb

bírt ballbatnék, de gy legyen, mint az r Istennek kegyelmes

akaratja. Kdét vígan várjok ide Csepregre mára. Isten tartsa

meg Kdét. Dátum in Chepreg 20. februarii 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

jNTádasdi Ferencz

manu propna.

(Síijátkezü),

*1568. márczius 15.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ;<(/>. \í\\ hála le-

gyen az ristennek itt mind az enyéimvel öszve nagy jó egész-

ségbe vagyok. Az Kd ])arancsolatja szerént mindeneket ii»vi-

deden megmondtam jVIoUar (Molard) uramnak ; ü azt mondja,

hogy ü Kdnek eremest akai' szolgábii mint bízott asszonyának

és anyjának. Ivdnek egyél) hírt nem íi-hatok. hanem hogy az

dános király fia legelször is Kisvárdát akarja megszállani.

Továbbá Tüke Benedídc kére engem, hogy Kdnek írnék mel-

lette, hogy Kd adatna vahnni etetni való zabot neki. mert

mást ü az mi dolga vagyon, azt sollicitálni reménli, hogy jó

vég leszen benne. En is kérem Kdét hogy Kd én értem ne
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hagyja. Isten tartsa meg Kdét. Dutuin Yiciinae Austriae 15.

Mártii 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdy Feieucz

manu propria.

(Sajátkezíí.)

1568. márczius 28.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ajánlása után. Az
úr Istentl kevánok Kdnek minden jó egészséget, én háláá Is-

tennek jó egészségben vagyok. Továbbá az én tisztem szerént

minden nap igen tanulok mind deákul s mind németül, az mi

életemnek joblútására tartozik, ma is tanulám az bibliából az

Isten könyvébl Salamon íHodik könyvének 9 részébl, bogy

embernek nem kell réjL>i barátját új barátért meganni, mert

az új barát ullyan mint az új bor, és hogy el kell az gonosz sze-

mélyt távoztatni, kinek eltávoztathatására napo(n)ként kérem

az Istennek szent lelkét. Isten tartsa meg Kdét. Uatum Yien-

nae Austriae 28. martii 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. április 2.

Eltemig való hívséges szolgálatomnak utána. Az úr

Istentl kevánok Kdnek minden jó egészséget. En háláá Isten-

nek jó egészségben vagyok. Továbbá az nn szegény jobbá-

gyinknak egy társoknak az gabona hordásban egy lova holt

meg, mely szegény emberrl Ferencz uramnak is írtam, de

akarám Kdnek is tudtára adni, hogy Kd is hagyja meg Fe-

rencz nramnak, hogy megadassa szegénynek az ü kárát, mert

Isten ellen való dolog volna, ha mást nem adnánk szegény-

nek érte, miért hogy az mi szolgálatuidvon liolt meg l(»va. Isten



182 NÁDASDY FERENCZ LEVELEI ANYJÁHOZ.

tartsa meg Kelet. Dátum Vieiiiiae Aiistriae 2. április

Anno 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. április 7.

Örökké való Lívséges szolgálatomnak utána. Az úr

Istentl kevánok Kdnek nagy jó egészséget, én háláá Istennek

jó egészségben vagyok. Továbbá az én tisztem szerént minden

nap igen tanulok mind deákul s mind penig nemétl. Az mi

életemnek megjobbétására és igazgatására tartozik, ma is

tanulom az Isten könyvébl az bibliából, Salamon ötödik köny-

vének 18 részébl, bogy csak egyedl az Isten mondatik igaz-

nak. Es hogy mindenkor színtelen imádkoznunk kell szivönk-

ben. Isten tartsa meg Kdét nagy jó egészségben. Dátum Vien-

nae Austriae 7. április 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. április 11.

Erekké való bívséges szolgálatomnak utána. Az úr

Istentl kevánok Kdnek nagy jó egészséget. Én liáláá isten-

nek jó egészségben vagyok. Továbbá én az én tisztem szerént

minden nap igen tanulok mind deákol s mind penig nemétl.

Az mi az német szóra tartozik, minden nap többet többet

tanulok. Az mi penig életemnek megjobbétására tartozik, ma

is tanulám az Isten könyvébl az bibliából Halómon ötödik

k()nyvének 21 részébl, hogy el kell távoztatnunk az bint.

azért mert hogy az szentlélek íratta ezt meg mi nekünk az

az bínnek eltávoztatásárn. Illik, hogy dtávoztassok az Innt-

mert az ki az Isten igéjét meg nem fogadja, nem tartja, niu-
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csen az Istentl, mint Jo. 8 mondja az úr Isten. Mi fogadjok

meg is tartsok, liogy Istentl legyönk. Isten tartsa meg Kdét-

Dátum Yiennae Aiistriae 11. április 15f)8.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdy Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. ápilis 12.

Erekké való Livséges szolgálatomnak utána. Én liáláá

az úr Istennek jó egészségbe vagyok. Továbbá Kdnek bírt

egyebet nem írbatok, baneni bogy János király fia ez elmúlt

szent Gergely pápa napjára mind öszvegytette volt az ura-

ságában való prédikátorokat és az Blandrata nev eretneket

ki az szent báromságot tagadta, Isten által meggyzték, mind

az degleletes tudományáboz bajltt pártosival, mely dolgot

az Erdélyi István deák nyilvábban megírt Kdnek, kinek leve-

lét meg is küldtem Kdnek. Isten tartsa meg te Kdét nagy jó

egészségben. Dátum Viennae Austriae 12 április 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez.)

1568. április 14.

Erekké való bívséges szolgálatomnak utána. Az úr

istentl kevánok Kdnek nagy jó egészséget. Én báláá Isten-

nek jó egészségben vagyok. Továbbá Kd azt kívánja én tlem,

bogy én minden nap egy levelet írjak Kdnek, én azt még min-

den nap nagy jó keddvel és szeretetvei megmíveltem, én is azt

várnám viszontak Kdtül, bogyba minden levelemre választ

nem teliét is Kd, liát minden bárom levelemre választ tegyen
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Kd. Isten tartsa meg Kelet. Dátum Vieiniae Austriae 14.

április 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi rerencz

mami propria.

(Sajátkez). •

*1568. április 15.

Erekké való szolgálatomnak utánna ath. Én hála isten-

nek jó egészségben vagyok. Továbbá én míg az szegény ember

itt volt, minden segétséggel voltam neki ; valamivel én tülem

lehetett ; mind császár ü fölsége eltt s mind egyebött. vala-

hun illett. Immár te Ktek dolga hogy ezután ne hagyja Ktek

szegényt olyan nagy nyomorúságban mint ezeltt volt és visel-

tessen gondot Kd reá hogy ütet megelégétsék az i'í suhodal-

máról és az elvett pénzt is megadják neki. Isten tartsa meg

Kdét nagy jó egészségben. Dátum Viennae Austriae 15.

April 1568.

Az te Kegyelmed
szolgája és fia

Nádasdi Eerencz

manu propria.

(Sajátkez.)

1568. április 16.

Erekké való hívséges szolgálatomuak utána stb. Eii

háláá Istennek itt minden hozzámtartozókval egyetemben jó

egészségben vagyok. Továbbá kérem Kdét; mint szerelmes asz-

szonyomat és szerelmes anyámat, hogy Kd én érettem legyen

minden segétségvel Zichy György uramnak, mert más az,

hogy atyánkfia esés annak fölötte jámborul szolgál, mind ne-

kem s mind penig Kdnek. Isten tartsa meg K(U't. Datuni

Viennae Austriae 16. április 1568.

Az te Kegyelmed
szolgája és fia

Nádasdi Ferenc/

manu propria.

(Sajátkez.)
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1568. április 18.

Erekké való Mvséges szolgálatomnak utána. En háláá

Istennek jó egészségben vagyok, mely jó egészséget kevánok

Kelnek is. Továbbá az Kd levelét vettem és megértettem, ki-

ben írja Kd, bogy Kd kildött nekem egy vászon nadrágot és

az kezkenöt is megkildötte Kd. Azon igyekezem Isten kegyel-

mességébí)], bogy megszolgálliassam Kdnek az lúdíiakat is.

Az Üjbelben való menetel felöl penig az mit ír Kd, bizony

eremest akarom, bogy elbocsátott Kd, de kérem Kdét, bogy

Kd liamar felkildje Ferencz uramat, mert ne talán k is el-

mennek bamar nap. Az minapiba is írtam vala Kdnek az köny(v)

felöl, bogy egyiket oda küldöm Kbez, de bizony itt feledték volt,

banem ím most immár megküldtem Kdnek Yöcseitöl, de egy

pénzt sem adtam neki, mert még az gabonát el nem adták.

Isten tartsa meg Kdét. Dátum Yiennae Austriae 18. ápri-

lis 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria

(Sajátkez).

1568. április 20.

Erekké való bivséges szolgálatomnak utána stb. Én
baláá az íir Istennek jó egészségbe vagyok. Továbbá Bocskai

G-yörgy uram igért vala nekem egy kéziat, még ez farsang

eltt, kit ü kme ím nem rég külde meg én nekem, és kére en-

gem, bogy én írnék Kdnek, bogy Kd adatna neki egyniliány

ezer zsendelt, noba az eltt megígérte volt te Kd, de vélvén fi

kme, bogy jobb leszen, ba én Kdnek ez felöl írnék, úgy kére

engemet.

Továbbá Kd küldje fel mentül bamarabb lebet, Zsennyei

Ferencz uramat, mert az császár ü felsége fiai elmennek Új-

lielben vagy cseterteken vagy pénteken és mester uram azon

kére engemet, bogy, ba lebet, bnt egyött menjek vélek. Isten

h
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tartsa meg te Kelet nagy jó egészségben. Datiim Viennae

Austriae 20. április 1868.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdy Ferencz

manu propria.

(Sajátkez.)

1568. április 21.

' Erekké való hivséges szolgálatomnak utána stb. En

liáláá Istennek itt mind az enyéimvel öszve nagy jó egészség-

ben vagyok.

Továbbá Kajetaniis uram kére engem, bogy secretariusa

legyek kmének, bogy megírjam Kdnek, bogy török csá-

szár megbékéllett Kazul pasával, kit minden ember csodál és

egy szerecsen támadott reá, ki maga birodalma alatt volt.

De niba oly bírt is költiek és bordoznak ünön magog (így)

az törökök, kibe semmi nincsen, adná Isten, bogy ük egymásra

támadnának, mert mikor az leszen derékképen, nyilván elvesz

az ü birodalmok. Krisztus urunk beszéde szerént, minden or-

szág valamely magában megbusonlik (így), el kell annak pusz-

tulni. Ha azért igaz, bogy az terekek is egymásra támadnak,

el kell veszni az országoknak, de inkább még eddig mind

öregbedett. Azért nem tudom, bogy ba igaz vagy nem, bogy az

az szerecsen, ki az török birodalma alatt volt, az mostani te-

rek császárra támadott volna. De ba való az, bogy az Kazul-

zullal megbékélt, bizony valamely felé az keresztyénekre bada

leszen, kitl Isten ótamazzon. Isten tartsa meg Kdét. Dátum
Viennae Austriae 21. április anno Domini 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdy Ferencz

manu propria.

(Sííjátkezü).
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1568. április 22.

Erekké való Lívséges szolgálcitomnak utána stb. To-

vábbá mastan hagyta el Prinyi György uramat egy inassá, ki

bizony jámbornak tetszik nekem és mind jó német, magyar,

deák és olaszul is ért keveset, ki ha te Kd akarná, eremest

megmaradna. Lám ugyan mást ilyen szolga kellene nekünk, ki

nyelveket tudna. E(z)t akarám Kdnek tudtára adni. Isten

tartsa meg te Kdét jó egészségben. Dátum Yiennae Austriae

22. április 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu progria.

(Sajátkez).

1568. április 23.

Erekké való szolgálatomnak utána stb. Továbbá Kd-
nek egyéb hírt semmit sem írhatok, hanem, hogy Nagy Ist-

ván, az ki Komárban lakik, azt írja császárnak fölségének,

hogy az követeket megtartóztatták Tolnán és hogy mi helen az

frl befogják a budaiak lovokat, mindjártban Eger alá men-

nek, kit Isten ne engedjen nekik, mert ha Eger oda leszen,

egész Magyarország az Dunán túl odaleszen. Isten tartsa meg
Kdét nagy jó egészségben. Dátum Yiennae Austriae 23. ápri-

lis 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. május 11.

Erekké való hívséges szolgálatomnak utána. stb. To-

vábbá az Kd levelét vettem és megértettem, melyben ír Kd én

nekem az én elment mesterem fell, hogy én megfenyegettem

volna, bizony valaki mondta Kdnek, nem mind úgy m<uidottar
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az mint az dolog volt, mert éii még soha egy mesteremet sem

fenyegettem meg, ezután sem fenyegetem, de mikor szemben-

leszek Kddel, Isten kegyelmességéböl, kit reménlek is, nyilváb

ban megbeszélem Kdnek. Isten tartsa meg Kdét. Dátum in

l^bel 11. maji 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és íia

Nádasdy Fercncz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. május 12.

Erekké való bívséges szolgálatomnak utána btb. Továbbá

ma kimentem vala az császár felsége liaival nyulászni, min-

denikre egy-egy nyulat fogtunk és Feroncz uramnak megmond-

liatja Kd, hogy az ü kegyelme adta agári-al nagy tisztességet

vallottam, mert az császár fölsége fiai eltt két nyulat fogott.

Én minden nap igen tanulok az én tisztem szerént mind deá-

kul s mind németöl. Az mi az német szóra tartozik, immár is

többet tudok németöl, mintsem ennek eltte tudtam. Isten

tartsa meg Kdét. Dátum in TTjliel 12. maji 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Xádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. május 1
.').

Kri'kké v;il('> hivséges szolgálatonniak ajánlása után stb.

'rovábl)á én az én tisztem szerént mind<Mi nap igen tanulok

mind deákul s mind penig németül, az uii az német szóra tar-

tozik, az l('czkél)en miudcii nap Inunudioz és az uláu rendelt

két óráig és inindeniUt vagy deákul vagy uéuictnl szólok,

hiszem Tstcnit íi sz«'iit Irlséurí. Im^v iiicutanuloni iiuiuár rí'tvid
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iiMp liozzá se^élví'ii Cl í<>Js6';h. Isten tartsíi mc^- Kdct. Datuiii

in Ujhol 13. imiji 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

mami propria.

(Sajátkez).

1568. május 15.

Erekké való liívséges szolgálatomnak utána stb. Továbbá

megszolgálom Kdnek, liogy Kd ide kildette volt az barbélt,

mert ugyan uem találtam volna itt jó fe mosatni való barbélt.

Kérem Kdét, mint szerelmes asszonyomat és anyámat, liogy

Kd kildjíhi nekem valami bórkapczát, mert egy szál sincsen.

Isten tartsa meg Kegyelmedet. Dátum Yiennae Austriae 15.

maji 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajútkoz).

*1568. május 18.

Erekké való bivséges szolgálatomnál^ utána stb. En
bála istennek jó egészségben vagyok, melyet kivánok Kdnek

;

továbl)a én igen tatiulok és az mester is jó kedvvel tanét. l\Ia

kimének isten akaratjá])ól az császár fiaival. Az bokrétát

penig. kit Kd x4Lgostontúl küldött vaLi, megszolgálom Kdnek.

Isten tartsa meg Kdét. Dátum iu l^jbely 18. Maii 15()8.

Az te Kegyelmed
szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manupropria.
(Hajátkczíí).

1568. május 21.

Erekké való bivséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Az Kd levelét vettem és megértettem, melyben írja Kd, bogy
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Vctsánicipra liíjjam el vendégségben uz polgárokat, akkor nem

leliet, mint ez eltt való levelemben megírtam Kelnek, hanem

ha lehet hát ez pünkösd innepibe. Továbbá hofmester uramat

tegnap megkérdem, mikor mennek el innejd az császár fiai.

Azt monda kme, hogy bizonynyal nem tudja, de azt véle,

hogy pinkesdig vagy pinkesd után hamar nap, ha penig hívös

id leszen és ess, mint eddig volt, hát azt akarná , ha csá-

szár akarná, hogy ugyan sokáig itt maradnának. De viszon-

tak, ha csak két vagy három napon levend is az nagy heség,

hát mindjárást megírja az fejedelemnek, hogy elvigye innejd

ükét Bécsben, mert nem akarja, azt mondja, ha valami beteg-

ségek történik, hogy ü rá vessenek. Isten tartsa meg Kdét.

Dátum rn Ujhely 21. máji anno Domini 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. május 25.

Erekké való hivséges szolgálatomnak utána stb. Továbbá

az én tisztem szerént minden nap igen tanulok mind deákul s

mind németöl és mester iiram is eremest és jó kedvvel tanét.

Az én itt való gazdám az itt való város kamorásával ez minap

nálam ebéllének és kérének, hogy írjak Kdnek mellettek, hogy

Kd az hegyvámat megengedje nekik. Azért kérem Kdét, hogy

Kd engedje meg nekik, mert minden jó akarattal vannak és

kiváltképen az gazdám. Isten tartsa meg Kdét nagy sok esz-

tendeig. Dátum in I^jhely 25. i\[aii anno domini 1568.

Az te Kegyelmed
szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

nianiiiu'0])ria.

(Sajátkez).

1568. június 7.

Erekké való hivséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá Kdnek azt írhatom az császár fiai elmenetele fell.
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liogy azt luoiidják, hogy luiiideii bizonyiiyal elmennek szomba-

ton vagy hetién, azért lássa Kd, ha az lovakat elkildje Kd,

mert csötörtökön ott kellene lenniek Körösztrat és ha az

elmenetel elhaladna szombatról, hát én megizenném. Isten tartsa

meg Kdét. Dátum in ITjhel 7. junii 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. június 14.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá immár én csak egyedül maradtam árvává, mert immár

az császár fiai elmentenek és csak egyedl vagyok immár.

Kérem Kdét mind (így) szerelmes asszonyomat és édes anyá-

mat, hogy Kd küldje az szekereket vagy holnap vagy szerdán,

mert én bizony eremest mentem volna együtt az császár ü föl-

sége fiaival, de nem lehetett. Isten tartsa meg Kdét. Dátum
in ITjhel 14. junii anno 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

*1568. június 22.

Erekké való hívséges szolgálatomnak stb. Továbbá én

az Kd parancsolatja szerént Pestis (így) Kristófnak mindent,

valamit parancsolt kegyelmed, megmondottam mind az semlye-

darárúl s mind az órárul. Az Csáky uram szolgája monda,

hogy levelet hozott volt nekem és Kd kezében adta volna; azt

hiszem, hogy mikor ott valék Kdnél, elfeledte Kd megadni.

Kdét kérem, hogy küldje meg Kd, tehessek választ neki reá.

Továbbá ott nekem Keresztúratt egy könyvem maradott, mely

nincsen háltyába (= hártyába) kötve, hanem csak két árkus
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vagyon üsszekötvcii. kin írtaui is immár: kérem Jvdet. Jiogy

Kd kerestesse meg az én Mzamban és kildje föl. mert nem
lehetek nála nekül. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Yiennae

Austriae 22. Junii 1568.

Az te Kegyelmed
szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

maim propria.
(Snjí'itkezíí).

1568. június 26.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá Keresztúrat az mely német gyermeket Ádám hozott

vala oda, hozzám még sem hozták meg és az apja azt mondja

vala. hogy harmad nap múlva fölhozza. Ha Kd jó akaratja

volna, Kd izenne az atyjának, hogy hoznája föl immár, mert

igen szikséges volna. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Yiennae

Austriae 26. junii anno domini 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátlve7A"i).

*1568. június 28.

Erekké való hívséges szolgálatomnak stb. Továbbá az

Kd levelét vettem és megértettem, melyben parancsol Kd
nekem, hogy megh-jam Kdnek, ha mégis olyan kevés étellel

vagyok-e, mint akkor, mikor Kdnél voltam. En nem tudom.

mi lelt vala ott. de itt immár jobban ehetem, kit Kd megért

Kelementol is. Az muskatály körtvélyt megszolgálom Kdnek.

Továbbá kérem Kdét, hogy Kd küldjön nekem egy karvolyt

és egy sprinczet, kit én erekké megszolgálhassak Kdnek. Isten

tartsa meg Kdét. Dátum Yiennae Austriae 28. Junii 1568.

Az te Kegyehned
szolgája és fia

Xádasdi Ferencz

mnnu propria.

(Sajátkez).
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*1568. július 4.

Erekké való hívséges szolgálatomnak stb. Továbbá az

szarvaslist cs az dánvadat megszolgálom Kdnek. Svendi

uramnak nem tetszék nekünk liogy küldjünk, hanem egri püs-

pök uramnak 6s Lisztius uramnak küldöttem. Az körtvélyt is

megszolgálom Kdnek, ha Isten megtart. Kelemen megadá az

pénzt és én is megadám mesteruramnak. Zréni uramat el akar-

tam hinni, de elment immár. Isten tartsa meg Kdét. Dátum
Viennae 4. Julii 1568.

Az te Kegyelmed
szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
(Sajátlíoz).

1568. július 14.

Erekké való hivséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbl)á az mint egyebektl értem, azt hallom, hogy Sibolti

Demeter uram, ki ez eltt nekem mesterem vala, mindent pén-

zen vészen és munkájával szerez, mely dolog, ha igaz, bizony

nem jó. Kérem Kdét, hogy Kd megtekéntvén az munkáját

és jámborul való tanétását, Kd tudakozzék meg róla, ha valami

nyomorúságba vagyon és ne hagyja Kd, mert bizony ha az úr

Isten megtart, egy mesteremnek sem akarok hálaadatlan len-

nem, mert Isten meghintetne s emberek elétt is szidalmamra

lenne én nekem. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Viennae

Austriae 14. julii 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Eerencz

manu propria.

(Sajáikezü).

tíÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVELEI.
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1568. július 19.

Erekké való bívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá az te Kd levelét vettem és megértettem, melyben ír

Kd nekem, liogy Kd még eddig nem batta Demeter mestert,

azt Kd jól tette és ezután is ne bagyja Kd szükségében. Holott

azt mondja Kd, bogy senki nem élbet munka nékül, az igaz

és úgy vagyon. Az dinnyéket megszolgálom Kdnek, ba Isten

megtart, melyben Listius uramnak is négyet bozattam vala

Nikoletomban, mert tegnap mind ebéden vacsorán nála voltam.

Az én mosónm (így) könyörög, bogy baza bocsássam, mert

minden marbája kin vesz, ba el nem bocsátom, és azt is

mondja, bogy segédet es bozna magának, mert nem bírja egye-

dül az munkát. Ha penig Kd alá nem bocsátja, bát azt mondja,

bogy Sárváratt vagyon egy fia, ki darabontul szolgál ott, ottan

csak azt bocsáttatná Kd el. Azért kérem Kdét, bogy Kd bo-

csássa baza vagy magát, vagy az fiát és az aratásban segét-

tesse meg Kd szegényt három vagy négy emberrel. Isten tartsa

meg Kdét nagy sok jó esztendékig. Dátum Yiennae Austriae

19. Julii anno 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. július 21.

Erekké való bívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Az Kd levelét vettem és megértettem, melybe parancsol Kd
nekem, bogy mindenkort küldjek az gyümölcsben, az kit Kd
küld, Molarné asszonyomnak és Bottyányiné asszonyomnak.

Eddig még egyiket sem feledték, banem csak bogy mást utó-

szor, az ki dinnyét Kd küldett volt, abból feledték volt el fio-

lámé asszonyomat, de Bottyányi asszonyomnak mindazáltal

küldtünk benne. Továbbá Kdnek megszolgálnám, lia immár

megküldené Kd az karvalyokat és az sprinczeket, mert nekem

még Kelemen mondta vala, bogy Kd bárom karvolyt és két
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spriiiczot küld. Azért Kdét kérem, liogy Kd küklje meg rövid

nap, mert immár ideje volna tanétani ükét. Isten tartsa meg

Kdét. Dátum Yiennae Austriae 21. Julii 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. július 30.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ajánlása után stl).

Továbbá Giczi Farkas uram írt én nekem egy levelet, kiben

ír én nekem az ló felöl, az kit Tarnóczi uram fölhozott és az

tö1)b lovakról is, kikért törököt bocsátott és az ki mást nála

vagyon, arról is. Mely ugyanazon levélben ír í'i kme nekem és

kér is, bogy írnék Kdnek mellette, hogy Horpácson az pap

sellyérit Kd adná neki, csak addig, míg pap találkoznék, oda,

hogy mégis lennének segédöl oda Gokánfalvára íi kmének.

Kérem én is Kdét, hogy Kd én érettem adja oda kmének,

mert az én Ítéletem szerént .... esnek ítélem. Tarnóczi Jakap

u Ferencz uram kérésére igért volt egy lovat íi

kmének. kit fogoly száz forintban hozna, ki még nem találko-

zott oly, ki még meghozta volna. Egy töröké vagyon mást

Kdnek, ki száznyolczvan forintban sarczolt meg, ki egy lovat

igért. Kére engemet ü kme, hogy írnék Kdnek mellette, hogy

Kd adná neki azt, mert azt mondja, hogy ha valami oly jó

lovat hozna, ki nekem való volna, hát nem tiltaná meg tlem.

Azért kérem Kdét, mert hogy ellyen igen bizon Jakap uram

az én könyörgésemben, hogy Kd adja neki, hogy lássa, hogy

nem keveset fog az én könyörgésem Kdnél. Isten tartsa meg
Kegyelmedet. Dátum Viennae Austriae 30. julii anno domini

]568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez),

13^
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1568. augusztus 7.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá Török Ferencz uram jve ma hozzám, hogy cl akara

menni és ajándékoza meg egy szép török agárral. Monda
kme azt is. hogy én nekem hozott onnajd bell egy szép porosz-

kát, azt is monda kme, hogy mindjárást érte küldjek. Aka-

rok vala írnom Ferencz uramnak felöle, hogy érte küldjön, de

merthogy Ferencz uramat értem ott nem lenni Keresztíirat,

úgy készerétetem Kdnek írnom, kiért Kd megbocsássa, lK>gy

Kdét ezzel bántom most, Kdét kérem, hogy ugyan mást

Ferencz urammal egyetembe egy embert bocsásson alá Kd
Pápára, mert ha most Kd érte nem kd, Ferencz uram nem
leszen otthon, Kanizsára megyén. Kd azt is hagyja meg az

embernek, az ki érte megyén, hogy hozza szépen, meg ne

sértse az útban és mihelt meghozzák, azonnal Kd küldje fí3l.

Isten tartsa meg Kdét. Dátum Yiennae Austriae 7. augusti

J568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. augusztus 13.

Erekké való hívséges szolgálatomnak utána stli. Az Kd
levelél)öl értem, liogy Kd immár meggyógyult, kin igen örü-

lr)k ; azt is értem, hogy még az feje fáj Kdnek, kin kérem az

úr Istent éjjel nappal, hogy azból is meggyógyétsa Kegyebne-

det. Továbbá Kd az supplicatiót ne késldje, hanem Kd küldje

f<)l vagy sz(mil)aton vagy vasárnapon, mert lia addig el lu-m

liozzák, liát osztán császárnak sok egyé]) dolga leszen. i\Inllainé

asszonyom is azt mondotta, hogy vasárnap cbédkorra, ba nem
elöbl) is, itt kellene lenni. Ezt akarám Kd tudtára adni. Isten
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tartsa meg Kd(3t. Dátum Viennae Austriae 13. augusti

1568.

(Az eg"észen sajátkezülejLi; írt levél alól hiányzik az aláírás).

1568. augusztus 14.

Erekké való liivséges szolgálatomnak ajánlása után stb-

Továbbá az Kd parancsolatja szerént ma elmentem vala Lét

óra után Móllar uramhoz és neki adám az levelet és megolvasá

mind az levelet s mind az supplicatiót és Kdnek szolgálatát

ajánlá és jóváhagyá az supplicatiót, monda, hogy beadja

császárnak fölségének. Azt is parancsolá íí kme, bogy

megírjam Kdnek, bogy császárnénak is szól, bogy szólljon

Kdért császárnak, mint ez eltt. Török Ferencz uram még itt

ion megmondta vala, bogy egy poroczkát ad, én ugyanakkor

mentl jobban tudtam, megköszöntem kmének. Ezt aka-

rom Kdnek tudtára adnom. Isten tartsa meg Kdét. Dátum

Viennae Austriae 14. augusti 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. augusztus 23.

Erekké való bívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Az Kd levelét vettem és megértettem, melyben ír nekem Kd,

bogy immár Kd lábon jár, melyen bizony nagy eremem volt.

Holott Kd ír nekem az pénzrl, István uram nekem az Kd
izenetit megmondotta, de noba szikség mást ]Cdnek az pénz,

mindazáltal megküldhctné Kd én nekem, mert még el nem
fogy az egy mostani költség es. Továbbá Mollar uram Kdnek
szolgálatját ajánlja és bagyjíi kme, bogy megírjam Kdnek,

bogy még semmi választja nincs ü lölségétl az Csejte dolgá-

ról, de császár ü t'ölsége mindennel ajánlotta magát és azt

monda Mollar uram, bogy ott volt, mikor császárné szólt Kd-
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ért császár íolségének és császár minden kcgyelmességével

[íjánlotta magát. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Viennae

Aiistriae 23. augusti 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

mami propria.

(Sajátkez).

1568. augusztus 27.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ajánlása után. To-

váljLá mást Kdnek egyéb hírt nem írhatok, hanem hogy azt

mondják közönségvei, hogy az Impérium föltámadott császár

fölsége ellen és hogy hada lenne császárnak rajok. Ezt aka-

rám Kdnek tudtára adom. Isten tartsa meg Kdét. Dátum

Viennae Austriae 27. argusti 1568.

Az te Kegyelmed

szolgái és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. augusztus 29.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajáidásn után. sti>.

Az Kd levelét vettem és megértettem. melyl)en ír Kd nekem

az Sbardalatt felöl, azt én megcselekedtem ;i/ l\d parancso-

latja szerént. A mit Kd nekem izent és írt is, l)izony híníun

ahhan nincsen, mert én soha azt nem mertem volna míelni, ha

Ferencz uram nem mondotta vohia, minthogy ez eltt nem

míveltem. Az hat tallért megszolgálom Kdnek, mint szerel-

mes asszonyomnak és anyámnak. Továl)há én nekem nincsen

egyél) tanuló házam télre az Bocskay uraménál, mert mester

uram engem nem tanét ott, az Imn ez eltt tanultam, az mely

házba penig mastan vagyok, az télre nem jó. ezt akarám Kd-
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nek tudtára adnom. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Viennae

Austriae 29. augusti 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

mauu propria.

(Sajátkez),

1568. augusztus 30.

Erekké való Invséges szolgálatomnak ajánlása után. stb

Továbbá János deák könyörge nekem, liogy írnék Kdnek

mellette az puszta bel felöl, kit Kd Horpácson adott volt neki

és csak szántani való földe sincsen az mint kellene. Könyörög

Kdnek én általam és én is kérem Kdét, bogyba mást minde-

nestl meg nem adják is nekit (így), mégis Kd én értem mas-

tan adasson még egy fertált bozzá, bogy lebessen több szántó-

földe. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Yiennac Austriae 3U.

augusti 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez.)

1568. szeptember 3.

Erekké való bívséges szolgálatomnak ajánlása után.

Az úr Istentl kevánok Kdnek minden bozzátartozóival öszve

nagy jó egészséget. En báláá Istennek itt mind az enyéim-

vel egyetemben jól vagyok. Kdnek megszolgálom az baracz-

kot, mint szerelmes asszonyomnak és anyámnak. Az Kd pa-

rancsolatja szerént kildtem volna az császár fiainak benne,

de az mint értem, immár az piaczon is eleget árulnak. Isten
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tartsa meg Kdét. Datuiii Viennac Austriac 3. septeni-

bris 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

mauu propria.

(Sajátkez).

*1568. szeptember 9.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után sfh.

Továbbá Mollár (= Molard) uram énnekem, csudálatos dol-

got monda, kit én ezeltt liírrel sem hallottam vala ; mely dol-

got parancsolá, bogy Kdnek megírjak. Az dolog penig ez '-

azt monda kme, bogy császár fölsége mondta volna neki,

bogy Kd egy ujbelyi polgárt fogatott volna meg ; császár azt

monda, bogy Kd elbocsáttassa az embert, mert az austriabeli

precessorokban baragusznak némelyek és azt mondják, bogy

ba ezt kezdi kegyelmed mivelni, bát be nem veszik Kdct ; azt

is mondta császár, bogy ne ervel, banem törvénynyel ; mert

ba valami gonoszszal illették Kdét az polgárok, bát Kdnek

fölségét kellett volna megtalálni róla. Az én betegségemnek

meg nem írásáért, az mint az Kd levelébl érteni, Kd nebcz-

tel én reám ; én azt azért nem írtam meg, mert tudtam bogy

nem valami ártalmas betegség, mert csak csemerlés volt, és

egy keveset bánytam ; ezután ba ennél kisebb volna is, meg-

írom Kdnek. Az baraczkot megszolgálom Kdnek, mint szerel-

mes asszonyom anyámnak, sth. Dátum Yiennae Austriae 9.

Sept. 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

ninnu ]n'oprin.

(Sajátkez).
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1568. szeptember 21.

Erekké való liívségey szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Az Kd levelét vettem és megértettem, melyben ír Kd nekem,

hogy az polgár megfogásáról semmit nem írtam volna Kdnek.

Ma vagyon immár hatod napja, hogy minden állatja szerént

megírtam Kdnek az dolgot, mely levél hiszem hogy eddig ott

Kdnél vagyon, mert akkor ment el az levélvivö ember Keresz-

túrríil, mikor Balázs deák onnét elindult. Adja az úr Isten,

hogy immár Kd ugyan jó megállapodott ervel jöhessen viszha

Keresztrra. Isten tartsa meg Kdét nagy sok esztendékig.

Dátum Viennae Austriae 21. septembris 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és tía

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez.)

1568. november 2.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Továbbá én tegnap ide érkezem egy óra koron, jó egészségben

mindnyáján, kiért dicsértessék Isten- szent íolsége. Az Kd
parancsolatja szerént azon igyekezem, 'Isten szent íolsége

velem levén, érte leszek mind az német szó tanulásáért s mind

penig deákságért, azon is leszek, hogy Kdét Isten akaratjából

vigasztaljam minden jó liirem hallásával. Isten tartsa meg

Kdét. Dátum Yiennae Austriae 2. novembris 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és íia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez.)
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1568. november 18.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Én liáláá Istennek egyébképen jól vagyok, lianem csak bogy

liurutok egy kevésnyire, de abból liiszem, bogy semmi nyava-

lyám nem leszen. Az Kd levelét vettem és megértettem, mely-

ben parancsolja Kd, bogy az fiatal fákat bemutassam ü fölsé-

gének. Az te Kd parancsolatja szerint mindjárást bevittem s

az levelet is megadám ü fölségének. Azt monda, bogy meg-

mondám neki, bogy elbozták immár, bogy jól vagyon és azt

is monda fölsége, bogy meglátja és választ is teszcn az te

Kd levelére. Ezt akarám Kdnek tudtára adnom. Isten tartsa

meg Kdét. Dátum Yiennae Austriae 18. novembris anno 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

Továbbá az Szlíini uram bátyám levelére az minemö

választ tettem, ím oda küldtem Kdnek. Kd lássa meg és ba

Kdnek tetszik, bát küldje be ü kmének ugyanazon embertl,

az ki bozta, ba penig nem tetszik, bát kérem Kdét, mind

(így) szerelmes asszonyomat és anyámat, bogy Kd írasson

mást én szónnnal az kmc levelébez képest, kit azt is ím alá-

küldtem Kdnek.

Mellékleten

:

Továbbá 8zlúni uram bátyám kér eugem levelében, mint

Kd nyilvábban megértbeti az ü kme levelébl, bogy Kdnek

könyörögjek mellette az udvarért, az melyrl Kdnek is írt.

Azért kérem Kdét, bogy az mennyiben leliet, Kd én érettem

is bocsássa jó választtal viszlia az ü kmc eml)erét.

"''1568. november IH.

Erekké való bivséges szolgálatúmnak stb.ÍLw bábi l>ten-

nck itt mind az enyéimvel összve jól vagyok, csakbogy mint

jVIiklós uramtúl is megírtam Kdnek, egy kevéssé hurutok.

Továl)bá ír Kd nekem az Kd följüveteli leiül, liogy nu)st még
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alá várja 8ö])ttvi Györgyöt. Kd íi* Adáiu uram felöl hogy í'i)]-

kiildte Kd ; de még eddig cl nem jütt, liaiiemLa ezután jiiveud'

Az Kd parancsolatja szerént mindjárást elmének Mollár

(= Molard) uramhoz és mind megmondám kménfík az mit

Kd ízent volt és kme hagyá, hogy megírjam Kdnek, hogy íí

semmiképen nem adja tanácsúi Kdnek, hogy Kd mást í'ölj()j-

jön, mer Kd császárnál töhbet itt nem végezhet, holott penig

immár császár rávette az dolgot, azt monda, hogy immár

gondját is viseli az dolognak. Ha penig szikség levénd Kdnek
följünni, tahát osztán megjelenti Kdnek. Továbbá Kd ír

nekem az soproni gazda fiáról ; Kd meglátja, hogy ha elhoz-

zák, hát nem hagyom, nem is hagyatom az te Kd parancso-

latja szerént. Az császár elmenetelét is megtudakozám

kmétöl és azt monda hogy ez jövend szerdán elmegyen föl-

sége. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Viennae Austriae 19.

Novembris 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája és fia

Nádasdi Eerencz

manu propria.
(Sajátkez)

1568. november 28.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Az hurut is elhagyott, mely dolgot Kdnek Ádám uram ez eltt

is megírt. Kd haragszik rám, hogy én Kdnek nem írtam, bi-

zony örömest írtam volna, de nem volt kitttl elküldeném és íizt

sem tudtam, mikor Kdnek írt Ádám uram. Továbbá kérem

Kdét, mint szerelmes asszonyomat és anyámat, hogy Kd csi-

náltasson nekem valami vászon nadrágot, mert három volt

és annak is az egyek már megszakadt. Isten tartsa meg Kdét-

Dátum Yiennae Austriae 28. novembris 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).
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1568. cleczember 15.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Kai'ácsonra való ruhákat csináltattam, kikre goml) nincsen

és hagazia sincsen alájok. Kdét kérem, mint szerelmes asszo-

nyomat és anyámat, liogy Kd csináltasson nekem két do-

mánra, egy subára és egy föls ruliára való gombokat, mert

ba Kd azt karácson eltt föl nem kdi, bát az én ruháim nem

lesznek készek karácsonra. Ezt akarám Kd tudtára adnom.

Isten tartsa meg Kdét. Dátum Viennae Austriae 1 5. decem-

bris 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1568. deczember 17.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Az Kd levelét vettem s meg is értettem, melyben írja Kd ne-

kem, hogy két alsó ingöt kidet Kd nekem. Kdnek megszol-

gálom mint szeríílmes asszonyomnak és anyámnak mind azt s

mind penég az bagaziát. Az gomboknak való aranyat, mihent

megviszik Kdnek, kérem Kdét mint szerelmes asszonyomat és

anyámat, hogy Kd csináltassa meg mindjárást és küldje föl

Kd karácson eltt, hogy fölvarrhassák az i'uhákra. Isten

tartsa meg Kdét. D<itum Viennae Austriae 17. decem-

bris 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és ha

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez.)
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1568. deczember 19.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Az császár ü fölsége fiai akaratja lén, liogy én komédiában

velk egyetemben legyek, mester uram és Ádám uram alcarn-

tál)61 eligérkezém, és egy istenasszonynyá tevének ; magok

is benne lesznek és egyéb sok f embör gyermeki, kit akarám

Kdnek megírnom. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Yiennae

Austriae 19. decembris 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu ])ro])ria.

Továbl)á Mollarné asszonyom Kdnek szolgálatát ajánlja

és Kdnek megszolgálja, azt mondta Lrinczfalvai Kristófnak,

az reczét.

(Sajátkez.)

1568. deczember 28.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ajánlása, stb. Meg-

szolgálom Kdnek, mint szerelmes asszonyomnak és anyámnak,

lia az r Isten az kegyelmességéböl eltedent (így), bogy Kd
fölküldte az fegyver derekat, az kézíat, az tegzét és az arany

lánczot. Tegnap bozák meg, de szinte jókor érkeztének meg
vele, mert az játék még bolnapra lialadott. Császár fídsége

ebneneteli felöl megkérdettem Mollar Péter uramat, kme

azt mondta, bogy megkérdette fölségét, de azt mondta, bogy

még mag(a) sem tudja még az napját, milielen megértem,

mindjárást megírom Knek. Isten tartsa meg Kdét. Datnm

Viennae Austriae 28. decembris 1568.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez.)
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1569. január 6.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ajánlása után. Az
úr Istentl kevánok Kdnekjószerencsés, egészséges, üdvösséges

Új esztendt. En háláá az úr Istennek jól vagyok. Az Kd leve-

lét vettem és megértettem, melyben írja Kd, hogy egészsége

miá nem írhatott Kd. Kdnek megszolgáltam volna, ha Kd
megírta volna nekem, de mind az által az úr Istent éjjel-nappal

tiszta szül)l kérem, hogy meggyógyétsa Kdét. Az üngöt és az

vászon nadrágokat megszolgálom Kdnek. Itt az íiz híre, hogy

Gryulaíi László mind feleségestül, gyermekestül beszökött az tö-

rök köziben. Kdét kérem, mint szerelmes asszonyomat és anyá-

mat, hogy te Kd írja meg én nekem, ha igaza az az dolog

avagy penig nem. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Yiennae

Austriae 6. januarii 1569.

Az te Kegyelmed szolgája és íia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez.)

1569. január 24.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Mollarné asszonyom Kdnek szolgálatát ajánlja. En nekem azt

mondták vala, hogy Kd Barbacziton vagyon, de ím értem Ber-

nárd uramtúl, hogy Kd Keresztúrat vagyon. Az Kristóf uram

bátyám állapotját Kd meglátja, adta volna az hatalmas úr

Isten, hogy Kd jo])b egészségben láthatta volna alámeneteli ko-

ron, mintsem akkor látta Kd, mikor följ()tt. Adja az kegyelmes

mindenható Isten, hogy mind Kdvel egyetemben jobb egészség-

ben láthassam kegyelmét, mintsem mást vagyon. Isten tartsa

meg Kdét. Dátum Viennae Austriae 24. januarii 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez.)
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1569. márczius 7.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Nolia jól tudom, hogy (4egen vaunak, kik Kelnek megmond-

hatnáják, mint s hogy jöttig mindeddig, ennyi sok vízben,

mind az által mert hogy jól tudom, hogy te Kd mindent ere-

mesbhen inkább ért nz én levelembl meg, mintsem akár ki-

csoda szavából, soha azt nem mlvelem, hogy Kdnek levelet

nem írjak, ha nem tudom micsoda bizonyos emberem menne

is. Háláá legyen az r Istennek minden veszedelem nélkül

ide jutottunk, mert nem nehéz azon Istennek az kevés vizek-

bl kiszabadétani, ki mikor akarja, az tenger babai közöl is

kiment. Tudom, hogy te Kd mi érettünk sok imádságokat ont

Isten eleiben, én Isten kegyelmességéböl azon leszek, hogy Kd
én érettem való imádsága héjában ne legyen, hanem hogy én

bennem nevekedjék az isteni félelem és az nálam nagyobbak-

hoz való tisztelet és engedelmesség. Es az mit mást otthon

Kd ellen vétettem, melyet rész szerént az gyermekség csele-

kedtetett velem, rész szerént szorgalmatlanság, jó erkölcsök-

kel és jó tudományok által el akarom födöznöm. Isten tartsa

meg Kdét. Dátum in Csepreg 7. martii 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Eerencz

manu prc^pria.

(Sajátkez.)

1569. márczius 22.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után. stb.

Továbbá Kdnek egyéb hírt nem írhatok, hanem hogy köz-

hírrel mindenütt azt beszélik, hogy nyolcz esztendeig való

frigy vagyon. Eremest megkérdem vala Kajetános uramtúl az

halat, az kit Kd hagyott vala, de nem lén hon, mikor ez leve-
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let írárn. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Viennae Austriae

22. martii 1569.

Az te Kegyelmed
szolgája

és fia

Nádasdi Fereiicz

mami propria.

(Sajátkez.)

1569. április 16.

Erekké való liívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá örömest Fereucz uramnak írok vala örömest és evvel

Kdét nem búsétom vala, de liogy értem, hogy Ferencz uram

bon nincsen, úgy készeréttetem Kdnek írnom. Kd küldjön

valami költséget, mert ugyan csak egy szál sincsen és azt is

parancsolja meg Kd az tiszttartóknak, bogy küldjenek élést is,

mert bizony majd kifogyunk belle. Isten tartsa meg Kdét.

Dátum Viennae Austriae 16. április 1569.

Az te Kegyelmed
szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
(Sajátkezíí).

1569. április 25.

Erekké való bívséges szolgálatomnak njánlása után stb.

Továbbá az császár fídsége fiai bofmestere kérde engemet,

lia, elmegyek-e az berczegekvel ITjlielben avagy uem. Eu azt

felelém, liogy nem tudom, ha elbocsáta (így) Kd vagy nem.

Azért Kdét kérem, mint szerelmes asszonyomat és anyámat'

hogy Kd írja meg éimekem mindjárást, hogy ha ez után kérd-

nek, felelhessek nekik. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Vien-

nae Austriae 25. április 1569.

Az te Kegyelmed
szolgája.

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).
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1569. május 20,

Erekké való Lívségcs szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá tegnap Török Ferencz uram és Pet János uram

vacsorán kihívának az árokhátra mulatni, és hogy láták, hogy

az lovacska ugrálik vala, Pet uram föl()tte igen ócsállá és azt

adá tanácsul, hogy soha másszor reá ne üljek. Mester uram-

nak ezt megmondták, és is azt monda, hogy Kd mindjárást

valami alázatosabb lovat küldjön, mert erre többé engem

nem hagy ülni. Isten tartsa meg Kdei Dátum Viennae Aus-

triae 20. maji 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátlícz)

1569. június 2.

Erekké való hivséges szolgálatomnak ajánlása után stl).

Továb])á Balner András bécsi pógár és árros ember, ki mi

nckiink jóakarónk, jüvc hozzánk ma ebéd után és mcgbeszélé,

mint járt Simon Istvánnal és Fekete Alberttel. Azok hoztak

volt egy kamánczei árros embert és mind az emberrel egye-

temben vettek föl tle nem sokl)an négyszáz forint ára marliát,

fegyverderekat, mint pánczélt, hegyes tért, sisakot és egyéb

a,l)rólékot (így) oly ok alatt, hogy utánok jünek szekerek,

hogy kik annyi ér török marhát hoznak és abban maradtak

hátra, hogy tengelyek törött el, kinek ma észten (így) napja

vagyon. Immár ük az marhával elmentek, emezt az kamánczi

embert itt hatták, hogy az marhát várja, hogy az török mar-

hát kezéliez adja. Az is utánok ment. Immár kéri Kdét,

hogy Kd ne liagyja kárban, mert ü Kdnek és az mi szolgáink-

nak szolgálni akar és ezt is oly bíztában adta, hogy megmon-

dották, hogy Kd szolgái vénának. Jóllehet hogy parancso-

latot is akart venni, de tekintvén minket, esmég elliatta.

hanem maga akart Kdhez ukmiuí ez levél h'l. Azért Kdét

NÁDASDY TAMÁS CSAT.ÁüT I.EVEI.KZKSE. l4
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kérem, liogy Kd ne hagyja igazságában, mert effélébl gonosz

hír következhetik mindnyájunkra. Isten tartsa meg Kdét.

Dátum Yiennae Austriae 2. junii 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

Azon is kérem Kdét, hogy Kd küldj ihi pénzt, mert

bizony egy beczém sincsen.

(Sajátkez).

1569. június 5.

Erekké való hivséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Az berezegek tegnap hat és hét óra közben jövének meg és

ma bemének udvarlani és kérdé a hofmester, miért nem men-

tem oda hozzájok, és azt mondám, hogy Kdnek nem volt aka-

ratja reá. Továbbá ím küldtem Kdnek valami kecsigét, kit

nekem az pozsonyi gazda küldött az fiátúl. Pet uram azt

monda, hogy Kd azt írta neki, hogy Kd nekem egy lovat kül-

dött, de bizony még én (nem) láttam, megszolgálnám Kdnek
bizon}^, ha Kd megküldené. Isten tartsa meg Kdét. Dátum
Viennae Austriae 5. junii 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu i)ropria.

(Sajátkez).

1569. június 12.

Erekké való hivséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Értettem vala T()r()k Páltúl, hogy Kdét hideg lelnéje, azért

kérem Kdét, mint szerelmes asszonyomat és anyámat, hogy

Kd írja meg n(>k(>nL mint vagyon immár Kd. lm küldtem

Kdnek valnnii képeket Sbardallattúl és az kis hugocskámnak

egy szekoi-('t mind l(n\'istúl. ^roM'ibl>á az l)Ottv;'inyiné nsszo-
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nyom madarásza azt mondja, liogy Bottyányiné asszonyomnak

két vizslája s három madara vagyon és azt mondja, ha én

egyik madarat s egyik vizslát elkérném, tahát íi örömest cde

adná. Azért ha Kd nem fogná bánni, tehát én Bottyányiné

asszonyomti elkérném. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Vien-

nae Austriae 12. junii 1569.

Az te Kegyehned

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
(Sajátkez).

1569. június 15.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá János deáktúl értem, hogy immár Kd jobbadonn

vagyon, kinn én nagy hálákat adtam az úr Istennek és könyör-

göttem, hogy ugyan mindenestül mcggyógyétsa szent fölsége

Kdét. Császár mást el nem megyén, hanem még augusztusban

akar innejd elindolni. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Yiennae

Austriae 15. junii 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

Továbbá Károly berezeg tegnap jve meg hat óra felé.

karám Kd

(Sajátkez).

Ezt akarám Kdnek megírnom.

*1569. június 20.

Erekké való hívséges szolgálatomat stb. Továbbá im

küldtem Kdnek ismég egy képet, melyet Kdnek, ha valamikor

Kddel szembe leszek, kiben kétségem nincsen, megbeszélek,

14*
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mi legyen. Ezt akarám Kdnem írnom stb. Dátum Viennae

Austriae 20. Junii 1560.

Az te Kegyelmed szolgája és fia

Kádasdi Ferencz

manu propria.
(Sajátkez).

1569. július 3.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után sth.

Továbbá ma leszen az Pálfiné asszonyom mennyegzeje, de

engemet liáláá Istennek soliova nem lievának. Egyéb bírt Kd-

nek nem íi'batok. banem bogy gylés aka(r) lenni és augusz-

tusnak 1. napján kezdetik el az gylés. Isten tartsa meg Kdét

sok esztendeig. Dátum Viennae Austriae 3. julii 1569.

Az te Kegyelmed
szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

'^1569. július 6.

Erekké való bívséges szolgálatomat stl>. Továb])á az

madarász mondta vala. bogy bálót, keztyüt, barangol és lán-

czot kellene venni; bárom tallért adott vala Ferencz uram

nekem bálóra, de nem elég; barangra. k(viy(")re és lánczra

való pénzem egy szál sincsen, banem ba Kd küld mennél

bamarabb lebet. Isten tnrtsn meg stb. Dntuni Yienníic Aus-

tiine 6. Julii 1569.

Az te Kegyelmed s/olgájn és lia

Nádasdi Ferencz

inauii proj)ria.

(Sajátkez).

1569. július 9.

Erekké való bívséges szolgalatomnak ajánlása utAii stl>.

Továblíá Csányi urammal az szegény BogdAuy DíuníUitr dol-

gát Isten kegyelíuébul elvégeztem, mert azt írja ü knie levelé-

ben, bo'ív bn kétezer forintluni volna is sarczolása. de érette
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adná 08 csak azt várja, liogy Balassa Pótör, kinek imiriár az

török irt, kijöjöii és Bogdánért az törököt mindjárást kezében

bízza Balassa Pétörnek, hogy kihozassa vele. Azt is niogizente

az töröknek Tütösi Máté uram által, hogy soha kilöiiben meg

nem szabadul, hanemha Bogdánd (így) meghozza ; az török

arra felelt, hogy ha az portán volna is, kihoznája, hihet is,

mert az mint nekem Csányi uram irja, fember atyjafiai vad-

nak ott ben Törökországban. Isten tartsa meg Kdét. Dátum

Yiennae xlustriae 9. julii 1569.

Az te Kegyelmed
szolgája

és íia

Nádasdi Ferenez

(Sajátkez). manu propria.

1569. szeptember 1.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Az te Kd levelét vettem és megértettem, melyben Kd ír

nekem, hogy kevélylyé lettem, miulta ide Posonba jüttem, mert

hogy Kdnek nem írtam. Bizony mindenkor írtam, mikor oly

emberem volt, kire reá mertem bízni. Xa úrgombát Kdnek
megszolgálom és az te Kd érte való fáradását. Kd azt írja,

hogy te Kdnek megírnám, mikor leszen az gylésnek vége, azt

csak az egy Isten tudja, de mindnyájan oly igen megiedtek,

hogy sokáig tart, hogy még az szent Mihály oktáváját is szent

Lukács napjára halasztották. Ezt akaráni te Kd tudtára

adnom. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Viennae Austriae 1.

septembris 1569.

Az te Kegyelmed
szolgája

és íia

Nádasdi Eerencz

(Snjátkez). manu ])ropria.

1569. szeptember 2.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá Kdét kérem, mint szerelmes asszonyomat és anyá-

mat, hogy Kd kildje ide nekem az ölyvet. Egyéb hírt Kd-

nek nem íi'hatok, hanem liogy Bécsbon pestis vagyon. Isten
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tartsa meg Kdét. Dátum Viemiae Austriae 2. septembris

1569.

Az te Kegyelmed
szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

maim propria.

(Sajátkez).

*1569. szeptember 9.

Erekké való liívséges szolgálatomnak stb. Továbbá meg-

értettem az Kd levelét, melyben Kd nekem ír az karvoly felöl.

Kdnek megszolgálom, bogy Kd megküldte ; de nem szükség,

bogy te Kd fölküldje az kiköcsén madarat, mert immár, igaz,

elég madaram leszen itt. Isten tartsa meg stb. Dátum Posonii

9. Sept. 1569.

Az te Kegyelmed szolgája és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
(Sajátkez).

1569. szeptember 13.

Erekké való bívséges szolgálatomnak utána stb. Továbbá

Kdnek azt írliatom, bogy Kerecseni uram megadá az lovat, de

megitötte az inát, mindazáltal azt vélem, bogy meggyógyul. d(^

lia meg nem gyógyul is, jó leszen az magváért. Ezt akarám

Kd tudtára adnom. Apponyi István is szép paripát ada aján-

dékon, jó poroszkának mondják, azt mondják, bogy jó leszedi.

Isten tartsa meg Kdét. Dátum Viennae Austriae 13. septem-

bris 1569.

Az te Kegyelmed
szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
(Sajátkez),

1569. szeptember 22.

Erekké való bívséges szolgálatomnak ajánlása után stb

Továbbá ma vendégelém meg az urakat, az németekben csak
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három jüve cl, az tcbbi magyarok voltak. Jóllehet hogy többen

Ígérkeztek vala az németek, de nem jüvének el. Isten tartsa

meg Kdei Dátum Posonii 22. septembris 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
(Sajátkez).

1569. szeptember 29.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Kdnek megszolgálom az makaria körtvélt mint asszonyomnak

anyámnak. Továbbá, ha én nekem szent Ferencz napján itt

kelletik lennem, tahát az urakat ide hívom, azért Kd viseltesse

gondját, hogy akkorra, ha itt leszek, küldjenek mindenféle

élést, az mi szükség. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Posonii

29. septembris 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
(Sajátkez).

1569. október 1.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá az minap is írtam vala Kdnek, hogy Kd élést kil-

dene, vadat és minden egyébféle élést, mert szent Ferencz

napja itt ér az mint látom, inzert Kd mindjárást kildjön, mert

meg kell adnom az uraknak szent Ferencz poharát. Ezt akai

rám Kdnek megírnom. Isten tartsa meg Kdét. Dátum Posoni-

1. octobris 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
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Továbbá Kd kildjöii mi lulj árast pénzt, iiiort pénzünk

nincsen, az bor árában is még bét forinttal vagyunk adóssá,

szalanánk sincsen, sem tikfi, sem kappan és ba mind pénzen

leszen, nagy költsék leszen és ugyan sobol semmi élés nincsen.

Az választ tegnap vivénk föl császárnak, még onnajd valami

leszen válaszunk.

(Scijátkezü).

*1569. október 4.

Erekké való liívséges szolgálatomnak st1j. Továbbá gróf

Eck uram által parancsolt énnekem ü felsége, bogy én ü föl-

ségének szerezzek duránczai-baraczk fiatal fákat és zelenka-

körtvélyfákat, melyek két és bárom esztendsök, mely fákat

Bécsben kell küldeni ez mostani bónak utolsó napjára. Azért

Kd viselje gondját ennek. Balassi János uram kére engemet,

bogy Kd János deáknak badnája meg, bogy ne pöröljön vele,

mert immár szólétotta ; biszem töbl)et szolgálbatna ü Kdnek

János deáknál. Azért Kd lássa, mit kellessék Kdnek belle

mívelni. Isten tartsa meg stb. Dátum Posonii 4. Octobris

1569.

Az te Kegyelmed szolgája és íia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
(Sajátkez).

1569. október 6.

Erekké való bívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá azt vélem, bogy bolnap esmég fölviszszek az választ,

talán Isten immár véget ad benne. Kd liadnája meg, bogy az

madarásznak adnának valami pénzt és kildenék föl Bécsben,

ott mindent ócsóbban találnak. Isten tartsa meg Kdét. Dátum
Viennae Austriae 6. octobris 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és fia

Nádasdi Ferencz

manu propria.
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1569. októlK'i- 11.

Erekké való hívséges szolgálatoiiinak iíjúiilásíi után stl).

Továbbá Groffck (gróf Eck) iinim kildé hozzám Ádám ura-

iiiíit és azt izené tüle, hogy az nemesség és az urak uyolcz-

iiyolcz pénzt Ígértek neki segítségül, kerete, hogy én is ne

tartsak ellent benne az én jószágomban. Tetszik Ferencz

uramnak is, hogy írjak Kdnek felöle, hogy Kd ellen ne tartson

beime, mert igen nem tudj ok, mikor kelletik nekünk. Az sze-

kereket Kd kildje ide cseterteken estvére. Isten tartsa meg

Kdét. Dátum Posonii 11. octobris 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és íia

Nádasdi Ferencz

manu propria.

(Sajátkez).

1569. november 6.

Erekké való hívséges szolgálatomnak ajánlása után stb.

Továbbá az Kd levelét vevém, melyben Kd ír én nekem, hogy

Kd fölszakasztotta az Kristóf uram levelét és parancsolja Kd.

hogy mást írjak belében. lm mást írtam. Kdét mást is azon

kérem, mint szerelmes asszonyomat, anyámat, hogy Kd jelentse

meg Kristóf uramnak, ha Kd akarja-e az ü lótanétójával

tanéttatni. Megírtam vala Kdnek, hogy az én ítéletem szerént

nekem tetszik, mert láttam, miut tanétják és higyje meg Kd,

liogy nem gonoszol tanétják spanyol és olasz lótanétók az

lovat, de mindazáltal az legyen, az mit Kd akar. Isten tartsa,

meg Kdét. Dátum in Leuka 6. novembris 1569.

Az te Kegyelmed

szolgája

és tia

Nádasdi Ferencz

manu ])ropria.

(Sajátkez).



V. Függelék.

Nádasd, 1531. október 17.

Szde Baldzsné, Nddasdy Zsuzsanna^ Nddasdy Tamdsnak.

Magnifice domine domine milii gratiosissime ac fráter

cliarissime. Post salutem et orationum commendationem. Yolui

verba facere Vestrae Magniíicae Dominationi ac Fraternitati

de boc, si magniíicos dominos Joannem Szalay ac Stepbaniim

Maylátb facerem vocare ad solemnitatem nuptialem vei non.

Scimus enim, qnod ipsi sünt maximi amici Yestrae Magniíicae

Dominationis. Ea gratia si videbitur faciemus vocare vei si me-

lius visimi érit eadem in persona nostra vocet. Praeterea non-

dum quampiam eligimus, qui etiam essent bospites in soleiuni-

tate illa, volebamus enim nos Franciscum Botlika de Tárnok

vocare, sed quia contrarius Imic esse videtnrStepbanus Térjék,

distulimus bactenus. Qnare volumus doceri de iis omnil)us a

Vestra Magnificentia, quid facturi simns, relationem igitur

piám citissime expectamus, ut (^iiod i'acturi simus, sciamus.

Yolui enim coram agere de bis, sed inter cetera verba ol)lita

sünt. Valere in reliquo optamns Vestram ]\[agnificam Domi-

nationem. Dátum in Nádasd feria tortia anto Lucae evan-

gélistáé anno 1531.

Susanna Nadasdbi

consors egregii Blasii Zele

soror Vestrae Magniticae Dominationis.

Czím : Maguitico doinino (lt)iiiin(» Tlioiua Nadasdhi. illu-strissimi

•^üiuiiii gubernatoris lociunteiienti, doiniiu) gratio.sissimo ac fratri clia-

rissimo.
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Sárvár, 1532. augusztus 11.

Nádasdy Ferencz fiának Nddasdy TamdHncik.

Magniíice ac cliarissime íili. Salutem. Nova liaec Yestrae

Doininationi Magnificae scribere possimus, quod iníidelissimus

Caesar turcarum scitur pro certo castum Kszeg nunc oppug-

iiare, uln etiam jobagiones ejusdem Magnificentiae de posses-

sione Csepreg vocati sünt causa defensionis capitum (így) con-

gregati. Nos tamen in castro et domo Magnificentiae Yestrae

Sárvár vocato cum universa familia nostra et familiaribus et

jobagionibus vestris ad praedictum Sárvár pertinentibus sumus

paciíice,villae tamen et possessiones sünt penitus combustae, nisi

restant oppidum Sárvár ac Sár, Semjén et Hegyfalu, nescimus

tamen usque possunt perseverare, nam Fertököz et Rábaköz

turcis sünt plena. Omnino et victualia sibipsis ordinant ex

commissione caesaris ad menses duas sufficientia. Nescimus

igitur si etiam villae praedictae et scriptae possunt superare,

nam bodie nos invaserant praeterea res diversae ab ipsis lucra-

tae fuerant inductae in oppidum Sárvár, ex quibus camelli duo

Magnificentiae Yestrae servantur, vulgo iszver, sünt etiam

equi apud familiares eiusdem Magnificentiae, quos si venerit,

eadem videbit. Insuper familiares Magnificentiae Yestrae bic

existentes (quia satis Immane liic egerunt), plurime egescunt,

quibus etiam jam quamdam sinulam (így) pecuniae ordinavi-

mus, supplicarunt nobis, ut scriberemus eidem, ut revidere

digneatur paupertatem eorum. In reliquo valere desideramus

Magnificentiam Yestram. Felicissetur et relatione Yestra

Magnificentia officiales et familiares expectamus, quid hoc

tempore agitur et ad quid nos servare possemus. Dátum ex

Sárvár secundo die post Laurentium anno 1532.

Franciscus Nadasdhi.

Ceterum domus nostra et molendinum in Nádasd cum
universis possessionibus et villis restant adhuc.

Czim : Magniíico Thoma Nádasdy illustrissiiiii doiniui Regni Hun-
gáriáé gubsrnatoris locumtenenti, filio nostro cliarissimo.
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Körmeiid, 1532. augusztiis 14.

Nddasdy Márton fivérének Nádasdíj Tamásnak.

Nagyságos Uram, Szolgálatomnak utána. A mit Kd írt

és parancsolt, azt én mind elkildeztem. Továbbá a minemö bír

mi felölünk Kdhez ment volt, abba semmi nem volt, mert bála

Istennek egészségbe jóba vagyunk mind íelesége(m)vel, eszves

gyermekimvei. Feleségem ennyi bátorságot tén ennyi bad

ellen, császár ellen, bogy Isten egy liánt ada neki. Továbbá

szerelmes atyámfia annyi bátorságomat és (?römet esmérem

még, bogyba birtelen kelletnem, tebát niég szolgálbatnék, de

ba sokáig balasztod, majd nem szolgálhatok Kdnek, mert ki-

adjok belle. Továbbá valamikor kimentem, soha bejába nem

jártam, két terekink kétezer forintot igére, bat terek lovat

minden szerszámával eszve. Mikor az Bánfy Antal szolgáit

Nádasdon megverek, akkor én vélek nem voltam, de akkor cs

egy terek jól esett foglya, bogy mind kiadák az Bánfy Antal

szolgáit rajta. Továbbá Pekry Lajos itt vagyon Körmenden,

Pispek Szombatján hagyott másfél száz lovon való emberét.

Császár vitatja Kszeget, nagy sok terek és jancsár balt meg

alatta. De még csak volna ember, ki rajok támadna, ezeket

Isten mind itt vesztenéje, mert nyilván mind megbolondoltak

és megszédöltek, mert nem tudnak sohova menni. A kik foglya

esnek, azok is azt mondják. De kérlek szerelmes uram es az

Istenért, hogy támadj fel, mert adott Isten Kdnek immár annyi

értéket, hogy meglehet, ba akarod. Netalán tán Isten nemcsak

Kdért adta, a mivel Isten segétett, hanem az szegény ország-

nak oltalmáért, mert az ivcngeliumbn (evangéliumba) meg-

vagyon, hogy az szlt az pásztorra bízák, de ha párragon

hagyá, tabát másra bízzák. Azért Kdre bízták az szlt, azért

ne míeltessed ugyanaz szlt, mint az elbbi urak, mert bizony

tled es elveszik, esmég másnak adják, :i ki megmíelteti.

Nádas(d) épen vagy()u. Ez levél kr)l(t) Kermenden nagyasz-

szony estin 1532. ^^, , , at^ . ^Nadasdy Marton keze irasn

az te szolgáda (így).

C-Ani : Ez levél ada sék az iiiagysHuoí: (isy) Xáílasdy 'l'ainfisnak. az

<in uramnak és atyám(tiáiiak).

(Sajátkez).
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>Sái'vár, 1532. augusztus 16.

Nddasdíj Ftvencz fiának Nádasdt/ TaindíinaJ:.

Magnifíce ac charissime fili. Salutem. Litteras uobis

missas a Vestra Magnificontia sane ad unquem intelleximus.

ct possimus scribore oidem. quod caesar infidelissimus turca-

Tum oppugnat jam diu castrum Kszeg vocatum. neque ut

audimus. recipére et delére potest. Oppidum etiam ejusdem

Magniíicentiae Sárvár vocatum saepe attentavit certamine, in

fest tamen assumptionis virginis intemeratae a mane usque

ad lioram completori continue confligavimus et pugnavimus

cum ipsis. Ipso etiam die praecipue invaserant nos quasi, (ut

datur opinari) tria millia turcarum vei ultra, omnipotente

tamen auxiliante salvi et incolumpnes permansimus, ex fami-

liaribus tamen ejusdem sünt vulnerati nonnulli, inter quos etiam

Benedictus Sibrik pixide tactus et vulneratus est, etiam Ste-

plianus Kemény sagitta letali percussus, nonnulli ver ex

sapratis mortuis, et plebeis ver sünt mortui usque ad centum

vei ultra. Oppidum nibilominus conservavimus et conserva-

verunt humanissime familiares Magniíicentiae Yestrae, quibus

eadem poterit capite nudo et detecto salutare et regratiare

gesta eorum. Rogamus, ut eadem pulverem macliinis aptum

et salétrom abundantius mittat cito, cito, citissime. Scimus

enim quod donec et quousque in istis partibus morabitur, non

cessat nos attentare plus igitur, hic indigemus pulverem et

est etiam conrenientius liabere apud nos, quam apud vos sta-

tuimus enim usque ad mortem dimicare et proeliare contra

ipsos, a quibus et nunc accepimus vexillos duos habemus, ct

captos. qui vexillam unam dicunt fuisse Ibraim bassae, quam

volumus praesentare et dare Magnificentiae Vestrae. Prae-

terea barbitonsorem seu medicum curatione Yestrae ]\Iagniíi-

centiae mittere dignemini, qui sciat familiares ejusdem curaro

ct sanare. Neque putet eadem, quod nobis opus esset mcdicus

(licet etiam et nos fuimus a principis usque ad finem in proe-

lio), sed familiaribus vestris. Praeterea domus nostra et pos-

sessiones in pertinentiis Nádasd pcrmanserunt salvi et nos cum

omni familia ct jobagionibus. qui potnoruiit venire nobiscum,
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siimiis salvi. Katiiíalva tiia et Hoclász sünt coiitlagratae. In

reliquo valere optamus Magniíicentiam Vestram felicissime.

Dátum ex domo ejusdem Sárvár, secundo die post virginis

assumptionem, anno partus ejusdem 1532.

Franciscus Nádasdhi.

Eogamus ceterum ut galeam vestram ac vaskeresztet

nobis mittere digneatur eadem, cum enim opus fuerit, ne peta-

mus ab aliis, ut fecimus hactenus, ob amorem dei pulverem

seu saletrum mittere citissime velit et curet eadem, sulpburem

enim babemus. Cetera intelliget eadem ex litteris dominorum

officialium vestrorum.

Körmend, 1532. augusztus 17.

Nádasdy Márton fivérének Nádasdy Tamásnak.

Nagyságos uram és atyámfia. Ezt írbatom bizonynyal,

bogy német császár Linzben vagyon. Zászlóját az keresztyén-

séget féltébe valaki el nem akart volna eljenni, az es mind el-

indolt, kétszer százezer embere az mezn va^von Bécsnek túl-

ján, ki lábas erdk vannak, azokat német császár mind levá-

gatta, bogy az tábor szabadon jöbessen. Az posta rjbelig

Bécsbl megállott az terekek mijá, ennek vagyon ötöd napja.

Továbbá terek császár Kszegnek az varasát megvette, az várá-

val szerzdik volt. Most kedig az Pekry Lajos szolgái fogtak egy

jeles tereket az natuliai basa liadából,ki tanácsa volt, a mondja

ezt, a kit írok Kdnek. Továbbá az tatárokat eresztette Bécs

alá és az spabijákat, a többi népet viadallioz tartja, de kér

(bizonyosan kérlek akar lenni) szerelmes uram. bogy ne ájl

(így) el az keresztyénség melll el, nám ekkoráig ezt mond-

tad, bogyba az keresztyén császár indól. mennyi földen ballod.

ottan oda mégy, ezt nyilván írom és igazán. Terek kedig sok

bolt meg Kszeg alatt, töl)b négyezernél, Lajos uramnak sok

jó terekét verték és fogták, szolgája azokat mind Yarazsdra

vivé, maga es oda mene, hiszem azt, hogy az tótországi urak-

val szeud)e leszen. Azt baHók, hogy Gritti és alános kiii (így)

Esztcrgamot vitatnája, de nem tudjok bizonynyal. Továbbá, a
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mit írtál liüttliyáiiyiiiíik, kérlek Istenért, lio«>y abbéli gondodat

elhagyd. Ez levél költ Körmenden, nagyasszony után való

szombaton 1532.

Nádasdy Márton

keze írása az Kegyelmed

szegény szolgája.

(Sajátkez).

Sárvár, 1532. szeptember 1.

Nádasdy Ferencz fiának Nádasdy Tamásnak.

Magnifice domine et fili nobis charissime. Salutem et

nostris commendationem. Sciat eadem Yestra Magniílca Do-

minatio nos esse incolumes. Ab Vestra Magnificentia eadem

audire optamus. Litterasque Vestrae Magniíicae Dominatio-

nis sane intelleximus. Novitates has possumus eidem Vestrae

Magniíicae Dominationi scribere, ut Ibrain egregium Nicolaum

Iryricz (Jurisics) capitaneum castri Kszeg ad ipsum vocare

fecerat, optabatque duo millia ancillas et mulieres juvenculas,

qui responsum dedit eidem Ibrain, ut paratus est sibi cum

omnibus nobilibus et personis idoneis in Kszeg existentibus, ut

ipsis ancillas et mulieres darent. Tandem inter ipsos ita conclu-

sum est, ut Ibrain tertiomet intravit in castrum Kszeg, ibique

ipsum Nicolaum jurare fecit caesari Turcarum, ut se(r)vito-

rem accipere poterit, ut castrum Kszeg tenet pro caesaro

turcarum. Et eidem dederunt unam véstem purpuream deaura-

tam, neminem et ipsi portaverunt, neque interfecerunt, nisi qui

sünt interfecti in streuma ac 'certamine perierunt. Jam caesar

turcarum movisse versus Sopronium, jobagionesque Vestrae Ma-

gniíicae Dominationis tamquam filii nostri charissimi, plusquam

mille, qui etiam remanserunt per ipsos, qui in strewma et cer-

tamine perierunt. Castellanus auterü Jobannes Angyal in

Pápa commorans nunciavit egregio Nicolao Zelestliey, ut cae-

sar Romanorum scilicet Ferdinándé rege venit Viennam, feria

quarta proxime praeterita cum magna copia hominum, videli-

cet ducentenis et quinquaginta millibus hominum, insuper ut

tota christianitas se moverunt contra turcas. Deus eandem
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VestramMagniíicam Dominationem conservet ad Yota felicem

Ex Sárvár in die divi Aegidii abbatis anno 1532.

Franciscus de Nádasd etc.

Insuper Yestra Magniíica Dominatio poterit recordare.

de quibus rebus Yestrae Magniíicae Dominationi scripseramus

et intimaveramus idem caesar tnrcariim se movit ideo eadeni

vei videat, quantas expensas sit praetensurnsj quia deo volcnte

sumus incolumes.

1542. deczember 27.

Majláth Istvánm' Szalay Jánosnak.

Nagyságos uram és én édes atyám belében való atyám.

Szolgálatomat írom Kdnek, mint édes atyámnak, kit én nekem

Kd az Istenért es megbocsásson, bogy én így íi'ok Kdnek.

mert én nekem azval vol jobb az én atyám, bogy általa

vagyok ez vilákon Isten után. mert én meg nem szolgálliatom

én bozjám való szeretetit, jó akaratját és ko(n)d viselését, kinek

az úr Istentel vegygye Kd jutalmát és szent fölségge fizesse

és liálálja Kdnek minden akarája jóval. En megértettem az

Kd levelét, Sófi asszony és Makdon asszony felel es talánd azt

tudja Kd, bogy az Kd írását csak elballgadóm, de látja az

Isten szelvény uramtól megválván, semmi dolgomra nagyobi)

szorgalmatosságom nem volt, mint arra minden órában, de

semmi veket nem érbetek benne. Azt mondja az nagyobb,

bogy Isten ne adta volna nekin, bogy az életet nagy úr atyja-

fiát keresett volna, mert mást es az miatt lettek Maylat István

kol(d)usi és sok efféle ezbez liasonlatos beszédeket, mond bizon

az, bogy az ecscsén el nem múlik vala, de az nénénnje veszté

(^szét eszét (így) és az ó én telem való elmenése így lén, bogy

Péter vajda Eokarasra akar vala jeni, azt mondák, bogy fokad-

ták, bogy sóba Fokarasban nem szóróinak, mert elek nagy

félelmet vallottanak benne, kétszer es úgy kérezének Székes-

várra, de én nem akarok vala ennek engedni és elbocsátnoni.

vekre mék morbájokat es megtarttotam vala, bogy ba ók mákok

elmennek es. ;r/t olt bagyják és azután es jueglalálják. mert
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fólek vala azon, liogy kimennének és Kd rejám harakszik

érte, liogy Kdnok hirel (így) nélkült bocsátám el ket, de

mind addig sírának és átkozódának, hogy elbocsátám ket,

kért Ktek rám ne liarakudjék, mert semmiképen meg nem

tartliatám sem szép szóval, semmivel, lianemlia megfoktam

volna. Ez eltt es írtam volna felélek, de semmi liírt nem

liallliatok vala felélek, mastan hallom, hogy Váradon vadnak

Markos Peteménél és hogy az barát késértette volna Váradra,

de nem tudom, miben vagyon dolkok. Isten tartsa Kdét sok

esztendeig az Kd akarája jóval és szent malasztjával. Ez

levél kelt Husztban, karácson után való szent János napján

1542.

Az Kegyelmed
szolgáló leánya

Nádasdy Anna.

C?Am : Ez levél adassék az Nagyságos Szalay Jáuos uramnak,

Pozsonj' vármeg3'ének ispánjának, én nekem tisztelend nvamnak.

(Sajátkez).

1543. január 17.

Nádasdy Ferencz fiának^ Nddasdy Tamásnak.

Szerelmes fiam. Itten egészségbe vagyunk, neked es azt

kívánjok. Továbbá az urad dolgában én eljártam, az Akach

Antal mirl emlékezett volt, hiszem Istent, hogy megleszen.

Haza jövben haza térj, az uju (így) testamentomot kii meg

egy bízott embertl. A lovak elég keverek. Kérlek szeret fiam,

hogy viseld úgy magadat és tartsd úgy magadat, ki legyen

idvességedre és tisztességedre. Továbbá az leveleket el ne

veszessed és beszélj barátidval az levelekrl
,

jelesben

Somor János uramval, mert mindaha ajánlotta magát ö

kegyelme én nekem. Kirájlnak es ö viseli dolgát. Tamás
uramval es szólhatsz róla, csak érts(d) meg, mit szól hozzá,

mert én Tamás uramnéval a Förtön halászunk. K regedéi

sokadalomra haza megyek. Ez levél költ Hegykn, szent An-

tonius napján 1543.

KivUl : Adassék Nádazdj- Tamásnak, az én szerelmes fiamnak.

NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVELEI, 15
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*1555. üktóbci' G.

D 1'. F a 1) r i c i u s Pál c s i 1 1 a g j ó s 1 á s a i N á cl a s d y
F e r e 11 c z s z ü 1 e t é s é li e z.

J u d i c i u HJ d c g c n i t II i; a i 1 I u s t r i s e t g e n e r o s i

d m i 11 i Fraiicisci de Nadasd ctc. A u t o i e Paiilo Fabri-

eio ^) r e g i m a t li c m a t i c o medicináé d o c t o r e. -

)

Natiis illustris dominus Franciscus de Nádasd comes

anno Cliristi 1555. die meiisis Octobiis 6., hóra 2.30 min. ante

meridiem.

C a r m e n de geiiitura illustris et geiierosi domini, do-

miiii Francisci de Nadasd nati 1555. mense Octobri.

Autore Paulo F a b r i c i o regio matliematico.doctore.medico,

Quae nox Octoljris praecesserat altéra nonas,

Illa Nadasdinae est glória magna domus

;

Nancjue ea produxit generoso semine natum,

In laudes crescet qui patris inque locum.

Si ({uid in hunc fátum coeli decernat et astra

Queritur et quae sit vita futuro viro ?

Sic mibi fata ferunt : patris in vestigia crescet

Moril)us atque animo dignus boiiore patris.

Tractalnt musas, tractabit Appollinis artes,

Bellica tractabit Mártis et arma simul,

Curae érit liuic magnae tractare poemata vatum.

Cogere in alternos et bona verl>a pedes.

Curae érit liuic coeli sul)limiae scandere tecta

Noscere et in totó sidere quaeque polo.

Curae érit históriás cognoscere, condere carmen

Quin etiam resonae tangere íila lyrae,

Curae érit immaiies ])ello (juoíjue fundere Turcns

Nanque geret forti Ibrtia belhi manu

l'áii ítz u Fabricius Pál, kinek iulvözlö irata az akkor korciiá-

7.()H J\\\(\o]( királylidz ir)7'2-l)eH EtM-sbeu lön kinyomatva. !>. Fraknv'»i

Jfazai és külföldi iskolázás .'57»>. ad a 157'_'.

") Itt ogy ifven primitív rajz következik a csillaiíok állásánM Ná-

dasdy P. sziiletése napján, a köv. fölirattnl : Srhoma coeli ex tabulis prn-

teiiicis pro tempore subscripto (= IJbö. oot. U.).
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Et i)a,triiie liiics tristi dcfeiidct ub boste

Ut queat optata pace beare suos,

Nec qiioque pro patria dubita1)it fundere vitám.

Sic fuso foelix sangiiine vita íluit.

His illum studiis^ his moribus esse fatentur

Sydcra. Fortunct qui regit astra, precor.

Quae sint lóca, fortitudines. dignitates ot liabitudiiies

planetariim ad invicem, item locus lioroscopans et alia domici-

lia coelestia, primo declarantur.

Sol in gradu 21 miniito 40 --^ versatur in signo tempe-

rato et opposito suae exaltationis, extra omnium planetarum

radios, sub terra. ciroa initinm nonae domus. Haec omnia non

malum quidem positum, sed debilitatem Solis ostendunt.

Luna quae in bac genitura (quia nocturna est) fimgitur

officio, luminaris et vicém Solis nocturno tempore obit. Posita

est in domo regia et potenter in domo propria, Cancro scilicet

et fortunata iuxta modum qui caput nuncupatur. Haec omnia

bona et robusta. Accedit bis omnibus qnod Luna optimo

aspectu trigono a Jve irradiatur. deinceps quod Yenus et

Mercurius etiam fortibus et non infaustis radiis eandem in-

tueantur. Ipsa etiam boroscopi locum intuetur optimo

sextili.

Haec egregia sünt omnia, sed nunc unum consequitur

quod ])essimum est. nempe quadratus Saturni ad Lunam,

verum et boc considerare convenit quod non admodum fortis

sit Saturnus, ut iam enumerabitur.

Saturni sidus in Arietis primo decano vebitur, cadit

autem ab exaltatione eodem in loco et est retrogadus ; binc

est ut non adeo fortis sit. Aspicit oMartem trigono aspectu

;

boc mediocre est, aspicit Lunam quadrato, quod ut supra

commemoravimus, malum ; neque est prius aliquid in bac

figura, sed tamen non facit robustum significatum. Aspicit

Yenerem et Mercurium opposito
;
quod quidem non adeo lau-

dabile. Quia tamen Yenus et Mercurius robustiores sünt, non

nocebit adeo fortiter.

Jupiter in Scorpionis 10 (?) gradu est iuxta stellam

fixám quae Lanx nominatur, in domo tertia, in forti radio tri-

15*
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gono Lunae, in forti sextili aspectu lioroscopi. Haec omnia

bona et fortunata.

Mars in Sagittario est potens et l)onus iuxta angulum,

in trigono forti aspectu Saturni. Hoc non malum est. Yersatur

autem in sextili Merciirii et Yeneris. Hoc laudabile est pro

ingeniO; sed pro libidine non est. ut postea enarrabitur. In

quadrato signi horoscopantis etiam versatur ; hoc partim 1)0-

num, partim malum. Neque in hac consideratione praetereun-

dum fpiod Mars et Jupiter se invicem recipiant. etiamsi non

in mutuo sint aspectu.

Yenus orientális a Sole est in domo propria. Libra scili-

cet, in domicilio coeli secundo. coniuncta cum Mercurio in

forti aspectu Mártis ; liaec omnia fortia et non mala signifi-

cata praebent. Est autem etiam opposita Saturno ; hoc non

admodum bonum, sed ipsa est fortior.

Mercurius dominus signi horoscopantis fortis orientális

in Libra Yeneri iungitur et in sextili forti Mártis, (piadrato

Lunae non malo. opposi^:o Saturni mediocri. Haec omnia

positum Mercurii laudabilem ostendunt.

Horoscopi regionem idest orientem occupat signum Yir-

ginisj quae Domus Mercurii est, in bono aspectu sextili Lunae

in fortunato etiam aspectu Jovis, in quadrato Mavtis non adeo

bono ; dominus eius cum Yenére fortunatus est. Haec non

maiam conditionem horoscopi arguunt.

Coeli médium est in principio signi Geminonmi. qui

sünt domus Mercurii. Aspicit aut[em] cuspidem medii coeli

potenter Mercurius, item Yenus. Hoc bonum.

Explicatis iis et declaratis omnibus, qua peculiariter

cuilibet planétáé accidunt : nunc fausto pede et quasi praepa-

rata via ad iudicium a planetis eorundemqiu' situ et linbitu-

dine desumendum procedemus.

I) e V i t a.

Mtam omni animantium generi confert Deus optimus

maximus ; verum ut in creatura utitur medio parentum. sic in

^ita magna ex parte utitur medio coclcsti, astris scilicet.

In liac genitura, oniuibus aliis relictis, statini assumo

pro vitae signiíicatore Lunam. Ea eiiim fortis est et idonea
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in loco ad hoc eonvouienti ot propriu duniu. Igitiir vitáin ro-

l)ustam et diuturnam ^) pronunciat. Et quamvis Saturnus ex

quadrato conetur Lnnam lal)efactarc et imprimis in infantia

primis quatuor annis vexare ; tamen Jupiter ac Yenus adeo for-

titer resistunt ut secundum lias caiisas niliil possit ad vitani

mali inferre, nisi Deus siiprema et prima caiisa peculiariter

aliud velit. ^)
•

De t e m p e r a t u r a li u m o r u m.

Temperamentum corporis magna ex parte de natura

seminis est, sed tamen multum ab astris mutuatur
;
praesertim

autem humorúm temperatura et spiritus alj astris pendet.

In liac figura omnibus confusis et in iudicium adhibitis

quae adhiberi debent, invenio corpus lioc plénum calido san-

guine fre cum pauca aliqua melancholia. Qnod ad melancbo-

liam attinet, iudico ob id futurum, quia Virgo in lioroscopo

lioc facit ; deinceps quia Saturnus dominum horoscopi intuetur.

De m r b i s e t corporis a c c i d e n t i 1) u s.

Primo quidem loco Luna potens et fortunata in fortibus

radiis Jovis et Yeneris non ostendít confiictaturum cum mor-

bis hunc natum. Yeruni tamen quia Saturnus dominus sexti

loci eam quadrato impetit et dominum horoscopi opposito,

significat capitis dolores, catarrlios, tusses, tormina, (!rurum

fractiones, gil)bum et oculorum aegritudines. ]\rars in quadrata

horoscopi animosum quidem facit, sed minator vulnus in

caput aut faciem infligendum, item casum ab equo vei alto

loco. Peculiariter Saturnus infantiae huius pueri conatur

nocere, morbis quae capiti eveniunt et per convulsiones ; sed

tamen quia siccus ipse est et in sicco signo, spes est liberatio-

nis vei quod omnino non officiet.

D e i n g e n i a n i m i <! u c 1) o n i s
, i r a , a m o r i-

b u s, d i g n i t a t i 1) u s, c o n i u g i ü, i t i n e r i b u s, a m i c i s,

1 i b e r i s, d i v i t i i s, a d v e r s a r i i s e t s u p r e m o f a t o.

Ingenium principaliter a Mercurio pendet et lioroscopo

In hac figura Merciirius est dominus horoscopi ; uterquc

^) E jóslat nem teljesült ; Nádasdy Fereiicz ali<i- tölte Ix; 48-(.liiv

év«''t, mikor 1603-l»aii meghalt.

-) Mindig ez volt a csillagjúisok kibúvó ajtaja,
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autera, horoscopus et Mercuriiis sünt bono radio eolligati cum

Luna ; liinc colligitur (jiiod animi et corporis in hoc nato érit

bona et congrua convenientia. Cum antem Mercuriiis in Libra

sit, praebct ingenium docile et quod res iudicare ac discernero

dextre queat ; facit et eloqiientiam non vulgarem ; imo hoc

positiis totiim hominem onini animi propensione tóti philoso-

phiae incumbere impellit, praesertim physicis geometriáé etiam

arithmeticae, astronomiae et similibus.

Qiiia aiitem Yenus iuncta est, lacit magnum amorem

studendi ; deinde addit gratiam in negotiis et eloquentia, facit

poötam et miisicum.

Quia Mars ei coníiguratur, facit promptum, agilem,

animosum, pugnacem et addit acumen ingenio, nec non inge-

niosum ad negotia bellica efficit. ^)

Quia Saturnus Merciirio opponitur, facit cogitabundum

et profundis cogitationibus occiipatum, sed suspitiosum una

et nonnihil invidum reddit. — Hinc coliig i potest ingenium

üinnino tale esse, quod pbilosophicis et bellicis studiis occu-

pabitur.

Mars in quadrato ascendentis iracundum facit animo-

sum cupidumque vindictae.

Yenus his conditionibus posita iacit magnum amatorem

mulierum et insigniter libidinosum, sectantem omnia quae ad

Yoluptatem et res venereas spectat.

Luna cum nodo in medio coeli posita in bonis aspecti-

bus Jovis, Yeneris, Mercurii niagnas dignitates et gratiam

regiam indicat. Sed quadratus Saturni facit ei nocere et mor-

dere senes et invidos. Yerumtamen (piia Mercurius dominus

horoscopi et medii coeli simul est, facit talem, qui })ro])ria

industria et factis se ad dignitates provehit. Augetur hoc

decretum, quia ipse et Yenus exquisite radios ad médium coeli

culmen mittunt.

Divitias pollicitur haec genitura magnas et multas. Na-

tus autem splendide vivendo multa dissipabit. Haen^ditates

erunt immobiles, in alicpiibus habebit dubitationem, amittet-

reoipiet et litigabit propterea, quia S.iiunius in cíHo tem-

pore huius nativitatis fit retrogadus.

') Maga som hitte Fabriciuö i*ál uiain, liu-y mily igu/iit JÚS9I.
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Mars in quartn per bclluin aut igiicm aliíiuid do paterna

hcrcditate pereli signiíicat. Ego Iioc comperi proprio exemplo

ct malo.

Foelicia et lionorata faciet itinera.

Mors érit aut ex loiigo et diuturno morbo, vei ietu glubi

iu hello vei casii ab alto. Quia Satiirniis talia signiíicat in

octava.

Amicos habebit nobiles potentes. Adversarios aut senes

saturninos, invidos, vetulas, proditores et rusticos homines.

Luna et Yenus potenter positi. Jupiter dominus donii-

nus septimi loci, cum Yenére, bonus, signiíicat splendidum ct

honorilicum coniugium. Ducet autem dum vivet plures ^) quani

unam coniugem, una illarum vidua érit, sed omnes erunt

})ulchrae ac nonnihil morosae. Quia ver Jupiter et Yenus

septimo loco dominantur et Yenus in secunda est, ostendit

quod divitias et splendidam dotem accipiet a mulierihus.

Liberos liabebit plures, sed maior pars foemellae -)

erunt quam mares et mares non erunt superstites. Yeruni

hacc ex ipsorum genituris spectatur certius.

Deus astra gubernat.

"'1553. június 14.

Somhjaí Báthory András, Nádasdy Tamáshoz.

Nagyságos uram és bizodalmas atyám. ^) Szolgálatom

után. Ez országnak állapotját hiszem, hogy Kd megértette'

En az mint esmérem, kíszek királytol elszakadni. Az széke-

lyeknek volt gylések, de mit végeztének, nem értem. Oka ez,

hogy senkivel még szembe nem lehettem, hanem nz Yincznek

megadásában jártam, de az i)orkoláb meg nem adá, mutata

vajda uramra ; vajda uram megizené embere által hogy meg-

') Ez se lett, igaz.

2) Be ez teljesült. Három lánya volt : Auna. Kata s Orsik (Ol•^^olya

vagy Orz.si ?) ;
tz ntóbbit Nagy Iván nem említi.

•') B. Andiá.s Majlátli jNlargitnak, Xá<las(ly Anna l.i'tiiyjinak s Xá-

(lasd}' Tamás gyámloányának fVn-jt>.
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adja ; esmét mutata Haller Péterre, ezalatt Haller Péter iievi-

vel az szászsebes! királybíró bemene az kastélyba és az porko-

lábbal megegyenesedett, és az porkoláb keveset bir benne. Ma
jövék esmét vajda uramhoz írette. Haller Péter is itt leszen,

valamint adja isten ezután, esmét bizony [os] embertül írok

Kdnek felöle. Brassó és Besztercze és Segesvár, én úgy tu-

dom, liogy egyet értenek az székelyekkel és az nemesekkel,

azokkal, kik királyfia párti ; Kendy uram is egyik az tanítvá-

nyok közül, azt ballom bogy vajda uramat ilyen szóval bíz-

tatja volt; csak tégedet szánlak, csak ne lenníl köztönk mi-

kort királyt eláruljuk ; többeket is beszéllett. Havaselföldíbe

ki törökök voltak esmét baza mentek. Nekem azt írják Foga-

rasból, ha királynak nípe nem lesz az erdélyi várakban, bátor

ö felsége övének ne társa ez országot. Ezt is beszílik, bogy

még Szebennek nagyobb része elállott volna király melll. En
még Fogarasban nem mehettem ; ha isten engedi, az én uram-

nak, királynak felségínek híven akarok szolgálnom.

Ne felejtse el Kd ö felségitöl megszerzeni az parancsola-

tot Fogaras felül ez mostani vajdának és az jevend vajdák-

nak is hogy bíkességesek legyenek benne, jóllehet én semmi

tervínnek nem akarok Fogaras felül itt engednem. Nem írha-

tok többet mostan az postának elsietísíirt. Az úristen tartsa

meg Kdét sth. Ez levél költ Újvárban Szeredán szent Vid nap

eltt 1553. 14. Junii.

Kegyelmed szolgája és fia

Báthory András

somlyai mp.

Mindnyájan jó egészségbe vagyunk ide.

*1556. június 27.

Csányi Ákos, Nádasdíj Tamáshoz.

Kegyelmes uram. Az én éltig való szolgálatomnak

utána. Sziget felül mit értettem, mindent Kdnek megírtam

;

tegnap jütt tülük kiizül Szigeth alól való ember, ezt mondja,

hogy állapotja nincs az lüvésnek Szigetvárt és egynehány ezer

szekér hordja az vágott fát és kévékbe kiltött fát kivel éjjel-
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nappal tültik az árkot ; basa mind az zancsákokkal az fíinép-

pel az sánczba vagyon, kik ellen a szigetiek az isten keg}x4-

mes voltából nagy jámborul tartják magokat; de kevesen van-

nak, nincs kiknek alunniok (?), kevés az fegyverfogható, sok

jámbor asszony kiknek urok, íiok, leányok, sok üzvegy asszo-

nyok, sok szüzek leányok, kiknek keserves sírások kényergé-

sek engesztelje meg az atyaúristent az szent fiáért, bogy

vegye el ü tülök az pogánnak kegyetlen fegyverét, a rabságnak

szidalmát etc, kik azt is kiáltják, bogy király ü felsége miatt

adattatának ilyen rettenetes veszedelemre ; ki elütt eljöhettek

volna, de ü felsége nem bocsátta ; ki ha úgy vagyon az úristen

Ítéleti rajta és király is ü felsége ismerheti bücsülheti mivel

tartozik azok megszabadulásokért mind az ü felsége és fiai

fejek szerencsére vetésivel.

Az türlik táborban az holdolás engedelmébül minden-

nemi életnek büvsége vagyon mind embernek, lónak, és vala-

mit ember szükségére valót hadhoz kéván, az . . . ban mindent

megtalál, ennekfölötte fát hord (t. i. az árkokba) ki minden

faltör álgyúknál az Sziget elveszésének többet árt ; ennek

fölötte csak Tolnáról kétszáz puskást hoztak, ha ezeltt nem
hivék, ím most nagy veszedelemnek kell hinnünk. Ha úta

módja lehetne, kit Kd Buda elveszésekort adott tanácsúi,

égetnék az falukat valahová és meddig lehetne Fejérvár

felül alá.

Szükség volna ha Kd Puparkert ide küldené, mert az

egyik kerék malomnak nem vehetek hasznát, csak az egyik

forog, az vizek jóllehet valahová érünk, az ürlés meg

nem sznik, sem egyéb dolgokban Kd parancsolatja.

Hogy az had erdül}e szállott nagyobb része és hogy az

sánczokan üzör (sic) szekér és kocsi küztük vagyon, még csak

az parasztember is. ki hadat nem ismer, nem tudja mondani.

Csudálkoztam az tevéken, azt mondják, hogy egynehány százat

láttak, kiket csak egy felé nappal félre kivittek, külön-külön

rendbe. Mennyire érthettem, nem szinte kicsin had. Az úris-

ten tartsa meg Kdét sih. Kült Jvanizsán szent László király

napján 1556. Kegyelmed.

szolgája A. Chány mp.
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*1557. július 2.

Gdspá)' doctor Nddasdji Tamdsnéhoz.

Magiiilica domiiia. Post servitiorum stb. Ma nyolcz bó-

rán Majláthné asszonyom meggyónék és magát az úristennek

ajánlá, mind testébe mind lelkébe ; bizony jó bitbe vala és jó

teredelmességbe ; de az oltári szentségnek elvétele után, úgy

mint két tyúkmony sülte után annyira elájula, liogy az bódog

lölkét, azt tudók, bogy az úristennek markába adta volna ; de

addig kenék-fenék, bogy ez világra fordula és evek valami

kicsint az törött lébe ; ozton elnyúgodék, azután felsörkene és

jobban evek, a mint lebete. Igön biztatja magát az te nagysá-

god bosszú betegségével ; de ezt másszor meg ne késértse bogy

1'elöltezzék fejér szoknájába és köntesét reá vögye és úgy so-

káig az ágyon felülve megfáradjon ; mert felette igön ertlen

és nem tudom ba másszor az ájlásból felkél-e ; megliig}ge te

nagyságod bogy felette igöii beteg embör. Ördeg elvitte volna

mind szelenczéstül az trjéket, az kit megitt; mert minden

nagy nyavalya azután szállott reá ; igön féltöm az félfelét vala-

mitül ba meggyógyul es. Az úristen tartsa meg te nagyságo-

dat mind az én urammal és kis Ferencz urammal sok eszten-

deig stb. 2. Julii 1557.

Caspar Doctor

Servitor Magniticentiae Vestrae.

Ma irtani az én nagyságos uramnak es Osztfy Jakab

által az Majlátbné asszonyom felöl ; de ba te nagyságod ez éu

levelemet elkildi es, akarom.

ISOO. május 28.

Nddasdjj í\v(inc?: attjjdnak Nddasdtj Tamdsnak.

Tekéntes és nagyságos, tisztelend uram és szerelmes

apám. Szolgálatomat írom Kdnek, mint uramnak és szerelmes

apámnak. Az trombitát. Dobos Jánosnak kit Kd mondott

vala, bogy megveteti, vetesse meg Kd és küldje ineg Kd. Azon

es kérem Kdét, mint szerelmes apámat, bogy Kd kiildjeu
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nekem poma gránát, osztán egy kis kalomárist, kibl írni

tanoljak.

Egyéb újságot nem írhatok Kdnek, hanem Borsosnak

egy német leányt adtunk. Az úr Isten tartsa meg Kdét min-

den jovával sok esztendeig. Költ Sárvárat 28. die maji 1560.

Az te Kd szerelmes fia

Nádasdi Ferencz.

Czim : Tekéutetos és nagyságos tisztelend uramnak ús apámnak
Nádasdi THmá^suak, ország fé uádrispáujáuak és császár ö felsége lieltar-

lójának, nekem szerelmes apánmak adassék ez levél.

*1560. augusztus 2.

Sennyey J^erencz Nddasdi/ Tamáshoz.

(Töredék.)

'

.... lenni, jóllehet kegyelmes uram, bizony hogy érte

vagyok mint elmémmel mint cselekedetemmel, istennek sekét-

sékét es kérem hogy Nagyságot sziksékit és parancsolatidat

mint beteleséteném ; de lehetetlen mert sok borra adtam pézt

ki; de kifogytam beléle, mert sokra kült az Nagyságot sziksé-

kire, kit nagyságot mekért ; az péz nincs nálam annyira az

mennyire Nagyságot parancsolja, de kegyelmes uram. ím es-

mék elttünk az sárvári munka, az árok, egyép sokfelé való

munkák, kiknek mek kellene készelni, idei es volna .

Nagyságot adjon tanóságot honnént tegyem szerét az mun-

kákra való keltséknek ; mert hogy Sárvár fejháza nagyságod-

nak, az árokját mek kellene hásni (=ásni)
;
péznél kii (nélkül)

ne ; mert az úristennek jó voltából szaporáp az munka,

ki istennek es kellemetes, ez vilákon es áldottap leszen, tartóp

es leszen, az székén nyomorult feldnek es hasznosp.

Egyép dolgokra es minden dolgokra szorgalmatosok le-

szink, vigyázonk es. Továbbá kegyelmes uram, az sárvári to-

romnak fondamentoma már jobpan nem lehetett mint vagyon,

tepp karót bele nem verhettek
; jó fundamentoma vagyon, nem

félé (= fél), bátor azt nagyságot ne is féltse. Az hatalmas úr

Isten tartsa mek . . . sth.'Ez levél kült Kajmba 2. Augusti 1560.

Nagyságot erek szolgája

Sennyey Ferencz mp.
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Továbbá kegyelmes uram vettem az nagyságot paran-

csolatját, az Nyáry Bernált szolgáinak mek adattam nadrág-

gyát, az abrak felél az ötödik lóra es megadatom (?) ; de lia

mint az kedvek szerént lenne, isten gyéznije el, továbbá es

, én látom liogy lovai jól vannak.

(Sajátkez.)

*1563. márczius U.

Jlaylád Gábor Ozv. Nádasdíj Tamásudhuz.

Tekéntetes és nagyságos asszonyom, nekem tisztelend

asszonyom és anyám. Örökké való szolgálatomnak utána. Vet-

tem az Nagyságod levelét, kiben írja nagyságod bogy nagysá-

godnak neliéz, azonképen Kristóf ^) uramnak is, bogy én az

Kristóf uram szolgáját Jurusitat megfogtam volna és bogy

ezféle idegenség nem illenék közinkl^e. Az Nagyságod levelé-

bl veszem eszembe, liogy nem úgy adták Nagyságodnak az

dolgot eleibe, az mint vagyon : mert tudom bogy semmiképen

nem illenék, nem is volna módja, bogy én az Kristóf uram

szolgáját megfognám, sem egyéb barátomét most ; mert nálam

az értelme, bogy nem bazámba vagyok, bogy bonnan én vala-

kinek frigyét megvetbetném ; ba peniglen én valaki szolgáit

kezdeném fogdosni, bát nyilvánvaló garázdaságnak jele volna :

melybez most nekem semmi kévánságom nem volna és nincsen

is, ba egyéb lebetne benne ; miértliogy nem látom az módját.

Hanem igy értse Nagyságod, liogy én az én szolgámat tiszttar-

tómat fogtam meg Jurusitot, kit Kristóf uram sem tagad,

bogy asszonyomnak anyámnak adta, de nem énnekem, kit asz-

szonyom én liírembül ésakaratombul kéretett el Kristóf uram-

tul, én akaratombul adta neki az ispánságot is az tekéit

;

pénzt is, lovat kettt, rubát adott asszonyom neki ; most is

két avagy liároni lova vagyon Fogaraslja ; tudná i)enig Kris-

tóf uram, ba neki szoktak volna Fogarasból szolgát tartani

avagy szolgájának tisztet osztani. Azéit Nagyságod igy értse

az dolgot; inert jólleluít az ón asszonyommal anyámval én v/.

iílcig nem osztoztam, nem is osztozom : de egvedííl tudom én

Ná<.la í'ly Kristúí', Mnyhiil .J. uagybál yja.
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ott úrnak Fogarasba magamat. Kévánnám bizony liogy ha te

Kdnek az ki ezt eleiljc adta, azt is megjelentette volna, miért

fogtam én az én szolgámat ; de ezt én ellenem liogy ha régen

megölettem volna es. megérdemlette volna ;
kit Nagyságodtiil

mikor együtt leszünk el nem titkolok ; ha penig értené Nagy-

ságod, mit vétett, — gondolom hogy nagyságod sem dicsérné.

De ha Nagyságod parancsolatja az, hogy én az énnekem na-

gyot vétett bnös szolgámét bintetlen elbocsássam, az Nagy-

ságod parancsolatja szerint akarok mindenben járni
;
jelentse

meg Nagyságod és elbocsátom. Esmérem mindazáltal Nagy-

ságodnak amaz én sok szóval való szolgálatom ajánlatába

valami kételkedését, hon azt írja Nagyságod hogy nem sokval

tartja Nagyságod külömben mintha Nagyságodon esett volna
;

miérthogy az Kristóf uram szolgái Nagyságod szolgái ; de én

ez ideig mind magamat s mind szolgáimat olyan Nagyságod

szolgáinak tartottam mint Kristóf uramat, ezután is annak

tartom ; mert jóllehet én most Nagyságodnak nem pénzes

szolgája vagyok, de esmérem azt hogy elvettem régen és na-

ponként veszem azt én Nagyságodtul, kiért én Nagyságodnak

tartozom, szolgálatval. Továbbá az hon Nagyságod arrul ír.

hogy Nagyságod én velem és Kristóf urammal egy volna, az

mennyiben Nagyságod engemet böcsl, adja az úristen hogy

megszolgálhassam Nagyságodnak. Továbbá az levél felöl, sok

idti fogva nagy gyakorlatosságval ki felöl könyörgöttem

Nagyságodnak, jó választ gondolom hogy ideje volna várnom.

Az úristen tartsa meg Nagyságodat. Dátum Lindván 14.

Mártii 1563.

Te nagyságodnak

engedelmes szolgája és tia

Maylad Gábriel mp.

Ez levél1)l kit Kristóf uram nekem írt. az mását Kd-

nek kültem. — megesméri nagyságod ki szolgája Jurusity.

(Sajátkez.)
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'1567. január 18.

Bánffy László ^) özv. Nádasdy Tamásmhoz.

Spectabilis, generosa sth. Ennek elétte is te Xagyságo-

dat Szerdahelyi Péter deák által megleltem vala az én szerel-

mes leányom menyegzéje szolgáltatásának szükséges szerszá-

mért, tudniillik ezüstmívért, konyliaszerszámért és kárpitokért

és te Kd azzal ajánlotta magát, hogy a mit adhat örömest ád

te Kd az menyegzhöz való szerszámot ; kit te Kdnek mint

bizodalmas asszonyomnak és atyámfiának én hozzám való jó-

akaratját meg akarom szolgálni mind az én szerelmes gyer-

mekimmel egyetembe. lm azért az yitézl Szecsödy Istvánt

Kdhez küldettem, Kdét kérem mint bizodalmas asszonyomat

és atyámfiát hogy te Kd ez jegyzés szerint, a mint Kd levelé-

ben bekötve Kdnek küldettem, adjon ezüstmívet, konyhaszer-

számokat és kárpitokat ; ugyanazon szám szerint az menyegz
után ismég megküldeni Kdnek épen; hogy ha lehet, annyat

adja Kd, a mint jegyzést küldtem Kd levelében. És nagyobl)

bizonyságáért az mi szolgánktól Szecsödy Istvántól küldettük

pecsétünk alatt való levelet és kezenk írását, hogy a mennyi

morhát feladathat Kd, arra az levélre meghagytuk, hogy az

mi szolgánk rend szerént felírassa, és az levél Kdnél legyen

;

kit Kdnek mint bizodalmas asszonyomnak megszolgálom és

Kdnek épen ismég megküldem az szerszámot, valamennyet

felad Kd. És szóval is izentenk Kdnek az mi szobánktól Sze-

csödy Istvántól egynehány dolgokról, kinek te Kd meghigyje

szavát és te Kd ne hag}'ja vad {talán : válasz) nekl ; Kdnek
megszolgálom. Ezzel .iz úristen tartsa meg nagyságodat jó

egészségben. Dátum ex vne nostra Alsólindva. 18. Janua-

rii 1567.

Ladislaus Bánffy de Alsólindva comes.

') Maylád Gábor ipa.
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*1568. novomher J.

Ozr\ Blagciji Istvdnné F)-anf/epdn Doroffi/a ö:ír. XfídnfifTji

Tfnnásiv'ho':.

Spectabilis et magiiifica sth. Továbbá kivánnáin az ri^-

teiitül az te Kd egészsége fell bírt ballani mint asszonyom és

ücsém felöl és az te Kd szerelmes fia uram és ücsém fell. En
bála istennek mastan jó egészségben vagyok. Látja az úristen

bogy te Kdnek gyakortában írnék, s mint szerelmes asszo-

nyomnak és ücsémnek, de bizony nem volt kitül, banem ím ez

levelecskét küldtem mastan bán ^) uramtul ücsémtííl ; mert

énnekem szerelmes ücsém itt ez földen nincs több bizodalmom

nálánál isten után, ott az földen jjenig nincs több Kdnél.

Azért kérem Kdét mint asszonyomat és ücsémet, bogy az

mely levelet parancsolt volt Kd Farkas uramnak bogy énne-

kem adná, mikor Kd itt volt, erre ez udvarra és jobbágyokra

kiket Kd adott árvájának míg élek, még most sem adott, —
liogy te Kd adatná meg, mert ím ücsém bán uram mostan

Kdnél leszen ; azért Kd ü eltte íratná és vallaná az levelet

és ugyan bán uramtól küldené Kd énnekem az én szolgálato-

mért, bogy immár szerelmes ücsém kit énnekem árvájának

adott, ezután mig én élek, az várbiil bántasok ne lenne és

hogy az te Kd tiszttartói ne ártanák abboz nmgokat, kit Kd
az ü vérének és árvájának adott.

Azon is kenyergek te Kdnek mint asszonyomnak és

ücsénmek, bogy az mely két jobbágy tizeddel tartozik, kit Kd
adott, Kd ezeltt való esztendkbe megengedte, bogy mastan

is engedné meg Kd ; mert látja isten asszonyom és ücsém

hogy mást itt ez földen keveset termett az szl, az búzát pe-

nig az víz vitte el ; meghigyje Kd bogy nem lett több tlek IS\.

veder bornál, másfél mércze búzánál és valami kevés köles és

egy fél mércze rozsnál; az többi penig nem adnak tizedet,

hanem csak az kett tartozik, az kik Kosztanikon laknak,

kiket Kd akkor adott mikor Kd ide hozzánk jütt v(dt. Te

SzIudí Faiigepán Fereucz, kinek atyja György és e Jevél írójü

testvérek voltak.
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Xagyságodtul ezekbül kegyelmes választ yárok mint asszo-

iijomtiil és ücsémtü] : mert énnekem nincsen az én vén ko-

romban isten után több ki oltalmazna is, táplálna Kdnél és

az Kd szerelmes gyermekénél ; mert én az Kd bozzám való

jótettét meg nem szolgálbatom Kdnek ; banem az isten leszen

Kdnek érette ; én is, míg élek szolgálni akarok Kdnek, az én

árvaságom és szolgálatom ajánlva legyen Kdnek. sth. Dátum
ox castellc Lctowanycb die 1. Xovembris anno domini 1508.

Az te kegyelmed árvája és nénje

Dorotea Zlúnyi, spectab. et

magnif. condam domini Bla-

gay relicta.

'^^1572. július 24.

Ecsedi Báthory Miklós^ Nddasdíj Ferencznek.

Spectabilis et magn. domine, frates et offinis sth. Az

Kd levelét, kit Kd énnekem írt Bécsbül, 10. napján szent

Jakab bávának, énnekem megadák 22. napján ugyanazon bó-

nak, kil)en Kd ír arrúl, mivel biszi te Kd azt, bogy énnekem

nem köves csudálkozásom volt azon, bogy personalis praesen-

tiae uramot és Szentgyörgyi Gábrielt az te Kd szolgáját az

mi pozsonyi végezésünk szerént Kd ennyi ideig alá nem bo-

csátbatta volna ; ki Kd nebézségére volt volna; de az idnek

mivolta Kd akaratján kivül az dolgot balasztotta és minem
okok miá baladott legyen, te Kd azokat igaz elég bö szóval

elszámlálja. Annak utána látván, bogy ez Kd maga ment-

sége okok miá, te Kd az te Kd urával és bátyjával Nádasdy

Kristóf urammal és egyéb f jámbor szolgáival szólván, te Kd
lebetetlennek véli ez koronázatig, *) bogy Kd erre az útra in-

dulbatna
;
jövendre is, bogy ugyan most Kd napot nevezbetne

bizonyost, kegyelmed nem ösmerne ez okáért, bogy ez koroná-

zatnak gylése még (= mcdd'u]) tartana, Kd azt nem tudná

;

és annak okáért akart Kd ebbe minket megtudósétani, mivel

ez idnek állai)otia ezt ez dolgot ennyire balasztotta. bogy ez

') Kiulolf koronázása 1572. szeptember.



FÜ(!GELÉK. 241

jövü gylésbe hiszi Kd. hogy én is mind öcsémmel Báthory

István urammal ott lennék, ugyanott te Kddel Tegezhetniük

az te kegyelmed alájvésének bizonyos napjáról, ki mind én-

nekem és öcsémnek Estván uramnak alkalmas napnak láttat-

nék, egy akaratból végeznénk, és Kd véli azt, hogy ez te Kd
tetszése nekünk is jónak láttatik. Ha penig mi ugyan azt ki-

vánnok Kdtl öcsémmel egyetembe, hogy az gylésnek eltte

az Kd alájvésének bizonyos napja elvégezödnék, hát te

Kdnek mindjárást megírjuk; Kd penig az mint ez eltt is

megmondta : nem akar minket ebbe megbántani, hanem az

pozsonyi mi végezésünk szerént Kd András mester uramat, ki

most personalis praesentiae. Szentgyörgyi Gábriel urammal

az Kd szolgájával Kd alábocsátja teljes tanósággal és Kd
kész oly napot végezni az Kd alájüvéséröl, ki bizonyos legyen

és mind mi nekénk és Kdnek alkolmatos legyen, — meg-

értettük.

Azért jó uram atyámfia, bizony nem mondhatom, hogy

igaz, eleget nem csudálkoztam volna azon, hogy az Kd emberi

alájöveteli ennyire halada, kiváltképen penig ezt nem tudtam

mire vélni, hogy ennyi ideig Kd levele által sem adá tud-

tunkra, mi okáért Kdei nem bocsáthatta az Kd emberit ; de

ím értem az Kd levelébl, mi okok halasztották az dolgot és

kiváltképen, hogy Kd várakodott az András mester uram, ki

most personalis praesentiae, alkalmatosságán, hogy az ü fel-

sége parancsolatitól üreslhessen az alájövéshez. Az te Kd
tetszését is mind Nádasdy Kristóf urammal egyetembe és

jámbor szolgáival hogy az volna, hogy ez dolog ez jöv gy-
lésre haladna, holott Kd mi velünk István uram öcsémmel vé-

gezne. Azért az mi kívánságunk akaratunk mind urammal

öcsémmel ez vala, hogy ez koronázatnak eltte legyen nem-

csak az Kd emberi alájövése, de még az Kd közinkbe való

jövése is. De mivel ez dolog ennyit halada, szólván urammal

öcsémmel, mi úgy esmérjük, hogy ha szinte Kdnek mi [azt]

az választ tennk az kegyelmed levelére is, hogy Kd emberit

ez koronázat eltt hozzánk bocsássa is, míg ez mi levelünk

oda feljut, Kd és az kegyelmed emberi alájuthatnának ide, mi

nekünk is addig fel kelletik indulnunk. iVzért az Kd tetszésé-

nek és idnek rövid voltát látván, minekünk is alkolinatosban

NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI I,KVi:i,KI. 16
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láttatik, hogy az jöv gyléskoion, mikor Istennek akaratjá-

ból mi es mind urammal öcsémmel egyetembe ott akarunk

lenni, az Kd alájövésének bizonyos napja, ki mind minekünk

és Kdnek alkalmasnak láttatik, köztünk elvégezdjék. Azért

az Kd alájüvésének napjáról való végezést mi es ugyan az

koronázatra halasztjuk, Kddel mint urunkkal atyánkfiával

yégezünk.

Az te Kd jó atyaíiúságában mi semmit nem kételke-

dünk. Azért Kd az koronázatig az Kd kívánsága szerént em-

berit bátor alá ne munkálódtassa. Végezetre az mi az Fogaras

dolgát illeti, én az kegyelmedhez való atyafiuságunkért ennél

nagyobb dologban is szolgálnék. Azért im vajda uramnak i)

mindjárást írok az dologról, mert nem tudok mást ki az Kd
dolgát olyan szeretettel promoveálná ez dologban ott Erdély-

ben, mint vajda uram. Es Kdnek ajánlom atyafiúságunkkal

stb. Ex curia nostra Tagy, die 24. Julii d. 1572.

Deditissimus fráter et affinis

Comes Nicolans de Bathor iudex curiae

et consiliarius S. C. Eeque Maiestatis etc.

Külczim : Spectabili ac magnifico domiuo Francisco de Nádasd stb.

-^1596. május 24.

Báthory Erzsébet férjének Nddasdy Ferencznek.

Szolgálatomat irom Kdnek, mint szerelmes uramnak

stb. Az gyermekek fell Kdnek azt írhatom, hogy az Anna és

az Orsik egészségbe vannak ; de az Katóka az szájával igen

gonoszul vagyon ; mert az rothadás az szájába esett és még az

fogcsontba is benne az rothadás ; az vassal az foga közepibe

szinte el-felmegyen az borbély ; azt mondja, hogy szerencse ha

egynihán foga ki nem hull. Immár az úr Isten mint adja ezután

dolgát, nem tudom, de bizony igen fölötte gonoszól vagyon dolga.

Magam fell Kdnek azt írhatom, most mégis jobban vagyok,

hogy nem mint ez elmúlt napokban. Im értem az Kd levelébl,

melyben Kd az írja, hogy csaknem Erdélybe küldték Kdét; kin

bizony mindenek csudálkoznak, hogy Erdélynek semmi javában

Báthory István Erdély fejedelme.
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Kdnek része nem levén és ennek az földinek] javaival és zsír-

jával élvén, hogy mire való képest liagyta volna el Kd ezt az

földet ? En peniglen mitül fogva hallottam, elég keserséget

szenvedt[em], mert azt egy barátom énnekem megírta vala.

Isten tartsa meg Kdét jó egészségbe. írtam Sárváratt r
menybe meneteli után való pénteken 1596.

Kegyelmed szolgáló leánya

Bátori Erzsébet mp.'

Kütczim ; Az én szerelmes uramnak, az nagyságos Nádasdy Fe-

rencznek, nekem szerelmes uramnak adassék ez levél.

(Egészen sajátkez).

*1596. július 8.

Báthory Erzsébet férjének Nádasdy Ferencznek.

Szolgálatomat irom Kdnek mint szerelmes uramnak sth.

A gyermekek fell Kdnek azt írhatom, hogy az Anna Istennek

legyen hála egészségbe vagyon, az Orsiknak az szemei igen

fájnak, a Katónak ismég mind megveszett az szája. Magam
Istennek legyen hála egészségbe vagyok, csakhogy az szemeim

fájnak. Isten tartsa meg sih. írtam Sárvárott Szent Jakab

havának nyolczadik napján. 1596.

Kegyelmed szolgáló leánya

Bátori Ersébet mp.
(Sajátkez.)

*1604. január 18.

Nádasdy Orsolya ^) Báthory Erzsébethez.

Nagyságos nekem szerelmes asszonyom édes ángyom.

stb. Szerelmes én édes asszonyom, igen elfeled engem Nagy-

ságod, ily árva szolgáló atyátok fiát ; talán neheztel Nagysá-

god reám. Szerelmes én édes asszonyom, hogy én az én

szerelmes ín édes atyám helyett való édes gyámolom-

nak az ü édes testének takarására nem mehettem ; -) kit az

^) Nádasdy Ferencz unokatestvére, els férje Czobor Márton, a

második Pethö Gáspár.

2) Nádasdy Ferenczet érti, ki 1603. végén halt meg. (Xagy Iván

-szerint — Pethö Gerg. Magy. krónikája 156. után — 1604. január

4-dikén).

16*
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én Istenem ne adott volna érnem ! Megmentem magamat sze-

relmes asszonyom ; mert hogy nekem megadák az Nagyságod

levelét, láttam, hogy fekete az pöcsét, mindjárást elestem, sze-

relmes asszonyom, oly beteg voltam két hétig, hogy egy falat

az számban nem volt. Hogy kérdettem : há lesz az temet ? föl

akartam küdnöm, mert ertlen voltam; úgy mondták, hogy

elmúlt immár. Késn is hozták volt az levelet. Szerelmes asz-

szonyom, én azóta elég sok bút látok , az én ellenséges Peth
atyámfiai azzal boszontnak, hogy panaszolják szegénnek (t. i.

Nádasdynak) ; elesett az én csillagom ! Azeltt az szegény

ujamat hányták szememre , mert az szegény urat (t. i.

Xádasdy Ferenczet). Oh én édes szerelmes asszonyom, ne-

kem holt ü meg, én vagyok az árva, hogy nincs ez föl-

dön gyámolom, bizodalmam ! Nincs oly nap, hogy én nem

síratom szegént. Bizon szerelmes asszonyom, ím oda vannak

fiaim, minden nemzetem ! De hogy tudom, hogy nem találom

szegént, nem kívánkozom föl.

Hallom, hogy az én kegyelmes Istenem az édes ücsém-

nek 1) jó szerencsét adott ; legyen az Istennek nagy hála, az

Isten áldja meg ükét hosszú élettel, sok jó szerencsékkel ! Sze-

relmes asszonyom, hogy írá asszonyom anyám, úgy örültem, én

édes asszonyom, hogy sirva adtam az Istennek hálát rajta. Az
istenemmel bizonyétom, ha az édes Máriámat vette volna, sem

örültem volna inkább, mint az édes ücsém szerencséjének örü-

lök ; adja az Isten, lehessen nekem oly ótalmam az édes sógo-

rom mind az édes ücsémasszonynyal együtt, mint az édes

atyja volt. Oh, én édes asszonyom, ha venni akarta az jó úrfi,

hogy nem vette éltében az édes bátyámnak éltében, hadd

örült volna szegén ! Szerelmes asszonyom most kellene az én

szolgálatom Nagyságtoknak ; azért nekem parancsolj, szolgál-

tass velem ; engem az menyegzre ne úgy hijjon Nagyságod

mint egyéb atyjafiát, idegent; hanem úgy, hogy szolgáltass édes

asszonyom velem, az eltt egy holna])pal is elmegyek, mert én

az Nagyságtok gyermekinek holtomig tartozom igazán szol-

gálnom az ü édes atyjokért, az ki nekem oly volt mind örö-

mömben mind keserségemben mint az édes atyám. Asszo-

Értsd Báthori Erzsébet valamelyik láuyát. Az idüsbik Anna.

Zrínyi Miklósué
; az ifjabb. Kata H. Drugeth Györgyné lön.
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nyom, elhigyje Nagyságod, hogy soha én az én gyermekem-

nek sem kívánok több jót, mint Nagyságodnak az édes gyer-

mekidnek, oly atyádfiának tarts engem, ne felejts el édes asz-

szonyom immár engem árva atyádfiát, szolgáltass velem, pa-

rancsolj édes asszonyom.

Magam állapotom felöl azt írhatom Nagyságodnak, hogy

sok bosszúval illetnek. A várban nem lakhattam köztök, szol-

gámat verik, házamat elfoglalta ; az Isten tudná az én sok nyo-

morú állapotomat, nincs is immár kinek mondanom, ki engem

szánna és jó tanácsot adna, kiben hiznám ; Istenem, szerelmes

asszonyom, nincs kivel biztatnom magamat, az én Istenem

engem megfoszta az én édes ez világi gyámolomtul és ers

bizodalmamtul. Kívánnám szivem szerént nagyságodat lát-

nom ; csak éltemben beszélhetnék nagyságoddal, édes szép

asszonyom. Mindezek után stb. Költ ez levél Sztoropkón, az új

szerént szent Margit napján ^)

Az Nagyságod szolgáló leánya

Ursola Nádasdi mp.

Hirt nagyságodnak egyebet nem írhatok innéd, hanem

[hogy] az keresztén ^) prédikátorokat ersen kergetik. Kassán

immár nincs. Most fölsége az vármegyékre küldött valami

articulust, hogy ha pápisták nem lesznek, minden jószágokat

elveszik. Ezek is, úgy hallom, hátraküldik, fölségének azt

mondják, hogy ha hitiben háborgatja ükét, ezután az gylésre

sem mennek ; az rovás-pénzt is nem akarják megadni. Mit ád

Isten ezután, nem tudom.

Külczim : Az tekéntetes és nagyságos Báthory Orzsébet asszonnak

az üíhai nagys. Nádasdi Ferencz uram meghagyott özvegyének stb,

(Sajátkez).

1) Ez csak magyar sz. Margit (IV. Béla lánya) lehet (január 18.),

mert a kassai prot. prédikátorokat 1604. január elején kergették ki s a

levél utóirata ezt említi. L. Knauz kortan 213.

2) Azaz protestáns.

nÁdasdy tamás családi lkvelkí. 16**





Szokatlan szók és kifejezések.

Aliavi 98. : akarja.

Alázatos 16 209. : szelitl 16.

Alkolmason 101. : nagyon.

Annak is az egyek 203. : azok

egyike.

Asszonyember 110.; asszonj'i ál-

lat 78 : asszony; asszonyom tán-

cza 101. : valamely betegség, or-

bánczféle.

Aztúl megválva 65. : azon kivül.

Bagazia 204. : szines kelme, Páriz

Pápainál : tela colore tincta.

Bagdácsol 103. : lézeng, vánszorog.

Balog (kéz, láb) 73. : bal.

Bátor 146. stb. : bár ; 66. : bátran.

Becze 210.: batka, egy beczém sincs.

Bejetö 170. : bejette, bejötte.

Berencze 137. : tejkészítmény.

Bér 101. : br.

Bévonsza az eget 20. : beszívja a

levegt.

Bisalma 69. stb. : birsalma.

Bizony, egy 72. : egy bizonyos

(egyéniség).

Bizvábban 86. : bizvástabban.

Bókom 9. : bokám, nemcsak a láb-

nak, de a kéznek is a csuklója.

Búskodás 15. : búslakodás.

Cifra 158. : chiífre.

Csörgetik, az mint 11.: a hogy

híre jár.

Czimer 12. : a nynszt brt vették

ezimer szárara.

Czukkar kandi 29., czukarom

kandi 28. : sárga czukor.

l>akter 105. : doktor.

Dedeommá tenni 91. : te deummá
tenni, azaz fölmagasztalni.

Ebéllem 1. : ebédlem, ebédelek.

Egybeszelédülni 80. : összeszokni.

Egy ember (az) 79. : az egyszeri

ember.

Egy sütésbe egy béles 84. : egy sü-

tetre egy lepény.

Ekkedig 88. : eddig.

Elkerenkliet valamit 158.: ?

Elleutartó 141 : a ki vminek ellene

van.

Ellyen 195. : ilyen.

Elmegy a szölu 78. : elpusztul, el-

mossa az esí5.

Elmulatom az innepet 72. : eltöl-

tm.
Elöírü 41. : korai, korán ér (gyü-

mölcs).

Élmet szakasztá 9. : elém került.

Ember bak vagy 37. : ember \cigy.

Enczembenczem 64. : csekélység.

Ennegtova 88. : innét tova.

Erdei 89. : vaddisznó.

Érül 1 9. : örül.

Es 10. 85. stb. : i.s

Esmerö 55. : ismers.

Esmég 15. : ismét.

Észten napja vagyon 209. : ?

Ég 43. : leveg, égalj,; egészséges ég

3. : e. leveg, égalj ; égnek válto-

zása 60.: 1. változtatása; hideg ég

22. : hideg leveg; jó ég 22. : jó 1.

Kiveszteni 15. : éleszteni.

Érkezem valamihez 93.: ráérek va-

lamire.

NÁDASDY TAMÁS CSALÁDI LEVELEZÉSE, 1
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Érte vagyok 24. : rajta vagyok.

Favíz 67. : orvosszer.

Fáczánozik 36. : idt tölt, veszte-

get.

Fájadalmas 35. : fáj, a fejem fája-

dalmas.

Fegyverderék 205. : mellre való

vas mellény, latinul Páriz Pápai-

nál tliorax.

Fejház 235. : fe vagy föház, fö-

erösség.

Felállatás 2. : felállítás.

Felmimkálkodik 161.: felerölködik.

Felülvesz valaki valamit 134. : va-

laki valaminek föléje kereke-

dik.

Fé 89. : f, fej.

Filek rajta 134. : félek tle, tartok

tle.

Füstölög 37. : idt veszteget.

Gelet levél 70.: e. h. getel levél

vagjis kötelez levél.

Görset hány 438. : ?

Gyakorlatosság 237. : gyakoriság,

gyakorlatosságval : gyakran.

Gyermekded (valami állatról) 54 :

fiatal, gyönge.

Gj'ermek ló 137.: csikó.

Hagyjáron 77. : hagyján,

Hagyomás 52. : meghagyás.

Halogatnak 36. : folyton, de nem

nagyban halnak, v. ö. eszeget.

Hamar nap 185. : rövid idn.

Hanem 10. : de nem.

Hasznaja 54. : haszna.

Háhoró id 147. : háborús id, za-

varos id.

Ház 88 stb. : szoba.

Házas leány 17.: .szoba leány, bels

leány.

Hétbe kelve 1. : a jöv héten.

Hideg kása 47. : kedvelt eledel Ná-

dasdyóknál.

Hím 49.: czifntzat, a mo!3'et készen

lehetett vonni s úgy eWísíteui a

fehérnemre, mig himzés az, a

mit azon varrnak ki.

Hokmester 82. : udvarmester.

Holtak kelve 60 stb. : óta, (így is

holta kelve. 10.)

Hurutok 202. : hurutom van.

Húshagyat 147. : húshagyó.

Imádságot ont 207. : sokat imád-

kozik.

Ingj-en : bizonj', bizonj'ára, min-

den esetre
; ingj'en hagyj 63.: bi-

zonj'ára hagyj, ingyen ne vássék

az fogad 13. : sehogj'se.

Innejd 38. : innét.

Inó 57. : alkalmasint valami halá-

szó eszköz.

Isten imádság 156. : isten imádás.

Iszver 219. : öszvér.

Karisia 22. : egy kelme faj.

Kár nyitja fülünket 2. : károsodunk.

Kedég 88. : pedig.

Kedig 1 5. : pedig.

Kel 1 stb. : talán, kel}' alakban

is (22).

Kelly 12.: kell.

Kentura 23. : kelme faj.

Kerek táncz 24. : a táneznak vala-

mely neme.

Kevese 118. : kevés híja.

Kezdek (valamit tenni) 4. : fogok,

p. nálad sem kezdek sokat késni,

nem kezdjek érni 49. : nem

fogjuk . . .

Kezedbe kapják 18. : rajta kap-

nak.

Keze írását veti a levélre GS. : sa-

játkezleg ir valamit a más által

Íratott levélhez.

Képzöm 57. : képzelem.

Kén 29. : talán, kéntalán 30. :

ugyanaz.

Képébe (valakinek) 173. : nevében.

Kérküszöm 113. : kérkedem.

Kétes vag3'ok valamiben 173. : ké-

telkedem valamiben.
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Üiköcsén madár 214.: kerec5?en ?

Kii 59. : talán.

Király képe 6. : király helytartója.

Kül (valakin) 7. : kelevénye támad

valakiuek.

Kötél levél 70., kötés levél 5. : kö-

telez.

Követség 13. : izenet.

Közbeszéd 78. : közmondás, példa-

beszéd.

Küteszem a rokkáját 37. : leánynál

annyi, mint Icoénynél »kiteszem

a szrét.

«

Küvájom magamat 25. : kiszaba-

dulok.

Lábas erd 224. : nngy erd.

Lád 54. : lásd.

Leszáll a per 136. : megsznik a

per.

Lén 84. : lön.

Lévést 13. : nézve.

Lúdfi 1. : liba.

Magam feledtébe 105, : magamról

megfeledkezve.

Magtelién 69. : tenyésztésre valót.

Magyaráz 100. : szól.

Major majoros.

Maradok valamivé 191. : m. vala-

minek V. valami képen, p. árvává.

Marha 11. : jószág, érték.

Márczius 35. : a változó idjárásra

ma közmondásos április helyett

a régiek márcziust mondottak p.

olyan vagj'ok mint az márczius.

Másformára ütik a házat GQ. : át-

alakítják.

Megalél 60. : elalél.

Megcsavaroszik 21. : megkeveredik

(a dolog), zavarosabb lesz.

Megcsigáz 48. : megkínoz.

Megkünnydl 98. : megkönnyebb-

szik.

Meglátogat, valakit gyiimölcsök-

kel 5. : gj'ümölcsöket küld va-

lakinek.

Megmértékelem magamat 75.: mér-
séklem magamat,

Megnapoz 150. : elnapol.

Megnehezedem «5.: nehezebben ér-

zem magamat.

Megötni az pagyimentomot 82.:

leverni sárral a padlót.

Megsújtani 64., megsuprálni az al-

földet 63. : az alfélre verni (tré-

fás kifejezés).

Megtemérdekül 101.: meo-vastao--

szik.

Megtolni valakit 69. : túltenni va-

lakin.

Megválva valamitl 16.: valamin

kivül.

Megvesz a szája 243. : elromlik a

szája, fene esik a szájába.

Mennyi ember, annyi erkülcs 86. :

a hány ház, annyi szokás.

Mérföldön vagyon 1.: mértfüldre

van.

Méreg vagyok reá 50. : mérges va-

gyok reá.

Minden állatja szerént 201. : a

maga egész valóságában.

Mindjárást 144. : mindjárt.

Molna, moluunk 81. : malom, mal-

munk.

Möz 96. : gyönge, satnya, bete-

ges, mázna.

Naubbik 141. : nagyobbik.

Nádrispán 91.: nádorispán
; nAgy-

rispán, nándorispán alakokban is.

Nála legyen, csak, az dolog 34. :

csak tudja, csak ö legyen be-

avatva, tovább ne adja.

Nál (uél) kii, p. nálánál kii 95.

:

nélkül

Nehéz volta 75. : neheztelése.

Nyilva 92. : nyilván.

Nszik 50. : házasodik.

Onnajd 38. : onnét.

Orozva 19. : titkon, p. orozva erülj.

Ország 9., 32. : rendek, p. király

17*
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egész országával- (az összes ren-

dekkel), még az ország be nem
gylt (a rendek még nem jöttek

össze).

Ottan 17. : azonnal.

Öd 145. : id.

Pagyimentom 82. : pádimentom

azaz a szoba talaja.

Pakczál 19. : paczkáz.

Pakocs 70. : tréfa, pakocsra venni

:

tréfára venni, pakocsál u. o.

:

tréfál.

Paraszt urak 10. : világi urak.

Pállá lesz 33., körülbelül : pórul

' jár, lóvá lesz ; lehet hogy csak

valami adomán alapuló, családi

vagy vidéki közmondás, erre

vall az a körülmény, is hogy ilj-

alakban is elfordul ^szegénj^Pál

urammá lén« (31).

Pályát nj'erhi 24. : versenyben

gyzni.

Pillagó 107. : ruhák díszítésére való

fényes tárgy.

Pirag 84. : parancs, piragaként

:

parancsa szerint.

Pohár, valamely szent poharát meg-

adni vagy megtartani p. o. 215. :

névnap, valamely- névnapot meg-

tartani.

Poma gránát 30. : gránát alma.

Pozsár 1. : ponty.

Próba 29. : minta.

Reáfelelek 10. : megígérek.

Rekken 2. : körülbelül rekesz, gát.

V. ö. Páí-iz Pápainál : rekkentem

= supprimo, occludo, occulto
;

rekkentés = supressio, deletio.

Ujabb szótárainkban ez a tö is-

meretlen.

Rend (háznál) 83. : emelet (erdélyi

értelemben) p. föls rend ház, a

ház (fels) emelete. — Rendihez
és nemzetéhez képest 48.: állásá-

nak, családjának megfelelleg.

Ronezos 160. : rongj'os ; ronczosko-"

dik 1 2. : rongyoskodik.

Saczczoltatás 71. : sarczoltatás.

Sápolódik 41. : sopánkodik.

Scordiom 69. : ezerjófü.

Sellyér 195. : zsellér.

Semmi dolgom nincsen 35. : nincs

semmi bajom.

Sennj-edék 15.: valamel}' brbaj,

Páriz Pápainál scabief.

Simoni páré 92. : semmi baj.

Slejt 36. : rossz minség, selejtes.

Sohult 169. : sehol.

Sokadalom 58. : vásár.

Sonyó 30. : savanyu.

Sós tej 32. : Nádasdyéknál ked-

velt étel vagy ital.

Sprincz 192. : ráró, halász-sóh'om,

vadászáshoz idomították.

Strewma 223. : harcz.

Suhodalom 184. : megveretés, v. ö.

a suhodni igével.

Szalaghányás 116. : késlekedés (P)

Szavával (valakinek) : nevében : p.

szómmal 43. : nevemben, szóddal

57. : nevedben.

Számveö 99. : számvev.

Szelenczéstül 234. : mindenestül

:

ördeg elvitte volna mind sze-

lenczéstül az Törjéket.

Szemben lenni valakivel p. 53. : ta-

lálkozni, értekezni valakivel.

Szerencsére 38. : a véletlenre.

Szerencsését 88. : szerencséssé tesz.

Szeret, valakit vmivel 49. : olyan-

forma kifejezés, mint megláto-

gat valamivel.

Szerével hagyni valamit 126.

:

módban, rendben hagyni vmit.

Szertartás 17. : rendtartás.

Szikes 139. : szükséges.

Szülfíí 28. : növényfaj, a melyuek

gyökerét használták.

Szkös vagyok költség nélkül 3.

:

szkölködöm.
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, Talám 2. : talán.

Talpát köszörülni az úthoz fi6. :

útra készülni.

Tanúság •i8. : tanítás, utasítás.

Tanyesztra 27. : tarisznya.

Táró 78. : ?

Tén 95. : tön.

Thruciscus 30. : növényfaj.

Tombiitö arany 37. : ?

Tör, 137. : az olajnak valamije.

Törött lé 234. : a régi magyar

konyha legdivatosabb lénemi-

nek egyike.

Törött marott 52. : ütött kopott.

Tulyokl37.: tulok.

Tung 102. : hordóféle.

Túrtatni valakinek az hátát 49. :

nagyon keresni valakin valamit.

TlÖ 9. : tle.

Tündóreskedik 97. : elö-elötuuik.

Tüzes ház 66, : alkalmasint az oly

SLoba, a melyet fteni lehet.

Tyúkmony 234. : tojás.

Utlvarlani 210. : tisztelegni.

Uramné p. 168. : asszonyom.

tíresülök valamitl 241. : szabadu-

lok valamitl.

Üz : íz.

Valahounajd 29 . : valahonnét.

Választig 105. : lehetleg.

Választigen 114. ; u. a.

Vém 39. : vevém.

Vétket vallani 101.: vétket elkö-

vetni.

Zsaladia 33., zsaladja 102. : saláta.

Zsankó 24. : ?



Néy- és tárgymutató.

Agár 178. 188.

Akach Antal 225.

Alapy János 51.

Ali 16. 127. 128. 129.

Alma 76.

Alnátlorság 38.

Alsólindva 236.

Ambrus deák 51.

Anna, I. Ferdinánd neje 17. 12 4-.

Anna asszony 1. Szlúnyi Anna.

András mester 241.

Andrássy Márton 145.

Angyal János 223.

Antal uram 145.

Apafy György 148.

Appellátio 48. 155.

Apostolok cselekedeti 120.

Apponyi István 214.

Apród 48.

Arany 34. 120 ;
— fonál 107 ;

—
láncz 165. 205 ;

— szem 182.

Arco gróf, ab. 51.

Aszalóház 40.

Asszonyom táncza 101.

Asszú gyümölcs 103.

Atlacz selyem 29.

Augusta város 49.

Adámdér 13.

Ádám deák 5. 47. 81. 192.

Ádám uram 87. 110. 159. 203. 205.

217.

Ádám Gál 51.

Ágymelegitö 63.

Ágoston 178. 189.

Ágyszerszám 30.

Álg^'úk 38.

Bagazia 204.

Bagoly Györgyné 165.

Balassa János 51. 216 ;
— Péter

213 ;
— Zsigmond 51.

Balassáné 20.

Balassi 1. Balassa.

Balaton 79.

Balázs 29. — deák 28. 201.

Baluer András 209.

Balog Benedek 178,

Baraczk 79. 80. 178. 198.

Baradics 156.

Barbacsit 206*

Barkó (Zemplén m.) 8.

Barom 113. 137. 145.

Basa 118. 127. 128.

Basarabné 115.

Battyányi 7. 17. 25. 34. 36. 51. 85.

94. 106; — Ferencz 137; —
Kristóf 51 ;

— Orbán 123. 12 8.

Battyányiné 32. 96. 114.210. 211.

Bába 20 ; bécsi — 35.

Bálint deák 168.

Bálint uram 1. Török Bálint.

Bánffy 67 ;
— Antal 220 ;

— Ber-

nát 148 ;
— István 51. ^6; —

László 7. 51. 104. 171. 172. 238.

Bányász. 3.

Bársony 12. 23. 107. 108.

Bátliory 33. 41 ;
— András 5. 51.

77. 89. 99. 128. 132. 133. 136.

138—141. 150. 151. 156. 158.

232. (részben András uramnak

írva) — Erzsébet 242. 243 ;

—
István 241. 242 ;

— 3IiklÓ3 24?.

Jiátlior^ué 32.
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Bebek 21 ;
— György 51.

Becsér 50.

Beckrer János 165.

Benedek deák 107.

Bereucze 137.

Bergetey Báliut 30.

Bernárd uram 206.

Berzencze (Somogy m.) 38.

Besenyei Jósa deák 148.

Beszprém 1. Veszprém.

Besztercze 39. 40. 42. 43. 132.

Betegek 98.

Bethlen Farkas 129.

Betonika viz 100.

Beycsi 43.

Bezerédy Gergely 163. 165.

Bécs 1. 3. 4. 6. 7. 10 — 15. 19 —
26. 28 — 30. 32. 33. 37 — 41. 43.

— 47. 53.55 ~ 62. 64. 65. 67 —
69. 78. 80. 93. 107. 110. 161. 163.

178 — 185. 190. 192 — 216.

222. 223. 240.

Bécsi György 112 ;
— liáz 110.

Béglerbég 16.

Béles 10. 64, 82. 94. 103.

Bér (Komárom m.) 79.

Biblia 175. 178. 182.

Bika Imre 127.

Bikkmak olaj 137.

Birsalma 69. 106. 113.

Blagay 51.

Blandrata 183.

Bocskai György 185. 198.

Bodonliely (Sopron m.) 18.

Bogdány Dömötör 212. 213.

Boglár 108.

Bolcsér 63. 68.

Boldizsár 25. 33; — deák 18. 23.

25. 44.

« Bolondos (Trencsén m.) 104.

Bonczódfölde (Zala mQ 103.

Bork 2T.

Bornemisza 14 ;
— Benedek 51

;

Menyhárt 14; — Pál veszprémi

püsp. 7, egyébként 1. nyitraipüsp.

Borsó 23.

Borsos 235.

Bosnyák 8.

Borbély 189. 221. 242.

Eorkapcza 189.

Boszniai basa 16,

Botlika Fereucz, tárnoki, 218.

Bottyáni 1. Batthyányi.

Büth György 33 ;
— János, szép-

laki 148.

Bóza 92.

Bölcs 95.

Brassay Pál, kolozsvári 148. 165.

Brassó 129. 232.

Brazlai posztó 23.

Buda 11. 16. 233 ;
— i basa 16 ;

—
István 148.

Cajetánus 1. Kajetán.

Castaldo. 8.

Chakor Ferencz 136.

Chorum János 51.

Cifra 138. 158.

Csanádi püspök 50.

Csapód (Sopron m.) 17. 77.

Csausz 123. 124. 129.

Csáfordi 6. 21. 60. 83. 91.

Csáktornj'a 54.

Csáky 92. 98. 191 ;
— László 23

— Mihály 125.

Csáuy (Zala m.) 6. 36. 79. 233. — i

6.36.58.60. 61. 64. 103. 111. 112.

212. 213 ;
— Akáczius 9. 34.

Csehek 1.

Cseh Bród 1.2.

Csejte (Nyitra m.) 197.

Csepreg (Vas m.) 14. 180. 207.

219.

Cseresznye 17. 22. 23.

Cseri major 69.

Csillag jóslat 226.

Csornai prépost 51.

Csorgó 16. 38.

Csuny (Mosony m.) 16.

Czenk (Sopron m.) 72.

Czinfalva (Sopron m.) 60,
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Czipó 79. 80. 82. 94.

Czotor 51.

Czukarom kandi 28.

I>aczü Bernát 148; — Máté 147.

151 : — Pál 148.

Dajka 98. 106.

Darabont 194.

Dámvad 72.

Deák nyelv 175. 181. 182. 190.

201.

Decsy István 148.

Dempsedy Máté 147.

Derékalj 30.

Dessewfíy 51.

Dézma 166.

Dinnye 9. 32. 45. 76. 81. 194.

Disznó 35.

Dobó István 51.

Dobóné 168.

Dobos János 200. 284.

Doktor 10. 24. 25. 31. 32. 61. e2.

65. 73. 87. 91. 92. 98. 156.

Dolmány 22. 26. 204 ;
— ka 107.

Dörgecs 103.

Drinápoly 124. 149. 152.

Drág-ffyné 139,

Druget György, liomonnai 244.

Duránczai baraczk 216.

Eck gróf 51. 216. 217.

Ecsed 163. 164.

Egeralja 108.

Eger 7.

Egri püspök 50. 193.

Ékes 41.

Elevengyömbér 55.

Eperjes 51.

Erdély 4. 32. 83. 89. 115. 119. 169;

— i István 183.

Ei-dödy 66 ;
— Péter 8. 18. 50. 51.

(részben bán uram néven)

Ersség 99.

Esztergom 7. 222.

Ezreim nram 104.

Ezüst 52. 54. 120. 238.

í;rsek 43. 48. 60. 62.

Fabriciue Pál 226.

Farathos Gergely 120.

Farkas uram 82. 239.

Farsang 31. 57.

Feg3'verderék 205. 208.

Fejal 30.

Fejérruha 65.

Fejérvár 88. 128. 170. 224. 233.

Fekete Albert 208.

Felföld 21.

Feny 69.

Ferdinánd (I.) »király«-nak írva :

1. 6. 9. 11. 14. 19. 71. 144.

160, (Ferdinánd király) 223
;

» császár«-nak írva : 23— 25. 28.

30. 31. 36. 39. 40. 45. 46. 48.

55—58. 61. 62. 66—68. 106. 110;

»ö fölségé«-nek írva: 8. 164.

165.

Ferdinánd fölierczeg »király fia«

néven 16. 96.

Ferencz 29. 33. 35. 39 — 41. 44 —
48. 52 — 55. 58 — 65. 67 — 69.

78. 88. 97 — 100. 104. 107. 108.

110. 112. 113.

Ferencz, szent, bélese 100 ;
— po-

hara 215.

Ferencz pap 152.

Ferencz uram 128. 129. 132. 133.

135. 136. 138. 139. 181. 185. 195.

196. 198. 203. 212. 217. 234.

Ferencz uramné 60.

Ferkó 14 — 22. 24 — 27. 29 — 31.

33. 36. 39. 41. 43. 49. 50. 52. 56

— 58. 65. 95 — 100. 104. 106 —
110. 157 ; — cska 23.

Fert 48. 37. 53. 54. 73 ;
— köz

219. 225.

Fluxus C^^.

Fogaras 117. 122. 124. 129. 131.

132. 135. 139. 142 — 144 146 —
150.(153.154. 157. 165. 168 —
172. 174. 236. 237. 242.

Forgács Ferencz 1. váradi püspök.

Föls luha 204.
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Fölsülindva 17.

Fölsreudliáz 83.

Franczia király követe 118. 152.

Frauczusük vize 61.

Frangepán István 51.

Fráter György 123. 124. 127. 128.

131. 135. 136. 138. 143. 147. 15o.

Frigy 207.

Fukarok (Fuggerek) 51.

F 95.

Füles (Föles, Files, Soprou ni.)

24. 66.

Fülöp (II.) spanyol király 61.

Fszerszám 50.

Füsztüi Mártonné 80.

Gabona 35.

Gábriel 8. 21. 42. 83. ÜO. 153. 154.

159. 160; — deák 104. 133.

Gajetán 1. Kajetáu.

Galacz 116.

Galamb 27. 29.

Garádics 156.

Gábor 76. 78. 136. 137.

Gáspár doktor 16. 20. 22. 42. 43.

100.

Gerezsd (Nagy- és Kis-, Sopron m.)

78.

Gerendy Márton 120.

Gergely pápa 183.

Gerlicze 27.

Geszthy János 51.

Gokánfalva (alkalmasint a sopron-

megyei Gogánfa értend) 195.

Gomb 13. 109. 204.

Gomba 37. 41.

Gondvisel 137.

Qordács 23.

Görög 153 ;
— láda 20.

Gregoriánczi Pál 1. gyri püspök.

Grécz 8.

Gritti 222.

Gulya 69.

Guzman 12.

Gyczy 155
;
— György 156 ;

— Far-

kas 195.

Gyolcs 120.

Gyöngy 3.

Gyr 20. 31. 55. 56.

György uram 11. 27. 81. 185.

Gyri püspök 50 ;
— tábor 7. 19.

Gyrik Kelemen 53.

Györkó 59.

Gyulafy László 206.

Gyulay 3Iiklós 15.

Gyurkicza László 148.

Gylés 31. 62. 178. 212. 213. 234.

240. 241. 242. 245.

Gyümölcs 37. 45. 103. 109. 144.

Gyr 49.

Hagymásy Lestár 102.

Hal 37. 67. 82. 108 ;
— ára ü<o

;

—
tartó 100.

Halász 8 ;
— at 36. 57. 77. 108.

Haller Péter 232.

Halolti 24.

Harang 212.

Havaseli vajda 8. 115. 136.

Havasiak 103.

Hán, (Hanság) 56.

Háló 212.

Hásságyi Borbála 33.

Házsöpr 23.

Hegyes tr 209.

Hegyfalu 219 ;
— k 100. 225 ;

—
vám 190.

Herberstein 4.

Herczeg 6. 87.

Hideglelés 113. 114.

Him 49.

Himl 97. 134. 150.

Himperg 64.

Hintó szekér 48.

Hodász 222.

Hofmester 190.

Hóliarmat 107.

Hokmester 4. 8. 48. 163.

Holdolás 233.

Homonnai 51.

Hó pénz 116.

Horpács 59. 195. 199.
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Horvát 47. 107 ;
— Gáspár 51

;

—
Márk 51; — Miklós 112; —
ország 35. 57, 60.

Hosszutóty Bernátué 77.

Huslaag-yó 21. 102.

Huszt 119. 120. 121. 122. 225.

Hüter 64.

Ibraim 221. 223.

Ida (Nagy Ida, Kolos megye) 85.

165.

Iktatás 168.

Ilona asszony 29. 35,

Impérium 11. 198.

Inas 109.

Indiai damasz 11.

Ing- 48. 206 ; — alsó 204.

ír 42. 105.

Irha 29.

Ispikanard olaj 173.

István uram 80. 81. 197.

Iváncsi 24 ;
— Péter 103.

Izabella, I. János neje 44. 118. 127.

129. 144. 146. 148. 168.

Izrael 177.

János deák 27. 118. 199. 211. 216.

János (I.) 135. 222 ;
— (II.) >;'kJrály

fia« néven 144. 232 ;
— »János

király fia« néven 180. 183; —
»fejedelem« néven 169. 171.

Jegygyr 48.

Jónás 107.

Július doktor 59. 62. 63.

Jurisics Miklós 51. 223.

Jurusity 236. 237.

Kajetán 27. 29. 63. 186. 207.

Kalán 52.

Kalendáriom 76.

Kalamáris 235.

Kalomár 12.

Kamáncze 209.

Kamarjay 38.

Kaucellárius 5— 7.

Kanizsa 16. 20. 31. 38. 39. 46. 79.

85. 95. 233 ;
— y Lászlóué 9.

Kappan 72. 88.

Kapu 17. 34. 56. 67. 74. 76. 79. 85.

235.

Kapornaki apát 51.

Karisia 22.

Karvaly 25. 26. 96. 178. 192. 194.

214.

Kassa 51. 83. 162. 163. 164. 165.

245.

Kastély 4.

Kata asszony 92.

Katafalva 222.

Katona Ferencz 80.

Katóka 242. 243.

Kazul 124. 186.

Károly föherczeg 62. 17 9. 211.

Kárpit 112. 238.

Kászon basa 16.

Kátay György 48. 107.

Kávásy Albertné 141 ;
-- Jób 154.

Kecsedy 168. 169.

Kecske 137.

Kegyes 27. 28. 41. 73. 87.

Kelemen 178. 192. 193. 194,

Kelevény 73.

Kelis 16.

Kemény István 221.

Kendy Ferencz 8. 122. 146. 147.

165. 232.

Kencstartó 1. Fráter Gj'örgy.

Kerechenyi 214 ;
— László 51 ;

—
— né 14.

Kereslág 87.

Keresztúr 17. 23. 31. 34. 06 —
38. 40. 45. 47. 56. 59. 60. 63. 64.

67. 68. 95. 100. 101. 191. 192.

196. 201. 206.

Keresztúri tó 36 ;
— udvar 56.

Keresztyén 117 ;
— anyaszentegy-

ház 91 ;
— ség 222.

Keszkenöcske 10.

Kevesi András, veszprémi püspök

50.

Kezty 212.

Kép 72. 141. 210.

Kiköcsén 214.
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Kinsperger 18 ;
— né 37.

Király embere 168 ;
— képe 6.

Kirclisclilag 87.

Kis-Szebeu 51.

Kis-Vártla 180.

Kocsis István 92.

Kocsy 76.

Kolosvár 5.

Komárom 187.

Komédia 205.

Komlósy 52. 64. 65. 69. 93. 103.

Konyha szerszám 238.

Koronázás 240. 241. 242.

Kosonna liabarnicza 102. 138.

Koszorú 49.

Kosztanik 239.

Kopja 79. 160.

Kökény 80.

Köntös 48. 109.

Körmend 220. 223.

Körmöczbánya 51.

Körtvély 13. 33. 41. 57. 178; —
elöérö 41.

Köszvény 132.

Köteles 165.

Követ 11. 19. 145. 152. 161.

Kövi hal 59. 64. 73.

Köesö 78,

Kszeg 219. 220. 221. 222. 223.

Krabat 92.

Krems 29. 44. 45. 47.

Kristóf uram 54. 56. 118. 133. 158.

161. 180. 191. 206. 217. 236. 237.

240.

Krusyth 51.

Kunbiróság 91.

Ladom 9.

Ladony Demeter 10.

Lajos (IT.) 135.

Lant 30.

Latin nyelv 1. deák nyelv.

Lábmelegítö 63.

Láncz 212.

Lánzsér 69. 113.

Jiászló király (II. Ulászló) 46.

László uram 172.

Lencsés 46.

Leudva (Liudva) 99. 104. 237 ; Al-

só — 236 ; Föls — 17.

Lengyel 28 ;
— Márton 44.

Leoka 1. Léka.

Letovanics 240.

Leuka 1. Léka.

Lestár 31.

Légyfogó üveg 26.

Léka 2. 3. 9. 17. 22. 30. 34. 38. 56.

59. 67. 74. 86— 89. 91. 96 — 99.

109. 110. 112. 217 ;
— i biró 8

;

— i ház 5. 66.

Liktarium 69.

Linz 222.

Lippa 6 ;
— i 161.

Listius 193. 194.

Liszt 37. 67.

Lizimachus pénz 132.

Lovász mester 18.

Ló 135. 137. 153.

Lórom gyökér 15.

Lós 24
;
— i szölö 17.

Lótanító 217.

Lcse 51.

Lrincz 10 ;
— falvay Kristóf 205.

Lud 72. 88 ;
— fi 3. 54.

Luther 61.

Maczedoniai Péter 51. 62.

Madár 211.

Madarász 211. 212 ;
— at 77.

Magyarország 92. 131.

Majláth 30. 49. 71 ;
— Gábor 82.

134. 150. 172. 237 ; V. Ö. Gáb-

riel és Gábor jelszavakat ;
—

István 123. 124. 218. 224. — Ist-

vánné 6.115. 116. 121; —né
44. 87. 90. 95. 115. 234.

Majoros 137.

Makária körtvély 37. 102. 106.

Makdon asszony 224.

Makkos Ambrus 41.

Makray 158. 161 ;
— Lukács 137.

Malomi Péter 97.
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Markó uram 110.

Margit asszoDy 84,

Marclieck 3.

Markos Péter 225.

Marsin 84.

Maskara 27.

Mákos rétes 103.

Márczius szele 66.

Mária, Miksa király neje, 22— 25.

32. 33. 37. 38. 41. 42. 54. 57. 62.

171. 197.

Máté deák 116.

Mecklenburgi lierczeg 58.

Medd teliéu 137.

Meggyóuás 234.

Megnyírés 23.

Meuezesné 158.

Mennyegzö 22. 31. 32. 43. 47. 50.

53— 55. 102. 145— 148. 150. 218.

238. 244.

Mester 185. 187. 188. 189. 191. 209.

Metéllés 90.

Ménes 69. 137.

Méray 51. GQ.

Miklós Pál 53. 107. 180. 202.

Miksa »cseh királ3'«-nak írva: 1.

13. 24. 25. 29. 40 ; »király«-nak

írva : 32. 33. 35—37. 40. 41. 43.

106. » császár«-nak írva : 187—
191.196. 198—200.203.205. 215.

216 ;
— fiai 205 ;

— udvara 171.

Mise 6. 7. 56.

Moldvaiak 146.

Mollard 180. 197, 200.203.205;

— né 194. 196. 205. 206.

Monyorókerék 54.

Morlia 53. 149.

Mosóné 23.

Muraköz 16.

Muskatály alma 37. 102. 106. 192;

— körtvélj'' 41.

Nadrág 22. 45.

Nagy István 187 ;
— Szomlnit 51.

Naptár. 76.

Natuliai basa 222.

Nádasd 218. 220. 221.

Nádasdy 160; —Ferencz : 1. Ferencz,

F. uram, Ferkó, Ferkócska sza-

vak alatt ; — Gás^iár 83 ;

—
Kristóf 240. 241. V. ö. Kristóf

uram ;
— Márton 85 ;

— Orso-

lya 245.

Nádméz 28.

Nádorispán (nagyrispán) 9. 91. 129.

Nátha 34. 35. 69. 113.

Nevetlen körtvély 37.

Német 129. 164. 181. 182. 188 ;

—
császár 222; — ház 160; —
nj'elv 175. 190. 201 ;

— ország 1.

Imperiam ;
— pénz 67.

Nikoletom 194.

Nj^aláhvár 123.

Nyavalya 10. 111.

Nyáry Bernát 236.

Nyest 26.

Nyitrai püspök 50.

Nyuszt 12.
r

Óbudai prépost 51.

Okulár 43. 145.

Olasz, galamb 28 ;
— lótanító 217

;

— nyelv 27 ;
— ország 6. 28.

63. 141.

Oláh Balázs 132. 147; —István

10. 161 ;
— Miklós 1. érsek és

kanczellárius alatt.

Olt 131.

Oltás 38.

Orátio 130. 137.

Orbán deák 122. 127.

Orda 137.

Orgonás Demeter 169.

Oroszy Péter 116. 119. 127. 129.

Orsolya asszony 24. 25. 98. 106. 108.

Orsolya(szent)bélese81.82. 88. 106.

Ország 32. 36. 121. 16
;
— gylés

1. Gylés ;
— követe 142. 143.

144 ;
— Kristóf 51 ; — szolgái 13.

Orvosság 24. 42.59. 60. 87. 106.U0.

Ótvar 97.

Öi'eg ifjú 22.
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Örök szolga 59.

Öszvér 219.

Öv 10.

Öry Mihály 59.

Pacsod (Zala m.) 79.

Paizs 160.

Paksy 51.

Pai^iros 36.

Pap 56.

Paplau 30.

Patak 163.

Patika 42. 65.

Patikárius 69.

Pál 151.

Pálosy Miklós 148. 171.

Pálffy Péter 51.

Pálffyné 212.

Pánczél 209.

Pápa 128. 129 ;
— követe 61.

Pápa város 4. 196. 223.

Párna 30.

Páva 88.

Pekry Lajos 220. 222.

Perecz 72. 79. 80. 82.

Perényil63; — Gábor 51. 119;

— György 187 ;
— János 122 ;

—
Péter 129.

Pereszlegi 41.

Pernesz 47.

Perneszit 1. P. Gj'örgj'.

Perneszít György 3. 4. 6, 38. 55.

Y. ö. György uram.

Personalis praesentiae 240. 241,

Perzsiai király 31.

Pestis 6.17.60.62. 63. 113. 191.213.

Petliö 162. 163. (kapitány uram

néven) 244 ;
— János 51. 209.

210 ;
— Gáspár 243.

Petrovits 147. 148. 158.

Pécs 16 ;
— i püspök 20. 50 ;

— y
Farkas 5 ;

— Márton 45. 46. 52.

54. 55. 107.

Pénz 36. 39. 167. 197.

Péter deák 171
;
— vajda 224 ;

—
doktor 20.

Pillagü 107.

Pitar János 133.

Pisztráng 58 ;
— os patak 57. 108.

Plébános 166.

Podmaniczky Kafael 36. 39. 40.

Pogácsa 79. 80.

Pohár 52 ;
— szék 48. 53.

Poky Menyhért 162. 163.

Polány Sebestyén 156.

Polgár 190. 201.

Pomagy 37. 53. 54.

Poór Albert 41.

Porkoláb 117. 151. 231.

Poroszka 132.

Posztó 23. 109.

Pozsony 9. 12. 13. 17. 18. 20. 21.

25. 31 — 37. 39. 40, 46 — 48. 50-

52— 55. 93. 119. 213. 214. 216.

217 ;
— i ispán 122.

Posta 6. 222. 232.

Prága 1. 30.

Prédikátor 46, 60. 63. 64. 105. 183.

245.

Prém 92. 108.

Prinyi 1. Perényi.

Prókátor 147. 165, 169.

Prukj' Balázs 45.

Puparker 233,

Puskapor 221.

Puttón 102,

Quadrio 61.

Rablás 146,

Kajky János 135.

Eavony 2. 10.

Rábaköz 219.

Rántott hal 101,

Regede 225.

Retek 17.

Récsei 6. 10 ;
— István 123,

Révayak 51.

Rohoncz 25.

Rothadás (száj-) 242.

Rovás pénz 245.

Rusztán basa 152.

Sajt 137.
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Salamon 181.

Salétrom 221.

Salzburg 34.

Sár 219.

Sárkány 4. 11 — 13.21. 26. 32. 49.

52. 53. 78. 90. 95. 96. 106. 109.

137. V. ö. Antal uram.

Sárod 37.

Sárvár 5. 7. 15. 18. 22. 23. 29. 30.

36. 38 — 40. 43. 45. 53. 56. 60.

67. 68. 70 — 77. 79. 81. 82. 84.

85. 87. 90. 92. 94 — 97. 99 —
103. 105. 106. 107. 109. 111 —
114. 144. 155 — 157. 162. 175.

194. 219. 221. 222. 224. 235.

242.

Sás 95.

Sbardalath 178. 198. 210.

Schlickek 2.

Scipio gróf 62.

Scordium 69.

Sebgyógyító 61 ;
— kötés 65; —

orvos 61.

Segesvár 232.

Segéd György 5.

Selindy János 136.

Selmecz 51.

Selye 137.

Selyem 29.

Semlyedara 191.

Semjén 219.

Sennyey Pál 148.

Serédy Gáspár 51.

Sibolti Demeter 193. 194.

Sibrik 50. 221.

Sittke 24.

Sisak 209.

Sokoró alja 73.

Sófi asszony 224.

Sokadalom 162.

Somló 141.

Somor János 225.

Sopron 3. 51. 68. 94. 22 :í.

Sóstej 82. 102.

Söjtör 17. 34. 48. 78, 155.

Söptei György 203.

Spahi 222.

Spanyol 31. 80. 217; — ország

179
;
— udvarhölgyek 8.

Sprincz 192. 194. 195.

Spárga 8. 38.

Stenizsnj'ák 25. 33. 44. 49. 57. 106.

Suba 12. 48.

Sült hal 103.

Süly 1.

Svendi 193.

Szabó János 71; — Pál 8; —
Péter 127.

Szalay János 88. 116. 117. 218 ;

—
Pál 42. 6. 159.

Szalonna 35. 74.

Szalolnok=Szalonak.

Szalonak 154.

Számvétel 139. 147. 152.

Számvev 150.

Szán 73 ;
— kázás 89.

Szász lierczeg 7.

Szászok 131.

Szászsebes! királj'biró 232.

Szeben 141. 232.

Szecsödi István 238.

Szegfüszín 92.

Szekér 68. 153.

Szekeres ló 48. 68.

Szelestey Miklós 223.

Szemcsey László 102.

Szenyér 69.

Szent Gotthárd 51 ;
— Grót 79 ;

-

György 146 ;
— Györgyi Gábor

240. 241 ;
— Györgyvár 79 ;

—
Iván 133; — Lászlay 137; —
Lukács 44 ;

— Mártoni apát 51
;

— Miklós 17. 22. 24. 34. 38. 40.

100.

Szerdahelyi Péter 238.

Szerecsen 186 ;
— dió 55.

Széchy István 131 ; — né 15. 30.

Székely 231 ;
— föld 146 ; — Lu-

kács 10. 51 ;
— Pál 122 ;

— Vá-

sárliely 1 15.
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Özékes-Feliérvár 1. Fejérvár.

Széky Máté (mohai) 139. 147.

Sziget 17. 24. 38. 39. 233.

Szilva 76.

SzlúnyiAnna 48.52.103; — asszony

44. 62. 63 ;
— Dorottya 240.

— Ferencz 44. 47. 52. 203. 239
;

Szoknya 48. 73. 92.

Szolga 171.

Szolnok 6

Szkefalvi János 148.

SzGlö 39.

Sznyeg 20.

Sztríznak 140.

Sztropkó 245.

Szünnj'e 12.

Szüret 83.

Tafota öv 24.

Tagy 242.

Tahy 5. 14; — Bernát 35; —
Ferencz 51. 67. 68.

Tamás, szent, bélese 72 ;
— napja

5. 11.

Tamás nram 225.

Tanács 8.

Tarkó 67.

Tarnóczy Jakab 27. 195; — né5l.

Tata 46.

Tatár 31. 222.

Tál 52.

Tányér 52.

Társzekér 85.

Tátika 79.

TefFenpakher 51.

Teke 85. 133. 134. 136.

Temesvári ispán 5,

Tengeri rák 101.

Terebes 163.

Térjék István 218 ;
— Tamás 21.

Tersaczky Miklós 46. 51. 105.

Testamentum levél 152,

Teve 233.

Tlmrzó 51.

Tikfi 3.

Tinin i püspök 50.

Tinta 36 ;
— hal 102.

Tyrlei apát 51.

Tiszttartó 116. 132. 139.

Tok 76. 81.

Tolna 187. 233.

Tor 18.

Torma András 131. 137 ;
— János

147. 167; — Márton 148.

Tómvé 2.

Tótország 58 ;
— i urak 222.

Török 4. 16. 21. 32. 57. 58. 60. 73.

78. 79. 125. 195; — arany 34;
— Bálint 71. 118. 143; — császár

31. 123. 124. 129. 149. 186. 219.

221. 223. 224; — Ferencz 51.

83. 93. 196. 197. 209 ;
— Lád

164 ;
— ló 72. 79. 209 ;

— nyelv

70 ;
— ország 115. 151. — Pál

210 ;
— rablás 73.

Törvény 44 ;
— szolgáltatás 169.

Tranquillus 44.

Tuja por 105.

Tuna 102. 106.

Tung 102.

Tké Benedek 180.

Udvar 6. 14. 45. 66 ; — biró 6&.

Ugnoth (Ungnad) 51.

Uszay Jánosné 17. 99.

Újhely (Német) 55. 185. 188. 190.

191. 208. 222 ;
— i polgár 200.

Újság 124.

Újtestamentom 225.

Úrgomba 25. 41. 213.

Úti kamora szék 18.

Ünö 69.

Vad 4. 72. 81. 82 ;
— ászát 4. 72.

Vajas béles 76.

Várasd 222.

Varatkaj' János 1 1 5.

Vasvár 113.

Váczi püspök 50.

Vágliy János 135.

Vánkos 30.

Vár 44.

Várad 123. 225 ;
— i püspök 14,
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Várkonyi Pál, pocliteleki 148.

Vásárlás 149.

Vászon 25 ;
— Dadrág 185.

Velencze 12. 49. 52. 53.54; — i

követ 61.

Vemhe 137.

Verancsics Antal 1. egri püspök.

Verböczy 135. 136.

Veszprém 32 ;
— i püspök 7. 50.

Veszödy Lázár 148,

Vén asszony 48. 118.

Villáin kovács 82.

Viucz (A1-) 8. 160. 231.

Virág csötörtök 151.

Viza 59. 113.

Vízvár 118.

Völcse 59. 185.

Vörösbor 59.

Zala 37 ;
— vári apát 51.

Zny 20 ;
— Ferencz 51.

Zancíák 2?/..

Zágrábi püspök 50. 67.

Zelenka körtvély 216.

Zichy 6 ;
— István 49. 135. 152

;

— Gj'örgy 184.

Zólyom 51.

Zrínyi 37. 38. 51. 54. 67. 193; —
Miklós 7. 8. "244. (részben bán

uram néven).

Zsaládja 103.

Zsennyei 6. 11. 13. 22. 32. 33. 34.

42. 43. 44. 47. 53. 56. 60. 67. 78.

97. 185. 235 ;
— v. ö. Ferencz

uram.

Zsennyeiné 80.

Zsennye 103.

Zsidó, Ábrahám 152.

Zsinór, vörös 109.

Zsófi asszonj' 224.

Zsuzsanna asszony 1.19. 37. 44. 73,

80. 101.
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