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BEVEZETÉS. 
I. 

Az elnyomatás napjaiban, közepette erős megpróbáltatá-
soknak, szabadságuktól, függetlenségüktől megfosztott nemze-
tek kettőzött buzgalommal vetik magukat múltjok tanulmá-
nyozására. Anteus regéje ujúl meg ilyenkor — a nemzet, mely-
nek létele áll koczkán, történetének talajához akarja vetni 
lábát, liogy erőt meritsen a jelen szenvedéseinek elviselésére s 
reményt egy derültebb jövőhez. Mennél idegenebb és sivárabb 
előtte a ma, annál ékesebben beszélnek a molios emlékek, a 
megfakult pergamenek s a rég elfeledett irások. Mintha a sír-
boltok nyílnának meg: az ősi levéltárakból kiszállanak a régi 
idők nagy alakjai, megnépesűlnek a lovagtermek, a liarcztére-
ken ismét feltűnnek a rég eltemetett daliák, Clio kürtje meg-
harsan s a múlt élni kezd, hogy bizalmat ébreszszen a jövő iránt. 

Mind ezt láttuk, keresztül éltük mi is. Az napon, melyen 
az »ősi« — törvény és intézmény egyaránt — a létezők sorá-
ból kitöröltetett, új élet kezdődött, mely az eltörült »ősiből« 
merítette táplálékát. Államférfiakból történetírók lettek: meg-
alapították az »Ujabb nemzeti könyvtárt.« Helyes gyakorlati 
érzékkel megtalálták a nemzet régi szóvivői a tért, melyen hat-
hattak, s választott jelszavuk : »peragit t.ranquilla potestas quae 
violenta nequit« igaznak bizonyúlt be ; a nemzet körülöttök 
gyülekezett s az »Ujabb nemzeti könyvtár«-! rövid idő alatt 
öt más vállalat követte. 

Minő vívmány volt akkor egy-egy magyar emlékirat vagy 
évkönyv megjelenése, s minő diadal egy újabbnak felfedezése! 
Abaíi pár év előtt közzétette a levelezést, melyet ez időben a 
politikai aréna két régi szereplője: gróf Mikó ImresKazinczy 
Gábor magyar emlékírók kiadása ügyében folytattak s e leve-
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lek hangjából meglepetve látja az olvasó, hogy a zöld asztalok 
diadalaihoz szokott férfiak mennyire lelkesednek, buzdúlnak 
munkásságuk új terén. Külön egymástól egyszerre tervezték 
magyar történeti források kiadását s egyszerre is kezdték nyo-
matni. De csak a Mikóé jelent meg: nyomdai halesetek miatt 
a Kazinczyé nyomtalanul eltűnt. 

E levelekből látjuk, hogy mindkettő egy időben tervezte 
Szamosközy emlékiratainak kiadását. Csakhogy inig Mikó csak 
a latin pentasokat és hebdomasokat, Kazinczy egyelőre a ma-
gyar emlékiratokat akarta közzétenni. S midőn ez évek múlva 
nyilvánosságra jött, meglepő dolog volt mindenkire, — mert 
Szamosközy magyar nyelvű dolgozatairól ezelőtt senkinek sem 
volt tudomása. Nem fordul elő sem a Benkő-féle sorozatban, 
sem abban, melyet az »Erdélyi nyelvmivelő társaság« adott ki* 
S még meglepőbb, hogy bár Kazinczy Gábor nagy fáradság-
gal, mint maga mondja: egy félévi munkával, összeállította a 
szétszórt lapokból a magyar Szamosközyt, s mint sajtókész 
munkát hirdette is az Akadémia történelmi bizottsága által 
kiadásra szánt sorozatban, — az nyomtatásban nem is 
jelent meg. A Scriptorok közt ez VIII-ik kötetnek volt 
szánva, s helyén ma a scriptorok közt Rozsnyay Dávid áll. De 
azért a magyar Szamosközy nem veszett el: a példányok, me-
lyekről ő vette másolatát, fenmaradtak, csakhogy ha valaki 
ki akarja adni, újra meg kell tennie azt a íáradságos művet, 
mit ő megtett. 

E munkára Toldy Ferencz vállalkozott. El is kezdte a 
nyomatást s még három héttel halála előtt lázas sietséggel irta 
naplójába: sietnem kell Brutussal és Szamosközyvel, mert 
vajmi kevés időre lehet már kilátásom. Legalább ezeket s kö-
zülök az én csudált Szamosközymet adhassam teljesen nemze-
temnek.« De vágya nem teljesült. Váratlan halála meggátolta 
annak végrehajtásában s az ő kedvelt Szamosközyjének kiadása 
sokkal erőtlenebb vállakra nehezült. 

I I . 

És Szamosközyt csak most veszi az olvasó teljesen. A 
korábban megjelent három kötet csak latin évkönyveit foglalja 
magában, s épen az hiányzik, mire legtöbbet tartott Toldy: a 
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magyar krónika. Pedig az megvan s legnagyobb részben ere-
detiben ; igaz, hogy szétszórva különböző könyvtárakban, s ha 
nem is teljesen, de mégis meg van. 

Sőt azt sem lehet mondani, hogy mielőtt Kazinczy Gá-
bor felfedezte, ismeretlen lett volna búváraink előtt. Használ-
ták, töredékeit ki is adták, még pedig elismert nevíi emberek, 
sőt érdeme szerint méltányolták és használták is, anélkül, 
hogy tudták volna az iró nevét. 

Ez utóbbiak közé tartoztam én is. 
Bonfini nagy müvével egész történetírói iskolát alapított 

nálunk. A dolog természete hozta ezt magával, mert sem Má-
tyás halála, sem a mohácsi vész nem irtották ki hazánkból a 
renaissance nyomait, sőt folytonosan nagyobb körben terjedt 
az. A humanisták műveit mindazok, kik bizonyos műveltségre 
iar tot tak igényt, nagy előszeretettel olvasták. Ily áramlat mel-
lett, mi természetesb, mint az, hogy a történetírók, hogy biz-
tosítsák maguknak a közönség hajlamát, nemcsak csatla-
koztak Bonfinihez, ott kezdvén munkáját, hol ő elhagyta, 
hanem utánozták is őtet: Simigianus és Brutus, Decius és 
Istvánti, sőt némileg a tőlök több tekintetben elütő Forgács 
is. A roppant bőbeszédű és terjengő, inkább szónoki hatást 
vadászó, mint históriai igazságra törekvő, mitsem mondó ora-
tiókkal s fenhangú phrasisokkal telt évkönyvek mellett, me-
lyek sokszor összezavarják az eseményeket s épen oly kevés 
érzékkel bírnak a chronologiai sorrend megtartása, mint az 
események indokainak felkutatása i ránt ; e különben sok be-
csest tartalmazó, de még e tekintetben is csak criticával fogad-
ható évkönyvek mellett valódi üdülés volt akár egy Mindszen-
tit, akár egy Verancsicsot, akár magát a naiv fecsegő Szerémit 
használnom. S még ezek mellett is, de még inkább ott, hol ezek 
megszűntek, az összehordott tények minden chronologiai ren-
det nélkülöző zavarában igen sokszor valóságos világító fáklya 
volt a kis, alig 9 ívnyi munka, az úgynevezett Kulcsár-féle 
Krónika. Mennyi közvetlenséggel s bár röviden, de mily ponto-
san, mily jól értesülve mond el bizonyos dolgokat. Hányszor 
nem adta meg ennek egy sora az évkönyvek egész zavarhalma-
zának valódi értelmét, hány ténynek idejét nem tudtam ebből 
meghatározni! Hányszor nem gyújtott ez fáklyát a sötétben ! 
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S midőn egy-egy homályos dolgot ebből a kis munkából 
tisztába hoznom sikerűit, mindig fölmerült előttem a kérdés? 

mi ez a Kulcsár által úgynevezett Székelyek Krónikája ? hon-
nan vette azt ő? meg van-e eredetije? shol? Sokszor és sokat 
tűnődtem e kérdések felett, leginkább akkor, midőn ez a kis 
munka a hagyományos nevű történetírókkal ellentétbe jött s 
a beható kutatás és critika ennek: tehát a hagyományos, el-
ismert nevű tekintélyekkel szemben egy figyelembe nem vett. 
nem méltányolt névtelen embernek aclott igazat. De bár meny-
nyit kutattam, bár mennyit tűnődtem, többet sehogy sem tud-
hattam meg róla, mint a mit Kulcsár mond az előszóban: »ez 
okokra nézve jelenik itt meg a Székelyek Krónikája, mely 1529-
től fogva a XVII- ik század elejéig terjed. De mivel sok esz-
tendőkben igen csonka, másokban igen sovány, azért Gyulafi 
Lestyánból, Szindi Jánosból s több egykorbeli Íróktól megr 
bővíttetett, kiváltképen némely eredeti levelekkel « me-
lyeket — mint mondja — Hevenessi kéziratából (T. 68.) válo-
gatott a kiadó. Ezen codexben csakugyan meg vannak a leve-
lek, sőt Gyulafinak is van egy pár töredéke. Hova lett hát 
Szindi, hova Gyulafi, hova Enyedy és hova a »többi iró ?« — 
Hogy meg voltak, valószínűvé tette, hogy Enyedyből, kire kü-
lönben az egykorú Nagy Szabó Ferencz is hivatkozik (91. 1.), 
egy kis töredék több kézirati példányban, múlt századi máso-
latban ugyan, de fen maradt, s azt közzé is tette gróf Mikó, 
végéhez csatolván egy »függeléket« múlt századi másolatból, 
mely gróf Esterházy László birtokában van s ennek oszlopi 
levéltárában őriztetik. 

Mikó még nem tudta meghatározni,kitől vannak azEnyedy 
»függeléke«-kép közlött kis rajzok: á »Stratagema turcicum,« 
a »Báthory Zs. Opuliából való hazajövetele,« »A tordai vesze-
delem,« »A goraszlói ütközet,« »Lúgos megvétele.« De már Ka-
zinczy Gábor felismerte a szerzőt. Az Eszterházy codexnek egy, 
még pedig Kovácsics által készített másolata megvan a Mú-
zeumban (Fol. Hung. 65.) s igy az előtte nem volt ismeretlen. 
1856. jan. 11-én irja Mikónak, hogy neki sikerűit e codex szer-
zőjét kinyomozni. »Szamosközy magyar nyelvű följegyzéseinek 
később itt-ott átdolgozott, vagy is inkább stylizált másolata az, 
miket, én immár az eredetiből rendezve, sajtó alá készíték.« 
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Terve volt Kazinczynak ezt az általa tervezett s nyomatni 
csakugyan meg is kezdett »Magyar Emlékiratok« második 
kötetekép adni. Az első kötet (Mikó és Illésházy) ki volt már 
nyomva, de kiadója csődje miatt lefoglaltatván, soha meg nem 
jelent. »Mikót — irja Kazinczy gróf Mikónak 1857. jan. 
17-ről — követte volna Szamosközy, vagyis magyar nyel-
ven irot t följegyzései, töredékei, hihetőleg latin munkájának 
elődolgozatai. Ezeket egy Hevenesi-féle foliansban találtam, 
névtelenül szétszórva, de autograph gyűjteményemben birván 
Szamosközynek egy levelét: könnyű volt reájuk ismernem. A 
több száz apró czikkből álló halmaz rendezése egy félévemet 
foglalta el teljesen. A muzeumban találtam egy másolatot s 
abban egy szakaszt, mit kétségtelen alapoknál fogva Szamos-
közy ének tartván, az előbbi közé rendeztem, s igy sikerűit Sza-
mosközynek egy 20 nyomtatott ivet teendő munkáját össze-
állítanom Báthory Zsigmond születésétől 1606. juliusig s vele 
a magyar historiographiának egy nagy embert szereznem.« 

Kazinczy, mint e levelezése mutatja, s mint ezt sajtó alá 
készitett és Abafi Lajos úr birtokában levő kézirata is iga-
zolj a,1"csak két codexről vett másolatot, melyeket Szamosközyé-
nek ismert fel. Könnyű meghatározni, melyeket, mert világo-
san leirja őket: »Hevenesi LXVIII . -a tsamuzeumi fol. hung. 
65-öt, ugyanazokat, melyeket Kulcsár is használt. 

M a már e két codexen kivűl még hét olyan collectiót 
ismerek, melyekről biztosan merem állítani, hogy vagy az 
eredeti Szamosközy-gyűjteménynek maradványai, vagy hogy 
részben legalább az övéről vett másolatok. 

I I I . 

E kilencz codexben van, minden rend és válogatás nél-
kül összeszórva, a mit Kazinczy »Szamosközy elődolgozatai-« 
nak nevez nagy latin művéhez. De hogy meghatározhassuk: az 
volt-e íiz valóban, vagy más, attól ha nem is egészen független, 
de mégis önálló gyűjtemény, szükség ezen codexeket apróra 
átvizsgálnunk. 

Szamosközy nagy latin művének fenmaradt töredékeit 
három kötetben birja a közönség. 1566—1603-ig terjednek, 
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de az 1586—98. s 1600—-1602. közt levő évek nincsenek meg. 
Tekintve, liogy e három kötet bárom különböző felosztás szerint 
készült, az első (1566—86.) libri-kre, a 2-ik (1598—9.) cle-
cas-okra, s a 3-ik (1603.) hebdomas-okra van osztva, kérdés 
marad: befejezte-e Szamosközy Evkönyveit teljesen ? 

Ha — a mi különben igen valószínű — nem is fejezte 
be, az anyag együtt volt. Mutatja ezt azon index, melyet föl-
jegyzéseihez készített, s melynek lapszámozásából Ítélve, a föl-
jegyzések közel 600 sűrű lapot foglaltak el. A meglevő 6 co-
dexben a gyűjteménynek legnagyobb része megvan, s a mi 
elveszett, az is nem évek, hanem ivek szerint veszett el, úgy, 
hogy 1590—1607-ig minden évről sok s némelyik évről igen 
sok följegyzés maradt fenn. De ezen index segélyével már biz-
tosan meghatározhatjuk mind azt, a mi elveszett. 

Lássuk magukat a codexeket. 
1. Hevenessy-Coll M. s. T. T. Trans. LXVIIL Az egye-

temi könyvtár tulajdona. Fol. 412 1.-ból álló codex. Okiratok 
és följegyzések gyűjteménye. Nagy része valaha Szamosközyé 
[ s ^{OAazt, hogy melyik volt az övé, azt az ő lapszámozásából 
lehet megtudni, mely le van húzva, s helyét a Hev. által irt 
lapszám foglalja el. Ebben Gyulaíi actálc is vannak, de ezeken 
is rajta van a Szamosközy lapszámozása, jeléül, hogy az ő 
birtokába kerültek. 

2. 3. Pray Coll Res. Transs. Tom. H. LVIIL Tom. J. 
LIX. Ezekben már kevesebb Szamosközy-féle följegyzés van, 
hanem annál több Szamosközy-féle okirat, részint eredeti, ré-
szint pedig ő általa másolva. Ezeken is megvan lapszámo-
zása. Ezekben is vannak Gyulaffy munkái s ez által bírt ok-
levelek. 

4. Héderváry Coll. 27. és 33. Mindkettő okirat-gyűjte-
mény. Több darab magán hordja Szamosközy lapszámozását 
és jegyzeteit, s ez kétségtelenné teszi, hogy a két első gyűjte-
ménynyel valaha összetartozott. A 33. sz. codex 12-ik darab-
jának utolsó lapján vannak Szamosközy tői följegyzések. Kü-
löben ezen 4 lapból álló darab egészen az ő írása, csakhogy 3 
első lap korábbi. Az egész egy elmélkedés azon théma felett: 
»Juramentuni in multis casibus non est Obligatorium.« Oldal-
jegyzése: Haec ex Summa Angelica. Gladius. Item in capite 
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Juramentum. Befejezése: »Plura leges in Summa Angelica, 
capite de juramento.« Teliát kivonat, habár némileg önállólag 
kezelt kivonat. 

5. Az Erdélyi Muzeum birtokába került collectio, mely 
az előtt a gr. Kemény Sámuelé volt. Nro 1. fol. Ebben egy 4 
levélből álló darab van, mely biztosan Szamosközy irása: »Ex 
Guerarae Horologio Principum Sententiae.« Latin kivonatok 
bat lap sűrű Írással. 

Ezek eredeti codexek. De épen ily fontosak a másola-
tok is. 

6. A Nemzeti Muzeum codexe, Fol. Hung. 65. Az úgy-
nevezett »Anonymus Carolinensis.« A példány, melyről ezt 
Sinkay György 1804-ben Kovácsics Márton György számára 
másolta le, a gróf Esterházy János tulajdona (jelenleg is utód-
jai birtokában van) s eredetileg a múlt századi hibás másolat. 

7. Az Erd. Muzeum XVII-ik századi másolati példá-
nya. D . I . 9., mely a gróf Mikó Imre birtokában volt. Pol. la-
pozva a 317-ig, azontúl néhány iv nincs lapszámozva. Erede-
tileg ez Bethlen Parkas gyűjteményéhez tartozott, mert ennek f 
kezétől is vannak jegyzetek benne. Ugy látszik, hogy mindkét 
másoló (az Esterházyé és Bethlené) egy példányról merített, 
mint ezt a két példány összevetése igazolja. Mindkettőben 
ugyanazon renddel következnek a darabok: 

a ) Enyedi Pál*) énekéből az erdélyi veszedelemről; 
b) Homonnai Bálint levele ; 
c) Annales ex quodam Mscpto ex Siculia3 csakhogy ez 

utóbbi ezt teljesen adja, mig az Esterházy másolója a végit 
elhagyja »ad subsequentes annos nihil tarn memoria dignuin 
reperitur, ideoque supervacaneum duximus describi curare« 
(valóban pedig ez is épen oly érdekes, mint az eleje) s áttér 

d ) Jósika István halálára, stb. stb. 
Azonban az erdélyi muzeumi példány — bár maga is elég 

gyarló s néhol töredékes — jobb és teljesebb, mint az Ester-
házy-féle, s ugyanezért azon darabokat, melyek az eredeti code-
xekben nem voltak meg, ez utóbbiból merítettem. Megjegyzen-
dő, hogy e kolosvári muzeumi példányban a Hevenessi collectio 

*) Enyedi Pálról emlékezik Nagy Szabó. Mikó .T. 97. 
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egy része is le van másolva s ezen körülmény kétségtelenné 
teszi, liogy ez előtt a másoló előtt Szamosközy eredeti pél-
dánya volt. 

8. A Bánffy-codex (gróf Bánffy Miklós birtokában) egy, 
a jelen század elején készült másolat, melyben a Gryulaffy Les-
tyán követségére vonatkozó irományokon kivűl van Szamos-
közy 3 levelének másolata s ugyanettől irva Tordai János élete. 

9. Tordai János életének eredeti példánya (azonban az 
első s utolsó levél hiányzik) az Akadémia birtokában. 

Ezen codexek közül az eredetiek, továbbá ugyanazoknak, 
melyek csak másolatban maradtak fenn, az eredetijei valaha 
összetartoztak, s együttesen egy nagy terjedelmű és igen be-
cses okirattárt képeztek, melyek közül azonban a tiszta 
lapokra úgy, a mint épen keze alá kerültek, a látott, hallott, 
s az általa tapasztalt dolgokról följegyzéseket irt, — ugyan-
azokat, melyeket most összegyűjtve vesz az olvasó. Halála után 
azonban e collectio valószínűleg nem szóratott szét, s valami 
gondos gyűjtő szaporította azokat, mert úgy, amint vannak, 
egy párt kivéve, mindenik kötetben a legkülönbözőbb tartalmú 
dolgok vannak sajátságosan összevegyítve: Szamosközy-félék 
és egyebek. Mert egyetlen codex sincs olyan, melyben csak 
Szamosközy-féle dolgok volnának. Azonban mindnyájában ki-
zárólag csak transsylvanicumok vannak, egész a XVII-ik szá-
zad végéig terjedők, úgy, hogy egész biztosra vehetjük, hogy a 
Magyarországba került példányok is innen szakadtak ide, sőt 
— épen úgy, mint a bécsi titkos levéltárnál őrzött példányok-
nál — azt is meghatározhatjuk, hogy valaha a Bethlen Far-
.kas birtokában voltak, mint a ki, épen úgy, mint a latin év-
könyveknél, itt sem mulasztotta el egyes helyekre felírni meg-
jegyzéseit. De hogyan került Szamosközy gyűjteménye a Beth-
len Farkas kezébe, s kezeiből szétdarabolva Gerendre, Bécsbe, 
Pestre, Hédervárára ? ki tudná ma megmondani annyi csapás 
és dúlás után, mi Erdélyt érte! Örüljünk, hogy megvannak s 
igyekezzünk egyesítni az összetartozókat! 

Annyi bizonyos, hogy e gyűjtemény volt ugyan lapozva, 
de régebben — egyet, a kolosvárit kivéve —• még bekötve sem 
volt, legalább erre mutat minden körülmény. Valami nagyobb 
gyűjteménynyel került össze, valaki — mondjuk ki: Bethlen 
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.Farkas — folytatta a collectiót, mely aztán a viharos időkben 
összezavarodott s talán családi osztozás vagy más esemény 
miatt, egyes csomagokra osztva, különböző levéltárakba ke-
rült, inig végre jelen alakjukban összekötötték. A Szamos-
közy-féle töredékek nevezetes részénél ma is látható még a 
régi lapszámozás, de lehúzva. Helyére új lapszámot irtak, élő 
bizonyságáúl combinatióm valószinűségének. 

A Szamosközy-féle gyűjtemény az ő egykorú, az esemé-
nyek behatása alatt készített föl jegyzéseiből, néhány nagyobb 
fontosságú okirat magyar kivonatából s latin epigrammáiból 
áll. Ézen kivül volt neki eredeti és saját maga által másolt 
okmány gyűjteményei, mint ezt az eredetieknél az okiratokra 
tett széljegyzései, a többieknél saját másolatai igazolják. Ez 
volt az ő históriai apparatusa. 

Hanem a Szamosközy-codexben más is fenn van tartva : 
néhány lap Gyulafy Lestyán följegyzéseiből, még pedig erede-
tiben, továbbá töredékek az Enyedy Pál énekeiből — ugyan-
az, melyet Mikó is kiadott; a Székely Krónika s az a pár 
lap Szindiből, melyeket Kulcsár tett közzé, s melyeket 
együttvéve Szamosközy kétségtelenül felhasználás végett szer-
zett meg. 

E nagy és sokoldalú collectio mutatja, mennyire gondos 
és figyelmes volt Szamosközy az anyaggyűjtés körűi. Mint feje-
delmi historiograph, a mennyiben hatalmában volt, használta 
az országos levéltárt, s Báthory Zsigmond azon őrült tette 
után, midőn ezt bűnei érzetében, hogy arról semmi irott tanú-
ság se maradjon fenn, elégetteté, összegyűjtött s megmentett, 
a mennyit lehetett. Összeköttetésben a főbb szereplő egyének-
kel, tudakozódott tőlük, kikérdezte őket és a miről ekkép érte-
sült, vagy a minek szemtanúja volt, s a mit egy vagy más ok-
nál fogva figyelemre méltónak tartott, mindazt még melegében 
papirra tette, mondhatni, naplót vezetett. De gondja sok min-
denre kiterjedt: a művelődéstörténeti, harczászati s más min-
dennapi szemmel látható dolgokra, melyekre, mert épen igen 
közönségesek voltak, senki sem ügyelt: ő ezekkel korának sok 
oly vonását őrizte meg, melyeket másnál hiában fognánk ke-
resni, melyek pedig gyakran igen jellemzők. Egyaránt gondos 
gyűjtő és figyelmes szemlélő volt s a mit látott és hallott, azt 
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jól és világosan le tudta irni, úgy, hogy az keze közt igen sok-
szor egy kis kerek elbeszéléssé domborodik ki. 0 bizrnynyal 
legjobb évkönyv-irója a XVI-ik századnak, s olyan kit — ha-
bár nem kerek kidolgozott muukát, hanem az apróbb leirások, 
elbeszélések lánczolatát hagyta ránk, velős stílusáért, eleven 
jellemző előadásáért méltán említhetünk Cserei mellett! 

Nemcsak mint évkönyv-iró érdemli meg figyelmünket: 
méltó ő arra mint humanista is. Epigrammái részint a kor 
ferdeségeit ostorozzák, részint politikai költemények, részint 
alkalmi darabok, melyekből ha hiányzik is a magasabb költői 
szárnyalás, de nem hiányzik az erő, az élez, a gúny! 

Az a két excerptum, mely tőle fenmaradt, a Summa 
Angelicából és Guerarából, bizonnyal nem állott magában; 
hivatkozásai a Mercurius Belgicusra, néhány maximának, szép 
mondatnak kiírása, kora történetíróinak idézése mutatja, hogy 
az idők irodalmában teljesen jártas volt, használta a sajtóter-
mékeit s nemcsak olvasottságát bizonyítja, hanem hogy min-
dig és mindenkor nagy történeti művének tökéletessé tételét 
tartotta szem előtt s arra munkált. Olyan historiograph volt 
ő, ki felfogta, értette s be akarta tölteni feladatát. 

Tagja volt Hunyadival, Gyulaffyval. Gyulay Pállal, Tor-
daival, Kovachóczyval annak a humanista körnek, mely akkor 
Erdélyben a szellem uralmát képviselte, s melynek működését 
a bekövetkezett szomorú idők kettévágták, úgy, hogy ma annak 
csak töredékeit, romjait ismerjük. 

De érdekesek s tanulságosak igy is. 

IV. 

Es most még egy kérdésre kell felelnem. Mi az, a mi 
Szamosközy följegyzéseiből elveszett, vagy tegyük fel a jobbat, 
még lappang ? 

A kérdésre, miután Szamosközy collectiójának töredékei 
az ő lapszámozása szerint maradtak fenn s miután ő maga készí-
tett följegyzéseinek s az ezekbe szőtt oklevelekhez indexet, meg-
lehetős biztos feleletet lehet adnunk. Előre kell mindenesetre 
bocsátanunk, hogy már eredetileg Szamosközy külön lapszá-
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mozással látta el följegyzéseit s különnel collectióját. Ez utób-
biról nem maradván fenn index, csak a lapozás mennyiségéről 
gyaníthatjuk, hogy annak nagy része elveszett, míg az elsőre 
nézve maga az index biztos tájékozást nyújt. Ennek megköny-
nyítésére bemutatom az elveszett czikkek czímeit, összeállítva 
magából Szarnosközy indexéből. Ebből kitűnik, hogy az első 
247 lap legnagyobb része elveszett, továbbá még közben is 
hiányzanak egyes lapok, ivek. 

De lássuk a hiányzók jegyzékét. 
Adriani chronologia [47.] 
Oratio ad Angliáé reginam [507.] 

1604. Belgiojoso kassai kapitán dolgai [393. 164.] 
1601. Bertalan Peez doctor [111.] 
1584. Bátory Miklós lialála [149.] 
1603. Kolosváriakról [137. 152. 172.] 

Coronensis templi chronologia [35.] 
Egri harezon vesztek [95.] 
Eclio [642.] 

1594. Fekete hat tyú [145.] 
** 1593. Florencziai herczeg követe Zsigmondhoz [560.] 
** Gyulafi Lestar Lengyelországba [559.] 
** Gyulafi Mihál halála [561.] 
** Griseldis Bátoi'ia halála [558.] 

1602. Gyalu megadása [174.] 
1566. Gruyo Péter [145.] 
1598. Gabriel Haller ad Maximilianum archiducem [100.] 
1603. Geröfi János Nyári Pálhoz [120.] 
1598. Haller Gábor Maximiliánhoz [100.] 
1603. Huszár Péter halála [112.] 
1586. István király levele az kolosvári collegium felöl [461.] 
1602. Idai veszedelem [161.] 

** István király halála [556.] 
1602. Kazul követe Rudolf császái-hoz [95.] 
1596. Keresztesi harczrúl [170.] 
1566. Kerecheny László [93.] 

** 1594. Lengyelországtúl kér Zsigmond segítséget [465.] 
1555. Litterae Sulimani ad Ferdinandum pro restituenda Trans-

sylvania Isabellae et filio ejus Joannis regi [414.] *) 

*) Kiadta Kulcsár Kr. 
**) A két csillaggal jegyzettek Gyulaffy följegyzései s a Szamos-

közy-gyűjteményben megvannak ugyan, de mint nem Szamosközyéi, nem 
vétettek fel. 
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Lepus prodigiosns megvétele [112.] 
1603. Mindszenti Benedek Rodolphushoz [114.] 
1604. Német Bálás harcza [160.] 
1603. Nyári Pál levele Moisesnek [120.] 
1585. Péter vajda, moldovai [203. 557.] 
1591. Pápa követi [153.] 
1594. Priny Péter fogsága [147.] 
1602. Persa követe Rodolphushoz [95.] 
1603. et sequentibus : Prodigiumok [96. 99.] 
1602. Eodolf császár levele [281. 118.] 

Rodolf koronázása [562.] 
Rákóczy Zsigmond kazdagsága az fejedelemsíg előtt fol. 

104. in appendice. 
Rodolphus császárnak [99.] 

1598. Ad Maximilianum archiducem [100. 1m2. 104.] 
Opuliába megyen [150. 151. 152.] 
az portára akar menni [157.] 

1601. Sennyei Pongrácz fogsága [1G9. 141.] 
de sacerdote quaedam epigrammata [577.] 

** 1593. Sziszeki győzelem [560.] 
1595. Zinán basárúl [144. 145.] 

A mint e jegyzékből gyanítani lehet, Szamosközy föl-
jegyzéseinek körülbelől egy negyed része elveszett, vagy talán 
csak lappang. Nem lehetetlen, hogy valami szerencsés véletlen 
által még az is elő fog kerülni, — de azt alig merem remélni. 
Végig tekintve a hiányzó czikkek jegyzékén, nekem úgy tet-
szik, hogy ezek egy részét már Bethlen Farkas sem használta. 
Ha e föltevés való, akkor valóban kevés reményünk lehet azok 
előkerülése iránt. Adjunk Istennek hálát, hogy annyi sok rom-
bolás után mi az erdélyi levéltárakat érte, legalább ennyi meg-
maradt. 

V. 

Azokhoz, miket Szamosközy életéről az I. k. bevezetésé-
ben (II. fej.) elmondottam, egy pár azóta előkerült újabb ada-
lékkal kívánok szolgálni. Az 1600—1604. közti szomorú esz-
tendőkben, mint legtöbben a hazafiak közül, ő is ide-oda 
hányatott, hol Kolosvártt, hol Fejérvártt, hol Szebenben. E 
szomorú időkben, épen a dévai emlékezetes országgyűlés ide-
jében (1603. sept.) testvérét, egy tudományosan képzett fér-
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fiút, a hajdúk meggyilkolták. E sebe még be sem hegedt, midőn 
egy más fenyegette: az országos levéltárnak azt a töredékét, 
mely még megmaradt Fejérvártt, a császári biztosok gondat-
lansága miatt az elpusztulás veszélye fenyegette. Az 1604. 
januariusi országgyűléshez egy emlékiratot adott be: a »sok 
ide s oda való tékozlás után« megmaradt mintegy három sze-
kérnyire való, azt óhajtotta volna megmenteni. Elmondá,hogy 
a torony megégése után ott vesz, rohad ez is a földön s ezek-
kel együtt az Aradról, Csanádról oda szállítottak. Ok már so-
kat költöttek megtartására, de azért hordják, pusztítják. Pedig 
meg fogják azt érezni, »forogjanak csak elő a törvények s az 
Összekeveredett jószágoknak igazsági.« *) 

Let t -e sikere e felszólalásnak, nem tudjuk, de ő az alatt 
is szorgalmasan dolgozott történeti munkáján: gyűjtöttjegyez-
getett. Sőt egy nagy része készen is volt. 1605. elején a leirt 
példány a császári biztosok egyikénél, Hvet Albertnél volt, s 
midőn ő annak visszaküldését sürgette, egyszersmind új ada-
tokat is kért a folytatáshoz. Maga pedig sokat küzdött az élet 
szükségeivel: fizetését nem kapta rendesen, az utolsó két év-
ben épen semmit sem kapott, bár annak kiszolgáltatását több 
izben sürgette, s legalább részletfizetést kért. Sem élelme, sem 
ruhája nincs, panaszlá. *) 

*) Ezekre vonatkozólag igen érdekesek Szamosközynek alább kö-
vetkező levelei : 

I. 
M a g íi i f i c e d o m i n e p a t r o n é o b s e r v a n d i s s i m e . 

Servi t ia mea etc. 
Qviod me bis aut etiam ter plurima salute magnifica dominatio tur-, 

impert ivi t , ago gratias maximas. Quae liic in provincia gerantur, non du-
bito quin magnificenlia tua melius norit omnia quam ego. Hoffkircberi 
et Mural t i aliorumque interitus, quorum vicém plurimnm doleo, iam vei 
Lippis no tus est. Thracum reliquias qui ductore Merza miseram plebeni 
etiam n u n c expilabant apud Devam a praesidio Germanico audimus esse 
mactatas, nec dubito quin ultrices furiae pessimos praedones sequantur, 
quod sane mihi auditu (ne quid dissimulem) non est iniucundum. Nam 
cum t r i enn ium ab liinc sub comitia Devensía per boriim perfidorum san-
guinariam manum fratre germano viro doctissimo, quem unicum in bac 
provincia habebam orbatus sim, ita cupidine vindictae ardeo, ut vellem 

MON, UUNO. HÍ8T. —" SC1Í1PT. XXX. 
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Az alkotmány helyreállítása után megmaradt ugyan állo-
másán, de azután sem volt sokkal jobb dolga. Bocskay ígére-
tekkel tartotta, s midőn ö azok beváltását hiában várta, boszu-

eos ad unum usque deleri. Nec tarn me privatus dolor afficit, quam pu-
blica totius provinciáé calamitas et vastitas, liorum pötissimum crudeli-
tate miseris populis illata. Scripta mea si iam eorum apud magnificentiam 
tuam satietas est, cuperem ad me remitti, sed ansa diligentique cura et 
custodia adhibita. Singularibus veredariis nollem committi. Nam borúm 
comeatus u t nunc sunt tempóra periculo non vacat. Satis materiae ad 
scribendum ut videó suppeditat stultorum regum et populorum aestus. 
Interea quid quid delirant reges, plectuntur Acbivi. In Hungaria tractum 
Bodrogiensem a Tartaris qui Botskaio suppetias venerunt, quorum dux 
Tbilad beg est, tam misere audio deformari, quam Moysianis temporibus 
Transsylvaniam. Yezer basa Turcici exercitus summus dux proximis die-
bus litteras dedit ad Kolosvarienses ut audio, quae istbuc ad illustrissi-
mos dominos commissarios sunt missae. Cuperem earum exemplum ha-
bere, quae res si usque adeo secreta non est, ut posset mecum communi-
cari, precor magnificam dominationem vestram, faciat me earum partici-
pem. Puto enim eas in contexendis meis historiis usui fore. Bene valeat 
magniflca dominatio vestra. Dominus Gyulafius magnificam dominatio-
nem tuam plurimum salvere iubet, officiaque sua ei commendat. Datum 
Claudiopoli 16. die Januarii. 1605. 

S. Zamosius. 

Külczím : Magnifico domino Alberto Pileo iudici regio urbis Cibi-
niensis ac caesareae regiaeque Maiestatis in Transsylvania consiliario do-
mino et patrono observandissimo. 

II. 

A d i l l u s t r i s s i m o s d o m i n o s c o m m i s s a r i o s c a e s a -
r e o s s u p p l i c a t i o S i e p b a n i Z a m o s y . 

Precos illustrissimas dominationes vestras salarium meum, quod 
superioribus annis ordinarium bábui, velint datis litteris confirmare, 
pecuniariae solutionis partém dimidiam ad festum divi Martini, alteram 
partém ad divi Georgii iubeant per dominum Petrum Filstich quotannis 
reddi. Per provisorem autem Albensem vina in vindemiis, triticum et 
larida quandocunque commodnin fuerit per anni decursum iubeant 
persolvi. 

III. 

I d e m a d e o s d e m . 

Proximis diebus supplicaveram illustrissimis dominationibus ve-
stris de par te quotacumque ordinarii mei salarii persolvenda. Distulerant 
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ságának egy pár csipős epigrammban adott szabad folyást. A 
fejedelem végrendeleti megemlékezése sem javított sorsán: 
munkája nem látott világot. 

VI. 

H á t r a van, liogy a kiadásról mondjak el némely dolgokat, 
Az olvasónak kétségtelenül fel fog tűnni, hogy e kötet-

ben több helyen utalás van gr. Mikó Imre »Erdélyi Törté-
nelmi Adatok« I. kötetére s Kulcsár Krónikájára, hogy t. i. 
az illető közlés ezen munkák idézett lapjain olvasható. Igaz, liogy 
főként Kulcsár közlései gyarlók, hiányosak s néhol szándékos 
változtatásokat is te t t ; az isigaz, hogy gróf Mikó előtt sem fe-
küdt teljesen megbízható példány, de az ilyen darabokat, én is 
csak másolatról közölhettem volna. Yaló, hogy a XVIl-ik 
századi másoló pontosabban dolgozott, mint a XVIII-diki, de 
egészen correctűl ő se dolgozott. A hol tehát azt láttam, hogy 
a XVII - ik századi másoló lényeges dolgokban eltér a XVII I -
diki tói, ott másolatát beiktattam a közlésekbe. A hol kevés 
volt a különbség, azt megjelöltem. A hol pedig ezen példányok 
használhatók voltak, elégnek tartottam egyszerűen utalni rá-
jok. A ki használni akarja, az úgy is rá fog keresni. 

A kötetnek négy ötöde Szamosközy eredeti írásáról van 
véve, —- mind az, mi a Hevenessy-, Pray- és Héderváry-col-
lectiókból közöltetett. Ezek tehát biztosan az ő művei. Hogy 
a két — a nemzeti s az erdélyi — múzeum példányai is az ő 
műveiről s általán az ő gyűjteményéből vett másolatok, az 

rem in adventum domiiii Remieri administratoris proventunm. Quamvis 
autem ilomino G-abrieli Haller arendatori et provisori Albensi demandata 
fűit cura salarii mei solvendi, biennium tarnen est absque nihil accepi. 
Nunc tarnen cum videam penes eos nihil esse, quod possint dare, cupe-
rem per dominum Rennerum aliquid solvi. Ac precor illustrissimas domi-
nationes vestras aubveniant egestati meae. Nec victum, nec amictum, nec 
alia ad v i t ám tolerandam adminicula ulla liabeo. Non putarem dominum 
Bastam tamdiu abfuturum, alioquin in tantain egestatem non sinisset, 
fortassis praesens me praesentem delabi. Nunc eins partes in rae alendo 
precor suscipiant illustrissiniae dominationes vestrae sive per dominum 
Renneruni sive per quemcunque alium iubeant dari, unde possim in tanta 
ovnnium rerum penuria v i tam trahere. 

(Mindhárom másolata a Bánffy-codexben.) 
B* 
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minden kétségen kivűl van. Igazolja az, hogy mindkét codex 
irója használta a Hevenessy-féle példányt s ennek egyes ré-
szeit felvette. Igaz, hogy Szamosközy gyűjteményének egy ré-
szét tette a Gyulafy Lestyán-féle collectio is s nem lehetetlen, 
hogy egyetmást abhól is felvettek a másolók. Azonban az való-
színűleg nem volt sok, mint erre a Hevenessy- s Pray-féle col-
lectiókban levő Gyulafy-féle iratokból következtethetni. Na-
gyobb baj az, hogy a két muzeumi másolat (bár az egyik, az 
erdélyi, a XVII- ik században nem sokkal Szamosközy halála 
után készülhetett) igen hibás. Nem csak a nevek leírásában 
botlottak, nem csak a latin szavakat olvasták rosszúl, hanem 
más értelmetlenségeket is követtek el. Ezeket én egyszerűen 
kiigazítottam. 

E két codex azon részleteit, melyek Hevenessyből vétet-
tek, összehasonlítván az eredetivel, rájöttem, hogy mind a két 
másoló gyakran csak bő és elég terjedelmes kivonatokat készí-
tett, s elhagyta azokat, miket feleslegeseknek tartott. E körül-
mény daczára is szükségesnek tartottam e részleteket is fel-
venni, mert azok lényeges dolgokkal bővítik s egészítik ki a 
többi feljegyzéseket. Hogy nem került-e ily módon egy pár 
jelentéktelenebb dolog Gyulaffytól is a Szamosközy-féle köz-
lések közé ? nem merem állítani, daczára, hogy e részben is 
igyekeztem lehető szigorú criticát gyakorolni. Az ilyen Gyu-
laffy-féle jegyzet-ke — ha van is — - csak az erdélyi muzeumi 
példányból kerülhetett bele: de miután ez csakugyan Szamos-
közy eredeti példányáról vétetett, nem lehetetlen, hogy Sza-
mosközy ezt is beirta saját jegyzetei közé. Különben is szük-
séges lesz a Gyulaffy-féle maradványokat is összegyűjteni, s 
Erdély e nevezetes szereplő Írójának s államférfiának emlékét 
restituálni.*) Az erdélyi muzeumban van egy csomag más kéz-
zel irt chronologiai följegyzés is: ezeket én egyszerűen mellőz-
tem — mert semmivel sem tudtam volna igazolni, hogy Sza-
mosközytől származnának — a mint nem is hiszem, hogy ő 
készítette volna. Sok becses dolog van ezekben is, melyekkel 
nem egy chronologiai zavart lehet tisztába hozni. Különben 
ezen példány is valaha a Bethlen Farkasé volt, s az ő gyűjte-
ményéből került e kötetbe. 

*) Fölkérésemre e munkát egy nálamnál avatottabb kéz vállalta el. 
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A másolatokról vett közlésekben is igyekeztem megtar-

tani a hangoztatást, amennyire a másolatok gyarlósága 
engedte; — de mind abban, mit az eredetiekről másoltam, a 
legszigorúbb következetességgel keresztül vittem. Azon vol-
tam, hogy a nyelvjárási sajátságok a leghívebben vissza le-
gyenek adva — s e részben és avult szavak, régi zamatú ki-
fejezések és nyelv sajátságok tekintetében, e kötet valósá-
gos kincses bánya lesz. A székely Írással készült följegyzé-
seket a Bél-féle Abc szerint fejtettem meg: csak 3—4 betű 
tért el a Bélétől, de ezeket nem volt nehéz feloldani. Ezen 
irást Szamosközy vegyesen használja, hol balról-jóbbra, hol 
megfordítva. 

Szamosközy följegyzéseinek végéhez csatoltam okmány-
tárának jegyzékét. Egynehányat, melyek följegyzéseinek il-
lustrálásához tartoznak, s melyeket különös megjegyzésekkel 
kísért, szükségesnek véltem a följegyzések közé igtatni. Ezek 
vagy Szamosközy saját kéziratai, vagy más tekintetben a szö-
veg pótlására szolgálnak. Többet azonban csak idéztem a 
szövegben — Szamosközy megjegyzéseinek kedveért. Legyen 
ez is tanuja történetírói érzékének, igazolja ez is lelkiismeretes 
utánjárását. 

Külön név- és tárgymutatót — miután a Szamosközy 
által készített index igen jól használható — nem tartottam 
szükségesnek készíteni. De ennek kiegészítésére külön össze-
állítottam epigrammái jegyzékét s a szövegben említett ok-
levelek jegyzékét. 

Végül legyen szabad hálás köszönetemet kifejezni gr. 
B á n f f y Miklós ő exjának, ki a birtokában levő codexet ve-
lem közölte, S z a b ó Károly barátomnak, ki az erdélyi mu-
zeumi codexet fölkutatta s kezemhez juttatá, A b a f i Lajos 
urnák, ki Kazinczy másolatait átadta s B a r a b á s Samu böl-
csészhallgatónak, ki a másolás-összehasonlitás s a corri gálás 
terhes munkájában osztozott velem. 

S ezzel történetíróink rendelkezésére bocsátom Szamos-
közy IV-ik és — azt hiszem — utolsó kötetét. 

B u d a p e s t , 1880. márcz. 18. 

Szilágyi Sándor, 





S Z A M O S K Ö Z Y ISTVÁN 

T Ö R T É N E TI M A R A DVÁNYAI. 

NEG YEDIK K Ö T E T . 

(1542-1608). 





1551—1599. 
Erdélyi Múzeum. Cod. 290. 1. 

Nádascli Thamás azt mondotta Erdély felől, hogy ha az 
félszemit ittbenn hagyta volna is, be nem jőne az állhatatlan 
országban, mert mint az órát, örökké kell igazgatni. 

Evei. Muz. C. 276. 1. 

Izabella Felvinczen az Székely Pál házánál adta az ma-
gyar koronát az császár követinek kezekben ily szókkal: adja 
isten, legyünk hamis jövendölők, de félő, hogy ezzel az koro-
nával többé maga nemzetéből nem koronáz kegyelmetek. 

Evei. Muz. C. 275. 1. 

Ferdinandus semmiképpen meg nem tarthatta Erdélyt 
az török ellen; végre el kellett Erdélynek mellőle állani, meg-
küldötte az zászlót és az botot. Apafii Gergelylyel contentus 
volt Ferdinand, és contra sententiam omnium senatorum suo-
rum kimosdott Erdélyből. Nem akarok — úgymond — ennyi 
ártatlan vérnek kiomlásának oka lenni. 

Hev. Cod. LXV1II. 120. (leli. sz. 272.) 

1557. Albertus Novicampianus volt praeceptora János 
király fiának Isabella királné asszony idejében. Ez könyvet is 
irt contra liaereticos arrianos eins temporis és az könyvet 
János király fiának dedicalta. Azután Krakkóban holt meg, 
sepultus apud sanctam trinitatem ibidem Craccoviae. 

Jegyzet. Szamosközy gyűjteményeit lapszámozta A Heveresi-féle 
Codexben az ü számai le vannak húzva s helyükbe folyó szám irva. A 
lehúzott szám mindenütt a Szamosközy-féle számozást jelenti. 

Evd. Muz. 198. 1. 

Báthori István irja Bécsből János király fijának. 
(Ez első részlet a Codex kéziratától különböző kéz által 

irva. egy papir szelvényen.) 
Praecedentia omissa sunt. 
Végre ő magától az császár kezeié mondani: Mirainur 

— inquit — omnes si ea quae ex parte illustrissimi ducis (sci-
MONUM. HÜXG. HIST. SCKIPT. XXX. 1 

1551. 

1551. 

1556. 

1557. 

1565. 
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licet Joannis 2-di) scribuntur vera esse comperientur, lioc 
enim multum detraheret existimationi illustrissimi du eis, si 
semel atque iterum pacta per eum rescinderentur, nam certe 
ut verum dicam securis ad radicem est apposita, nisi ista pax 
ex pactis secuta fuisset. Abból is (mondám) tudom, hogy itíle-
tet tesznek, hogy felséged országát veszedelem idején el akarná 
had-ni; Az utolszori articulus, ki az hely kérésről vagyon, az 
lengyel követtel nem akarjuk vala megmondani, az matrimo-
nium még meg nem levén, sem az egyenesség véghez nem me-
hetvén, reméltelen dolog, hogy az ő békességes országát adná, 
holott még az felségedtűi elvettet sem adja. 

(Innen kezdve a Codexböl:) Azt mondja felséges úr az 
nímet császár, hogy ő neki bizonnyal irják felséged felől, hogy 
az törökök közt Bethlen Gergely vagyon az sebesiekkel és 
lugasiakkal; és hogy felséged készül személy szerént, kit ő 
jóllehet még el nem hitt volna, mert az ő neki lehetetlennek 
látszik. De ha arra jut az dolog, meglátja az te urad, mi követ-
kezik belőlle, és micsoda hite leszen. De ha ezt bizonnyal meg-
értem, tudtodra adom, hogy én is minden haladék nélkül az 
én dolgajimban procedálni akarok. Én ezzel mentém fölsége-
det, hogy csak azféle emberek költik az ilyen liirt, az kik ele-
jitől fogván ellenségi voltak az közönséges jónak, és fölséged 
eddig való haladékot azért mivelte, hogy az töröktől féltené 
felséged magát és Erdélyt. De ő csak ilyen választ tőn reá: 
Quod si dominus vester turcas timeret, eo citius nobiscum illi 
conveniendum esset, cum alio se vertere, etiam si maximé vellet, 
non posset. ISTon desunt enim nobis vires, quibus, deo juvante, 
adesse possimus et quidem rebus nostris brevi aderimus. Rö-
vid szóval ezt Írhatom fölségednek, hogy még most minden 
jóval igíri magát, és ugy tetszik, hogy rész szerént mivelne is 
valamit; de ha fölséged költséget tétet vélle, és késik, tudtára 
legyen felségednek, hogy menten fölséged ellen forditja. Kon-
stantinápolyból is minden órán várja emberit; ha az megjő, 
és megérti, hogy az császárnak derék hada nincsen, semmit 
aztán az tábori végezésnél többet ne várjon fölséged. Azért men-
től hamarébb tegyen utolsó választ fölséged, méltóságának és 
országának megmaradásával. 

Ejusdem Mattis vestrae fidelis 
Steph. Báthori de Somlyó. 

1 5 6 5 . Erei. Muz. 20fi. 1. 

Nizolczkival együtt bocsáttá volt nímet császárhoz király 
fia Báthori Istvánt. Nizolczld az király akaratjából megtért; 
Báthori István nem akart megtérni, hanem felment. 
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János király fia török császárhoz ment, Pancsovánál 
kelte átal az Dunát. Oka oda való menetelinek két dolog volt. 
Első, hogy császárt liitire emlékeztesse, és igireti szerént Budát 
megkérje tűle. 2-dik, hogy amoliálja az suspiciót, kiben volt 
császárnál, hogy az'nímettel practicált volna. Merthogy Maxi-
milián Báthori Istvánt megfogatta, és király fia Tokajt meg-
szállotta, haragjában Maximilián az király fiának minden le-
veleit, kit Bocskai által küldött volt az portára, küldötte az 
töröknek. Im hol — igy mond — az te liived János király az 
mit forgat nálam te ellened. Ezt azután sokképpen kötötte el 
király fia az töröknél. Azután hogy az török császártól király 
fia visszajött Erdélyben, látván és eszében vévén császárnál 
létében, mely igen állhatatlan legyen az török dolga, az el-
kezdett békesség felől való tractatust ismét elindittá az nímet-
tel Békés által, ki azt cum maximo iotius reipublicae christia-
nae bono el is végezte az nímettel. In cujus rei signum etiam 
affinitas, tum per Bekesium procurata regi est cum imperatore 
impetratis nuptiis filiae ducis Bavariae. Haec dum ibi aguntur 
per Bekesium, nuncium repente adfertur de obituregis juvenis, 
quo nuntio consternatus Bekesius, cum omnes jam actiones suas 
in irritum cecidisse videret, luctuose rem Maximiliano exponit. 
A quo ille liberaliter habitus, dataque ei spe amplissima, jus-
sit eum bono esse animo. Bekesius gratiam imperatoris non 
negligendam esse ratus, petiit dominium Transylvaniae, sic 
tarnen iit vicém saltem ejus obiret in ipsa provincia, ut vajvo-
dae olirn. quod et impetravit, dato iuramento Maximiliano, quod 
ad extremum usque habituni in fide ejus esset perseveraturus. 
A quo Bekesius statim litteras donationales accepit. His ita 
peractis rediit in Transylvaniam, ubi cum praeter spem, tur-
bata omnia videret, ac Batlioreum jam rerum summa potitum 
túlit id acerbissime. Ac ne fidem Maximiliano datam violasset, 
subesse Bathorio noluit, sed in arce sua se Fogaras privatus 
continuit datis litteris ad Maximilianum, et exposito negotio, 
quod iam Bathoreis rebus praesit, et quod necesse habeat eum 
pro suo principe liabere, quando ab ordinibus princeps sit de-
claratus, nisi malit omnium rerum suarum jacturam subire. 
Petebat igitur Maximilianum, ut fidem suam liberaret, ipsum 
dati juramenti absolveret; quod dum a Maximiliano nonimpe-
traret et interim dicto principis Batliorei obediens non esset, 
factum est, ut iram ejus in se concitaret, ac arx ipsa Fogaras 
obsideretur. Parum abfuit, quin Békés ipse, quia tum rerum 
ignarus extra arcem obambularet in horto, in manus satellitum 
Batliorianorum incideret, vixque se fuga in arcem reciperet 
citata. Sok szekér volt, kiket gyékény nyel födtek volt be simu-
lálván azt, hogy sót visznek, és mindenik kék drabanttal volt 

1* 

1566. 

Oldalt.: 
király fia 
ellen Ma-
ximilian 

practica.ja. 



4 SZAMOSKÖZY ISTVÁN. 

rakva, kiknek Vadas Mihály volt kapitánok, kit annakutánna 
Poloczka alatt lőttek el az muszkák. Haec fűit causa, cur 
agnoscere Békesius principem Bathoreum noluerit, quia non 
potuerat ob fidem Maximiliano datam, alias libenter paruisset. 
Id quod eventus postea docuit, nam defuncto Maximiliano, 
cum data fi.de liberum se esse videret Bekesius, ad eundem 
statim regem polonorum confugit, gratiam ac veniam ab eo im-
petravit. Magno Semper loco apud regem habitus, qui editis 
virtutis suae documentis, apud dictum regem gratissimus Sem-
per fűit. Tandemque dux universi ejus contra moscos exerci-
tus Vilno, magno omuium dolore ac imprimis regis ipsius, vi-
tám cum morte commutavit, duobus suis fratribus relictis 
Gabriele et Lazaro Békessiis. 

Az mely nap hadával Békés Thordára jutott, az volt az 
napja, hogy az országot o^t találja, és gyűlést üljenek. De ezek 
nem tart ják az fogadáshoz magokat, mindazáltal ha Fejérvár 
felé szaporán jött volna, és szent Pál felé nem tért volna Békés 
Tordárúl, obtineálta volna az principatust, mert] az nemesség 
Enyeden volt gyűlésben az urakkal. Báthori István csak ezzel 
nyerte, hogy in loco authentico Fejérváratt volt; onnét paran-
csolt mindenfelé, hogy melléje menjenek és nem merték el-
hallgatni. 

Fűit Békesius vir magnus, et vere heroicus, virtutibus 
generosis praeditus, ingenio autem et eloquentia admirabilis, 
et omnino ad rempublicam gubernandam natus. Petrovics Pé-
ter inassa volt; az ő udvarában nevelkedett volt fel, kit mind 
holtig szolgált. 

Az ki ez históriát leirja, bővebben tudakozzék Békés 
felől. 

(Pray collectio. Tom. H, 58.) Pol. LXXXVII. r. (f. 37 - 39.) 

Joannes secundus electus rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. 

Spectabiiibus, magnificis, egregiis, nobilibus, comiti, vice-
comitibus et uniyersitati nobilium comitatus Zempliniensis, no-
bis sincere dilectis. *) 

Spectabiles, magnifici, egregii, nobiles sincere dilecti. Sa-
lutem et gratiae nostrae erga vos benevolam 'oblationem. Po-
tentissimus imperátor Turcarum, benefactor noster clementis-
simus per litteras per praestantem chyauzium et oratorem 
suum proxime serio nobis mandavit, ut uniyersos Status et 
Ordines regni Hungáriáé ad íidem et obsequentiani nobis prae-

*) Ehez oldalt Szamosküzy azt jegyzé : vide pag. fi8. 

1 5 6 6 . 
febr. (i. 
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standam benevole hortaremur, pergratum enim sibi videri, si 
mutuam inter sese Hungari concordiam amplecterentur et. 
eam constanter foverent ac obsequentiam suam erga nos pari-
l)iis votis contestarentur. Inde enim afflicti regni Hungáriáé 
publica conservatio et Statuura atque omnium ordinum quies 
et tuta cuique in suis sedibus perniansio facile emergeret, ne-
que magnitúdó illius toties instituere copias, militarem phalan-
gem conscribere et bellicam expeditionem tantis sumptibus 
movere, nec tani laboriosa et tarn longa itinera suscipere coge-
retur. Mandat autem magnitúdó illius resipiscentiam mature 
íieri oportere ante videlicet quam ipse in persona sua intra 
iines regni Hungáriáé copiis suis penetret, ne dum caesaris 
persona movérit, et vires illius intra viscera regni cursitabunt, 
frustra salutem meditemur. Nos igitur tum pro functione no-
stra et propensa benevolentia, qua publico bono afficimur et 
Hungaros nostros tueri ac ruinam publicam propulsare eniti-
mur, tum verő mandato benigno ipsius imperatoris potentis-
simi respondere volentes, bortamur clementer et oí'ficiose uni-
versos et singulos Ordines et Status ac universitatem quoque 
nobilium illius comitatus vestri, ut tanta dei benignitate ut par 
est perpensa, quam per summum monarcliam toto orbe poten-
tissimum vobis offerre dignatur, simul etiam bonum publicum 
et conservationem regni, personarum vestrarum, liberorum, 
familiae et cunctorum ad vos pertinentium, tutam item et se-
curam in sedibus vestris quietem ob oculos liabentes, iam tan-
dem resipiscite, capessite tenipestive nobiscum rempublicam et 
dum licet, libeat fessis fractisque rebus communis patriae suc-
currere. Eam ab imminentibus potentissimi principis copiis 
obsequentia et fide vestra erga nos propugnare, hostilia bello-
í'um molimina et iniurias barbaricas evitare satagite. Quantum 
ad nos solitamque clementiam nostram erga vos attinet. dabi-
tur opera, ne vei hoc tempore nostri dissimiles iudicemur. Imo 
apud potentissimum quoque imperatorem vestram, vestrorum, 
dulcis item patriae atque afflicti regni nostri Hungáriáé salu-
tem totis virilius promovere firmareque videbimus, nihil prae-
termittens, quod ad cordati christiani et patriae subditorum-
que suorum amatoris principis munus attinere censebitur. 
Cum autem certae et arduae causae instent de quibus nos cum 
íidelibus nostris dominis regnicolis conferre et decernere ojíor-
teat, ob hoc communicatis consiliis cum dominis consiliariis 
ac aliis praestantibus viris nobiscum existentibus, statuimus 
íidelibus nostris dominis regnicolis Hungaris et universitati 
trium nationum Transilvanensium ad dominicam Reminiscere 
nunc venturam in oppido nostro Tliorda partialia comitia 
indicere et ex usu publico, de cunctis negotiis imminentibus 
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deliberare ac ut sumptibus parceretur, de singulis comitatibus 
quatuor praestantes viros cum plena informatione eo trans-
mittendos esse. Proinde vos harum serie benevole adhortamur, 
ut visis praesentibus, statim quatuor potiores personas fratres 
vestros ex vobis deligere ac eos ad praescriptam dominicam 
Heminiscere cum pleua instructione atque authoritate conclu-
dendi ad ipsa comitia Tliordam mittere debeatis. Cum quibus 
atque ibidem aliis quoque fidelibus nostris regnicolis de in-
stantibus et pernecessariis rebus utiliter conferre et decemere 
queamus. Secus igitur, patriae conservatiouem volentes, non 
feceritis. Datum in civitate nostra Alba Julia, sexto die mensis 
Februarii, *) anno domini millesimo quingentesimo sexage-
simo sexto. 

Szamosközi) következő megjegyzést irta ez alá: In exem-
plari ad comitatum Vasvariensem dato iisdem verbis omnia 
continebantur, nisi quod post illa verba: A matőr is principis 
munus attinere censebitur, relictis onmibus quae ad finem 
ep stolae sequuntur, haec pro illis subdita erant: 

Quod si forte piam et dementem admonitionem requisi-
tiouemque nostram praefractius neglexeritis, imminentia peri-
cula, exitium et ruinam (inobedientiae praeniia) vobis ipsis 
duutaxat praeterea vero nemini imputabitis. Secus itaque pa-
triae conservationi studere volentes ne feceritis. 

Has litteras Joannis secundi regis contumeliose vitupe-
rat Joannes Leunclavius vir Germanus in supplemento Histo-
riarum suarum Turcicarum ad annum 1566.; ideoque liic ad 
ve bum describere voluimus ex ijjso exemplari in capitulo 
Albensis Ecclesiae reperto. Transsnmpsi Stepli. Zam(osközy) 
mp. 1607. Lacerum erat exemplum, ideoque aliquot verba 
desiderantur, quae facile fuerit supplere. 

Ertl. Muz. 208. 1. 

Mig király ti ja császárhoz volt, Hagymási Cliristopliot 
liadta Erdélyben nagy haddal, ki rege sic ordinante az Keresz-
tes mezejin Tordánál fekütt, hogyha oda bé neki mint történ-
nék dolga, és az török valamit akarna indittani, occurrálkat-
nának. 

Pray Coll. B,. Trans. 59. I. régi szám lekopva. 

1566. mense Martio, az adót az német fejedelem Maxi-
milianus az töröknek bekülte Hoszutóti Gyeörgy által, és husz 
fű törököket, kiket mind veresbe öltöztetett és rabok voltanak, 
azokat is ajándékon külte az török császárnak Zulimánnak. 

A hónap neve oldalt kiegészítve. 

1566. 

1566. 
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Ferliad csauz jöve az portárúi Érdélben, ki az magyar-
országi urakot inti császár nevével az lúvsigre János királ' 
fiának, ha mind el nem akarnak veszni, mert az császár ki 
akarna jőni.ez esztendőben. Ferliád jöt t Érdélbe niense mar-
tio 1566. 

Egy levélből irtani ezeket ide. 

Erd. Muz. 99 1. 

A z fő basának Sziget alatt, ki az császár Szulimán halá-
lát eltitkolta, Menlied Bál volt neve; horvát ti volt ex família 
Szolokéit. Ez ölte volt meg; ezt ölte volt meg Konstantinápoly-
ban egy bolond. 

Pray-Coll. Res Traiiss. tom. J . 59. Nr. 2. (688. 1.) 

1570. János király fia küldötte volt fel követségen az 
császárhoz Maximiliánhoz Békés Gáspárt az békesség és egyes-
sig felől anno 1570., interveniente tan quam mediatore serenis: 
simi Poloniae regis oratore, reverendissimo domino Adamo 
Conarski de Kobelin episcopo Posnaniensis. Az lengyel király 
Sigismundus avuncnlusa volt János király fiának, idest ex so-
rore nepos. Est aviinculus matris meae fráter germanns. 

Articnli propositi Maximiliano caesari die 22. maii 1570. 
Nihil magis retardavit a concordia Maximilianum, quam titu-
lus regius Joannis secundi. De végre az császár megengedte, 
hogy az portára írja magát electus rex Ungariae ilyen titulus-
sal, de másuva sohova ne. 

E z dolgokrúl egy tractatus vagyon írva, ilyen titulussal: 
Legatio in negocio pacificationis serenissimi domini Joannis 
electi regis Ungariae Dalmatiae Croatiae ad serenissimum et 
excellentissimum principem ac dominum Maximilianum secun-
dum dei gratia electum Romanorum imperatorem etc. per Gás-
páréin Békés de Korniát suprenmni cubicularium, interveniente 
tanquam mediatore serenissimi Poloniae regis oratore reveren-
dissimo Adamo Conarski de Kobelin, episcopo Posnaniensi. Ez 
irás t ractatus vagyon Enyeden egy cancellarián lakó deáknál 
Stephanus (üres hely), melyet el kell tűle kérni vagy mását kell 
iratni etc. 

J ános király fiának ez kivánsági voltak: ut Maximilianus 
caesar electi regis Ungariae titulum Joanni concedat, utique 
si aliqua praesidia per occasionem in cistibiscana regione a 
Turcis recuperare possit etiam praesidio adiuvante germanico, 
Joanni cedat. Ut totani Transilvaniam et cistibiscanam régió-
néin omnem respectu Transilvaniae una cum arcé Huzt et 

Oldalj. : 
liuc spec-
t:\iit l i te-
rae pag. 
sup.37.b. 

1566. 

1570. 

Szám. 01-
dalje<jyzete 
áthúzva : 
Prosuit 

haec Cas-
par Békés 
23. die J a -
nii 1570. 
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Maramaros J oamii cedat. Ut in liberos liaeredes et posteros 
liae regiones perveniant. Ut plenam iurisdictionem conferendi, 
donandi, causas discutiendi, cognoscendi absque ulla appella-
tione Joannes in suo dominio liabeat. Item functionum omnium 
demandationem, potestatem, ut quicquid liactenus alicui in-
seripsit, donavit et postbac daturus est, inviolatum et firmum 
persistat. U t Maximilianus eaesar Joannem tanquam reipubli-
cae Christianae membrum contra liostes omnes defendere te-
neatur. E t vicissim Joannes quoque in expeditione Maximi-
liano praesente paratus est et ultro se offert praesentem ibi 
affuturum, omnenique fortunam prosperam, adversam, omnia 
belli discrimina una cum eo experiri et omnia extrema perpeti. 

Si Maximilianus Joannem iuvare auxiliis non posset vei 
nollet, et propter hoc regnum Transsilvaniae amitteretur et a 
Turca occuparetur, tunc Maximilianus Opuliam et Ratiboriam 
Joanni tradat, quos et antea a Ferdinando caesare acceperat, 
eodem iure quo tunc collati erant. Quia vero Joannes statuit 
domui Austriacae firmiter adhaerere et módis omnibus in-
dividue coniugi, postulat Joannes ut una filiarum illustrissimi 
ducis Bavariae in matrimonium illi impetret et despondeat. 

Ezekre igy felelt Svendi Lázár által az császár: Az titu-
lussal éljen csak az portára, de másova sohova ne, ut dicatur 
electus rex Ungariae, 2. dux vei priuceps Transilvaniae et 
partium earum, quas possidet dicatur et sit Joannes (domi-
nus), et posteri eins masculi, 3. causarum cognitio plenaria, 
donandi, inscribendi etc. conceditur (potestas) ipsi et liaeredi-
bus eins masculis. Caeterum per hos tractatus Transilvania 
non debebit abalienari a mernbro Ungariae et rege Ungariae, 
seil perpetuo Joannes et eius liaeredes posteri masculi debe-
bunt esse subditi regno Ungariae et regi ipsorum. 

Deinde caesar ius succedendi in Transilvania vult sibi 
salvum esse et reservare, sine omni impedimento et contra-
dictione in eventum, si dux Joannes absque legitimis filiis 
masculis decesserit. Filiabus vero eiusdem Joannis si quae fue-
rint, de honesta et decente dote providebit caesar. 

Deinde Joannes ea loca possidebit quae nunc possidet, 
nec a dicta capitulatione quae superius facta est, caesar 
discedet. 

Si quid a Turca recuperare Joannes posset, id caesar 
assenset ut Joannes habeat. 

Defendendi mutuam curam et provincias a Turcarum 
hostilitate protegendi recipit Maximilianus et ipse Joannes 
eandem curam pollicetur. 

Ut in expeditione contra Turcam ipse Joannes praesto 
sit si et Maximilianus praesens erit, Joannes et Maximilianus 
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aequaliter sanxerunt et receperuut. E t si Transilvaniam amise-
rit forte per hostes, tuiic Opuliam et Batiboriam in Silesia 
tradet Joanni possidendas ac de iis litteras assecuratorias daT 
bit Maximilianus. Illud autem provideat Joannes, ne inscio 
caesare Maximiliano bellum adversus Turcas suscipiat, atque 
ita onus defendendi Maximiliano imponat, Nam in lioc casu 
non tenebitur auxiliari, ac si amittat Traiisilvaniam Opuliam 
dare 11011 tenebitur; sed omnes expeditiones fiant cum con-
sensu caesaris Maximiliani. 

I t em ducis Bavariae filiain promittit caesar Joanni im-
petraturum. Si verő dux Bavariae certis de causis hoc renun-
ciet. tunc idein caesar Maximilianus adnitetur ut unani filia-
rum principis Gruilhelmi illustrissinii ducis Juliacensis pe-
tet. quae Maximiliano pari omnino consanguinitatis gradu 
coniunctae sunt, 

JJeinde ne transfugae utrinque recipiantur sed remittan-
tur et reddantur. 

Hev. (Juli. LXV1II. 211. 1. (lehúzva 375 ) 

G - r i s e l d i s B á t o r i K r i s t ó f l e á n y a. 

Az Bátori Kristóf leányát, kit azután az lengyel cancel-
lariusnak liázasita István király, először Christinanak keresz-
telték volt és az volt sok ideig neve. De ez szép nevet nem 
szeretvén, azután Blandrata formálásából Griseldisnek nevez-
tetett volt, mely az magyar nevek között igen szokatlan és hal-
latlan. í g y ilyen emberek mint Bátori Kristóf és az felesége, 
egy olasztól így meghatták ecczersmind csúfoltatni magokat 
mind gyermekekkel egyetembe. Mert az Christina százszor 
szebb név, mely az Christustól neveztetett, hogy nem mint az 
Griseldis, mely szóban azt sem tudja honnét jű s hova megyen 
az eredeti. Talám az Chrysa névtűi vötték, ki az komédiában 
egy kurvának neve, avagy az Briseis névtűi formálta Bland-
rata, ki Achilles kurvája volt Homerusnál. 

Hev. Coll. LXVIII . 112. 1. (lehúzva 264.) 

Zsigmond szüle tése . 
Az mely esztendőben született Váradon Báthori Zsig-

mond, az váradi fűtemplomnak az gombja ledűlt, úgy hogy 
aláhanyatlott, mely még most is azonképen áll. Mindkét te-
uere teli volt vérrel, hét holnapi partus, immaturus et sine 
epidermide natus, 

1573. 
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Zsigmond fejedelem septimestris partus quod satis con-
stat, az markát teli hozta vérrel, mikor született. Egyszer mikor 
az dajka feresztené, az tekenőben hallá változott volt, melyet 
nagy hirtelen megmondván az anyjának, ismét gyermek képi-
ben változott; még akkor is változó volt. 

Pray Coll. I t . Trans. 58. H. (394—409. 1. Szamosközy kezével.) 

E x e m p l u m p o s t r e m a e r e p l i c a t i o n i s C a s p a r i s. 
B e k e s . 26. d i e M a j i f a c t a e a n n o 1574. 

Sacratissime imperátor etc 
A levélben előforduló köv. mondathoz: 

»Quandoquidem nnns istornm magister protonotarius, alter 
causarum wajwode director est« oldalt Szamosközi/ irdsa e 
szavak: Iii fuerunt Emericus Suliok et Ladislaus Sombory. 

4̂ 395. lapon e mondathoz »Quoniam senior fráter vaj-
vodae olim Andreas Báthory de Somlyó etc.« oldalt Szamos-
közy kezével: Andreas Bátori Stepliani Maylát filiam, Gabri-
elis sororem, uxoreni habuit. Ea vocata est Margareta Maylát; 
ex qua natus est Andreas cardinalis, et alii fratres eius Ste-
phanus Batori, Balthasar Batori etc. 

Pray Coll. R. Trans. 58. H. 256—268. 1. Szamosközy által. 

I n t e r p r e t a t i o L i t e r á r u i n C a r o l i du e i s .1575. 
Carolus dei gratia arcliidux Austriae, dux Burgundiáé 

et Comes Tirolis etc. 
Szerelmes hívünk. Az mit nekünk 14. napján ez hónak 

bőven írtál, az Erdély vajda és az ő atyafia Báthori Christóff, 
császár ő felségéhez alázatos, és az keresztyénséghez meg-
indult jó szándékjok felől, mi azt kegyelmesen megértettük, és 
császárnak ő felségének minden engedelmessíggel megírtuk. 

De minthogy az vajda újonnan ilyen vélekedésbe esett, ért-
vén az készületét és az kevés népnek gyíilekezetit, hogy ő ellene 
volna. Annakfelette Rueber Békés kedvéért Erdélyre szándékoz-
nék. Ezt e dolgot mindenképpen megmentsed nála bizonnyal tnt-
tára adván, hogy ez e készület nem egyebövé néz, hanem ő felsége 
birodalmabeli végeinek nagyobb erősségekre és bizodalmasb 
való megmaradásokra, nem offensióra vagy bántásra; és hogy 
császár ő felsége az vajdához és az ő atyafiához minden császári 
kegyelmességgel indultatott, kit ugyan elhiggye, hogy sem ő 
magátúl, semkapitánés emberi által ellene nem akar igyekezni, 
kibül valami kétség támadhatna; sőt az övéinek sem akarja en-
gedni, mikipen Bubernek is mint annakelőtte, azonképpen most 
is meg vagyon hagyva, hogy az jó szomszédsághoz tartsa magát. 

1 5 7 3 . Erei. Muz. 64. 1. 

1574. 
26. maj i . 

1575. 
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Továbbá erről is intsed, mivelhogy mutatja magát, íöl-
ajánlja-e arra magát, csakhogy innét tartása ne legyen valami 
veszedelemtűi, hogy az mi az megállandó és keresztyénségnek 
hasznos frigy tractálást nézné, abba az ő tehetsége szerint 
szorgalmatoson akarna munkálkodni. Annak az ajánlásnak kell 
es (igy !) indulatot adjon, és az császár ő felsége kegyelmessége 
felől, mint felől is megírtuk, ne kételkedjék. Az frigy dolgá-
ban, mely az keresztyénségnek javát nézi, jelentse, ugy viselje 
magát, az mint mind császár ő felsége, mind mi reménlünk, 
kit te eleiben bőven adhatsz; őtet ahhoz illendő mediomokkal 
és indítással reá vegyed. Ezt akaránk az te Írásodra tudtodra 
adui, ajánlván neked az mi kegyelmességünket. Viennae 24. sep-
temb. Í575. 

Carolus. 
Ad dominum Christophorum a Teuffenbach, qui 6. Oe-

tobr. has literas accepit. 
Végén a datummal párhuzamban szintén Szamosközy ál-

tal írva ez áll oldalt: Valamint lőtt ez írás, de ez levél datumja 
előtt egész harmadfél holnappal meglőtt volt Békés és Bátori 
vajda közt való harcz Érdélben Szentpálnál, hanemha Békés 
Érdélből kiverése után is akart volna valamit indittani Bátori 
István vajda ellen. 

A levél k'dlsö oldalán Szamosközi/ írásával: Austria in 
arcliitectura fraudum operosissima et ingeuiosa, in cuniculis 
parandis et insidiis comparandis adeo notabilis, ut quiquid 
hodie. tacite fraádulentum, quiquid insidiosum et versipelle 
paratum esset, austriacae fraudes, tanquam proverbio usur-
pentur. 

Erd. JVluz. 118. lap. 

J ö t t lakni Kovacsióczi Farkas Erdélyben 1578. 20-
Augusti. 

Hev. 0. L X Y I I I 395. (lehúzva 589. lap.) 

D á v i d F e r é n c z r ű 1. 
Utolszóri Dávid Ferencz vallása, az kiért condemnalták, 

ez volt: quod Christus non est invocandus in precibus, quia in-
vocatio soli Deopatri debetur, et ipse Christus docuerit, nemi-
nem invocandum esse, nisi solum Deum patrem coelestem. 

Ez controversiat indította volt Dávid Ferencz anno 1578 
et 1579. Ebbe az értelembe volt Georgins Blandrata is azelőtt, 
de végre Dávid Ferencztül elpártolt. Erre az^oontroversianak 
megdisputálására Blandrata hítta volt be Érdélbe Basileából 
Faustus Sozinust és ezt opponallja Dávid Ferencznek. Bland-

1 5 7 8 . 

1 5 7 9 . 
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rata hogy ne mutassa hogy teljessíggel oppugnallja és el akarja 
rontani az Dávid Ferencz opinioját, mondj a, hogy irjon So-
cintis ez dologrúl és Dávid Ferencz is. ez két irást külgyék 
Lengyelországba az ott való arianus papoknak, és az mit azok 
itílnekj abban álljanak meg sinodus akaratjából. így az len-
gyelországi arianusok is refutálták Dávid Ferencz vallását és 
végre Dávid Ferenczet megfogták, hogy ugyanazon haeresisben 
akart perseveralni, quod diceret ; pertinaciter Christum non esse 
invocandum, non colendum. non dicendtim Deum; et intercesse-
rirnt inter hos tres Blandratam, Davidem et Socinum theseset 
antitheses disputationes. Tandem anno 1578. conventus synoda-
lis Thordae indicitur a Francisco Davide repugnante ne fieret 
Blandrata. David saepius dixisse fertur idem esse Jesum, Ma-
riam et sanctos invocare mortuos. — Indictus est conventus seu 
comitia Tíansylvaniae ad 27 diem Április anni 1579 in quibus 
condemnatur Franciscus David blasphemiae et erroris. Fran-
ciscus juravit se velle stare judicio ecclesiae polonicae ejusdem 
confessionis; et Franciscus ad extremum usque spiritum affir-
mavit Jesum Christum non esse invocandum, non esse nomi-
nandum Deum, non esse colendum ut Deum. 

In conventu Tordensi anni 1578 numerati sunt ministri 
322, Lucas Trauzner gener Davidis fűit patrónus ejus, cum 
David pro infirmitate et morbo loqui non posset. 

Alexander Kendy accusavit Franciscum Davidem coram 
principe comitiis regni ad 1. julii indicta 1579. 

Ipsi ariani ministri socii ejus detulerunt Davidem ad 
Christophorum Batori et innovationis accusarunt. 

Franciscus David ab Alba deportatus est Devam ad car-
ceres, tibi 15 novembris est mortuus eodem 1579 armo. 

Erd. Muz. 99. lap. 

Grálfi is mondta praesente Paullo G erendi, hogy valamire 
viszi isten Bátori Zsigmond dolgát, de gyermekkorában is 
csuda praesagiumok voltak felőle. Nem győztek neki dajkát 
tartani, mind elmardálta, harapdosta csecseket. Ugy megha-
rapta néha haragjában az dajka csécsit, hogy mindjárt kijött 
az véri. Három és négy dajka is volt egy héten. Itten soha oly 
madarat ugy mint galambot, verebet keziben nem adhatnak, 
hogy azonnal az nyakát el nem szakasztotta. Ezt mondta G e-
rendi Pál 1579 esztendőben. 

1580. Erd. Muz. 117. lap. 

1 580. esztendőben egy igen nagy cometa támadott volt; 
az farka egyenesen Erdély felé hajlott alá, mintha egy pálcza 

! 579. 
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nyúlt volna alá az égből. Volffaril István kolosvári peritus nia-
thematicus mindjárást megmondotta volt, liogy dissipationem 
Batoriae familiae significat, atque etiam mortem Christophori 
Bátori principis, quod eventus paulo postdocuit; nam non so-
lum princeps sed mox rex quoque Poloniae Stephanus obiit, 
ac demum Batoriae familiae totius horrenda confusio secuta 
est: caedes Balthasaris, fuga Stephani, ac fatalis inter eos ini-
micicia, ac tandem internecio. 

1 5 8 1 . 
N e m z . M u z . 9 7 . 1 . 

In comitiis Claudiopolitanis in electionem Sigismundi 
Báthori, cum Christopliorus regni princeps anxio instasset 
apud regnicolas, ut filius ipsius Sigismundus successor coin-
munibus regnicolarum suffragiis designaretur. unus Gregorius 
Apaffy, cum quibusdam, quantum potuit, contentione refra-
gatus est, Stephanumque Bathoreum, Capitaneum Varadien-
sem, praeferendum censuit, regnique liujus curam haud ulla 
ratione in puerum cadere posse, quantumvis magnorum viro-
rum consilio regeretur, prolixe demonstrpvit, adque ipsurn 
conversus Gallűiun, se jam olim, quae majorum malorum ag-
mina dominatus pueri principis secum traheret re ipsa, non 
sine summo animi dolore fiiisse expertum, ac ne longe abiret, 
domestico usus est exemplo, Joannis Sigismundi, filii Joannis 
senioris regis Hungáriáé, impotentem in Transylvania domi-
natum in medium adducens, cum ille agebat, multa inconsulte 
(nec dicarn Transilvanice) in principatu suo fecisse, eoque tan-
dem evenisse, ut optimos quoque ac nobilissimos e proceribus, 
quorum vei maximé opera ipse principatum obtinuerat, crudeli 
morte, causa prorsus nulla, perimi curasse, in quorum numero 
Bebeki et Kendi fuere; idemque Gálffium sibi polliceri posse, 
imo debere, ac nisi se omnia fallant, aut (?) facturum, voces 
hae tani speciosae, quibus electionem pueri possent commen-
dare, don dubitet ipsi aliquando per jugulum reddantur. Ad-
el idit et hoc: nescire Gálffium, quod viperám sui exitio fatali-
ter in sinu foveat. Sed et Alexandrum Kendium, addictum oh 
nescio quae promissa, si is patri successor declararetur, palani 
corripuit. Meglátod te, úgymond, Sándor, hogy megfordítanád 
te is ha lehetne. Tudod-e mint jára Bebek és Kendi Ferencz ? 
elhiheted, hogy ha a' királyné asszony meg nem hal vala, több 
szalonnát is csinált volna azon gyermekkirály. Az apád is, 
Kendi Mihály, csak az egy simplex természetének köszönje, 
hogy hirtelen az többivel együtt el nem kőit. Qua re intellecta, 
cum Gálffius Christophori principis complanandorum suffra-
giorum causa singillatim senatores obiret, successionemque 
pueri principis anxie urgeret: Apaffius, sententiam dicere jus-
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sus, graviter praefatus est: nescire illos, qui in puerum tanto-
pere propendent, quid agant, magisque favore Christopliori 
principis, quam judicio ferri: neque enim difficilius quidquani 
esse, quam laudare , non enim in illo res, sed spes 
tantorai, quae frequenter fallit, laudari potest; futurum tarnen, 
quod ne fiat, Deum se depreeari dixit, ut aliquando et pigeat 
et pudeat electionis Iiujus. 

Erd. Muz. 206. 1. 

Hogy Báthori Christoph az kolosvári gyűlésben . . . . a 
többit l. Kulcsár Krónikája. 40. 1. 

Pray Coll. R. Trans. 58. H. r. sz. 422—425. 1. (Szamosközy kezével.) 

Illustrissime atque clementissime princeps, Quod sum 
ex animo etc ( ü d v ö z l ő l e v é l ) 

Ex urbe VI. die Maji 1581. 
Celsit. tiiae seruus fidelis ac bumilis 

Marcellus 
Squarcialupus. 

(Elöl a megszólításnál oldalt Szamosközy kezével:) Rá-
töri Christóphnak. 

(Alább oldalt szintén Szamosközy Írásával:) de Sigis-
mund o Bátori adulatio. 

(Azon helynél oldalt, hol Zsigmond tidajdonait magasz-
talva felsorolja, Szamosközy ezt irja:) male diuinasti boné 
Squarcialupe. Debebas illud Ciceroiris considerare: est caussa 
difficilis laudare puerum, non enim res laudandá, sed spes est, 

Eni. Muz. 27 6. 1. 

Báthori Christoph maximo ac fatali sangvinis fluxu la-
horavit, kiben meg is holt, mert Blandrata sistálta az vérnele 
folyását, nem engedte, hogy az nyavalyának matériája ki-
menjen az fluxus által, félvén attól, hogy kimegyen az calor 
vitális. 

Hev. 0. LXVJII . 148. lap. (leliuzva 300.) 

De Christophoro Báthori potest dici, quod de Antonino 
Pio dictum est: IJnum fere principum sine ulla civium autem 
hostium strage vixisse, quantum ab liomine provideri potuit, 
et ob eam rem a plerisque dignus judicatus, qui Nu nme con-
ferretur. E t de M. Antonino vero dictum quod potuisset 
Marcus tali exitu felix dici, si princeps omnium optimus, 
filium omnium pessimum non reliquisset. 

1 5 8 1 . 

1 5 8 1 . 
maj. 6. 

1 5 8 1 . 

1 5 8 1 . 
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Hey. Coll. LXV1II . 196. ( lehúzva 364.) lap. 158.1. 

1581. B á t h o r i S i g m o n d v á l a s z t a t ! k. 

Bátori Kristóf eltemetése után irtak volt mind az török 
császárnak mind országúi, hogy az ű jó sült fiát Bátori Sig-
mondot választották az atyja holta után az fejedelemségre, és 
ez mellett Ziaus basának is irtak volt, hogy az császárnál 
törekednék, liogy hadná liellyén ez választást, 

' 1 5 8 1 . 
Hev. Coll. L X V I I I . 112. ( lehúzva 264.) lap. 

Csausz basae uxor, neptis fűit imperatoris turcarum 
Muradi, (jua mortua loco motus est Csausz basa et privatus 
vezeratu, vir magnus et tractabilis, bene affectus erga prin-
cipes cliristianos, persona elegáns, facie honesta. 

Csausz basánál császár leánya volt, ez magyar fi volt, zalai 
fi. Szalay Gábornak rokona volt. Szultán Murád leánya volt 
nála. Most Csausz basa fia kapuczi basa. 

Szénán basa fia, Mehemed nevű az vezérek közt vagyon, 
az utolsótűi harmadik, embertelen és most is igen haragszik 
Érdélre. 

Jegyzet. Ziauns basa I I I . Murádnak nem leányát-, hanem nővérét 
bírta, nőül . 

Erei. Muz. 204. 1. 1 5 8 1 . 

Báthori Christoph halálát először az havaseii vajda je-
lentette meg az portára. Annakutánna Sennyei Pungráczot bo-
csátták az portára, ő általa izenték meg; ezalatt solicitáltatták 
vélle az zászlónak meghozását. De Markliázi Pál álnoksága 
mijá kellett múlni egy darabig, mert ő affectálta az fejedelem-
séget, É s ha Ziausz bassa opportune nem succurált volna, ki 
jóakarója volt az országnak, nagy difficultások következhettek 
volna belőlle. — Mert egyedül ő állott ellene Szinán bassának, 
mert Szinán Márkházinak favealt, mert Márkházi kétszer való 
százezer aranyat ígirt vala az császárnak esztendőnként, Zi-
ausz bassa sokképpen refutálta, és micsoda difficultások kö-
vetkezhetnének belőle, (ledarálja. Az többi között mondta: 
Jól meglássa az császár, hogy kétfelé ne hadakozzék, mivel az 
persának is nagy hada vagyon ellene; nem volna jó kétfelé 
ellenséget szerzeni. Megnyervén azért az zászlót, megparan-
csolja az erdélyieknek, hogy elsiessenek vélle minél jobban 
lehet. 

Erd. Muz. 312. 1. 1 5 8 1 . 

Márkházi Pál supplicatiót adott az császárnak, melyben 
szidalmazza az megholt kgls urunkot és kívánja magának az 
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erdélyi vajdaságot, kiért ígir százezer aranyat ajándékon, esz-
tendőnként ötvenezer aranyat. Az melyre az császár irt, hogy 
meglássák, hogy méltó-e kívánsága. 

Ellenben erőssen disvadeálta, hogy az megholt urunk fi-
ának ne adják az erdélyi vajdaságot, mert az hatalmas császár 
országa gondviselést kiván, ki gyermek lévén, alkalmatlan annak 
gondviselésire s igazgatására. 

1 5 8 2 . Hev. Coll. LXVIII . 272. (lehúzva 429. D.) lap. 

1582. Török Bálint Homonnay István szolgája volt, az-
előtt egri katona volt, az debreczeni pusztán két szolgájával 
mikor búdosnék törtínetből talál sok törökre éczaka, mely volt 
három ezer és miértliogy törökül tudott, be áll közikbe, azt 
tudván először, hogy magyarok azok. Mikor eszébe vötte volna 
magát és látná, hogy törökök közt vagyon, hátrább marad két 
szolgájával és az utóijáróban kettőt vagy hármat előfog, kezdi 
csapdosni űket és nagy kiáltást indítani. Az törökök azt tud-
ván, hogy sok ezer magyar vagyon utánnok, nagy rémüléssel 
mind futni erednek. Török Bálint az futókban hármat elfog 
és két zászlót nyer és azzal visszamegyen Egré, mert egri szol-
ga volt akkor. Ezt Mercurius Gallobelgicus beírta és Bocatius 
poéta is versekbe irta, de név nélkül és circumstantiák nélkül. 

1 5 8 3 . Eni. Muz. 74. 1. 

9. Április eodem anno successit gubernátor Joannes 
Gréczi király akaratjából 

A következőket 1. a Székely Krónika 51. 52 lapjain. 
Oldaljegyzet: 1583. Az triumvirek ideiben Siger Jánost 

rendelte az király komorniknak. Vásárhelyi Bálint deákot mel-
léje. Minden hóra Sigernek 200 forint fizetése volt, mint egyik 
praesesnek. 

1 5 8 3 . Hev. Coll. TiXYIII. 194. (lehúzva 362.) lap. 
marez .24 . 

1581. E x s e q u i a e C h r i s t o p h o r i B a t h o r i , p r i n -
c i p i s T r a n s i l v a n i a e . 

Bátori Kristóf temetése. 
(Egész terjedelmében közölve Kulcsár Krón. 47. s követ-

kező lapokon). 
Oldalt irva : Tale genus exequiarum leges in Mercur. 

Gallobelg. Anno 1592. pag. 522. 
Jegyzet, 1581. tévedésből áll 1583. helyett . 
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Erd. Muz. 75. 1. 1 5 8 3 . 

Mikor István lengyel király az három praeses urakot 
rendelte Bátori Zsigmond nevelésére, az sok instructiói között 
ezt is leveliben irta, hogy Zsigmond előtt mikor eszik, három-
féle dolgokról beszéljenek, 1. Idegeny országokról, 2. Hadi dol-
gokról és vitézkedéshez valóról. 3. Vadászásról. 

Nemz. Muz. Codex. 

1583 die 28 Mártii kezdett a triumvirátus Erdélyben, a2 
praeses urak birtoka (Báthori Kristófot azelőtt való dominica 
palmarum temették el) fizetése mindeniknek minden hóra két-
kétszáz forint in praemium ususue. Duravit ad 8 Apr. 1585. 

Eodem anno successit gubernátor Joannes Griczi a király 
akaratjából ki váradi kapitány volt, pro solutione habuit sin-
gulis mensibus mille florenos, egyébhez nem nyúlt, külön kony-
hája volt, és az magáébúi főzetett magának. Az triumvirátus 
előtt defuncto Christophoro Báthori szállott volt a gubernálás 
a 11 tanácsra, de főképen az testamentariusokra kiket Báthori 
Kristóf hagyott volt, t. i. Csáky Dénesre, ki anyjáról atyjafia 
volt, Bocskay Istvánra, ki Sigmondnak avunculusa volt, Kova-
choczy cancellariusra, Kendi Sándorra etc. 

Erd. Muz. 54. 1. 

Lengyel király egyszer békérette volna az képet, Zsig-
mond képit. Az király István mondta ezt könyves szemmel: 
isten látja, semmi jót nem látok benne, semmi Bátori indoles 
nincsen benne. (Hiányzik valami:) hogy az fejede-
lemséget reá adja és ő kimenjen ez országból bujdosni; mert 
Zsigmond miérthogy olyan eszefelejtett ifjú volt, mindenkoron 
arra veszett volt elméje, hogy idegeny országokat látni menjen. 

Hev. Coll. IJXYIII. 211. (lehúzva 375.) 1. 

I s t v á n k i r á 1 az t ö r ö k r e t á m a d j on. 
István az lengyel király teljességgel elvégezte volt, hogy 

az törökre támadjon, több keresztyének fejedelmekkel együtt 
az pápa sollicitálásából. Fel is jegyzette volt immár mint és 
hogy legyen az az expeditio. Először az lengyel nemességet és 
azoknak minden rendit mint inditsa. Azután az erdélyi nemes-
séget is, kinek kinek mind rendi állapatja szerint. Bátori Istvánt 
legelőször rendelte kétszáz lúval etc. etc. 

Az pápa minden hóra negyvenezer aranyat igírt volt sze-
mélyére lengyel királnak. Megalkuttak volt azon is immár az 
keresztyén fejedelmek, hogy íí vezélje az keresztyén exercitust. 
Az jegyzés most is Bátori Bodisárnál vagyon. Lengyel cancel-

MONUM, HUNU. 11 IST. SCKIPT. XXX. 2 

marcz. 24. 

1 585. 

1587. 



18 SZAMOSKÖZY ISTVÁN. 

lariustúl egyebektűi is hallották ez dolgot. De mint szinte Já-
nos király fia, István király is ezen igyekezetben holt meg. Ez 
szinte olyan volt mint egy gigantomachia, mely materiat valaki 
kezdett irni mind bele holtanak. 

Hev. Coll. LXVIII . 282. 1. (lehúzva 434.) 

Besztercére írt volt lengyel király titkon, hogy Gálfinak 
elüssék az fejét ezért, hogy azzal kérkedett volna, hogy Bátor! 
Zsigmondnak az annya volna . . . . 

Jegyzet. A dűlt betűkkel szedett szavak az úgynevezett hím-székely 
írással visszafelé vannak irva. A kipontozott helyen mintegy 2 — 3 szó az 
olvashatatlanságig ki van húzva. Végűi 3 sor hasonló módon van törülve. 

1 5 8 7 . Erd. Muz. 209. 1. 

Elapsus est ex arce Huszt praefecto Alberto Lonyay illu-
strissimus dominus Petrus Padul icius vajvoda transalpinus fune 
se per fenestram quandam demittens. 

1 5 8 7 . Erd. Muz. 98. 1. 

Petrus Radulicius vajvoda transalpinensis ismét annyira 
vitte volt dolgát, mikor Husztból elszaladó tt volt, az ablakról 
leereszkedvén Lóniai Albert kapitányságában, hogy annyira 
vitte volt dolgát az galliai király törekedésire, hogy reconcili-
álta az törökkel; bénient az portára, és immár csak az kézit 
kellett volna az török császárnak megcsókolni, és bémenni Ha-
vaselföldiben az vajdaságban. Hogy meghozták az császárnak 
az galliai király halálát, quem Monachus occiderat, Gávai Mik-
lós az Erdély oratora az portán mondotta. Ezt értvén Mine 
vajda, mond Gávainak: ne hadjuk, most vagyon időnk hozzá; 
im én tizezer aranynak egy görögtől szerit teszem, te is tízezer-
nek. Eii ezzel az vajdának végét érem. Tetszett Gávainak, mert 
meg volt Erdélyből hagyva, hogy mindenben egyetértsen Péter 
vajda ellen Mihnével. Béjő egyszer szép vont ezüst gallérontban 
oláh mód szerént csinált ruhában, nagy nuszt kápa fejiben, és 
kolcsogtoll benne. Egykor kiütik az süveget az divánban fe-
jiből, viszik jediculában, azaz héttoronyban, (Jed. enim turris 
Septem est, csunka turris, nunc partim thesaurarium est, partim 
carcer) oda is elmentek az pasa akaratjából Mihne vajda és 
Gávai. Sirt Péter vajda im mint viszik; ugy mond, miattok 
nékem az erdélyi adomány és pénz miatt és te miattad kell 
Mine vajda meghalnom ; — de ne bántsatok, szabadítsatok el, 
im hitemet adom, hogy soha az havaseli vajdaságról meg nem 
emlékezem. Kegyelmes uram nékem az francziai király, ad né-
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kern oly állapotot udvarában, kivel mindenkoron becsületesen 
megérem. Huszton is liogy tartanak, nám akkor is jóval aján-
lottam magamot az gubernátornak, hogy az én kénesemből, 
mely százezer aranynál computatis omnibus lapidibus, praeti-
osis rebus többet tött, bárcsak húszezer tallért adasson meg 
gubernátor, és az többiről soha meg sem emlékezem; de azt 
sem mivelték. Csak az császár adaja kétszáz ezer forintnál, kész 
pénznél több volt, kit Prásmártt elvonátok töllem. Azonkívül 
sok görögnek, zsidónak pénzit. 

Ezt szegényt egy éjjel az tengerben vetették volt, 

Erd. Muz. 245. 1. 

S t e p h a n i r e g i s P o 1 o n i a e d i c t u m. 

Valamely fejedelem egy ű maga erejével megveri az tö-
rök császárt, lovászul szolgálom én azt. 

(Pray-Coll. Res. Trans, tom. J . 59. Nr. 48. előtt, R. sz. 203. 1.) 
1588. 

1588. I s t v á n k i r á 1 y. 
Steplianus rex Poloniae mortuus die 13. Decembris iuxta 

nóvum calendarium Grodnae Litvanorum. Sepultus magna cum 
solennitate Craccoviae 26. Februarii anno 1588. die Solis. 
Pernyessy Istvánt küldték volt be az temetésére Erdélyből. 

Hev. Coll. LíXVIII. 196. (lahúzva 364.) lap. 
1 588 . 

1588. C a r d i n a l A n d r á s. 

Lengyel király cardinal Andrásnak hatta volt testamen-
tomba [egy vár neve kihúzva] Gyalut, Ezeket kéri cardinal 
Signiond fejedelemtűi,és mégis attavolt Sigmond neki, melye-
ket birt mind 1594. esztendeig, mindaddig mig az több várak-
kal együtt ű is nóta infidelitatis damnatus est, de hamissan 
és istentelenül. Gyalu és (kihúzott név) Keresérűl való levelet 
láttuk, melyet irt cardinal 1588. 20. octob., melyben írja, hogy 
Olaszországba volna adós 12 ezer forinttal, melyet lengyel 
király akarat jábíil 

(egy sor a lap alján levágva.) 

Hev. Coll. I iXVIII . 196. (lebúzva 361.) lap. 1 5 8 8 . 

1587. B á t o r i B o d i s a r a m b i a 11 j a a z l e n g y e 1 
k i r á 1 s á g o t. 

Az lengyel királságot István király halála után captalta 
Bátori Bodisar is. Bátori András az cardinal által és az lengyel 
caucellarius által, de nem tőtt kedve benne, erről való levelét 

p* 
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láttuk az cardinalnakj melyet irt Bodisárnak 1587. 26. Augustí. 
Az liolott Cicerouis sententiam profért: Tendenti ad summa in 
primis yel secundis gradibus consistere honestum est. 

Hev. Coll. LXYIII . 381. (lehúzva 541.) lap. 

1587. K e n d i S á n d o r l e v e l é b ő l í r t a m, m e 1 y e t í r t 
G i c z y J á n o s g u b e r n á t o r n a k 28 S e p t . 

Ezt solia sem hallottam, sem láttam vala országunkban, 
hanem tavaly és ez éven ilyen fű személyeknek szörnyű vesze-
delmeket. Ki ebből következik, hogy tavaly is feleségeket, 
gyermekeket az latroknak el nem törlék. Mert lia ez leszen vala 
bizony tartozás leszen vala. 

Most Morvában úgy érteni tiz esztendős felett valamennyi 
czigánt kaphattak, házokba rekesztvén megégették mind, hogy 
két czigán csak valami gyútást, égetést tett országokban. Mert 
rettentésért is kell néha az büntetésnek nevekedni. 

Hazánk állapatja másfelől előttem, mely az ülő és verő 
közt úgy vagyon, mint két ajtó sark között. Az mint az deákok 
mondják, ugy kellene vitare Syrtim, ne in Charibdim incide-
renius. Mert másnak jót keresni, magának gonoszt, kivűl eszes-
nek lenni, otthon nem sapere, non est sapientis, azt monták 
nemcsak az bölcsek, hanem amaz nagy világbíró Alexander is. 
Jelesben penig az hadi dologban annál csendesben, jó gondo-
lattal kell mozdulni, melybe hátra lépni oztán nem szabad, nem 
engettetik. Ertem az lengyel dolgot mint vagyon, semmi ebben 
nagyobb nyeresíg nem lehetne, mintha az svecus elsietne és 
igen hamar megkoronáztatnék. Cardinal uramra való gondvi-
selése is illendő volna urunkhoz, mert annak is salussa, digni-
tassa, ű nga java, méltósága és tekinteti; veszedelmesem lehet, 
kit isten eltávoztasson, soha urunk fogyatkozása nélkül. Azért 
ha mi jó mód lehetne benne, ilyen fű atyafiára jó volna gondot 
viselni. Mind penig cardinál uramért, mind az ű nga egyet-
len egy nénjinek félelmes állapatjaért etc. 

Az kgd értelme az ott való uraimmal mi legyen, látom; 
de az én vékony értelmem szerint had tanácsurak és fű népek 
értelmek nélkül ez országból ki nem megyen még most hertelen: 
hanem pénzzel titkon valami lehetne sem cardinál uramnak, sem 
cancellarius uramnak nem kellene megfogyatkozni. Ezbeli értel-
memnek sok bizonyos okai vadnak,mert elkezdeni könnyű ésrem-
publicam turbare cujusvis, de in integrum restituere solius dei. 

Kendi Sándor. 
Oldalt: Kendi Sándor tanácsa, hogy Maximilian ellen 

hadat ne bocsássanak Lengyelországba. — Errűl vide supra 
pag. 135. 

1 5 8 8 . 
1 5 8 7 . 

Oldalj. Ezt 
azért irja, 
mer t va-
lami oláli 

tolvajok 
nemes 

embere-
ket öltek 
volt meg 
h azoknál. 

Oldalj. m. 
Tcézzel, In-
ter malle-
nm et in-

endem. 
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Hev. Col. IJXVIII. 211. (lelmzva 375.) lap. 

1587. Az erdélyieknek honesta conditioval offerálta ma-
gát az német császár, intvén azon, liogy Maximilian lierczeg 
ellen Lengyelországba hadat ne bocsássanak, Károly berezeg-
nek tizenkét esztendős leányával kinálta az császár Sigmondot, 
hogy neki adják feleségül. 

Jegyzet. Mind liávom följegyzés!)en tévedésből áll 1587. — 1588. 
helyett . 

Hev. Coll. L X V I I I . 282. ( lehúzva 434.) lap. 

1588. Bátori Bódisár háromezer magával ment volt 
Maximilian 'ellen Krakóba, kapitányok voltak ezek: az erdé-
lyieknek Bornemisza János, az magyarországiaknak .Király 
Albert, 

Erd. Muz. 74. lap. 

Az kik Bátori Boldizsárral bémentelc Maximiliánra, 
azoknak Vásárhelyi Bálint deák az komornik Csialioly Gryörgy-
gyel együtt Beszterczén fizet hatezer forintot; de nem egész, 
hanem fél hópénzt; az többit ott adták nekik Lengyelország-
ban. E t hoc ex patrimonio proventus vették volt az pénzt, nem 
akarták az ország pénzit költni, azután azt ne mondják, hogy 
imide-amoda tékozlották az ország pénzit, hanem Bátori Zsig-
mondhoz való saját jövedelmiből fizették. Turi Ferencz volt 
az gyalogok előttök járója, ő fogta meg is az herczeget. (Más 
kézzel:) Kurva anyját fogta az csonka beste kurva fia. 

Oldaljegyzet: 1 5 8 8 . m e g h o l t G i c z i «Tános. 

(Pray Coll. Res Trans, tom. H. 58. f. CLXXVIII . r. 348. 1.) 

1 5 8 8 . Z s i g m o n d f e j e d e 1 e m s é g i n e k k e z d e t i . 

Mikor az meggyesi gyülésrűl az ország eloszlott volna haza. 
irtanak volt articulusokat sok rendbeli dolgokrúl, az jesuiták 
kiküldésérűl ez országból és sok több dolgokrúl és hogy az fe-
jedelem Zsigmond absolutus princeps ne legyen, mert még 
illendő ideje ahoz nem volna; azt is ott végezték hogy az gu-
bernatorrűl levegyék az gübernatorságot. Mikor az articulu-
sokat meg kellene pecsétleni, halasztják azt Fejérvárra. Végez-
ték volt ezt is azon gyűlésben, hogy az fejedelem mellett con-
tinue négy tanács-urak legyenek, kiknek akaratjuk ellen Zsig-
mond semmit el ne adhasson, se jószágot se egyebet. Az urak 
kiki eloszolván, Kendi Sándor megyen Bercséni László menyeg-
zéire, Sombori László megyen Pókay János temetésére és kiki 
dolgára takarodik. Ezenközben Zsigmond Fejérváratt öszve 
tanácskozván Bátori Boldisárral és Gálfi Jánossal, az articu-

1587. 
1588. 

1 5 8 8 . 
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lusnak egynehány czikkelit megváltoztatják és Zsigmondot ab-
solutus princepsnek írják és liogy continue Bátori Boldizsár 
mellette legyen és Gálti. 

így lévén az dolog, Bátori Istvánnak az váradi kapitán-
ságot adja. Boldizsárt hozzá (= macidhoz) fogadja és mindent 
ű vele együtt cselekedik. Ez i'időbe két vagy három holnapig 
ezer ház jobbágynál többet osztogatott el imide amoda. Az-
után egynehány nap múlva Kendi Sándor és Sombori László 
jünek Fe j érvárra, megszállának az városba, a fejedelem Bá-
tori Boldizsárral csak be sem hivatja tikét és azok haza piron-
kodnak. Ez volt első fundamentoma Erdély veszedelmének. 

Hev Coll. LXVIII . 282. (lehúzva 434.) lap. 

Gubernátor Giczi János mikor letötte tisztit Meggyesen, 
Gálfit commendalta volt Bátory Sigmond mellé. De nem im-
petralhatta, mely igen nagy invidiat concilialt Gálfinak és an-
nak boszúságára absolutus princepssé tötték Sigmondot. 

Inaugurato Sigismundo mondott Giczi: kezében adátok 
az gyeplőt, de bizon megbánjátok. 

Nemz. Muzeumi póltl. 
* 

Giczi János hagyott in aerario 42 ezer aranyat és 2000 
tallért és 13 ezer forint aprópénzt. Gergely deáknak 33 ezer 
forintot hagyott; igen sok aranya volt Sárdi Gergely deáknak, 
ki Geartliának is hivattatott. És még azon kivül 8 ezer forint 
maradott restantiában az három praeses uraktól; egynehány-
szor kérték tőlök, de sohasem vehettek semmit rajtok. 

Evd. Muz. 209. 1. 

Moi'itur Joannes Giczi gubernátor I 589. 7. Januarii. Má-
gócsi Gáspárnak offerálták volna az gubernatorságot, de ő föl 
nem vötte. Én — úgymond — nem érteni magamat abban, ha-
nem egy nagy szolgád vagyon régi, vedd csak azt elő, meglátja 
fölséged, jól szolgál. 

Hev. Coll. LXVIII . 208. (lehúzva 372.) 1. 

1589. A z h e i d e l b e r g a i b e r e z e g k ü l d S i g m o n d -
h o z É r d é l b e . 

Fridericus IV. az heidelbergai lierczeg, kit comes pala-
tínus electornak neveznek és Casimirus János, Fridericusnak 
az bátyja és tutora küldte volt Erdélybe emberét, kinek neve 

1 5 8 8 . 
dec. 

1 5 8 9 . 

1 5 8 9 . 
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Petrus Stuys ele Gornetz, valami lovak venni, ki ide Érdélbe 
jiivén és Bátori Sigmondnak is az herczegektűl mindkettőtűi 
levelet hozván, nagy tisztessíggel fogatták itt Érdélben, és jó 
lovakat szerezvén pénzen és az fejedelem is és fűfű emberek 
lovakkal megajándékozván Fridericus és Joannes Casimirus 
herczegeket, visszament Heidelbergaban anno 1589. eszten-
dőben. 

Ezér t Bátori Sigmond is ismeretsígnek okáért küldötte 
ugyan oda Heidelbergába az herczegekhez Csáki Grergelt az 
következendő esztendőben 1590. mense novembri, kitűl küldött 
volt az herczegeknek négy szép török lovakot. Ez volt Bátori 
Sigmondnak első ismeretsége oda az elector-fej edelemhez. 

(Pray-Coll. Res Traiiss. tom. J . 59. Nr. 47. régi sz. 203.1.) 

P é t e r v a j d a , M i h n é v a j d a. 

1590. Péter vajda kifutott volt Havasalföldéből, suc-
cedált neki Mihne vajda. — Sok boérok jöttenek volt 
Havasalföldéből Szebenbe Erdélybe, Mihne vajda behozá-
sakor; de mikor megértették volna Péter vajda halálát, 
Mihne vajdához folyamtanak és Mihne megkegyelmezett nekik 
és haza mentek Havasalföldébe. Erről való kegyelemlevelét 
láttuk Mihne vajdáét, anno 1590. die 9. Augusti datas. E 
Milme va jda végre törökké lett volt, circumcidáltatott Kon-
stantinápoly b a és az császár az mely ruhában akkor volt, azt 
levötte és azt adta neki örömébe. 

Ilev. Coll. liXVIII. 120. (lehúzva 272.) lap. 

Z s i g m o n d e l s ő g y i l k o s s á g a . 

Zsigmond fejedelemnek legelső gyilkossága ez volt: Szé-
kelségben Udvarhely városban pápás módra visznek volt egy 
halottat temetni. Ott egy ablakrúl (azt hiszem valami jó kedvek 
volt az több társaival együtt) Pribék Péter, kinek fia most él 
Pribék Ferencz, az kereszthez, melyet az halott előtt visznek 
volt az deákok, hozzá lű egy puskával, melyet jóllehet nem ta-
lált volt mindazáltal azután panaszoltak Zsigmondnak reá, 
Zsigmond megfogatta az nemes embert, és ugyanott Udvarhelt 
törvén sem lévén reá, Mindszenti Benedek udvarhelyi kapitán 
lévén, — fejét vétette. 

1 5 8 9 . 
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1 5 9 U . Gr. BáiifTy Cod. (miilt századi más.) 272. 1. 

Ladislaus Sombory moritur 1590. donii suae, dum nos 
Claudiopoli comitia celebramus. Profecto ad sepulturam ejus 
Claudiopoli Kovaciocio Baltbazar Báthori regressus Albam 
repente insidiari pudieitiae uxoris Kovaciocii caepit. Unde 
postea tot simultates emersere. Obiit autem Somborius mense 
Septembri. 

1 5 9 0 . Erd. Muz. 90. 1. 

If jú János leányát If jú Katát szerzik volt egyszer Zsig-
mondnak kiváltképpen Kendi Ferencz. — Azután Imrefi Já-
nosnak birt volt Diószegen. 

Hev. Coll. L X V I I I . 1. k. 131. (lehúzva 283.) lap. 

F l o r e n c z i a i l i e r c z e g h e z k ö v e t s é g ü l k ü l d e t i k 
J ó s i k a . 

Sigmond fejedelemnek az olaszok tanácsából először 
olasz feleséget akartak szerzeni. Ezvégre külte volt Olaszor-
szágba Florencziába az ott való lierczeghez Jósika Istvánt és 
Havaseli Balást igen szép ajándékkal, hogy az húgát, melyet 
igen szép leánynak mondtanak lenni, Zsigmondnak adja. De 
csak azelőtt nem sok idővel az leánt egy neapoli comesnek 
atták volt, kinek desponsalása immár meg volt, noha haza 
nem vitte volt. Ennek személyét, kit irva hozott volt Benk-
ner Marcus Zsigmondnak, felette igen kedvelte és szerette 
Zsigmond, ugyanníra, hogy az ábrázatjának tábláját is vele 
h alatta. 

Georgias Blandrata, medicus, valamit ismert volt meg 
Zsigmond természetiben még gyermekkorában, azért az tanács-
uraknak ezt atta tanácsúi, hogy mihelt azt az üdőt éri, meg-
házasítsálc.mert látja ű hogy nagy romlás következik az országra 
ű miatta, ha eleit nem veszik. 

Oldalt: Mense decembri indult el Jósika, volt Velen czé-
ben mense Januario anni 1592. 

Hev. Coll. LXVII I . 326. (lehúzva 502.) lap. 

1592. Bátori Boldisárnak fizetése volt Sigmondtúl négy-
ezer forint esztendőre; Sigmond hatezerre akarta vinni, de 
Boldisár nem akarta, Maga rettenetes sokat költött, szinte fe-
jedelmi módra, miérthogy tékozló is volt. 

1 5 9 1 . 
dec.-

Oldalt: 
Sup. 1 54. 

1 5 9 2 . 
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Hev. Coll. LXYIII . 296. (leliúzva 444.) lap. 1592. 
sept. 1592. F ö l d i n d u l á s B é c s b e n n i e n s e S e p t e m b r i . 

1592. Bécsben iszonyú földindulás volt. Az Szent István 
templomának az teteje, az tornya ugy meghajlott, hogy azután 
sok munkával csinálták. Az magyar kapu felé egy házódal ki-
lencz embert ölt meg reájok szakadván. Szent-Mi liály templo-
mának az tornya *) mind harangval együtt leszakadott. Ez 
Szent-Mihály temploma az császár házához közel vagyon. Az 
magyar apáczák templomának az tornya mind harangostűl le-
szakadott. 

A z scotus barátok templomának hosszába az harmad 
részének boltozatja mindenestül leszakadott egy fű reliquias 
oltárig. -Nagy rémülés volt az egész városon. Az urak kiköltöz-
tek az mezőre sátorba, azután processioban sokszor voltanak, 
mezétláb mentenek processioba az berezegek, az francziai 
király viduája, Maxmilián császár leánya egv Rodolphus csá-
szárral, az is mezétláb jár t az processioba. 

De azután szörnyű rendülések és terrae-motusok voltanak. 

Hev. Coll. LXVIII . 312. (lehúzva 474.) lap. 

1592. Simon dux Slucensis ex praeclara et regia Jagel-
lonum Stirpe oriundus, moritur Sandomiri anno 1592.12 Mártii 
febre continua, paulo ante ejusdem anni aestate (így) fráter 
eiusdem junior Alexander. Et sic stirps illa defecit. Omnisque 
ejus thesaurus, as, bona amplissima ad unicam virgunculam 
íiliam Greorgii clucis slucensis devoluta sunt, quae amplissima 
et plane regalia fuerunt tarn in Litvania, quam in Majori 
Polonia, ita ut octoginta Horenorum milia facerent. 

Ez leánt egy lengyel nagy úr, Kotkowitz neve, Gyulaíi 
Lestár által commendalta Bátory Sigmondnak, hogy vegye el 
feleségül. — Ez igen titkon volt. Mert ez leány után Sigmond 
fej edeleni egyik lábát betehetné az lengyel birodalomba és végre 
az királságba üdővel. 

Erii. Muz. 208. 1. 

Bevádolták volt Zsigmondot az portán, hogy az nímethez 
pártolkodnék. Az erdélyi orator találta meg az muftit, hogy 
se hire se tanácsa benne; az mufti az császárt, s ugy csende-
sedett le az császár, mert immár szintén in procinctu vala 90 
ezer török, hogy Erdélyre jöjjön. Ez idő tájban küldöz vala 
Zsigmond Oloszországban mátkájért Jósikát, Bodoni Istvánt; 
és az oloszokat hivatta Olaszországból musikásokat. Ez mija 
indíttatott az török, hogy ne hihessen Zsigmond fejedelemnek. 

*) Az eredetiben : »tornyának az tornya« áll, 

Oldalt: 
' MeuseSep-
1 tembri vi-
• de in altero 

Absyrto. 

1 592. 
marcz. 

1592. 
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1 5 9 2 . Prav Coll. R. Trans . 59. I. régi szám lekopva. 

Havaselföldében István vajda idejében, anno 1592. ilyen 
fű bojárok tanácsok voltanak: Michael Ban magister curiae; 
Yornik Danchul consiliarius; Dumitru Logoffet cancellarius ; 
Pancratius Vizter thesaurarius; Adroni Yiszter similiter; Ha-
dul Kommicz agazouum magister; Kiszar Vornik. 

Mol (lovában Áron vajda idejében ilyen füfű emberek 
voltak; Berledan Logoffet cancellarius; Crocodel Hatman; 
Buchiuni Yornik consiliarius ; Juan Norochia Logoffet; Bar-
tholomaeus Brutus magister Curiae; Ztan Kommicz aga-
zouum magister. 

Erd. Muz. 62. 1. 

Mikor Maximilian arcliidux Lengyelországra ment 
volna, . . . . a többi közölve van a Kulcsár krónikája 53—55. 
II. A 54. II. kipontozott M M ----- Majláth Margit. 

végén »ezen atyafiak« után ki van hagyva'. De im ez 
közben meghala a király és ugy marada oda benn. 

1592. Erd. Muz. 41. lap . 

G á l f i J á n o s 1592. 

Gálfi Jánost az belényesi hegyeken Csükör Péter fogta 
meg; Yárádra vitette bé, az hol akkor Bocskai vala kapitány. 
Bocskai István Zsigmond akaratjából Husztra küldötte. Husz-
ton Szabó Balázs egy tolvaj termetű, rosz vén ember volt vice-
kapitány. Annak fogságában mikor volna, Bátori Zsigmond 
Bátori Boldizsár és Bodoni István instigálásából, megporon-
csolja, igen erőssen Szabó Balázsnak, liogy mindjárt feit vé-
tesse Gálfinak. Ezt megértvén Kovatsióczi Farkas cancellarius, 
mindjárt Bátori Zsigmondhoz megyen, mindenképpen azon 
leszen, hogy szándékát megváltoztatja vele. Zsigmond egy le-
velet ir, hogy megkegyelmezzen Gálfinak. 

Kovatsióczi egy postátúl, Egervári Jánostól nagy hirtelen 
elküldé Husztra; igir néki ötven aranyat, és hogy jószágot is 
szerez néki ha gyorsan jár. 

Az posta oda jutván, hát csak azon órában vétette feit 
Szabó Balázs; mikoron Gálfi csak egy órát kérne életinek az 
imádságra, azt sem engedte. 

1 5 9 3 . Erd. Muz. 83. 1. 

Gálfi felől való practica ez volt: minthogy azelőttTordánál 
az gubernátor Giczi halála után megeskették volt Bátori Zsig-
mondot ez négy Bátori atyafiaknak, Zsigmondnak. Boldizsár-
nak, Istvánnak és kardinálnak, még akkor respublicát akartak 
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csinálni az urak. Ez ellen törekedett G álfi, azon volt, liogy az az 
juramentum semmiben menjen, hanem csak az fejedelem legyen 
liber priuceps, azt akarta Gálti, ő maga hasznát is nézte benne, 
minthogy mintegy nutriciussa volt Zsigmondnak, mely dolgot 
egyszer megbeszélett volt Bátori Boldizsárnak Zsigmond, 
iniben töri feit Gálfi. J ö t t Bátori Boldizsár Fej érvárra nagy 
dúl-fulva, ugy proscribálták Gálfit és Bátori Boldizsárnak de-
mandáltak, hogy őket levágassa. Gyulai Pállal tractálta Gálti 
az dolgot, és ugyan együtt is persvadéálták az fejedelemnek, 
hogy az fejedelemség nem szenved társat. Az tanácsságra is 
penig Gálfi commendálta volt Gyulai Pált. 

N e m z . M u z . p . 

Mindenek felett mikor valakit az portára akartak expe-
diálni Gálfi János maga ment el mindenkor, de ezen dolga 
Gálfinak az urak előtt igen kedves nem lévén nagy zűrzavar 
támadott miatta. Ez volt ám az oka annak, hogy Gálfi meg-
ölése meg nem Íratott, mert szokások volt az ilyen nagy dol-
gokat mindenkor egy nagy könyvben inserálni. így az Gálfi 
dolgát s választételét nem Írhatták be, minthogy nem közön-
séges tanácsból ment ki. 

Ercl. M u z . 77. l a p . 

Bodoni Istvánt soha jó szívvel azután nem látta Zsig-
mond, hogy ő volt fő instigátora Zsigmondnál az Gálfi János 
halálának. 

E r d . M u z . 293 . 1. 1593, 
Gálfi carnificináját Kendi Sándor svadeálta Zsigmond-

nak, sőt ugyan az istenért kérte, hogy büntesse meg. 

E r d . M u z . 64. 1. 1593. 
Bornemiszsza János iratta volt ki Danczkában az ő maga 

képit, kit Idában Erdélyben az ő maga udvarházánál tartott 
az falon anno 1593. die junii 17. 18. 19. 20. 21. 22. non sine 
omnium admiratione continuo sudavit elannyira, hogy ugyan 
lehömpölygött az képnek az orczájáról; nem győzte az felesége 
és leánya eléggé letörleni róla az verítéket; ex aulicis principis 
Almási Albert deák lát ta legelőször. Ennek látására Bernádfi 
Jánost küldötte Zsigmond fejedelem is oda, és ugy volt az mint 
mondták A (következők Mikónál Tört. Ad. I. 206. lap.) 

Erd. M u z . 210. 1. 1 5 9 3 . 

Varsovában mig az gyűlés volt, belopta magát Zsigmond 
Krakkóban ; az palotákot eljárta, az patikában is voltsub per-



28 SZAMOSKÖZY ISTVÁN. 

sona peregrini. Voltak véle Bátori Boldizsár, Bodoni István és 
Ferencz doctor. Ezen kezdé el az bujdosást, vesztette volna 
oda isten az fejit. 
Hev. Coll. LXVIII . 312. (lehúzva 474.) lap. 

1593. Az lengyel királt bocsátták haza az lengyelek 
Svéciába. 1593 Augusto discessit cum uxore et parya filia re-
licta in Polonia sorore sua lutherana; ezt is örömest atták 
volna Zsigmondnak. 

Dies illi praefixus ad redeundum in Poloniam in comitiis 
Varsaviensibus festum sancti Johannis in Junio mense, quod 
si tunc redire non posset, tolerabunt etiam si ad mensem No-
vembrem anni ejusdem redierit, modo redeat; et sic habobit 
rex ad redeundum annum integrum et aliquot menses. 

Alól: Hucusque Index. 
Hev. Coll. LXYIII . 326. (lehúzva 502.) lap. 

1593. Lugast akarta az temesvári basa elfoglalni. Az feje-
deleni port, golyóbist küldött volt bele, Török császár atta volt 
Petruit Péternek, annak magva szakadt, ez színnel akarta az 
török magának foglalni. 

Hev. Coll. L X V i r i . 213. (lehúzva 377.) lap. 

1593. E r d é l y i h a d V á r a d f e l é . 
Váradra kilenczezer embert küldött volt ki Bátori Sig-

mond 1593 esztendőben in octobri, lovagot, gyalogot innét 
Kolozsvárrúl. Ott is vagyon Váradon nyolczezer ember Szilágy-
ból és Magyar országból valók. Szilágyból is lesznek három 
ezeren, itt penig Érdélben nagyobb had vagyon most is, hogy-
nem mint az melyet Váradra bocsátták. Mert az ki itt marad 
vagyon tizezer ember, hoc totum harminczezer embert teszen. 
Ha penig még soldot kiáltattanak volna, nagy sokaság lehetett 
volna. Mind ez hadnak nagy része penig pénz nélkül való, sem-
mit az fejedelem nekiek nem fizetne. 

Eni. Muz. 208. 1. 

Zsigmondot csak Kendi Sándor merte megpirongatni. 
x4.zt mondotta mikor az hadát Váradra bocsáttották: nagyságod 
megbocsásson azt hallottam én, hogy egyféle állat addig nem 
tanul úszni, mig az farkát fel nem éri [a viz]. 

Erű. Muz. 211. 1. 

A z S z é k e s F e j é r v á r n á l 1 ö 11 h a r c z r ó 1. 
1. Az keresztyének tábora nagy tábor volt; Palotá-

tól fogva csaknem szinte Székes Fej érvárig feküdt, mely tá-

1 5 9 3 . 
nov. 3. 

1593. 
aug. 

1593. 

1593. 
oct. 

1593. 
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borban élés bő és olcsú volt; faltörő álgyu penig lietven-
nyolcz. 

Az budai Hasszán passa ment Fejérvár segítségére az 
budai, pocsai, váczi, esztergomi, nógrádi, szécséni, hatvani, he-
rényi és egyébb sok rendbeli törökökkel az császár fizetett 
zsoldos népeivel. 

Az viadalnak módja ekképpen lőtt, hogy az keresz-
tyének tudváu azt, hogy Székes F e j érvárnak segítsége talál-
kozik, válogattak volt ki az táborból 15,000 jeles vitézlő népe-
ket, kik az törököknek eljövetelire vigyázzanak. De az passa 
nem találkozott azokra, hanem az derék táborra, és ott kez-
dette el az harczot; és az 15,000 válogatott vitézek hallván az 
nagy lövést, oda siettek az táborra ; az mig oda érkeztek, addig 
az török had megveretett, és az futó népnek eleiben állottak, 
és az miját lőtt az töröknek nagyobb veszedelme. — Az via-
dalnak helyéről az passa elszaladott, Budára nem ment több 
vissza 300-nál török. 

Az budai basának megverése után az tömösvári basának 
szin népe az gyulai béggel Budára ment oltalomnak okáért, és 
az szolnoki had is odament segítségül. 

Makraji Ibraim bég Szolnokban szállott, hogy azt oltal-
mazza. Palotából és Böszprényből kiugrottak az törökök fél-
vén az magyaroktól. Csókakőben megvárták az hadat, de azt 
is megvették tőllök. 

Hev. Coll. LXVIII. 213. (lehúzva 377.) lap. 1 5 9 3 . 

1593. Márkházi Pál, hogy törökké lött, Ibrahim lőtt neve, 
az lippai békséget Zinán basa szerzette volt neki. De alig vi-
selte esztendeig, bele halt volt. 

Hev. Coll. LXVIII. 114. (lehúzva 266.) lap. 1 5 9 4 . 

P e r s i á r a v a l ó h a d a . K a r a M u s z t a f a b a s a , 
S z i n á n b a s a . 1594. 

Murád császár idejében Kara Musztafa basát küldötte 
volt az császár a persára, ki mikor megjött volna fejét kötötte 
bele, liogy az persát senki meg nem domalhatja, hanem ha 
császár ű maga megyen minden hadával reá. Ezt hallván az 
császár Szénán basát hivatja és megmondja neki az dolgot, 
mit mondana Kara Musztafa basa. Szénán Kara Musztafa 
gyülölségére mond hogy elég ember leszen ű az persának 
megliódoltatására. Ezokáért az császár az teftedart ki az kincs-
tartó elküldi vele, az tophana azaz a fegyverházat megnyit-
tatja neki és elküldi az persára nagy erővel. Mikor ott hada-
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kőznék és semmi derék erőt nem vehetne az persán, végre 
megizeni az persának, hogy az császár, úgymond, sem adódót 
sem fizetésedet nem kívánja, hanem csak barátságodat akarja 
venni, azért küldj követeket hozzája és legyen barátod az 
császár, ne akarjad hogy ellenséged legyen. így az persát elhi-
tetvén küld követet az császárhoz barátságszerzés fejébe. Mikor 
az követek Iszkiderbe megszállottak volna, hírével leszen Kara 
Musztafa basának az persa követe, és annakutánna mind az 
egész császár udvarában és az császárnál elhirdette volt alat-
tomba, hogy ü Szinán pasa meghódoltatta volna az persát, 
ugyannira hogy arra vötte és készeritette volna, hogy követeket 
kellett volna küldeni az portára. Mikor azért ezt Kara Musz-
tafa basa megértette volna, hogy az követek Iszkiderbe volná-
nak, nem hitte semmiképpen különben ezt el, hanem ű maga 
által ment, és mikor titkon meglátta volna bizonyoson az köve-
teket, vissza megyen Konstantinápolba, és azon éczaka meg-
éteti magát méreggel és meghal félvén az császár haragjától 
és Szénán basa gyülöségétűl. Mikor az persa követi ott vol-
nának Konstantinápolba, izenaz császár nekik, hogy ha mi dol-
gok volna lennének szembe vele. Mondának az követek mi 
nekünk semmi dolgunk nincsen, hanem az császárnak ha mi 
dolga vagyon, izenjen mi tülünk az mi urunknak az persának, 
mert minket csak barátságnak okáért küldött az mi urunk ide. 
Az császár ezt hallván veszővel akarta megveretni az követeket 
és ugy visszaküldeni, de az vezérek nem adták tanácsúi, hanem 
haza küldötte ükét, és Szénán basát haza hivatta az szerdár-
ságból és oly mazullá tötte, hogy soha egész éltéig semmi 
császár idejében és soha semmi üdőben semminemű tisztre fel 
ne vétettessék. 

Annakutánna történik hogy az jancsárok nagy tumultust 
indítnak Konstantinápolban az császár ellen, és egy begler-
bék ellen, ezért hogy az oszporát, kivel az jancsároknak fizet-
tenek, ez beglerbék megkisebbítette volt. Azért Konstantiná-
polban az császár udvarára menvén rágyülekezvén közönsé-
gesen, kézbe kérik az beglerbéket nagy fenyegetéssel. Az csá-
szár mikor semmiképpen le nem csendesíthetné ükét, hivatja 
Szénán basát, kérdi tűle ha valaha ilyen támadást tudna-e ű 
hogy volt volna. Mond Szenan basa, én nem tudok, úgymond. 
Mond az császár: Mit kell cselekedni ? Felel Szenan basa: 
ha engem kézbe kérnek is, adj ki hatalmas császár, hogy nem 
mint te neked valami nyavalyád történjék. így az császár az 
beglerbéknek fejét véteti és az jancsároknak kivetteti. Azok 
lábokkal höngörgették az fejét az Atmedan piaczon, az hol az 
réz kígyós oszlop vagyon, ugy mint két stadiomig. Ez mikor 
lőtt erdélyi követ Bódogh János volt ott ben az portán. Ez 

Oldalj,: 
Ezt h i j -
ják Szofi 

Sziuan 
basának, 
ki most 
is mázul 

1606. 
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tanácsadásért Szénán basát azután az mazulságból vezérré 
tötték ismét, és mikor Csausz basa szabadakaratja szerint nyu-
godalomnak okáért letötte volna az vezérséget Szénán basára 
adják az vezérséget és ugy inditja ez mostani hadakozást és 
Beszprém alá megyen anno 1594 esztendőben. 

Erd. Muz . 291. 1. 1593. 
Sziuanus Transylvanorum fatalis hostis fűit. Hogy ki-

indult volt az nímetre, minden tanácsa az volt, hogy Erdélyre 
bocsássa az császár, mert valamíg — ugy mond — Erdélyt 
tieddé nem teszed, mind addig is hatalmasságod semmi nagy 
dolgot az nímeten nem cselekedhetik. Mind az Duna s mind 
penig az commeatus így leszen szabad. Szükség azért legelő-
ször is, hogy ezeket debelláltassa hatalmasságod, hogy innét 
liátúl senkitűi ne féljünk. Dum haec molitur Szinanus. Rácz 
megértvén az fő törököktől, kijőve, s megmondá Zsigmondnak. 
Zsigmond convocatis gravioribus senatoribus tudván is, hogy 
Szinán nagy erővel jő ki, fölötte igen megijedének, és igen 
postán küldenek az lengyel cancellariushoz consultum, mit 
kellessék cselekedni in tali ancipitu casu; ha rea jű az ellen-
ség, hova fogjon ő maga az fejedelem, avagy mint vegye elejit 
rei liuic periculosissimaé. Az lengyel cancellarius ilyen orvos-
ságot monda: kövesse ő naga az mi példánkat; mi velünk is 
Szinán ugy akart cselekedni, de az angliai királyné asszony 
végezé el minden dolgunkot. Bocsássa azért mindjárást fő kö-
vetit in Angliám; im én is iratok az királylyal, magam is 
irok az királyné asszonynak. 

Hev. Coll. LXV1II. 213. (lehúzva 377.) 1. 1 5 9 4 . 

1594. Z i n á n b a s a h a r a g u 11 É r d é l r e . 
Zinán basa mindenkor haragutt az erdélyiekre. Harag-

jának ez volt oka, hogy mikor az persával hadakozott és az 
császár népében sokat vesztett volt oda, haza jüvén mazullá 
tötte volt az császár. Akkor abban az állapatban miérthogy 
megfogyatkozott volt, kért Bátori Zsigmondtúl háromezer fo-
rintot. Zsigmond nem küldött volt semmit. Azután mikor az 
mazulságból kivötték volna, mindenkor dúlfúlt az erdélyi-
ekre, csak nekem is, úgymond, keves volna az mit attok az 
hatalmas császárnak adóba. Egy város Érdélben megadhatná 
azt minden esztendőben, az mit ti mindnyájan attok, ebek. így 
szólott az Zsigmond oratorának ott ben. etc. 

Erd. Muz. 279.1. 1 5 9 4 . 

1594. 18. Junii lött az hatvani harcz; ott hatvankét em-
bernél nímettel együtt több nem veszett. Bornemisza János 
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ekkor, mikor megverték az törököt vágott le maga szablyájá-
val 29. törököt. Ez had Túránál volt. Igen emlékezetes dolog 
merőben, mert tizenötezer török ellen ötezeren sem voltak 
fegyveresek, kik megvittanak és megverték őköt. 
Erd. Muz. 97. 1. 

Ez fű emberekkel, kiket Erdélyben látott Christianus 
Franken Gardalebiensis, ilyen testamentumot tött felőllök, 
hogy ego — ugy mond — proceres transilvanos veluti semi-
deos intueor etc. 
Erd. Muz. 276. 1. 

Mikor az törökkel öszvevesztünk, ezt mondotta Kendi 
Sándor: megnyitottuk az Janns kapuját, valamikor teszszük 
be; jusson eszetekben, megsiratjuk még ezt. Bánom, hogy 
élek, meg kellett volna halnom, hogy ezeket ne látnám. 
Erd. Muz. 75. i. 

Zsigmond fejedelem őmaga kezeirása volt, mikor Óvári 
Istvánt az portáról haza hivatta, de oly homályosan, hogy 
csak ezt i r ta Zsigmond néki: mi ide egészségben vagyunk, 
te is viselj ott gondot magadra. 
Pray Coll. Tom. J . Nr. 59. (Szam. száma. 263.) 

Az h a d e l k e z d é s e k o r v a l ó t r a c t a t u s az 
n é m e t t e l . 

(Közölve Erd. Orsz. Emi. IV. k.) 
D i e s 11. J u l i j 1594. 4. R e g um. 19. l a p . 

Dies tribulationis et increpationis et blaspkemie dies 
est, venerunt íilij vsque ad partum; et vires non habent partu-
riens etc. 
Hédervári Codex. 0 . II. 35. 

I l l u s t r i s s i m e a c r e v e r e n d i s s i m e . 
Quis sit status Transsylvaniae nostrae (az irat itt kisza-

kadt) . . . . tempore quo voluntate sanctissimi domini nostri 
opera vero ac consilio illustrissiniae ac reverendissimae domi-
nationis vestrae caeterorumque fratrum nostrornm amiciciam 
cum Turca, atque adeo foedus rupimus castrisque nos christia-
norum addiximus ex aliis meis litteris puto illustrissimam do-
minationem vestram abunde cognovisse.' Undique circumdati 
sumus malis, vix vero aut nulla spes auxilii a caesarea Majes-
tate cum nuncius noster infectis rebus ab archiduce redierit, 
ac et ipse statum suum deploret spe nobis oblata interim vero 
uec ullis hactenus caesarea Majestas conditionibus subscripsit 
consentitque. Quid Iiis nobis polliceri debeamus vix videmus, 
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cum Turcae viribus impares simus ac naturam quoque nostram 
longe alio ferri quam ad Studium artis militaris laboresque 
gravissimos sufferendos animadvertamus. De quibus omuibus 
cum serio cogitaremus, reliuquendi regni liuius seriam cogita-
tiouem inivimus, ac nobis tranquillam in Italia vitam elegimus 
potius, quam ut nos periculis praesentibus involvamus. Illud 
tarnen veremur, ne nobis discedentibus e regno principatus 
studio nobilitatis alteri cuipiam praeter familiam nostram de-
feratur, praesertim cum illustrissima dominatione vestra ab 
hujus principatus suscipiendi voluntate seniper alienam cogno-
verimus, favemus charissimo fratri nostro Balthasaro, tum ob 
artis militaris experientiam, tum ob popularium Studium 11011 
difficulter in eum ordines consensuros existimamus. Ad quod 
facilius consequendum. utque et nobilitatis studia et militiam 
totam praesentem sibi habeat, jam eum ante generaleni mi-
liciae declaravimus, et nuuc gubernatorem eum regni nostri 
constituimus. Prudenter d 1 Ii ac sine mora erit agendum, ne 
quod nos illi summo studio favemus, cunctacione et nescio 
qua negligentia magno *) 
in alium (quod nollemus) trans **) 
Quod autem ad minores malevolorum attinet, qui plane pue-
riles ac vani sunt, nec enim vel ob subditorum nostrorum in 
nos malevolentiam vel quod circumfertur, metum, ne 110s vel 
vivos vel certe necatos Turcae tradant. Transsylvaniám reli-
quimus, sed quod tantam molem negotiorum bellique Turcici 
pericula natura nostra quiete contenta refugiat, ac statuamus 
longe praeclarius esse pauca cum quiete, quam bellorum pro-
cellis molestiisque obrutum, Transsylvaniam possidere. Sunt 
conditones inter nos et fratrem nostrum Baltbasarum jure-
jurando coniirmatae ut principis titulo utamur, ac ex patri-
monio nostro omnes proventus nostro arbitratu percipiamus, 
denique duodecim millia tallerorum quotannis ex suo nobis 
tribuat, Quae cum justissimae sint ac amori nostro in illum 
consonae ut nil dubitamus eum satisfacturum, ita si quid de-
inceps foret difficultatis auctoritate illustrissimae dominatio-
nis vestrae fratrem nostrum responsurum nobis expectationi 
omuino polliceinur. Quod vitae meae ulteriorem statum atti-
net, nil illustrissimam dominatioiiem vestram celabo, ut pri-
mum Yenetias attigero cum caeterisque principibus Ttaliae 
at<[ue adeo cum sua sanctitate contulero, quibus omnibus tauto 
nos futuros gratiores confidimus, quanto majori cum alacri-
tate ac nescio an non intempestive etiam Turcae nos kostes 
magno nostro cum periculo non tanto consilio, quanta volun-

3 
*) és **) kiszakadozott lielyek. 
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täte declaravimus. Pro ea vero voluntate qua erga illustrissi-
mam dominationem vestram Semper fuimus sua auctoritate apud 
lios omnes, tum vei maximé apud sanctissimum dominum no-
strum nequaquam nobis deerit, Atque haec sunt qnae illustris-
simae dominationi vestrae secretissime significare volui, ut 
seiat quae his diebus in Transylvania gerentur, ab eadem dili-
genter petens ut si quae animorum oftensio ex superiorum 
temporum malis consiliis manans animis illustrissimae domi-
nationis vestrae inliereat, partim iuventuti meae partim pessi-
mis consiliis me dieque nocteque sollicitantibus adscribere 
tribnereque velit. — His me benevolentiae fraternae illustris-
simae dominationis vestrae commeiido. Datum ex Arce nostra 
Keowár X X V I I . die Julii Anno domini M. I). XCIV. 

Illustrissimae et reverendissimae dominationis vestrae 
frater amantissimus 

Sigismundus Bathori. 
Szamosközi/ jegyzete: 
Bátori Sigmond levelének mása Bátori András cardinal-

nak, melyből meg tetszik Sigmond dolga, és az fő tanács urak-
nak méltatlan halálok. 

Szamosközy számozása az utolsó levélen: 99. 

Erd. Muz. 50 —61. 11. 

Rodolplius császár, hogy az török nagy hadának ellene 
állhasson, az keresztény országbeli királyokat in eandem socie-
tatem belli sok törekedéssel akar vonni; de suhul kívánságának 
helye nem lőn, hanem csak Erdélyben. I t t is penig nagy sok, 
és bizonyos okokért senki az urak és tanácsok közül oda nem 
hajla Bátori Zsigmondnál az fejedelemnél egyéb; mert mikor 
ítodolphus császár látta volna, hogy ifjú bolond, és pápás feje-
delem vagyon az országban, gondolta azt, és jól is gondolta volt, 
hogy az ő értelmire vonhatja nem nagy munkával. Mért hogy 
penig ilyen nagy dolog vagyon, ez országban, az tanácsurak 
által megyen véghez, azokot nem sollicitálá reá egyenessen, mert 
tudta, hogy reá nem veheti őket, hanem alattomban kezdé 
csak az ifjú fejedelmet Zsigmondot instigálni, kit mind az 
ideje miá való bolondságért, és minden dolgában való vakme-
rőségiért remélette, hogy melléje vonhat. Ennek megszerzésire, 
és végben vi telire rendele alattomban és külde hozzá egy 
jesuita papot, bü beszédű jó deák, és okos, ravasz, álnok em-
bert Alplionsust Carilust, páter provinciális liispanust. {A többi 
közölve van Kulcsár krónikája. 70.1.) 

Ez rácz királyságot Zsigmond felvévén, és immár két 
királyságban lévén (mert az ráczok erdélyi királynak, és rácz 

Oldalj.: 
Haec sunt 
longe me-
lius descri-

pta. 



TÖRTÉNETI MARADVÁNYAI. 3 5 

királynak nevezték volt, és mindenkoron igy irtanak leve-
let neki: 

Az tündöklő és fényességes királynak, Erdélyország és 
Ráczország királyának Zsigmondnak, molduvai és havaselföldi 
dicsőséges vajdajának etc. (/1 többi közölve van Kulcsár króni-
kája. 74. I.) 

E z fejedelem szándéka, liogy az tanács-urakat levágassa, 
nem volt titkon az uraknál; ez okáért annál inkább igyekez-
tek azon, liogy megoltalmazzák tőle magokot; de végre ugyan 
nem oltalmazhaták. Bátori Boldizsár az fejedelem atyafia 
(patruelis) először az törökre való támadásban az fejedelem-
mel egyezett, de végre Kendi Sándor neki adván leányát, ez 
gondolattól elvonta Boldizsárt az vejit, és külömbet kezdett 
érteni. így mind az derék senatus megegyezvén ezen, liogy az 
török ellen ne támadjanak. Mikor látta Zsigmond, liogy min-
den liiiti, melylyel kötelezte magát Rodolphus császárnak, az 
ráczoknak és az oláhoknak, megszegetik, és véghez nem mehet, 
más karban üti az dolgot; és nincsen pénze, az mely nélkül 
olyan az hadakozás, mint húr nélkül az lantolás; és látta volna 
hogy az nímettől is sem pénz, sem segítség nem jőne az mint 
Carrilius fogadta vala, ez országot el akarja hagyni, és ki 
igyekszik menni, hogy igy az ő fogadását és hirit valami mód-
dal elpalástolja, hogy kész volt inkább az országot elhagyni, 
hogynem mint fogadásában visszaállani; mert Zsigmondnak 
olyan nagy bolondoskodás volt ez törökre való támadása, oly 
nagy esztelen vakmerőség, melyen ez világ elcsudálkozhatik; 
mert Zsigmond oly tékozló volt, hogy mikor az gubernátora 
Géczi János az gubernátorságot letötte, és Zsigmondra ada-
tott volna az fejedelemség, negyvenkétezer aranyat, melyet 
gubernátor az tárházban reponált volt egy fél esztendeig 
mind elvesztegette oloszokra, udvari csélcsapó csordákra, és sok 
egyébb haszontalan és mód nélkül való dolgokra úgyannyira, 
hogy mikor ez törökre való hadban ingurgitálta magát, csak 
asztalára és mindennapi költségire való pénze sem volt. Az 
török adajában való pénzt is, mely az többitől seponáltatott 
volt, nyolczvanezer forintot az tanácsurak hire nélkül elveszte-
gette, elköltötte; mikor látta, hogy nincs mihez nyúljon, és 
ennyi sok kötélben ejtette magát, és hogy az urak is sok okok-
ért neheztelnek reá, de főképpen az törökre való támadásért 
és az minapi dologért, hogy megakarta őket Fej érváratt öletni, 
tudván azt, hogy ő ezután is nem következhetik ezek után. 

Ezek előtt Kendi Sándor sok dolgokat praetendált, mely 
rajtok megesett. Zsigmond felől ezt is i r ta : vigyázzatok reá, 
ebben egy igen tökéletlen ember leszen; az mit ma mond, 
holnap arczúl üti. Mondta azt is felőle, ez — ugy mond — 

1* 
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mind megölet bennünket pénzünkért minket, mert látta tékoz-
lását, és hogy nagy fogyatkozása vagyon. 

Az ország birodalmát Bátori Boldizsárnak az bátyjának 
adja, és igy alkuszik meg véle, melyről Boldizsárnak levelet 
is adott az ő maga keze irása és pecséti alatt, hogy Boldizsár 
adjon Zsigmondnak esztendőről-esztendőre tizezer aranyat va-
lahol Zsigmond leszen, (mert igy rendelte volt magában Zsig-
mond, hogy Olaszországban, és az több keresztény országban 
menjen peregrinálni), és így egész Erdély birodalma Bátori 
Boldizsárra szálljon. így Boldizsárral Zsigmond megegyezvén, 
és ennyi akadályból ki akarván magát Zsigmond fejteni, elké-
szül, kimegyen Fejérvárrúl die 20 julii 1594. Maros-Ujvárban, 
hol nagy rettegésben kis Gálfi volt. 

De ennekelőtte még Boldizsárral igy meg nem alkudt 
volt, mikor Tordára gyűlést hirdetnek az urak, melyben ezt 
végezik mikor látták volna Zsigmondnak ez ország veszedel-
mire való szándékát, hogy azmedgyesi articulusra, mely 1588. 
esztendőben lőtt volt, újonnan megesküdjék, mert miért hogy 
akkor, mikor Medgyesen megesküdt volt inperfectae aetatis 
volt jövendőben is revocálhatja azt; mostan penig miérthogy 
meghaladta az huszonnégy esztendőt, és immár perfecta aetásra 
jutott, ha most megesküszik, nem oly könnyű leszen az liüt 
megrevocálására. Ez tanácsot Zsigmond megvetvén, Fejérvá-
ratt beteggé teszi magát, és nem megyen el az tordai gyűlésre, 
mert ezt is végezték volt ott az tanácsurak, hogyha meg nem 
esküszik újonnan, és az törökre való támadást el nem hadja, más 
fejedelmet rendeljenek ez országban, és minden fegyveres kéz-
zel legyen az mezőn Keresztesen Tordánál, kire Boldizsárt 
akarták választani. — Igy azért ugy értvén az dolgot teljes-
séggel, vagy nem értvén Zsigmond az urak akaratját, nem 
mert elmenni Tordára az gyűlésre, lianem Fejérváratt mara-
dott tudván azt, hogy harag vagyon reá az minapi szándékért, 
hogy az urakot leakarta vágatni, és hogy az török mellől elál-
lani nem akarnak. Ezenközben az tatár jövetelinek nagy hire 
leszen; volt oly hir, hogy Erdélyen akarna az tatár hám Ma-
gyarországban által menni, de végre Oroszországra menvén, az 
havasokon ment ki az huszti útra és onnat ki Magyarországra-

Ez tatár liirt hallván, az tanácsurak az udvari hatszáz dara-
bontot, és minden udvari lovagot az fejedelem mellől elvonsza-
nak (mert másodszor immár Tordára hirdettenek vala gyűlést), 
igy az tatár ellen való küldésnek szine alatt az fejedelem spo-
liáltatik minden udvari ereje nélkül, kit mikor látott Zsigmond, 
hogy minden ereitül megfosztatott, ugy inditotta Bátori Boldi-
zsárral azt a tractatust. 

Igy Zsigmond nem mervén semmit mulatni, Egerbegy-
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ről az liol ebédre megszállott volt, semmit nem késvén az Me-
zőségen menten ment ki Kővárra és ott megállott. — Ez Zsig-
mond kimenetele ez országból, és idegen országban való szán-
déka ugyan nem csak tettetésképpen volt, hogy csak az urakot 
megcsalhassa, és viszsza-jövén megölesse, hanem ugyan valóban 
el akart Oloszországban menni, és ugyan valóban az fejedelem-
séget is Bátori Boldizsárnak adta volt, örökben, vagy csak 
egy ideig, mig Zsigmond ismét visszatér, azt nem tudom, de 
az nyilván való dolog, hogy teljességgel ki akart ez országból 
menni, és ennyi sok akadályból az spanior incselkedése miá 
kifejthesse magát. — Lát ta azt is, miképpen az urak halálá-
ra tanácskodott, és hogy minden dolga, valamit titkon, avagy 
nyilván indított, mind markában szakad. És hogy mind jöven-
dőre is nem következik jó ez össze keveredett dologból, ez-
okáért jobbnak és hasznosabbnak itilte lenni, ha távul leszen, 
hogynem mint itt köztök lévén veszedelmet szerezzen vagy ma-
gának vagy másnak. 

Elmenvén Zsigmond Kővárban, az tanácsurak az gyű-
lést Kolosvárra viszik, és oda gyűlnek, hogy az ország dol-
gáról végezzenek és fejedelmet válaszszanak, hogy ne legyenek 
fő nélkül, Bátori Boldizsár az fejedelem szállására száll bé az 
feleségivei Kendi Sándor leányával, és az kék darabontok ud-
vari szolgák minnyájan oda kezdének udvarlani hozzá járulni, 
mely dolog azután nagy oka lőn Bátori Boldizsár halálának, 
noha mindez Zsigmond akaratjából lőtt, mikor ő maga szabad 
akarat ja szerént kimosdván az fejedelemségből, amarra adta 
minden tisztit. Jóllehet penig ez volt látatja, és Bátori Boldizsár 
is akarta az fejedelemséget magára venni Zsigmond kimenetele 
után, mindazonáltal az tanácsurak nem monarchiát avagy sin-
gularis principatust akartak ez országban rendelni, hanem ari-
stocratiát, mint Velenczében vagyon. Az tizenkét tanács lött 
volna az fejedelem, és azután száz ember. Ezeknek akaratja és 
tanácsa szerént gubernáltatott volna ez ország dolga. 

A töröknek mindenképpen kedvit keresték volna; ő maga 
Kendi Sándor akart menni az portára mindent igen szép 
móddal és renddel elvégezni. Ez jó és salutaris gondolat nem 
mehetett jól véghez; mert mikor immár Zsigmond Kővár-
ban akart volna menni, és ott megállott volna, megizeni Bocs-
kai Istvánnak, ki Zsigmondnak avunculusa vala, azaz nénjének 
fia, ki akkoron váradi kapitány volt, hogy mindjárást jöjjön 
hozzá. Keresztúri Kristóf kővári kapitány volt; ez is Zsig-
mond pár t ján volt. Geszti Ferencz dévai ur volt; ez is valami 
részéből valami módon rokona volt Zsigmondnak. — Ez Geszti 
mikor meghallotta volna Zsigmond kimenetelit, mindjárt ki-
indul Dévából, és megyen Kolosvárrá; ott kérdezni kezdé; 

1594. 
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miért és honnat indultatott volt az fejedelem kimeneteli ? Ko-
losvári János deákot, ki tordai kamaraispán volt, eszes fő-
embert hozzá hivatja, minden dolgot megért tőle, s mond 
ezekre: im meglátják ez árulók, hogy valakik okai ennek, de 
sok nyak szakad el azért hidjék. Zsigmond Kővárban levén, 
Bocskai hozzá megyen, és Keresztúri Kristóffal arra taná-
csolják, hogy ne menjen, megcsalták, elárulták; ugy mellette 
lésznek, és visszaviszik az fejedelemségben. Azonközben Kor-
nis Gáspár is az huszti kapitány odaérkezik, és Geszti Ferencz 
is odamegyen; ezek nem bocsátják egy nyommá is Zsigmon-
dot, hanem hogy ez országban visszajöjjön, arra veszik. így 
megalkuván azon, hogy Zsigmond visszajöjjön, Kendi Sándor 
és az több tanácsurak Kolosváratt lévén, elijedének ez dolgon, 
mit cselekedjenek, nem tudják. Azonközben Komis Gáspár 
jő az fejedelemtűi Kolosvárra, az hová sokrendbeli urak 
érkeztenek volt, és főfő emberek és sok székelyek is. I t t Kor-
nis az főfő embereket és székeleket eljárván titkon, Zsig-
mond mellé haj t ja őket, kik miérthogy nem értették Zsigmond-
nak az elébbeni dolgait, és szándékit, mind odahajolnak. 

Az kis templomban Kolosvárban bégyülének az nemes 
emberek, azaz az ország; Zsigmondot kezdik kérdezni, ki oka 
az kimenetelmek, és miért bucsuvetlen és mód nélkül kiment 
ez országból ? miért mivelték ezt az tanácsok ? hogy kibocsá-
tották, kiszinlették és ki beszél ették ? elárulták; úgymond, ez 
nyavalyás if jat megcsalták, elhitették, elárulták; valaki oka, 
meghozzák, helyreállassák, ez országban hívják, mert igy s imigy 
leszen dolga. Ezt mind szászok, magyarok, székelyek egyaránt 
kiáltották az gyűlésben, hogy az elveszett aranyalmát előadják, 
előállassák, helyrehozzák etc. "Végre azt végezik, hogy főembe-
reket küldjenek utánna Kővárban, kik behozzák ez országban. 
Választják erre Bátori Boldizsárt, Kovacsióczi cancellariust 
és egy néhány nemes embereket, kik nem mervén menni Kő-
várban, mennek If jú Jánoshoz, ki akkoron Sukon volt; és mi-
koron ott mulattanak volna, valamint Bátori Boldizsár hitle-
velet vévén Zsigmondtól, oda Kővárban megyen Zsigmondhoz, 
Kovacsióczi penig visszajő Kolos várra. Azonképpen az arany-
almát az ő pártosi sok néppel visszahozzák Kolosvárra. Zsig-
mond, Bocskai, Geszti, Keresztúri és az többi ez idő alatt sok 
székelyeket, lovagokat, gyalogokat és az ország népit Kolos-
várra gyűttik, mintha az töröktől nagy gonosz hir jött volna, 
hogy az török Erdélyre szándékoznék. í)e ezt azért cseleked-
ték, hogyha Bátori Boldizsár és az több urak valamit indíta-
nának, ez néppel elnyomhassák szándékokot. így lévén az 
dolog Kendi Sándor úgymint eszes ember mind látta mire 
menendő az dolog; látta, hogy hamarnap őket mind elvesz-
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tik, valakik az török ellen való támadásban ellentartottanak, 
és valakik Zsigmondot elbocsátották, és búcsút adtanak néki; 
gyakorta izente Bátori Boldizsárnak liogy menjen ki, menjen 
Fogarasban ez idő alatt (mert Fogaras Bátori Boldizsáré 
volt); és I f jú Jánosnak is mondotta, és izente menjenek ki az 
városból mert általánfogva el kell veszuiek. Azok nem fogad-
ván Kendi Sándor tanácsát, nem mentenek suliuvá. Boldizsár 
mondta, liogy ő mindennap Zsigmonddal beszél, de ő nem látta 
semmi gonosz szándékát. Mert ha Boldizsár és János kivől 
voltak volna, nem mertenek volna az pártosok semmit inditani. 
Mikor igy suttogásban volna az dolog Zsigmond és az párto-
sok iuditják az törökre való indulást. Az tanácsurak látván, 
hogy egyéb nem lehet benne, ők is consentiálnak, avagy ugy 
mutatják, mintha consentiálnának; elvégezik köz tanácsból, 
hogy ugyan az nímet mellé álljanak, és az törökre támadjanak. 
Mondta Kendi Sándor egy neliány főnemes emberek előtt: 
im látom — úgymond — hogy nem lehet egyéb benne, az el-
veszett ú t ra kell indulnom, más bolond ember nyomdokát kell 
követnem; de jegyezzétek fel az napot, ma vesztettük el az 
országot, műmagunkat és nemzetünköt 

Az ezután következük a Kulcsár krónikája 76. lapján. 1594. 
Elsőbben is Zsigmond Monostoron Kolosváratt akarta 

elveszteni az urakot. Az Ingos alatt tanácskodott akkor Zsig-
mond Bocskaival, Bátori Boldizsár penig fenn volt az erkély-
ben az urak házában. Kendi Sándor azután ezt megértette az 
kamaraispántól János Deáktól Kolosváritól, és elküldte az-
után Bátor i Boldizsárhoz is, Kovacsioczihoz is, hogy ezeket 
megbeszélje nekik; de azok nem hitték, főképpen Boldizsár; 
ezt mondta Boldizsár: én minap is Monostorban egy házban 
háltam Zsigmonddal, kezemben volt, hiszem megölhettem volna, 
én penig semmi vétkét nem értem. Végre elkezdette volt liinni 
Bátori Boldizsár; és mikor szombaton kérné Kendi Sándor 
arra, hogy akár csak az leányát küldené el, nám terhes volna, 
Boldizsár azt mondta, hogy holnap elküldi vasárnap ; de azon 
nap vasárnap megfogták őket. Kérte Kolosvári János Kendi 
Sándort, hogy akár csak az fiát Kendi Istvánt, és pénzét küldje 
el Kendi Sándor Lengyelországban ; de Sándor azt mondotta, 
miérthogy törvényben és törvény alatt lakik, nem félt semmit; 
ezt mondotta ezelőtt, ne féltsd az fejér ludat tóban hálástól. 

(A többit l. Kulcsár krónikája 77. I.) 
' 1 5 9 4 . 

Ez uraknak kincseket, marhájokat és minden jószágokot el-
foglalá Zsigmond. Kész vert aranya több jutott százezer arany-
nál ; mondhatatlan több ezüst mű, sok ruhák és sok egyéb 
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számtalan gazdagság, melyeket sok szekerekkel, szekrények-
kel, ládákkal hoztak be Fej érvárra Zsigmondnak. így mikor 
az török liadra elég gazdagság jutott volna Zsigmondnak, 
mindazáltal nem arra költé, hanem minden sok szépségit fél-
esztendő alat t az oloszokra, spaniolokra, udvari hazugokra és 
efféle ebekre vesztegette el úgyannyira, hogyha az követke-
zendő esztendőben az pápátűi, az nimet fejedelemtől, az spa-
nior királytól, az florentiai herezegtől és egyéb fejedelmektől 
nem kért volna, és nem adtak volna segitséget, nem volt volna, 
lionnat csak mindennapi költséget is vehessen. Mikor ezekből 
is kifogyott volna, végre az országot is eladná az nímetnek, 
hogy mikor mindent elvesztett volna, ugyan ne lenne semmi 
hátra, és ne maradna semmi, mely ő miá ne veszne el. 

1594. A d d i t i o . 
Forró Jánost Geszti Ferencz tanácsából sok kinozással 

megcsigázák azon étczaka, melyen másodnap fejeket vötték. 
Examinálták minden practicájokból, melyeket Zsigmond felől 
titkon indítottak volt. Az többi között Forró Jánosra ezért is 
nagy harag volt Zsigmondtól, hogy az tordai gyűlésben azt 
mondta, hogy mint Julius császárral, régen ugy kellett volna 
bánni Zsigmonddal is. Bornemisza János penig ezt mondta: 
bezzeg mindjárt általvethetné az hitván embert. Bogáti Bol-
dizsár mondotta meg ezeket Zsigmondnak: igy árulta el az 
többit, kikkel azelőtt egyetértett. 

Az eancellariusságot ezután Jósika Istvánra adá Zsig-
mond. Ez Jósika volt az első fő oka, ez instigálta az Kova-
csióczi cancellarius halálára, csakhogy ő reászálljon az cancel-
lariusság. Bátori Boldizsár és Kovacsióczi megfőjtásáért Ben-
kner Márkust küldötte volt Zsigmond Ravazdihoz levéllel, 
erős parancsolattal, hogy mindaz kettőt megfogja. Kérei Al-
bert volt akkor az várban Szamos-Újvárban drabant hadnagy, 
ki peragáita ez carnificiumot, avagy peragáltatta. Gyaluban 
penig Óvári István volt, ki Kendi Ferenczet és Bornemiszsza 
Jánost megölte. 

1 5 9 4 . Erd. Muz. 276. 1. 

Zsigmond fejedelmet kibeszélvén az országból, ennek 
véghez vitelire választák Iffju Jánost, kit másnap megölete. 

1 5 9 4 . Erd. Muz. 63. 1. 

Bátori Boldizsár kivánta az vajdaságot Zsigmond kirne-
nésekor 1594. Kendi Sándor miértliogy respublicát akart szer-
zeni ez országban, ezt mondta Boldizsárnak: hagyj békét 
az fejedelemségnek, elég fejedelem lész te Fogarasban, hadd 
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guberuáljuk mű ez országot; ezután is csak légy csendesség-
ben, és viseld emberségesen magadot, — el nem kerülöd, hogy 
az lengyel királyság reád ne maradjon. 

1594. 

1 5 9 4 

1 5 9 1 . 

sept. 

E i d . M u z . 115. 1. 

Bátor i Boldizsár mikor az új házát az praepost ház elle-
niben épitette Fejérvár a tt, az boltása néki szakadt, tizenhat 
kék darabontnál többet opprimált; csakhamar halála előtt 
palatium recenter erectum in Fogaras, maximo cum fragore 
concidit nonnullosijue interfecit, 

E r d . M u z . 64. 1. 

Balthazár Bátorit mikor Ravazdi György megölette 
Újvárban, sokat tusakodott Boldizsár, mikor megfojtották, és 
mikor ez ideig le nem meszelhetik az falról, mert az vérnek 
oly tulajdonsága vagyon, hogy sok ideig mind földből, mind 
vasbői, s mind egyebekből kihat, 

Erd. Muz. 7 4. 1. 
Óvári István, Kendi Ferencz az mely házban lakott az 

kapufelen feim, ott fojtották meg estve késénn az drabautok-
kal. Nehezen holt meg; mindazon vér volt az padimentom ve-
rekedése miatt, 

Bornemisza ubi occisus, ibidem est sepultus, az régi kapu 
alatt való pinczében, suffocatus leni exspiratione. Hogy az 
pinczében viszik volt, énekelvén ment, és ezt az éneket mondta: 
Megszabadultam már én az testi haláltól etc. Bornemiszával 
ott Óvári Istvánt hogy megfojtották, Kendi t is ugyanakkor 
fujtották meg ott fenn. Bánta Óvári, hogy ugy fertőztették 
volt vérben ; ultro obtulit se Bornemisza, hogy megkössék az 
kézit azt tudván, hogy fejit veszik. 

Cancellarius Kovacsióczit aluvó helyben nyomták meg 
Szamos-Újvárban, és úgy fojtották meg. Szombaton azonkívül 
az minemű vas lábakon volt, mindeniknek egyet-egyet addál-
tanak estve felé; másnap estve késénn inter deciniam et un-
decimam 11. Septembris vasárnap ad mensam scribenti lite-
ras denunciatum est Bátori Boldizsárnak ut se paretad mor-
tem ; Zsigmondnak ir volt levelet; vasárnap reggel küldték el 
tőle az feleségit ilyen szin alatt, hogy Zsigmondnál törekedjék 
az uráért. 

Az inassit is mindeniknek elküldték. Ugyanakkor Ben-
kel* Marcus credentia levéllel ment oda, ki által szóval izente-
nek megöletések felől Ravazdi Györgynek, ki ott Újvárban 
kapitány volt, Az levélnek continentiája ez lött: H a minekünk 
kedves és igen felette szükséges dolgot akarsz cselekedni, kiről 
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ennek utánna is reád emlékezhessünk, és tetőled kedvesen ve-
hessük teljes életűnkben, mentől titkosban és csendesben lehet 
az szerént, az mint Beukertől megizentük, azszerént cseleked-
jél. Azután majd negyed napig - étket fogtak nekik az megfőj -
tottaknak, melyet az darabontok öttek meg, hogy már őrzik 
az foglyokot etc. 

1 5 9 4 . Erd. Muz. 76. 1. 

Fráter Is'ván az Kovacsióczi Farkas cancellarius inas 
szolgája mondta az ura felől, hogy mindez fogságában semmi 
természetit meg nem változtatta; mind öltözésében, sétálásá-
ban, feje fésűlésében, szava-, irása tartásában soha csak egy 
fohászkodását is, sem penig csak egy könyvhullatását is senki 
nem látta, hanem mind lefektiben, mind felköltiben socratico 
more azon szokást observált: azt sem mondta, hogy mennyi 
jót tött valakivel, és szóljanak érte az fejedelemnek, azonköz-
ben, hogy az nagyobbik vasat is reáverték. Nem Írhatott ugy, az 
mint, kellett, hanem veszteg kellett ülni. Hogy Fráter István 
tölle elbúcsúzott, az ágyon űl volt; mond Fráter, hogy őtet 
elküldik onnat ; mond Kovacsióczi, inkább hiszem, hogy min-
ket immár csak elrejtenek, és elvégeznek egykor. Az mint lás-
sák, csak oly könnyen áll ő nála (Zsigmondnál) az ember ha-
lála, mint semmi; de te ez örömmel mintha az atyádhoz ki-
mennél Váradra, menj el igen hamar Forgács Zsigmondhoz, 
kérjed, az fejedelemnek írjon én szómmal mellettem. Izent 
Juditnak is az nénjének, hogy az gyermekeket ne hagyja. 
Gienga Simonnak is irt volt oloszúl, ki voltaképpen töreke-
dett mellette. És meg is kegyelmezett volt Zsigmond neki. de 
az konczért Jósika verte volt ki éliből. Kovacsióczinak csak 
egy Jósika István miá kellett meghalni, mint Grálfinak Bodoni 
miatt. Ugyanakkor Fráternek hozta volt Gálfit is elő ; ő érette 
is — úgymond — szegényért eleget törekedém, de ugyan nem 
engedé meg életit; azután ő maga megbánta. Mikor fogva 
voltak az urak is az alsó házban az fejedelem szállásán, mind 
ő biztatta az többit is, hogy mindenkor az többi is, valakik de 
repüblica bene mereáltanak, mindazok szenvedtenek ilyen 
méltatlan dolgokat, melylyel rakva mind az görögországi, és 
mind az római históriák. 

1 5 9 4 . Erd. Muz. 275. 1. 

Nadasdi Ferencz occasiót keresvén csak magát Zsig-
mondot kárpálja, hogy miért kellett ez az nagy lanienát csele-
kedni az urakon, hiszen midőn minden szem felségedre nézne, 
az egész keresztyénségben nevezetesebb fejedelem nem volna; 
mint rútittád meg magadot; immár országodban sem lészeu 
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hiteled, holott azt igirted volt, hogy törvény nélkül nem hán-
tod; minden nyilván és titkon reád szól. Minemű ellensége 
volt Békés az lengyel királynak, még sem hántá. Ezeket hall-
ván urunk, ugy sirt és zokogott mint az gyermek. 

Énnekem is sirnom kellett — igy mond Nádasdi —-
hozzá képest. így mondja aztán Zsigmond : látja isten, nem 
én akaratomból vagyon, Geszti Ferencz és Bocskai István nem 
hagyának békét, éjjel nappal reám járának, nem lön nyugo-
dalmam miattok. Én csak megengedtem, de nem hagytam, 
hogy megöljék. Adjanak ők okot róla isten előtt, 

Erd. Muz. 279—282. 11. 1 5 9 4 . 

Q u a e d a m C h r o n o l o g i e a. 

1594. die 18. Április jőve haza Kakas István az angliai 
legatióból, melyet küldött vala Báthori Zsigmond. 

12. Julii hozának hirt, hogy az huszti havason általjött 
az t a t á r ; Komis Gáspár az elöljárójával megharczolt, de futva 
szaladott gyalog az várban. Egy marok nyilat is hoza az posta 
Báthori Zsigmondnak Fejérvárra. 

12. Julii az nagy burkos erdőben vágák le az sok futott 
népet. Somlyónál megharczolt vclek Báthori István; Debre-
czen felé azután lenyomnia az tatárság. Közel Monostoros 
Palinál vesze el Balasi Ferencz vitéz úr. Ezek után Szath-
lnár felé és az Szomos melyékin nagy égetést, rablást és du-
lást tőnek. 

1594. mense Augusto. Báthori Boldizsár az had népével 
beszálla Kolosvárra; kezde zsibongni az ország népe, mi az 
oka, hogy Báthori Zsigmond az fejedelem elment? I)e izené-
nak az tanácsuraknak is, hogy mikor volt az, hogy ők sza-
badságot adtak volna arra, hogy országúi az törökre támad-

janak és az nímethez álljanak? Az urak . . . . izenék, hogy ők 
nem végezték. Azután megegyezének mindnyájan s utánna kül-
dének; akkor még Kővárban vala, s visszahivaták Kendi Gá-
bor és Bogaczi Boldizsár által Báthori Zsigmondot. 

8. Augusti jőve be az fejedelem Kolosvárra, 
20. Aug. begyűle az ország népe az kolosvári kissebbik 

templomban. Az cancellarius Ivovacsóczi Farkas órála az feje-
delem képibe, hogy az magyarországiakat megsegitenők. 

22. Aug. Az ország kéreté ki az fejedelemtől Báthori 
Boldizsárt, Geszti Ferenczet, Kovacsióczi Farkast és Bocskai 
Istvánt. I t t kérdék az uraktól, mi az oka, hogy el akar az tö-
rök mellől állani az fejedelem? holott mit tehetne velünk jót 
az nímet, holott magával is jóltelietetlen. — Az cancellarius 
sokat tractálá, miért kell elállani az fejedelemnek az török 

1 5 9 4 . 
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mellől. — Summája mindennek csak ez vala, hogy régtől fogván 
igyekezik az török, hogy az országot elfoglalja. Főképpen mi-
olta Márkházi bement közikben, kinek ugyan levelet is adott 
róla, és az erdélyi vajdaságot neki adta, csakhogy még módot 
nem talált az elfoglalásában. Sőt az császárnak Márkházi Pál 
egy millióni aranyat igirt az erdélyi vajdaságból, melyben ők 
bizonyosok. 

Bemenvén az tanácsurak, azt végezé az ország, hogy irva 
adják be voxokot sok egymás között való beszélgetések után. 

23. Augusti. írva aclák be voxokot az vármegyék ; első 
vala Fejérvármegye, mely azt mutogatá, hogy Lajos király vesze-
delmétől fogván isten után az török nyugodalma alatt voltunk ; 
az eleink penig megpróbálták volt az nímet segítségét, de miért-
hogy látták elégtelenségét, ismét az török alá adták magokot. 
Most is azért, ha megbántották az törököt, meg kell engesztelni, 
hogysem hanyat homlok menjünk az veszedelemre. Ezenkívül 
vala 5. vagy 6. vármegye, az kik appróbálák ezen senteutiát. 
De elsőbben Thorda vármegye kiválék és azt végezék.hogy az 
min az fejedelem megáll tanácsával együtt, ők azt jovalják, 
tudniillik, hogy az törökre támadjanak. Háromszék s az szé-
kelység Fejérvármegye voxán lön ; Biharvármegye karánsebe-
siekkel együtt, Maros és Aranyosszék és az szebeni polgár-
mester az tanácsurak végezésin megállának. 

Ez válaszszal beeresztek Kendi Gábort az fejedelemhez, 
és minden vármegyéktől egy-egy főembert. Egy kevés vár-
tatva kij övének Kovacsióczi Farkas és Sennyei Pungrácz, az 
fejedelem szavát jelenték, melyben igiri jó akaratját, hogy az 
dolgot az haza megmaradására kezdi el. 

Ezután a hadhoz való pénz segítség felől szóllanak. Az 
székelység felkiálta, hogy ők pénzt nem adnak, ha hadban kell 
menniek. 

Övári István, ki csak akkor szaladott vala ki az portá-
ról, nem régen ott levén orator, és egy Mihály diák nevű tize-
des-drabant igen erősitték, hogy semmiképpen meg nem en-
gesztelhetni az törököt, akár mint igyekezzenek. — Az dra-
bant hallotta vala Fejérváratt az csausztól, hogy Sináu basa 
olyan szándékkal volna, hogy basát szállítana Erdélyben. 

1594. ^gy S-ad rész beragasztott papírlapra írva: 
Geszti Ferencznek volt találmánya az uraknak megfogá-

soknak módja. Ezt mondta, hogy misére menjen az fejedelem és 
mikor visszajőnek s leszállanak, akkor fogdossa meg az fejede-
lem őköt az szállás előtt. Ezt nímelyek nem javallák, mivel mind 
ott lesznek akkor az urak szolgái, nagy dolog következhetik 
belőle; hanem csak tetesse urunk, hogy misére megyen, de ne 
menjen, az alatt felgyűlnek az urak, adjon leveleket kezekben 
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had olvassák, s mondja azonban, hogy elmúlt az misének ideje, 
elkéstünk ; olvassa kegyelmetek az leveleket, én is majd meg-
jövök, quibus dictis, recedált töllök. Azonközben bemegyen 
Király Alber t az belső házban, az hol az urak valának, és fog-
tatni kezdi az urakot; in exteriori domo pedig Csukat Péter és 
Fekete János az főembereket, kiknek az neveket czédolából 
szólitotta, és ezeket rekesztették az deszkás házban. Az mely 
éjjel fejeket szedték az uraknak, Bocskai Istvánt hozzájok 
küldötte Zsigmond, kihívatta az ajtó eleiben őköt az mely 
házban voltak. Kit megértvén Kendi Sándor, eszében vészi 
mindjárást, mi legyen az dolog. Isten hozzátok — úgy mond 
— én többször nem látlak; úgy monda meg aztán, hogy készül-
jetek, mer t virrattat nem éritek, im hol tenta, pappiros, ha mit 
akartok, írjatok. Azonképpen izenének az városháza mellett az 
kik fogva valának. Másnap levágák az vasat lábokról, és czé-
dolából Sibrik az perengernél neveken szólitotta őköt. Hogy 
megfogatta Zsigmond az urakot, tumultum veritus Kornis 
Gáspárt küldé az ország közé az templomban, hogy meg ne 
rémüljenek, mert senkit sem bánt. — Ezek az ő nagyságának 
életiben, tisztességíben practicáltanak. Bekülclé Zsigmond-
hoz az ország Süveg Albertet, Siger Jánost, hogy bocsássa el 
őköt az megfogattakot, Azt feleié, hogy törvény nélkül senkit 
sem bánt, melyben semmit sem praestála. 

1STB. Az mely nap Gálffit megölette, mindazon nap vö-
rösben volt Zsigmond. Azt írják, együtt Gálffit és Gyulai Pált 
azért ölette meg, hogy arra tanácslották volt, hogy ölesse meg 
mind az Báthoriakot. 

Innen kezdve már a codexben található, a mint következik: 
28. Aug. Kornis Gáspár, Jósika István és Horváth Mihály 

az többi között forgolódának az urak megölésében Kolosváratt. 
— Ez nap vasárnap, fogták 8. órakor meg az urakot prédiká-
czió után. Az város kapuja 3-mad napig volt fennvonva; sen-
kit se ki, se be nem bocsátottak, sőt életire fejire parancsolá az 
bírónak, hogy az város kapuját senkinek meg ne nyissa, ha-
nemha az az újjabeli gyűrűjét Jósika megmutatja, és az kis 
kolcs is r a j t a leszen. 

Először pecsétlék el az kékek hadnagyi Báthori Bol-
dizsár szállását. Az szolgáit fejedelem számára esketek. 

Ez idő alatt vasárnap 8. órakor fogák meg ugyan az fe-
jedeleni házában Kendi Sándort, Báthori Boldizsárt, Kova-
csóczi Farkast , Kendi Ferenczet, Ifijú Jánost, Kendi Gábort, 
Gerendi Jánost, Forró Jánost, Bornemisza Jánost, Lónai 
Albertet, Szalánczi Györgyöt, Szentegyedi Gergely diákot, — 
Ezeknek is minden marhájokot elpecsétlették szállásokon. — 
Azon nap hozák ki délután úgymint 3. órakor az fejedelem 
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szállásáról az fogházból Bornemiszát az két keze hátrakötve ; 
utána Szalánczi György, Kendi Gábor, és Gergely diák; az 
perengér felé hozzák vala Őköt, de azonközben megszólliták 
őköt az fejedelem szállásáról és az óvárbau az toronyban vi-
vék őköt. 

29. Augusti. Post horam septimam vespertinam ki kezdék 
hozni ugyanazon fogházból az fejedelem szállásáról Gerendi 
Jánost, Forró Jánost és Lónaji Albertet, kezeket hátrakötöz-
vén, és vasakot lábokra szegezének vasárnap először Forró Já-
nosnak és erőssen menti magát ártatlanságáról, hogy ő neki soha 
vas nem volt volna az lábán; azután Geren dinek és Lónaj inak. 
Forró Jánost az pinczében levivék az Seres avagy Széczi István 
házánál, ott az csigázó szerzámmal mikor csigáznák megmondá, 
ki volt indittója az practicának tudniillik az Báthoriak, Kendi 
Sándor és az cancellarius; ő csak szolga volt; oda kellett 
mennem, az hova ők mondották. Sokakot egyebet is valla. 

Az vallatok voltak: Christoph diák, Albert diák és az 
iródiák Marcus Brassai. Az két kezét ujóbban összveköték 
az czigányok; kezdék felvonni az czigányok, erőssen jajgata, 
mivoj nyolczszor vonták vala föl. Sokat vallott, mert az na-
gyobbik követ kötötték vala az lábára. Hétfőre virradólag 
circa horam decimam Gerendi Jánost alávivék; neki késziték, 
hogy felvonják, de az vas igen szoros vala, félének, hogy ha 
felvonják, elromlik az szára. Szabadkozni kezdék, és végre 
meg is esküvék erős hittel, hogy ő minden tanácskozásoktól 
üres az uraknak, és ő semmit nem tud benne. Lónajit is alá-
vivék, ő is rettenetes hittel megesküvék, hogy semmit nem 
tudott az urak tanácsiban. Ötöt sem csigázák meg. 

Die 30. Augusti szépen meg kezdett vala virradni.— Az 
város torit kéreték az urak és az fejedelem hajnalban, és azzal 
vötték azután az uraknak fejeket. — Kezdék hozni Kendi 
Sándort és Ifijú Jánost. Kendi Sándor több sok szavai kö-
zött kezdé kiáltani: Úristen! légy irgalmas én nekem szerel-
mes fiadért. Szőnyeget kezdének leteritteni, és azon vötték 
fejét. Az czigány letűré az kam oka-dolmányt az nyakáról, és 
úgy csapá, hogy egy kis bőrön tartozék meg az torka, hogy el 
nem szaladt. Ezután Ifijú Jánost szóliták. Sibrik Gáspár és 
Lázár István az kék drabantok kapitányi valának, ők is hóhér-
kodának. — Ifijú János nyakát nem vághatá, hanem három-
szor is vágá az földön. Ezután , szóllittá Kendi Gábort és Forró 
Jánost. Ez Forró János kér vala élesebb szablyát, de nem 
adának. Azután utolszor Gergely diákot. Mikor levágták volna 
őköt, azután nagy zápor esső lőn, és mind az öt testet ott 
mosá meg szépen az eső. 

Azután az kapusok Kendi Sándort és Itfju Jánost elte-
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meték az templomban; az többit az Thorda utczán való kis 
kapun vivék az temetőben. 

1. die Septembr. Báthori Boldizsárnak vasat ütének az 
lábára, cancellariusnak is, és elvivék éjjel Szamos Újvárban. 

2. Sept. Szilvási Boldizsárt is megfogatá az fejedelem. 
3. Sept. Szalánczi Lászlót hallók meg, liogy azBranyicz-

kán megölték; — és mikor reá mentek volna, egy tizedest 
meglőtt; az többi ott mindjárt szablyára hánták. és minden 
marháját eldulták rettenetes kegyetlenséggel. 

4. Sept. Kendi Ferencz et és Bornemisza Jánost Gyalu-
ban vitték éjjel. 

9. Sept. Mene ki Báthori Zsigmond Kolosvárról. 
12. Sept. Futa parancsolat, hogy Bornemisza Jánost és 

Kendi Ferenczet megöljék. Kendi Ferenczet egy östve sodrott 
keszkenővel ^ölték, fojtották meg nagy nehezen sok időre az 
drabantok. Óvári István volt dolgos ebben. — Az nap délután 
3. órakor Bornemisza Jánost is megfújták az drabantok. 

13. Sept. Újvárban Báthori Boldizsárt és az cancelláriust 
megfojtották. Ravazdi György volt ebben dolgos. Marcust kül-
dötte vala megöletésekre. 

Az lugosi és karánsebesi hadnak jobb része ugy mint 
21. zászló alatt nép és ötszáz lovag Bokchiát megszállják; azt 
megadják, az benne valókot eleresztik. Azután indultak Yar-
secz alá, melyben csak azelőtt egy néhány nappal jó vitéz fő 
törökök mentek be mintegy négyszázan. Belől az törökök, kül 
penig az mifélékink erősen forgolódának meggyújtván az vá-
rat. 3. töröknél és két bulgánál (?) több elevenen meg nem 
maradott. Nagy nyereséggel járának az mifélékink. Vissza-
jötökben az Morvicza vize mellett megégetének egy török várost; 
kik után egy bék 6. száz lovas törökkel és jancsárral indula. 
Ezek tettették magokot, hogy elbírnak az erdőben, és mikor 
fele elment volna az leslielyen, erősen meglövöldözék az törö-
kököt, megfutamék az török: ott is sok nyereséggel járának s 
visszajövének Sebesben. 

13. Augusti. Az törökök megigirik Borbély Györgynek 
Faczádot. 14. augusti éfélikor meghozák, hogy igen jő az tö-
mösvári basa békekkel; elöljáróban elküldött álgyukot, taracz-
kokot. Reggel hét órakor az jancsárok is elérkezének. Látván 
az passa az magyarok derék erejit, megfutamodának, és az 
szekerek egymást rontották. Az békét is elfogták. Ugyanak-
kor egy kolosvári legény találván 12. törököt az völgyben, 
azok közül elfogá az jenei főbéket Csiafer békét, egyik kezét 
egy pallossal szintén elvágván. Az lippai békét is elfogták, me-
lyet Fejérváratt tartottanak fogva. 

19. Augusti. Lippát erős víjadalok és ostromlások után 
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Borbély Györgynek feladják. Sok szép hadakozó szerszámot 
éléssel, por és golyóbissal találtak benne. 

Muzeumi Codex. 

Béldi Pálnak ezen symboluma volt: mortui non mordent. 

Hev. Coll. LXVII I . k. 248. (lehúzva 412.) lap. 

í t o d o l p h u s c s á s z á r . 

Sokan csudálják az német fejedelem gondviseletlenségét, 
hogy tantam bellorum molem per alios gerit, ipse interim tam-
quam Sardanapalus aut Persarum reges olim, deliciatur et 
altissimo ocio stertit. Azt mondják, hogy mikor ISTagy Győrt 
Színán basa megvötte volt, semmit az császár benne nem tu-
dott, nem is merte neki senki meg mondani, hanem Alphonsus 
Oarillus pap sok nappal monta azután meg neki legelőször. 
Az Bornemisza Gergelnek kolozsvárinak Szuliai pispök mon-
dotta ű maga. 

Erd. Mtiz. 119. lap. 

Igen nagy, bő hely Győr; hat bástyája vagyon, minde-
nik azon merő téglából rakott. Mindenik bástyára három-
három ezer ember eltérne. Mindenik bástya vagyon olyan szé-
les, mind az fej érvári belső várnak az széli. Az oloszok és ní-
metek liasonlottak volt meg egymás között. Látták azt is, hogy 
elfutott alóla Mózes (azaz: Mátyás) berezeg, és igy discuráltak 
ő magokban, hogy segithet ez meg. ha itt az vár alatt sem marad-
hat meg ? így vocálták in dubium az berezeg segítségét, és nem 
várván az napot, kit az berezeg prostituált volt, megadta gróf ab 
Hardeck, kinek csak azért kelletett meghalni, hogy mind élése, 
pora, golyóbissá, népe elegendő lévén, az napot nem várván, 
megadta. Te voltál, ugy mond, fű benne; az többinek is te 
neked kellett volna példát adnod. Hütös is voltál az császár-
nak, hogy mind élni s halni benne akarsz, kit nem cselekedtél. 

Erd. Muz. 291. 1. 

1594. Inexcusabiliter peccált az nímet tanács. Győrt is 
gondviseletlenségek miatt vesztették. Komárom alatt csak 
könnyen megverhették volna Szinán passát, ki által Győrt is 
recuperálhatták volna, de az nímet tanács semmi okon rá nem 
bocsátotta az lierczeget. Csak az magyar is akkor hetvenezer-
nél több volt; Homonnai Istvánt elől 15. ezer lovaggal bocsá-
tották, az kit midőn meglátott volna Szinán passa, hogy csak 
az elöljárója is mennyi legyen, menten készülni kezdett által 
az Dunán iszonyú kiáltással és nagy félelemmel. 

1 594. 
eept 29. 

1529. 
sept. 29. 

1594. 
sept. 29. 



TÖRTÉNETI M AR AD VÁN Y AI. 4 9 

Akkor ha utánnok nyomultak volna, egész Budáig az 
hátán mehetett volna az magyarság. Azután az török az tábor 
helyére ment és szállott az 15, ezer magyarság. Beteg törököt 
8 ezernél többet vágtak le. 3. álgyut nyertek el hosszat, kiről 
azt mondta Szinán, hogy 3. ezer jobbik töröknél kárjabb. 

Komárom alatt igen megfogyatkoztak volt, rettenetesen 
is holtak. 

Ha tvan alatt lött nyereséget isten után Báthori István-
nak és Homonnai Istvánnak kell tulajdonitani, mert akkor 
egész Kassáig felment volna az török. 

22. Sept, vötte meg Szinán passa Győrt ilyenformán, 
lasnakokban, paplanokban, szőnyegekben és pokróczokban föl-
det varratott , s ugy szakasztotta másfelé az vizet. Ostromlotta 
25-szor. 

Erd. Muz. 292. 1. 1595. 
1595. Kezdték el Posonban az gyűlést; ugyanakkor 

Prágában is convocatis bohemis, silesiis ac moravis; i t t decer-
nálták, mint küldjenek Poloniában ad confoederationem tra-
ctandam. Azután jövének Krakkóban. 

17. Januarii juta meg cardinalis az Machovára Prussiá-
ból az ő praepositurájában, és ő is bejöve az gyűlésben Krak-
kóban ; de meg volt hagyva Zsigmondtúl, hogy vélle szemben 
ne legyen. 

Erd. Muz. 292.1. 1595. 
Az t mondja volt az lengyel követ előtt Gyersek előtt az 

török császár : Zsigmond fejedelem, az mely konczot elnyel-
tem, azt akar ja kivenni az szájamból; étkemből penig az kö-
vérít el akar ja szedni. 

Erd. Muz. 292. 1. 1595. 
17. Maji . Boeri transalpinenses nomine totius regni 

sacramento se obstrinxerunt principi, Georgius Palaticz cum 
clava et vexillo quibus palatínus confirmabatur. Eodem die 
Georgius Borbély, banus karánsebesiensis constituitur. 

Erd. Muz. 77. 1. 1595. 
Bernardus Valter camerarius Maximiliani Ernesti ar-

chiducis íiendo geoeri Caroli archiducis. Ezt Somlyóra kisirte 
Gyulafi Léstár, mikor Zsigmondtól visszatért volt. Ez hozta volt 
az jegygyűrűt Mária Christcrától Zsigmondnak. Igen jár tas em-
ber volt ez Valter Ázsiában, Zsidóországban és sok egyéb he-
lyeken. Ennek hagyták volt meg, hogy Zsigmondnak minden 
eszit, elméjit, erkölcsit meglátogassa, etc. vizsgálja, próbálja. 

MOS. HOKP. HIST. SCRIPT. XXX. 4 
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1 5 9 5 . Erd. Muz. 292. 1. 

1595. 4. Junii. Albae Juliae servi cancellarii Josicae re-
pentino motu exciti. de quo talis rumor erat, quod nimirüm 
Bocskai eum interficiet. Rumor incerto autliori sparsus, servi 
armata manu ad caedes domini Bocskai contenderunt. 

1 5 9 5 . Erd. Muz. 292 1. 

1595. 31. Julii Turcarum irruptio in Transylvania. Ad 
oppidum J ó f ü invasere, ignique consumpsere, cum aliis sex 
pagis caesis . . . . 

Hev. Coll. LXVIII . 190. (lehúzva 358.) lap. 

E s z t e r g o m m e g v é t e l e m i b e á l l . 
Ezt főemberek és okos emberek beszédéből értettük, 

hogy az Esztergom megvétele, mely közel két esztendeig tar-
tott, állana az német császárnak tizenkilencz millió forintjá-
ban, mely felette nagy summa és majd ugyan hihetetlen, mi-
koron csak egymillió is tészen tizszáz ezer forintot, azaz ezerni 
ezer forintot. 

Ezt páter Argenta jesuita fűpap mondta. 

Erd. Muz. 28 7 I. 

E s z t e r g o m m e g v é t e l i b e n e z e k az d o l g o k ne711 
u 101 s ó k. 

Yolt Esztergomban fegyverfogható ember, mikor Svar-
zenburg megszállotta 15. száz. Két stádium circiter az szent 
Tamás hegye az esztergomi hegyhez. Ez hegyet lehúzták ásták 
kapával az megvétel után. úgy, hogy most nem lőhetnek Esz-
tergomban az szent Tamás hegyéről. Nem messze Esztergom-
hoz egy kis keritett város vagyon, Esztergomhoz mint egy olosz 
méljföld azaz nyolcz stádium. Hat oloszországi méljföld teszen 
egy magyarországi méljföldet. Ez rácz várost első ostromon 
megvötték ; azután ötödnapig lőtték az vízvárat 18. álgyuval. 
5. helyen volt sánczok az nímeteknek, az magyaroknak és olo-
szoknak; rontottak annyit rajta mint egy stádium, sok palo-
tákot, az öreg templomot is elrontották. Az Szent Tamás 
hegyét vötték meg először; azután az vizvárat, de hogy az 
rácz vár, mely töröknél volt, meg nem veheték az vizvárat, 
noha igen nagy ostrommal ostromlottak. Hogy penig az rácz 
vár tőn akadályt, megvevék az rácz várat, s úgy kezdének 
ismét az vízvárhoz. Az vizvár ostroma alatt először vesze el 8. 
ezer ember. 

Keker az Dunán tul ellenében Esztergomnak. — Az 

1 5 9 5 . 
aug 14. 

1 5 9 5 . 
aug. 14. 

Oldalt: 
Esztergom 
megvétele. 
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oldalán vagyon az vízvár, mind az Dunáig nyul le. Sok ökör 
bőrököt hoztak volt alá Bécsből, ezeket az oloszok egynehá-
nyan fogták és fejek felett vitték, az alatt mentenek ostromnak, 
kivel felette sokat ártottanak neki. Az vár megadáskor 8. ber-
bencze pénzt vittek el az törökök. Nyolcz sebes török maradott 
az várban, azt is megölette az basa. Tízezer olosz volt az vár 
megvételkor; iszonyú dög esett beléjek ugy, hogy nem sok 
ment haza bennek Oloszországban. 

Pray Coll. E. Trans. 59. I. régi sz. 3. 

M a x i m i 1 i á n B á t h o r i Z s ig m o n d n a k. 

Illustrissime princeps, affinis noster charissime. Salutem 
et mutui etc. . . . (az Erdélybe küldött német pattantyúsokkal 
kötött artiindusokról) . . . Datum in castris nostris ad Rako-
maz metatis sexta die mensis Septembris, anno domini mille-
simo quingentesimo nonagesimo quinto. 

K levélhez oldaljegyzet Szamosközy által írva : Chyaki 
Gergelt jártatja vala Zsigmond ez németeknek behozásáért. 

A lap alsó szélén szintén Szamosközy írása e pár sor; 
Vei inter vitulos marinos profundissime stertentes, pu-

tarent se ad stipites et fungos verba facere. Lutli. 

Erd. Muz, 76. 1. 

Az császár izent volt Husszain csausztól: az török csá-
szár Zsigmondnak minekelőtte Havaséi földiben hadával indult 
volna. Ezt — úgymond — az szót az császár ő maga szájából 
hozom tenéked: mit csinálsz Bátori Zsigmond fiam, mi vitt 
erre tégedet ? vétettem-e én te ellened ? nem tudom okát; 
tudod oltalmad voltam mindörökké; vezérim közül ha téged 
valaki megbántott, add értésemre; nem lészen oly emberem, 
kit meg nem büntetek. Mondják azért, hogy azon csausztól 
izente volna: Hagyj békét te az nimetnek, im az magam leá-
nyát-adom tenéked, és noha nem az te nemzetségedből való, 
de tanítsd szinte úgy, az mint akarod. Im az én hitem nálad 
legyen, hogy az egész Magyarországot kezedben bocsátom, és 
Budán székedben ültetlek. 

Oldaljegyzet: Török császár izeneti Zsigmondnak. 
Későbbi írással: Az leányát is feleségül, Magyarorszá-

got is melléje igéri. 

Erd, Muz. 287. 1. 

Mikor Havaselföldiben Szénán passn az császár derék 
hadával volt, Báthori Zsigmond az székelyeknek megadta az 

4* 

1 5 9 5 . 
sept. 6. 

1 5 9 5 . 

1 5 9 5 . 
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szabadságot, de ők azt rosz magok viselések mijá és sok vio-
jelintiájok (így !) mija elveszték, és visszatérének az paraszt-
ságra ilyen formán, hogy kinek mi kárt töttek refundalják. 

1 5 9 5 . Pray Coll. Res. Trans, tom. J. 59. Nr. 45. elütt (r. sz. 213.) 

1595. G r y i r g y ó m e g v é t e l e . 

Gyirgyót mikor Bátori Zsigmond megvötte és elrontatta 
az Duna mellett Havasalföldébe, sok török veszett benne és 
kivül. Az kik jól nem tudnak intízni ezféle veszedelemtül, még 
szaporitják az numerust, Ferencz doctor*) ki ott volt az had-
ban, harmincz ezernek mondja vala. hogy veszett volna 
Gyirgyónál az Szinán basa hadában. Es ugyan egy olasz is, 
ki históriát irt olaszul, Cyrus Spontone, harmincz ezernek 
mondja, kik ott vesztenek. De Trauzner Lukács, qui praecete-
ris videtur dignitate, plus fidei habeatur, ezert mond csak kik 
ott vesztenek, mely felette sokat különbőz az harmincz ezertűl. 

Ugyanazon Spontone olasz azt irja, hogy Zsigmond Sil-
vius Piccolominiust az ílorentiai herceg kapitányát, kit het-
venöt olaszszal küldött volt az lierczeg Zsigmondhoz, azt irja, 
hogy Gyirgyó megvételére Silviust rendelte Zsigmond. De 
nem igaz, mert nyilvánvaló dolog, hogy Kornis Gáspár és Ki-
rály Albert lűttette és reájok bízta Zsigmond annak meg-
vételét, jóllehet Sil vius népe is az hetvenöt olasz ott volt az 
ostromláson és megvételen. (16. April 1598.) De azért az szé-
kelyek hágták és vötték meg inkább az várat, hogynem az 
olaszok, kikben egy sem veszett oda az hadba, oly igen meg 
tudták magokat oltalmazni az puska magvátúl. De ez Gyir-
gyó megvételét azért magoknak tulajdonítják az olaszok; 
minthogy ők sokat az mit nem ők cselekedtenek is, magoknak 
tudják tulaj donitani nagy mesterségesen. 

1595. Erd. Muz. 76. 1. 

Nagy veszekedésben voltanalc Gyirgyó alatt az miénkek, 
ha azon nap, mely nap odajutottanak, megvijjanak, vagy ne ? 
mert azon nap az mieink három méljföldet jöttenek volt, és 
igen megfáradtanak volt. —• Bocskai és az többi azon voltak, 
hogy azon nap megnyugodjanak, és másnap üssék meg. Király 
Albert előrugja magát s mond: ma legyen az viadal; ma bo-
csássa reá felsége őket; ma kell ennek elválni, egyéb ebben 
nem lehet, mert ez éjjel ugy hozzakészül az török, hogy vélek 
nem kezdünk birni. Optimum fiet consilium. 

*) Hunyady Ferencz udvat-i orvost s poétát érti Szamosközy. 
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E r d . M u z . 275. 1. 

Zsigmond havaseli harczát annyira iszonyitják, hogy 
pogány fejedelemnek keresztyénnel soha olyan viadalja nem 
volt, keresztyén hadat is annál szebbet nem látott. Gyirgyót 
az nagy erős helyt 3-mad nap alat t vöttélc meg. Végre az 
vijadalból mind az két fél kifáradott; csak annyi föld hált 
Szinán tőllünk mind Borbánd Fejérvárhoz; csak az 3. hid volt 
az közi. 

E r d . M u z . 86. 1. 

Silvius Picolomeus Szinán bassa hadakor, hetvenkét 
olasz lovaggal volt, puskással; jó vitézek voltanak és igen 
nemzetesek. Az gyirgyói ostromon igen emberül forgottanak, 
egyebütt is egy néhány helyeken, de fűképpen ott, 

E r d . M u z . 157.1. 

G y i r g y ó v é t e l e u t á n . 

Mihály Gyirgyó alá menvén az városát mind fel-
égető. Ezenközben hogy Gyirgyó alatt volna, az tatár hám-
nak unokája és főlovászmestere nagy sok gazdagsággal, és 
hétezer rabokkal nimettel, tóttal, horváttal és magyarral 
és egyebekkel, kiket Magyarországban Győr megvételekor 
rablottak volt, Havaselföldin által kezd menni, nem tudván 
azt, hogy Mihály vajda ellensége volna az töröknek, és hogy az 
törökököt levágatta volna. Mihálytól kéredzik által, és az ta-
tár liám is levelet irt volt neki, hogy bocsátaná által az orszá-
gon Tatárország felé, semmi kárt nem tennének. Mihály vajda 
megengedi. Serpetes falunál reájok indul, és ott Serpetesnél 
találván őköt, szintén hajnal előtt az nagy erős télben egy 
tyukmony sültig ugy megveri, hogy mind inkább ottvész. Áz 
rabok többet vágtak le bennek. Az hétezer rabokat mind el-
szabaditották. Az tatár hám unokáj cij 6S az lovászmester ott-
vesztek : iszonyú sok gazdagságot nyertek. 

Ennekutána az császár Mihály vajda dolgait megértvén, 
egy Bogdán vajdát rendel Mihály vajda helyében Havaselföl-
diben ; adja mellé Deemen passát, és az jancsáragát Mustafa 
passát kétezer jancsárral, hogy Mihály vajdát kiűzzék, és Bog-
dánt ültessék az székben. Tizenkét emberrel volt mindenestől 
Bogdán. Ezt nem várja meg Mihály, hogy általjöjjön az Du-
nán az országba, hanem általköltözik ő úgymint harminczezer 
emberrel; rájok üt, ugy megveri őket, hogy mindaz két pasa 
odavész; Bogdán elszaladott. Horváth Mihály ott volt, jól 
forgódott. 

1 5 9 5 . 

1 5 9 5 . 
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Ezek után mikor hallotta volna az császár Áron vajda 
elpártolását, küld oda is egy István nevű vajdát Molduvába 
úgymint 8. ezer emberrel. Mikor az Dunához jutottak volna, 
Braillánál reáűt Mihály és megharczolván vélle, megverte őket 
és odaveszett István vajda is. Ezeket mindazon egy télen cse-
lekedte Mihály vajda. 

Az következendő tavaszon 1595. készitett hajdút Mihály 
vajda ismét Braillára; úgymint 16 ezer emberrel azt meg-
vötte és elrontatta; azután Nikápolyra, és azokat kit meg-
égetett, kit elrontott, kit elvesztet. Tul az Dunán égettetett, 
raboltatott; számtalan sok gazdagsággal átköltözött az Dunán 
és visszajött. Ez harczokban és hadakban Király Albert, Hor-
váth Mihály és sok fő emberek voltak Zsigmondtól küldött 
segítségek. 

Mikor az sok dolgait hallotta volna az török császár 
Mihály vajdának, elküldi Ferhád basát nagy erővel és meg-
hagyja, hogy az Dunán hidat csinyáltasson és általkelvén Mi-
hály vajdának földét tüzzel-vassal elveszesse. Mihály vajda sok 
szóval és ígéretekkel addig tartóztatja Ferhád basát, hogy ez 
késedelemért Szinán bassa vádolásából Ferhádot megfojtatja 
az császár, és Szinán basára adja az szerdárságot. 

Szinán bassa elindulván, általhidlatja az Dunát, és me-
gyeibe Havaselföldében. Az Dunát hidlatja által Gyirgyó-
nál. Általkelvén Havaselföldében, eleiben megyen Mihály vajda 
nagy vakmerőséggel. Kalugrajin neve egy falunak; erős vizes-
sáros helyen vagyon; körülié is az szerént nagy messze. Az 
vizes sáron volt egy liid által; Szinán bassa minden hadával, 
mely százezernél több volt, tul volt az sáron; Mihály vajda 
innét. Ez az hely, egy napi járó föld az Dunához. Megharczol-
ván Mihály vajda vélle nagy erős vijadallal, négy basa veszett 
ott és hét szanczákbég. 0 maga mikor Szinán basa az hídon 
által futna, és sokan tódultak volt neki, leesik az hidról az 
sárba, és az jancsárok kapják ki onnat, mely nem jó jel volt 
Szinán bassának jövendő hadára is. Nyert akkor Mihály vajda 
1 5. öreg álgyukot és taraczkokot Szinántól, és Memhet pró-
phéta zászlóját, ki zöld volt, és nagy böcsületben tartották az 
törökök. Ez t Mihály vajda császárnak küldötte Prágában 
azután. 

Király Albertet küldötte vala Zsigmond Szinán basa 
ellen Mihály vajda mellé segítségül, de igen rosszúl viselte 
magát, mivel szánszándékkal elmaradott az harczról. 

Ezen az harczon úgy vágott Mihály vajda egy törököt, 
hogy az vállától fogva az ódaiára általszakadott, Ezt látta ő 
maga Eörmény Péter. Tizenegy órától fogván mind estéig tar-
tott az harcz. 
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Horvát Miliály volt erdélyi segítséggel kétezer székely-
lyel és katonákkal egy erdőn innét; Mihály vajda hivatta 
hozzá őköt, de nem jöttenek. Voltak az karcztól egy napijáró 
földnire. 

Erd. Muz. 276. 1595. 
Megszállották dnce Georgio Borbély Facsádot. Az mi-

einkre jővén az tömösvári passa 8. ezer lovaggal; az mieink 9. 
ezeren voltak omnibus computatis; mihelt közikben öklelének, 
mindjárt megfutamodának, és utánnok levén az törököt mind le-
vágák. — Az lippai és jenei békét megfogák; az tömösvári passa 
gyalog szalada. Az lippai bék látván az sok fő törökök fejét, 
igen sira. Vitézek — úgymond — immár mind tiétek Nándor-
fehérvárig, mert ez volt mind az töbhi. Mindazáltal azt tudták, 
hogy csak az elöljárója az mi hadunknak, hogy olyan bátran 
neki mentünk; mert különben el nem futottak volna. Igen szép 
nyereség volt ez. 

Hev. Coll. LXYIII. 392. (lehúzva 586.) lap, 1 5 9 5 . 

A d a m i c o s . 
Dum breve vivimus liic, laeti vivamus amiéi, 

Nemo potest. liic bis vivere, vi ve semel ! 
Zenones alii vivant tristesque Catones, 

Qui te Epicure sápit, nae magis ille sápit. 
Moribus et scenae quisquis servire recusat, 

Alterutrum faciat aut bibat au t abeat. 
Si spectare piget Floralia. cede theatro, 

In proprio poteris delituisse lare. 
Coniungant hilares convivia laeta sodales, 

Laetitia est, quae nos non sinit esse senes. 
tí. Z. 

Hev. Coll. LXV1II. 213. (lehúzva 377.) lap. 1 5 9 6 . 

1596. N á p r á g i D e m e t e r G y a l u l ) a. 

Mikor Náprági Demeternek Sigmond fejedelem Gyalut 
megatta és Gyulafi Lestár deczemberben u. m. iktató ember 
introducalta volna, volt egy szelíd farkas ott az várban, melyet 
kicsinsígitül fogva tartottak volt fel. Mihelt Náprági pispök 
bement az várba, mirigyárást ez szelíd farkas az küfalon ki-
ugrott és elfutott az erdőre, taraczkokat lövődöztek volt ki 
Náprági jövetelire és attúl ijedett meg. Ezt mikor Nápráginak 
megmondták volna igy szólt reá: nem csuda ha elfutott, mert 
az evangelium szerént elfut a*: farkas, mikor az igaz pásztort 
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látja liogy jű. Ugyanakkor az egyik kémény leszakadott, arra 
azt monta, hogy az kűmívesnek jövendői gonoszt, az ki nem 
jól csinálta volt. 

Hev. Coll. L X Y I I I . k. 400. lap. 

Matut inorum non est tibi cur a sacrorum : 
Surgis, ubi űecimam nunciat bora notam. 

S. Z. 

Hev. Coll. LXYIII . k. 224. (lehúzva 388.) lap. 

1596. L i p p a s z á l l á s a , s c o t u s o k. 

Az temesvári basa Sigmond fejedelem távol létében az 
császárnál, szállotta volt meg nagy hirtelen az ott való vég-
beli békekkel és az tatár bánnal Lippát. Quinta die Maii szál-
lotta meg Lippát, undecima die ment el alóla. Vasárnap, hét-
fűn, kedden törette, lűtette szeredán virattig. Ugyanaz nap 
szeredán egy órakor ebéd után hatta el az ostromlást, mikor 
nyolcz orátúl fogva ostromlotta volna. Volt benne 143 sco-
tus, jó vitéz emberek, az lippai szálláskor u. m. huszonöt 
veszett bennek, azután széllel imitt amott mind elvesztenek 
Érdélben. Az kapitánjok Kolozsváratt holt meg Monostor 
utczában. Ez 143. scotusnak minden hóra tiz forint hián, ezer-
ezer forint fizetések volt, mely szokatlan fizetést igen nehezlet-
tenek sokan az urak közzűl, fűképen Bocskay István. De Jó-
sika István tanácsából Sigmond fejedelem hívatta volt, és fize-
tést rendeltek nekik. Lippa alól hogy elmenjen az török, ez 
volt fű oka: az scotus kapitán tanácsából egy éczaka az szál-
lásnak végi fele, minden álgyukot, lövő szerszámokot kilövetett 
volt Borbély György az fű kapitán, ez végre hogy mintha űj 
jó hír érkezett volna és örömet lűnének. Történt ezenközbe, 
hogy Palaticz György az lugasi bán, Buday Györgyöt egy 
néhány száz lovaggal, gyaloggal küldötte volt Temesvár alá 
hogy felgyújtsák. Ez szeredán éczaka volt, szinte akkor mikor 
az tudatlan örömet lűtték ott benn Lippában, Tömösvárnak 
nemcsak hostátját, de ugyan az városát is meggyútván, sok 
törököket ölvén és fogván, asszonyember bulyákot és gyer-
mekeket hozván Buday György. Melyet megértvén az te-
mesvári basa, készerittetett haza menni és elhadni az lippai 
szállást. 

Annakutána Sigmond fejedelem is tavaszkor haza ér-
kezvén Érdélbe, Lippa segítségére népet kezde nagy hirtelen 
gyűjteni és ű maga is Dévára meut alá és sok ideig ott volt. 
Végre hogy hallotta volna hogy az török elszállott Lippa alól 
nagy készülettel felülvén sok idővel azután viszont circa deci-

1 5 9 6 . 
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mum cliem Julii ment Lippára és úgy szállotta meg azután Te-
mesvárat, ele csak liiába. — Lippában Borbély György kapi-
tánsága alatt való megszállás után, Szelestei Jánost tötte Sig-
mond kapitánynyá, Ez idejébe vesztenek legfűképpen az sco-
tusok el, mert Szelestei vakmerőképpen Csanád alá vivén űket 
és megértvén azt az csanádi bék utánna (kimaradt: ment) 
és mindinkább ott vesztenek volt. Szelestei nehezen Lippába 
szaladott be etc. Az tollas süvegét elejtette futtában és Csa-
nádon az palánkon karóba tötték fel a törökök. 

Erd. Muz. 180. 1. 1596. 

Az tömösvári basa Zsigmond hire nélkül és távollétében 
az császárnál szállotta volt meg nagy hirtelen az ottvaló bé-
liekkel és az tatárhámmal Lippát. Első nap, másod és har-
madnap hogy megszállotta, törette, lőtette és erősen ostrom-
lot ta ; 147 scotus, igen jó vitéz emberek voltak benne. Ezek-
nek az scotusoknak minden hóra tiz forint hijján ezer-ezer 
forint fizetések volt, mely szokatlan fizetést igen neheztelték 
az urak. 

l á p p á alól penig hogy elmenjen az török, ez volt fő oka. 
Az scotus kapitány tanácsából egy éczaka az szállásnak végi 
felé minden álgyukot, lövőszerszámokot kilőtetett Borbély 
György az főkapitány ez végre, mintha újj jó hir érkezett 
volna, és örömet lőnének. Történt azonközben, hogy Palaticz 
György a lugasi bán Buday Györgyöt egy néhány száz lóval 
küldötte volt Tömösvár alá, hogy fölgyújtsák. Tömösvárnak 
nemcsak hostatyát, de még az városát is meggyújtván sok 
törököt ölvén és fogván Buday György. Melyet meghull-
ván Budaj i (?!) kénszeritetett elmenni és elliadni az lippai 
szállást. 

• 
Hev. Coll. LXVIII . 117. (lehúzva 269.) 1. 1 5 9 6 . 

Jjippát mikor az tömösvári basa megszállotta volt Bor-
bély Györgyre, voltak scotusok is ott úgymint hetven ötön, 
vesztek ott benne 25, az vicekapitán is, egy erős vitézember 
ott veszett. Komoroszki is az erős lengyel, ki az tallért ketté 
törte az ujjaival, ott volt az szálláskor, ez az patkót is ketté 
törte, mely bizouyos dolog. Ez scotus kapitán felől mondják, 
liogy ugy ütötte az lovat agyon az öklével, hogy segre dűlt. 
Arachyay Mihál is benne volt. Borbély György vicekapitánya 
volt Pe tk i István. Ezenkivűl voltak ott benn: Szilágyi István, 
Turi Márton, Verebéli János, Turi Ferencz. Ezek hadnagyok 
voltak. 

(Egy sor a lap alján le van vágva.) 
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Hev. Coll. LXVII I . 259. (lehúzva 423.) lap. 

T e m e s v á r a l a t t az t a t á r m e g v e r é s e ( F e r e n c z 
d o c t o r l e v e l é b ő l , m e l y e t í r t S z i k s z a y 

I m r é n e k.) 
Negyed napig annyira rontatták vala immár az bás-

tya közt való falát Temesvárnak, hogy mind tött annyit. 
' mint az kgd liáza az város kapujáig (azaz min bemehetne 
egymás mellett tizenkét szekér). EztFiota cselekette. Az Kor-
nis Gáspár sánczábúl tüzes laptát sokat hántunk, gyutottunk 
mind házat mind palánkot, de az sok számtalan csatorna mind 
eloltotta. Nihil proficiente incendio azt végezők, hogy az 
másik sánezból halmat hajtsanak ellenek, hogy kétfelől le-
hessen az derék ostrom, egyik az törésen, másik az halmon. 
Két napig bányák az halmot, annyira vivék, hogy azt aránzák, 
hogy bizvást reá mehet immár onnat is az ostromló. Tetszék 
azért, hogy 15. Junii bocsássák ostromnak az népet, valamit ad 
Isten, mivelhogy az tatároknak sok impressióját és élésben és 
emberben való kártételét elunták vala. Elkészűle szépen az 
nép még estve, hogy jó módon indulhasson az ostromra. Reg-
gel mint 5 órakor szőkék el az tatárok táborából egy török 
inas nem tudom micsoda boszúságért és atta magát az mi 
istrásánk közibe, megmondja, hogy miért jött el és honuat és 
inti ük et hogy mindjárást megmondják az hadnagyoknak, 
hogy semmit ne késsenek, hanem erősítsék meg az tábort, mert 
tatárhán megértette hogy ostromra mennek és három felöl 
akarja megszaggatni az tábort, kit ű az lián szájából hallott 
volna jó reggel. Az uraim jóleliet immár rendben állottak 
vala, hogy ostromra menjenek, és némelyek nem is hisznek vala 
az legínnek, de még is az tetszék, hogy várják el eventum rei 
ad 8 óráig. Azonban mint hét órakor alig vala, hogy elő veté 
magát az erdő felől u. m. hatszáz tatár és az tábor fele kezde 
jünni. Azoknak eleiben küldének kétszáz lovagot, csak az tá-
bor mellé. Abban belekapának és igen megtolják szintén az 
szekerekhez, meg is szaggatják vala, de előveté ismét magát 
odalfelt száz gyalog puskás, ki arczczal fordűla az tatárra és 
mind öszvezavará űket az sűrű lövéssel. Taraczkokat is süté-
nek azon közbe liozzájok, az is egynehányat mind lovastűi el-
szaggata, vesze u. m. negyvenöt az tatárba. Az holttestet, kit 
kaphattak, mind vitten vitték az tatárok az ű bűvös szokások 
szerint. Az mieinkben akkor egy is nem vesze, hanem sebesű-
lének lovak és emberek. 

Azonközben előjőve nagy rettenettes porral és széllel az 
tatár hán és ű maga megálla egy néhány gyümölcsfa közt Te-
mesvár felől. Az népe igyenest reánk jöve nagy Allah kiáltás-

1596. 
jilü. 1 4. 

Oldalt : 
Viele in 

Delta pag. 
66. 



T Ö R T E N ETI AI AR A D VÁ N Y AI. 59 

sal az táborra, azokkal, kik kin valának rettenetesen meghar-
czola, ugyan ember módon mind lovaggal mind gyaloggal. Meg 
is tolja azokat szintén az szekerekig, onnat belől nekik süték 
az taraczkokat és az seregbontókat, Az álló seregből is segíte-
ni kezdék. Nem állhata, hanem megfutamodék, koslatni kezde 
mind az tábor körűi, hogy onnét jünne reánk, az honnat pus-
kás nem volna, sem taraczk, se efféle lövőszerszám. De immár 
mi mindenik oldalát az tábornak reá készítettük vala, semmit 
nem kapliata, száguldott nagy kiáltással körűlünk többig há-
rom óránál nagy kárával. Azonközben az gyulai és egyébféle 
törökök nagy falka tatárral neki csavarodénak az sáncznak, 
hogy az álgyúkat elvegyék. Az tömösvári törökök is kiütének, 
de Király Albert minthogy tutta, mint vagyon az dolog reá 
várta, nekik forgatá az lánezos álgyukat és rettenetesen lepatto-
gata bennek. Az másik sánczban is szintén igy járának. Inde 
factum est, hogy re desperata mind csak csavargának azután és 
aprónként eloszlának. Vala az liánnal az mint aránzhatók tö-
rökkel öszve, mintegy hétezer, avagy nyolczadfél ezer; de mind 
jó vala (igy), hanem az rab asszonyokat is mind lúra ültették és 
sapkát a t tak az fejekbe. 16. .Tunii, die sequenti mindaz halom 
csinálásba lünk occupatusok, hogy jó magas legyen, mikoron 
ostromra visszük az népet, kit az török mind jól értett az rá-
czoknak álnok árul tatásából. Egy ember azt akarja vala, hogy 
még harmadnapig halasszuk az ostromot, hogy teljessíggel ép 
legyen defectus nélkül az halom. De jobbrésze azt végezé, hogy 
ne mulassunk vele, hanem postero die mingyárást meg legyen 
az ostrom. Az fejedelem is Bátory Sigmond arra az voxra 
tére. Interim nobis nescientibus Gyulából, Szolnokból Csa-
nádrúl és egyéb helyekről gyűlt volt öszve éjjel ezer kop-
jásnál több. Az tatár is mind összvegyűlt, hogy tutták az 
ostromnak napját és elvégezték, hogy megüssék táborun-
kat minden tehetségekkel. Mi abban semmit nem tuttunk, 
hanem csak in omnem fortunam annyi sereget rendelénk, 
kivel mind az ostromot megérhessük, mind az ellenséget re-
pellalhassuk. Az ráczok is az álnok ebek és az szabad haj-
dák azzal ajánlák magokat, hogy az ostromra mennek, kiben 
semmi nem kele, mert az liostátban mind az házakban búvá-
nak el. A z mi gyalogunk az mi keves vala reá mene az ostromra 
nagy gyorsasággal és vakmerősíggel, vala szinte nyolcz órakor, 
mikor mindkét felől nagy bátorsággal és ketnénsíggel egymást 
kezdék taglani. Primo impetu, hogy az mieink lcisüték az kész 
álgyúkat, taraczkokat, megtántorodik az mi hadunk és három 
zászló török reájok üte, több vala az török az mieinknél, de még 
is megtolják az mieink űket és az kűfalig vágák. Ott az scotu-
sok felmenének egy zászlóval az törésre, de az mely port el-
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ástak volt az törökök fellobbana és sokat megöle bennek. Az 
nagy öreg scotus is az vicekapitán, az is oda vagyon post claris-
sima facta ibidem summa cum glória occubuit. Az kapitánnak 
is általlövék az karját, az magyarokban is sok vesze, az török-
ben is egyaránt. Dum liaec geruntur et fervet impressio, ecce 
ab aversa castrorum parte számtalan sok tatár és török nagy 
rettenetes kiáltással megüté az tábort kétfelől. Szinte a szeke-
rekig nagy keményen beérkezének, de mindenütt az szekerek 
közt egy-egy puskalövésni földön taraczkok és seregbontók va-
lának, azzal igen kezdék űket hullatni és megcsavarodának. 
Az equitatus is kimene az szekerek közzül gyaloggal elegy és 
rettenetesen megvívának, hogy ugyan pattogott. Meglassódék az 
tatár és koslatni kezde circa latéra castrorum hahol kárt tehetne, 
de nem lehete. Omnia bene munita erant, et facile quamlibet 
repellebant injuriam. Az ostromon való törökök ezt látván, 
szívet vőnek kiütenék az várból ismét. Király Albert nekik 
süttette az álgyukot, kit számtalan apró golyóbissal fojtottak 
vala meg, és többet száz töröknél sepre az földre. Az mi gya-
logunk is in tanta perturbatione et clade hátratére az ostrom-
rúl. Az tatár is és török nem cessalá irritálni az mi táborunkat, 
hanem három egész óránál tovább mind fárasztá lovait, jar-
galván iszonyúképpen körülünk. 

Eszünkbe vevők mi hogy lassan-lassan elfárasztják lovo-
kat és tacite elkészítők az dandárt gyaloggal elegy, hogy üssünk 
ki az táborból és ütközzünk meg ugyan bűvön velek, ha kedvek 
vagyon az harczhoz. Megfutamodik az tatár és azt tudá hogy 
csak könnyen hagyjuk, de nem telék kedvek benne, hanem elő-
ször egy mélyföldig, azután kettőig rettenetesen vágák az fáradt 
tatárt ott azt tudák hogy megállunk, mert egy igen nagy sár 
is vala ott, de azon is által ugratok üket és ott is kegyetlenül 
kezdék pirongatni. Bezzeg ott látták oztán hogy nem tréfa az 
farkas szar. Futni kezdének számtalan sokfelé, mind elhányák 
nyilakot, tegzeket, szablyájokat, kit én históriában soha nem 
olvastam, táborokból is kifutának omnibus rebus relictis. Ak-
kor bezzeg mind török, mind tatár úgy elbódula, hogyha lőtt 
volna készen száz lovagunk azonkívül, abban egyetlen egy-
sem marad vala reggelig. Noha az mint aránzottulc, voltak 
mindegyütt tizenkét ezeren. Expugnatis castris tartarorum 
et turcarum többet hajtának el ötezer baromnál az ma-
gyarok. 

Tatár hán egyes egyedül elbútt volt az sásban, mikor az 
lova lövés miá elállott volna ugyanott alóla és másra nem ra-
gadhatna, hogy elszéllettek volt szolgái. Aga egynehány ve-
szett, sebes az tatárok között több két vagy három ezernél mi 
köztünk fűember vesze Ébeny Gáspár és Mattyus Péter. Immár 

Oldalt: 
Scotusok. 
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az tatár felől meg lehetne az ostrom, de nincsen gyalogunk. 
Én nem tudom mi vége leszen az mi hadunknak. 

Deus det ne intremus in tentationem. 

Erd. Muz. 283. 1. 

12. Octobr. Az török császár személye szerént jelen levén 
megveszi Egret. 
Erd. Muz. 118. 1. 

Bizonnyal mondják, hogy Besenyei György, egy nagy, 
kopasz vén ember kijött Egrűl az szálláskor titkon, és fárad-
tig beszéllett az török császárral; és sokszor látták, hogy kaf-
tánt is adtanak reá. A'égre ezt küldték ki Egerből császárhoz; 
mond az császárnak: hatalmas császár, készek az vitézek mind 
egyiglen magokat levágatni, hogysem mint megadják, hanem 
az te magad pecsétit, kezed írását kívánják. Az császár azon-
nal megirta, és az nyakából kivetvén kis pecsétit, kit viselt, 
megpecsétlette véle. Ez akaratjokot az császár értvén, oly sű-
rűen bocsátá népit az ostromnak, hogy alig tértek hozzája. 
Erd. Muz. 116. 1. 

Bocskai István bizonynyal mondta, hogy látta az török 
császár kezeírását, melyet az nyakán az minemű pecsétet vi-
selt, azzal pecsétlette meg, kiben megesküdt az egyiknek, hogy 
békével ereszti őket; de mégis levágták őket. Igen keresték az 
levelet az törökök, ha kaphatták volna; és Rácz Györgynél 
is azzal excusálták az törökök magokat, hogy igen bánta csá-
szár, és nem ő akaratjából esett. 
Hev. Coll. LXVIII . 144. (lehúzva 296.) lap. 

Mikor az török császár Meliemed Eger alá ment volt és 
megvevé Egret, akkor az tatár hán Havasalföldébe jött volt, ez 
szándékkal, hogy ű az császárnak segítségére jüjjön, mert az 
császár nagy erősen parancsolt volt neki, hogy eljüjjön. Mol-
dován jö t t által nagy haddal, volt negyven ezer tatárral és az 
moldovaiakkal. Mihály vajda ezt megértvén az ország népé-
vel és minden hadával, valahol mi volt hozzá készülvén u. m. 
28 ezer emberrel az tatár liánra ment. kiűzte az országból és 
nagy sok kárt tött az tatárokban. így az tatár hán az török 
császár segítségére sem mehetett Eger alá, hanem haza ment 
Tatárországba. 

Ezér t megharaguván az tatárra az török császár, hogy 
segítségre nem jött, az tatár bánságot az öcscsének atta volt. 
Nagy hadat küldött volt az öcscsével öszve tatár liánra, de az 
tatár lián is nagy haddal reá megyen és egy, avagy két harcz 

1596. 

1596. 

1 5 9 6 . 

1596 . 

oct. 14. 
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után megfogja az öcscsét és megöleti és az öcscséuek fiait és 
unokáit u. m. hetet megöletett, hogy abból az nemzetből senki 
ne találtassék, lei az után reá támadjon. Otthon Tatárország-
ban volt ez a harcz az tatárokkal és törökökkel. 

Ezekután mikor Mihály vajda eszébe vötte volna, hogy 
az török nem jól volna az tatár liánnal, Mihály vajda küldötte 
egy fű emberét boerét Tatárországba, hogy. az tatár bán hajol-
jon az német császárhoz, látván azt. miképpen az török császár 
ű neki veszedelmére igyekeznék és az bánságot is el akarta 
volna tűle venni etc. — Ez dolgot Mihály vajda Zsigmond feje-
delemmel együtt tractalta és Zsigmond is Bernátfi Jánost és 
Posoni Jánost küldötte volt oda az tatár bánhoz. Mihály vajda 
igirte az tatár liánnak hogy esztendőiül esztendőre adna neki 
ötvenezer aranyat és az császártól is Rodolphustúl ugyanannit 
szerzene csak hajolna el az töröktűi. Tatár hán ez Ígéretre 
reá hajlott volt és követet is küldött volt Mihály vajdahoz, 
Házon agát, igen fű emberét, az ű maga lovászmesterét. —-
Eörmén Péter Miliál vajdától hozta azon követet Zuhai István 
pispöknek és Istvánfi Miklósnak az császár comissariusinak, 
kik immár Érdélbe jöttek volt, Zsigmond Opuliába mikor ki-
bolondoskodott volna. Eörmén Péter hozta volt Zuhainak és 
Istvánfinak az tatár követtel együtt az hütlevelet, mely volt 
az tatár hán közt és Mihály vajda között. 

Az tatár lián ezekután menvén Drezturra, mely Silistriá-
nak is neveztetik, kérte Szuliait és Istvánfit, hogy 25 ezer ara-
nyat küldjenek neki és visszamegyen országába. Ezt ha negy-
ven napra megküldik, tehát az köztök való frigy állandó leszen. 
Ez 40 nap eltelvén azután 20 napig várakozottaz tatár hán, de 
mikor látta volna hogy semmit nem küldenek, ű is felment aztán 
Zatarchi Memlied basa mellé, ki Yáradot megszállotta vala 

1 5 9 6 . Nemz. Mnz. Cod. 

Az mely anglus követet, Constantinápolyban az angliai 
királyné asszony küldött volt Erdélyben Bátori Zsigmondhoz 
in Anno 1596. megliala Fejérváron. Annak az követnek Bar-
tönus volt neve. Ezt titkon szövétneknél vitték be estve későn 
Zsigmondhoz, és úgy adott audientiát neki. Miben járt legyen 
az anglus követ, nem véljük egyébre, hanem hogy az török 
császár hagyta volna meg az anglusnak, hogy emberét küldje 
be ide Zsigmondhoz, hogy dehortálja Zsigmondot az német 
barátságtól. 

1 5 9 6 , Erd. Muz. 276. 1. 

Pessimi mercatores sunt Grermani, qui Jaurinum Filekö, 
Agriam Hatvano permutarunt. 

Oldalt : 
1598. Ber-
nádfi ' Ta-
tár orszáo'-

ban. 
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Zsigmondnak Geszti Ferencznél nagyobb árulója nem 
volt; az fejedelemség felöl practicált az törökkel. Szászvárostt 
az perengernél holt meg; sok levelet találtak holta után, kit 
az török neki irt, ő is az töröknek. 

Hev. Coll. TlXVin. 310. 1. (régi szám 47 2.) 

De Eustachio Giulaffi, 
F ű i t in scliola caesarea Yiennae 1573. 
Nasc i tur parens Eustacliii Joannes Giulaffi, patre Ste-

pliano, m a t r e N. anno dni 1507. 
F ű i t annorum undecim cum Lutherus coepit contra pon-

tificinos concionari, 1517. 
M a t e r Eustachii filia fűit magnifici Andreae Cyorom de 

Deuechier in ordine secunda. 
Nasci tur mater Eustacliii 1522. 
Nub i t Joanni Giulaffi 1533. cum esset, annorum 12. 
Mor i tu r páter Eustachii Joannes 1559. 
Mor i tu r mater Eustachii in Czondorff 1590. 
Capi tur Babocha a turcis 1556. eoque ipso anno Fnm-

ei scus Nádasdi nascitur. 
A n n o sequenti idest 1557. recuperatur Babocha a no-

stris eoque anno natus est Eustachius Giulaffi, ipso die Eusta-
cliii idest 20. Septembris. 

Cap ta arce Hegiesd a turcis ; mater cum Eustachio ex 
arce Czobancz vivente adhuc Valentino Magyar cum esset 
adhnc annorum puer biennalis et 5. mensium ad Zigliget mig-
ravit. I n d e ad Kernend, hinc ad Körmönd. 

Hev. Coll. LXVIII . 393. (lehúzva 587.) lap. 

1582. leülték be Gyulaffi Lestárt az Weselini Ferencz me-
nyegzejére Krakóban, Lengyelországba, ottpersonam principis 
sustinuit Gyulaffi. Regali luxu celebratae sunt nuptiae. Vala-
mennyi papiurak, vajdák és egyéb bárók voltanak, kik oda nem 
voltak az hadba királylyal, mind ott voltanak. Az király palotá-
jában az menyegző harmad napig tartott . Asztalhoz Gyulai Pál 
szolgált, Lónyay Albert, és Bornemissza János gazdák voltak. 
Innét Érdélből Gyulaffi túl praeter 1 2 consiliarios minden fű ne-
mesember inkább kupát avagy valami szép szőnyeget, arancsőköt 
és egyebeket kültek, csak kupa 43. Két hétig volt ott s úgy 
bocsátták vissza peroralván ott commendálta az ajándéko-
kot. Bá to r i Sigmond három öreg virágos kupát küldött volt. 
az több nemesemberekét is praesentalta az ajándékokot. Ma-
gyarországból is sok fű urak követi voltak ott, in persona penig 
Yeselininek az apja volt ott, in persona Tekeöly Sebestyén. 

1596. 

1582. 
30. die 
aprili . 
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1 5 8 3 . 
7. aprili. 

Oldalj. : 
János 

király fia 
adta volt 

Békés 
Gáspái'nak 
mikor Fo-
gara st meg 
vöt te Bá-
tori va jda ; 
akkor aka-
dott vol t 
kezéliez ez 
tini cor ni s 

szarv. 

1583. propter 30 millia florenorum, quos pro unicornis 
cornu debuerunt poloni dare missus est Gyulaffi iterum in 
Poloniam, mert János király fiára maradott volt ez unicornis 
szarva. János király fia az országnak hatta, Bátori István be-
vitte vele lengel királyságra. Az lengelek az király liolta után 
nem akarták megadni, hanem 30 ezer forintra becsültötték 
közönséges tanácsban, hogy ezt az erdélyi fejedelemnek meg-
adják érte. De végre mind az cornu s mind az pénz oda 
veszett. 

1590 ismét küldötték Gyulaffit Lengelországba ad regem 
die 4 Julii. 

1591 quarto missus est idem in Poloniam, 15 Octobris. 
1591 quinto iterum missus 1 die Maji. 
1592 sexto missus, die 1 Augusti, idem Gyulaffi. 
1591 septimo missus est, 8 Februarii. 
1591 octavo missus est, die 10 Maji. 
1592 nono missus est, die 2 Septembris. 
1594 deeimo missus 1 Octobris. 
1596 undecimo missus 5 die Julii. 

1 5 9 0 . Erd. Muz. 210. 1. 

Gyulaffi Lestárt küldötték lengyel kancellárhoz Illivó-
ban követségben. Summája legatiójának ez volt. Azt svadeálta 
urunk általa neki, hogy ne cum tanto hoste confligat, seque 
et rempublicam excidio exponat. ftem kivánja vala urunk az 
cancellarius tanácsát, és tetszését, mihez tartsa magát, holott 
bizonyosan értette, hogy először is Erdélyre megyen az török, 
és népét megemésztvén belé akar telepedni. 

Hev. Coll. L X V I I I . 393. (lehúzva 587.) lap. 

1591. Gyulaffi Lestárt küldötte Sigmond fejedelem Len-
gelországba ez két dologért, az harmincz ezer forintért, mely-
lyel az Polonica respublica adós volna Sigmondnak az unicor-
nis szaruért, melyet István király vitt volt be Érdélből Len-
gelországba és testamentomában is erdélyi fejedelemnek Sig-
mondnak hatta volt. Ez unicornis szarvat magoknak akarván 
tartani az lengelek, becsülték volt harmincz ezer forintra, mely 
summát megigírték volt, hogy megadják Sigmondnak és mi-
kor sokszor küldözött volna be érte Sigmond és azok mind egy 
időről másra halogatnák, végre ugyan oda marada Sigmond 
azonközbe Opuliaba és azután Németországba kimenvén és 
oda maradván. 

Másik dologért küldötte Gyulaffi Lestárt az jegyruháért, 
melylyel Zamoszki János az lengyel cancellarius volna adós, 
mert Griseklistűl az Bátori Sigmond hugátúl, miérthogy semmi 
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proles nem maradott volna, tartoznék törvén szerint az dost 
megfizetni Sigmondnak. Az unicornis ára megadása felől Sig-
mond király és az lengel republica ugyan decretomot tött, és 
megígérték, liogy megadják. 

Hev. Coll. LXV1II. ;392. (leli. sz. 586.) lap. 

Gryulaffi Lestár 1592. mense Octobri futotta a lengel 
királyságot Báthori Zsigmondnak, mikor a svecus Sigismun-
dus Svecziába liaza ment volt. 

Hev. Coll. LXVIII . 394. (lehúzva 588.) lap. 

1594. esztendőben is Gyulaffit küldte ismét Sigmond 
Lengeljországba, mikor immár az király Sveciából visszajött 
volna. Most is az dost és az unicornis szarva árát kérette. Az 
instructioban ez is vagyon : ha Bátori Boldisár dolga felől 
valami emlékezet volna, úgy szólljon az mint itt eleibe attuk, 
úgymond etc. így adták volt penig Gyulaffinak eleiben, hogy 
szolljon felőle, hogy Boldisár az fogságban bánatja miá vér-
folyásba, vérhasba esett és nolia doctorokot is Sigmond bocsá-
tott hozzá, de nem gyógyíthatták meg, és úgy holt meg ű ma-
gátúl; kit noha Sigmond az conspirátióért nem akart meg-
öletni, de fogsággal megakart castigálni etc. Osztán ez is va-
gyon síz instructioban, hogy miért hogy Sigmond subjectiójába 
atta volna Moldova magát, ne engedné az lengel király az 
kozákok incursiojával az országot pusztítani, mert ha mi esnék 
rajtok Sigmondtúl, magoknak tulajdonítanák etc. 

1596 ugyanazon Gyulaffit külte Sigmond Legeiországba 
ugyanazon dosért és az unicornis szárú árának megadásáért. 
Az üdőben volt Lengel országba az pápa követi cardinal 
Cajetanus, ennek is írt volt Sigmond és kérte hogy ezen dol-
gokban és egyebekben törekedjék az királnál és az lengel res-
publicánál. Annakfelette ha az lengelek Moldova felől szól-
nának, miért Sigmond magának usurpalta volna, az okait 
Gyulaffi mondaná elő, t. i. hogy mikor az lengelek nullám ju-
risdictionem in ea provincia haberent (Turcarum enim poten-
tiae et jur i fűit subjecta) eo tempore nos illám nostro imperio 
applicuimus,et jurejurando obstrictam nobis subjecimus et 
postea cum Aronem ejus provinciáé vajvodam nostrum clien-
tem cum Turcis et Tartaris communicare consilia sua audisse-
mus et se ac provinciám a nostro imperio subducere conaretur 
cousencientibus omnibus ejus provinciát populis loco cum sub-
movimus et alium substituimus. — lidem populi nos prolegitimo 
eorumprincipe agnoverunt, fidelitatem et subjectionem nobis ju-
rarunt, vexillum nostrum solitis oerimoniis in templo acceperunt, 
omniaque pacta et conventa sigillis et litteris suis approbarunt. 

MOX. IIUNG, II IST. -— SCRIPT. XXX. 5 

1592. 
oct. 

1594. 
oct. 

1596. 
jul. 5. 
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Deinde multas expensas nos in Moldáviám irrogavi-
mus. Postremum semper Moldavia ad coronam regni Unga-
riae spectavit et recens cum Rodolpho caesare in ea pacta con-
venimus, ut quascumque regiones et loca a turca vice occupa-
verimus, nostro juri et imperio accedat etc. 

Megjegyzések alant: In re propia affectu et praejudicio 
carere, admodum est diffcile. Y. K. 

Gyakran embernek non ad suum, hanem ad aliorum ar-
bitrium kell élni. 

Erd. Muz. 84 — 85. 11. 

Legati Pontificis ad Sigis. Principém. 

Élső Amatlieus Abbas volt (1595.) Az pontifex római 
mind az Bátor i atyafiaknak irt volt levelet, kérte, hogy since-
rusok legyenek az religióban. Második intése volt, hogy com-
mendálja nékiek az egyházi rendet. Harmadszor intette őket, 
hogy catolica feleséget szerezzenek Zsigmondnak. Azonkivül 
Zsigmondnak irt. 

B á t o r i Z s i g m o n d n a k i s k ö v e t s é g e O l o s z -
o r s z á g b a n . 

Először Bodoni István volt ad pontificem anno 1589. 
Summája Írásának ez volt: excommunicálták volt az provin-
ciát Erdélyt, abból miért ez obtineált absolutiót; ötöt szen-
telt vitézzé csinálták et comiti sancti palatii, szép levelekkel 
és benedictiókkal bocsátja az pápa haza Erdélyben. Akkor is 
mint ennekelőtte Amaltheus által szép levelekkel adhortálta 
az pápa az Bátori urakot és fejedelmet ugyanazon dolgokról. 
Tizenötezer arany forintban majd állott az oda való járása 
Bodoni Istvánnak, mert harmadik pápán tartozott meg, mint-
hogy az pápák elholtanak ; immár Gregorius X I I I . volt, hogy 
megjött annak creálásában; ilyen volt Bodoni. Mig odajárt 
Bodoni, addig Jósika vermet ásott alája ; azután meg amaz Jósi-
kának, hogy elküldték, talióval fizet. Mert Bodoni után Jósikát 
küldte volt Zsigmond az florentiai herczeghez és pápához. 

Jósika ment Olaszországban anno 1591. Ajándékokat 
szépet vitt az berezegnek az florentiainak; mint egy sisak oly 
nagy földben talált antiquitást, merő aranyat, ki belől conca-
vum volt; ta lám mind nyolezszáz aranyat nyomott volna, kit 
golclstánnal töltött meg Zsigmond fejedelem. 

Az legatio csak szintén visitatióból constált; visitáltatta, 
mint jóakaró barátját, Onnat kevesed magával Rómában ex-
currált, salutálta az pápát, .és minden obedientiát deferalt 
Zsigmond szavával; leveleket is exhibeált Zsigmond szavával 

1595. 

1589. 

1591. 

Old. : 
Jósikát 

Flórenczi-
aban küldi 
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az pápának és cardináloknak; mind csak azon officiosae literae 
voltanak ; hét holnapig járt oda innen elmenvén, mig odajárt, 
és visszajött. Eddig aláontották az forrót, és kitudták az ko-
mornikságból. Bodoni kilencz holnapig circiter volt oda. 

Ezek után harmadik volt Sarmasági Zsigmond 1597 
esztendőben, és akkoron igen szép két lovat küldött volt az 
florentiai herczegnek; egyik török ló, az másik erdélyi. — Az 
török ló török öltözettel, az erdélyi erdélyivel minden appa-
(ra)tussával, pallossival, czáprágjával, nyereg kapáival czifrás-
sal török módra. In summa valami az nyergen szokott lenni, 
felette szép aranyas köves szerszámmal. Ez mellett két szelinde-
ket aranyos köves örvekkel; az hercegnének egy indiai kutyács-
kát mezítelent, tarka babost, mint csepegettetett; ennek az 
örve felette igen drága és szép volt, merő arany; nagy öreg 
hosszú aranyláncz volt ra j ta ; sokat ért volna, háromezerében 
ez egy örvet nem adta volna az eszes ember. Summa legationis 
ez volt. Ugy küldte, mint az őmaga szemit, hogy meglássa őket, 
mint szerelmes atyafiát barátját mint vannak. Hagyása ez volt 
Sarmaságinak, hogyha módját látja, azon laboráljon nála, hogy 
az pápánál az herczeg is instáljon több barátival együtt cardi-
nálokkal, és herczegekkel együtt, hogy in expeditione contra 
hostes christiani nominis turcas Zsigmond legyen fő genera-
lis deciaratus. De az mikor Sarmasági felérkezett, immár 
Joannes Aldobrandinust az pápa öcscsit választották, ennek az 
mostani pápának Clemens octavusnak az öcscsit. Azért Sar-
masági silentio tegálta az dolgot, noha Rómában is ment, 
de csak hallgatásban volt, és tetette, mintha csak visitationis 
causa ment volna oda, et salutato pontifice et cardinalibus, 
rediit iterum in pratolium hortum milliari uugarico distantem 
a Elorentia. Ibi acceptis muneribus a florentino duce szép 
puskákat és külömb-külömbféle drága kenőseket és confectiokat. 
Sarmaságit szép hét renddel öreg arany lánczc.zal ajándékozta 
meg; ötszáz arany volt benne, kit azután Zsigmond pénzen 
vett volt meg tőle. 

Az mig Sarmasági megjött, addig hát Jósika generális-
sá lévén Temesvárat vitatta, et re infecta hazajött. Ment el 
Sarmasági Olaszországban anno 1597. mense Julio, in initio 
Novembris jött haza eodem anno. Bécsre ment Stiriára, onnat 
Carmthiára, Yelenczeben az herczegliez, kit Zsigmond com-
missiójából salutált; onnét az fejérvári herceghez, da az ago-
nizált meg is holt azután harmad nappal, véle szemben nem 
lehet. Nem is késett ott, hanem Florentiában ment, az mint 
mondám. 

*) L. fennebb 24. lapon. 
6* 

Sigmond 
infra283 *) 

Old. : 
Sarmasági 
Sigmond 
florencziai 
herceghez. 

Oldalt,: 
Dux Albá-

niáé. 
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Hev. Coll. LXVIII . 106. (leh. sz. 258.) 

1597. Prágába való másodszori felmeneteli oka Zsig-
mondnak ez volt az kit ű prae tendált, hogy az egész keresztyén 
fejedelmeket az törökre támasztassa az német fejedelemmel, 
és sok több egyéb dolgokat is tettetett miért oda felmenne, 
de csak cizgányság volt mind efféle, mert egyébért akkor sem-
miért nem ment inkább, mint hogy Érdéit az német királnak 
titkon adja, elárúlja. Ugyan ű maga tanitotta hozzá az német 
királt, hogy csak, úgymond, Várad, Kővár, Huszt, Szamosuj-
vár tied legyen, mindenkor ezekből ez várakból megveheted, 
megbírhatod Érdéit. Ez volt az oka, hogy mikor Husztot Bas-
tának adta volna, és Bastát kihívatta volna Érdélből, ismét 
Bastátúl elvötte és más várat adott volt Bastának Husztért. 
Az fejedelmek dolgában ezt kell eszében venni embernek, 
hogy mikor egyik fejedelem mással szemtűi szembe leszen, 
nem annyira az publicum felől való tractalás vagyon köztök, 
az mit külsőképpen is tudnának és vélnének az emberek, ha-
nem aliquid privatum vagyon, melyet űk akarnak cselekedni, 
tudniillik kit más emberre nem bízhatnak. Mint itt Zsigmond mi-
kor Érdéit elárulná, ű maga által cselekedte, nem más által. Ez 
titkot Komis Gáspár hogy egy barátjának kijelentette 
(a lap alján egy sor levágva.) 
Erd. Muz. 311. 1. 

ítndolphus császárnál való spanyol követ inti Báthori 
Zsigmondot, hogy az törökkel meg ne békéljék, hogy az keresz-
tyén világon elterjett jó hírit, nevét meg ne mocskolja, és 
örökké való gyalázatot magára ne vonjon. 

Erd. Muz. 124. 1. 

Zsigmond fejedelem egyébb mulatságában Gyógyon ezt 
is mivelte, hogy az varjak monyait az fészekből levetette, meg-
főzette és ismég helyire tétette. Amazok addig ültek, hogy 
ugyan elkoppadott az tollok az sok koplalásban. 

Hev. Coll. LXVII I . 164. (r. sz. 31G. lap.) 

Ferrando Sammaria, kit Szinán basa fogott volt el Besz-
prémből, az hol kapitán volt 1594. Azután nándorfej érvári 
tömlöczből szaladott el Ferrando, ű vele ezek együtt: Barcsay 
János egri vicekapitán, Kinszky János, császár étekfogója, 
Bekeny János egri hadnagy, Galacz István lippai hadnagy, 
Farkas Ferencz j Homonnai István hadnagya, egy német 
fegyveres hadnagy Egren, kinek Ferencz neve. Tasi János 
fűlegén, Balogh Mihály. Mindenestűi 28 voltak, kik elsza-
lattanak, azok között Eordeogh György és Farkas Ferencz 

1597. 
Oldalt : 

Yide 156. 

1597. 
apr. 

1597. 

1597. 
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volt, de ez kettőt azután negyednappal fogták meg az törökök 
az Dunán innét és visszavitték. Két törökkel, az tömlöcztartó-
val szegődtek volt meg négyezer forintba, kik űket elhozták 
és meg is atták nekiek az mit igírtek volt. Az tömlöczöt ásták 
volt meg. Galacz István mikor az kötélén alá ereszkednék, 
elszakadván az kötél, ugyan ott maradott holt elevenen, azután 
sok idővel változott meg. 

Erd. Muz. 118. 1. 

Fernando Sammaria beszéllette Jósika cancellariusnak, 
hogy mi az császár anyján állana, nemcsak Gyulából és Te-
mesvárból, de Magyarországnak nagyobb részéből is cedálua 
az keresztényeknek. 

Hédervár i Codex Szam. számozása 134. 

I l l u s t r i a c m a g n i f i c o d o m i n o M e h m e t p a s s a 
z e r d a r i o e t g e n e r a l i c a p i t a n e o e x e r c i t u s pó-
t é n t i s s i m i i m p e r a t o r i s T u r c a r o r u m e t c . ami -

co, v e i n o b i s h o n o r a n d o . 

Illust. magn domine nobis honor. salutem felicitatem. 
Az nagyságod levelét meghozták énnekem, kit nagy sze-

retettel nagy jókedvvel láttam, Igen is örülöm, hogy nagysá-
god nekem választ irt volt, kit kévánatosan vártam. Jó néven 
is vöttem, hogy nagyságod engem levelével értetett. Megér-
tettem az nagyságod írását, kiben írja nagyságod, hogy nagy-
ságod megküldte volna mind az temesvári basának s mind az 
gyulai bégnek és egyéb helyekre az hatalmas császár levelét. És 
nagyságod is irt és parancsolt volna nekik, hogy az békes-
séghez tartanak magokat, csendességgel viselnék magokat, ne 
háborgatnák az mi alattunk valókat, nagyságod hozzánk való 
jó akarat ját , jó néven vöttiik nagyságodtól, és köszönjük is 
nagyságodnak minden hozzánk való jóakaratját, Mi is higyje 
nagyságod hogy megparancsoltuk, az mi alattunk való kapitá-
ninknak és szolgáinknak, és minden rendeknek, hogy kiki mind 
az békességhez tartsa magát, tul az Dunán ne menjenek, ne 
csatázzanak, és semmi ártalommal, kárral ne legyenek az ha-
talmas császár alatt valóknak. Ezután is meghagyjuk hogy az 
szerént viseljék magokat. Mert az, holott nagyságod írja, hogy 
mi zászlónkkal egy falka paraszt nép, sőt valami lovagok oda 
az tartományba mentek volna és sok dulást, kárt tötték volna, 
higyje nagyságod hogy akarliogy mondták azt, hogy hozzánk 
tartozók, de sem mi akaratunkból nem cselekedtek, sem nem 
oly mi hozzánk tartozó emberek, kik az mi zászlónk alól fiig-
genének, hanem lehettek valami afféle búdosó, csavargó embe-

1597. 

1597. 
aug. 21. 

Oldalj.: 
Zatarcsi 
Mehmet 

pasának ir-
ja Báthori 
Zsigmond 
az békes-
ség felől : 
Vide inf ra 

194. 
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rek, kik azelőtt is nem szinte mi alattunk, hanem ott az ha-
tárba havasokba hol csavargottak, lappangottak, afféle mind 
az mieinktől s mind az oda valóktól való kabdosással éltek, 
kiknek megbüntetésekbe azelőtt nem volt módunk. Hanem 
immár meghagytuk tiszttartóinknak, hogy az kit hol érhetnek 
bennek, ha kezekbe akadnak, meg is büntessék őket. Mert mi 
az békességtől nem vagyunk idegenek. Hanem inkáb mi pana-
szolkodhatunk hogy noha mind az hatalmas császár, s mind 
nagyságod megparancsolta az végbelieknek, hogy békességesek, 
legyenek hozzánk, nem értjük micsoda békesség az, holott meg 
nem szűnnek. Az elmúlt üdőkbe is az gyulaiak szinte Jenő alá 
mentek. Azon gyulaiak el be Várad fele mentek, ott mindenütt 
mind szegénységen s mind egyebként minemű dulást rablást és 
egyeb gonoszt cselekedtek legyen. Azonképen az temesvariak 
Bokcha alá jöttek és ott Bokcha táján is sok szertelenséget 
miveltek, úgyannyira, hogy az mieink alig tartóztathatták ma-
gokat, hogy reájok ne mentenek légyen, de féltek tőlünk az 
mieink, mert megparancsoltuk volt nekik, hogy az békesség-
hez tartsák magokat. Volt volna azoknak megbüntetésekbe 
alkalmas módunk. De im érti nagyságod, hogy itt is az békes-
séget követtük. Mi nagy örömest vártuk, hogy ngod elközelít-
sen, hogy mi ngodat emberünkkel, levelünkkel meglátogassuk, 
ngod adja értésre hol vagyon ngod, ezideigis vártuk azt, vár-
tuk és hogy Bécsből az mi emberünket, ki az fényes portáról 
hozzánk jött vala, ez ideig még meg nem érkezék. Mihelyest meg-
érkezik mindjárást Ali csauszszal ngodhoz bocsátjuk. Csak ért-
hessük az ngod hollétét akkorra, kiről irtunk az temesvári pasá-
nak is, hogy ngod felől irjon mikor hol találhatjuk ngodat; ngo-
dat meg is kérjük, hagyja megazvégbeli vitézeknek, ne hábor-
gassák alattunkvalóinkat. Mi viszontak azont cselekedjük az 
mi alattunkvalókot megfenyítjük. Ngod ezután is az mi hoz-
zánk való jó akaratjába meg ne tartózkodjék, hanem jó aka-
ratját megtartsa hozzánk, kérjük ngodat. Tartsa meg Isten 
etc. Albae Juliae die 21 Augusti 1597. 

Hédervári Codex Szamosk. sz. 194. 

I n t e r p r e t a t i o l i t t e r a r um M e h m e t p a s s a e z e r-
d a r i i s c r i p t a i n o p p i d o J a g o d n a p e r t i n e n t i 
N á n d o r A l b a e a n t e h a e c u n o m e n s e s c r i p t a e 

a d s e r e n i s s i m u m p r i n c i p e m . 
Az nagyságod levele én hozzám érkezék kit nekem irt 

nagyságod. Az mit az hatalmas császárnak irt nagyságod azt 
is megértettük. Nagyságodnak azt adhatom értésére, hogy az 
hatalmas császár parancsolt én is írtam mindaz gyulai bék-
nek s mind az többinek, hogy az nagyságodhoz való tarto-

1 5 9 7 . 
Oldalt Sza-
mosközy 
kezével : 

Supra 134. 
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mánt senki ne bántsa az nagyságod jószágát és jobbágyit. Az 
hatalmas császár nagyságodnak levelet irt, én is irtam és az 
több basák, talám abba nagyságod kétséges. Hidje meg nagy-
ságod hogy mostan ujolan irtam az hatalmas császár képé-
ben, mind az temesvári basának s mind gyulai bégnek és az 
többinek, hogy az nagyságodhoz tartozó jószágot senki ne bánt-
sa. Az t meg is hidje nagyságod, hogy ugy meg hattuk nekik 
hogy az nagyságod tartományában senkinek bántása ne legyen. 
Hidje nagyságod az én szómat, senkinek bántása nem leszen, 
csak egy szegénységnek is, hanem békességbe leszen az szegén-
ség. Nagyságod zászlójával egy falka paraszt nép, az hatalmas 
császár tartományába jött ki, sok kárt töttek, sok marhát dúl-
tak, ez falka több sok kárt tötettek. Elevent is fogtak az mie-
ink bennek, azt vallották, hogy Erdélyhez valók. Szerszámos 
katonákat is vertünk meg. Azok is vallották, hogy Erdélyhez 
valók vagyunk. Nagyságodnak ezelőtt is levelet küldött vala 
az hatalmas császár, hitlevelet. 

Most mi annak az oka hogy az hatalmas császár orszá-
gára szerszámostól jöttek. Minthogy most ilyen időben békes-
ségbe vagyunk, nagyságod parancsoljon, hogy az Dunán innen 
kárt ne tegyenek. Ha az hat. császárral nagyságod békességet 
akar, mi az oka, hogy az hat. császár határára fegyveres kéz-
zel jönnek, kárt tesznek. Egy felől békélünk, más felől kárt te-
szünk. H a tagadnák is ezt, mind az nagyságod végebeli kapitá-
nok tudják ezt és ő hirekkel vagyon. Az nagyságod vitézi nem 
hadnak nyugodalmot az hatalmas császár vitézinek. Nagysá-
god ezután parancsoljon az végbelieknek, hogy az Dunán innét 
senkit ne bántsanak. H a ez dolog igy leszen, hogy én nagysá-
god mellett törekedtem és bizonyság voltam, én hazugságba 
maradok. Ez két közbe békességbe volnánk, de ha ez idő 
közbe, nagyságodhoz való embereket fognak, 
fegyveres szolgáit, és az hatalmas császárnak viszik, mit ítél 
az hatalmas császár. H a az hatalmas császárral az régi békes-
séget akarod, nagyságod parancsoljon mindennek, hogy békes-
séggel legyenek. Ha az Úristen ő szent felsége engedi én is ennek 
az hónak tizedik napján Nándorfejérváratt leszek. Nagyságod 
az mit gondol, és az mi az nagyságod akaratja, leveleddel 
emberedet küld akkorra, és értenem adjad. Innét tőlünk az 
mely követet hozzánk bocsáttál volt, kit mi esmét vissza bocsát-
tunk, mi ugy értettük, hogy német királyhoz kiildé nagy-
ságod azt. Es nagyságod azt adta vala értenünk, hogy onnét 
az mi választ hoz, ngod azt érte nem adja. Kérem azon ngodat 
mind az német akaratját, s mind az ngod akaratját hamar 
adja értésemre, ngodnak az mi akaratja leszen; én is örömest 
megírom az hat. császár akaratját, és örömest írok ngod 
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mellett, és az ngod jó akaratja mellett az liat. császárnak 
eleibe adom. 

Minden dolgot az hat. császár én reám bízott s mind az 
végbeli dolgokat s mind egyéb dolgokat nagyságodnak ba mi 
jó akaratod, kévánságod vagyon, én nekem jelentse meg, én 
ngodnak minden dolgaiba örömest törekedem. Ha megjött az 
ember, kit nagyságod Bécsbe küldött ngod mentől hamarébb 
azt az embert Ali csauszszal küldje ide, végezzünk minden jót. 

Ngod azt irta volt hogy az ngod tartományába sok kárt 
tesznek, megírtuk azért ez elmúlt hónapnak 23 napján és pa-
rancsoltuk az temesvári basának és több alatta való bégeknek, 
liogy az ngod tartományát ne bántsák, ngod is alattavaló 
kapitánoknak, vitézeknek parancsoljon, hogy az hat. császár 
alattavalókat ne háborgassák. Ngod parancsoljon azon is, hogy 
az Temesvárhoz és több tartományhoz való szegénység jöjje-
nek és szálljanak vissza ne féljenek. 

Ngod azt cselekedje ki mind . . . haszon legyen, mind 
ngod tartományára s mind ide az ide való tartománynak. Az 
Vaskapun által jöttenek, sok latorságot miveltenek, talám 
nincs hírével az lugasi kapitánnak. Ngod parancsoljon nekik, 
hogy ne bocsássa az latrokat által, fenyítse meg őket, az lugasi 
és sebesi kapitánoknak. Ha az hat. császárral békességet akar 
ngod az Dunán túl kártevőket ne bocsáss, parancsoljon ngod 
kapitáninak felőle. Ha ngod békességet akar, igen hamar em-
bert válaszszal bocsásson ide. Az hat. császár nekem meg-
hagyta, hogy az mi választ ad ngod én nekem, én azt az hat. 
császárnak megírjam, ngod irja meg akaratját. 

1 5 9 7 . Erd. Muz. 118. lap. 

Ali magyar csauz jött Erdélyben Bátori Zsigmondhoz; 
és anno 1597. mikor Jósika Temesvár aláment volt, Alit is 
véle elvitte, és mind ott volt az obsidióban az Zsigmond tábo-
rában. Ez mikor nézné egykor az erdélyi tábort, elfakad ne-
vetve, s igy mond az körül való főembereknek: oh szegínyek, 
ti akarjátok-e török császár hadát megverni ? az hatalmas 
császár hadában csak azok is, az kik az táborból szarni ki-
mentek, többen vannak ennél. 

Temesvár alól elszálláskor az erdélyi főembereknek az 
táborban, az hol felfelé való helyre vermek volt, az hol ante 
necessitatem excusarent; mikor elszállottak, azt az helyet bé-
fedték, feldombozták, mintha temetés volna ott, és kopját töt-
tek az helyekre. Mikor az törökök kijöttek azután, hogy már 
felássák az testeket, nagy rakás szart találnak ott. Pelerdi 
Péter apophsigmája. 
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Erd. Muz. 115. lap. 

Az mint megrontották volt az erdélyiek Temesvárat az 
második' szálláskor, az török közel sem rontotta volt azelőtt 
meg, mikor Losonezitúl megvette; de mindazonáltal nemcsak 
megoltalmazták az törökök, hanem valamit nappal lövésekkel 
elrontottanak, oly iszonyú borona épületet és töltést cseleked-
tenek, hogy sokkal erősb volt az, hogy nem az hol ép volt; és 
sokkal tutiusb ostromolhatták az ép helyen az miénkek. Oly 
kolomp ozás volt benne az hosszú étszaka, mintha három vagy 
négy város lött volna együtt, és annak kolompozását hallotta 
volna ember. De mindenek felett memorabile volt az az stratege-
ma, kivel az temesvári basa élt. Orgiát építteti volt erőssen, kiből 
Lúgost és Sebest megholtassa (igy) ; az mivesek voltak úgymint 
négy ezeren. Meghozták az hírit, hogy Csenádot az mieink meg-
vötték, és recta Temesvár alá tendálnak; ott termett az miesek-
nél hirtelen hamar: szegínyek—úgy mond —- hadjátok azonban, 
im negyvenezer tatár jő, mind rabbá tesznek; takarodjatok 
minden marhástól az várban. így mentek az miesek bé az vár-
ban ; ezekkel csináltatta éjjel nappal az törést Temesvárban. 

Tartari , qui nos hisce annis et maximé sub Temesvár in-
festarunt, Circassi sunt, gens Dardana, habitatque in Taurica 
Chersoneso inter Moesiam etmare Euxinum in regione frigida. 

Erd. Muz. 117. lap. 

Cardinált Bátori Andrást az pápa erős hittel megesküd-
tette, liogy semmi helyen, semmi időben Bátori Zsigmondnak 
ellene nem igyekezik; GyulafifLászló mondta, mikor Temesvár 
alól betegen hazahoznák Gyulafit 1597. mense Óctobri. Ugyan-
akkor jelentette ezt is, hogy Bocskait is megeskette Prágában 
nimet császár, hogy soha az erdélyi fejedelemséget nem captálja, 
csakhogy elcserélhesse Bátori Zsigmonddal ez országot. 

Erd. Muz. 294. 1. 

Moritur invictissimus heros, vereque Acliiles hungaricus 
Ladislaus Gryulaffi in vico Udvarhely. 

Erd. Muz. 117. lap. 

Oapta a nostris Tata 1597. mox eodem anno paullo post 
et Octobris er. pta nostris quinquaginta millia turcarum fu-
erunt, qui Tatam obsiderant, et ceperant. Germanni ad Jau-
rinum feruntur e castris, és megsegítették. 

Erd. Muz. 117. lap. 

1598. die 18. Januarii horrenda et antea non visa aqua-
rum inuiidatio per totum regnum Transylvaniae nivibus quoque 

1597. 

Oldalt: 
Temesvár 
szállása. 

1597. 

1597. 

1597. 

1598. 
Oldalj. : 

Turcarum 
progno-
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ubique eliquescentibus, quod in prodigium versum est; eodem 
anno non multis post mensibus, Sigismundus Bátori Transil-
vaniam germano cauponatus est, ac inevitabilium malorum prin-
cípium et fundum posuit. 

Erd. Muz. 88. lap. 

Bernátfi in Tartariam azért ment volt, egy levelet irtak 
felőlle az tatárnak, felette igen szépet; rakva volt szent-írással. 
Amaz kövér váradi Takács deák az secretarius csinálta volt 
magyarúl, ugy küldték be is. Continentiája ez volt, hogy az 
úristen mint rendelte ez világnak állapotját, és miképpen szerzi 
az emberek közt távul is az ismeretséget, egyességet, bátorsá-
got, atyafiságot; oztán in fine finali azt kívánta Zsigmond, 
bogy ne vesse meg az ő barátságát, legyen köteles atyafia. Az 
hám adott okot reá, azelőtt atyafiának irta volt Zsigmondot 
forte, fortuito. Azon kaptanak volt az dolgon, juvenili ardore 
Zsigmond ugrándozván, atyámfiává fogadom — úgy mond. —-
Küldött volt ajándékon Zsigmondnak a tatárhám egy lovat 
kéket; facta est haec legatio. Az urak halála után való eszten-
dőben csak az tájban Kefe városban találta volt az tatárhá-
mot Bernátfi. Ez a Caffa, qui olim Theodosia fűit in penin-
sula Taurica etc. 

Oldalt: 1601. mense Decembri. 

sticuma ez, 
] logy mi-
kor télben 
sz. György 
nap előtt 
nagyárviz 

leszen, 
nagy lia-
dakot je-

lent. 

1598. 

Erd. Muz. 9 7. 1. 

Babus az Rodolphus császár secretariusa jött volt Er-
délyben ; igy beszéllette Győr megvételinek occasióját : leg-
először az nagy iszonyú hó adott okot reá, mely oly igen nagy 
volt, hogy az győri bástyával majd egyaránt állott. Valami 
egy néhány vallon volt ott fogva, kik hogy elszaladhassanak, 
valami kerekded szerszámot gondoltanak, hogy alá ne menje-
nek az hóban, és úgy kiereszkedtenek mindenütt az excubiákot 
mind belől és kivül negligenter asserálták. Az törökök confisi 
firmitate loci csak valami ifjakat rendeltenek imitt-amott, hogy 
vigyázzanak. Mindenik vigilián tuto mentenek által. Megje-
lentvén az nimet császárnak szabadságokat úgy kezd gondol-
kodni, mi és minemű stratagemát indíthatna; in re concertatu 
cum Szvangerburgo et Palfio decretum, hogy quando locus tarn 
negligenter asservaretur, fortuna periclitaretur, sedquia ob co-
pias tunc res tuto transigi non poterat, dilata est insequens ver. 
Azután admoneálta az császár őket, hogy rem tam feliciter con-
clusam aggrediantur, paruerunt íIli, et assumptis militibus rem 
aggressi sunt, sed antea Pestum habebant constitutum, strata-
gemata adoriri de negligentia Jauriensium a multis confirmata 
trahálta őket Győr megvételire. Captum est 29. Mártii 3-ia 

1598. 
Oldatt : 

G-y őr meg-
vétele 

Svarcem-
Imrg által. 
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matutina. Desiderat! ex ungaris feruntur négyszáz; valoneset 
itali insignes sanci circiter septingenti. Tormenta non solum 
ejus loci sed etiam ea quae Sinanus habuerat, et ibi reli-
querat capta: tria millia tonnarum pulveris bombardici cum 
magna farinae -vi. Az öreg álgyu faltörőkkel együtt 180 és 
taraczkkal 500. Eodem quo Jaurinum est captum, die murus 
Temesváriensis corruisse fertur. 

Erd. Muz. 42.1. 

J ó s i c a I s t v á n f o g s á g a , h a l á l a 1598. 

Josica István erdélyi cancellarius halálát igy hallom: 
Az egészet lásd Székely Kr. 85. I. 

Erd. Muz. 44. lap. 

A z Jósika (dolgában) ezt kell eszedben venni, hogy 
Zsigmond fejedelem megbánván, hogy az országot az nimet-
nek kötelezte, reá dobolja Jósikát, hogy. álljon keresztül az 
dologban. Ez practicát ugy végezik, hogy Jósika legyen feje-
delem, mihelt Zsigmond kimegyen Erdélybűi; és miképpen 
azelőtt Bátori Boldizsárral megszerződött volt, hogy tízezer 
aranyat adjon esztendőnként Zsigmondnak, mig Zsigmond 
más országokban peregrinál, — azonképpen esztendőnként tíz-
ezer aranyat adjon Zsigmondnak, valahol lészen, és bírja az 
fejedelemséget Ezt oly erősen elvégezték ketten, hogy Zsig-
mond akaratjából az törököt is küldték volt immár, hogy zász-
lót hozzanak Jósikának és botot, csakhogy nímet keziben ne 
essék az ország. így lévén az dolog, Jósika Zsigmond akarat-
jából egy levelet ir Maximilian berezegnek is,hogy ne siessen bé-
jőni, és commissariusokot. is ne küldjön az római császár, mert 
még az Zsigmond kimenetele felől semmi bizonyos tractus nin-
csen, és az országbéli tanács is nem hajlott még arra, hog 
nímet jöjjön bé ez országban. Hanem Maximilián lierczeg 
várjon az időtől. Ez levelet azután tagadta Zsigmond, hogy 
nem ő akaratjából irta Jósika; és mind az több titkon való 
tractatust is tagadta, és igy kézben adta Jósikát, és azután 
Szathmárt megölték. 

Bánffy Codex (múlt századi másolat) 272.1. 

Stephanus Jósika decollatur in Szathmár 2-a die Sep-
tembr. anno 1598. Cum ante quadriennium ipsius instinctu 
quatuor decem primarii proceres Transylvaniae a Sigismundo 
principe essent trucidati die Mártis tarn illi quam Jósika, ita 
ut in eadem hebdomade coinciderint Iii dies bisextilis ratione. 

1598. 

1598. 
apr. 

1598. 
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1598. Erd. Muz. 122. lap. 

Az oloszoknak, liogy Zsigmond kimeneteli után ki kel-
lett ez országból menniek, insultáltak nímelyek az magyarok 
közül nékiek: im hol mennek — ugy mond — a sinorok; mond 
egy magyarul tudó olasz közüli ök, elköltöznek — úgy mond 
— az sinorok, de az selmek (t. i. szemén, oláh katonák) jőnek bé 
helyettek; mond erre az magyar: jöjjenek el bár, az selé-
nekböl is sinort tudunk mi csinálni. 

Pray-coll. Res. Transs. tom. J. 59. Nr. 47. (r. sz. 204. l.és 221.) 

A z o l a s z o k n e v e i , k i k B á t o r i Z s i g m o n d n á l 
E r d é l y b e n e g y s z e r i s m á s s z o r i s l a k t a n a k . 

Ex ordine equestri homines non omnino contemnendi: 
Cosmus Caponius, á pontifice Romano Sigismundo com-

mendatus, iuvenis, maioris familiae quam prudentiae. ISTam 
apud Sigismundum paene inter ludibria aulae habitus est, 
anno 1597. 

Caspar Turlonius, Yenetus patrícius, eodem tempore 
hic quoque. 

Michael Gavallér Yenetus frequenter Yenetiis ad Sigis-
mundum venit. 

Hieronymus capitaneus Cremonensis, ez Bátori Kristóf-
túl maradt szolga volt, praefectus fűit armamentarii Albensis. 

Petrus Cremonensis praefectus post illum Hieronymum 
armamentarii, in Yalachia Transalpina mortuus 1595. 

Joannes Fiota Clavensis, in praelio Moyzis Székely 
periit ad Coronam. 

Joannes Muraltus vir praestantissimus et Julius Caesar 
Muraltus eius fráter. Sed hi ex Helvetia oriundi, viri optimi 
et toti provinciáé utilissimi. Ille in Déva 1602. mortuus, hic 
in Toroczko interfectus 1605. 

Simon, Fulvius, Fabius et Flaminius Gengae fratres, 
Simon et Fabius interfecti sunt apud Yincz a Gregorio Csi-
szár Albensi. 

Petrus Angelus senex, cavalcator, hyppodamas idest 
equorum domitor. 

Nicolaus Graecus Cretensis, pictor, ez most is él Colos-
váratt 1607. 

Musici: Baptista Mosto Yenetus, magister capellae, filius 
spurius nobilis cuiusdam Itali, mortuus Albae et in maiore 
aede sepultus 1597. 

Antonetto Yenetus, organista, ez egy gyilkos parázna la-
tor pap volt. 
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Nicoletto Menti, cantor, Vene tus. 
Petrus Paulus Yeronensis, musicus. 
Julius Crodi Bononiensis, cubicularis Sigismundi, 1598. 
Pompejus Bononiensis, musicus. 
Joannes Baptista Banfi et liic cubicularius Sigismundi. 
Christophorus Polonus, musicus. Zephyrus Spira, Yene-

tus, musicus, et liic Zephyrus mortuus Albae; ez vötte yolt az 
Nyirő Is tván leányát. 

Franciscus Yenetus, in pila ludenda artifex, olasz lapta-
játsző. 

Baptista Balaran Patavinus, saltator insignis, tánczoló. 
Franciscus Graecus e Candia (Creta) gladiatoriae artis 

magister, fektelő (fechten). 
Joannes Maria Rodolphus Genuensis, musicus. 
Matthaeus Mantuanus musicus. Simon Ponte Florenti-

nus, musicus. 
Petrus Busti, musicus, Brixianus, ennek leányát vötte az 

pictor Nicolaus. 
Prosper Ponte musicus, Simonis íilius. 
Grothardus Romanus organista. Hannibal Romanus, se-

cretarius Sigismundi, dono clatus illi a nuncio apostolico Al-
pbonso "Visconte. 

Fantastico Travatta, hic iussu Sigismundi principis 
Albae fű i t suspensus. 

Zenobius, cocus Sigismundi, Florentinus, kedves szakácsa 
volt Zsigmondnak. 

Mezentius, cliirurgus, Italus et nonnulli alii. 
Dominicus, az laptacsináló varga. Dominicus Batalea 

Yeronensis, ez laptacsináló varga volt, kinek minden hóra tiz-
tiz forint ja volt. 

Joannes Chalibius Halberstadensis, Saxo, musicus, ez 
vötte feleségül Fejérváratt Trombitás Ferencznét. 

Jeremias organista, Gallus, ez Kassán holt meg 16U4 
mense Octobris. 

Franciscus magister capellae, musicus, Anconitanus, 
Italus. 

Joannes Borussus, musicus. 
Constantinus musicus, Borussus. 
Franciscus Monio Mediolanensis, fektelő mester, gla-

diator. 
Petrus Barselus, hortulanus, Furlanus. 
Joannes, alter hortulanus, Yallo. 
E g y bolond is vala, kinek Sicilia vala neve, ennek is 

jeles fizetése volt. 
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(Pray-Coll. Kes Transs. tom. J. 59. Nr. 18.) 
I n s c u r r a s a u l a r u m , a p it d S i g. B á t h o r y. 

Scurrae, gaudia principum tyronum, 
Tristes laetitiae, jocosa pestis, 
Siren dulcecaneus, amica Scylla, 
Spontinus laqueus, plaeens Charybdis, 
Quaesitarum bilaris vorago rernm, 
Sana insania. dedecus decorum, 
Laetum largiflui penus barathrum, 
Jucundum opprobrium, decus pudendum. 
Rebus flebile gaudium secundis, 
Mel mensita aloe, gemens voluptas, 
Spleudentes tenebrae, pátens latebi-a, 
Yirosis epulis opertus hamus, 
Fisci pernicies, amicus hostis, 
Mellitis dapibus litum venenum, 
Stultorum furor, et ruina regum. 
Ad triste exitium pátens fenestra, 
Hi mentem tibi Batori obstulerunt, 
Hae pestes tibi noxiam crearunt, 
Hi te et largifluas opes vovarunt, 
Hi te de solio cito expulerunt, 
E t iamiam laqueum tibi parabunt 
Fies litera longa, ni cavebis. 

S. Z. 

1598. Erd. Muz. 283. 1. 

Barcsai Andrást lugosi bánságában az tömösvári basa 
minden hadával megüti. Yolt az basa kilencz század magával, 
Barcsai hatodfél század magával; és midőn általjöttek volna 
az Posa erdein, az törökök az lugosi hostatnál, az mely Tömös-
vár felől vagyon, az házakban kettőt meggyújtának. Az két 
bék erőssen biztatják az basát, hogy mind alusznak az magya-
rok. Ezenközben Barcsai is vigyázásban levén az város körül 
volt, hátul neki öklel az ő népével. Az egész török had meg-
futamik; az basa is más lován szalad el, az mely fő vitéz törö-
köt rendeltek volt melléje, azokban sokat elfogtak; 3. száz 
és 30. fejet raktak egy rakásban ; másfél száznál többet fog-
tak elevenen. 

1598. Erd. Muz. 283. lap. 

17. Julii. Az commissarius urak táborban hirdetének min-
dent Sebesben Fejérvár mellé, és ott az Sebes vize mellé. 

1598. Erd. Muz. «0. lap. 

B á t o r i Z s i g m o n d n a k d o l g a i b a n ez i s moe-
m o r a b i 1 e. 

Hogy akkor is, mikor Opuliából vissza akart Erdélyben 
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jonij oly incertus voll, de rebus, hogy felette igeu. Egy eszivel 
per Flandriam ilyen nagy kerülőben akart Rómában menni; 
más eszivel Krakkóban ; harmadikkal Erdélyben. így felelt 
meg Sar.maságinak, hogy kérdi volt tő le : mihez kell magokat 
tartani ? Attól függ — úgymond — mi választ teszen Alplion-
sus által császár; mert Alplionsust Opuliából ez okon bocsá-
totta volt Prágában azelőtt való napokban, hogy ott az csá-
szárnál vagy az bratiszlóviai, vagy az olomiczi pispekséget ne-
ki megszerezzék, kiben semmi nem kelvén, úgy fogott Erdély-
ben. Csak akkorban megmondották nekie, mit szidalmaztatják 
Zsigmondot ? Az commissarius Szuhai István püspök volt, és ez 
Istvánfi Miklós előtt Plecdivel Péternél (igy: tán Pezzen-
nel) és egy kis török gyermekkel; és hogy fabulává tötték, 
ki miatt ugyan tombolt, úgy haragudt. 

Mely igen venalis lött Zsigmondnak ez Erdélyország és 
mely igen leviter se gesserit per omnia csak innét is meglát-
szik, hogy Görgényben megyen volt, ezek voltak egy kocsiban 
véle: Huszár Péter, Sármasági Zsigmond, Bocskai István és 
Kornis Gáspár; ez penig azelőtt volt, hogy Opuliában akart 
menni. Akkor Kornisnak mondotta: az fejedelemséget azt 
akarom, hogy senkinek ne engedjed, hanem magadnak tartsad, 
én az tanács (lom) ; azért töttelek én generálissá. Bocskait an-
nákutánna másnap félen liiván, annak meg azt mondta: én az 
tanács (lom), egy oláh kurva fiának se engedd, ha kell az fejede-
lemség Jósikát immineálván. Annakutána Jósika Istvánnak 
meg külön offerálta; igy állhatatlankodott. 

Alphonsus Carilust sokszor já r ta t ta Hispaniában, hová 
széljel ez Olaszországban járásinak egy néhány okai lehetné-
nek, kik még ez ideig homályban vannak. Sármasági Zsig-
mond az mint érthette fő okát járásának ezt mondta: azért 
küldte, hogy tractálja azokot az dolgokat, hogy kimehessen 
Erdélyből vagy cardinálságra, vagy pispekségre, vagy mire; de 
Fülöp király nem jovallotta semmiképpen, hogy kimenjen. Az 
mint meghozta annakutánna Alphonsus, a pápa is mind erőssen 
ellentartó volt benne és az galliai király is. Alphonsusnak 
Sarmasági keze által ilyen levelet Íratott: si per te non 
spetisses, eddig én elmehettem volna Erdélyből; és igen ne-
heztelt reája. 

I ly természetű volt Zsigmond; azt akarta volna, hogy 
az szolgái, kik körülötte voltanak, mindenkor egyenetlen 
voltak volna egymáshoz. Akkor volt ő neki jó kedve, mikor 
effélét látott, sőt őmaga is de industria discordiát seminált 
köztök, liogy ellene valamit ne indítsanak titkon. Ez az urak 
között is mindenkor esszvesztő volt; azon igyekezett, hogy 
soha egymással békességgel ne legyenek. 

Oldalt : 
Jlaec meli-
us ex aliis. 

Oldalt : 
Zsigmon d 
ál lhatat-
lansága. 

1597. 
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1 5 9 8 . Hev. Coll. LXVII I . 399. (lehúzva 633) lap. 

M a x i m i l i a n o A r c h i d u ci p r a e r i p i t S i g m u n d u s 
B a t o r i T r a n s i l u a n i a m A n n o 1598. 
E s t Janus mihi Maximillianus 

Hic qui Dux modo nuncupatur Archi 
E t centum geminus uidetur Argus 

Cuius lumine perspicaciore 
Non lynceus prior aut acuta lynx est, 

Sed nunc en male lippiunt ocelli 
E t t am limpida caecutit pupilla. 

Qui Lynceus fueras et Argus et Lync 
Cui uisu penetrare saxa quibus 

Hipsea mihi caecior videris. 

Hev. Coll. L X V I I I . k. 106. (lehúzva 258.) lap. 

1598. O p u l i á b ó l h a z a s z ö k i k Z s i g m o n d . 

Mikor Zsigmond Opuliából haza szökött volna, ű maga 
ketten Macséry Benedekkel és egy lovászszal csak hárman 
mentenek Krakóba Lengelországba. Nem barát ruhába volt 
Zsigmond, az mint mondják, hanem egy bárán bűrrel béllettzöld 
hitván mentébe, magyar módon csináltban. Krakkóban mi-
kor az király misére ment, bekésérte az templomba és előtte 
állván, megnézte, senki eszében nem vötte, hogy Zsigmond 
legyen. 

így lúra ülvén, Erdélybe jött be. Az magyarországi 
úton bocsátta volt Érdélbe igyenesen két kocsi marhával De-
sőfi Jánost Eördögh Boldisárt, Domonyay Pált, kik mikor 
Magyarországba jűnnének, Tokajnál megfogták ükét és Maxi-
miliánhoz vitték mind az szekér marhákkal együtt. Azután 
Sövénfalvy Dániel deákot, és több egyéb fűembereket (Hal-
ler Gábort és Trauzner Lukácsot;) küldvén fel Maximilián 
herczeghez, mind ez megfogott embereket és mind az marhát 
megküldötte Zsigmondnak Maximilian. 

Hev. Cod. LXVII I . k. 105. (lehúzva 257) lap. 

1598. B á t h o r i Z s i g m o n d n a k O p u l i á b ó l v a l ó 
h a z a j ö v e t e l i. *) 

Minden dolognak Zsigmond behozatásának Opuliából fű-
inditója Bocskay István és Náprági Demeter püspök volt. 

Bocskay István Machery Benedek által futotta Zsigmon-
dot, űtet küldötte volt érette. Ezek kivül Kornis Farkas és 
Albert deák, Almássy voltak okai. 

*) Lehúzva : ex relatione . . . . a név olvashatatlan. 
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Lovat is küldött volt Bocskay Zsigmond alá. Ha csak 
harmadmagadval, úgymond, eljöhetsz is, elsiess, itt mindjárt 
jól leszen dolgod. így bejött Zsigmond ez Erdélyországba. 

Erd. M u z . 82. lap. 

Opuliából Zsigmond mikor haza jő volt, három részben 
distribuálta az hazajövetelt; in primo comitatu ő maga volt 
Macséri Benedekkel és egy lovászszal, kik Krakkóra mentenek : 
in secundo Szikszai Imre és Eerencz doctor volt, kik másnap 
indultanak ki Opuliából aranyával és egyéb marháival. O ma-
gával Zsigmonddal voltak drágakövek; és egyéb féltő kőmű 
marhája. Ln tertio comitatu voltanak Desőfi János, DeményPál 
sáfárok és szakácsok, kik valami házközbéli marhát hoztanalc; 
ezeket az Szonok széljben Szakácsi falunál fogták volt el, de 
azután Maximilián visszabocsátotta őket; semmit el nem vött 
tőllök. In quarto comitatu Sarmasági Zsigmond volt, kit Opu-
liából bocsátott volt Zsigmond Bécsben az huszonötezer forint-
ért, melyet az császár igirt volt esztendőnként, azaz ötven-
ezer forintot; és ezen huszonöt ezer forint első félesztendöre 
való volt, kit véle hoz volt Sarmasági; de mikor Zsigmondot 
Opuliában nem találta volna, egvenessen az pénzt ide Erdély-
ben béhozá Zsigmondnak. Az pénzt penig császár levelire adta 
volt Bécsben az lengyel Lázár. Az ötvenezer forintot mikor 
Zsigmondnak rendelte az császár, Opuljával és Ratiboriával 
együtt rendelte és adta. Az cardinál felől is ugyanakkor igírte 
az császár magát, hogy megszerzi az pápától. Ezenkívül az olo-
nuitzi, avagy az baraszlai püspökség felől is jó reménséggel tar-
totta, hogy egyiket azok közül Zsigmondnak szerzi az császár. 

Erd. Muz. 2 8 3 - 2 8 5 . 11. 

Mikor Báthori Zsigmond hazaszökött Opuliából,jött be 
éczaka tíz órakor Kolosvárra Katonai Mihály bíróságában és 
Grilény Imre királybiróságában egy igen kis hitván mentében, 
mordály puska liónya alatt, egy igen hitván fekete száras csizma 
rea szegezett sarkantyúval, egy igen hitván kalap az fejiben, 
negyed magával. Befogadák, jóllehet az kolosváriak, de ilyen 
conditióval, hogy had adjanak hirt Fej érvárra az commissa-
riusoknak, hitesek levén az császárhoz. Nagy nehezen lőn 
szemben az asszony Mária Christierna vélle. Zsigmond és az 
asszony megegyezének ezen, hogy küldjenek az commissariu-
sokhoz Fe j érvárra. Választák az kolosváriak Seres Istvánt és 
Hosszú Jánost. 

Az követség summája ez. Az elszökött fejedelem visz-
szajött. Gróf uram által asszonyunkkal ő felségivei szemünk 
lát tára szemben lött; együtt parancsolnak. Nagyságtokot 

MOS. IIUNG. KIST. SCKIPT. XXX. 6 
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mint római császártól ide rendeltetett commissarius urainkot 
azért találtuk meg, mi tevők legyünk ? Zuhaji pispek saluta-
tiójokat sem fogadván, igaz hűségekre megparancsolá, melléje 
ne álljanak; mert ha úgy jött mint római császár sógora és 
atyafia visitálni, jó, ha penig ugy mint fejedelem parancsolni, 
semmiben szavát ne fogadjátok; Mária Christiernek is szavát 
ne fogadjátok, hanem mindenben ellene álljatok; és valamit 
igaz lelki ismeretetek dictál az római császárhoz, ahoz tartsá-
tok magatokot egész városul. 

25. Aug. Bocskai István az több urakkal bejöve Kolos-
várra. Ezek között Komis Farkas, Székely Mózes, Csomor-
tány Thamás, valami szász birák; Szebenből és más fővá rosok-
ból senki nem jöve. 

26. Grillény Imre királybíró házához gyűlének ; Melit 
Pál ott vala tartóztatva, 

27. Az tanácsurak egyben gyűlének. könyürgének az je-
suiták kiüzettetéselc felől, hogy akár csak Monostorra szállítsa, 
Semmi sem telék benne. 

28. Aug. bora 8. Kimene Zsigmond feleségestől, egy sze-
kérben ülvén egymás mellett. Előttök ül vala az olosz gróf és 
Kornis Gáspár. 

I. sept. Az váradiak követeket küldnek Maximiliánhoz 
Váradnak Zsigmond és az török ellen való megoltalinazásáért. 

3. Sept. Toldi Istvánt, Giczi Pétert és Szentpáli Jánost 
Zsigmond embereit be nem bocsátják Váradra, hanem re infe-
cta alig szaladnak; Nyáry Pállal az nimetet bebocsátták. Ekkor 
ezer gyalogok nímet császár számára valók mentek be Váradra. 

I I . Az natolaji hassa zászlóját öcscsével együtt Mi-
hály vajda Zsigmondnak küldötte; maga veszett az Dunában. 

Ez időben rettenetes nagy dúlás volt Magyarországban, 
kivált Debreczen és Várad felé, egyfelől az nimet mi ja, más-
felől az török mija. Debreczenre rá ütvén az török és tatár, 
egy néhány ezer embert öltek meg. Az váradiak is futnak az 
török és nímet előtt. 

Báthori Zsigmond mind szép szóval, mind penig aján-
dékkal el akarja fordittani az vezért, Megizeni Váradra, hogy 
ha megadják, bizonyos számú praesidiomot küld; hanem bizo-
nyoson az fővezér szállja meg. — Ne bízzanak Maximiliánhoz, 
mert úgy segíti meg mint Erdélyt, Egret és Gyulát. 

Zsigmond fejedelem Sennyei Pungráczot, Palaticz Györ-
gyöt és Kornis Farkast küldötte az vezérhez az békesség 
dolga felől. 

Az váradiak leültön küldnek követeket Maximiliánhoz. 
Aradból kiszökvén Szelestei János bement Váradban. Az török 
azt értette, hogy meghasonlottak Váradban, Várad felé siet. 
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19. Jött Zsigmondhoz követségben kassai porkoláb Zagy-
vai Mihály Maximiliántól, kivel Dévában tractálván, biztatta, 
hogy meg kell lenni az fejedelmek között az békességnek. 

29. Sept. Derék haddal szállá meg az basa. Yáradot. Az 
szállás előtt Zsigmond be akará küldeni Csáki Istvánt és 
Székely Mózest, de be nem bocsátták. Az városbeli magyarok 
széljel szaladának, ki Szathmárra, ki Erdélyben futá, Mély do-
lognak iszoayuságát ki tudhatná leírni, melyet Bátori Zsig-
mond hitetlensége mijá szenvede az magyarság. 

4. Oktober. Székely Mózes 25. katonája talál Miskénél 
100 lovas törökre és száz tatárra; közel százat levágtak, sok 
rabokot szabadítottak, elevent 40. fogtak, lovat százat hoztak. 

11. Oktober. Ez időben igen ostromlotta Memlied bassa 
Yáradot. Az király bástyája alá port töltetett vala, de az ásá-
son kiveté magát. Ostromnak mene az török. Az benn valók 
Budai Tliamás, Szelestei János és az többi kicsintői fogva 
nagyig erőssen forgolódának úgyannyira, hogy öt egész hétig 
32. ostroma volt az töröknek. Sok eső volt, ugy megáradott 
az Körös, hogy az török táborban térdig volt az viz sár. 

Az erdélyi had az rosz paraszt gyaloggal Hunyadon fél-
je1! az Körös mellett feküdt, az másik része Somlyónál. 

Mihály vajda Havaselföldébűl külde Zsigmond mellé 
loOO. gyalog és ötszáz lovas oláhokot. 

Äz német Budát megszállja; az városát O-Buda felől 
szállotta meg az generalis Svarcemburg. Kiáltatta, hogy ma-
gyar az ostromra ne menjen, mert meg kell halni érte. Ennek 
két okát mondták, hogy szánta az mngyart, avagy hogy csak 
németé legyen expugnatae urbis glória et praeda. Az hostát-
jábúl háromszor vágta ki az török az nímeteket és balono-
kot. Estve felé az magyarok mennek ostromnak, úgy bevágták 
az törökököt, hogyT az Duna parton az basa házát és a hév-
vizeket meghaladták; az vízvárig vágták őköt, és így vötték 
meg az városát. Az testnek sokaságához itílték, hogy az nap 
veszett el 3000 török. 6 álgyút, taraczkot nyertek. Az török 
az felső várban szorult, sőt az mely erősséget az szent Gellér 
hegyen csenyáltak az törökök, felgyújtották és aláköltöztek 
belőlle. — Ez iidőben az török az váradi bányában, az nímet 
és az magyar az budai bányában feredett. 

2. Novembr. szállott el az nímet és magyar Buda alól. 
Mondották, hogy az Madárhegy felől oly nagyot rontottak 
volt az kőfalon, hogy egy néhány ezer ember bemehetett volna 
raj ta ; de oly nagy iszonyú sár volt, se ember se ló nem járha-
tott. E z volt az oka, hogy se az török Yáradot, se az nímet 
Budát meg nem vehette. 

3. Novembr. szállott el az török Yárad alól. 
6 * 
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1 5 9 8 . E r d . Muz. 39. 1. 

V á r a d o n 1 ö11 Prodigiumok. 
Az szőlőhegyen egyik szőlő meggyuladott, és rettenetes-

séggel égett. — Ugyanazon szőlőben az égből egy tüzes pallos 
leesett, melyet az egész váradi gyülekezet nézett vecsernye-
liarangkor. Másodszor az kovász vérré változott, kit mindjárást 
Ambrus papnak vittek eleiben. Az harmadnapi csirke kukuri-
kolt erőssen. 4. Egy ember sütött volt, az kinek több kenyere 
annál nem volt ; az hajdúk reámenvén, mind felrakták; kéri 
volt, hogy akárcsak mi keveset adnának meg neki benne éhei 
hogy meg ne halna, de semmit néki meg nem adának benne ; az 
iszákokban mind kőé változtatta az isten az kenyeret. 5. Egy 
disznó kedden olyat malaczozott, hogy két feje volt, két nyelve, 
nyolcz lába, s egy dereka; segre ült az disznó, és eb módra 
ugatott. 6. Megint egy disznó olyat malaczozott, hogy két 
dereka, nyolcz lába volt és két nyelve, egy feje. Ezeket Ambrus 
pap publice praedicallotta az gyülekezetben. 7. Oláh-Kakuton 
egy juh olyan bárányt ellett, melynek az feje olyan volt, mint 
az disznónak ; az szeme az torkán volt; de tiszta vér volt; az 
háta gömbölyeg volt; az szőre olyan volt mint az ebnek; az 
lábai olyanok voltanak mint az juhnak. 

1 5 9 8 . Erd. Muz. 271. 1. 

Mikor Várad Zsigmond fejedelemtől elhajlott, Korlato-
vics György és Somogyi Bartaly is jovallotta, hogy nímet kéz-
hez adják. 

E r d . Muz. 89. 1. 

K a b ó s I s t v á n j e z s u i t a az c a r d i n a 1 h o % 
m e n e t e l e . 

Zsigmond Sármasági Zsigmonddal misilis levelet igen 
szépet Íratott. Kezdeti ekképpen volt. Szerelmes fiam, atyám-
fia-; igaz szíből való szolgálatomat ajánlom kegyelmednek. 
Sok időtől fogva kívántam, hogy occasio adassék, hogy leve-
lem által meglátogathassam kegyelmedet, és bizonyos emberem 
által ilyen dolgokból, az melyekből most oda küldök kegyel-
medhez, kinn meg nem mondhatja mint örül, de most annál 
inkább örvendez, remélvén azt, hogy ő nagyságának szemé-
lyét is gyönyörködve megláthatja, és atyafíságosan magokkal 
egymással beszélgethetnek és végezhetnek is. Kéri, hogy inte-
rim szavát hidje meg ő nagysága az követnek. Második levél egy 
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pátens salus conductus volt, felette szépen irva, kiben meg is 
eskütt, liogy bátron bízvást jöhessen, hántása senkitől nem lé-
szen ; jöveteli gonosz végre nem lészen, sőt meg sem fogja 
bánni. Hittel confirmálja, hogy semmi dolus, semmi íraus benne 
nincsen. Az levél nagy erős hittel volt irva. Azután ők tudják, 
mit üzent, de akkor mind magát s mind az országot megcsalja 
Zsigmond. Csáki házánál egybegyüjté az ország népit, azok-
kal íratott császárnak, mely írásnak continentiája ez volt: 
hogy az császár Zsigmondot bennhadja ez országban (mert ez 
az Opuliából való megjöveteli után mindjárt erről lőtt az gyű-
lés). Olyan absolutus principatusban ment, mint azelőtt volt. 
Más felől Zsigmond más instructiót adott az követ uraknak 
Bocskainak és Nápráginak, hogy mind jószágát és egyebit 
többitse az császár, az opuliai jószágot az minthogy meg is 
többitette volt. azután ugyanazon követek által, Litomislet 
hozzáadván Opuliához. Ez alatt penig az cardinálnah resig-
nálta itt az fejedelemséget, egyszersmind az követeket, az or-
szágot, császárt megcsalta. 

Az opuliai jövedelem una cum Ratiboria nyolcz és néha 
tizenkétezer forintra rámegyen, minthogy az opuliai tavat, ki 
igen nagy és halas, minden harmadik esztendőben meghalász-
ták, és az halát eladták; abból menyen annyira fel, úgymint 
tizenkétezerre; alioquin hét- avagy nyolczezert meg nem ha-
lad. Elein sok jószág volt hozzá úgymint Ealkanberk kerített 
város és többek is főhelyek; de elzálogosította császár az 
uraknak. Másfélezer jobbágy alig vagyon hozzá, terra sterilis 
plana, az jobbágya kuldus. Zsigmond az míg ott lévén harmincz-
két tyúknak tette volt szerit, kiket az őmaga ágyalábához kö-
töztetett ; ezek között hat volt gor-tyuk, őmaga tartotta köles-
sel őke t ; mindennap háromszor is hánta nékik marokkal az 
kölest, 

Hev. Coll . LXXVIII . 110. (lehúzva 262.) lap. 

S z a t a r c s i b a s á t m e g f o j t a t j a az c s á s z á r . 1598. 

Zatarchi Memhed basát küldötte volt ki az császár 
Memliéd, hogy igyenesen Érdélre menjen, mikor Bátori Zsig-
mond Opuliába bolondoskodék és onnét hamar ismét vissza 
píronkodék, anno 1598. Mikor az divánba ezt elvégezték, és 
Zatarchy Memhed basa kiindult, akkor még németé volt az 
ország. Szuhai István és Istvánti Miklós commissariusok vol-
tak it t ben Érdélben és Maximilián herczeget várták be Ér-
délbe. Kz nyár az várásban eltelvén, augustusba Zsigmond 
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haza szökik Opuliából és az némettől elidegeniti Érdéit. Immár 
Zatarchi nagy haddal kiindúlván, mikor látta volna, hogy 
Érdél más állapatba fordult és az elébbi császárral való hív-
ségre fordult az mint Zsigmond igirte, megtartozik magába és 
gondolkodik, mit cselekedjék. Ezenközben mikor látta volna 
Bátori Zsigmond, hogy Érdélre közelget Memhed basa, küldi 
hozzá ez három fű embert, kik Lippáig mennek és onnat izen-
getnek Zatarehinak, Sennyei Pongrácz volt, Palaticz György 
és Komis Farkas, addig szólnak, igirnek, fogadnak, esküsznek, 
hogy az török császár hivségébe megmaradnak, hogy Zatar-
chit Várad alá fordítják, kiben akkor német volt, és mikor 
megszállotta volna, és meg nem vehette volna Váradot, megyen 
vissza Nándor fej érvárra és mind az akkori való télben ott lak-
ván, kikeletkor az jancsár agát az fojtókkal együtt küldi oda 
az császár. 

Mikor az császár levelét megadták volna Zatarehinak és 
olvasná, jut arra az igékre, melyben az császár parancsolja 
neki, hogy engedelmes legyen, semmit az ű parancsolatja ellen 
ne tusakodjék, az halált elszenvedje etc. Ezeket olvasván, el-
ejti az levelet kezéből és kéri az jancsár agát, hogy engedje 
meg azt, hogy had imádkozzék és ugy azután ölje meg. Megen-
gedvén imádkozik és megfojtják. Minden marháját császár 
számára foglalják. 

Ez Zatarchi basának jó híre és emlékezeti vagyon az 
törököknél, Merlium Zatarchi basának mondják, azaz jóemlé-
kezetű Zatarchi basa. Nem azért öletett meg, hogy Váradot 
meg nem vehette, hanem hogy Érdélre nem jött, mint az csá-
szár ű neki hagyta volt. és az divánba el volt végezve. 

Azért ilyen kevesen menekedett meg akkor Erdély az 
veszedelemtűi, mert ha Érdélre jött volna, minden kétség nél-
kül utolsó romlása volt volna Érdélnek, mert Zatarchi basával 
oly nagy erő volt, mely azelőtt talán láthatatlan volt. Csak ta-
tár volt vele százezerig, ezenkívül az egész törökség, az zpa-
noglanok, az jancsárok, az tebegzi azaz gyalog puskások. Ezek 
is oly fegyvert viselnek, mint az jancsárok, de öltözetek sokkal 
különbek, inert jancsár ruházatba senkinek nem szabad öltözni; 
fizetések is az tebegziknek alább vagyon. Ezenkívül békék, 
basák, mazulbasák, kik tisztet reménlettek, oly mazulok, hogy 
ezer lúval felülnek. Akármely könnyen volt az Zatarchi hada 
harmadfélszáz ezer ember. 

így mondják. 
Zatarehit temették Nándor fej érváratt Enean bek teme-

tése mellett. Ez Enean bég igen fű becsületes bég volt, nán-
dorfejérvári, most is az ki szerdár kijű, annak az házában száll 
Nándorfej érvárban. 

ugy me-
gyen Vá-
rad alá. 



T Ö R T É N E T I M A R A D V Á N Y A I . . 87 

Ez Enean bék anno (úgytetszik) 1596 esztendőben ment 
volt valami néppel Erdély és Havasaifölde határába való t tar-
tománra, Káránsebesen túl, melynek Halmos neve, ott az 
egész földnépe reá támadván, oly igen megverik hadát, hogy ü 
maga is ott vesz az parasztok miá. Az fejét hozák Fejérvárra 
Bátori Zsigmondnak és az Szent György kapujában karóba 
felteven, ott rothada el. Vén ember volt, hosszú, fejér szakála. 

Hev. Coll. LXVIII . 178. (lehúzva 338.) lap. 

Modava egy vár az Duna parton Karánsebesen alól ne-
gyed napi járó föld. Galambócz erős vár alól azon egy olasz 
méjfölddel túl az Duna parton. Zenderő közel Modavához ; ez 
is túl az Dunán. 

U j j Palank innét az Duna parton, Modavához három 
méjföld felül. 

Galambócz ellenébe innét az Dunán Várallja vagyon; 
ez is kastély. Várallja közt és Galambócz közt az Duna köze-
pin egy termés kuszál vagyon, mely nem rakva, hanem ugyan 
termett küszikla. 

Hev. Coll. LXVIII . 116. (lehúzva 268.) lap. 

J o a n n e s L o n a y t e m e t é s e . 

Nándor Fejérvárnál szinte az Száva parton egy temetés 
vagyon, kűből rakott koporsó, melynek rakása faragott küből, 
úgymint másfél singnire vagyon fel az földtűi, melyen ez írás 
vagyon régi betűkkel: liic iacet Joannes Lona, qui obit feria 
V. post festum natiuitatis beatae Mariae uirginis, anno doniiní 
1303. Mindez üdőtül fogva az töröktűi semmi hántása nem 
volt, hanem minden bántás nélkül ott vagyon. 

Hev. Coll. LXVIII . k. 117. lap. (lehúzva 269.) lap. 

K o n s t a n t i n á p o l y i ú t . 
Nándor Fejérvár túl ez szállásfogadók vadnak Konstan-

tinápolyig rendenként: Nándor-Fejérvár Iszarlik, ez palánk 
avagy kastély. Haszon basa Palankeszi az az Haszon basa kas-
télj a, Jagodua, Elekszincza, Butsun, Nis, Cliuichyechyme avagy 
igy Kuitsetsme, az az Szárazkut, ezután Szófia, osztan Iktiman, 
Sarkewi azaz Sár falu; ezentúl Rigómezeje, az hol Hunyadi Já-
nos megvítt volt az török császárral. Ezután egy falu, ezután 
Filibipol, azaz Philippopolis, Caiali, Musztafa basa Köpriszine 
azaz Musztafa basa hidja, Habibchye, Drinapol azaz Hadria-
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nopolis, Habsza, Bergaz, Baba, Cilibria, Kun Bergaz, Biuk 
Chyekmezia, azaz Nagykút, Kutsuk Tsekmezia avagy Chyek-
mezia-Kicsinykut, Konstantinápol. 

E r d é 1 i ú t K o n s t a n t i n á p o l b a . 
Érdélből penig Konstantinápolyba Havasalföldén által, 

mely átalút ezek az helyek vadnak: Brassó, Yoinest, Ter-
goustia. Bucurest, Serpetes, Girgio az Duna mellett. Túl az 
Dunán: Katsilva, Papalagiuz, Chyatak avagy Tsatak; ezentúl 
Noak Havassa vagyon, mely olim Haemus fűit, ezen által 
mennek, ézentúl Kepekglia azaz Ebesfalva, Oktsillár, avagy 
igy Okcliillar, Dervent, azaz szorosság, fauces, augustiae mon-
tium; Haczkw, Baba. Itt szakad öszve az drinápolyi úttal az 
erdéli út. 

Noia : Bergaz vendégfogadónál gratis datur victus Om-
nibus liospitibus commeantibus, Nagy Memhed basa leik ej ért 
adják, ki Zuliman császár idejében volt. Eledelt adnak harmad-
napig riskását, juhúst, kenyeret és gyertyát; ezeket harmad-
napig pénz nélkül adják, bort semmit soha nem adnak, de 
szép tiszta forrás víz vagyon, melybe annyit iliatol, valamennyi 
kell, csak meg ne részegülj tűle. 

Hev. C. LXVII I 117. (lehúzva 269. lap.) 

N á n d o r f e j é r v á r i s z u s z é k. 

Nándor Fe j érvárnál az kostatban az Duna mellett va-
gyon két szuszék, melybe az császár búzáját hordják jövendő 
szükségre,— olynagy szuszékok. hogy csak az egyik egész Érdéit 
megelégíthetné búzával. Mert vagyon az egyiknek annyi liosz-
sza, mint két puskáiövésni föld, azaz két stádium. Ez szuszé-
kokot kííből rakták, szép erős fedele vagyon, hogy eső víz nem 
mehet reá, mindenkor jancsárok őrizik. Az császár hada szük-
ségére innét vesznek búzát, mikor Magyarországra hada va-
gyon. Ez szuszékokat híják törökül hambár. Ehez rendeltetett 
íuember vagyon, ki hozzá lát, melyet így hínak: emin, kit az 
magyarok eminglinek mondanak. 

Erd. Muz. 40. lap. 

N á p r á g i é s B o c s k a i k ö v e t s é g i 11 ek s u 111111 á j a 
ez v o l t . 

Először. Hogy kövessék Rohdolphns császárt Bátori 
Zsigmond nevivel. miért Opuliából hazaszökött volna. Másod; 
mert az császár előtt olyan hirt mondtak vala, hogy meg 

1 5 9 9 . 
jau . 
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akarná öletni Zsigmondot. Harmad. Hogy Opulia városban 
semmi épület-háza nem volna, a hol csak hálhatna is, és nyug-
liatnék; az vidék szegény volna, kevés jövedelme volna; haza 
jött Erdélyben, hogy ismét újonnan végeztetne az császárral. 
Negyed. Mert Rodolplius nem engedte, hogy udvarhoz az csá-
szár udvarában, vagy más fejedelem udvarában mehessen; ké-
redzett az pápához Rómában, az spaniol király udvarában, és 
az Rodolphus császár udvarában ; de soha nem bocsátotta ; igy 
mintegy fogságban volt ott Opuliában. Ötödik. Mert az ötven-
ezer forintot, melyet végezésben Rodolphus (ig ért) meg nem adta 
volna. Hatodik. Zsigmond az elébbi végezéshez tart ja magát, 
csakhogy Rodolplius adjon más helyet neki, az hol lakliassék 
feleségivei együtt, és Erdélyt az első végezés szerént Rodol-
phusnak keziliez adja ismét. 

Ezekre az császár igy felelt. Az elsőre minden vétki meg-
bocsáttatik, ha az mostani izenetit meg nem másolja. Az má-
sikra igy szólt: azt az okot meg sem hallgatom, ugy mond, 
mert én törvény nélkül csak egy közrenden valót is nem szok-
tam megöletni. Az harmadikra; nem tudtam, hogy ugy gyö-
nyörködjék az szép házakban; ő magátúl sem értettem, más 
sem mondta énnekem, nam ezelőtt azt mondotta, hogy ő neki 
nem kellenek czii'ra paloták, mert ő katona ember, vitézlő em-
ber etc. Mulierculas decent illae deliciae, forma viros neglecta 
decet. Azért ha szép házat szeret, im Litomisnál nem tudok 
egész birodalmamban szebb helyet, neki adom; nyolczvanezer 
aranyban vagyon zálagon egy özvegy asszonynál; mindjárt 
megváltom, néki adom. Es ugyan mig az követek akkor ott 
voltak, megváltotta az császár, és az asszony nagy bánkódva 
kiköltözött belőle. Az negyedikre igy szólt: pápa akaratja, 
hogy soliová ne menjen, hanem veszteg legyen Opuliában, 
melyről im hol vagyon az ő szentsége levele. Azért ez is nem 
én vétkem, ha ki nem mehetett onnat Rómába, és másuvá. 
Az ötödikre igy felelt: az ötvenezer forint dolgában semmi 
vétek nincsen, mert félesztendő előtt, az mig Opuliában volt, 
az huszonötezerit megadtam; az többi felől is bizonyos lehetett 
volna. — Az hatodikra igy szólt: nem szűkültem Erdélyre, 
nem is kévánom; hanem inkább tanácsúi adom, hogy meg-
maradjon ugyanott, és minden segítséggel akarnék oda lenni 
neki. Mindazáltal ha ugyan elvégezte magában, hogy ki akar 
onnan menni, az prágai első végezés szerint, és ez mostani vé-
gezésünk szerint az mit igírtem, megadom. 

Ez Náprági és Bocskai követségiben csak czigánykodott 
Zsigmond ; mert hogy Opuliából haza szökött, látta, hogy sem 
az nímettel, sem az törökkel, sem az cardinállal jól nincsen, 
mindenfelől ellenséget szerzett magának; nem hihette, hogy az 
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nimet császárt megengesztelhesse; az törökkel nem akart meg-
békéllcni. Azért fogott az cardinálhoz, ezt tudta, hogy az feje-
delem adásával megenge sztelheti. Akkor félt Lengyelország 
felől is; azért Náprági t és Bocskait azért küldötte ki, hogy az 
cardinállal való végezés végben mehessen, mert az több urak 
és nemessek közül csak egy sem volt, ki ellene mert volna 
szóllani akkor Zsigmondnak, oly igen nyakokra ült volt Zsig-
mond az országnak; nem is gondolt vele, ha mindketten 
oda vesztenek volna is. Igy az cardinált béliozta és fejede-
lemmé tötte. 

Azonközben az császár megérti, hogy cardinál az feje-
delem; Bocskai és Náprági igen megijedének. Végre az csá-
szár erre kötelezi őket, hogy cardinált, és valaki Erdélyben 
leszen fejedelem, ő ellene nem vallják. Ezekre megeskette 
Rodolphus őket; és Bocskai megeskűtt. Náprági mondotta: 
énnekem ott Erdélyben ecclesiám vagyon, azt el nem hagyha-
tom; de ezt mivelem: az cardinált nem uralom, hanemha meg-
engedi házában laknom ; tanácsában nem megyek; semmi dol-
gomat vélle nem közlöm ; felségeddel nem beszélek az mig va-
lamint ez dolgot el nem végezi. Erre Náprági is megeskűtt, és 
meg is állotta, mert cardinállal semmi tanácsát nem közlötte, 
és Mihály bejövetelekor tartóztatásban is volt Fejérváratt, gya-
nakodván az cardinál, hogy Náprági által is volt volna az 
Mihály vajda cselekedeti. Igy bocsátotta haza őket az császár. 

1 5 9 9 . Éld. Muz. 285. 1. 

18. Februarii jött be cardinál András Kolosvárra. Jőve 
Sennyei Pungrácz, és vivé az cardinált Szeben felé Zsigmond-
hoz. Ez időben Náprági cancellarius és Bocskai István men-
tek volt Prágában követségben. 

Erd. Muz. 122. 1. 

Az cardinál szombaton jött meg az cardinálnak estin ; 
azelőtt való napokban Dévára és Szászvárosra ment volt va-
dászni ; Palatics Györgyöt és Mindszenti Benedeket elvitte 
volt véle. Hétfűn kellett bégyülni az tanácsban, de kétfűről 
Keddre maradott, és azonközben úgy jött Mihály vajda bé-
jövése felől az bizonyos hir, és el kellett igy oszlaniok széljel, 
és az hadban menni. 

Pray-Coll. Tom. J . 59. Nr. 57. után. 

A u r e a c r u x S i g i s m u n di p r i n c i p i s . 

(Közölve az Archaeolocj iai Értesítő 1879-ik évfolyam 
10-ik számában.) 
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Erd. Muz. 122. 1. , 1 5 9 9 . 

Miért Bátori Zsigmond cardinálra adja az fejedelemsé-
get ez volt két fő oka, 1. liogy az feleségitől Mária Christer -
nától megválhassék, melyet soka nem szeretett. Hogy hitit 
meg no szegje, mert arra megeskütt volt, hogy az császár lio-
dolplius liíri s akaratja nélkül soha az törökkel meg nem bé-
kéllik. E z conditiót meglátliad in articulis foederis art. l .anni 
1595, melyet Bocskai hozott volt. 

Erd. Muz. 121. lap. 1599 . 

A z cardinál iszonyúképpen szerette Mária Christernát' 
elvötte volna, el is vette volna az tractatust német császárral' 
Császár két esztendőre halasztotta volt az várak megadását' 
Váradot, Kővárat, Husztot. Mihálysa, ki cardinál komornikja 
volt (Michael Benő albensis volt neve), kérdi volt az pápa kö-
vetit Malaspinát, miért halasztották ennyibe az várak megadá-
sát? kinek az követ azt mondta: propterea, ut interim de 
matrinionio transigi queat. Immár ki akart az cardinál öltözni 
az papi ruhából; készen is voltak ruhái, ha igy nem járt volna. 
Giczi Pé t e r mondta volt az cardinálnak, ki tudja —úgymond 
— mit cselekedett Bátori Zsigmond az asszonynak? Mond 
néki cardinál: megeskütt az én kezemen Zsigmond, hogy 
semmi afféle dolga nem volt véle; meg is hittem bizonyosan. 

Erd. Muz. 123. lap. 1 5 9 9 . 

Ö t héttel az gyűlés előtt, quae cladem cardinalis prae-
cessit, lioztanak Bátori Zsigmondnak egy levelet, kiben azt 
irja az többi között cardinálnak; én immár eleget bújdostam, 
és haza is szállhatnék ugy tetszik. Mond Bátori István az cardi-
nál bátyja; abban ez s ez legyek, ha semmi kél; mi is eleget huj do-
sánk, nyugodni is akarnánk utánna;és megporoncsolták Huszt-
ra, hogyha arra jő Zsigmond, megfogják. Azután egy neliány 
nappal Szilvási Boldizsárt küldték; celeri cursu küldték in 
Prussiam, hogy módot keresne benne, és Zsigmondot azon lé-
gyen minden okon, hogy elveszesse valamint lehet. 

Erd. Muz. 123 1. 1 5 9 9 . 

A z lippai, jenei és lugosi had nem érkezett volt az via-
dalra cardinál mellé; talám külömben esettvolua az dolog, ha 
odaérkeztenek volna. Kétszázezer forintnál többet ért volna 
az Zsigmond kincse, kit Mihály vajda az cardinál megverése 
után idehozatott Fejérvárra Vécsből Bodoni István keze alól, 
kire Zsigmond bizta volt. Oly ezüst csebrek voltak az tárház-
ban, kiket, onnét hozták, hogy két legény fel nem emelhette 

Oldalt: 
Bátori 

Zsigmond 
kintse. 
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volna egyiket-egyiket. Cum ingrederetur advidendum Michael 
vajvoda,.duas sententias protulit memorahiles: 1. azért — 
ngymond — ez ennyi sok, hogy senkinek benne nem adtak; 
2. Mire való ez immár, mely sok jó pénz lehetett volna ebből 
az szolgareudnek. 

Hev. Coll. LXVII I . 137. (lehúzva 289) lap 

Mihály vajda idejében való dolgok. 

Mihály vajda először mehedinczi kishán volt. Ez Melie-
dincz egy darab föld Haczokkal az Erdély végében való tar-
tománynyal határos. Azután lött Kraiovai bán, mely az ha-
vasali tisztek között legíűbb. Ez is Erdélylyel határos ós az 
Dunáig pertingal. Ez Mihály vajdának volt egy rokona Jane 
Vizter, ki kraiovai bán volt eszes és okos ember, ez forgatta 
minden dolgát Mihály vajdának Konstant!nápolyba. Ez Jane 
vajda sok adományával és becsületes voltával oly autoritast 
szerzett volt magának Alexander vajdánál az havaseli vajdá-
nál, hogy Mihály vajdát rendelte Alexander az kraiovai 
bánságban. Jane Yister Konstantinápolyban lakott Mihály 
vajda Krajovában, ezek egyetértettenek egymással. Történik 
hogy Alexander vajda megharagszik Mihályra és mikoron 
látta volna Jane vajda, hogy Mihály nem jól volna Alexander 
vajdával, Mihált Jane hivatja az portára, ez ok alatt, hogy a 
havasali vajdaságot neki szerzi. Mikor Mihály Krajovából el-
indult volna Severinuél által kelvén az Dunát, felesigét és 
gyermekit Petrascot is vele elviszi. Az feleségét valami pa-
raszt asszony emberek közzé adja, hegy ne tudhassák hol va-
gyon. Az fiát Petrascót az czigányok közibe, ugy annira, hogy 
mikor visszajött osztán alig ismerte meg az fiát, hogy ű 
fia volna. 

Ezt Alexander vajda megértvén, hogy Mihály az portára 
ment, utánna küld, megfogják, visszaviszik Alexanderhez. Any-
nyiba jut az dolog, hogy Alexander az pelengér alá viteti, egy 
néhány nap múlva, hogy ott fejét vegyék. Történik hogy az czi-
gány hóhér azon órában igen részeg volt, kiviszik az czigánt, 
hogy fejét vegye. Látja az czigány, hogy Mihály elretten tűle, 
és miérthogy részeg is volt, elhagyitja az mezítelen szablyát, 
elfut, idestova csavarog és mikor senki nem volna, ki Mihály-
nak fejét venné, az boérok mindjárt Alexanderre esedeznek, 
könyörögnek, kegyelmezzen meg Mihálnak, az ű jó szeren-
cséje, hogy az isten igy szabadítja meg. 

Oldalt: 
1594. 

et seqnen-
tibns Ör-
mény ré -
ter tradi-
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Igy megszabadul Mihály. Ez dolog Bukurestben volt. 
Igy megszabadulván Mihály Jane bánnak sok törekedése ál-
tal ismét hitelt csinál neki mind Alexander vajdánál, mind 
az portán. [Végre Mihály ugyan bemegyen az portára, mi-
koron az boszűság vinné reá és Alexandernek nem hihetne, 
Ott az portán százezer aranyat adott Szénán basának és 
az több vezéreknek is, hogy az vajdaságot neki sze-
rezzék. 

D e végre ismét kétségessé teszi magát Alexander vaj-
dánál. Mikor Alexander kergettetné beszökik Erdélybe Zsig-
mond fejedelemhez. I t t Érdélben két hétig lappangott Zsig-
mondnál, Báthori Boldizsár forgatta minden dolgát. Itt erdél-
ben lévén Báthory Zsigmond irt volt mellette az portára 
Szénán basának, hogy ű neki adják az havaseli vajdaságot; 
mert Zsigmondnak akkoron nagy hitele volt az portán. I r t 
volt Zsigmond az angliai követnek is Edoardus Bartonusnak, 
hogy mindenképpen legyen azon, hogy Mihály legyen vajda 
Havasalföldben.] *) 

A portára mentenek vele azboerokban, kiket sok igiret-
tel melléje hajtott volt, Ztroia Budzesk, Floreiszk Hadul, ki 
comisz, azaz fűlovászmestere volt Alexandernek; ezek kivül 
egynehány sok több boerok voltak mellette. Ott az portán 
sokat M iliál mulatván, mind Jane bán tartotta kölcséggel Mi-
hált, mindaddig, mig az vajdaságot megszerzette neki. Ennek-
utánna mikor az vajdaságot reá atták volna az divánba, azt 
fogadta Konstantinápolba az vezérek előtt, hogy valamenni 
adósság maradott volna hátra az elébbi vajdáktúl, ű mind 
megfizeti. Mely dolog oly lehetetlen volt, hogy Havasalföldébe 
ha mind az gyermekeket és minden embereket eladtak volna 
is, meg nem fizethette volna az sok elébbi adósságot. De ezt 
azért mivelte, hogyű neki más volt akkor szívébe. Mert mikor 
az zkofia jancsár süveget is az divánba az fejébe töttik, meg-
eskütt magában szívében, hogy mihelt az vajdaságot kap-
hatja, szablyát vonszon az török ellen. Mikor az divánbúl 
kijütt és lúra ült és sok basák és békék késérték haza szál-
lására, akkor is megeskütt magában, hogy örök ellensége 
leszen az töröknek, kit annakutánna sokan ű maga szájából 
hallottak. 

Oldalt: Craiovenses sunt Coralli Ovidiani, id quod Ho-
minis similitudo confirinare videtur Ovid de Ponto. — Yide 
Absyrtum liic 202. 

*) A | ] zárjel közt, levő sorok át vannak húzva. 
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Az havasali vajdák ilyen renddel következtek: 
Mircse vajda fia volt 
Mihne vajda 

Azután Csercliel Péter vajda fia volt, kinek fia ez mos-
tani Marco vajda ifiu Érdélben. 

Ennek az Csercsely Péter vajda feleségét völte volt Áron 
vajda moldovai vajda. Ezután volt István vajda, felelte igen 
lator, kegyetlen ember, kit mondják hogy mindenkor valami-
kor kiment az mezőre, soha el nem mulatta, hogy egy bőért le 
nem vágatott volna. Eczer otthon az országban hetvenöt 
bőért vágatott volt le, igy mondják. 

Ez István után volt Alexander vajda, Ezen után Mi-
hály vajda. 

Oldalt: Alexander után Mihne vajda (vide hic 203. 
a. a. 1590.) ad annum 1590, Mihály vajda pedig lőtt vajda 
anno 1592. 

Mihály vajda az ü genealógiáját Petrasco vajda nemzet-
ségéből hozta alá, ki még él, régen ezelőtt százesztendővel volt. 
(igy) I)e ez nilván vagyon, hogy igen szegény állapotban ne-
vekedett fel, áros ember is volt, túl az Dunán kereskedett, 
Moldovában, Havasalföldében széllel. Az anyja égettboros ku-
fárasszony volt az apja. Vide 202. 

Mikor Mi hál vajdára atták az vajdaságot Konstantiná-
polba, oly sok adósságot szedett volt fel görögöktűi, zsidók-
túl, törököktűi, hogy négyszázezer forintot meghaladta. Mi-
kor az vajdaságba volna, előhivatta levéllel mindenfelől az kik-
nek adóssa maradott volna. Mikor Konstantinápolyból. Dri-
nápolból és egyéb helyekrűl mind oda Havasalföldébe gyűl-
tek volna, ott mind levágatta űket. 

Ez volt első indulatja az törökre való támadásnak anno 
1594. 

Mikor az vajdaságot Mihálra atták volna, Mihnét az 
portára hivatták és bevitték. Mihály vajda Ztroiat küldötte el 
elöljáróban ki elfoglalja az vajdaságot Mihálynak. 

Jane Bán István vajdának hopmestere volt. Mikor Co-
lentina Monostorhoz kiment volna István vajda (mert ez Ist-
ván igen szeles, furiosus ember volt) kétszáz drabant volt vele, 
ott öszve kapván bán Janeval, ugy megijesztették ketten Mi-
liálylyal Istvánt, hogy semmit nem mert indítani etc. 

Mikor az török császár Mihály vajdának atta volt az 
vajdaságot, minden esztendőre hetvenezer tallért igírt volt az 
császárnak, de ez csak igíret volt semmi nem egyéb. 

Mikor hazaküldötte Havasalföldébe az török császár 
Mihály vajdát oly nagy tisztességet tulajdonított neki, hogy 

Oldalt 
Vi<le hic 

2 0 a . 

Oldalt: 
Tide pag. 

202. 
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az apró kis néma embereket is elküldötte vele tisztessígnek oká-
ért ; az emir papját lioczáját is elküldötte, két ezer fű fű törö-
kök, spahiák, jancsárok és egyébrendbeliek késérték haza, ki-
ket azután csakhamar, egy hónap nem tőtt benne, hogy mind 
levágatta. Nemcsak ezeket penig, de az egész Havasalföldébe 
széllel volt hat avagy nyolcz ezer török, azokot is mindenütt le-
vágatta. De amaz kétezer törököket az késérőket, gyűtette volt 
öszve Bukuiesten Dán vizter házába, mely fa udvarház volt, 
ott berekesztvén űket, négyfelől tüzet vettetett az házra és fel-
gyútatta és mindjárt taraczkokkal által lövődöztette az házat. 
Az törökökben sok kiszaladván onnat, nagy vitizséggel holtá-
nak meg. Ez dolog lőtt csakhamar azután télbe, hogy Szénán 
basa Győrt megvötte volt. 

Ezek meg lévén Zsigmond és Mihály vajda írnak Áron 
vajdának is, hogy ű is az török mellől elálljon. Mihály vajda 
példát adott volna neki, látná ű is, mert ha nem cselekedné, 
szinte ugy ellensége lenne, mint a török etc. 

Efféle ijesztő levelekkel addig cselekették, hogy Áron 
vajda is mindenütt az országban Moldovában minden törökö-
ket levágatott, ugyannira, hogy egynehány ezer törököket ű is 
Áron vágatott le Moldovában. 

Minekelőtte penig Mihály vajda ez törököket levágatta 
volna, azelőtt az török császár megparancsolta volt Mihály 
vajdának, hogy Érdélre jűjön nagy haddal és megvegye Érdéit 
és ű hozzá hallgasson Erdély ezután, mert Zsigmond fejede-
lemre igen haragutt az császár, hogy Szénán basa, az mit kért 
tülök, azt meg nem atták. 

Mihály vajda mellé rendelte volt segítségül az Dy zan-
csákságot. Ez Dv vagyon Haczag ellenébe tűi az Dunán. 
Rendelte volt az nagy nikápoli, az auizi és az dreztori szan-
csákságokot is, és az kis nikápoli békséget, melyet toronnak In-
nak, — és az Mihálogli is hallgasson Mihály vajdátúl. Ez 
Mihálogli az törökök közt való fű régi úr nemzet. Ez Milia-
loglihoz hallgatnak az akanczi törökök, kik olyanok, mint az 
hajdúk és az dobroczani tatárokkal együtt. Azonképpen Áron 
vajda mellé rendelte volt az császár az Moldova határában 
való törököket, tegenyei, akermani és mind az ott való végbeli 
törököket ez végre, hogy Érdélre jüjjenek 

Az törökök levágása előtt küldötte volt be Mihály vaj-
dához Zsigmond Horvát Mihált, egy fű vitézemberét Tury 
Ferenczczel együtt és több fű vitéz emberekkel együtt, kik 
bejövetelikor, mikor immár bizonyos volna abban, hogy Zsig-
mond is mellette fogja az dolgot, ugy vágatta oztán le űket, 

Oldalj.: 
Ez nem le-
het igaz. 
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1595. Hev. Coll. LXV1II. 141. (lehúzva 293.) 1. 

T a t á r m e g v e r é s e S e r p e t e s n é 1. 

Győr vétele után nagy erős tél volt, úgyhogy mindenütt 
az Duna általfagyott. Akkor Mihály vajda György o (t. i. 
a mai Dsurdzsevo) alá menvén, az várat meg nem ve-
hette, de az városát mind elégettette; nagy sok gazdagsá-
gokat talált benne. Ezenközbe hogy Gyorgyó alatt volna, az 
tatár hánnak unokája ex sorore nepos, és az tatárhánnak fű-
lovászmestere, nagy sok iszonyú kazdagsággal és hétezer rabok-
kal, némettel, tóttal, horváttal, magyarral és egyebekkel, kiket 
Magyarországba Győr vételekor rablottak volt, Havasalföl-
dén által kezd menni, nem tudván azt, liogy Mihály vajda el-
lensége volna az töröknek, és hogy az törököket levágatta volna, 
Mihály vajdátúl kérezzik által és az tatár lián is levelet irt 
volt neki, hogy bocsátaná által az országon Tatárország felé, 
semmi kárt nem tennének. Mihály vajda megengedi. Serpetes 
falunál rájok indul Mihály vajda és ott Serpetesnél találván 
űket szinte hajnal előtt az nagy erős télben, egy tyúkmon sül-
tig ugy megveri, hogy mind inkább ott vesz. Az [rabok többet 
vágtak le bennek, az hétezer rabokot mind elszabadították. Az 
tatár hán unokája és az lovászmester ott vesztek; iszonyú sok 
kazdagságot nyertek, mert az tatár hán-nak is hat tereli fejér-
lovakon vitték minden gazdagságát. Horvát Mihály nem érke-
zett volt az harczra, avagy ugyan késni akart, ez okáért Mi-
hály vajdátúl igen nagy harag volt reá. Makó György kapi-
tán volt ez Mihály vajda hadában. 

Ennekutánna az császár Mihály vajda dolgát megértvén 
egy Bogdán vajdát rendel Havasalföldébe vajdaságra. Adja 
mellé Deemen pasát és az jancsáragát, Musztafabasát kétezer 
jancsárral, hogy Mihály vajdát kiűzzék és Bogdánt ültessék az 
székbe; tizenkétezer emberrel volt Bogdán mindenestül. Ens-
es ikra jöttek volt az vajdával Bogdánnal. Ezt nem várja Mi-
hály vajda hogy által jüjjön az Dunán az országba, hanem által 
költözik ű u. 111. harminczkét ezer emberrel, rájok űt, úgy meg-
veri űket, hogy mind az két basa oda vesz, Bogdán elszaladott. 
Horvát Mihály ott volt ez liarczon, és jól forgódott. I t t is nagy 
kazdagságot találtak. 

Ezekután az török császár mikor 'hallotta volna Áron 
vajda elpártolását, küld oda is egy István nevű vajdát Moldo-
vába, u. m. 8 ezer emberrel. Mikor az Dunához jutottak volna 
Brailla fele. hogy onnat Moldovára keljenek által, reá Mihály 
vajda és megharczolván velek, megverte űket, és oda veszett 
István vajda is. Ezeket mind azon egy télen cselekedte Mi-
hály vajda. 
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Az következendő tavaszon 1595. készített hadat Mihály 
vajda és ment Braillára, u. m. tizenhat ezer emberrel, — azt 
megvötte és elrontotta, azután Csernavodára ment, azután 
Turtokay nevű várra, azután Nicapolra és azokat, kit megége-
tett, kit elrontott, elvesztett. Tul az Dunán égettetett, rabolta-
tott, számtalan sok kazdagsággal általköltözött oztán az Du-
nán és visszajött. Ez liarczokban és hadakban Király Albert, 
Horvát Mihály és sok fű emberek voltak Zsigmondtúl küldött 
segítségek. 

Mikoron hallotta volna ez sok dolgait Mihály vajdának az 
török császár, elküldi Ferhád basát nagy erővel és meghagyja 
hogy az Dunán hidat csináltasson és általkelvén Mihály vajdá-
nak földét tüzzel-vassal elveszesse. Mihály vajda sok szóval és igi-
retekkel addig tartóztatja Ferhád basát, hogy ez késedelemért 
Szinán basa vádolásából, Ferhádot megfojtatja az császár, és 
Szinán basára adja az szerdárságot, Szinán basa elindúlván 
által hidaltatja az Dunát és megyen be Havasalföldébe. Az 
Dunát bidlatja által Gyurgyónál. Általkelvén Havasalföldébe, 
eleibe megyen Mihály vajda nagy vakmerőséggel. Kalugrain 
neve egy falunak erős helyen vagyon, viz és sár vagyon 
körüle nagy messze. Az vizes sáron volt egy híd. Szinán basa 
minden hadával, mely százezernél több volt, túl volt az sáron, 
Mihály vajda innét. Ez a hely egy napi járó föld az Dunához. 
Megharczolván Mihály vajda vele nagy erős viadallal, négy 
pasa veszett ott és hét szancságbég, ű maga Szinán basa mikor 
az hídon által futna és sokan tódultak volt neki, leesik az hid-
rái az sárba, és az jancsárok kapják ki onnat. Mely nem jó jel 
volt Szénán basának jövendő hadára is. Nyert akkor Mihály 
vajda tizenöt öreg álgyukot és taraczkokat Szenántúl és Mem-
hed próféta zászlóját, ki zöld volt és nagy becsületbe tartották 
az törökök, ezt Mihály vajda császárnak küldötte Prágában 
azután. 

Király Albertot küldötte volt Zsigmond fejedelem Szi-
nán basa ellen Mihály vajda mellé segitségül, de ott Király 
Albert roszúl forgódott, mert egynehány boerok voltanak, kik 
avagy Mihály vajdát nem szerették, avagy félénkek voltanak. Az 
többi között voltak Miroszla Logofet és Dán Yizter, kik elátat-
ták Király Albertot, hogy ne menjen az harczra olyan bolon-
dúl, mert micsoda volna százezer ember ellen tizenhat ezer?! 
Ez Mihály vajda, úgymond, csak egy vakmerő ember, semmit 
okosságból nem cselekedik, hanem hanyat homlok megyen 
mindenre és az ű bolondsága miá mind ű magát, és mind min-
ket elveszteni akar. Igy Király Albert megtartózik. — Volt 
egy erdő Mihály vajda közt és Király Abert között, itt is az 
boerok kai nem várta meg Mihály vajdát, sem utánna nem ment, 

MOXL'il. liUXC. H1ST. —• SC RITT. XXX. / 
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hanem inkább visszatért az boerokkal. Mely dolog miá egy 
néhány boerokat akart Mihály felakasztatni. Ha itt Király 
Albert és az boerok mind egyaránt fogták volna vajda Mihály -
lyal az dolgot, nem szükség volt volna azután Zsigmond feje-
delenmek által menni nagy haddal Havasalföldébe, mert ál-
talánfogva megverték volna Szinán basát. I)e miérthogy 
Mihály vajda csak az ű maga hadával ment Szinán basára, 
nagy részét megverte még is hadának, és ű maga is Szénán 
basa az sárba esett az liidrúl. Horvát Mihály nem volt ott 
az harczon. 

Ez harcz oly erős volt, hogy szinte az Szinán basa sáto-
rához mentenek harczczal az Mihály vajda népei. De azután 
húszezer jancsár elérkezvén, kik az tábornak utolsó részébe 
voltak, azokot oztán nem állhatták Mihály vajda serege és 
úgy tértek az sáron innét. Mihály vajda ott egy törököt úgy 
csapott, hogy az vállátúl fogva az oldalára által szakadott, ezt 
látta ű maga Örmény Péter. Tizenegy órátúl fogva mind est-
véig tartott az harcz. Horvát Mihály volt erdéli segítséggel 
kétezer székellel és katonákkal egy erdőn innét, Mihály vajda 
hívatta hozzá űlcet, de nem jöttenek;ott volt Király Albert az 
mint mondám, — egy erdő volt köztök, Mihály vajda túl volt, 
Horvát Mihály Király Alberttal és boerokkal innét voltak 
Bucurest felől, mely Bucurest egy napi járó föld volt az harcz 
helyétől Kalugraintúl. 

Erd. Muz. 86. I. 

Jö t t volt Fejérvárra Zsigmondhoz Mihály vajda Kará-
csonban Zsigmond Opuliában menetele előtt. Yisitálni akarta 
Zsigmondot, és hogy mint Zsigmond Prágában ment volt csá-
szár visitálni; ő is arról exemplumot vévén visitálta Zsigmondot 
mint urát. Jósika igen vendéglette, ajándékozta. Szó is volt köz-
Kik némi nemű atyafiságnak contrahálásáról, hogy vagy Mihály 
vajda fia venné Jósikának húgát, avagy contra Mihály vajda 
leányát venné az Jósika öcscse. Az visitatio mellett de pace 
cum turca tractalt Zsigmonddal Mihály, hogy megbeszéljék 
az két császár, Zsigmond intermedio. Offerálta Mihály vajda 
magát, hogy köz légyen köztök az békesség dolga; avagy ugyan 
ha hadat akarnak viselni, serio az császár exeálja minden ere-
jit, az keresztyén fejedelmekkel egyetértvén fogá valóban az dol-
got, ne, csak mint ekkedig. 

És Mihály vajda azt affirmálta, hogy igen vincibilis az 
Turca, csak igyekezzenek rajta. Még ismét paulo antequam 
iret Sigismundus in Opuliam, hat héttel azelőtt circiter küldó 
Sármasági Zsigmondot Mihály vajdához solenni legatione; 
ugyan megírta, és izente nékie, hogy Jósika avagy Bocskai 

1 5 9 7 . 
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István bocsattá, mint olyan meghitt emberit. Summája ez volt 
az legatiónak: Értet te volt Mihály vajda az Zsigmond cessió-
ját e regno; igen busult rajta. Azon mesterkedett elsőbben 
Zsigmond, persvadeálja Mihálynak, hogy nem ugy ment ki, 
hogy örökké oda maradna, hanem hogy az egész kereszténysé-
get, azon legyen, hogy az török ellen concitálja ; és mind pénz-
nek, népnek és egyéb szükségeknek szer(ét) ? tegye köztök, 
mert — úgymond — az magam személyem és jelenlétem töb-
bet használ ez dologban, hogysem mintha követem által ágál-
nám. Secunda ratio legationis. Mihály irt volt Zsigmondnak 
az törökkel való békesség felől, az mint személye szerént 
azelőtt is tractált volt Fejérváratt. Arra felel meg az fejede-
lem, liogy ő teljességesen azon lészen, hogy conteltálja az ke-
reszténységet, ha az nem lehetne, az békességet véghez viszi, 
és Havaselföldit is semmiképpen ki ne hadja belőle. Tertia 
causa. Az vajda kér volt szabadságot azelőtt való napokban 
levele által, hogy Molduvára mehessen Jeremia vajda ellen 
ad occupandam provinciám; és azonképpen az lengyelekre is, 
mert ő nékie felette jó módja lenne benne, hogy megvehetnéje; 
factiói is volnának, csak az ő személye kívántatnék benne, mind 
melléje támadna az egész Molduva, Erre Zsigmond igy felelt 
Mihálynak, hogy lenne vesztegségben még, mert az császár és 
az pápa proliibeálták őtet, hogy ne hadakoznék Molduva és 
az lengyelek ellen, és ne csinálna egyszersmind sok felől való 
ellenséget magának, holott ő szentsége és ő felsége jobb módot 
találnának, és remélnének is benne, miképpen mind lengyelek-
kel és mind Jeremiával Zsigmondot megbékéltetnék Molduva 
felől, kihez mind az lengyel és mind Zsigmond jussát praeten-
dálja. Annak okáért várna időtől, és lenne jó reménségben. 
Az többi között jelentette Mihálynak Zsigmond, mint müjeles 
dolgokkal és igiretekkel j övének mostan commissariusok csá-
szártól, kiben minden jó reménség lehetne, és hogy Jósika és 
Bocskai jelen voltok szükséges volna Fejérváratt, azoknak el-
jövetelekre, azért nem bocsáthatta volna be Őket igireti sze-
rint; de Sármaságit ilyen meghitt szolgáját házából küldötte 
volna etc. 

Hev. Coll. LXVIII . k. 145. (lehúzva 297.) lap. 

Mikor Zatarchi megszállotta volna Váradot és Zsig-
mond Opuliából haza szökött volna, küldött volt Zsigmondnak 
Mihály vajda segítséget duce Leka Aga, u. m. másfél ezer olá-
hot, ráczot és egyéb effélét. 

U maga Mihály vajda ez üdŐ közbe által költözött az 
Dunán Nikápolnál, mikor készített volna azelőtt u. m. másfél 
ezer apró hajókot, és ott által szembe szállott Hafiz Amhat 

7* 
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basával és Karaiman basával az nikápoli sik mezőn szembe-
szállott, és ott megvíván Karaimán basa ott veszett, az másik 
csak alig szaladott el nyergetlen lovon. 

Yolt itt Mihály vajdának 32 ezer embere; igen felette 
nagy kazdagsággal járt. 

Nikápolt ez harcz után megszállotta, harmadnapig vitatta, 
megrontatta, azután pora elfogyván, visszatért. Sok zászlót, tevé-
ket, öszvéreket, sok mondhatatlan kazdagságot nyert azon azhar-
czon, mind az Hemus havasig elrablotta az országot. Tizednapi 
járó földön az Dunán túl mind az havasig, mely havasnak neve 
Zaridal, ott közel egy város Dei mind addig dult, rabolt, puszti-
tott, hat egész hétig, törököket mindenütt ölték, az keresztyé-
neket, ráczokat és bolgárokot minden marhájokkal, szekerekkel 
elhozták, és Havasalföldébe telepitették le. Mikor Dei városhoz 
jutott volna Mihály vajda, az dei pasa mind az egész töröksé-
get és parasztságot felvévén, ott Deinél várta, azokot is Mihály 
vajda megverte. Dei alól mindeneket elrabolván, visszajött 
Kladovára, mely az Dunának az túlsó részén vagyon; ott is 
kijöttek az kladovai szancsákok, azokat is megverte, Kladová-
tól fogva Szariddalig mind elrablotta. Havasaifölde az Duna-
parton hosszan nyúl alá, de nem széles. Ezeket mikoron Mihály 
vajda cselekedné, Zsigmond fejedelem küld egy postát Mihály 
vajdához Bakoniay Lukácsot, ez által izeni, hogy Váradot meg-
vötte Zatarchi Memhed basa, ez hír hallván, visszatér Mihály-
vajda Havasalföldébe. Oly nagy nyereséggel járt mindenütt 
Mihály vajda ez földön, hogy minden szablyára 80 tallér jutott, 
— maga volt mindenestül 38 ezer emberrel. 

Tizenkétezer ráczot hozott Bolgárországból által és mind 
Havasalföldébe telepitette le. 

1 5 9 9 Pray coll. Tom. J. 59. Nro. 47. Szam. lapsz. 202. 

1599. Mihal vajda. In Transalpina morbo gallico labo-
ravit Michael vajvoda. Valami görög gyógyította volt meg, 
azúta nem eszik disznóhúst. Morbus enim gallicus est humi-
dissimus et caro suilla quoque est humidissima. 

1 5 9 9 . Erd. Muz. 124. lap. 
Az brassai bíró Hersel Bálint nem szűnt meg irni 

cardinálnak; és azt ő is irta meg, hogy Mihály vajda Gerli-
czére szállította hadát; de soha az urak el nem hagyták hinni. 
Kornis Gáspár azt mondotta, hogy szász hir — úgymond — 
nem kell elhinni. Akkor is, hogy bizonyosan meghozták néki, 
az virginát veri volt cardinál nocte. Mentek be akkor hozzá 
Kornis Gáspár, Sennyei, Bátori István és Bodoni István. De 
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az mi securitas volt cardinálban, ut ne reprehenderet quidem 
eos, qui antea diversum censerant. Az cardinál mikor az lóra 
fel akarna ülni. az fejérvári palota grádicsán hogy alájő volt, az 
egyik sarkantyú félbentörött. Az zászló, kit az táborban az 
sátor előtt feltámasztottak volt, elesett, ledűlt; ominis loco ha-
bitum est. 

Erd. Muz. 314. 1. 1599. 

E l s ő r o m 1 á s'a E r d é 1 y n e k. 

Mihály vajda Erdélyre jőve, Barczaságban nagy pusztí-
tást tétete tűzzel, fegyverrel. Cardinál Andrással Szebennél 
szemben szállá. Mikor ütközetnek készülnének, az cardinál ara-
nyas zászlójának gombja ő magától eltörék, és leesék, melyet 
gonosz jelnek veiének. Volt az harcz 28. októbr. 1599. Szent 
Simon Júdás napján. 

Ekkor lőtt vala bő bor, melylyel az oláhok jól lakának. 
Azután az vajda reudele nekiek minden hóra hat-hat forintot, 
melyet mind olyan ínségben is meg kellett adni, ezenkívül élést 
az sok gaz népnek. Akkor szokták vala mondani, hogy nincs 
oly vakart tök, az kiről nem vakarhatnak többet mind addig, 
míg valami épség vagyon benne: Nulla est tarn rasa et glabra 
cucurbita, de qua plus rámenti deradi nequeat, quamdiu integra 
fuerit. 

Az vajda az székelyeknek meghadta volt, tudván azt, 
hogy az urakban és nemessekben Molduvára futnának, hogy 
valakit valahol találnak, levágnák. Ez volt oka az cardinál ha-
lálának is. Ölte meg az cardinált havasban Bálás Mihály csíki 
székely Boldog Aszszonyfalvából való. 

Sokszor volt szándéka Mihály vajdának, hogy Erdélyből 
az nemességet kigyomlálja, csak oláhot és ráczot hagyjon benne. 
Az legelső gyűlésben is volt szándéka, mikor Fejérvárra gyű-
lést hirdete. Ez levágatást tanácslá Naprági Demeter és amaz 
bolgár püspök Demeter. Ezt megértvén Malaspína episcopus, 
ő verte volt el az vajdát rólla. Akkor abba múlt. Szándékát 
ismét az vajda elővötte Segesvárat, Szemere Mihályt levágatá; 
Székely Mózes, Ivornis Mihály, Petki János és az többi sokan 
kifutának az országból. Azután Sebesben hirdete gyűlést, 
hogy teljességgel véghez vigye feltött szándékát; az kik bete-
gek volnának, azok is oda hozatnák szekéren magokot, az 
szolga rend penig lenne Thordánál. De ezt eszekben vévén az 
nemesség, hogy ez az vajda gyűlése bőrökben jár, Tliordához 
gyűlének ilyen okkal, hogy jobb volna az vajda népének, ha 
külön táborban lennének az magyaroktól. Csáki Istvánt ellőt-
tökjárónak választják, és mindent hí vala hadában. Az vajda 

1600. 
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pártjáról az besliák, kiknek nagyobb része magyar vala 300. egy-
szersmind Csákihoz állának. Az nemesség is menten-ment oda. 
Kapuszám szerént lovagok voltak, szekereken élés volt, kit 
vajda számára visznek volt; ezek is Csákihoz állottak. Ötszáz 
hajdú volt. Mindenfelé Csáki utakot állat, minden kémjeit 
az vajdának elfogják, öltön-ölték; semmi bizonyost az vajda 
nem érthet tordai táborban valók felöl. Az vajda is Se-
besben gyüjté táborát, oláhnak, rácznak és székelyek-
nek sokaságát. Volt mikor Erdélyben bejött 16. ezer lovag-
gal és 14 ezer gyaloggal; azonkivül az székelységgel. Es mind 
azután nem kevesedett, hanem szaporodott, mert azután sok 
oláh, rácz és szász gyűlt hozzája. De azután hogy megverék 
az vajdát kitódúlának sírással rivással, és nagy része Erdély-
bon vesze. Az vajda az fiját is Petrascót Havaselföldéből kilií-
vatá; ez is tizezeren indula ki onnat. Baba Noak volt hadna-
gya. Ezenközben az nímet is segítségül küldé Bastát egy né-
hány száz fegyveressel és magyar fizett néppel. Az magyar had 
12. ezer. Az vajda népében 18. ezer puskás, azonkívül lovas, 
kézíves kozák számtalan, taraczk 32. Az magyaroknál taraczk 
kevés, de azzal nem sokat gondolnak. Miriszlóhoz menének, 
ott az vajda megvereték; halomban rakák az vajda népét. Az 
nagyobbik halomban volt kilenczezer ember rakva, az kis-
sebbikben 2 ezer. 

Ezután megegyezének, hogy Molduvából hozzák ki Bá-
tliori Zsigmondot az efhendit erdélyi fejedelemségre. Kolos-
váratt ugyan elvégezék, hogy ne lennének nímet birtokában, 
hanem törökhöz állanának. It t meghasonlának az urak. Meg-
fogák Kornis Gáspárt, Sennyei Pungráczot, Giczi Pétert és 
és Húszár Pétert azért, hogy Kornis és Sennyei egyetértet-
tek volna Mihály vajdával, mikor az országra jött, Más az, 
hogy ezek nem jovallották az Báthori Zsigmond behozását 
négyen. 

M á s o d i k r o m l á s a É r d é l n e k . 

Második romlása Erdélynek az goroszlai liarcz. Bastá-
val volt 8 ezer fegyveres és kétezer kópiás magyar; Mihály 
vajda Duna melyéki hajdúkkal 13. ezerrel, és kétezer kozák-
kal. It t megverettetvén Zsigmond, szalada Molduvában; onnat 
íra az töröknek, liogy segitsíget küldjön. 

H a r m a d i k r o m 1 á s. 

Mikor Zsigmond elszálla Kolosvár alól, és Dévára mene, 
Básta az idő alatt hajdúit mindenfelé kibocsáttá; mindenütt 
dúlának, fosztának és rettenetes kóborlást tőnek. 
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N e g y e d i k r o m l á s 1602. 

Romlása lén Erdélynek ekkor, Mikor Báthori Zsigmond 
tractála Bastával az békesség felől, és Zsigmond utálatos áru-
lással utolszor az nímetnek elárulá Erdélyt Anno 1602. 

O t ö d i k r o m 1 á s a. 
Mikor az urak egymással veszekednének, az hajdúk To-

roczkóra ütének az frigy alatt; mely hajdúknak elejiben kül-
dé Lugasi Ferenczet és Szelestei Jánost, kiket Csáki és Székely 
Mózes gyüttött vala. I t t sokat lehozának az magyarországi 
ebekben, hóhérokban. 

H a t o d i k v e s z e d e l e m . 
Mikor Basta Mózest Fejérvárnál megverte, az hajdúság 

iszonyú kegyetlen pusztítással, öléssel jöve fel az Maros 
mellett. 

H e t e d i k r o m 1 á s. 

Az török, tatár, Mózes Fejérvárat megszállák. 

N y o l c z a d i k r o m l á s . 
Székely Mózes megverése az Barczán,és Basta népinek fa-

lunként és városonként való elosztása nagy kárt tőn Erdélynek. 

Hev. Coll. LXVIII. 239. (lehúzva 439.) 1. 

D e o c c u p a t a T r a n s s i l v a n i a a M i c h a e l e v a i d a 
e t i n t e r i t u A n d r e a e C a r d i n a l i s . 

Ezeket enmagam irtani magamtúl Kakas Istvánnak 
csak raptim. 

Sigismundus Bathori postquam Opulia reversus. 26. 
Aug. 1598. principatum recepisset, Andreám cardinalem 
patruelem suum clandestinis internunciis in Transilvaniam ad 
se veniendum invitavit. Cum quo etsi antea graves simultates 
exercuerat ob interfectum Balthasaren! et exclusum Transil-
vania Steplianum Batorium fratres germanus Andreae cardi-
nalis, tamen reconciliatus postea Andreae Sigismundus, non 
modo omnein offensam condonavit, sed et principem illum con-
stituit, 

20. Febr. 1599. Andreas cardinalis ex Polonia Claudio-
polim venit in Transilvaniam et quia per idem tempus Sigis-
mundus princeps ad Megygyes Saxonum oppidum conventum 
provincialium indixerat, ideo Andreas quoque cardinalis ad-
vocatus Claudiopoli Cibinium ad Sigismundum venit, ubi liono-

1 5 9 9 . 
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rifice a Sigismunde exceptus, omni oí'liciorum genere illum 
complexus est, atque paulo post cum eo Coronam profectus 
Meggyesium inde reversus eum Transsilvaniae principem fecit. 
His conditionibus, ut cardinalis princeps quotaunis ad 1. diem 
Januarii Sigismundo ubicunque loci et gentium fuerit, 24 mil-
lia llorenorum ungaricalium pendere teneatur. Bistriciensis 
niagni nominis tractus in Transsilvania cum omni eius pro-
ventu, decimis omnique alio usu-fructu in rationem principis 
Sigismundi cedat. Praeterea arces Yecli et Saio cum omnibus 
earum reditibus perpetuo in eius dominium redigantur. Prae-
terea omnis generis decimae oppidorum Buzdi, Aszonfalva, 
Bogach et Ekemezeo in comitatu Meggiesiensi in eius pote-
state sint, liberamque de his omnibus disponendi dispensan-
dique facultatem Sigismuudus habeat. 

29. Martii. Andreas cardinalis iuravit in verba regni 
ibidem Meggiesini, uti moris est iurare principibus ad omnia 
ea, quae ad regni salutem et emolumentum pertinent. 

2. Április. Albam redierunt ambo principes, eodem curru 
invecti, Sigismundus tarnen a dextris sedit. 

His Transilvaniae principatus mutationibus occasionem 
arripiens Michael vaivoda, tofca illa aestate cepit milites 
longe numerosiores ex finitimis undique provinciis tum vero 
etiam e Transilvania conducere, cui ad eroganda stipendia 
magnam vim pecuniae suppcditaverat Rodolphus imperátor 
iufensus Transsilvaniae, quod post datam semel saae Maiestati 
fidem, excluso Maximiliano archiduce, quem ad regendam 
Transsilvaniam destinaverat, Sigismuudum opulia revertentem 
recepissent, neque his contenti Andreám cardinalem in prin-
cipatum suscepissent, quem fama erat cum Turca foedus pa-
cisci velle. Quapropter Michaeli vaivodae negocium dedisse 
divulgatum est, ut quam commodissimis occasionibus posset, 
ad occupandam Transilvaniam onmes vires converteret. Haec 
clandestino inita consilia Andreám cardinalem latebant, nec 
suspicabatur sibi a Transalpino periculum imminere, praesertim 
cum confoederationem turcicam simulanter tantum tractaret. 

19. Augusti G-ermanicus Malaspina marchio episcopus 
Roma missus a pontifice maximo Clemente 8. in Transsilva-
niam ad Andreám cardinalem venit ad cardinalem, a quo ho-
norifice exceptus, omne suum Studium in eo posuit, ut cardina-
lem ad foedus cum caesare ineundum pertraheret, quod non 
difficile perfecit etc. 

25. Septembris missi sunt a Yalacho ad cardinalem duo 
legati boerones, quorum alteri Dimien Yizter erat nomine, qui 
Michaelis nomine tutum in Ungariam transitum per Transil-
vaniam a cardinale petebant, dicentes Michaelem vaivodam 
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iussu Rodolphi caesaris in Ungariam auxiliatum vocari. Nam 
cum Ibraim basa onmes Turcarum vires in Ungariam conver-
terit, nec cliristianorum copiae tantae multitudini hostium pares 
sint, vaivodam ad auxilium illis ferendum vocari. Sed cardina-
lis negavit tantum discriminis cbristianis imminere. ut vaivo-
dae auxiliis sit opus. Quamobrem si cbristianis auxiliari vellet, 
totum suum exercitum moveret in Transdanubianos Turcas, ut 
a tergo cladem suorum illi percipientes, ad sua tutanda revo-
carentur. Iiis ita constitutis paulo ante conílictum miserat 
rursus ad cardinalem legatos Micliaelem Bau et Geor-
gium Rácz. 

Cardinalis ad diem divae Lucae comitia Albam iudieitetc. 
20. Octobris Michael vaivoda summa celeritate alpes 

superans in Transilvaniam exercitum duxisse auditum est. 
Quae fama vix primum ered ita, certis tarnen nuneiis aliis su-
per alios venientibus renunciatum est vaivodam cum toto exer-
citu ad Brassoviam in castris esse ac Albam versus conten-
dere. Joannis Beldi nobilis Siculi domum, praedia alia omnia 
incendio absumpsisse ac plane ferro ac flamma passim saevire. 
Tam subita et inexspectata re, consternatis omnium animis, 
cardinalis subito in onmes provinciáé partes missis litteris de-
nunciat ut damnatis omnibus aliis consiliis ipsa celeritate cele-
rius omnes ad Sebesum armati conveniant. etc. 

22. Octobris cardinalis Alba egressus est, cum Stephano 
Batorio fratre Germano ac in castra ad Sebesum exiit, uteius 
egressionis audita fama omnes alii citius in castra conflerent. 
Cum egrederetur cardinalis ad liospitium episcopi Malaspinae 
divertit, qui tunc arreptus valetudine domi se continebat, ubi 
gravissima querimonia expostulavit, ita regni sui et suam sa-
lutem sub pacis et foederis praetextu in diserimen vocari. etc. 

24. Octobris tota pene nocte ingenti vi silanaruin (?) 
coelum exarsit. 

27. Octobris, qui dies Mercurii erat, proxime Cibinium, 
uterque hostis se in conspectum alter alteri dedit. Michael 
cum uxore et filio Petrasco dicto cumque omnibus copiis in 
faucibus cuiusdam montis se continebat. Nam intra fauces 
amplum spatium camporum erat, ubi castra tuto metari pote-
rat, Michael eo ipso die a pugna abstinere volebat, tum quia 
nondum e faucibus copias suas in aequiora loca ac habendo 
idonea duxerat, tum quia is dies ex veteris calendarii norma 
die Lucae evangelistae sacer erat, qui inter proceres divos apud 
Yalaclios numeratur festumque eins magna cum veneratione 
colitur. Michael consilium suum pacis iucundae simulatione 
praetexens, de industria eum diem praeterlabi passus erat, ut 
sequenti die paratior ad pugnae diserimen esset. Jam germa-
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nicus etiam Malaspina acl cardinalem Alba excurrerat, ipsoque 
die Mercurii ad Michaelem vaivodam legátus iverat, uti foe-
deris cum cacsare iueundi íirmamentum illi inculcaret liosque 
belli motus nulla certa ratione suScitatos componerct, Mala-
spina reversus nihil certi de pace attulit, quapropter iterum 
summo diluculo, qui 

28. Octobris erat Simoni et Judae sacer, ad vaivodam 
profectus est, ac dum negotium concordiae tractat, Michael 
coepit suos ad pugnam promovere, sed eo praetextu, quasi se 
nescio aut potius invito pugnae auspicium fieret. Nostri viden-
tes simulatione pacis sibi imponi ac gradum ad pugnam in-
eundam ab illis promoveri, id quod iam necesse fuerat, ex-
plosis grandioribus tormentis, impetum illorum retundere 
consti hiermit, ac statim ex inopinato a nostris ubi ad arma 
conclamatum esset, instructis raptim militibus et in ordinem 
ut fieri poterit digestis magno utrinque clamore concursum 
est. — Pridie huius diei Michael ut maiorem spem de conci-
lianta concordia cardinali iniiceret, inducias cum eo pepigerat, 
alterque alteri vadem miserat. A cardinali missus erat ad vai-
vodam Moyses Zekel et Melchior Bogathi. A vaivoda contra 
missi sunt ad cardinalem duo boerones, qui die Jovis ante-
quam pugnae initium fieret, remissi sunt utrinque, nempe iam 
expleto induciarum tempore. 

Dispositio aciei cardinalis exercitus hic (sie) luit. In 
fronte mille equites constituti, quorum duces Moyses Zekel et 
Franciscus Levay, Thomas Csomortáni et Thomas Becz Si-
culi. His utrinque ad alam positi mille et sexcenti pedites, 
tormentis humeralibus de more armati. In dextra ala dux 
Franciscus Thuri cum caeteris vicariis capitaneis, in laeva 
Steplianus Lazar et Gregorius Aradi Coronensium peditum 
centurio. Secutus est hos auxiliaris exercitus, in quo infra 
mille equites fuerunt, in iis Iii ex nobilitate praeeipui: Petrus 
Huszár, Steplianus Talii, Steplianus Osáky, Nicolaus Zalasdi, 
Melchior Bogáti et nounulli alii. Phalanx seu corpus exercitus 
constitit e comitatuum nobilitate, in quibus hi praeeipui: Ste-
plianus Toldi, Georgius Ravazdi, Stephanns Bodonv, Joannes 
Iffiu fráter germanus cardinalis, Balthasar Cornis et plures 
alii. In bis quoque fuerunt prineipis iuvenes nobiles, ad aulae 
ministeria ordinati cum Caspare Sibrik. Horum numeros bis 
mille. Praecipuus eorum dux Caspar Cornis, Balthasaris pater 
et Pancratius Sennyey. In alis liorum utrimque bis mille pe-
dites. Triarii seu a tergo constituti fuere plusve minusve 600. 
Horum dux Benedictus Mindszenti, Michael Zemere, Yolfan-
gus Petki, Steplianus Bessenyey. Pedites in horum alis liinc 
et illinc ad mille. Totius exercitus summa, cum aiixiliaribus 
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Omnibus hinc inde sensim conÜuentibus fuerunt ad novem 
millia armatorum. 

Pr imus pugnam auspicatus Moyscs Zekel una cum pe-
ditibus, qui quidem pedites praeclaro omnium testimonio iu 
prima acie strenue pugnarunt, quorum maxima quoque stra-
ges facta est. Periit ex liac acie Steplianus Lazar, vir sine 
controversia militaris scientiae peritissimus agminum ductor 
celebris in bellis moschoviticis Stephani regis cum laude ver-
satus. I tem Franciscus Todalaghi, Theodorus Kolbász vexil-
lifer, Michael Kepöczi, Joannes Berendy, Caspar Bolyay. 
Huic primae aciei successit statim auxiliaris nobilium manus, 
quas plialanx excepit tanto cum impetu tanquam ancipiti pu-
gna, u t maxima pars vaivodanorum e praelio praecipites sese 
in fugám verteret una cum vaivoda. Quorum tarnen fugam et 
consternationem nimiam paulo post ipse vaivoda conversus 
admotis valentloribus ita correxit, ut nostros iterum retude-
rit. In hac acie captus Georgius Ravazdy ac ad vaivodam ad-
ductus, Siculis obiectus est trucidandus, quem ob exercitam in 
eos superioribus annis crudelitatem infensissiine oderant. — 
Captus eodem tempore, aut quod vero propius est, sponte ad 
vaivodam transiit etiam Caspar Cornis, qui cum ad yaivodam 
ductus est: vita donatus est. Victa fugataque phalanxe, sub-
sidiaria acies restabat, cui ut diximus Benedictas Mindszenti 
praeerat, sed hic paucitate suorum animadversa a pugna ab-
stinuit. I t a collectis omnibus reliquiis ad crepusculum usque 
cum Moyse Székely et quibusdam aliis ducibus exercitus in 
castris se continuerunt omnes, ut inerredientibus tenebris tutius 
abscedere possent. Pugna a septima matutina duravit usque 
ad ter t iam pomeridianam. 

Andreas autem cardinalis ubi fusum suum exercitum 
vidisset, nec spes esset ulla amplius reparandi, ex consilio 
quorundam circa tertiam pomeridianam fuge se commisit, 
Secuti sunt fugientem e Siculorum nobilitate permulti, in bis 
Thomas et Emericus Becz, Thomas Csomortáni, Georgius 
Palaticz, qui postea bona cardinalis venia dimissus et rever-
sus est. Item Joannes Beldi, cum duobus filiis Paulo et d e -
mente. Nicolaus Mico, Volfangus et Emericus Lazar, Fran-
ciscus Geréb, Franciscus Nagy, Michael Karácson, Franciscus 
Romany armiger ipsius cardinalis, Petrus Mico etc. Cumque 
in arce Udvarhely duobus noctibus et die una quievisset car-
dinalis, non tani suo quam siculorum nobilium consilio, ut sci-
licet Iii sua bona convasare atque una cum iis fugae simul 
cum cardinale mandare se possent, postea per mediam Sicu-
liam recta in Moldáviám cursum intendit, relicto Georgio Pa-
laticz in Udvarhely. Siculos iam an tea Michael vaivoda ad se-
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ditionem excitaridam traxerat, edictoquo iusserat ut oninem 
nobilitatem quae in Siculia sedes fixissent, ad uuum usque 
delerent, ferro ac flamma omnique cladis geilere in eos saeri-
rent. Proinde ubi cardinalis fugám Siculi fama accepissent, 
nulla interposita. mora e pagis campanarum in eum usum pul-
satorum iudicio omnibus quaquaversum accolis patefaciunt, 
subitoque in arma eos conclamant. Cum ab arce Udvarhely 
biduiter processisse cardinalis ac iam adverticem alpium 
(qui Sarmatici montes sunt) pervenisset, qui Siculorum régió-
néin a Moldávia disterminant, de repente Siculorum agressis 
manus valide instructa, bombardis, telis, sagittis, lanceis, gla-
diis et securibus treceuti circiter cardinalem ac qui cum eo 
eraut nobilitatem, quorum omnium numerus cent um et qua-
tuor erat, in quibusdam angustiis aggrediuntur. E t iam ipsi 
Siculi arboribus in itinera deiectis, ita eorum viam obstruxe-
rant, ut ab iis angustiis, ubi depraehensi tenebantur, nulla un-
quam ope sese expedire possent, Hoc modo cum non nihil de-
certatum fuisset ac iam partim tormentorum pilis, partim aliis 
telis nobiles pro se quisque ac pro principe pugnantes succum-
bere viderentur, monitus est cardinalis, ut quamprimum fuga 
salutem redimeret et etiamsi ipsis omnibus pereundum foret, 
magnum tamen cladis solatium fieret, si ipse evaserit. 

Ita cum Nicolao Mico quum fugae se mandasset ac ce-
teri quoque omnes dissipati fuissent, in arduum quoddam 

. iugum cardinalis pervenit, quod ubi ambo superassent, ac iam 
: relictis equis pedites ambo errarent, forto sub crepusculum 
1 vespertinum tugurium quoddam subulci eminus videruut, in 
' quo ignis micabat. Ac hoc lumen cursum intendunt, reperiunt 
. ibi pastorem, quem cardinalis exhaustus ac pene ob lassitudi-
nem et sitim semianimis pro adferenda aqua ablegat, dato illi 
dono aureo ungarico uno, modo cito redeat. 

Abeunte illo, Siculi in vestigio cardinalem insecuti, ad 
idem tugurium humi quiescentem inveniunt, Nicolao foris ad 
ostium excubias agente. Mico Siculos adesse praesentiens, ex-
citet principem. Surgens ille Miconem ad eos placandos ob-
viam mittit. Verum Siculi stolida audacia forentes, tantum 
abest ut locum ullum praecibus dedissent, ut potius Miconem 
in vestigio obtruncavérint. Princeps desperationem in fiduciam 
vertens, cum vidisset sibi non cum hominibus, sed cum feris 
bestiis rem esse, ne multus moveretur, arrepto oblongo ense, 
quem re cum ad id usque loci gestaverat, rusticorum ictus ex-
cipit, tandem malleo securis vulnus ingens supra lacrum ocu-
lum in fronte accipit. Eo vulnere prostratum alii iugulant, ca-
putque a reliquo trunco avellunt. Yix quisquam e cardinalis 
comitatu evasit praeter Tliomam Csomortanium virum nobi-
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lem ac militarem, et Steplianum Fekete idest nigrum, qui 
saucius in cuiusdam dejectae arboris caro foliis et frondibus 
arboris eiusdem tectus delituerat ac postea convalescens" per 
multa pericula vitám conservaret. Ceteri partim in loco pugnae 
trucidati, partim capti; hi captivi, dum Albam ad vaivodam 
feruntur, in itinere occisi. Joannes Iffiu cardinalis uterinus 
fráter ex alio tamen patre, sed ex eadem matre genitus et 
Petri Mico filius puer pene 12 annorum ad vaivodam vivi 
sunt ducti. Praeter hos sunt allata quinque capita interfecto-
rum nobilium, Stephani Kabos, Casparis Pálosi, Nicolai Bar-
takuti, Francisci Geréb, Pauli Beldi, quorum capita una cum 
cardinalis capite 10. die Noveinbris sunt tyranno praesentata 
ab agrestibus Siculis. Misit statim vaivoda pro reliquo quoque 
trunco corporis cardinalis, quod in vili sepulchro ex rudibus 
asseribus facto, plane nudum, sed frontibus arborumque foliis 
tectum Albam allatum est 19. Novembris 1599. Ac tandem 
24. Novembris, hoc temporis spatio nullo corruptionis aut foe-
toris iudicio in corpore apparente, in maiori aede Albae sepul-
tum solenni pompa, vaivoda ipso quoque praesente ac funus 
comitante. Monumentum ligneum sed nigra purpura tectum, 
argenteisque clavis fere octingentis suffultum elegantique fora 
fabrefactum paucis ante diebus faciendum curaverat cardina-
lis, quod sepulturae Balthasaris Batory fratris ad superficiem 
tumbae inponeret. Nam Balthasaris ossa superioribus annis in 
Ujvar conditi Albam Juliam transferre destinaverat eique 
monumentum illud paraverat, quod occulta dei Providentia in 
suum ipsius funus cessit. 

Erd. Muz. 109. 1. 

M i h á l y v a j d a E r d é l y b e n v a l ó j ö v e t e l e . 

Octobernek 5-ik vagy 6-dik napján Csomortáni Tamás 
bejöve az eardinaltól Havasalföldében az vajdához, ki akkor 
Plojestnél hadával vala, Csomortáni szombaton este jőve be, 
az vajdával mindjárást szemben lön ; az tracta mi volt nem tu-
dom Szirodi János fűember Írásából írom, de oly hamar válasza 
lön, hogy másnap vasárnap viradta előtt eljött Csomortáni. (A 
többit l. Kulcsár Krónikája 89—93 II. 

Ilev. Coll. LXVIII . 105. (leliúzva 257.) lap. 

1599. Mikor Mihály vajda megverte s megölte volna 
Báthori Andrást, gyűlést hirdete Fejérvárra, az harcz után 
úgymint két héttel. Az gyűlésben mikor begyűltenek volna, 
Mihál vajda mondotta, hogy im én bejöttem és ez országot 

1599. 
oct,. 5. 

1599. 
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megvettem, de nem azért jöttem, hogy magamnak tartsam, lia 
nem az császár ű felségének adjam, lia csak egy czigánt küld is, 
annak resignalom. Ugyanezen követséggel bocsátta fel Ormén 
Pétert is mindjárt az győzedelem után, legelső követ ü volt. 
De azután megtetszett ez hivség, hogy hiábavaló volt, mert 
mikor az császár Bartholomeus Peez doctort és azelőtt Ugnod 
Dávidot Székel Mihálylyal eg yütt küldötte volt Mihály vaj-
dához, az országot nem resignalta hanem perenniter magának 
foglalta. 

Mikor bejött és legelső gyűlést indicalt az vajda, akkor 
volt első szándéka, hogy levágassa az nemességet, conspiralt 
Náprági Demeterrel, ilyen okot találtak benne: látod úgy-
mond, hogy ezek contrariae religionis, ki arianus, ki lutheránus, 
ki kalvinista köztök, vágasd le űket. lm az pápa követi Malas-
pina Grermanicus itt vagyon, köles azt hogy az religióért vágat -
tadle, ezzel az pápa követét is melléd vonszod, — mert félt azon 
az vajda, hogy az pápa követi accusalni fogja az császárnál és az 
pápánál. Oda hivatta az pápa követit Mihály és ez dissvadealta 
sokképen, mert látta Malaspina hogy nem az religióért cselekedé 
azt az caedest, hanem csak az nemes emberek marhájáért és 
jószágokért. Mihály vajda először proponálta az dolgot Malas-
pinának, hogy ű neki ilyen szándéka volna az nemesség felől, 
hogy levágassa űket, két okért első hogy reducalták Opuliá-
ból contra fidem datam Zsigmondot, mely Zsigmond azután az 
birodalmat cardinál kezéhez adta, másikért az heresisért. Ezt 
mikor látta volna Malaspina és eszében vötte volna, hogy nem 
az hitszegésért, sem az heresisért akarná az nemessíget meg-
öletni, lianem hogy marhájokkal és pénzekkel töltözhetnék, 
mert még akkor elég opulentusok voltanak, ilyen választ tött 
neki, hogy azt semmiképen ne cselekedje, mert ha azt miveli, 
az császárnak és az egész keresztyénségnek odiomjába incurral, 
hogy semmiképen meg nem maradhat az keresztyénség előtt, 
mert vindicalni fogják ez dolgát annakutána. Náprágit oztán 
hozzáhivatta Malaspina és megfenyegette és niegfedette, te, úgy-
mond. azt nem kellett volna cselekedned, mert te ecclesiastica 
persona lévén, ilyen dologba nem kellett volna magadot in-
geralnod, azért menten menj hozzá, minden igyekezettel retra-
liáld az praepositomtúl, az mint én neki megmondtam, mert ha 
ezt nem cselekeded, minden officomtúl tudjad, hogy gyaláza-
toson privaltatol. Náprági ezután az vajdához ment: ugy va-
gyon, úgymond az vajdának, én azt suadealtam nagyságodnak, 
de azután Malaspinával szólván felőle, másképen gondolkod-
tunk, jó nem jű ki belőle általánfogva, ha nagyságod in inceptu 
perseveral, Havasalföldében sem maradhatnál meg érette, ha-
nem ennek hagyj békét, és gondolkodjál különben az dolog felől. 
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Annakutánna mikor Hunyadot megégettette volt, Fejér-
váratt akarta másodszor az nemességet levágatni, hogy Moldo-
vából megjött volna. Elijesztették errül az boérok és fűképpen 
Kulcsár Radul, hogy ne vágasd úgymond űket, mert nagyobb-
része ottlion vagyon, ezek csak választottak, kik ide jöttek, 
mindnyájunkot ide vesztesz, hanem az mit akarsz együtt le-
gyen. Errűl tovább is szólhatunk. Ebben híre lévén Ormén 
Péternek is, menten ment az boérokra és mind renddel járván 
őket disvadealta az vajda tanácsát Sztoikiczaval és Kulcsár Ra-
dullal. Most népedet imide amoda osztottad, ezekről vött ansat 
az nemesség, hogy ellene támadjon az vajdának. 

Hev. Coll. LXVIII. 300. (lehúzva 488.) lap. 1 5 9 9 . 

1599. R á c z J á n o s h a l á l a . 

Mikor Mihály vajda Bátori András cardinalra jött vol-
na, és occupalta volna Érdéit, Rácz Jánost, kinek Maró Já-
nos volt neve, megfogatta volt majd egy hét múlva mikor be-
jött volna. 

Ezt az fej érvári pelengér alatt igy Ölette meg, hogy az 
térdében mindkét lábát és az kezét mindkét könyökében elvá-
gatta és ugy hatta az pelengér alatt. De mihelt az egyik lábát 
elvágták mindjárt megholt. Mikor igy vagdalnák tagonként, 
nagy hirtelen egy fekete komondor ott terem az oláh draban-
tok között, azok mindjárt oly igen megrémülnek, hogylianyat-
homlok az várfelé kezdenek befutni. Ez komondort mondják, 
hogy az Rácz János anyja ördögsígivel cselekette volna az fia 
megszabadításáért. De nem tehette szerét. Az anyja akkor 
Érdélben volt, és azután az vajda hogy valami ördögsíget ne 
cselekedjék rajta, megölette volt. Ez ráczfi volt, de jó magyar 
és deák írástudó, Toldi István tartotta egynehány nap udva-
rába és azután Apafi Miklós udvarába ment volt. Onnat Toldi 
István megjelentéséből hozatta ki az vajda és úgy ölette meg. 

Erd Muz. 293. 1. 1599. 
Kornis Farkast az bojárok ölték meg, baltákkal vagdal-

ták rútul . 3. vágás volt az fejin; az homlokát is rútul ütötték, 
Ez dolog volt Mihály vajda idejiben. 

Erd. Muz. 263.1. 1 5 9 9 . 

Anno 1599. Miliőit Mihály vajda az országot megvötte, 
Kassán levén Básta, Gyerőfi Jánostól akkori fő Kolosvár-
megyei ispántól megizeni, hogy menten menjen, alioquin az 
hátán megyen. Básta izené, mind Kassa, mind Somlyó, mi-
vel már Somlyóig beérkezett vala, az római császáré s nem 



1 1 2 SZAMOSKÖZY' ISTVÁN. 

teszen ő nagyobb dúlást Somlyón, mint Mihály vajda Erdély-
ben. Ezt beszéllé Haller Gábor, kit azután hamar az nemes-
ség küld© Bástához, hogy persvadeálja az segétségre való jö-
vetelt Bástának. 

1599. Erd. Muz. 123. 1. 
Certissimum est, hogy Mihály vajda mikor az cardinálra 

készült, ugy elosztotta volt népit Hayaselföldiben, hogy önön 
köztök ő magok is az szolgáló rendek nem tudták kik, és men-
nyin vannak ? csakhogy az hire inkább el ne menne. Palatics 
György is qui proxime ante conflictum est reversus a Michaele 
vajda, ezt mondta cardinálnak: én bizony semmi népit nein 
láttam, hanem vagy háromszáz gyalogja vagyon. Béldi János 
szolgáját tartotta szüntelen Havaséi földiben kémségben; egy 
néhányszor meghozta azt. hogy Erdélyre készül, kit Béldi ér-
tésire adott az cardinálnak, ele nem hitte. 0 maga is Béldi be-
jött udvarhoz, megmondta, mint vagyon az dolog. Mond neki 
cardinál: ne higyje János uram kegyelmed, hiszen most jött 
Sennyei Pungrácz onnét, azt mondja hogy jó szivvel vagyon 
hozzánk az vajda. 

1 600. Pray Coll. Tom. J . 59. Nr. 47. 202. Szam. száma. 
1599. Michael vajvoda non desinebat Germanis luxum, 

áöMTiai', molliciem, effeminatos mores exprobrare, interdum 
autem oblectatum animum, germanico liabitu indutum aliquem 
ex familiaribus saltare ac germanum quid garrire jübet, qua 
ex re effusiosissime ridebat. 



1600. 
Pray Coll. Tom. 59. I. Nr. 47. Szam. sz. 202. 1 6 0 0 . 

] 600. Egy gyöngy lánczot igen szépet küldött német csá-
szár és mesterségesen csináltat Mihály vajdának. Az hol szinte 
az nyakát ambiálta, felette szép arany foglalások voltak benne, 
és az császár képe és neve volt függő gyanánt rajta, úgy mint 
egy tallérnyi kerekded arany massa, melyen úgy volt az csá-
szár képe, hogy közép aránt az császár képének az pectusán 
egy öreg gyémánt volt, akkora mint embernek az pollexén 
való körmének az szélessége és nagy volta szokott lenni; szív 
módjára volt metszve az gyémánt; becsülték ez lánczot hatvan-
ezer forintra. Küldötte volt Petz Bertalan doctortúl és Székely 
Mihály túl, mely ajándékkal az országot, Erdélyt akarta el-
csalni tűle, de nem tehette szerét. 

Pray . Coll. Trans. Tom. J. 59. Szam. sz. 202. 1 6 0 0 . 

Az magyarokban ezeket nem szerette Mihály vajda: az 
nagy magaajánlást, az nagy bor-italt, az irigységet, 

1600. esztendőben múlt volt nyolcz esztendeje, hogy 
Mihály vajdát vajdává tötte volt az török császár Havasalföl-
débe. Hibrida volt: az apja görög, az anyja oláh. Flocli vagy 
Elots neve az Dunaparton az hol született. Ugyanott Flotson 
az anyja égett bort csinált, azzal élt. Ez a Flots Braillán alól 
az Duna mentében vagyon egy napi járó földön. Minden dol-
gát az oláh kalugerek által jár tat ta kémségbe, ezek voltak 
czinkosi mindenütt. Uxorem eo quod esset vetula, remisit in 
Transalpinam et penes se duas continue pellices aluit. 

Hev. Coll. LXVIII , 116. (lehúzva 268.) lap. 1 6 0 0 . 
febr. 

1599. (helyesen 1600.) M i h á l v a j d a , 

Sub initium Februarii Mihály vajda mind Tordán és 
mind Kolosváratt elpecsételtette az arianusoktúl az templo-
mot Náprági Demeter pispek instigalásából. Missus in lninc 
usum Jacobinus secretarius et ipse arianus. Azután az neme-

mon. hünp. iiist. SCRIPT. XXX. 8 
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sekre mene az persecutio, kiknek marhájokat confiscálák, 
azoknak kik arianusoknak találtattanak. 

Erd. Muz. 124. lap. 

Die 9. Februarii Albae Juliae in comitiis Mihály vajda 
az egész nemességet le akarta vágatni. Az bolgárok érseke 
Demetrius ment az bibliával hozzája, protestált, mint veri 
meg isten, ha azt cselekeszi; úgy cessált. 

Erd. Muz. 124. 1. 

Megrészegítette Mihály vajda egyszer Bartholomaus 
Peczet és Dávid Ungnodot, és ő is igen részeg volt, kit azt 
kérdte Mihály vajda töllök, ha asszonyember-e az nímet csá-
szár, vagy leány ? így mondják. 

Hev. Coll. LXVIII . 190. (leliúzva 358.) lap. 

1600. D e m e t e r k i s e m b e r k e . 

Mihály vajda idejében vala Fejérváratt egy kis emberke, 
u. m. másfél singni ember (talán még ennyi sem volt) a kinek 
születésétűi fogva csak könyökig volt karja, azonkivűl semmi 
keze, sem ujja, sem kezefeje nem volt. Igen lator,gonosz ifjacska 
vala, mert u. m. húsz esztendős volt, az magyar gyermekeknek 
nagy ellensége. Oláh nemzet volt, de jól tudott magyarúl. De-
meter volt neve. Ez az lábával és az lába ujjaival kártyát szinte 
úgy játszott, mind egyéb ember, varrott, íodozott és mindent 
az lábával mielt, ha bort pohárral, kenyeret vagy akarmit atta-
nak neki, az lábával fogta; mindent az lábával cselekedett. 
Az csonka kar ja közibe vötte az botot, és fát és úgy hagi-
totta sebesen az emberre etc. Ezt én sokszor láttam, el is un-
tam látni. 1600. S. Z. 

Erd. Muz. 47. lap. 

M i k é p p e n t ö k é l e t l e n k e d e t t M i h á l y v a j d a 
R o d o l f c s á s z á r r a l is. 

Mikor Peez doktor Fejérváratt volna, és izentenek volna 
neki az tanácsok Kornis Gáspár, Senyei Pungrácz, melyek ak-
kor Peez dokt orral együtt tractáltak, micsoda conditi ókkal 
engedtessék Erdélyország császártól Mihály vajdának; hogy 
nagy postán maga menjen, vagy levele által Peez doktor csá-
szárt arra vegye, hogy lengyel királyt mindjárást megtalálja 
erről, hogy Mihály vajdát Molduva felől meg ne háborítsa, 
hogy ekképpen Mihály vajda is az ő propositumában, melyet 
igirt volt az nímet czászárnak, meg ne késleltetnék. Mely igíret 
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ez volt, liogy ő az három országgal Havaselföldivel, Molduvá-
val és Erdélylyel, és az császár pénzével fogadott néppel az 
Dunán által megyen, és addig mig Konstantinopolnak kőfalát 
meg nem ütteti, vissza nem tér. Ki t mikor Trausner Lukács 
doktor Peznek Fejérváratt Bocskai István házánál megjelen-
tett volna, ilyen választ tőn Peez doktor Kornisnak és Senyei-
nek ő általa germanico idiomate: ezt én ugyan jól tudom, hogy 
milielt én háttal fordulok ide, semmit az vajda fogadásában 
meg nem áll, mert tökéletlenségit igen megüsmertem; de vi-
gyázzanak valóban dolgára, és ha valamin olyon igyekeznék 
császár ő felsége ellen, mindjárt ő felséginek adják értésire; 
vagyon ő felséginek még módja abban, liogy más időn is in 
officio contineálja Mihály vajdát, kiről Básta urammal is utóm-
ban szólok. 

Erd. Muz. 47. 1. 1 G00. 

Todoszlogofet, az Theodosius cancellarius Mihály vajda 
idejiben Fejérváratt, egy vén ember volt, gonosz ember az ma-
gyarokhoz, és igazgatta Mihály vajdát az magyarok levágatá-
sára ; és egy néhányszor meg is cselekedte volna, ha Kulcsár 
Hadul ellent nem tartott volna benne, és másra nem tanács-
lotta az vajdát. 

Erd. Muz. 45. 1. 1 6 0 0 . 

Az is igaz volt, hogy Mihály vajda az kioviai herczeggel 
t ractál t alattomban, és immár annyira vitte volt véle az dol-
got, liogy hozzá hajtotta volt, és egyetértettenek Lengyelország 
opprimálásában. Nemcsak az kioviai herczeggel penig, de még 
az muszka fejedelemmel is tractált az religio szinével, hogy az 
görög hitet inkább elterjeszthessék Európában. Az praetex-
tussa ez volt, hogy az schismatica religiót akarja promoveálni; 
az dolgot Konstantinápolyban tractálta az patriarchával, de 
mind czigánság volt, csak hogy inkább Lengyelország birodal-
mát is elfoglalhassa. így végezett volt az muszkával, hogy egy-
felől az muszka fejedelem menjen Lengyelországra, más felől 
Mihály vajda, harmadik felől Maximilián herczeg menjen bé 
Sléziából, és igy occupálja az lengyel királyságot Maximilián. 
Ez végre küldötte volt bé Sztroja Bulzeszti főboért, és Rácz 
Györgyöt lengyel királyhoz, hogy mentse magát lengyel király-
nál, liogy Molduvában hadával bément volt, és meg sem gon-
dolja, hogy az koronára támadott volna, vagy ő fölsége ellen 
akart volna többet vétni, hanem sőt szolgálni akar; de igy ha 
a keresztényekkel egyet akar érteni, és pogántúl elszakadni, 
és ilyen szin alatt, liogy jó szót adván az lengyelnek, securos 
opprimere queat, holott immár az kioviai vajdát is sok igireti-
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vei, szép szavával és adományával annyira hozzá vonta volt, 
hogy valamikor az indulás kivántatott volna, minden népivel 
kész volt megindulni. Hasonlóképpen ő általa nem keveset 
az lengyel fű népekben, és urakban melléje vont volna Mihály 
vajda. Rácz György Szathmárra jutván találta ott Bástát, 
Ugnod Dávidot, Székel Mihályt, kikkel szemben lévén, meg-
jelentette járásának okát, hogy ők is értenék, mivel bocsátotta 
volna el Sztroja Buleszti és Rácz Györgyöt az lengyel király-
hoz Mihály vajda; és hogy doktor Pezzennel is ennek előtte 
közlötte volna ezen dolgot Mihály vajda az urok Fejérváratt, 
kiknek felette igen tetszett ez dolog. Szathmárról Munkácsra 
mentenek Sztroja és Rácz György, és postát bocsáttak bé 
onnat Lengyelországban, ki által megjelentették ott-léteket, 
és bémenő szándék okot, ha salvus conductust adnak nekiek. 
Azonközben hire jutott az erdélyiek feltámadásában az vaj-
dára. Ott megtartóztatta Rákóczi Zsigmond őket. Sztroját el-
bocsátták ; öt holnap múlva Szathmárrúl vitték Rácz Györ-
gyöt Kővárban; ott négy holnapig tartották fogva mind-
addig, mig az vajda császártól Tokajhoz jutott, akkor bocsát-
tálc el Kővárból az vajda törekedésire Rácz Györgyöt, és 
Rácz György az vajdához ment ki. 

1600. Erd. Muz. 46. i. 

Muraltus Jánost azért küldötte volt Mihály vajda Zsig-
mondhoz Lengyelországban, hogy valamint valahogy lehet, Zsig-
mondot megölje vagy méreggel, vagy egyébképpen; mert tudta 
Zsigmondnak az országhoz való jussát, és ezután is valamit 
indit ellene. Az molduvai vajdának kezében akadt Muraltus 
Jeremiás vajdának is, meg akarta öletni, de Zsigmond töre-
kedett érette. 

Ha penig Muraltus Zsigmondot meg nem ölhetné, ez 
volt az vajda oratiójának scopussa, hogy persvadeálja, és ide 
beszélje Erdélyben az vajda keziben ily okokkal: hogy Flori-
kát az ő leányát elvegye Zsigmond, és Petrasco fiának az mol-
duvai vajda leányát szerzé. Ez meglévén Brassót, és Fogarast 
hagyja kézinél és az többit Zsigmondnak visszaadja. Zsigmond 
emberit minden erősségekben belé bocsátja, és azután Havas-
elföldiben vissza megyen. Zsigmondon ez annyira fogott, hogy 
el is jött volna, de Herselius dissvacleálta; és Szilvási Boldi-
zsár és Dávid deák consentiáltak, hogy tantam occasionem ne 
negligat, sed sequatur fortunae ductum. Ez alatt csak hire 
jöve, hogy Mihály vajda csak éget erőssen, és benn vagyon Mol-
duvában. 

Muraltust Szucsvában az molduvai vajda úgy fogatta 
meg, és ugyan fogva vitte el véle Hutinban, meg is akarta 
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öletni, de Zsigmond intercedált érette, hanem azután csak 
fogva tartotta vasban, és erős tömleczben; azután Zsigmoddal 
jött be az utolsó bejövetelekor. Muraltus az goroszlai harcz 
u tán Szebenben lakék mind mi velünk együtt. 

Mihály vajdának ilyen szándéka volt Lengyelországra, 
hogy miképpen cardinált és Jeremiást az molduvai vajdát 
szóval tartotta, azonképpen az lengyel királyt is szóval tartván. 

Hev. Coll. LXVIII. k. 265. (lehúzva 428. 0.) 1. 1600 . 

1600. M i h á l y v a j d a M o 1 d o v á r a. 

Mikor Mihály vajda Moldovába ment volt haddal pün-
köst tájba, ilyen tanácsot fogott volt magába: hogy Érdél-
ből az fűfü nemesek közzül u. m. harminczot fiával együtt 
Havasalföldébe küldött volt ez okáért, hogyha Moldovába va-
lami gonosz szerencse találna, mindjárt az ellenség Sigmondot 
Érdélbe behozná és igy Mihály vajda kirekesztődnék innét és 
Havasalföldébe kellene szorúlni, ott az nemesség u. m. egy zá-
log volt volna neki. Az nemesek ezek voltanak: Sennyey Pon-
grácz úr, Bodony István úr, Bánli Gábor úr, Bogáti Miklós, 
Kamut ! Farkas, Mikolá János, Belleő György, Gyulai Fe-
rencz, Taroczi Sebestyén, Torma Kristóf, Baladfi István, Be-
senyei István, Bornemisza István, Bánfi György, Bánfi Mihály, 
Bánfi Ferencz. 

Mindenestül harminczan voltanak, kik öt hónapig volta-
nak oda, tavasztúl fogva aratásig etc. 

Hev. Coll. LXVIII. 124. 1. (lehúzva 276.) 1 6 0 0 . 

M i h á l y v a j d a B án f f i h u n y a d o t m e g é g e t t e t i , 
a n n o 1600 m e n s e A u g u s t o . 

Ez volt az oka: városonként elosztatta volt Mihály 
vajda Érdélben az ű drabantit, kiket éléssel kellett tartani és 
noha bizonyos rendi és határa volt az tartásnak, mindazáltal 
az oláhok nem elégedvén meg az ű kosztjokkal, sarczoltatták, 
verték, dúlták az községet, ragadoztanak, vontanak és minden 
boszút töttek az szeginy közsígen. Bánffihunyadra adtanak 
volt száznyolczvan veres drabantot, kiket az hunyadiak tartot-
tanak étellel és itallal. Noha hűségesen az ű igazoltat megadták 
mindazáltal mihelt az bort megizelitették, minden vészéit töt-
tenek az gazdájokon és mind az egész várost szóval, szitokkal, 
minden gyalázattal vesztegették. Történik egyszer ilyen dolog. 
Vasárnap nagy vásár szokott Huuyadon lenni, minden ott vi-
dékrül az oláhok és magyar parasztság bemegyen az vásárra, 
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ki árút viszen, ki veszen. Az oláh drabantok az piaczon járván, 
indítnak ilyen dolgot: volt egy lator oláh köztök felfogadja 
az többivel, hogy ű egyedül az egész vásárt elfutamtatja, és 
elűzi. Felfogadják egy veder borba. Az oláh felkészül, két 
vagy három botot vészen és kit kezébe, kit az öve közibe von-
szon. Elindúl, reá az vásárra, és az bottal kit hol ért, oláhot, 
magyart, férfiat, asszonyembert sok veréssel, ütéssel, kiáltás-
sal addig csapdos és addig debacchál széllel, hogy mind az 
vásárbeli parasztság elfutamodik, kiki árúját az piaczon hagyja. 
Az többi az oláhok közzűl, kik az játéknek nézői voltak, reá az 
marhákra, kapdosták, hordották nagy nevetéssel és kacza-
gással, csúfolták az magyarokat, hogy oly roszak volnának, 
hogy egy botos oláh elkergetné, és elűzne bennek ilyen so-
kaságot, 

Ezféle dologrúl mikor panaszlottak volna az oláhok 
hadnagyának, amaz csak nevetéssel mulatja el minden pa-
naszokot. 

Ez igy lévén történik egyszer ez, hogy az hunyadiak ünnön 
köztök elrendelik, hogy vasárnap-nap az predicatio megléteig 
senki élést és bort ne vigyen az oláhoknak, hanem predicatio 
után vigyenek ételt. Mikor vasárnap predicatiora mennének az 
városbeliek és immár az pap predicallana, két avagy három 
oláh drabant egy polgárt ugyanott az templum mellett előfog, 
és szekercze fokokkal igen megverik az hátát vállát, ez okáért, 
hogy ételt ű nekik nem visznek. Az polgár nagy kiáltással 
be az templomba és mindjárt az egész városbeli népet, ki be-
gyűlt volt. kitóditja és városúl rá támadnak azon órában az 
oláhokra, ki kövekkel, ki botokkal, ki egyéb paraszt fegyverek-
kel házonként kezdik űket kergetni, ölni, vágni, ugyannira 
hogy a száznyolczvan oláhból csak tiz avagy tizenkettő ha el-
szalad, ki az mező és erdőre, ki penig az nemes ember házaiba. 
Igy mindinkább agyonvervén űket, egy nagy vermet ásnak az 
hunyadiok ű magok és ugyanott az templom mellett mind azon 
verembe hányják az holttesteket; volt oly egynehány, kit holt-
elevenen vetettek az verembe, némely ugyan onnat az verem-
ből vizet kért innya, az sebtűi szomjúhozván. Az hunyadiak 
közül volt oly ki igy felelt nekik: ezelőtt borral sem tölthet-
tünk vala be, mostan immár csak az vizzel is megelégednél; 
és igy földet hányván reájok eltemették űket, kit halva, kit 
elevenen. 

Ez dolgot Mihály vajda megértvén Fejérvárra, mikor 
min gyárt reá akart volna küldeni az hunyadiakra és mind el-
veszteni űket. Az magyar urak közzűl könyörögvén erre veszik, 
hogy láttassa meg törvénynyel és lássa meg mit cselekedtek az 
oláhok, igy osztán büntesse űket. 
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Mihály vajda noha olyan pogán szabású kegyetlen feje-
delem volt, enged ez intísnek és könyörgésnek, mely olyan em-
berben csuda volt. Mostan penig az keresztyén fejedelmek és 
hadviselő emberek azt nem cselekedik, a mit Mihály vajda, mert 
minden törvén és igazság meglátás nélkül öltön ölék, fogton 
fogak, vágton vágák, dulton dúlák, kergetten kérgeték az ne-
mes embereket és polgári rendet és szegény községet. (Oldalt 
jegyzetben: Bástárúl szól.) Azért Mihály vajda az boerokot 
és magyar urakot begyüjtvén, ugyanott Fejérváratt törvént 
lát tatot t benne, elküldvén annakelőtte, kik hüttel bevennék az 
oláhok felől való bizonságokot, mit cselekettenek legyen Há-
nyadon. Az törvén igy találja, hogy az hunyadiak vétkesek, 
ós pártolók, ezokáért, mert az oláhok ha mit törvén és igazság 
kivül cselekedtenek, meg kellett volna Mihály vajdának üzenni 
és értésére adni és igy Mihály vajda megbüntette volna az 
hadnagy okot érte, kit ha Mihály vajda nem cselekedett volna, 
azután volt volna módjok az oláhok ellen való támadásba. Igy 
meg lévén az törvén, azután egy nehán nappal ötszáz draban-
tolcot oláhokat reá küld az hunyadiakra és Csáki Istvánt is 
Egeresből és Almásból oda választja, hogy ű is velek legyen 
és mind elveszessék és megégessék az Hunyadon valókot. De 
vagy Csáki István, vagy más az urak közzíil megizente volt az 
hunyadiaknak, hogy viseljenek gondot magokra, mert mind el-
vesznek. Azért az hunyadiak ezt értvén, mind kitakaródtanak 
volt Hunyadból, ki imide, ki amoda, ki Szilágyba és szinte Vá-
radra is és másuva; tiz vagy tizenkét kuldusok maradtanak 
volt otthon, kik bolondúl nem értették mint leszen az dolog. 
Igy rájok küldvén Mihály vajda mind elégetteti az várost egy 
avagy két udvarház kivül az hova az oláhokban beszállottak 
volt és az benne való kevés hitván kuldust mind levágták. Ez 
dolog volt csak Mihály vajda kiverése eíőtt úgymint három 
vagy négy héttel. 

Pray. Coll. Tom. J. 59. Nr. 47. Szam. sz. 202. 1 6 0 0 . 

1600. Kornis Gáspárt kérdi vala Mihály vajda, mit ér-
demelnének azok kiket mikoron kardjával megvött volna, meg-
eskedtenek volna neki, még is reá támadtanak volna, ezt pe-
nig mondja volt az bánfi-hunyadiakrúl, kik egynehány oláh 
drabantokat megöltek volt. Erre Kornis igy felel: hogy ha 
méltatlan cselekedtek volt, megérdemlik az büntetést, de nem 
illendő hogy az bűnösökkel együtt az bűntelenek is elveszsze-
nek, úgy lött az, hogy az vajda törvényt láttatott reájok. 

Pray. Coll. 59. Tom. -T. Szam. sz. 202. 1 6 0 0 . 

1600. Imecs Miliált úgy bocsátta Mihály vajda Siculiába, 

Oldali: 
Szalánczi 
Lászlót 

küldte volt 
Himyadi-a 
inquirálni 
az vajda. 
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liogy Makó Györgyöt és az több magyar hadnagyokat levágassa; 
erre való képest támadtanak reá. Minden kétség penig Makó-
hoz, Tárkány Istvánhoz és az többihez innen volt, hogy mikor 
Mihály vajda Moldovába volt haddal, akkor Székely Mózes és 
egynehányan tú l az Neszteren mentenek volt, és alattomban 
szembe löttenek Bátori Zsigmonddal. 

1600. Erd. Muz. 134. 1. 

Legelőször mikor Mihály vajda etc (Közölve 
Székely Krónika 93. lap.) 

Mikor Mihály vajda előtt visszaindúlt volt az nemesség 
tábora, hogy Mihályt kivegyék az szorosból, az lengyelek erős-
sen szidták az magyarokat, és Mihály is azt mondta volna: 
immár Prágáig meg ne álljunk; oly nagy bizodalma volt az 
nyereséghez. 

1 6 0 0 . Hev Coll. LXVII I . k. 98. r. sz. 248.) 

M i h á l y v a j d a e l l e n v a l ó c o n s p i r a t i ó b a n 1600. 

Küldötte volt Fejérvárrúl Mihály vajda az tordai magya-
rok táborába Trauzner Lukácsot és egy oláh bőért, kinek neve 
Andre Posztelnik. Ezektűi izen három rendbeli embereknek, 
Bastanak, az katona rendnek és az országnak. Az országnak igy 
izent (sírva mondta), tekintsék meg mikor én ez országot fegyve-
remmel megvöttem, kezemben voltanak mind fejenkint, oly ke-
gyelmességgel cselekedtem, hogy az harcz után senkinek hántása 
nem volt, mindeneket törvényekbe és igazságokba tartottam 
meg, miért mivelik ezt ? magam szabad voltam volna vele, hogy 
jure belli mindeneket elveszthettem volna, de hogy inkább hoz-
zám kapcsolhassam őket, mideneknek, az mit szinte tűlem kí-
vánni fogtak, úgy cselekedtem, hadam népét úgy viseltem, hogy 
fenyítékben tartottam. Gondolják meg, hogy az Isten is min-
denkoron az igaz causának faveál. 

(Oldaljegyzet: Küldötte volt Filstik Pétert is kolozsvá-
rit Kolozsvárra, ki akkor Zalakna Bányán volt; Fej érvárra ho-
zatta, onnnat küldötte Kolozsvárra, az kolozsváriak küldték 
Tordára Csákinak.) 

Az katona rendnek ezt izente: jusson eszekbe minemű 
szegény renden voltak Havasalföldében és itt is Érdélben lo-
vamot, fegyveremet, ruhámot levetettem, nekiek adtam, min-
denben kedveket kerestem, enmagam csaknem szegénynyé 
lőttem, hogy űket kazdagíthassam. Gondolják meg azt, ki el-
len vontanak kardot, micsoda tisztessíggel eszik ezután kenye-
reket ; nem úgy tartottam űket mint szolgáimot, hanem mint 
liaimot, mikor valami nyererég volt, minden prédát nekik en-
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gedtem. Az istenre és emberekre esküszik: hogyha liozzám 
térnek, minden jóval leszek nekiek. Tudják Havasalföldében is, 
hogy én utánam nyertétek az török ellen minden híreket, ne-
veket, kazdagságokot. — Ezeket mondván Trauznernek sírva 
felette sokat igírt neki, hogy az követségben híven eljárjon. 
Oda Tordára menvén Trauzner megtartóztatják és mikoron 
kérdenék privatim egy is más is hogy mondaná meg miért 
küldöttek volna, Trauzner nem mondotta meg, hanem ugyan 
audientiát nem adtak neki, ez okáért hiszem hogy az embere-
ket el ne hitesse beszédével. Ezután Trauzner után küldötte 
volt Ungvári János papot egy jezsuita pappal páter Grego-
riussal vásárhelyivel, egy székellel. Harmadszor küldötte Zla-
tari Mátyást az exaetort, kiktűl igen szorgalmatoson izent. 
Bastának ezt izente: nám az császártúl nincsen arra való semmi 
tanúsága, liogy reám jüjjön, hagyjon békét, nám én az császár-
nak hív szolgája voltam, Havasalföldében az emnagam költségé-
vel nagy sokat cselekedtem az török ellen, és ez országból is 
András cardinalt kivertem, ű felsége számára foglaltam ez orszá-
got ellenségén boszút állottam, kit ha nem cselekedtem volna, 
mind ez óráig az ország ű felsége kezében nem volna, Báthori 
András oly hitelt szerzett volt magának mind Moldovában, 
Lengyelországban és mind az töröknél, hogy ü felsége az római 
császár nehezen verhette volna ki ez országból, melyet én mikor 
megcselekedtem legyen nem illendő hogy ilyen jótéteményem-
ért énnekem gonoszszal fizessenek. Ez követséggel Trauzner 
Lukácsot megtartóztatták Tordán és publice nem hagyták meg-
mondani az követséget. 

Annakelőtte penig két héttel az conspiratio előtt küldötte 
volt Lengyelországba Rácz Györgyöt, mely mellett volt Sárvári 
Mihály is. De ezek előtt akarta volt küldeni Gyulafi Lestárt 
Rácz Györgygyei, de Gyulafi felől voltak olyak, hogy arra 
tanácslották az vajdát, hogy ne küldje Gyulafit, mert eleitül 
fogva Gyulafi az Bátoriak szolgája volt, és félő, hogy nem jár 
el híven az dologban, mert noha oda be igen sok és nagy kö-
vetségekbe jár t Gyulafi az Bátoriaktúl, de azért nem bátorsá-
gos ; ütet nem küldötte, így azért Gyulafit elhagyván Rácz 
Györgyöt küldötte. Az követségnek ez volt sommája: hogy 
Mihály vajda az lengyel királylyal nagy barátságot, szomszéd-
ságot és igyenességet akar szerzeni, mentette magát miért Mol-
dovára kellett menni és miért Érdéit is elfoglalni. De Mihály 
vajdának ilyen czigánsága volt,hogy ü az erdélihaddal és az mol-

. dovai haddal, melyet immár öszve gyűtött volt Érdélben Tordá-
nál és egyéb helyeken Lengyelországra beüssön és Maximilián 
berezegnek is másfelől megüzente, hogy ü is Sileziából menjen 
be Lengyelországba és igy két felől az lengyelekre menvén és 
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megbírván űket, Maximilianus az lengyel királyságba befér-
kezhessék. 

(Oldaljegyzet: De azért itt is az ű maga hasznát kereste 
Mi hál, mert ti akart Lengyelországba királ lenni, szinte olyan 
módon, mint Érdéit elfoglalá czigánsággal német császár 
nevét praetendálván.) 

Rácz György mikor elindult volna, hogy az lengyelek-
nek szép szót adjon, mikor Magyarországba menne, azonköz-
ben itt Érdélben az ország, kiket Mihály öszve gyűjtött volt, 
Mihályra támad és Básta segítségre jti be az országnak, és ez 
hír hallván Rácz Györgyöt megtartóztatják és Munkácson 
Rákóczy Zsigmond Basta akaratjából megtartóztatja, mely 
Basta akkoron Kassán generalis kapitan volt, királyképe, 
de csak vice generál, mert mást akart az császár oda az 
tisztbe lielyheztetni, de mig más jti csak addig legyen ott tem-
porarius kapitan. 

Mihály vajdának penig immár volt tractája és practicája 
az lengyelországi birodalomba való kioviai vajdával, kinek Con-
stantinus neve volt (sic putamus). Ez Mihály vajdával egyetér-
tett és immár hozzá hajtotta volt nagy sok igiretekkel. Mikor 
ezekben forgódnék Mihály vajda, azonban az erdélyiek reá 
támadnak Mihály vajdára. 

Az szembevíváskor Miriszlónál, noha nagy bátorsággal 
mentenek az vajdára, de nem volt félelem nélkül az dolog; 
mert csak az mint Senyei Pongrácz megmustrálta az népet, 
csak puskás is Mihály vajdának 20 ezer volt, mely véletlen so-
kaság nagy sollicitudót adott volt az magyaroknak és Basta-
nak, kik ellene voltanak.*) Barcsay András volt generalis ka-
pitánya Mihály vajdának az Miriszló mezején. Mihály vajdá-
val voltak az magyar nemesek közztil ezek, kik nem mehettek 
az tordai táborba: Sennyei Pongrácz, Bodoni István, Békés 
István, Barcsay András, egy árúló Szalasdi Dániel. 

Szászsebesnél volt az székel tábor, Mihály vajda hivei, 
ezeket teljességgel hozzá kapcsolta volt\Mihály vajda az sza-
badsággal. Mikor itt volnának az székelyek, megizeni és meg-
parancsolja Mihály vajda az ország táborának, ki Tordánál 
gyülekezett volt öszve, hogy minden nemes ember másod ma-
gával jüjjön oda Eejérvárra, szolgájokot hagyják ott az tábor-
ban Tordánál. Ezt az nemesség eszébe veszi, hogy űket az szé-
kelyekkel akarja levágatni, és gondolkodni kezdenek felőle 
és igy pártoltanak el tűle az urak. Ez tanácsot, hogy az ne-
messíget levágassa, adta tanácsúi Mihály vajdának Ban Mi-

*) Alant jegyzetben : Rettegő félelmes hada volt Mihály vajdának, 
és gyakorta felrezzent és gyakorta (egg sor levágva a lap alján.) 
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hálcsa, és mind az több boerok ís furdalták erre, liogy megcse-
lekedj e, mert ezután is ezek miá kell elveszni. Minden boerok 
ellen csak Kulcsár Hadul adta tanácsúi Mihály vajdának, liogy 
azt ne cselekedje, hanem inkább szerettesse magát Mihály vajda 
az nemesekkel, kik Moldovában is jól szolgáltának az vajdának, 
és ezután is sok dolgokat vihet véghez velek. — Ez Kulcsár 
Kádul az boerok között legfűbb volt és igen nagy úr, hogy 
Havasalföldének majd harmadát ű birta, régi nemzet, Bulzest 
famíliából Való, mely igen régi és nagy familia Havasalföldé-
ben. Ez magyarúl is tudott és barátja volt az magyaroknak. 
It t Érdélben is lakott Báthori István vajda idejében, az ifjak , 
között volt és étekfogója volt Báthori vajdának. Ezt az neme-
sek ellen való veszedelmet, melyet Mihály vajda akart csele-
kedni, Bán Mihálcsa ugyan megvallotta, mikor Ban Mihálcsát 
megölette Basta. 

Mikor Mihály vajda Fejérvárrúl kimenne az tordai had 
ellen, éczaka Fejérváratt mikor alunnék, nagy hirtelen látja 
álmában, hogy Torda felől nagy fekete felleg támad és Fejér-
vár felett megállván az vajdát nagy dörgéssel agyonüti; igy nagy 
hírtelen felugordván ágyából és úgy mint esze nélkül felriad-
ván, gyertyát liozat, behivatja Sennyey Pongráczot, Bodoni 
Istvánt és az boerokban; azok biztatják, hogy ne higyjen álmá-
nak. Oly igen megrettent volt ezen, mert igen superstitiosa 
az a natio, hogy másnap mindjárt el akart futni Havasal-
földébe, igy ítélvén az álomból, hogy nem jól leszen dolga. 
De az boerok nagy könyörgéssel tartóztatták meg, hogy mind 
ott vesznek, ha elmegyen etc. Es igy nagy kétségesen maradott 
meg, és ez álom látás után másnap inclúlt ki Fejérvárrúl az 
nemesség ellen. 

ilev. Coll. LXVI1L 102. (lehúzva 254.) lap. 1 6 0 0 . 
sept. 18. 

1600. M i r i z l o i h a r c z r a . 

Mihály vajda mikor Fejérvárrúl kimenne az szent Mi-
hály kapuján, az tömlöczben való latrokot, rabokot mind el-
bocsáttatá. Mikor az tömlöcztartót hamar fel nem találnák, 
az lakatot leverette és igy elbocsáttatta mind űket, Ezeket tol-
mácsoltatta Zalasdi Dániellel nekiek, az foglyok ki oláh, ki 
tót, ki magyar volt, ezután legyetek jámborak, úgymond, és 
könyörögjetek értem az istennek, hogy meggyőzhessem ellen-
ségemet, és igy ment ki Fejérvárrúl. 

Legelőször Mihály vajda, mikor az conspiratiót meg-
értette volna, Csáki Istvánt küldötte volt hozzájok, hogy az 
egész nemességet hozza oda Fejérvárhoz és Szászsebeshez. De 
Csákit az katonaság és nemesség megtartóztatják és mikoron 
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nehezen vehetnék reá, hogy velek együtt legyen, ugyan fenyí-
tékkel arra veszik, hogy egyet értsen velek Mihál ellen és igy 
generálissá teszik mind az egész táborban Tordánál. 

Mikor Mihály vajda előtt visszaindult volna az nemesség 
tábora, hogy Mihál táborát kivegyék az szorosból, az lengye-
lek szidták erősen az magyarokot, és Mihály is ezt mondta 
volna: immár Prágáig meg ne álljunk, oly nagy bizodalma 
volt az nyeresíghez. 

1 6 0 0 . Erd. Muz. 124. 1. 
sept. 18. 

Húszezer puskása volt Mihály vajdának, és tizenöt-
ezer lovagja, mikor Miriszlónál megverték az erdélyiek, ugy 
mondják. 

1 6 0 0 . I I e v - Go11- E XVII I . 266. (lehúzva 4 28. E.) lap. 

1600. M i li á 1 y v a j d a h a r c z á r ú l M i r i s z l ó n á 1. 

Húszezer puskása volt Mihály vajdának Miriszlónál csak 
puskása; minden hada állott oláhból, székelyből, magyarból,, 
ráczból, lengyelből. Mikor Miriszlóhoz jutott volna, az Holt-
Marosnál szállott, egy vízfolyás árok volt előtte, az az árok 
volt az ü táborának nagy oltalma. Vasárnap estve felé kozá-
kok egy sereggel j övének Miriszlónak az Basta tábora felől 
való végére, ott sokat ellenkedének, de az magyarok rá men-
vén, mind az Mihály táboráig űzék űket. Az űzés alatt az falut 
az kozákok meggyúták, hogy az űzéstűl inkább megszűnjenek 
az magyarok, de a felől ugyan eljárának dolgokban. Ezen-
közben az magyarság ez visszaverésen kapván, tetszék hogy 
mindjárt minden erővel az vajda táborára menjenek. Ez dolog 
felől Csáky István, ki Basta után generalis volt az hadban, 
megyen egy néhány nemes emberrel Bastához, vele volt több 
fű emberek közt Mikola János is. Csáky Bastának megtolmá-
csoltatja, hogy ha ű nagyságának is tetszenék, az egész vitézlő 
rendnek igy tetszik, hogy mindjárt in stan menjenek derék 
erővel az vajda hadára. Erre Basta igy felel: a vajda az mint 
én ez helynek állapotját látom erős helyen vagyon, nagy ká-
runkkal vehetjük ki onnat. Más az liogy immár el is múlt az 
ideje, estve felé vagyon. Az vajda igen czigán, azért mi is 
ravaszok legyünk. Ha úgy tetszik nektek, hogy megvíjjunk 
vele, én sem vonom hátra magam előtte. De ha megveretünk, 
az én uramnak sok némete vagyon másutt, nem sok kárt vall 
ez velem való németek veszedelmében; de tinektek nagyban 
kezd állani ez veszedelem. Egy országot és mind fejenként ma-
gatokat vesztitek el vele. Énnekem azért igy tetszik, hogy ez 
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éjszakot várjuk meg. Az vajda ez éjjel vagy elmegyen előttünk, 
vagy szembe jű holnap velünk és reánk jű. Legyünk vesztegsíg-
ben, holnap jobb módunk leszen az dologban. Ilyenképen meg-
állván az Basta tanácsán, holnap reggel mikor látta volna 
Basta, hogy az vajda ugyanazon erős helyen vagyon, ilyen for-
mát gondola az dologban. Először Csáky Istvánt hozzá hivatá 
és meghagyá, hogy az sereget szinte azon renddel viselje és 
állassa, az melyben szükség lenni. Ez helyből vissza kell szál-
lani, hogy az vajdát vonjuk ki onnat az szorosból. Mikoron 
kijű onnat az mezőre, akkor lássunk dolgunkhoz. Ez tanács 
Bastátúl származott és Csáki István is az fű fű hadnagyoknak, 
de igen kevésnek az dolgot megjelentvén, széprenddel és 
lassan-lassan visszatérítették az sereget Decse felől, mintha 
Mihály vajda előtt ugyan el akarnának menni és futni. Ez 
tanácsot Barbély György magának tulajdonította, de Basta 
gondolatja volt elsőben nem másé. így mikor Decse falu felé 
mennének, az kik ez tanácsot nem értették, ugyan fűemberek 
is sopánkodtak: és, úgymond, elveszénk, im elfutnak az vajda 
előtt, im mind országunkat s mind mi magunkat ez órában 
vesztjük el etc. Mikor Decséig mentenek volna, az hadnagyok 
megállatják és rendbe állatják az sereget. Azonközben látják, 
hogy az vajda is Miriszlón által takarodik minden hadával és 
az mezőre kiszáll; sok taraszkokkal, álgyúkkal. Nagy hosszú 
rendbe állatta volt az vajda az taraszkokot az Marostúl fogva 
az hegyig, másfelől sok rendben lövő szerszámok voltanak és 
miérthogy az Basta serege és magyarok veszteg állottanak, 
ugyan nagy kár lött az lövés miatt bennek, mert mind igye-
nesen és mind harántokon két felől ódalba lűttön lűtte az 
vajda űket . Mikor Básta szembe állott volna Mihálylyal, kérdi 
Mihály Barcsaytúl: mi szándékok volna ezeknek. Mond Bar-
csay András : ezek bizony megvínak velünk, ezentűl szembe 
jűnek reánk. Mond az vajda: csináljunk békességet köztünk. 
Mond Barcsay: nó bizony késő immár, hanem jobb ha mind-
járt r á d vészed az fegyver derekát. így Barcsay, mert ü 
volt az vajda után úgymint generalis, rendbe állatván az sere-
get, az székelyekkel jó idein kisütteti az puskákot, úgy hogy 
nem ár to t t semmit az magyar hadnak. Ezenközbe az hegy ol-
dalrűl mikor menne Decse felé az Basta tábora, nagy kiáltás-
sal az kozákok szidogatni (kezdék) az magyarokot és minden 
rútsággal illetni. Azután ezek is mikor szembe állatták volna, 
lejöttenek az hegyódalrúl és az többi közibe állottak. De az 
kozákok, kik azelőtt úgy pökik volt az markokat, semmit nem 
víván, praecipites az Marosban ugrottanak, és igy az vajda 
megfutamodván, nagy sok veszedelmével kiment Erdélyből. 
Sok rácz, oláh, lengel és magyar is ott hagyta az fogát. 
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1 6 0 0 . Erd. Muz. 295. 1. 

Michael vajdát Brassónál szemtől szemben szidta Baba 
Noak: miért víttál meg — úgy mond — véllek; tudod-e hogy 
megirtam, hogy reá várj engemet, mert én tudtam, hogy rosz 
vagy te, hiszen az molduvai had is útban volt. Ekkor hogy 
Mihály vajda lőtette az magyarokot, úgy állottak mint az kő-
szikla, hogy csak nézni is szörnyű dolog volt. 

Basta látván Mihály vajda népének sokaságát Miriszló-
nál, azt mondotta az magyaroknak: vas az ti fejetek, mert ha 
én ezt tudtam volna, soha ennyi néppel szemben nem szállot-
tam volna. Csak puskás gyalogja is volt akkor Mihály vajdá-
nak 6000. Basta találmánya volt, hogy Miriszlónál fugát símu-
láljanak. 

1 6 0 0 . Pray-Coll. Tom. J . 59. Nr. 47. Szarn. L. sz. 203.1. 

1600. P a r a d e i z e r . 
Romffnak sógora volt Paradeizer, ű commendálta volt 

az kanisai tisztre, azért vetette ki császár Romffot, hogy olyan 
liitván embert commendált volt arra az tisztre. Ingyen sem 
vítták és mindjárást megadta. 



1601. 
Hey. Coll. LXVIII . 315. (lehúzva 477.) lap. 

A n n o c l o m i n i 1601. 

2. Januarii. Kornis Farkast, kit Mihály vajda megöle-
tett vala Fejérváratt, eltemetek az Morgó mezején Fejérvár-
nál ; Székel Moses és Bogáti Miklós pompával temetteték el. 

3. Januarii, ki az ő-kalendariom szerint karácson esti 
volt, Fejérváratt Csizmazia Miklós házánál az újonnan sütött 
kenyérből vér omlott ki, mely kenyeret azután én is láttam, 
Szam. István. 

Ugnot Dánielt ez üdőbe hallók, hogy megholt. 
3. die Februarii az országgyűlésébe megfogák országúi 

Sennyei Pongráczot, Kornis Gáspárt, Bodoni Istvánt, Giczi 
Pétert és (Hu)szár Pétert . Ez két utóisót Dévára vivék fogva; 
Sennyeit, Kornist, Huszárt és Giczit Görginbe. Ezért hogy 
Mihály vajdával egyet értettek volna az Érdélbe bejövésével 
Mi hál va j dával (igy). 

22. Januarii, Bernátfi János haza jőve Konstantinápol-
ból, kit Mibály vajda küldött volt oda. 

23. Januarii Georgius Miszti az fejérvári cantor hagy-
mázba magába az hasába veré az kést és meghala. 

Januariusban Várad körníkébe nagy mendörgés, vil-
lámás. 

Basta Györgyöt kiküldé az ország Érdélből mense feb-
ruárit ). 

5. Januarii Baba Noakot megsüték Kolozsváratt az 
pelengérnél. 

Mense Februario Óvári Istvánt Ibrahim basához küldék 
Nánd orfej érvárra. 

26. Febr. 16. lövőszerszámot inditanak Fejérvárrúl Ko-
lozsvárra. 

Jegyzet. 1) »3. die Februarii«-ra »21. Januari i« van ki javítva Sza-
mosküzy kezével. 

2) »5. Januarii« más kézzel van a kihúzott, »5. Februarii« felett. 

. Oldalt: 
»vide sup. 
pag. 422.« 
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1 6 0 1 . Erd. Muz 285.1. 

2. Januar i i jöve Básta G yörgy Fej érvárról Kolosvárra 
az gyűlésben, és az generalis Csáki István és az főfő emberek. 

3. Febr . kiálták ki az gyűlésből az Csáki István szállásá-
ról,hogy Báthori Zsigmondot választották fejedelemnek. Ugyan-
azon nap Senyei Pungráczot és Kornis Gáspárt megfogák. 

7. die. Básta György az maga cornetájával és zászlójá-
val kimene az városból. 

12. die, Jöve be Székely Mózes az nímet úrral Rodniczal. 
ki megadta Maros Ujj várat. 

27. Mártii bejöve Kolosvárra Báthori Zsigmond. Az 
egész derék had megálla süveget vetvén 3-szor Jésust kiálta-
nak. Ez meglevén Zsigmond az jesuitákhoz mene az farkas 
utczai templomban; azután mene szállására. 

8. Április, Első gyűlésben azt végezék, hogy az hadra 
minden férfi egy-egy fl. adjon. 

12. die. Megesküszik Báthori Zsigmond az nagy templom-
ban az erdélyi fejedelemségre. 

27. Junii. Vitete ki Szamosfalvánál való táborban az 
fejedelem 43. zászlót. Az négy öreget Csáky Istvánnak adá, az 
négyét Székely Mózesnek. Igy két generalist választa hadába, 
mely egyik oka lőn az veszedelemnek. Innét indula meg az tá-
bor Gyalu felé. Sok helyen gyúladoza meg Kolosvár; híre volt, 
hogy Mihály vajda gyúladoztatja meg alattomban. 

3. Augusti. Veszté el Báthori Zsigmond Erdélyt Go-
roszlónál. 

1 6 0 1 . (Pray. Coll, Res. Transs. tom. J. 59. Nr. 10) régi sz. 670. 1. 

1601. Bochkay István ment vót fel Prágába, elvégezték 
volt, hogy megfogják ott, lielt is készítettek volt neki, az Ro-
senberg házát tisztították volt meg az hol fogva tartsák ; egy-
nehány okot praetendáltak, az Sidmond meghozását Erdélybe, 
pénzes volta is ártott neki, az magyart is akarták szállítani, 
az religio dolga is volt az oka. De Náprági Demeter pispek 
fogta pártját , minden difficultásokra ű tött választ, Elszaba-
dulván onnat nagy nehezen, fogadást tött hogy soha többé 
Prágába nem megyen. Csáki Istvánt is hivatják volt; ha fel-
ment volna, oda maradott volna. 

1 6 0 1 . Erd. Muz. 48. 1. 

B á b a N o á k r ó 1. 

Bába Noák egy közrend katona volt először; Mihály 
vajdához jöt t volt Havaselföldiben ; ott Mihály vajda liajduk 
hadnagyává tötte volt. Rácz fi volt; török fogságban lévén, 
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minden fogait az törökök kiszedték volt, úgy liogy egy foga 
sem volt szájában. Egyszer Mihály vajda elküldi túl Dunán 
csatára. Megyen el Bába Noák hétszáz magával; Vrácza egy 
kastélynak neve, mely két napi járó föld túl az Dunán; azt 
megégeti Bába Noák. Azonközben innét az Dunán reá gyüle-
keznek az törökök. Bába Noák nem mér azon uton visszajönni, 
az melyen elment volt (hanem miért hogy jó kaluz volt) min-
den népét az Barkoncza havasra viszi fel, mely Yráczon túl 
volt, Nóvák havassával határos; ott addig csavarog népivel, 
hogy közéi Szophiához mind oda csavargott. Végre más úton 
nagy messze visszatér, és az Dunáig jővén, ő Florentin kastély-
hoz Orsván alól Bodonhoz nem messze, és ott megliarczolván 
az florentini törökkel sok hajókat nyer el, kik az kastélyhoz 
valók voltak, és azokban szállitván az ő hétszáz embereit, ke-
vés veszedelemmel annyi ideig való bujdosásból hazajőHavas-
elföldiben. Mirden népiben nyolcz ember veszett el. ü sok 
rab okot, marhákot hozott. Attólfogva Mihály vajda nagy be-
csületben tartotta. 

Mihály vajda balog volt; jobb felől viselte az kardot; 
innét az magyar katonák Balog Mihálynak liítták. 

Erd. Muz. 44, 1, 1 6 0 1 . 

B á b a N o á k , é s S a s ki p a p r ó l 1601. m c n s e 
J a n u a r i i. 

Porechia falutól az Dunán közéi Szendrőhöz; oda való 
volt Bába Noák. Az papjának, kit véle megsütöttenek volt 
Kolosváratt, Saski volt neve. Noák mindeneknek hajdúsá-
gával kereste volt életét; török is volt egy ideig, szubasa volt 
az törökök között. Floch az Duna parton, onnat való volt; 
Petrasco fiának mondta magát, azért neveztette volt az fiát is 
Petrascónak Mihály vajda. 

B á b a Noáknak és az oláh papnak Saskinak ez volt pra-
cticája, hogy Lúgost és Karány-Sebest török kézben adják. Ez 
papot Írattatta bé Bába Noák, kit mind levelestől megfogtak. 

A z mikor én írok, akkor jöjjetek, és kezetekben leszen 
Lúgos ; ezt irta volt Bába Noák az temesvári basának. 

Bástának igen kedve ellen volt, hogy Bába Noákot, és 
az papot sütötték Kolosváratt; végre izent is, hogy szállítsák 
kinját, mer t öntöztön-öntözték vízzel, hogy tovább vesződjék; 
úgy hagyták el osztán az öntözésit, és hamar azután megholt. 
Azután az város mellett kívül ugyanazon nyársban felfüggesz-
tették. Mondhatatlan dolog, mely hamar elötték az varjak az 
busát, ugy hogy másnap csak az csontja látszott az karóban. 

MONCM. HUNG. HIßT.  SCRIPT. XXX. 9 
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Ilev. Coll. LXVII I . 380. (lehúzva 540.) lap. 

D e B a b a N o a k a s s a t o a d m e n i a m c o l u m n a m C l a u d i o -
p o l i . A n n o 1601. d i e 5. J a n u a r i i . 

Ut Baha roboreo transversus ah axe pependit, 
Praebui t et geminas ad nova vincla mamis, 

Nudaque súbiectá caluerunt viscera pruna, 
Dixit ad iustantes talia carniíices : 

Parc i te crudeles multis me exurere flammis, 
Nam Stygio rursus sub Phlegethonte coquar. 

D e e o d e m . 
Memhra Babae Stygii manes ne cruda vorarent, 

Carnifices rapidis irnposuere focis. 
Pro t inus ambustae nidor petit aethera carnis : 

Stillat ab inviso corpore pingvis adeps. 
Sic assus Stygias ubi descendisset ad umbras, 

Corripuit Furiis de tribus una Babain, 
Impositumque nigro coquit atra Megaera lebete 

Coctaque mox furiis membra voranda dedit 
Sumite lurcones bis cocta cibaria manes, 

Non semper vobis copia talis erit. *) 

I n e u n d e m. 
J anus ubi Nonas roseo Titane reduxit, 

Iliceo fulsit trux Baba membra veru. 
E t latus exstructo torrendum praebuit igni : 

Scilicet hoc aliis fecerat ipse prius 
Corpora per rapidas torsit spirantia flammas, 

Exussit populos, opida, templa, sata. 
E rgo Perillea si castigatur ab arte, 

Quis neget hanc poenam iure luisse Babain ? 

I n e u n d e m. 

Opida qui flammis crepitantibiis exussisti 
Dire Noak, ultrix te quoque flamma vorat 

Caetera pag. 573. 

Hev. Coll. LXVIII . 367. (lehúzva 573.) lap. 

D e B a b a N o a l c t o s t o . 
Ureban t veteres, bustis feralibus artus, 

Extructisque dabant corpus inane pyris. 
At Baba succensä tostus praecordia pruná. 

Ipse suos vidit congemuitque rogos. 
Parce Babam Alecto Stygys exurere flammis 

Quas meruit poenas, hic satis ille luit. 

*) Eredetileg »vobis« és »talis« szavak megfordított, rendben állot-
tak s Szamosközy által javíttattak ki. 

1601. 
jan. 15. 
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D e e o d e 111. 1601. 
Algebat gelido Baba Jani fr igore, sed mox 

Vulcano cessit subveniente r igor . 
Naroque nbi u t rumque latus longo super axe tetendit , 

Calfecit rapida frigida membra pyra. 
Algentes mercato alii carbone foyentur : 

Tu male gratui to furcifer igne cales. *) 

B a b a v a r r o s u b l i i n a t u s : 
Cum bene prolixo tos tus Baba pendet in axe, 

Sublimis patulos et speculatur agros, 
Venerunt liilares ad pigvia pabula cor vi, 

E t positas rostris diminuere dapes. 
Jus ta m a n e t vindicta Babam nam C o r p o r a multa 

Ipse quoque alitibus dilanianda dedit. 
Discite crudeles, plenique cruore latrones, 

Tarda licet fueri t , vos quoque poena manet. 

De Baba. 
Membra Babae varris, corvorum pabula, pendent 

Non poterat statui commodiore loco. 
Praedonum fuerat ductor sublimis et idem 

Nunc quoque sublimes in cruce pascit aves. 

Hev. Coll. LXVIII. k. 112. (lehúzva 264.) lap. 

A z kik Báthori Zsigmondot behozták Moldovából anno 
1601., mense januario ezek voltak: Toldi István, Vitéz Miklós 
az nemesek, közzűl, harmadik Petki János az székelyek szemé-
lyében, kolosváriak közzűl voltak Tótházy Mihály királybíró 
kolosvári, másik Hoszú János, ez is kolosvári. Tótházinak 
ezért kellett annakntána fűképen maghalni (Alól: Julii dies 
ultimus, qui idem Totensibus ultimus fűit, advenerat). 

Kolozsvárra azon gyűlésbe követet küldött az moldovai 
vajda, hogy az ország az törökhöz hajoljon, inkább hiszem, 
hogy Zsigmond kísztetísibul. 

Hev. Coll. LXVIII . 258. (lehúzva 422.) lap. 

1601. die 3. Februarii (sabbatho) Sennyey Pongráczot 
és Kornis Gáspárt megfogák Kolosváratt országúi. Sennyey 
Pongráczot mikor megfogták volna, ilyen ezédulát írt az ne-
meseknek ; Seres vagy Eötvös István házánál történt dolog 

*) Eredetileg köv. alakban irta Szamosközy de utóbb lehúzta : 
Cum Baba brumali pateretur ab aere frigus 

Yulcano cessit subueniente r igor . 
Ast alii refouent mercato mcmbra calore, 

Tu male gratuito, fureifer igne cales. 
11* 
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Kolosváratt, contra leges patriae. Lássátok jámbor nemessíg, 
bodie nobis, cras vobis. 

Ismét ezt is Sennyey Pongrácz Írásából írtam le: 
Anno domini 1601. Kolosváratt partialis gyűlése le-

vén erdélyországi nemeseknek és több nemzetsígnek is, ugyan 
ez országban lakozóknak, nolia igen keves hátra lévén, hanem 
nagyobbrésze jelen lévén ez országbeli nemeseknek, országúi 
az nemessíg és minden rendek egyenlő akaratból az mint min-
den nemzetből választott személyek szószóló Glesan Kristóf 
referálák, Kornis Gáspárt, Huszkayt és Sennyey Pongráczot 
megfogák februariusnak harmadik napján jövendő éjjelkor, 
tizenegy órakor, lábokra vasat csinálának és ugyanakkor min-
gyárást szekerekre hányván űket, nagy őrizet alatt lovaggal, 
gyaloggal Görgin várában vivék őket nagy erős fogságban, 
mely helyen ujobban erős vasakot szegezének az lábokra. Gle-
san az megfogásnak napján okát jelenté, hogy mi hivatalunkra 
jött volna Mihál vajda havasali ez országba és igy az ország rom-
lásának és az jámbor Bátori András fejedelemnek veszedelmi-
nek mi volnánk okai. Az Istent hívom bizonságúl, hogy az egész 
keresztyénsíg is bizonyos legyen benne, Ábrahámnak, Isaknak, 
Jakobnak Istene, lelkemnek idvössígit ne adja, nem hogy okot 
adtam volna arra, de nem is gondolkottam felőle, sőt egy órá-
ban királyi koronát töttem volna fejében, mint kedves fejedel-
memnek, ha én tőlem lehetett volna. 

Sennyey Pongrácz m. p. 

Hev. Coll. LXVII I . 103. (lehúzva 255.) lap. 

G y u l a f i L e s t á r k ö v e t s í g e B a s t á h oz, 1601. 

Mikor Zsigmond Kolosváratt az goroszlói harczra ké-
szülne, nagy betegségbe feküdt, angina volt az torkába, ez 
mellett nagy febris mense Junio et Julio. Mikor Kolosváratt 
fekünnék Gyulafi Lestárt küldötte kétszer is Bástához Szak-
márra. Az első követségének ez volt sommája, hogy Zsigmond 
kérte Bastat azon, hogy értette római császárnak reá való ha-
ragját, melyet a császártűi nem tudta volna várni, mikoron 
ennyit szolgált volna az keresztyénségnek. Én nem azért jöt-
tem hazámba ide, hogy az császár ellen vétenék, hanem hogy 
országomot és hazámot oltalmazhassam meg az ellenség ellen. 
Nem jöttem erővel, hanem hivatalom vagyon, ugyan nemzet-
ségéből való és vérszerint való successora ez országnak. Az 
császár ű felsége miképen viselt gondot mind enmagamra, 
mind ez országra isten tudja, és az emberek is, hagy nem vi-
selt úgy gondot reá, az mint az szükség kívánta volna. Nám 
ez ország Ferdinandus idejében is ti felsége kezénél volt, de 

Oldal;,. : 
Ezekkel 
együtt 

ugyanak-
kor fog-
ták meg 
Giczi Pé-
tert, Hu -
szár Pé-

tert ésBo-
dony Ist-
vánt. Tn-
fra pag. 

477. 
Oldcűj. : 
Sennyey 
Pongrácz 

ma,ga-
mentsige. 

1601. 



T Ö R T É N E T I M A R A D V Á N VA I, 1 3 3 

mikoron látta volna, hogy nem elég az megoltalmazására, 
hanem inkább nagy romlására volt ez országnak, mert Lippát, 
Temesvárat és sok várakkal öszve elvesztették ez országtúl és 
azután is ez szegény nemzetnek ugyan az törökhöz kellett ol-
talmúl magát hajtani. Ü felsége az római császár vegye inkább 
szolgálatomat, hadd legyen maradjon békességben ez ország, 
valamikor az szükség kivánja, kész mindenkoron szolgálni az 
keresztyénségnek. Nem igyekezném soha az keresztyénségnek 
vérontására, de ha nem lehet egyéb benne, halálommal is 
meg igyekezem oltalmazni nemzetemet és országomot; jobb 
hogy keresztyénnél maradjon, hogy nem mint török kezébe 
akadjon. 

Mikor igy izent volna Zsigmond, azelőtt is küldött volt 
követeket, kik egy salvus conductust kozzanak az császártól 
Prágából, hogy szabadon tractálhassa ű is az dolgot. Ezt 
Basta megszerzette volt, nagy hártya levélre és Gyulafi Lestár 
által, úgymint három héttel az harcz előtt Zsigmondnak kül-
dötte volt, de Zsigmondnak semmi szándéka nem volt az csá-
szárhoz való felküldésre, hanem ez színnel akarta csak von-
tatni az dolgot. 

E z Zsigmond követségére Basta ezt izente, hogy ű sem 
kívánta az keresztyén vér ontását, és ha tudta volna az Zsig-
mond akaratját, akar enmagam voltam volna úgymond ez do-
logban törekedő az császárnál. De miérthogy, úgymond, eny-
nyi sok dologgal megbántotta az császárt, elhigyje, hogy köny-
nyen el nem mulhatik ez dolog. Az császár nem olyan, mint 
egy privatus aliquis, hogy mikor vétnek ellene, mind egy Lit-
ván ember között való boszútétel, egy lakodalommal és bor-
itallal megbékéltethetik ükét, országok veszedelmével expial-
tatik az fejedelmek megbántása. Rodolphus császárnak tulaj-
doníttatik az prioratusság minden fejedelmek között, ezokáért 
tisztessígesben kellene tractalni Rodolpliust Sigismundus, mert 
ez nem kicsin dolog. Ezeket megmondván Basta és Gyulafit 
tisztességesen tartván és elbocsátván credentionalist irat, hogy 
az mit Gyulafi mondana, elhinné Zsigmond. Mondotta és izente 
ezt is Basta Zsigmondnak, hogy im látom, úgymond, hogy 
Zsigmond, Csáki tanácsán jár, de nem használ vele, mert azok 
az emberek egynehányan olyak, hogy sunt tamquam belluae, 
úgymond, kik az fejedelmeket öszve szokták veszteni, és öszve 
is veszthetik, de osztán nem tudják ükét öszvebékéltetni, jobb 
volna ha azoknak szavokot nem fogadná. 

Az másik követsége Gyulafinak ez volt Bastához Zsig-
mondtól, hogy Zsigmond protestált az istenre és emberekre, 
hogy ű nem oka ez veszedelemnek, ha valamelik félben vesze-
delem következik, mert ű nem igyekezett soha veszedelmére az 
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keresztyéneknek, lianem inkább javára. Miértkogy látja hogy 
Basta elközelget, ü neki is készen kell lenni. 

Ezekre Basta azt felelte, hogy íí szolga ez dologban, 
soldatusnak mondta magát, azért készeríttetik ű ez dologban 
elébb menni. Az többi között izente ez proverbiomot Basta 
Zsigmondnak: az vesszőt meghajtsa, de el ne törje. 

Ez izeneten, mely homályos volt, sokáig tudakozott Zsig-
mond, mit kelljen érteni, és ezután csakhamar meg lűn az 
harcz. 

Más gnomát ezt üzente Basta Zsigmondnak: az ura-
ságért az paraszt ember ruháját is levetné, és érte adná, Zsig-
mond penig az mely uraság rajta volna is, le akarná rúla vetni 
és másnak adni. Melylyel azt hiszem azt értette, hogy Zsig-
mond az császárral való visszavonással, az fejedelemséget el-
vesztené, melyben megmaradhatna, ha az császár hivségébe 
adná magát, mely fejedelemségért mindent kellene cselekedni, 
és ruházatját és minden marháját is oda adni. 

Erd. Muz. 47. 1. 

Az Szilágyi hadra mikor készült Zsigmond Basta ellen, 
Jeremiástól bizonyos számú lovagok és kurtánok érkeztének 
volt; az hire az volt, hogy ezeren volnának, kiknek előtt ökj áró-
jok egy Urszul nevű oláh boér volt. Ez Urszul vajdafi volt, mely 
megtetszett arról, hogy az orra herélve volt, kit én láttam, és 
bizony dolog. 

Hev. Coll. LXVIII . 132. 1. (lehúzva 234.) 

M i h á l y v a j d a l e v e l e az t ö r ö k c s á s z á r n a k . 

Mihály vajda levelének continentiája ez volt, mikor az 
német császár udvarában levén az török császárnak és az vezé-
reknek írt volt: 

Tudom, úgymond, hogy hallotta hatalmasságod, mikép 
engemet az hatalmasságod hívsége mellett az erdéliek elárulá-
nak, reám támadának és ez országból kiszorítának. Im én mos-
tan itt az német király birodalmában vagyok, remélvén azt, 
hogy valami jót várhatnék tűle, én mind udvarokot, mind ű 
magokot az német királt és az lierczegeket látom mint vad-
nak. Ezek közzűl egy férfiat sem látok mind asszonyemberek, 
semmirekellők. Azért noha tudtam azelőtt is, hogy ilyenek 
mindazáltal mikor nem volna hova fognom, készerítetém oda 
hajtani fejemet. De én megismervén hatalmasságod ellen való 
vétkemet, most is ugyan hatalmasságodhoz akarok ragaszkod-
nom. Azért im Érdélre kell mennem ugyan ezen németekkel, 
azon leszek, hogy mikoron Érdélbe bemehetek, az országot 
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kezemhez vegyem és mindenképen mind emnagam s mind Ér-
dél és mind Havasaifölde az hatalmasságod liivségébe meg-
maradjanak. Hogy penig énbennem hatalmasságod ne kétel-
kedhessék, — im mostan az er déliek hatalmasságod hívsége 
alatt vadnak; — azért az én fiamot Petrascót, ki most Boga-
rasban tartatik fogva, kérje ki hatalmasságod az erdélyiektűi 
és legyen addig zálogban hatalmasságodnál, mig én mind en-
magamat és mind ez országokat hatalmasságod hivségébe meg 
nem tartom. — Ez volt az levél summája, de bűvebb beszé-
dekkel. 

Ez levelet oláh írással és oláh nyelven egy posta által 
küldötte volt az portára és az vezéreknek is ezenformán; de 
ez postát Karánsebesbe kapták meg mind levelestűi és Zsig-
mondnak vitték. 

Az havaseli boéroknak így írt volt: Innen, úgymond, az 
német haddal Ereiéire megyek, ha Isten jó szerencsét ád mind 
Érdéi t s mind Havasalföldet az török császár hivségére térí-
tem, és abban maradok meg míg élek. Mert látom, hogy az 
német király segítségében semmi jó reménységem nem lehet, 
kiket látok hogy ű magokkal is jóltehetetlenek, nem hogy én-
nekem és az országokhoz lehetnének valami jóval. etc. Ez leve-
let Moldován által akarta Havasalföldébe küldeni, dé az mol-
dovai vajda Jeremias mind az postát s mind az levelet Zsig-
mondnak küldötte volt, ki akkor Goroszlónál Basta és Mihály 
vajda ellen készít volt liadat. Ez leveleket magyarázattal és 
ugyan az leveleket is specialiter Sövénfalvi Dániel deáktúl kül-
dötte fel Zsigmond Kassára Gonzaga generálisnak, egy falábú 
olasz volt ez Gonzaga kapitán akkor Kassán. Dániel ment 
először Belényesre, de hát az hajdúk akkoron dúlják és ostro-
molják Belényest, azért az erdőkön csavarogván ment Te-
legdre, onnat Csáky Gergely két lovagot adván melléje, ment 
Váradra, ott az váradi kapitán jó kedvvel látván Dánielt, 
Kassára ment, az Mihály vajda és Basta táborán által men-
vén. Igy Gonzagának az leveleket megadván, ez leveleket az 
császárnak küldötte Gonzaga. Az Mihály vajda levelei két 
pecséttel voltak bepecsételve, az öreg pecséttel, melylyel itt 
Érdélben is élt, és az kis secretom pecséttel is, hogy nagyobb 
hitele legyen az leveleknek. Mondják, hogy Ban Mihalyczával 
ű magával Íratta volna Mihály vajda az levelet. Ezek ez leve-
lek voltak fű okai az Mihály vajda halálának. 

Erd. Muz. 292. 1. 1601 . 

3. Augusti. Eusus Sigismundi et ejus exercitus juxta 
Goroszló. 
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Hev. Coll. LXVIII. 104. (lehúzva 256.) lap. 

Az goroszlói liarcz előtt az mely leveleket Gonzaganak 
felküldött Zsigmond, Mihály vajda leveleit, tudakozott arrúl 
azután Basta, miért ű kezéhez nem küldték azokat az levele-
ket ; itt megmondták neki azután, hogy ez volt az oka, hogy 
Mihály kezéhez ne akadjanak az levelek, kiknek népe mind 
falunként eloszlott széllel és az posta nehezen mehetett volna 
Bastahoz miattuk, kik akkor Mihályival egyetembe Majtinnal 
volt táborba. 

Hev. Coll. LXVIII. 249. (lehúzva 413.) lap. 

1601. G o r o s z l ó i h a r c z o n v e s z t e k . 

Az goroszlói harczon vesztek ezek: Horváth György 
száz lovag kapitánya, ki elszaladott az harczrúl- és Borbél 
Györgyhöz ment és azután holt meg. Ezt felette igen dícsírik, 
hogy jól forgódott, hogy ha csak kétszáz olyan módon forgó-
dott volna is, jobban lött volna az dolog. — Csomortáni Ta-
más is ott veszett, jóllehet sebben szaladott el és Egregyen 
halt meg az úton. Petki István emberül forgódott et in acie 
est interfectus, egy Eejér László vitéz emberen, Eperjes mel-
lett valón, láttuk öltözetit azután. 

Erd. Muz. 271. 1. 

Az goroszlai liarcz után lábbal akasztatta fel Basta 
Stepán Istvánt, semmi pusillanimitást nem mutatott. 

Erd. Muz. 178. 1. 

Mikor Báthori Zsigmond az goroszlai rosz liarcz után 
az három basával és sok török tatár haddal ismét bejött volna, 
küldötte Carolus Magnust lludolphus császár Bastához és 
Zsigmondhoz, kogy igyenességet szerezzen Zsigmond között, 
és az császár között. Carolus mikor látta volna, hogy Zsig-
monddal szemben nem lehet, abban módja nincs, Flistich Pé-
terre közli az dolgot, egyszersmind kéri, hogy vállalja fel az 
Zsigmondhoz való követséget. Ez szó mellett erős Mittel még-
esküvék Carolus M. hogy isten ötöt ugy segélje, s ugy adja 
lelki idvességit, feleségit, gyermekit egészségben meglátni, hogy 
semmi csalárdság se szin az dologban nincsen, csak Zsigmond 
engedjen az méltó kivánságnak. Az császár kívánsága és az 
Carolus M. izeneti ez volt, hogy Sigmond vigye ki Érdélből az 
török és tatár hadat; ezokáért hogy ne láttassék az nímet csá-
szártól erővel ez országot az pogány haddal elvenni, hanem tes-
sék hogy az nimet cszászár beneficiomából recuperálj a Erdélyt, 
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kit lia Zsigmond megcselekeszik, tehát az nímet császár éppen 
Erdélyt kezéhez adja, és annak felette az törökkel oly frigyet 
és békességet köt, hogy absolutus princeps leszen Erdélyben. 

Ez Oarolus Magnus mondásit értvén Flistic Péter, sok szó-
val menté magát, hogy elég nem volna az nagy dolognak végben 
vitelire. Elsőbben levelet küld Flistic, melyben impetrálja az 
hozzá való menetelt. Zsigmond szabados oda menetelt irt Flis-
tic Péternek. Flistic Péter megindúl Kolosvárról, megyenGe-
rendnél levő táborban Zsigmondhoz, és az Carolus Magnus 
credentia levele szerént megmondja az követséget Zsigmond-
nak, Csáki Istvánnak, Bogáti Miklósnak és az több tanácsoknak. 
Zsigmond jovallja az nímet császár akaratját, és reá is hajlott 
vala, liogy az törököt mellőlle kibocsássa, és az császártól vegye 
vissza viszontag az országot. Addig penig, mig az választ az 
nimet császárnak Carolus M. megvinné Zsigmond egy várában 
lenne csendességben; és Básta felől is felelne mindenképpen 
Carolus, hogy semmit addig nem indítana, hanem mihelt vég 
lenne az tractatusban, mindjárást minden hadát kivinné Er-
délyből Básta. 

Erre mikor Zsigmond jó kedvvel hajolna, Csáki Ist-
ván és az több urak nem teljességgel hihetvén Carolus Mag-
nus és Flistic Péter izenetinek és esküvésinek, kezdenek ké-
telkedni és félni azon, hogy valami álnokság ne legyen az do-
logban. Mert — úgymond — Zsigmond bocsássa ki az török 
hadat, és ezenközben vagy mehessen véghez az tractus vagy 
nem, és Básta jöjjön ki az kész erővel Erdélybe Zsigmondra 
mikor immár az török kivül leszen az országon. Igy soha Bá-
tori Zsigmondnak az töröknél többször hitele nem lenne, és 
segítségre is nem hihatná, és ez czigányság alatt Básta az 
országot elfoglalná, és ismét kirekesztené Zsigmondot. 

Ezek igy levén nem bocsátja el az törököt, hanem elébb 
kezd az elkezdett dologban menni. 

Ezekután visszatérvén Flistic Péter, Bástához megyen 
Désliez ; ott mikor volna Zsigmondtól egy levelet hoznak Bás-
tának, melyben ezen szókkal ir. É n — úgymond keresztyén 
atyától, anyától születtem, de török mellé kellett ragaszkod-
nom, mert az honnat énnekem valaki az oltalomra kezét nyújtja 
utolsó és szükséges dolgaimban; veszedelmes állapotomban, éle-
temnek, nemzetemnek és hazámnak megmaradásáért, oda kell 
magamot hajtanom. — Hogy penig az törököt közben vegyük, 
és egyenlő akaratból levágjuk, az nemhogy énhozzám keresz-
tyénhez, de még pogányhoz is nem illendő dolog volna. Igy 
irta volt ez levelet; mintha idegen feleletet láttatnék tenni 
Bastának, de ez Zsigmond leveliből megtetszik, hogy Básta 
arra intette és instigálta Zsigmondot, liogy az törököt köz-
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akaratból levágják. Mely dolog egészen czigáuyság volt, liogy 
ez okkal Zsigmondot elszakaszthassa az török segítségtől, és 
azután népe nem levén opprimálkassa. De Zsigmond nem 
hagyta azzal megcsalni magát, hanem más utón csalatott meg ; 
mert Zsigmond eleitől fogván az nímet királyhoz kapcsolván 
magát, mostan is Carolus M. és Básta sok izenetivel és 
levelivel eláltatván ugyan az nimethez akarta pertinaciter 
adni magát, és az országot is, avagy az beneficiomából akarta 
birni, avagy ugyan kezében adni örökben, mely azután meg 
is lőn. 

Erd. Muz. 99. 1. 

Mikor Zsigmond az goroszlai harczot elvesztette volna, 
Jés Brassóban szaladott volna, mindjárt az ország hire, aka-
ratja és tanácsa nélkül az nimethez köté az csépet titkon. 

Ez dologban intercafar páter Antonius Mariettus je-
zsuita volt; azután Csáki Istvánt is hozzáhajtotta, és Bogáti 
Miklóst és egy néhányat ezenkívül az nemesekben. Hogy ezt 
ő végliezvihesse jó módjával, török és tatár ereivel kiszoritá 
Bástát Erdélyből. Básta Dés mellé szorula, és ott bésánczolá 
magát az erős télben. De ezenközben minden dologban egy-
mást értették. Hogy penig az töröknek és tatárnak valami hi-
telt adjon Zsigmond, hogy ő neki semmi tractája nincsen az 
nímettel, sok időnek mulatása után végre az erős télben de-
czembernek az elein mene Kolosvár alá, mintha meg akarná 
azt venni. Az jó időben való alkalmatosságot Szent Mihály nap-
jától fogva két egész holnapig mind vontatta, halogatta; és 
várta, hogy az tél elérkezzék; és a hideg el jövése miá oinnis 
rerum gerendarum oportunitas elabatur, melyet mind ezért 
cselekedett, hogy az Básta által az nímet császárnál elkösse 
dolgát, ilyen reménségben lévén, hogy Zsigmondot az ní-
met császár ezen országnak birodalmában megtartja. Igy 
megalkuván alattomban egymással, sem Zsigmond Bástára 
nem ment, sem Básta Zsigmondra. De hogy az török ez 
czigánvságot, és Bástával alattomban való tractát eszében 
ne vegye, Zsigmond per simulationem expugnandam vei in po-
testatem redigendam vobis megszállja Kolosvárat tudván azt, 
hogy az tél hidegsége miá nem sokáig durálhat alatta. Mikor 
tiznapig Kolosvár alatt mulatott volna, mindaz török, és 
tatár, és székel és magyar táborral, végre visszaszálla, és az 
hostattját Kolosvárnak felgyujtatá, hogy igy is az törökkel el-
hitesse, hogy Kolosvár ő neki nagy ellensége, és boszut a ar 
igy is állani rajta. Ez Kolosvár alól való elszállás vasárnap 
hajnalban volt. Az török tábor Monostorban szállott volt; 
Zsigmond az alsó hostátban az pap házánál és magyarokkal 
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és székelyekkel. Mikor viszaindultak volna, ez pap liázát is, 
és az többit is Zsigmond akaratjából megégették. 

Zsigmond elszállván Kolosvár alól, azon harmadnap 
Básta Kolosvárra jő Désről. Zsigmond az török népével, és 
minden táborával Fe j érvárra pironkodik vissza. Igy alattom-
ban megalkuván Bástával Zsigmond, kettőt az basákban visz-
szabocsát Törökországban, és csakBectás basát hagyja mellette. 
Zsigmond Dévában megyen lakni ; és egy holnapig avagy to-
vább ott lakván mense Januario circa finem anno 1602. Bras-
sóban megyen lakni. 

Ezenközben Kásta látván, hogy valami helyek vannak 
Kolosvár körül, mely holdolatlanok. Először Almást az Csáki 
István várát megszállja; hűtre megadván az várat, semmit az 
az Bás ta népe meg nem áll benne, hanem kit levágnak kit 
fogságban rút kegyetlenül megölnek. Básta Almásnak valami 
részit puskaporral vetteti fel, hogy oda hátra semmi erősség 
nincsen, ne legyen (így), melyből Kolosvárból árthassanak. 
Yolt Almásban porkoláb Buda János, kit kegyetlenül az va-
lonok megöltenek. 

Mikor Básta Kolosvárból Almás alá indula, az nimetek 
az városban nagy seditiót indítnak, hogyha az ő hópénzeket 
meg nem adják, az várost feldúlják ; és immár három vagy 
négy liázat feldúlván, Básta és Peez János Baptista nehezen 
szálitják le őket; és ugyan nem szállíthatták volna, hanem 
Peez János Baptistával volt valami summa pénz; de miért-
liogy ez nem volt elég, ehez hétezer forintot von az kolosvária-
kon, és azt veti torkában Peez János az nímetnek. Immár 
Básta kiment volt Almás alá, és az nimetek is úgy mennek 
osztán utánna, — negantes se in terra, in castris militaturos, 
nisi stipendium solvatur. Ez hétezer forintnak három óra alatt 
kellett szerit tenni az kolosváriaknak, és igy menekedhettek 
meg az nimetek furiája miá. 

Almás megvétele után visszajő Básta Kolosvárra, és 
küld Gyalu alá, ki egy méljföld Kolosvárhoz. Ez mikor látná, 
hogy sem pora, sem semmi egyéb lövőszerszáma nem volna 
elégséges az vár megtartásához, hütre megadja az várat az 
balon kapitányoknak és nímetelcnek; de itt kit levágtak ben-
nek, kit ímigy, kit amúgy elvesztették őket mind inkább, és 
mind az ő magok marhájokat, mind az várat éktelenül eldul-
ták. Mikor Zsigmondtól alattomban segitséget kérne Szilvási 
János, és kérdezé, ha megadja-e az várat Bástának, avagy 
nem, Zsigmond csak szóval tartotta; sem azt nem irta, hogy 
megadja, sem azt, hogy nem adja, mert az az országa vesz-
tett, ugyan gyönyörködött abban, mikor ember veszhetett el 
miatta. 
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Az Almás és Gyalu szállási alatt Csáki István és az 
több hadnagyok akaratjából Györőfi János Kolosvármegyé-
nek ispánja nagy sok paraszt népet Egeres, Almás, Hunyad 
és az ott való körűivaló tartományokból gyűtt öszve, hogy 
Gyalunak segitségire jöjjön; de még akkor Gyalut nem szállot-
ták meg az balonok. Ez Györőfi mikor Gyalu körül volna 
Fenes táján, Kolosvárból az balonok kiütvén, és reájok men-
vén, az paraszt népet nagyobb részére ott mind levágták; és 
az Györőfi hada mia ilyenképpen az egész ott való föld nagy 
pusztaságra juta. Továbbá volt Sigmondnak alattomban való 
végezete Bástával ilyen formán: liogy valami az Aranyason és 
Maroson túlvagyon (Fej érvárra nézve), mind Básta hivségi-
ben legyenek azok az helyek, valamig az nímet császárnak 
Zsigmondtól válasza nem jő az ország állapotja felől; mert 
Zsigmond reménlette, hogy Erdélyt az nímet császár minde-
nestől megengedi néki bírni valami az Meszesen belől vagyon; 
és ez reménséggel perniciali bello non est prosecutus, nec vo-
luit prosequi Bastam,nec Basta Sigismundum. 

Ezenközben történik, hogy az nemesség, kik Beszterczé-
ben voltanak, és kik ide ki az Sigmond hadában voltanak is, 
úgy mint Székel Mózes és az többi az beszterczeieket arra-
veszik, hogy Bástától elhódoljanak, és Sigmond hivségiben 
adják magokat. Az beszterczeiek magok gondolatlanul, és mi-
ben lévén az dolog, nem tudván, Sigmondhoz állának, és Mó-
zest és Csáki Istvánt, népet ád Beszterczében lovagokot és 
gyalogokot, kik Básta ellen az város népivel együtt propugnál-
ják az várost. Ezt megértvén Básta, ugy megharagszik az besz-
terezeielcre, kiknek hivségekre bízta volt az várost, hogy mind 
egy lábig le akarta őket vágatni, és az várost elrontani. An-
nak okáért mense Februario megszállja Beszterczét Básta 
anno 1602. Akkor Sigmond Brassóban lakott. Kezdi Básta 
Beszterczét lőtetni, és mikoron az falát megrontotta volna, az 
nímetek nagy zugolódással, morgással kezdik mondani, hogy 
ők az táborból mindjárt elmennek, és Bástát ő magát hagyják 
Besztercze alatt, ha ennyi sok fizetetlenségek és vérek hullása 
miatt az várost nekik nem adja prédában. Básta ez ő kivánsá-
gokot megértvén, jóllehet immár egy néhány fő emberek tore-
kevésire az várost nem akarta oly nagy veszedelemmel affici-
álni, mindazáltal azt megengedi az vitézeknek, nímeteknek és 
balonoknak, hogyha az első impressióban, vagy ostromon, 
megvehetik az várost, legyen övék az városnak minden prae-
dája, minden marhája, minden pénze etc. Yolt az városban ott 
benn az város népivel, és sok szolgáló magyar renddel Vitéz 
Miklós és Nagy Albert, Mikor az nímetek és balonok ostrom-
nak mentenek volna, és nagy sokan oda vesztenek volna ben-
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nek, nem vehetik meg első ostromon az várost, mert az belől 
valók igen emberül forgódván, mindenféle lövéssel úgy elver-
ték az ostromlókat onnat, hogy nagy veszedelemmel kellett 
visszatérni az ostromról. Kozárvári Gergelynek volt egy szol-
gálója nagy magyar leány, az kezdette elsőbben kővel haj gálni 
az nímetet le az törésről; úgy bátorkodtak néki az többi. Ga-
lacz István egy vastag fő vitéz ember volt; ez ostromon egy 
puskalövés esék az homlokában, melyet nyolcz holnapig viselt; 
azután az homlokából ki nem vehette az borbély az csont kö-
zül ; végre meggyógyúlt mindenestől belőle, és most is él. 

Ez Galacz István Vitéz Miklóssal volt ott benn az vá-
rosban ; vitéz módra forgódott, Ez Galacz megsebesitése na-
gyobb amaz halhatatlan Detricusénál, ki az nyilat az homlo-
kában vitte Rómában. 

Mikor Beszterczét vitatná Básta, Zsigmond Brassóból 
küldi hozzá Bogáti Miklóst, kérvén ezen, hogy szállana el az 
város alól, insolennis legatiót küldene fel az nímet császárhoz, 
kivel minden visszavonás felől megigyenesednék. Básta erre 
igy felel, hogy addig el nem száll alóla, inig az ő hivsége alá 
nem adja az város magát az mint ezelőtt is ő alatta volt. Ha-
nemha az városnak veszedelmit nem akarja, izenjen be, hogy 
adják meg az várost, és az magyar praesidium menjen ki 
belőle. Bogáti erre azt feleli, hogy ő neki arról tanúsága 
nincsen, hanem erre kéri Bástát, hogy várjon harmad napot, 
és bizonyos választ hoz Zsigmondtól ez dolog felől. Megengedi 
Básta ez induciát igy, hogy ez harmad nap alatt onnat belől 
se csatázzanak ki, és semmit ez idő alatt ne indítsanak. Bogáti 
postát küldvén Zsigmondhoz, és Csáki István is Brassóban 
menvén Zsigmondhoz, és ott tanácskozván, három levélben 
egymás után megparancsolja Zsigmond Vitéz Miklósnak és 
Nagy Albertnek, hogy az várost megadják Bástának ilyen condi-
tiókkal, hogy mind az egész magyarságot minden marhájokkal, 
és valamit ki akarnak vinni, és kivihetnek az mi övék, minde-
neket békével elbocsáttasson Básta. Erről Básta hütlevelet ád ; 
megadják az várost, kitakarodván onnét mind az nemesek. 
Mikor immár kijöttek volna, és sok szekéren mendegélnének, 
először az balonok, az ostromon való veszedelemek eszekben 
jutván, ráütnek az szekerekre, végre az kit hol találnak, meg-
ölik, vágják, dúlják. Vitéz Miklóst megfogják és az torkát 
megmetszik szablyával, és úgy ölik meg etc. Es noha Básta 
akaratjából nem volt, mindazáltal ugyan meglőtt, és semmi 
nem lőtt egyéb rajta, hanem egy avagy két balont öletett meg 
Básta. Azután azért Besztercze megadása után Zsigmond kö-
zött és Básta között a mense Eebruario húsvét napjáig anno 
1602. ilyen inducia lészen, hogy Zsigmond az mint Bogáti 
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mondta, solennis legatiót küldjön fel az császárhoz, ha az csá-
szár benne akarja, avagy nem akarja Zsigmondot ez országban 
hagyni, és miképpen és mi módon ? és mi határi legyenek az 
Zsigmond birodalmának ? 

Ezen közben az Básta és Zsigmond között való határ az 
Aranyas folyóviz legyen és az Maros; valami túl Fejérvár felől 
vagyon, Zsigmondhoz hallgasson ; valami innét vagyon Kolos-
vár felől és Dés felől, mind Bástálvoz tartson. 

Mig ez követség az nimet császárnál véghezmegyen hús-
vétig, ez időközben Zsigmond az török és tatár segitséget, ki-
küldje ez országból; és hogy Zsigmond bátorságosb legyen, 
Básta is az ő hadát kivigye Erdélyből és ő maga is kime-
gyen Erdélyből. Ez kötésnek erősségire Zsigmond adjon erős-
ségeket Bástának, hogy az császárnál szerte szerint, et abs-
que ulla fraude, et dolo malo foedera pacis et concordiae 
tractabit. Igy megalkuván de induciis, Zsigmond mind török 
és tatársegitségit hazabocsátja, és zálogokat küld Bástának 
Szakmárra Szentpáli Jánost, Györőffi Jánost, Harinnai Mik-
lóst és negyediket, fő erdélyi nemes embereket. Ezek Szakmárra 
menének, és ott voltanak. 

Igy levén az dolog közakaratból Básta és Zsigmond vá-
lasztják az császárhoz Sennyei Pungráczot, ki által az császár 
irja, izenje s parancsolja meg, ha Zsigmondnál akarja ez or-
szágot hagyni, vagy nem akarja; és mimódon, és miképpen és 
minémü határokkal ? Elmenvén Sennyei Pungrácz és Borne-
misza Boldizsár (de Bornemisza az ő maga dolgában járt in-
kább), Básta tanácsából és akaratjából ilyen választ hoznak 
az császártól, hogy Zsigmond kimenjen ez országból, mert az 
császár semmiképpen kezénél nem hagyja. Az mi helyet ennek 
előtte német császár néki rendelt volt Litomistlet, menjen 
oda, és ott legyen lakó helye. Ha ezt nem akarná, kész hadat 
várna magára. 

It t kétképpen csalta meg Básta Sigmondot; első, mert 
az török és tatár segitséget elbocsáttatta Zsigmonddal; más az, 
hogy Sennyei Pungráczra bizta Zsigmond is az követséget, ki 
Zsigmondnak nem volt köteles az hivségre. Ezokáért mikor 
Zsigmond Sennyeit hivatná hozzá az császárhoz való követség 
miá, Básta nem bocsátotta, hanem csak meghagyta, hogy ahoz 
tartsa magát, az mint megizente Básta. 

Ezt mikor Zsigmond esziben vötte volna, hogy ő nem 
maradhat ez országban semminemű conditiókkal, küldi Bas-
tálioz Szakmárra Bogáti Miklóst, Toroczkai Lászlót és Macs-
kási Ferenczet ezokért, hogy ő maga Zsigmond újonnan em-
berit küldi fel az császárhoz, kitől megértse bizonyosan, mi-
képpen kellessék neki ez országból kimenni ? és mi helye és 
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állapotja légyen, lia kézliez adja az nímet császárnak ez or-
szágot ? 

Mikoron ezek Szakmárra mentenek volna Bástához, és 
kérnék azon, liogy míg az nimet császártól visszajön az követe 
Zsigmondnak, lenne csendességben. Básta semmiképpen nem 
engedi ettől félvén, liogy ismét török segitséget hoz bé Erdély-
ben Zsigmond. Mikor látta volna Zsigmond, hogy semmikép-
pen nem maradhat ez országben, Bástával úgy alkuszik meg, 
liogy kész kimenni ez országból, csakhogy legyen köztök inducia 
egy néhány napig, mig deliberálhatnak, és végezhetnek újonnan 
köztök az kimenés felől. Ez idő alatt Zsigmond páter Anto-
niust Mariettust küldi fel az császárhoz, hogy az mely helyet 
rendelt volt oda fel Zsigmondnak, azt elvészi és odamegyen 
lakni, csakhogy az mellé az császár rendeljen valami bizonyos 
fizetést, melyből tisztességesen élhessen. 

Mig odajárt páter Antonius, addig Básta Zsigmond aka-
ra t jából béjő ez országban és miérthogy az országbeli neme-
sekkel semmi végezése nem volt Bástával, mi módon és mikép-
pen a d j a az ország az német alá magát ? Toldi és Székel Mó-
zes Zsigmond nem tartván ellent benne, ellene támadnak Bás-
tának és Eej érvárat megvijják Bástával de szerencsétlenül. 

Mihály vajda megölése 1601. 
(Megjelent Kulcsár Krónikája 99. I.) 

Ilev. Coll.. XLVIII. 102 (lehúzva 254.) lap. 
1601. Az goroszlói harcz után, mikor Kolosvárra jött 

volna Basta, talál Kolozsváratt Basta háromszáz magyar ka-
tonát, kiket az város oltalmára fogadtak volt az kolosváriak. 
Miérthogy penig immár Basta Mihály vajdának megölésére 
szándékozott, ezeket is ez katonákot hozzá akarja venni, és 
ott Kolosváratt mind összvegyűtvén űket, kérdi ha az császár-
nak akarnak szolgálni és ha akarnak, az egyik kezeket felemel-
jék, kik akarnak szolgálni. I t t az katonaság mindnyájan mind-
két kezeket felemelik és azzal jelentik, hogy híven akarnak 
szolgálni. Ezen Basta nevetvén, liogy az szokást nem értenék 
és mindkét kezeket felemelnék, mond: életeknek megtartásáért 
úgymond, mindent mívelnek ezek. Ezeknek ez katonáknak volt 
hadnagyok Nagy Albert és Latron János. 

1601, Az Magyarországi hajdúkat ezzel szedte fel Basta 
és Mihály vajda, hogy nem Érdélre hozza űket, hanem csak 
által mennek Erdélyen és mihelyt Mihály vajdát havasaiföl-
débe belielyhezteti, mindjárt visszabocsátja űket Magyaror-
szágba. Az magyar nemesség noha az császár üzent, parancsolta, 
de nem ültek fel az erdélyiek ellen. Mi, úgymond, az mi urunkra 
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nem támadunk, (egy sor le van vágva, de az Erd. Múzeum pél-
dányában —• 134. I. — kipótolva) nám vagyon fizetett népe, ha-
dakozzék vele. 

Erd. Muz. 153. lap. 
Mivelhogy mind Mihály vajda, mind penig Básta igen 

amhitiosusok valának, irigykednek vala ad invicem, Mihály 
kér egy néhány taraczkot Bástától, hogy az országot hódol-
tassa, és feleségit, gyermekit Fogarasból kivegye, vagy meg 
ne engedje, hogy Molduváhan vagy Lengyelországban vigyék. 
— Ezt Básta disvadeálta mondván ezt, hogy ő neki is gondja 
vagyon Fogarasra, jobb ő vele együtt menni. Azt nem enged-
heti, sőt nem cselekedi, hogy az tábor kétfelé szakadjon. 

Immár penig igen kétséges vala Básta Mihályhoz, hogy 
az hajdúságot mindenfelől egybengyüjtögetvén, elpártolna. 

És igy levén, másnap úgymint vasárnap reggel az vallo-
nok kapitányja Jacobus Bori, ki azután brassai gubernátor és 
fogarasi kapitány is volt, menyen egy néhány balonnal az vaj-
dához s mond: im értém, hogy nagyságod Fogaras felé me-
gyen; azon kérjük nagyságodat, hogy engemet és az alattam 
való hadat is kérjen el nagyságod Bástátúl; mi is az útban 
szolgáljunk nagyságodnak. Azért is, hogy nekünk is jutna az 
ország jovában, mert mostan csak az hajdúk töltöznek minden 
gazdagsággal. Az vajdának igen kedves lőn az ő mondások, 
és mindjárt izen Bástának felőle, hogy bocsássa el az ballono-
kat is vélle. 

Az Jacobus Bori odameneti penig csak kémlés volt, hogy 
az vajda mit cselekszik, és ha hozzá férhetnek az megöléséhez. 

Azonban az nímet hirtelen felül és egy sereg valón körül-
veszi az vajda sátorát, és Bori bemenvén az sátorban általüti 
egy dárdával az vajdát, és fejét veszik. 

Oly igen nem tudta az vajda az ő reá való tanácsot, hogy 
mikor Bori odament reggel kémleni, akkor még ágyából föl 
nem költ volt, lianem Ivántúl az tolmácsától izent be Bori az 
vajdához, és azután hivatta be Borit az vajda. Es mikoron vötte 
volna eszében Bori hogy az vajda ingyen sem gondolkoznék 
halála felől, úgy kezdett hozzá az dologhoz. 

1 6 0 1 . Hev. Coll. LXVIII . 134. (lehúzva 286.) 1. 

M i h á l y v a j d a m e g ö l é s e . 
Mihály vajdának az ü maga szablyájával vötték fejét. 

Az szablyája penig nem az oldalára volt felkötve, hanem az 
sátornak az árboczfájára volt felfüggesztve. Mikor azért látta 
volna veszedelmét, hozzákap az szablyához, de nem veheti le, 
hanem azonközben általverik. Es miérthogy az valón az rosz-

1 6 0 1 . 
Oldalt,: 
Mihály 
vajda 
halála . 
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pergerrel nem vehette fejét, az Mihály vajda szablyáját kapják 
és azzal vötték fejét. 

Még Majtinnál haragutt volt reá Basta (egy 
sor levágva a lap alján.) 

Hev. Coll. LXVIII . 97. (lehúzva 247.) lap. 

Mihály vaida eszében vötte volt az ő ellene való taná-
csot, és azon órában mikor az balonok körülvették sátorát, 
egy lovat tartanak volt az sátora előtt, hogy mingyárt lóra 
ragadjon, lia mi oly dolog történik. Az szolga csak alig mond-
hatja meg Mihálynak, hogy az balonok ott vadnak körüle, 
hogy mingyárt berohannak, és az vajdát megölik. Vasárnap 
ölték meg Mihály vajdát Augustusba. 

Ilev. Coll. LXVIII . 133. 1. (lehúzva 285.) 

M i l i á l y v a j d a m e g ö l é s é t i g y i s b e s z é l l i k . 

Mikor Tordánál voltanak táborba Basta és Mihály vajda, 
immár azelőtt nagy sok simultásokkal igen félkedvvel volta-
nak egymáshoz, az győzedelmet mindenik magának akarta 
tulajdonitani, miérthogy mindenik igen nagy tisztesség kivánó 
ember volt. Ott Tordánál penig mikor látta volna Mihály 
vajda, hogy Basta igen késedelmes volna minden dolgában, 
egyszer Mihály küldi egy tolmácsát szombaton Bastahoz: én 
úgymond, az én népemmel Fogaras felé akarok menni, hogy 
feleségemet és gyermekemet kivegyem onnat, ha kivehetem, 
ha penig ki nem vehetem is, mégis azon leszek, hogy ki ne bo-
csássam onnat vinni vagy Moldovába, vagy Lengyelországba, 
mert hallom, liogy oda akarják kivinni. Azért adj énnekem 
egynehány taraczkot, melylyel elmenjek és az országot lióclol-
tassam és Fogarast is megszállhassam. Erre Basta azt izeni, 
hogy ne menjen most el, hanem együtt menjenek, mert jobb 
leszen, mert ű neki is gondja volna Fogarasra. Azt nem en-
gedheti, és ű akaratjából nem cselekedi, hogy az mi táborok 
vagyon kétfelé szakadjon. Immár penig Basta igen kétséges 
volt Mihályhoz, hogy az hajdúságot mindenfelől öszvegyűjt-
vén elpártolna tűle. 

Ez igy lévén, másnap reggel az ballonok kapitánya Ja-
cobus Bore (Jegyzet: Beauri így írják az nevet az valonok), 
ki azután brassai gubernátor és fogarasi kapitán is volt, me-
gyen egynehány balonnal az vajdához, s mond: im értem, úgy-
mond, hogy ngod Fogaras felé akar menni, azért kérjük ngo-
dat, hogy engemet is és az én alattam való hadat is kérjen el 
ngod Bastátúl, mi is az útban szolgáljunk ngodnak, ezért is 
főképen, liogy minekünk is jutna az ország javában, mostan 
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penig mind az hajdúk töltöznek minden kazdagságval. Az 
vajdának igen kedves lőtt ez ű mondások és mindjárt izen 
Bastának felőle, hogy bocsássa el vele az balonokot is. Ez 
Jacobus Boré oda meneteli penig csak kémlés volt, hogy az 
vajda mit cselekeszik, és ha hozzá férhetnek-e ez megöléséhez. 
Azonközbe mikor Juán az tolmácsa Bastánál volna, az német 
sereg felül nagy hirtelen és immár ezenközbe egy sereg balon 
körűi veszi az vajda sátorát, ott Boré bemenvén egy német 
dárdával általüti az vajdát és fejét veszik, az körűivaló vajda 
szolgáiban egy néhányat lecsapdosnak és Basta is sok néppel 
oda menvén, mikor látja hogy meglőtt, az minek meg kellett 
lenni, lecsendesíti az tumultust. Oly igen nem tudta penig az 
vajda az ű reá való tanácsot, hogy mikor Boré oda ment kém-
leni reggel, akkor még az vajda ágyából fel nem költ volt, ha-
nem Ivántúl az tolmácstúl izent be Boré az vajdának, és az-
után hivatta szembe Borét az vajda, és mikoron vötte volna 
eszébe Boré, hogy az vajda csak ingyen sem gondolkodnék, 
sem vélekednék az ű maga halála felől, úgy kezdett volna 
hozzá az dologhoz. 

1 6 0 1 . Hev. Coll. LXVII I . 93. (lehúzva 243.) lap. 

M i h á l y v a j d a m e g ö l é s e , 1601. 

Az goroszlói harcz után, mikor Báthori Zsigmond 
Erdélyországból Moldovába szaladott volna, Basta Mihály 
vajdával szállá Kolosvár mellé. Az kolosváriakra nagy ha-
ragja volt Mihály vajdának és nem csak ezekre, de mind az 
erdélyiekre. Annakelőtte Baba Noakot és egy oláh papot Ko-
losváran elevenen megsüttettek volt az piaczon Basta és Csá-
ki István az több magyarokkal együtt, és az város kívül fel-
nyassoltatták volt az útfélen, melyen az Felekrűl alájünnek az 
szabó-bástya ellenébe. Ez Baba Noak teste, noha ott nem 
volt immár, de Mihály vajda az nyássolás helyére egy öreg 
zászlót tétet, úgymint az ű fü és jó vitéz szolgájának tisztessí-
gire. Ez Mihály cselekedeti nem kedve szerint volt Bastának, 
azért ezzel is oífendalta meg Bastát. 

Továbbá Mihály vajdának volt az ország elfoglalása felől 
is szándéka. Kolosvárnál mikor mind az Basta és Mihály vaj-
da tábora volna, és mindennek szabad volna az városba be-
jünni és menni egyszer Rácz János, ki Mihály vajdának po-
hárnokja volt, bejű az városba, panaszolkodni kezd egy ű 
felebarátjának azon, hogy az városbeliek nem gazdálkod-
nának Mihály vajdának az ű urának kedve szerint, jól-
lehet szekerekkel küldték az élést az vajdának, de Bastatúl 
meg volt hagyva, hogy ne gondoljanak felettébb Miliálylyal 
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lianem csak ű reá legyen szemek; Bastának penig minden ga-
dálkodással volnának (ez panaszolkodás volt az tanácsház előtt 
Kolosváratt), de meglátnák ez kolozsváriak, hogy hamar 
üdőn eszekbe vennék, hogy más urok vagyon, nem az a kit űk 
gondolnának, és több efféle szókkal és szitkokkal kezd az ko-
losváriakra invehalni. Ezt mikor Trauzner Lukács egy ko-
losvári fűember mint hallgatná, és Rácz János nem vélné, 
hogy értené Trauzner ez szókot, akkor ebben múlik ez dolog. 
Másnap gondolkodván Trauzner ezekről, szükségesnek itili 
lenni, hogy Bastának ezeket megmondja. Basta bejű Kolos-
várra, az táborából, Trauzner hozzá megyen, megbeszélli az dol-
got. És immár annakelőtte Bastának nagy sok suspicioja volt 
Mihály vajda ellen az pártolás felől. Básta akkor mind elhall-
gatja ezeket és magában dissimulálja mit cselekedjík. Ezután 
minden táborokkal szállanak mindketten Torda mellé. Ott 
mikor volnának Mihály vajda akaratjából, vagy nem akarat-
jából az ráczok és oláhok kétszer is egymás után felgyújtják az 
várost, mer t Tordára nagy harag volt az oláhtul, liogy az ű 
ellene való conspiratió az előtt való esztendőben ott kezdetett. 
Basta megizeni Mihálynak, hogy az várost ne égettesse, mert 
az császárnak nem azért vötték volna meg ez országot, hogy 
elégessék és elpusztítsák; ha az ellenséget kiverték ez ország-
ból, az országbeli nép ne vesszen el. Mihály erre azt feleli, 
hogy az császárnak elég országa vagyon, nem szűkölködik ű 
Erdély nélkül, az ű ra j ta tött boszúságot meg akarja vindi-
calni. Ezeket igy izenvéu Mihály vajda, mindenfele hajdúit ki-
bocsáttá, és égetett ölettet, dulatott, F e j érvárat Rácz György 
által és Enyedet és minden helyeket iszonyú pusztításokkal 
emberölésekkel deformalta nihil ad summám crudelitatem et 
inhumanitatem sibi reliqui fecit. Mikoron látva Básta, hogy 
minden módon azon volna Mihály hogy Erdélyt magának fog-
lalja, kezd az Mihály megölése felől tanácsot tartani és immár 
vötte volt Básta eszébe hogy Mihálynak oly tanácsa volna, hogy 
ugyanott Tordánál az németeket levágja és kiűzze ez országból. 
Bastát. Yolt Mihály vajdának generalisa az hajdúknak akkor 
Rákóczi Lajos, ki ott volt akkor, mikor Mihály vajda megöletett. 

(Oldaljegyzet: Yötte volt vajda eszébe valami módon az 
ű ellen való szándékot, és Rákóczival beszél volt azon éczaka, 
hogy bán ja hogy az hajdúk itt nincsennek, mert im — úgy-
mond — felesígemet, gyermekemet hozzák ide Fogarasból és 
azok eleibe kellene küldenem. De más okért kévánta az vajda, 
hogy jelen lenne az ű sok gaznépe.) 

Azér t Basta maturandum propositum arbitratus: az val-
lonok hadnagyit kettőt vagy hármat előszólíttatott, megjelenti 
nekiek akaratját , hogyha élni akarunk mi, úgymond, mindnyá-

10* 
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jan, kik császár hívei vagyunk, az oláhot meg kell ölnünk, 
mert minden módon reánk szándékozott, hogy elveszessen 
és az országot magának foglalja. Erre az hadnagyok mond-
ják, hogy készek űk reá azt cselekedni, az mit parancsol, 
az okaclása, úgymond, nagyságodé legyen, és az császárnál 
ez dologból mind minket és- mind temagadot megmentsed. 
Ez tanács az kapitanokkal szombaton volt, másnap vasárna-
pon meghagyja, hogy az kornetát, mely kis zászló, kit minden-
kor Basta előtt szoktak hordozni, valamikor látják, hogy dob 
és trombita nélkül lúháton felemelik, mindjárt minden balo-
nok és németek lovokhátokon legyenek, mintha mindjárt az 
ellenséggel szembe akarnának vinni. Igy nagy csendességben 
minden népe Bastának készen lévén, háromszáz balont és né-
meteket küld Mihály vajda sátorára, nagy hirtelenséggel az 
sátort körül fogják. Be az sátorba az valonok egyik kapitánja, 
kinek Ború neve [Oldaljegyzet: Jacobus de Beauri volt neve, 
azután fogarasi kapitán volt,] egynehány magával megkapja 
Mihályt, mond: fogoly vagy; mond Mihály: Ba, és ez mon-
dással együtt az szablyára veti az kezét, hogy kivonja. Egy 
balon azonban az puskát hozzá lövi és az balkarját találja lüni, 
melylyel az szablyát akarta kivonni, mert Mihály vajda bal 
volt. Más balon azon nyomban az liancsárral az mellyét által-
üti, az harmadik balon az derekát puskával általlövi és igy 
eldűlvén, az ű maga szablyával fejét veszik és megfosztván és 
minden sátorbeli és kivül való marháit praedára osztván, az tes-
tét kivonszák az sátorból és mezítelen az útfélen harmadnapig 
ott hevert. Az fejét mind szakálostúl egy holt lú testére felől 
tötték, mely lú csak ott közel holt volt meg és sok ideig ott 
állott az feje. Az németek az vajda testéből darabonként nagy 
bürökét szeldeltenek ki, megnyúzván az hátát, ódalát, vállát 
és úgy pro praeclaro scilicet gestae rei monumento emléke-
zetre megtartották nálok. Végre ilyen undokul hogy szinte az 
ebek meg ne egyék, egy kis verembe valami ráczok eltemet-
ték. És hogy mi tűlünk is valami becsület adassék neki, ilyen 
epitaphiomot csináltunk neki, kik akkor Szebenbe nyomor-
gottunk. 

Hic jacet ille ferus, etc. (L. egész terjedelmében alább 
151. I ) 

Volt Mihály vajdának egy fűtanácsa Bán Mihalcsa, ez 
dolgot látván, lovára ragad és Tordán felül vagyon egy malom, 
oda szalad az malomba be; utána az balonok és onnat von-
szák ki. Azután sok kénzás és csigázás után megvallja rend-
szerint Mihály vajdának minden dolgait és tanácsit és az több 
ű kapitányi is, mint Aga Leka, Komis Leka, kik albanusok vol-
tak, azaz Bastával conterraneusok, mindent Mihály vajda felől, 
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valamit értettenek, megjelentettenek. Végre Fejérvárnál az tá-
borba, amaz régi város helyén, mely, Fejérvár mellett vagyon, 
egy kűhányás lyukba vetették be Bán Mihálcsa testét, az 
lionnat az ebek kivonván, megötték. Vesztenek akkor Mihály 
vajda mellett az sátor kivűl kik urokat akarták oltalmazni úgy-
mint tizenhaton. 

E z is oda való: 
Mikor Basta panaszolkodnék az ország pusztítása felől 

Mihály vajdának, az több beszédi között mondja Basta ezt is, 
hogy az császártúl olyan instructiója volna neki, hogy mihelyt 
Erdélyt megveszi Basta, Mihály vajda mindjárt bemenjen 
Havasalföldébe és ott uralkodjék, Érdél penig császár számára 
legyen. Azért úgymond Basta lássad immár ittléted én velem 
nem szükség, gyűjts össze minden népedet és menj be Havas-
alföldébe és ha szükség énmagam is elkísérlek. Mond ezekre 
Mihály : sőt énnekem az császárral külömb tractatusom volt ez 
országok felől, miérthogy ezelőtt is én birtam, és az császár is 
én nekem Peez Bertalan és Székely Mihály által megadta 
volt ezelőtt ez Érdéit énnekem, most is ugyanazon tractátus-
lioz akarom magamot tartani. 

Mond ezekre Basta, nó, miérthogy nem alkliatunk ez dol-
gon, cselekedjük azt, hogy írjunk az császárnak mindketten leve-
let és valami válaszunk leszen az császártúl alioz tartsuk magun-
kot. H a az császár parancsolja, hogy neked hagyjam Érdéit, én 
csak harmadnapig sem mulatok itt, hanem kimegyek. 

[Oldaljegyzet: Ejtet ilyen szót is Mihály vajda főembere: 
Torda mezején vesztettük el Érdéit, i t t is akarjuk visszavenni. | 

Igy elvégezvén ez dolgot egymás között, ez üdőközbo 
Basta nem várván semmit az császártúl, és az császár híre nél-
kül megöleti Mihált, mely miá sok ideig nagy harag volt Bas-
tára az császártúl, mert Bartholomaeus Peez forgatta az csá-
szárnál minden dolgát Mihálnak, úgyannyira, hogy Peczet 
ugyan liüíös atyafiává fogadta volt Mihál még akkor, mikor 
Érdélbe követségül küldötte volt az császár hozzája, mely 
Mihálytúl mondhatatlan sok kazdag ajándékokat, drágaköve-
ket és egyebeket vött Peez Bertalan doctor, és azon kivűl is 
Bastanak sok irigyi voltanak az császár udvarában, az többi 
között Peez János is az Bertalan ücscse, ésPrayner János, kik 
magoknak akarták egynehányszor ez erdéli generalisságot 
kérni az császártúl. 

Az Mihály vajda megölésének nagy oka volt az levelek 
küldése is, melyeket Mihály vajda Prágából és Bécsből küldö-
zött Havasalföldébe és Erdélybe, és azokban arra intette az 
erdélyi székelyeket, hogy az ű neki való hívségbe megmarad-
janak, mer t hamar üdőn bemegyen Érdélbe az fejedelemségre 
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és ez levelekbe sok szidalmakot írt az németekre. Ez leveleket 
Zsigmond fejedelem mikor behozatott volna Moldovából és 
immár az goroszlói hadra Basta ellen készülne, mind felkül-
dötte volt Gonzaganak az kassai generálisnak Sövénfalvi Dá-
niel deáktúl magyarázattal, melynek magyarázatját forditotta 
meg Zsigmondnál Boér István egy ifjú legény, fogarasi fiú. 
És azután is mikor Basta bejött volna Érdélbe, Zsigmond 
megverése után és Mihály vajda még élvén, tudakozott Boér 
Istvántúl ez dolog felől, és ez levelek felől Kolozsváratt, és 
Boér István mindent igazán megbeszéllett Mihály vajda felől 
Bastának, és ez is nagy oka volt az Mihály vajda halálának. 

Ez leveleket küldötte fel Zsigmond Gonzaganak Söwén-
falvi Dániel deáktúl, ki secretarian való deák volt, mikor az-
előtt Gyulafi Lestárt akarná kiküldeni, de akkor Gyulafi beteg 
lévén, nem mehetett, 

A 244. lap alján köv. megjegyzés olvasható: Természete 
az oláhnak az boszuállásra való igyekezet. Egy oláh ezt is 
mondta kolosváriak felől és magyarok felől: ti adátok kézbe 
az németnek uramot, de meglátjátok, hogy bizony ismég ura-
tok leszen ezen vajda, ki mia el kell vesznetek ebek. 

A 245. I. alján köv. megjegyzés áll: NB. Mihály vajda 
az goroszlói liarcz után mikor Erdélyben bejött volna meg-
parancsolta, az ő hajdúinak hogy valahol az országban ma-
gyar papot tanálnak, mind megöljék. 

1 6 0 1 . Hev. Cod. LXVII I . 101. (lehúzva 253.) 1. 

M i h á l v a j d a h a l á l a 1601. 

Mihály vajda megölését 1601. igy beszélik az oláhok. 
Az goroszlói harcz után Mihály vajdához való hajdúság és 
ráczság nyertek volt hetvenkét zászlót az Zsigmond futó né-
pétül. Ezeket mikor Basta kéretné, hogy Mihály vajda kül-
dené ű hozzá és ű Mihály vajdát commendálná az császár-
nál, az zászlókat mind felküldvén az császárnak. Mihály 
vajda Bán Mihálcsa és Komisz Leka tanácsából nem küldi 
Bastának akkor, hanem azt izeni, hogy miérthogy az ü vitézi 
nyerték, ű maga akarja felküldeni az császárnak. Ismét 
üzen Basta, hogy küldené oda az zászlókot, mert ű reá 
bizták az egész hadat s illendő, hogy ü kezétűl menjenek 
az zászlók császár eleibe. Az vajda ugyan nem küldi, hanem 
azután meggondolván magát, Mihály vajda Capreoli Ta-
más által, és Aloysius Radibrad által Bástának küldi az 
zászlókot. 

Ez dologért Basta igen kezd boszonkodni Mihálra. Végre 
mikor Tordára jutottanak volna, kér Mihály vajda Bastatúl 
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háromszáz balont, kikkel elmenjen Fogaras alá és feleségét, 
gyermekét onnan kihozhassa. Basta megigíri. Az balonokat 
szombaton felkésziti, hogy vasárnap induljanak, mert Mihál-
nak minden hada széllel eloszlott volt az országba. Heggel az 
balon kapitán sok balonnal megyen Mihály vajda sátora eleibe. 
Mihály nagy messze kijíí eleibe és az balon kapitánt tisztes-
sígnek okáért elől akarja beküldeni az sátorba, mikor az ka-
pitán nem akarna semmiképen elől bemenni, elindúl Mihály 
vajda elől és hogy az sátorába szinte bemenne, innét hátúi egy 
alabárddal, melynek az elei hosszú hegyes vas, derékban által-
üti Mihály vajdát, úgy hogy másfelől egy arasznéra is kiment 
rajta az alabárdnak az hegyi. Más balon azonba mindjárt egy 
puskával általlövi, azután fejét veszik. Öltek meg vele azon 
zendülésbe, úgymint tizenhét szolgáit Mihál vajdának. To-
vábbá volt egyéb gyanuság is Mihályhoz, hogy az országot 
Érdéit magának akarná foglalni, etc. 

Pray Coll. R. Trans. T. J . 59. Nr. 48. Szam. száma 202. 

1601. B á n Mi h á l . 

Bán Mihálcsa pridie quam occideretur egy görög diny-
nyét metszett volt álmába ketté, az bele hát belől tiszta ve-
res volt. 

fPray. Coll- Res. Transs. tom. J . 59. Nr. 46.) 201. lap (keresztülhúzva.) 1 6 0 1 . 

M i c h a e l i V a i v o ( l a e . 

Hic iacet ille ferus, latro merus et Nero verus : 
Cacus, atrox Dacns, scelerum lacus, ille Valachus. 
Hac qui transibis, bis terve cacabis et ibis. 

Steph. Z. 

Eide m. 
Octobri ipse fugo, fugio mox mense Septeinbri : 

Augusto vitám sed mihi Basta fngat . 
Bris fugi, totiesque fugavi: nunc ego caedor, 

Ne fugiam posthac, neve fugare qneam. 
S. Z. 

D e V a 11 o n u m e t H a i d o n u m i n m i l i t a n d o 
i n c o n s t a n t i a . 

Si mihi Tartareus cacodaemon praemia reddet 
Angelicos contra bella movebo choros. 

Si contrá Angelicus dat forte stipendia princeps, 
In cacodaemonios arma levabo choros. 

S. Z. 
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D e G e o r g i o B a s t a . 
Ne fuge, sta Basta, sta, ne fuge, sta bene Basta ; 
Sed fugis et vasta tua copia sternitur hastä, 
Copia non casta, miserorum sanguine pasta : 
Te pariter Basta perdat maié vasta catasta. 

S. Z. 

1 6 0 0 . Hev. Col. L X V I I I . 166. (leliúzva 326.) lap. 
sept. 1. 

A n no 1601. 

Csarlóközi István volt hajdúhadnagy Kanisa alatt, mi-
kor Ibraim basa megvötte Kanisát, ez hajdúk elöljáróban 
voltak, igen emberkedtenek. De végre úgy megverték az törö-
kök űket, hogy nagyobbrésze oda veszett. Azután az olaszokra 
jutott az dolog, kik Kanisa alatt u. m. tízezeren voltanak, de 
semmi harcznak nem állván, éktelenül ott vesztették az törö-
kök és hajdúk űket. 

Ez Kanisa megvétele előtt békességet futotta az német, 
de az mint mondják csak az tidőt halogatta vele, hogy az tél 
azonközbe eljöjjön és az töröknek ideje ne legyen az hadhoz. 
Ezenközbe azért alattomba mind eljártak az hajdúk. Eszéknél 
az Drávánál való hidat, ki két egész mélyföldig nyul, az sok 
vizes seppedékes helyek miá, az hajdúk reá menvén nagy ré-
szét elégették, Szerém-Uj lakot meggyútották, megégették, sok 
egyéb csatázásokat töttek az békesség szine alatt. Erre nézve 
Ibraim basa Kanisát hirtelen megszállotta és megvötte. Au-
nakelőtte penig Sasvár agát küldötte volt Esztergomba az bé-
keség tractálása felől, de mind hiába. Ez volt az oka Kanisa 
megvételének. Nagy sok számtalan lészakot, gerendákot, fá-
kot, fontsövényeket csináltatott volt az basa, azokat hányatta 
az semlékekre és mindaddig töltötték, addig halmozták, hogy 
végre megadták az németek. Kapitán Paradaizer volt benne, 
kinek azután fejét vétette Rodolphus császár Bécsbe. 

1 6 0 0 . Pray Coll. B. Trans, tom. J . 59. Nr. 47. 203. 1. 

Az ki az császárnak meghozta volt az Kanisa vételét, 
lefogta és igen megbaculálta. Ezt adta az hírmondásnak prae-
miumját. 

Ilev. Coll. L X V I I I . 134. (lehúzva 216.) lap. 

S i g m o n d É r d é i t az l e n g e l n ek a k a r j a a d n i 
1601. m e n s e S e p t e m b r i . 

Mikor Sigmondot Basta Goroszlónál megverte volna és 
Érdélbe azután Sigmond is török és tatár had által beférke-
zett volna Brassóban laktában új formát indit. Volt akkor az 

1601. 
sept. 
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lengel haddal Havasalföldében egy lengel úr, kinek neve 
Joannes Potowszky. Ezt sok követséggel és liitlevellel arra 
vészi, hogy Teres várába híja, mert igen nagy titok dolga és 
beszéde volna vele, melyet sem levélre, sem más emberre nem 
bízhatna. — Ugyezen dologért azelőtt küldötte volt Petki 
Jánost Lengelországba ilyen dologban, hogy ez Erdélyorszá-
got az lengel kezéhez adja, ha ott benn ű neki Sigmondnak 
más jószágot adnak és bizonyos conditiókkal ez országot min-
denképpen Lengel birodalom alá adja. Igy Sigmond Brassó-
ról minden marhájával (az mi kevese volt) felkészülvén, el-
megyen Teres várába, vélvén azt, hogy Potowszky eljű hozzá, 
és t ractálhat az dologgal vele. De Potowszky valami bi-
zonyos okokért nem jöhetvén el, Sigmond is azután egynehány 
nap múlva, visszamegyen Brassóba és lassan lassan igy múlik 
el ez lengellel való tractálás. 

líev. Coll. LXVJir . 97. (lehúzva 247.) lap. 

T r a i i z n e r L u k á c s M a x i m i l i a n h o z 1601. 

Zsigmond fejedelem mikor Moldovából haza hozatott 
volna, küldötte volt fel Trauzner Lukácsot az császárhoz. 
Peez cloctor mondotta ezt Trauznernek: ha jámborok lesztek 
vala, oly igen megbüntette volna az császár Mihály vajdát, 
hogy ti magatok is megelégedtetek volna rajta, de nincs mit 
tenni, ellenségetekkel akar titeket megbüntetni. Erre Trauz-
ner mondja, hogy: nó ne bízzatok azért reá mindent, meglás-
sátok mit cselekedtek, mert mint ezelőtt, ezután sem leszen ű 
hív az császárnak. Peez erre azt mondja, hogy nem bíznak ű 
reá semmit, mert ű neki is más parancsol. 

Erd. Muz. 287. 1. 

Zsigmong fejedelmet Molduvából az brassaiak Brassó-
ban recipiálják. Mense Septembri praesentálá az Szulimán 
czauz Zsigmondnak az zászlót Brassóban. 

Bekülde Zsigmond az havaseli bojérsághoz, hogy Simeon 
választatnék vajdának, melyre az bojérokot soha nem veheték; 
sőt végre azt mondák: Zsigmond csak azért igyekezik azon, 
hogy Simeont recipiáljuk, hogy az ő segitségivel azután szemben 
szállhasson Bástával; de praescribáljon más vajdát akár ma-
gyart, akár szászt, akár oláhot, isten őköt ugy segélje, — uralják. 

Bas ta igen kéri vala az havaselföldieket, hogy álljanak 
melléje s subito szállják meg az várost, s rekeszszék be Zsig-
mondot, kik alattomban megirák Zsigmondnak : mi kimegyünk 
Bastával, de mikor bejutunk az Barczában, conjungáljuk veled 
maguukot, s levágjuk egy lábig Bastát. 

1601. 

1601. 
sept. 



1 5 4 SZAMOSKÖZY' I S T V Á N . 

1 6 0 1 . Hev. Coll. LXVIII . 217. (lehúzva 381.) lap. 

1601. ín e Ii s i b ii s 0 c t o b r i, N o v e m b r i , D e c e m b r i 
F i 1 s t i c b P é t e r S i g m o n d h o z k ü l d e t i k . 
Anno 1601. mense Octobri, mikor Sigmundus Báthori 

az liárom basával és sok török tatár haddal az goroszlói rosz 
harcz után ismét bejött volna Érdélbe Brassóból, küldötte 
volt Carolus Magnust Rodolpli császár Bastához, liogy igye-
nességet szerzene Sigmond között és az császár között. Carolus 
Magnus, ki azelőtt is sokszor jött Sigmondhoz Fej érvárra meg-
szál Kolosváratt Filstich Péter házánál. Ekkor Basta Dés-
nél volt sánczban, Sigmond penig az törökkel és basákkal Fe-
jérvárnál. Carolus Magnus mikor látta volna, hogy módja nem 
lehet benne, miképpen ű maga Sigmonddal szembe lehessen, 
választja ez követségre Sigmondhoz Filstich Pétert az gazdáját 
és nagy titkon megjelenti neki, hogy az német császár akarat-
jából concordiat szerzeni akarna az két fejedelem között, ez-
okáért venné fél az Sigmondhoz való menetelt. Ez szó mellett 
nagy erős hittel megesküszik Carolus Magnus Filstich Péter-
nek, hogy az isten űtet úgy segilje, úgy adja lelki üdvösségét, 
úgy láthassa otthon egészségben, életben feleségét, gyermekét, 
hogy semmi csalárdság sem szin ez követség alatt nincsen, 
sem leszen, csak hogy Sigmond engedjen az méltó kivánságnak. 
Az császár kívánsága és Carolus Magnus izeneti ez volt, hogy 
Sigmond vigye ki Érdélből az török és tatár hadat, ezokáért 
hogy ne láttassék az német császártól erővel ez országot és 
pogán haddal elvenni, hanem tessék hogy az német császár be-
neíiciomából recuperalja Érdéit,kit ha Sigmond megcselekeszik, 
tehát az német császár éppen Érdéit kezéhez adja és annak-
felette az törökkel oly frigyet és oly békességet szerezzen, va-
lami neműt szinte akar, mint annakelőtte absolutus princeps 
legyen Érdélben. 

Ez Carolus Magnus mondásit értvén Filstich Péter, 
noha sok mentséggel menti magát, hogy elég nem volna 
ez nagy dolognak véghez vitelére, mindazáltal ír Filstich Péter 
először egy levelet Sigmondnak, ilyenformán, hogy Carolus 
Magnus akarna Zsigmond fejedelemmel szembe lenni, nagy 
dologrúl akarna ü felségével végezni, mely mind ez romlott ha-
zának, és Sigmondnak is igen nagy javára lenne. De miért-
liogy az szembe léteibe nem látna oly módot Carolus, hogy 
Sigmondhoz mehetne az basák ottléte miatt, engemet rendele 
(úgymond Filstich) Carolus Magnus, hogy felségedhez menjek, 
de először levelet akarék küldeni, hogy bátorságos utam lehes-
sen. Ez levelet Filstich küldi el egy kolosvári szegén embertűi 
kocsistúl, ez elviszi az levelet és Sigmondot akkor Fejérváratt 
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találja, az levelet megadja és Sigmond szabad odamenetelt 
írt Filstich Péternek. így Filsticb Péter Kolozsvárrá! novem-
bernek az elein kiindulván megyen Sigmondboz, ki akkor Ge-
rendnél volt minden táborával Bectás basa is Sigmonddal lé-
vén. Szemben leszen Filstich Sigmonddal és az Carolus Magnus 
credentia levele szerint megmondja az követséget Sigmondnak, 
Csáki Istvának, Bogáti Miklósnak és az több tanácsoknak. 
Sigmond javalja az német császár akaratját, és ugyan reá is 
hajlott volna hogy ez törököt mellőle kibocsássa és az császár 
Rodolphus kezétől vegye viszontag el az országot; addig penig 
mig az választ az német császárnak Carolus Magnus megvinné, 
Sigmond egy várába lenne csendességben és Basta felől is fe-
lelne mindenképpen Carolus, hogy semmit addig nem inditana 
hanem mihelt vég lenne ez tractatnsban, mindjárt minden ha-
dat kivinne Érdélből Básta. Erre mikor Sigmond jó kedvvel 
hajlott volna, Csáky István és az több urak nem teljességgel 
hihetvén Carolus Magnus és Filstich Péter izenetinek és es-
küvéseinek, kezdenek kételkedni és félni azon, hogy valami 
álnokság ne legyen az alatt, — mert úgymond, Sigmond bo-
csássa ki az török hadat és ezenközben vagy mehessen vég-
hez az tractatus vagy nem, és Basta jűjjön be az kész erővel 
Érdélbe Sigmondra, mikor immár az török kivűl leszen ez 
országon ; igy soha Bátori Sigmondnak az töröknél többször 
hitele nem lenne és segítségre is be nem hihatnák ésezczigán-
ság alat t Basta elfoglalná az országot és ismét kirekesztené 
Sigmondot etc. 

Ezek igy levén nem bocsátja el Sigmond az török hadat, 
hanem elébb kezd elkezdett dolgába menni. Minekelőtte penig 
Filstich Pétert visszabocsátaná, meghagyja hogy Bectás ba-
sával szembe legyen, ki Gerenden kivűl sátorban volt az ű tá-
borával. Ezokáért akarta penig hogy szembe legyen az basá-
val, liogy valami alattomba való practicát ne véljen az basa. 
De meghagyja Sigmond Filstichnek, hogy egyebről ne szóljon 
az basával hanem mintha az kolosváriaktúl jött volna, hogy 
az várost készek megadni, ha valami módját találhatják. Igy 
Bogá ti Miklóssal az basához mennek és az basa jó kedvvel fo-
gadja Filstich Pétert. Bogáti kimenvén az basától, kérdi 
Filstichet az basa: mint vagyon, úgymond, az én barátom 
Basta, Mond Filstich: Nem tudom, mert én nem voltam ott 
nála, hanem az mely németek ott benn az városban vadnak, 
u. m. nyolczszázan vadnak, azoktúl hallom, hogy Désnél va-
gyon tábora és ű maga, miérthogy penig Szent Demeter napja 
elmúlt, azt várja, hogy ngod az törökkel kimenjen ez ország-
ból és ugy indítsa osztán hadát Sigmondra. Mond erre az 
basa: ha, nem leszen az, úgymond, meg vagyon nekem paran-
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csolva az lits császártúl, liog'y én addig Érdélből ki ne menjek, 
mig Sigmondot helyébe nem ültetem, és az egész országot ke-
zéhez nem adom. Ezután kérdi az basa, ha lehetnéje módjok 
az kolosváriaknak abban, hogy az várost megadhatnák. Erre 
Filstich igy felel: hogy ha valami oly módot találhatnának 
benne, igen akarnák, de az németek és balonok oly kegyetle-
nül bánnak az városbeliekkel, hogy ű magokkal semmiképpen 
nem szabadok. Mindennemű fegyvereket az városbeli népnek 
elszették, űk bírják az németek és balonok az kapukat, ajtó-
kat, az fokokat, az bástyákot és mind az kőfalakot. H a valaki 
közzűlünk ketten vagy hárman öszveszóllana, avagy akarmi 
dologrúl beszélgetne, mindjárt verik és fogton fogják űket 
mind házunkkal és mi magunkkal űk bírnak. Erre mond az 
basa: szabad-e az szentegyházban mennetek könyörgeni ? 
Mond Filstich: két nemzetből áll, úgymond, az város népe, 
szászból és magyarból. Szabad az praedicatióra és könyörgésre 
menni az templomban, de ez két nemzet akaratját öszvevonni 
és azon egy értelemre venni, hogy az város megadásában va-
lamit indítsunk, igen nehéz és ugyan lehetetlen megcsele-
kedni. így beszélvén Filstich az basával, minden végnélkül 
haza jű Kolozsvárra és immár Carolus Magnus Szakmárra 
kimenvén, ott várta az választ. 

Ezekután megyen Filstich Bástához az Désnél való tá-
borába, ott mikor volna Sigmondtúl egy levelet ^hoznak Bas-
tának, melyben ez dologrúl irt és ilyen szókkal: Én,úgymond, 
keresztyén atyátúl, anyátúl születtem, de török mellé kellett 
ragaszkodnom, mert az honnat énnekem az ótalomra valaki 
kezét nyújtja utolsó és szükséges dolgaimban, veszedelmes ál-
lapotomban, életemnek, nemzetemnek és hazámnak megmara-
dásáért oda kell magamot hajtanom. Hogy penig az törököt 
közbe vegyük, és egyenlő akaratból levágjuk, az nem hogy én 
hozzám keresztyénhez, de pogánhoz is nem illendő és nem 
tisztessíges dolog volna. így írta volt ez levelet és mintha ide-
gen feleletet láttatnék tenni Bastának, de ez Sigmond leveléből 
megtetszik, hogy Basta arra intette és instigálta Sigmondot, 
hogy az törököt közakaratból levágják. Mely dolog nyilván 
való czigányság volt, hogy ez okkal Sigmondot elszakaszthassa 
az török segitségtűl és azután népe nem lévén, opprimálhassa. 
De Sigmond nem hatta-azzal megcsalni magát, hanem más úton 
csalatott meg. Mert Sigmond eleitűi fogva az német királhoz 
kapcsolván magát, mostan is Carolus Magnus és Basta sok ize-
netivel és levelivel elátattatván, ugyan az némethez akarta per-
tinaciter adni magát és az országot is avagy ű beneficiomából 
akarta bírni, avagy ugyan kezéhez adni örökbe, mely azután 
meg is lűn, —• Azért Gerendrűl elindulván novemberbe, meg-

Oldalt : 
üSTehéz 

fogások. 
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szállja Kolosvárat, melynek megvétele felől noha semmi aka-
rat ja nem volt, de mégis hogy az töröknek valami hívséget 
mutasson alája száll, és mikor ott az nagy erős télben hiában 
sugorgott volna minden népével és az törökkel tized napig, 
végezetre 2 die Decembris, solvit obsidionem, és visszaszáll 
Tordára. Ez nap vasárnap volt, és reggel másnap, hétfűn Básta 
mindjárt beszáll Kolozsvárra és sem Basta nem megyen had-
dal Zsigmondra, sem penig Siginond Bastára, melyből nyil-
vánsággal megtetszik, hogy volt ünnön köztök valami végezés, 
hogy ez üdő alatt egyik se háborgassa egymást, mig Carolus 
Magnus az császártúl, avagy valaki más egyéb valami bizonyos 
választ nem hoz Sigmondnak, mi módon maradhasson meg ez 
országba, ha meg akarna maradni. 

Erd. Muz. 271. 1. 

Esztergomnak kétszeri obsidiója áll az császárnak meg-
vételivei együtt 19. millióba mint Sarmasági mondá. 

Pray Coll. lies. Trans, tom. J. 59. 82. 1. 

1601. T a t á r o k g y á s z a . 
Dsilavus bég neve, kit az magyarok csillagnak liínak. — 

Csillag bég egy fű tatár kapitán jött volt be Erdélybe Zsig-
mond segítségire. Ennek egy rokona tatár Alamortt, mely 
Szeben mellett vagyon, megholt volt. Ezt igen felette bánták 
az tatárok, hogy megholt, siratták ezért is és szánták, hogy 
olyan fű vitéz ember nem fegyver miá holt meg harczon, ha-
nem betegsíggel ágyban. Igy gyászoltak az tatárok, hogy va-
lamennyi lova volt az megholt tatárnak, mind egy renddel 
utcza széliben kötözték az utczára, ugyanott Alamort és har-
madnapig sem innya sem enni nem adtanak az lovaknak, ez két 
egész nap ű magok is az tatárok, kik annak szolgái vagy rokoni 
voltanak, nem öttenek, sem ittanak. Annak felette az lovaknak 
azoknak az farkokat, mind az farka húsáig elmetélték, és igy 
gyászoltatták velek az urokat. Szivfájás volt azon az tatáron. 
Ilyen orvossággal élt, az mely viz az forgó malomkerékről le-
csorog, azt hozatta és azt itta. De annyit használt, hogy ugyan 
megholt azután. 

Hev. Coll. LXVIII. 302. (lehúzva 464.) lap. 

1601. Mikor Sigmond Kolozsvárat megszállotta volna, 
voltak benne kapitánok Basta számára: Czetlicz és Levinus 
Mortagnie, — amaz német, ez olasz volt. A^olt benn Kolosváratt 
ötszáz gyalog német, és u. m. 200 balon. Az városbelieknek 
minden fegyvereket elszedték, hüttel kellett kimondani min-

1601. 
oct. 19. 

1601. 

1601. 
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dennemű fegyvereket. Először közhelyre tévén, azután minden 
fegyverek oda veszett, senkinek házánál csak egy szekercze 
sem volt, 

1 6 0 1 . Hev. Coll. LXVIII . 302. (lehúzva 464.) lap. 

1601. Levinus Mortani volt az valonok előtt kapitán, 
mikor Sigmond Kolosvárat megszállotta volt, Ez Levinus 
Mortani is valón volt. 

1 6 0 1 . Erd. Muz. 82. 1. 
Kolosvárat mikor megszállotta volna Zsigmond, nem 

oly okkal szállotta meg, hogy erővel megvegye, hanem dedi-
tione terreálta quidem őket: de osztán, hogy meg nem ad-
ták, úgy égette el az hostátyát; mely dolog mind csak árui-
tatás, és czigányság volt. Csáki István és Bátori Zsigmond 
mulattak Kolosvár alatt, de Mózes és Bectás basa igyenesen 
Bástára akartanak volna menni, kiért Mósest Tordán meg-
fogatta Zsigmond. 

Hev. Coli. LXVII I . k. 301. (lehúzva 463.) lap. 

Secunda die Decembris, soluta est fucata obsidio Colos-
variensis; has literas dedit Sigismundus Tordae, altera obsi-
dionis solutae die ad patres Colosvarienses. Ex quibus vafrum 
et nequam ejus ingenium perspici poterit. 

Sigismundus dei gratia Transylvaniae et Sacri romani 
imperii princeps etc 

Eeverende in Christo páter nobis carissime. Nobis qui-
dem rerum vicissitudinem admirantibus, acerrimus liic pri-
mae casus, quo et provincia concussa, tarn graviter est, 
et nos ipsi jactamur, eo videtur tristior, quomagis totius 
reipublicae christianae rem agi sentimus, atque ab eo potis-
simum imperatore, cuius in nos gratitudinem paulo ante ex-
perti sumus benignissimam, et qui vicissim, laborum atque offi-
ciorum summo cum provinciáé periculo, a nobis praestitorum 
(palam toti mundo est) fructum cepit uberrimum; ac tam de-
ploranda innocentissimae plebis devastatio, quomodo ab exer-
citu christianissimi, ac clementissimi imperatoris proficisci 
possit, id vero nos reddit pene attonitos, qui si modum aliquem 
depraecandae tantae indignationis, ac praestandorum officio-
rum nostrorum inveniremus, eum profecto ambabus manibus 
arriperemus. Verum enimvero haec fűit fatális omnipotentis 
dei dispositio ! qui quando ei visum fuerit, proculdubio inponet 
modum tot malis quottidie ingruentibus; quod ut pro sua di-
vina bonitate quam primum faciat, ego vobiscum rev.-di patres 
divinam ipsius majestatem supplex veneror. Nunc quoniam 

Oldalt : 
Kolosvár 
megszál-

lása. 

1601. 
dec. 3. 
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nobis fortuna animarum etiam consolationein invidit, sublata 
sacerdotum copia; amanter a R. V. petimus, mittat ad nos p. 
Suliok, qui nobis adsit. Hoc multis nominibus negare nobis 
non poterit, nam et paterna 11. Y. in nos affectio, et majorum 
nostrorum erga societatem merita, et nostra denique erga 
eandem, obsequia, vei invito extorquebunt. Quod si vero p. 
Suliok propter infirmam valetudinem (neque enim ulla alia 
causa, apud nos excusabit) venire non posset, mittat p. Bal-
tbasarem. Nos quoad usque nobiscum tenebimus, dabimus 
operám, ne quid eidesit. Interim nos piis P. P. Y. orationibus 
commendantes, easdem bene valere optamus. Datum ex op-
pido nostro Thordensi 3. Dec. 1601. 

R. P. V. 
Sigismundus princeps. 

Yolffgangus Czaitlicz volt fű gubernátor itt Kolosvár-
ban, mikor Zsigmond megszállotta volt Kolosvárat. 

Ezelőtt Kolnitz volt fű, de az itt Kolosvárat bolt meg, 
és ezután atták reá Yolffgangus Czaitliczre. 

Hev. Coll. LXVIH. 232. (leliúzva 396.) lap. 1 6 0 1 . 

B a s t a i t é l e t i a z k o p j á s b a d f e l ő l . 

Az magyar kopjás felől ilyen Ítélete volt Bastának. Az 
kopj ás hadat igen diesírte, de azt mondta, hogy nem tud az 
magyar véle élni és hogyha módját tudnája, nagy dolgokon 
mehetne által. Elmegyen úgymond, az magyar, három vagy 
négy seregben is rendeli kopj ás át. Neki válogatja az elöljáróját, 
az arczúl az ellenségre rontja kopjáját, azután mindjárt na-
gyobb kopjás had érkezik, az is azt cselekeszi; harmadszor ezek-
nek inokban vagyon az dandár, az is hasonlóképen odarontja 
kopjáját. Lehetetlen dolog hogy meg ne verettessenek, csak 
erős ellenségek legyen. Olyan dolog ez mint az zápor eső, ki 
az inig tart, sebesesen es, de hamar elmúlik. Kopjáját tized 
része sem töri el. Mert egyik az szorosságban az másiktúl hozzá 
sem tér. Az ki penig okosan és hasznosan kivánja az kópjás 
haddal élni, annak csak ez volna az módja. Meg kellene ez ilyen 
hadat szakgatni és sok csoportot kellene belőle csinálni, min-
den csoportban elég volna száz lovag. Ezekkel az ellenségre 
nem egy felől az mint az magyarok szoktak, kellenene menni, 
hanem egynehány felől kellene reájok bocsátani, körülvenni az 
ellenséget az mennyire lehetne és egyszersmind az egész had-
nak egy roppanással közikbe öklelni mindenik csoportnak. 
Igy lehetetlen hogy az ellenség az ti kopjátokat megállhassa. 
Ezenkívül haszontalan akármely nagy kopjás hadatok legyen 
is. —- Jelentette volt ezt Básta annakelőtte is Szelestey dános-
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nak és ekképpen akart cselekedui Yáradjánál; kit Básta eszé-
ben vévén, egy dombra ment fel az akasztófa felé Fej érvárnál 
[oldalt: anno 1602 mense Julio] és onnat szabadon az dombrúl 
lőtte üket. Mert az kopjának ellenkező remediumja az magas 
liely; mert az magas lielyre fel nem szolgál az kopja, az puska 
penig alá az hegyrűl és fel is egyaránt szolgál. 

Pray. Coll. Tom. 59. J. Szam. sz. 202. 

Egy magyar kopjának tizenhat lábnyi hossza vagyon az 
én lábammal. 

Hev. Coll- LXYIII . 382. 1. (lehúzva 542.) 

I n s i g n i u m q u o r u n d a m v i r o r u m n o m i n a in 
h e l l o u n g a r i c o e t a l i b i . 

Georgius Baro a Collonitz in Jansonio 124. pag. 
Andreas Duditius Sbardellatus olim episcopus ti nini en-

sis, praelatorum et cleri ungariei orator in concilio Tridentino. 
Joannes Nicolaus Rusvuormb, Janson. 315. 
YolfangusRumpf Caesareae aulae magister. 
Carolus dux Sudermaniae, regis Poloniae patruus, Sue-

tiae administrator. 
Huius Sigismundi III..regis Poloniae avus fűit Gusta-

vus. Pater ejusdem Sigismundi fűit Joannes rex Sueciae. 
Joannes Franciscus Aldobrandinus az pápa öcscse, kit 

Magyarországba küldött volt fizetett olaszokkal anno 1597. 
Ferdinandus Gonzaga; 1600. Bodolphus császár hitta 

Olaszországból, azután kassai generalis volt, 
Comes Carolus de Mansfeld, locumtenens generalis Ar-

cliiducis Matthiae. 
Nobilis et strenuus Yillhelmus liodouvitz, locumtenens 

colonelli, et capitaneus legionis germanicae. 
Joachimus Flancz ductor militum germanorum in Tran-

sylvania anno 1601. 



1602. 
Hev. Coll. LXVIII. 229. 1. (lehúzva 393.) 1 £ 0 2 . 

1602. B o c s k a y f o g s á g a . 

Bocskay István tizenöt holnapig volt Prágában tisztes-
séges fogságba, tartóztatásba, végre kiszabadulván fogadta, 
hogy ű nem (megyen) többé Prágába. Ez volt egyik oka az ü 
támadásának. 

Hev. Coll. LXVIII. 118. (lehúzva 270.) 1. 1 6 0 2 . 

1602. Az s z e b e n i e k k e l v a l ó b é k e s s é g 
t r a c t á 1 á s. 

Az goroszlói veszedelem után, mely volt 1601.3. Augustusi 
mind az Moyses harczáig Bastával, mely volt az következendő 
esztendőben 1602 die 2 Julii Szeben városa Érdélben mind el-
lent ta r to t t Zsigmond birodalmában, mind ellenkezett, meg nem 
adta magát, nem hódolt meg, maga az tatárok körűi vidéken 
lévén, minden vészéit töttenek rajta. Az goroszlói veszedelem 
után az mely nemes emberek marhástúl, feleségestűi oda bémen-
tenek volt., sok ideig ki nem bocsátották űket, ott benn tartot-
ták ; mind Keserű Jánost mind feleségestül, marhástúl, Pernye-
szi Gábor t és sok fű embereket. Végre Keserű János és Per-
nyeszi Gábor kiszöktek volt parasztember ruhájokban. Ez üdő 
alatt az tatárok sok dúlást, sok égetést töttenek Szeben tar-
tományában. Zsigmond fejedelem egész tavaszon 1602. Sze-
benbe jár tat ta Kolosvári János deákot az kamaraispánt ez 
színnel, liogy Szeben hódoljon meg Báthori Zsigmondnak. 
Négyszer volt az kamara ispán ott benn az szebenieknél ű 
maga, Óvári Istvánnal penig együtt kilenczszer volt. Az szebe-
niek is akarták volna jő móddal az békességet. Egyszer Csáki 
István oda menvén Hannostorfra száll, és az szebeniek közzül 
is kütre kihíván, egy néhány füembert, az többi között az ki-
rálybíró volt ű maga, Süvegli Albert, annyira vitték volt az 
dolgot, hogy niegegyeztenek és bizonyos articulusokban beir-

MON, H U N G , HIST. — SCRIPT. XXX. 11 
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váu az békesség dolgát, arra végezték, liogy az szebeniek Dé-
vára küldjenek és mikor Zsigmond fejedelem megesküszik 
azokra az articulusokra, tehát Szeben meghódol mindenképpen 
Zsigmondnak. Oly igen biszonyos volt penig ez békesség meg-
szerzés, hogy immár Szebenben főztenek erősen, hogy bevárták 
és be is megven Csáki István az békesség megszerzés után és 
szép ajándékokat szerzettenek, mind Zsigmondnak és mind 
Csákinak. De végre az békeség dolga csak ezen fordult el. 
Voltanak Szebenbe havaseli boeroknak marhájok és feleségek, 
kik Havasalföldéből ez sok háborúságba Szebenbe költöztenek 
volt, Csáki azoknak marhájokot nem akarta hogy kiadják az 
szebeniek és marhástúl elmenjenek vissza Havasalföldébe az 
boérok feleségi, ezokáért, liogy az íjiagyar nemes embereknek 
marhájokat ezelőtt való esztendőben Mihály vajda is onnat 
Szebenből és egyébb lielyekrűl is mind felkerestette és el-
vétette volt és kit magának s kit az ű boérinak osztott volt. 
— Az szebeniek ezt nem engedték, hanem miérthogy az ű vá-
rosokban jöttének nagy bizodalommal, úgymint tutum refu-
giumba et asylum, nem tisztessíges leszen városúl nekik, ha 
űket megengedik fosztani. Ez igy levén és meg nem alkudhat-
ván akkoron, Zsigmond fejedelem indúl el Dévárúl Brassóba 
circa initium mensis Februarii. Mikor Szébenhez nem messze 
menne el, küldenek az szebeniek két fű polgárt Zsigmond eleibe, 
Benedek deákot és Brassay Bartost, kik mikor egész Holdvi-
lágig ügettenek volna Zsigmond után és Csáki István után, 
Csáki anácsából fel akarta Zsigmond akasztatni űket. Végre Já-
nos camora ispán az istenért kérvén és könyörögvén Zsigmond-
nak hogy ez jámbor embereket követeket ne bántsa, mert az ű 
feleségek, marhájok és több nemes emberek is Szebenbe nyo-
morúságot szenvednek, ha ezt cselekeszi, úgy engedte meg éle-
teket Bátori Zsigmond. Azért ott Holdvilágnál megállván Zsig-
mond és előszólitván az szebeni polgárokot, és rútul megszído-
gatván űket, menjetek el, úgymond, haza, én meg nem büntet-
lek ez háládatlanságtokért, hanem büntessen meg az isten és 
több sok efféle szókkal fedvén űket elbocsátja. Mert annakelőtte 
Zsigmond irt volt nagy bű és szép levelet és igen eszesen az 
szebeni elmek, hogy adják meg magokat és térjenek ű hozzá. De 
miérthogy az szebeniek Bástátúl tartottanak és az ű tanácsán 
jártanak, semmiképen addig meg nem akartanak hódolni, mig 
az német császár és Básta szabad akaratot erre ű nekiek nem 
enged. Ebben bomlék el a szebeniekkel való minden békesség 
dolga. És miképpen Várad három Priczk miá vesze el és sza-
kada el Erdéltűl, azonképpen Szeben is ez két ember megszi-
dogatása miá idegenedék el Báthori Zsigmondtűi, Zsidmond 
is ezen haragutt meg, hogy az elébbi levelére és szép kérésére 
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semmit sem cselekedtenek, lianem ugyanazon keménségben 
tartották magokat, és liol ide liol tova csavarogván vontatták 
és halogatták az meghodolásnak idejét és hogy sem ű maga 
Zsigmond intésével, sem generalisa Csáki István törekedésével 
nem gondoltanak, azon hoszankodott volt meg. Ez lűn az oka, 
hogy Zsigmond is mindenestűi ez Érdéit azután az németnek 
elárulá az ország hire és akaratja nélkül. Mert az német fejede-
lem Zsigmondnak Érdéit ismét vissza akarta bocsátani és valami 
az Meszesen belől vagyon mind megadni ilyen conditioval, hogy 
Zsigmond az töröktűi elszakadva legyen és az német császár 
hívségére kötelezze magát. Ezt mikor látná Zsigmond hogy 
nem hasznos sem ű neki, sem penig az országnak, mert az né-
met fejedelem erejével soha ez országot ez töröktűi meg nem 
oltalmazhatja senki, inkább akara mindenestűi kimenni ez 
országból és az németnek adni teljességgel, hogy nem mint 
örökké ennyi háborúságokban élni ez országban. Igy azért mind 
az országbeli fűembereknek és tanácsoknak híre nélkül egy 
olasz pap Antonius Mariettus által igy végezé az dolgot, hogy 
Basta jűjjön be haddal és kézhez adja az országot neki min-
den harcz nélkül. De nem leliete szinte ugy az mint Zsig-
mond elgondolta volt magában, mert azon nyáron 1602, 
2 Jul i i Székel Moyses ellene támada Bastának, de megveret-
vén Székel Moyses Fe j érvárnál, ugy juta az ország német 
kezébe. 

Hev. Coll. LXVIII. 247. (lehúzva 411.) 1. 

1602. B e s z t e r c z e o s t r o m l á s a. 

Beszterczét először is az Peez hadából való németek 
ostromlofták és valönok, ötszáznál többen vesztenek az ostro-
mon. Mely dolog miatt annyira elrémült volt az hajdúság, 
liogy semmiképpen űket reá nem vehették az ostromra, hogy 
menjenek. Nem is vehette volna meg Básta, ha Sigmond aka-
ratjából Bogáti Miklós . . . nem kufárkodott volna. Semmivel in-
kább az ostromon nem árthattanak az valonoknak és néme-
teknek, mint kövekkel és darab sókkal, mely bűvön volt a/, 
városban, azokat hányták ki nyakokba. 

Erd. Muz. 92 1. 

T o r d a i v e s z e d e 1 e m. 

(Közölte Mihi Imre Tört. Ad. I. 201.1 A 203. I. kipon-
tozott ítéltjén ez áll: »mikor rendtől rendre való paráználkod-
tanalc, végűi egy czöveket vertek beléje és az ebekkel etet-
ték meg.«) 

11* 
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(A 202.1. »itt az hajdúk« szavaknál köv. oldaljegyzés áll: 
ugyan ott Tordán kivűl találtak volt Kátai Pált vitéz personát, 
ez elszaladván előttük úgy adta volt magát Szindi Jánoshoz.) 

(A 203. I. »Kőrös-Maros-mellyéki magyar vala« szavak-
nál köv. oldal jegyzés áll egy XVIT-ik sz. kézzel írva: »Nescio 
quid petis, ubi Tartarica, ubi fluvius Körös et inhabitatores 
ejus ?« Ez alá későbbi kéz ezt irta : Bene seit quid petit : Maros-
Körös, Maros közit irja, az hol elegy jár az török az ott való 
lakosokkal és ott sok gyermek esik az töröktől.) 

Hev. Coll. LXVI1I. 233. 1. (lelmzva 397.) 

1602. J u n i o . H o f f k i r k e r . P e e z J . á n o s . 

Mikor Basta ide be akart jűni Szakmárrúl, anno 1602, 
akkor mikor Moyses ellene támadott volt Yáradjánál, volt 
Bastával együtt Szakmártt Hoffkirker Joannes Adamus és 
Joannes Baptista Peez. Ezek öszvevesztek volt Szakmártt, 
Joannes Baptista Peez az szakálát fogta volt Hoflkirkernek. 
Ezen Hoffkirker megharaguván, az roszpergert kivonssza és 
úgy üti az hasához Peeznek, hogy által ment volna benne, ha 
szarvasbűrből csinált korezovágya töltött nem volt volna. Ha-
nem úgy meghajol az roszperger, hogy mint egy horog lött. 
Peez viszontag az fejét vágta volt afféle roszpergerrel Hoff-
kirkernek. Ezt megérti Basta, Hoffkirkert megfogatja mind-
járást, volt félesztendeig fogságba. Austriába volt ez Hoff-
kirkernek egy bátyja, az egész austriai gyalogságnak kapitá-
nya, nagy úr, ez levelet ir Bartholomaeus^ Peez doctornak, 
hogy irjon Bastának, hogy bocsáttassa el az öcscsét, mert nem 
leszen jól a dolog. Igy irt Bartholomaeus Peez és öszvebékél-
tették űket és elbocsátták. 

Erd. Muz. 81. 1. 

Az goroszlói harcz után Zsigmondnak és az nímet feje-
delemnek ő köztök csak indutiae voltanak; nem volt semmi 

• ratum, vagy fixum, hogy országot Erdélyt Zsigmondnak akarná 
az nímet engedni, hanem azon télen, és tavaszon csak idejek 
legy en az conditi óknak tractálására. 

Szamos-Újvártól elválván, mindent Erdélyben megadott 
volna az nímet fejedelem, ha urgeálta volna Zsigmond. De 
eszében vötte volt Básta, liogy egyenetlenek az urak Erdély-
ben, és valami egyéb tanács is érte, és azért nem alkhattanak 
meg. Cum inducias fecissent, Básta arra felelt volt, hogy meg-
szerzi ez Erdélyt Zsigmondnak; de azután megizente az nímet 
fejedelem, hogy cedáljon principatu, mert azért ment ki Er-
délyből Zsigmond. Az törökhöz is nem bizhatott Zsigmond. 

1602. 
június. 

1602. 
Oldalj. : 

Az gorosz-
lói harcz 
után való 
tractatus. 
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Erd . Muz. 83. 1. 

Básta indueiát szerezvén Zsigmondnak uz országtól az 
békesség tractálása felől, ő maga Básta az hadnépivel Szath-
márra kimegyen Erdélyből. Az hajdúk penig az erdélyi prae-
dálást nem hagyhatván el, Kolosvár tá jat t és széljel dultanak, 
és mulattanak. Erre Zsigmondnak Básta pecsétes levelet s 
szabadságot adott, hogy őket kiverje ez országból az inducia 
helyin maradván. Ez hajdúk között volt Kádul, ki azután ha-
vaseli vajdaságra mene bé; és egy görög érsek Demeter, bol-
gárok és ráczok; érseke az Dunántúl való. Ezekre az hajdúkra 
Csáki nagy haddal reájok menvén, Egerbegynél találja őket, és 
ott megharczolván vélek, megveri őket, és sok szekereket, rabo-
kat, marhájokat elnyeri; és az rabokmind inkább az tatároknak 
jutnak. Demeter érseket mikor elfogták volna, és Csákinak vit-
ték volna — ingyen elbocsátotta nem kevés zugolódással az 
vitézlő rendnek. 

Az liajduk Egerbegynél lévén, mentenek volt Gerendre, 
holott akkor Sarmasági Zsigmond volt; de nem várván oda 
az derék hajdú tábort, egy néhány magával kiszalad Gerend-
ből Fejérvár felémenvén. És az futtában elfogta Kovács Györ-
gyöt, az hajdúk egyik hadnagyát; küldte Újvárból Sármasági 
Csákinak, kitől Csáki mindeneket megértett. 

Hev. Coll. LXVIII. k. 126. (leliúzva 278.) lap. 

K o l o z s v á r i J á n o s d e á k az t a t á r o k t ó l az ra -
b o k a t m e g s z a b a d í t j a t ö r v é n n y e l 1602, m e n s e 

M a i o. 
Anno 1601 az goroszlói clades után Sigmond fejede-

lem török és tatár segítséggel Basta ellen bejöve nagy hír-
rel, mintha számtalan török tatár volna vele, maga nolia öt 
basa volt vele és egynehány bék, de nyolczezernél feljebb 
nem volt, avagy még annyi sem. Az basák ezek voltak: Ana-
toli basa, Nuh basa, Bectas egri basa, és Ismail tömösvári 
basa ; kik közzűl mostan csak Ismael volt Érdélben. Ezekkel 
volt egynehány sereg tatár, kiket az jövő esztendőben oztán 
1602. mikor egész telen itt ez országba teleltette volna Sig-
mond űket, mense maio az tatárokot hazabocsátá, mikor némi-
nemű eonditiókkal az német császárral és Bastával megalkutt 
volna Sigmond. Ez tatárság sok rabokot gyűjtött volt iminnet 
amonnat, kit Erdélbűl, kit Erdély kivűl való helyekrűl, mely 
rabokot elakartak ez országból vinni Törökországba. Küldi Sig-
mond fejedelem Kolosvári János deákot és Kaprouczay Ta-
mást, hogy valamint valahogy lehet, szép szóval, kéréssel, könyör-
géssel, törvénynyel az rabokot megszabadítsák. Elmennek ezek 

1602. 
május. 

1602. 
május. 
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A. és Szászvárosnál találván az török és tatár tábort, az basának 
Ismaelnek az tömösvárinak ajándékot visznek, kérik liogy ne 
hagyja az tatároknak elvinni az hatalmas császár országába való 
rabokot, az kiket nem az ellenség földén fogtak volna, hanem 
itt Érdélbe gyűjtöttek volna. Sok szó és panasz után az basát 
arra vészi Torday János, hogy törvén legyen benne. Az basa 
megengedi az törvént. Ilyenképpen sok fű törököket az tör-
vénbe leültetvén és ű maga is Ismael ott ülvén János deák ko-
lozsvári igy felel, hogy az rabok nem illetnek az tatárokot, 
mert az császár liívsége alatt való népekből ragadozták volna 
el. — Ezek adnak, úgymond, az hatalmas császárnak adót, és 
mintha Konstantinápolnak egyik utczáját rablottátok volna 
el, szinte ugy tar t ja ezt az hatalmas császár. Azért küldött ti-
teket tatárok az császár ide, hogy az országnak oltalommal 
legyetek; ez nem oltalom penig, hanem dúlás, pusztítás és csá-
szár ellen való cselekedet. Az ellenségre bocsátott titeket az 
császár, onnat nem gyűthettetek rabokat, hanem ez országi 
embereket, kik fejet hajtottanak, azokat dúltátok. Az tatárok 
az ellen igy feleltenek, hogy az hatalmas császár úgy küldött 
minket ide és Sigmond is ugy liítt ide, hogy az mi rabokot 
foghatunk, mienk legyen és szabadon elvihessük ez országból. 
Tudjátok penig liogy itt ez országban sok ellenségtek volt tinek-
tek, az szászok, az németek és az kivűl való magyarországiak, 
szilágyiak. Azokból gyűtöttük mi ezeket az rabokot, nem azok-
ból kik avagy az császár hívsége alatt, vagy Sigmond birtoká-
ban voltanak. Azért szabad mi nekünk elvinni ezeket. János 
deák ezekre igy replicalt: Az mi néz az magyarországi, szi-
lágyi, nagybányai, kűvári és az környékekbeli rabokra, azokra 
azt mondom, hogy tudják azt az nagyságos basák és az több fű 
török urak és ti is tatárok mindnyájan tudhatjátok, hogy ez 
Magyarországnak részei, Szilágy, Nagybánya, Kűvár és azokon 
innét az egész föld mint erdéli birodalom volt és most azok-
nak visszavételére küldött az hatalmas császár ide titeket, 
ezokáért az mi rabokot onnat gyűtöttetek, az hts császár bir-
tokából, és az Erdélyhez való földrűl gyütöttétek, kik az csá-
szár hívsége alá való népek voltak és mostan is ide valók és 
ide hallgatnak: ezokáért ez rabok nem tietek, hanem itt kell 
hadnotok, mert Erdélyhez való föld népe, kik az hts. császár-
nak adófizető jobbágyok. Az mi néz az szászokra, igy szólok 
azok felől, hogy az szászság, kik falukban laknak, és nincsen 
kerített városok mind császár ű hatalmassága hívei voltak és 
Sigmond jobbágyi, kik nem fogtak fegyvert, sem császár, sem 
Sigmond ellen és az szász városok is mindnyájan császár en-
gedelmében vadnak, az egy Szeben kivűl. Ha Szeben ellenség 
volt, az mint volt is, miért nem vettétek meg Szebent, valamit 
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ott találtatok volna, mind tietek volt volna, bár elvittétek 
volna azokat, mert mind tinektek és mind minekünk ellensé-
gek voltanak. Az mit kívül találtatok azok nem Szebenhez 
valók voltak, lianem Sigmond országába és birtokába valók. 
Ezokáért nem illik az szász rabokot is elvinnetek. 

Az mi néz az németekre és az egyébb népre, kik Kassa 
táj árúi és az német király birodalmából jöttenek volna ide, és 
azokban az mit el nyertetek, mind tietek lehet törvény szerint 
és igazság szerint, de az mi Erdélyhez való és erdélyi biroda-
lomból itt vagyon nálatok, rabok, azókot vissza kívánjuk, mert 
nem tietek, hanem az lits. császár jobbágyi. 

Mikor János deák igy felelt volna, az basák és fűfíí tö-
rökök törvént látnak bennek és igy találják, hogy valaki ez 
rabok közzűl erdélyi és Erdélyhez való tartománbeli ember, 
mind elbocsássak az tatárok és itt ez országban hagyják. Ézt 
hogy inkább véghez vihesse János deák igírt volt az tatárok-
nak háromezer forintot az rabokért és az hadnagyoknak imer-
záknak egyéb ajándékokat. Igy levén az törvény, végezik azt, 
hogy az Vaskapunál az Strigy mellett ott az szoros helyeken 
válogassák meg az rabokot, hogy az tatárok is se ide se tova 
ne viliessék és ne rejtegethessék el az rabokat. Azért oda jut-
ván öt sereg tatárt külön-külön állatván, mely seregben min-
denikben ötöt száz volt, úgy hogy harmadfél ezer tatár volt 
mindenestül. Nagy engedelemmel (mely igen csudadolog) az 
rabokot elbocsátották az törökök főemberek és az basa is Is-
mael készeritvén őket az elbocsátására. 

Az kik nem akartak volna is elbocsátani az törökök és 
János deák ugyan levonták az lovakrúl és külön az rabok se-
regébe vitték, mert mindenik tatár seregből való rabokot külön 
seregbe állatták. Igy mind haraggal, mind szép szóval és tusa-
kodással is az törvén kimondás szerint az raboknak nagyrészét 
kivötték az tatároktól. 

Sokan ki száz aranyat, ki többet ki kevesbet adott volna 
János deáknak, csak az rabot hatta volna nála; de az nagy 
tökéletességgel senkitűi egy pénzt sem vött fel az rabokért. 

Ilyenképpen úgymint háromezer rabokot, férfiakot, asz-
szonyembereket, leányokot. gyermekeket az tatároktól meg-
szabadítván, János, deák Brette faluhoz az Strígy mellett meg-
számlálván, egy nagy kertbe rekesztette űket, három megholt 
bennek és igy nagy sereggel visszahozta űket és kit az szászok 
közibe és kit imide, amoda az országba, bocsátta~űket, mindnyá-
jan csudálkozván, hogy olyan nagy barbarus és kegyetlen 
nemzetekbe az tatár és török között, et quod maximum est, az 
fegyver és dúlás, pusztítás között helye lehetett az igazságnak 
és törvénnek, mely dologban bizony raro quidem ab omni an-
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tiquitate exemplo, de refutaltatik amaz közmondás, hogy: in-
ter arma silent leges. 

Ezt soha az pokolbeli ördög seggiből született hajdú, 
balon, rácz, oláh, magyarországi magyar és egyéb vérszopó 
ebek nem cselekették volna, az mit az tatár megmielt; kikben 
ez világ szeme láttára vagyon, hogy nagyob igasság, irgalmas-
ság és az szegény kösségliez való engedelem vagyon, noha ű 
természet szerint ellenségi volnának, hogy nem mint az keresz-
tyénnek az keresztyénhez, az magyarnak az magyarhoz. 

Az ki ezt tagadhatja, hát az déli napvilágot is sötétség-
nek mondja. 

A d di t i o a d s u p e r i o r a. 
A. Ismael basa hozott volt Erdélybe három száz törö-

köt, de akkor volt vele csak u. m. ötven török, mikor az tatár-
ság ki akart menni. Ez basa is és az tatárok az imerzakkal 
azaz hadnagyokkal együtt csak Sigmondtúl vártak levelet 
commendatoriat és saluus conductust. Ezokáért hogy mind az 
császárnál és az vezérnél és egyebeknél nilván legyen az Sig-
mond levele által való hív szolgálatjok ez országba, és az ű 
szolgálatjokért az szerdártúl Memhet basátúl valami tekintet 
legyen reájok. Az tatárokkal volt hat imerza, azaz hadnagy és 
egy agaságh. Egy imerzaság alatt volt öt-öt száz tatár és az 
agaságh alatt volt négyszáz tatár, mindenestül 3000 és 400 
tatár volt. Az Vaskapun belől az Mezőségen voltanak Ha-
czokon túl mind az tatárok és mind az rabok nagy sokasággal. 

B. Negyedik obiectiojok az tatároknak ez volt: I t t az 
rabok között sokan vadnak, kik szabad akaratjok szerint atták 
ű magok hozzánk magokot, mikor éhhel halnának meg és ha 
mi nem tartottuk volna űket ez télen nyáron, megholtak volna 
éhhel. Az kik velünk elakarnak jünni, azokat vissza nem vehe-
ted, mert ez az mi törvényünk ellen vagyon. Ezekre Kolos-
vári János deák ezt monta: Az kik szabad akaratjok szerint 
hozzátok atták magokat, azok inkább mind gyermekek, esz-
telenek, nem tudták meggondolni magokban mi legyen az jó 
és tisztességes dolog, ez féle gyermekek az atyjok, anyjok, 
rokonok és öreg emberek hatalmában voltanak, az öreg 
emberek akaratjok nélkül nem mehettenek volna ezek ti 
hozzátok, könnyű volt az éhség miá űket hozzátok csalo-
gatni, mutass egy almát nekiek, csak azzal is hozzád csalhatod 
az gyermeket. De ezekfelől is igy kell gondolkodni, hogy ezek 
az császár földérűl való gyermekek, nem az ellenség föl dérül 
való. Ezek császár jobbágyi fiai, ezek adnak jövendőre az hts 
császárnak adót. Nagyobb kár vagyon efféle gyermekek elvite-
lében, hogy nem mint az öreg és vén ember vitelében, mert 
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ezekből nevekednek jövendőre ez földön jobbágyok, és ez föld-
nek lakói. 

C. Kolozsvári János azelőtt megüzente volt és megparan-
csolta volt Sigmond levelével, liogy mindjárt Lugasból és Ka-
ránsebesből fegyveres kézzel és taraezkokkal elegedendő nép 
feljöjjön és az Vaskaput megállják, liogy az tatárt által ne 
bocsássák és megtartóztassák. 

Igy meglevén ez, az tatárság megtartózott és azkaczoki 
mezőn megszállott. Ezenközben liogy törvénkeznének és ott vá-
rakoznék az tatárság, jut az császár és vezérpasa levelével 
Apony János, kit azelőtt küldött volt császárhoz Sigmond az 
rabok felől és egyéb dolgok felől. Az császár levelében ez vala 
parancsolva és az szerdaréban is, hogy Ismael basa és az imer-
zák semmi rabot Erdélyből ki ne hagyjanak vinni, oztán liogy 
Sigmondtúl, az császár fiátúl (mert annak nevezték), semmi 
pénzt se ajándékot ne vegyenek, miérthogy tudná a bts csá-
szár, liogy Sigmondnak mostan pénze bűvön nem volna. An-
nakfelette, liogy az ifjú királt az császár fiát Zsigmondot sem-
minemű hántással meg ne liáboritsák, valamit parancsol, azt 
cselekedjék, ajándékra ne készerítsék. Az ki ottbenn Érdél-
ben jámborul szolgált, itt künn az basa arra fogadta magát, 
liogy mindenekrűl megelégíti. Ilyenképpen az császár és szer-
dái* levelére és parancsolatjára az mely pénzt és ajándékot 
igírt volt János deák Sigmond nevével, azt is sem vevék el az 
tatárok, nem is kénszeritették reá az meghozásra. Igírt volt 
penig Kolosvári János deák az tatároknak minden imerzának 
egy-egy aranyas szablyát és egy-egy aranyas botot; ezenkívül 
háromezer forintot először és hogy ezen nem akartak megelé-
gedni, hatezer forintot, 

D. Az fű imerza mikor az rabokot meg akarná adatni, 
elő nyútván az szablyáját (nem vonta ki az hüvelyéből) reátötte 
az jobb kezét úgy liogy az újjai közibe tötte az hüvelyével együtt 
az szablyát és úgy esküdt meg hogy igazán előadatja az rabokat. 

Egerbegynél verte volt meg Csáki István az tatárokkal 
az Bas ta hajdúit. Ott az liajduktúl sok magyar embereket, 
rabokot, gyermekeket, ifjakot nyertek volt az tatárok. Azokot 
is az tatárok nem akarták megadni, ezt mondván, hogy űk 
szablyáj okkal nyerték azokot, és az ellenségtűi vötték el. Já-
nos deák arra azt felelte, az a hajdúság itt Érdélben fogta 
volt el azokot az rabokat, kik császár jobbágya fiai voltak, 
titeket penig tatárok hiszen oltalomért küldött az hts császár 
ide. Azér t ha mi rabokot megszabadítottatok az ellenségtűi, 
nem illendő, hogy egy rabságból más rabságba ejtsétek űket, 
hanem az császár jobbágyát meg kell az császárnak adni és 
itt Érdélben hadni. Az mi rabot fogtatok penig az ellenségből 
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az hajdúkból, avagy németekből, kik szablyát vontanak elle-
netek, azokot szabadon elvihetitek és törvén szerint is tietek 
lehet; de az kik nem támadtanak ellenetek, azokot nem igaz-
ság ez országból kivinni, úgymint ez hazának fiait. 

Sigmond küldötte volt az tatárokhoz az rabok megsza-
badítása felől Kolosvári János deákot, Ováry Istvánt és Ros(os) 
Istvánt. De látván Kolosvári János, hogy azok későn jönnek 
elő és addig az tatárok eltakarodnak az rabokkal, ű maga 
ment Ismaelliez és az tatárokhoz melléje vévén Kapron-
ezai Tamást, egy vastag öreg arczúl vágott katonát és Sig-
mond parancsolatjából az szászvárosi királybírót Fény István 
deákot, és ezzel volt huszonöt drabant is, kik az rabok meg-
szabadításában az mire szükség volt, jól szolgáltak. 

E. Az rabokat úgy hozzájok alliciálták volt az tatárok, 
hogy sokat nehezen vont el tülök, kik el akartak volna ve-lek 
menni. Erővel is elvötték az tatártúl, ha nem akarta volna is 
megadni. Az tatárokban oly emberséges indulat volt, hogy 
noha az rabokat elvötték tííle, mindazáltal kenyeret, élést és 
kölcsíget adott az raboknak és nagy bánkódva úgy bocsátotta 
el tűle. Ha mi ruhát adott azelőtt reá, oda engette. Voltak 
csak szász leányok és asszonyemberek négyszáz és negyvenötön, 
kiket visszahozott János deák. Mindenestül háromezer rabnál 
többet szabadított meg, és mind hazájokba bocsátotta űket. 

Erd. Muz. 90, 1. 

Toroczkónál az Szelestei János liarcza az Básta hajdúi-
val igy volt. Az liarcz előtt úgymint két héttel egy főember az 
katonák közül Zsigmond hadában való az Básta liajdui közi 
szökött volt; ennek Adorján Paál neve. Ez az mi hajdúnk 
hadnagyit elhiteti, hogy Bátori Zsigmondnak semmi hada 
nincsen. Fe j érvárnál volna ötszáz lovag, ha azt megverhetnék, 
Erdélynek nagy részit mind feldúlhatnák. Érreképest Horvát 
Ábrahám az ő hajdúival ugy mint három ezeren felkél, és Er-
délyben indul. Nolia penig akkor Bátori Zsigmondnak frigye 
és induciája volt Bástával (mert Zsigmond akkor árulá el Er-
délyt utolszor az nímetnek), mindazáltal ezzel nem gondolván, 
az liajduk béj övének Erdélyben, és Toroczkónál egy völgyben 
megszállának. Zsigmond ezt megértvén, ő egynehányad magá-
val Fej érvárról Dévában szőkék; igy itilvéu jobbnak, hogy tá-
vulb lészen az Básta hajdúitól. Mindazáltal hogy siketségre 
ne vegye az dolgot, elküldi Szelestei Jánost úgymint nyolcz-
száz emberrel reájok (nem voltanak ezeren az nyilvánvaló do-
log.) Nagy Bálint volt az katonák kapitánya, Lugosi Ferencz 
az erdélyi hajdúk hadnagya. Nagy Bálint mellett hadnagyul 
volt Bábolczai Bálint; Szalai Ferencz elöljáróban volt száz lo-

1602. 
jön . 11. 
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vaggal. Ezek Bátori Zsigmondhoz való hadnagyok voltanak, kik 
között fizetett katona,u.m.harmadfélszáz volt; az Zsigmond haj-
dúi voltanak ez katonák kivül úgymint hatodfélszázan. Az Básta 
liajdui Toroczkóig j övének hé ; Szelestei egy reggel reá jüt t né-
pivel Toroczkólioz ; miérthogy penig nem tudhatta Szelestei. mi 
helyen legyenek az Básta hajdúi; mert igen nedves idő volt, két-
háromfelé is bocsát kémeket, kik meglássák bizonyosan, hol 
vannak táborban. Meghozván bizonyos helyeket reájok Szeles-
tei. Azok először nem tudták Szelestei jövésit. Történik igy az 
dolog, hogy egy árok volt köztök; tul voltak az Básta hajdúi, 
innét volt Szelestei az ő népével. Mindazáltal általugratván 
az árkokon, szembenszállának. Amazok eszében vevék az dol-
got, dobot ötének, és az mint lehet hozzákészülnek, és megví-
nak. Szelestei megveré őket; Lngosi Ferencz fő vitéz ember 
odavész. Az búzán volt az harcz aratás előtt. Tartott egy óráig 
az harcz az faluhoz úgymint egy taraczk lövetni közel. Többet 
ezernél vágnak le benne. — Yolt másfélszáz rab, kiket előttök 
hajtottak mind Enyedig az Szelestei vitézi. Adorján Pál és 
Horvát Ábrahám elszaladnak. Az rabok felől izennek Dévára 
Zsigmondnak s megkérdik, mit cselekedjenek vélek? Miért-
hogy immár árulásban volt Zsigmond az ország felől az nímet-
tel, hogy az nimet királynak nagyobb kedvet találjon, ez en-
gedelemmel meghagyja, hogy avagy mind bocsássák el őket 
vissza, vagy fogadják bé közikben, és legyen fizetések. Igy hoz-
zájok fogadják az liires tolvaj ebeket az Zsigmond katonái, de 
nem sok idő múlván ki egyszer, ki másszor elszöknek nagyobb 
része Magyarországban. Egy néhányát úgymint ötöt vagy ha-
tot Zsigmondnak küldöttek volt bennek Dévára, de Zsigmond 
megajándékozván, őket szabadon elbocsátotta. 

Hey. Coll. LXVIII . 91. (lelmzva 2 + 1.) lap. 

Responsio illustrissimi doinini Greorgii Bastae etc. ad 
postulata ex.-mi principis Sigismundi Báthori et regnicolarum 
Transylvanensium . . . . 

Actum Claudiopoli die 29. Junii, anno 1603. 
Jegyzet. Közölve Erdélyi Országgyűlési Emlékek Y-ik k. 124. 

Erd. Muz. 63.1. 

Eoecunda patris natura de crudelius monstromot nem 
generált Zsigmondnál; egyfelől Mósest ő magaurgeáltaSzász-
sebesben, mikor az katonák végeztenek volt, hogy Basta ellen 
támadjanak, hogy per omnem eventum megvijjanak Bástával; 
másfelől accusálta őket, Bástánál purgálta magát, hogy ő aka-
ratjából nem víttanak meg, szemben Bástával maga Makrai 
István volt ott akkor, mikor nekiek meghagyta, hogy megvon-
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254. 
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1602. 
jul. 2. 
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ják. Makrai, ki osztán mindjárást Kolosvárra jött Bastához, 
és mindeneket megmondott, mint végeztenek az katonák ellene, 
meg sem gondolták penig Váradgya alá menjenek, hogy Básta 
reájok menjen; hanem attól féltenek inkább, hogy visszatér 
Básta és Kolosvár mellé csatolja magát, Mind is hétszáz kop-
jásnál az Mózes hada több nem volt, maga tizenötszáznak 
kellett volna lenni, arra volt az fizetés; de per negligentiani 
Mosis, kiki mind ott járt, az hol akart ; ki feleségit, ki marhá-
ját hozta imide-amoda városokra, Ezernél az lovag hajdú több 
nem volt, kik előtt Szelestei János volt. Volt ötezeren Básta, 
mikor Mojses megvítt vélle. 

Erd. Muz. 72. 1. 

1602. j u l . 7. B á t o r i Z s i g m o n d k i m e g y e n 
E r d é l y b ő l . 

(Közölve Mikó Erd. Tört. Adatok. I. 72. és Kulcsár 
Krónikája 107. I.) 

Hev. Coll. LXVIII . 107. (leli. sz. 259.) lap. 

1602. Z s i g m o n d n a k p é n z t k ü l d ö t t a z v e z é r . 

Egyszer és másszor is küldött az török császár vezére 
(mert az császárnak híre sem volt benne) Báthori Zsigmond-
nak pénzt, Toldi Istvántúl küldött huszonhét ezer aranyat, 
Ali csausztúl tizennégy ezert, Buday Eerencztül kilencz ezert. 
Azonkívül egyszer is másszor is egyéb követektűi, ugy hogy 
mindenestül ötvennégy ezerre tőtt. Volt ekkor szerdár basa 
Giemisci Haszon pasa, azaz Gyümölcsös Haszon pasa, mert 
az császár gyümölcseinek ez viselte gondját először, mely igen 
fű tiszt, mert megjár esztendeig 26 ezer forint jövedelme. Ez 
basát mindnyájan emlegetik az törökök, nagy jámborságárúl, 
igaz mondásárúi, tökélletességérűl. Ez nyilván vagyon, hogy 
ajándékot senkitűi el nem vött, de ű sem adott senkinek, mely 
az török nemzetben csuda. 

Erd. Muz. 88. lap. 

Déváról hogy Zsigmond török közé akart menni, ex de-
speratione volt az fejérvári harcz előtt. Mindnyájan szóltak 
ueki, de kiváltképpen Bogáti Miklós, Dávid deák, Szilvási, Ali 
csauz; Csáki aztán néki állott, ő confirmálta cum praedictis 
tribus, hogy az nimet melléje álljon inkább;mind istens mind 
emberek előtt az volna dicsiretes. 

1602. 
jul. 7. 

1602. 

1602. 
jul. 
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Erd. Muz. 90. 1. 

Szelestei Jánost betegségiben az mennyire Sármasági 
Zsigmond tudja ugyanazon ágyában mordáljul vágta Fekete 
Máthé, kivel ő sok jót cselekedett volt; régi szolgája volt. 
Jenőből volt tanúsága Básta akaratjából. Világosvárban ölték 
meg, és az vár alatt az országuta mellett temették Keres 
Maros közben. 

Erd. Muz. 290. lap. 

Székely Mózes felől azt mondotta Haszon passa, lm 
rabbá esett volna, megváltotta volna 2. ezer ló tereli pénzen. 
Szerette benne az justicitást, bogy az mit mondott, úgy találta. 

Székely Mózes elhajolván Bastától, mene Thömösvárra; 
onnét Székesfejérvárra, ott telele; az török nagy örömest fo-
gadá, s vajdaságot igíre neki, ezt mondván: isten hozott; az 
régi magyar királyokot is itt koronázták fel. Es második esz-
tendőben jöt t be Székely Mózes Erdélyben. 

Erd. Muz. 290. lap. 

Peste t nagy hirtelen megveszi az magyarság, mert igen 
gondviseletlenűl találták ; az passa akkor Gyula felé volt, hogy 
Mózest Erdélyben bebocsássa. 

Hev. Coll. LXVIII . k. 121. (régi lapsz. 273.) 

Kudolfus Secundus divina favente dementia electus 
romanorum imperátor, semper Augustus. 

Reverendi, magnifici, egregii et nobiles fideles dilecti. 
TIt provincia ista nostra, post varias bellorum procellas in 
quietum ac tranquillum statum restituatur magnificis nobilibus 
ac strenuo íidelibus nobis dilectis Georgio Bastae Generali 
Transylvaniensi; Michaeli Székely a Kevendt; liberó baroni in 
Fridaw capitaneo szakmariensi; Joannii a Molardt, liberó 
baroni in Beineck et Drossendoríf capitaneo comaromiensi; 
Nicolao Istvánfíi de Kisasszonyfalva janitorum nostrorum re-
galium in Hungaria magistro, ejusdemque regni nostri Palati-
natus locumtenenti, ac Nicolao a Burckhaus in Stolcztansdorf 
et Schiltperg consiliariis et commissariis nostris transylvanen-
sibus quid nostro nomine vobis indicare, et ob oculos ponere, 
quidque deindeagere atque exequi debeant injunximus. Quod 
cum ad salutem vestram inprimis pertineat, fidem illis, tan-
quam nobis ipsis adhibebitis, corumque jussion ibus tauquam 
nostris parebitis. Gratiam eo nostram, qua vos complexi su-
mus, magis magisque promerituri, rebusque vestris, quas nos 

1602. 
aug. 

1602. 
sept. 

1602. 

1602. 
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ílorentes et prosperas optamus, bene consulturi estis. Datum iu 
arce nostra regia Pragae die 8. mensis Septembris. Anno Mil-
lesimo sexcentesimo secundo; regnorum nostrornni roinani 
XVII . hungarici X X X . et bohemici itidem X X V I I . 

Rudolphus. 
End. Coraducius. Jo. Baruitius. 

Ez liodolphus Coraducius az impérium vicecancella-
riussa, avagy procancellariussa, kinek előtte volt Jacobus Cur-
tius, ki 1594. 11. Mártii holt volt meg. Hogy penig az császár 
az impérium vicecancellariussával irat levelet Érdélbe, ne vél-
jed egyéb okának lenni, hanem hogy Érdéit az impérium alá 
foglaltatta az német császár, mely Erdélynek mely nagy rom-
lására, és az magyar nemzetnek veszedelmére legyen, nyilván 
való dolog azoknál, kik arról tudnak gondolkodni. Az mely 
aranyat Érdélben Kolosváratt veret is az császár egyik fe-
lől az impérium kétfejű sassa vagyon, másfelől Rodolphus csá-
szár neve és képe. Az C. B. mely vagyon feljegyezve rajta, 
Clausen-Burgum azt teszi, azaz Kolosvár. 

Hev. Coll. LXVIII . 131. (lehúzva 283 lap.) 

1602. F a m e s . 
Cherellie egy oláh falunak neve, Kolozsvárhoz egy mély-

föld, ugyan kolozsvári jószág. I t t egy oláh asszony volt, fát 
hozott volt hátán Kolosvárra, hogy eladja és kenyeret vegyen 
rajta. Otthon egy beteg fiát hagyta volt, mig Kolozsvárra járt 
addig otthon megholt az beteg fia és az másik fia nagy darabot 
kimetszett az öcscse húsában és megsütötte, megötte. Ezt az 
anyja nagy sírva beszéllette kolosvári kapu előtt. Az testnek 
(egy sor levágva a lap alján.) 

Ilev. Coll. LXVIII . V. 224. (lehúzva 388.) 1. 

1600.*) D o b ó F e r e n c z . 
Dobó Ferencznek csak pénze maradott négyszázezer fo-

rintnál több, mert ez Dobó Ferencz igen fösvény szegény em-
ber véréből élő, jobbágya sajtoló, kegyetlen ember volt, noha 
látta hogy sehol semmi maradéka nem marad, mert Kerecseni 
Judittúl noha gyemeke lött egynehányszor, u. m. hat vagy hét 
is, de mind meglioltanak kicsin gyermek korokban. Azután 
Kerecseni Judit halála után özvegyen élt mind holtáig. Ez 
Dobó pénzébűi kétszáz húsz ezer forintot deputaltak volt Bastá-
nak, mikor Sigmond ellen az goroszlói hadra készülne Basta. 
Ezzel ez Dobó pénzével rontá meg az német Érdéit. 

*) Valószínűleg tollhibából 1G02. helyett, mert, Dobó Ferencz ez 
év septemberében halt meg. L. Budapesti Szemle 1865. I. k. 523. 1, 

Oldalt : 
1604. 

1602. 

Oldalj.: 
Nagy éh-

ség. 

1602. 
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Dobó jószága maradott mostan Kollonits Stilffrid úrra, 
ki az P r iny asszonyt vötte, de az jószágért az császárnak kel-
lelt letenni százezer forintot, t, i. Patakért, Léváért és az több 
Dobó Ferencz jószágáért. Igy juthatott Kollonits Priny asszony 
az felesége után, az Dobó jószághoz. Ez Priny asszony Dobó 
Domonkos leánj átúl való volt, mely Dobó Domonkos leányát 
Dobó Ferencz kázasitotta volt ki Priny Istvánnak, ki Nyalá-
bot bírta. Priny István meghalván, ez Priny leánt adta volt 
férjnek Székely Györgynek, az Székel Mihály öcscsének. Ez 
mikor megholt volna, ez özvegy asszont ez elmúlt esztendőbe 
1604. Dobó Ferencz halála után, vötte el Kollonits Stilffrid 
német űr, ki valami keveset tud magyarúl. Jó vitéz embernek 
mondják. 

Hev.. Coll. LXVIII . k. 108. (lehúzva 260.) lap. 

1602. A z F e k e t e d e á k r ú l . 
/ 

E z elmúlt esztendőkbe Ázsiába támadott az császár el-
len egy tiszta török nemből való ellenség, kinek Memhed Kara 
Jazyghi neve, azaz Memhed fekete deák. Ez deák Afisz Amhat 
basa szolgája volt, kit valami hadának részével elküld az el-
lenségre. Elmenvén elpártol tűle és egész nyolcz esztendeig ha-
dakozott ellene. Ide Érdélbe kezde híres lenni Anno 1601. 

E z Kara Jazyghi vesztette el puskalövéssel valami mor-
dálsággal Haszon basát, amaz nagy Memhed basa fiát, ki Szu-
liman idejében élt és füvezér volt. Ez Haszon basa Szénán 
basa idejében volt, budai basa is volt. Ez Haszon basát te-
mették Konstantinápolba, Szent Jób piaczán az atyja mellett, 
melyek mind az atya és fia nagy becsületes az törököknél, úgy 
hogy éjjel nappal gyertya ég az temetéseknél. Ez utczát híják 
Hazret Eiübb azaz Szent Jobnak. 

Ez Memhed Kara Jazyghi elveszett hadban ez minapi 
esztendőkben, hanem volt egy öcscse Haszon Kara Jazyghi, ez 
ugyanazon pártolásban succedalt az bátyjának. Ez mostan 
1603. 40 avagy 43 esztendős ember, veres szakála vagyon, 
koszorú szakált visel, embertelen parasztember, hajdú erkölcsű. 
Minden serege neki puskás. Először csak spai oglan volt, mi-
kor Ázsiában az császár ellen támadott, sok liarczokot cse-
lekedtek az császár hada ellen, mind a bátyja és mind az 
öcscse. Algyúkkal, taraczkolckal jár és minden vándorlókat, 
tolvajokat, latrokat hozzá fogadván, ötven hatvan ezerrel és 
többel is városokot megvöttek, égettek, és mindenfelé nagy 
rettegést szerzettek. Mikor derék erő ment reá, felfelé állott, 
fűképpen egy erdőre szokott beállani, mely törökül neveztetik 
Hák-dágh, azaz isten erdeje (talám ez Libanus hegy Siriá-

1602. 
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bau). Az kik Mekkébe az Mahumet koporsójához búcsúra men-
nek, tízezer ember fegyveres kézzel nem mehet el békével miat-
tok. Ez Haszon Kara Jazygliire küldi az császár 1602. esz-
tendőben Nuh basát, ki az utolsó Halul basa előtt való vezér-
basa, ki azelőtt való esztendőben 1601-ben Báthori Zsigmond 
mellé jütt vala Érdélbe segítségül két basákkal együtt. Ez mi-
kor nagy haddal rá ment volna, másfelől is Sam-culi azaz Sam 
tartománbúl valók (Sam azaz Dainascus) ellene jünek és igy 
két felől meg szorítván Kara Jazyghit, mikor nem volna hova 
menni, békességre veszi az dolgot, és megbékéllik az basákkal 
és császárral, és igy jű az császár birodalma és hívsége alá, Az 
császár adja neki basaságúl az bosznai basaságot, de ott elle-
ne támadván mind az egész Bosznaság, nem bocsátják be az 
basaságba és igy kelletik Tömösvárra jünni, az hol mostan va-
gyon. Ez Kara Jazyghinek igen fű lovai vadnak, de mind ka-
czolák inkább, nagyobb része. Nyolezvanöt vezeték, lovat vittek 
előtte egyszer, négyet gyalog vittek előtte. Terhes lovai olyak 
voltak, hogy Konstantinápolba fűlovak számba lehettenek 
volna. Tevéje 150 volt. Igen prédáló hada vagyon. 

Mikor ez Haszon Kara Jazyghi megbékélt volna az csá-
szárral, volt egy fű szolgája és mikoron az tengeren jünnének, 
visszaszökik. Ennek neve Korgulogli és ugyanazon pártolást 
renoválja az császár ellen. Sok népe vagyon, úgy annyira, hogy 
negyvenezer emberrel bír és most is az császár ellen pártol-
kodik. Némelyek ennek nevét mondják, hogy Karacas, és ez 
Kara Haszonnak tihajája volt. 

Hev. Coll. LX VIII . k. 162. (leliúzva 314.) lap. 
I n c a n e m c l a m m o r d a c e m i d e s t Z o i l n m . 

Non latrat, tacito sed morsu calcibus instat. 
Et. facit a tergo vulnera mnta canis. 
Ante fores pergit secnrus saepe uiator : 
Infestis suras dentibns ille petit . 

Zoile, si canis es, postico milnera dentes 
Abstine, quod contra rodere possis, liabes. 
Non clandestino, manifesto carpe veneno, 
Dulce est, insonti erimina nosse reo. 

(Áthúzva.) 



1603. 
Hev. Coll. LXVIII. 316. (lehúzva 478.) 1. 

U t segetes Auster, sic concut.it Austria gent.es 
Auster aqua, uentis : Austria caede, dolo. 

1503. 

Jegyzet. A »concutit« h. eredetileg »vert.it et« volt irva. Fölé irta 
»percutit .« A *geutes« szó h. eredetileg »regna« volt irva. 

Apaliiclálioz egy erdő vagyon közel, apahidi erdő, Enyed-
hez u. m. egy fél mélföld túl az Maroson. Ez erdőre az ráezok, 
hajdúk, balonok miá sok paraszt ember szorult volt és majd 
egész téleczaka *) ott éltenek az makkon, azt törték meg és 
abból sütöttek ételt magoknak. Egy özvegy asszony meghal 
azon erdőn és az vele való emberek eltemetik. Ez asszonnak 
volt ké t fia, az egyik u. m. 17 esztendős, az másik kisebb. Ezek 
az nagy éhség miá harmadnap múlva felássák az anyjokat és 
az húsát lemetélvén, sok ideig azzal éltenek. Ezek lőttek Moy-
ses bejöveteli előtt való télben, mikor Basta (egy sor 
levágva.) 

Hev. Coll. LXVIII. k. 249. (lehúzva 413.) lap. 1 6 0 3 . 

Glarbovicza, ki más névvel Oláh-Kis-Orbó, Enyedhez 
egy kis félmélyföld, innét egy oláh megyen volt Enyedre, me-
gyen volt vele egy oláh ifjú asszony is. Ez asszonyt az oláh 
agyon verte, megölte, az húsában darabonként elszeldelt, mely-
nek nagy részével ű maga élt Enyeden, nagy részét ott Euye-
den adta el pénzen u. m. disznóhúst. Ez dolgot megértvén, az-
után lúfarkon hordozták az oláhot és azután négygyé vágták. 
Ezt az nagy éhség miá cselekette. 

Hev. Cod. LXVIII. k. 249. (lehúzva 413.) lap. 

1603. m e n s e J a n u a r i o . 

1 6 0 3 . 
ian. 

1603. I s z o n y ú é h s é g . 

*) Igy : telecczaka, t. i. tólétszaka, azaz télen át. 
MON. H U N Ö . HIST. SCBIPT. XXX. 1 2 
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Jegyzet. Az Erdélyi Muz. példányában e hir annyi eltéréssel van 
közölve, hogy disznóhús helyett borjúhús van irva. 

Pray-Coll. Res Transs. tom. J. 59. Nr. 47. 203. 1. 

1603. R o d o l f c s á s z á r . 

Az német császár pohárnokja, ki egy cseh úrfi volt, 
előtte állván, int neki császár, hogy tányírt hozzon, amaz más 
felé vigyázván, nem vötte eszében. Mászszor is int az császár, 
tányért hoz azonközben az ifjú és hogy beadja volt az császár-
nak, úgy vágja az késsel az pollex mellett való iudex úját, 
hogy kicsinbe (múlt), hogy el nem szakad. Menten ment előle 
az úrfi és egy ideig búdosásban volt; az midőn megjött sok idő 
•múlván, látták hogy immár begyógyult volt az új ja. 

Hev. Coll. LXVII I . 272. (lehúzva 429 D.) lap. 

1603. P r o t e s t a t i o M a g y a r o r s z á g i a k é az csá -
s z á m a k. 

Az posoni gyűlésből országúi küldöttek az császárhoz 
Prágába ezeket: Napragi Demetert, István fi Miklóst, Ilyésházi 
Istvánt, Jó Jánost, Forgács Ferenczet az cancellariust, hogy 
az sok dúló, kóborló hadat vegye el rúlok, mert immár az sze-
gínsíg mind oda vagyon, arra ugyan nem szólnak, hanem 
immár az nemes emberek házát dúlják, felforgatják. Immár 
semmivel nem szabadok. Azért ha az császár el nem veszi 
rúlok ez sok nyomorúságot, általán fogva mást gondolnak 
felőle. 

Erd. Muz. 211. lap. 

Az posoni gyűlésben az császár azt kivánta az országtól, 
az magyaroktól, hogy senki praedicátort ne tartson se falujá-
ban se városában, hanem pápás papot. Ez kivánságot az pispe-
kek urgeálták, Nagy sok veszekedés után az ország kire és aka-
ratja nélkül odairták az articulusok utoljában, hogy az csá-
szár megesküdt az régi királyok articulusokra, hogy az minemű 
hűtben és vallásban azok az országot megtartották, ő is abban 
tartja meg. Ez czigányság, mely az püspökök által volt, lőn 
az mostani Magyarországban való feltámadásnak oka. Először 
az ország semmihez nem akart szólani addig, mig az religionis-
nak libertássát meg nem engedi. Ezt először mikor megen-
gedte volna az császár, avagy csak szinnel láttatott volna 
megengedni, ugy szóltanak aztán egyébb dolgokhoz. De az ar-
ticulusoknak kiírásában megvonták az szijat. 

1603. 

Oldalt: 
Ezt bi-
zonynval 
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Bornemi-
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E r d . M u z . 28 3. 1. 

8. Mártii Hoffkirker az római császárnak esküté az 
várost. 

15. Mártii. Greorgius Dedricius proditorsága kijelenékaz 
maga supplicatiójából. Az lön első viszszavonásnak első oka az 
két natio között Kolosváratt. 

21. Mártii. Básta uram szállására Havaselföldéből 13. 
zászlót bozának. 

16. Április. Székely Mózes bejött Erdélyben. Szászváros-
nál egy zászlóalja nímetet vágtak le az tatárok. Ugyanakkor 
Inczédi Mátyás levelet hoza az töröktől Bástának. 

21. Apr. kimene Básta Kolosvárról. 
29. Az tatárok nyargalának az Kőmál alatt. 
1 5. Maji. Az mely hadakot gyűjtött volt Kornis Bol-

dizsár Désen alól való táborban, az Mózes hada éczaka reá 
ütvén, kit levága, kit az széllel futtata. 

19 Maji. Elszállottak Újvár alól az tatárok. 
24. Egy paraszt ember hozta ki Bástát Szamos-ITj vár-

ból, kalauzzá levén. 
3. Junii. Az egész liostátok körös környűl rettenetes tűz-

zel elégének. Az hajdúk és tatárok gyújtogattak. 
9. Junii. Kolosvárból kimenének az nímetek. Ez nap 

voxot adának az kolosváriak, hogy Székely Mózes mellé álla-
nak, noha azután nímelyek hitetlenül meg akarák tagadni az 
magyar nemzetnek elárulására. 

Mikor immár az megmondott 9. nap az nímetek kimentek 
volna, fegyveres kézzel volna sok város népe, felvonatá az bíró az 
kaput. Az tanácsház eleiben gyűle az kösség. Az városi papok 
praedicáltak, és mind papostól az jesuiták templomára mené-
nek, törték-vágták az képeket; egyik jesuitát meg is ölék, az 
másik fő páternek az fejit megvágák, és ugyanazon estve az 
kapun kikésérték. 

30. Maji. Hozák Székely Mózes patenter irt levelét, mely-
ben erdélyi vajdának irja magát. Csodálkozzék, miérthogy ide-
gen nemzet nem levén, még sem találták meg emberek által 
az kolosváriak, mert az hatalmas császár hadával és az tatár-
ral ez nyomorult országnak oltalmazására, nem rontására jött ; 
és igy csordájokat sem hajtották volna el. 

1. die Julii Székely Mózes Kolosvár alá kezde szál-
lani ; az hostátot sok helyen megkezdek gyújtani. Az üszögét 
ugy hozta az szél az városra, mint az sűrű eső. 

4. 5. és 6. die. Kezdé tatárokkal és törökökkel az várost 
fenyegetni, főképpen tűzzel. Tízezer nyilat akart tüzesen be-
hányni az városban. 

11* 
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Hev. Coll. LXVIII . 282. (lehúzva 434.) lap. 

1603. K o l o z s v á r i n é m e t e k . 
Hans Zaidenstorfer, (ez teszen magyarul Selyemfalvi 

János) volt az német kapitánnak Kolosváratt neve, mikor az 
várost megadták Székel Moysesnek Kolosvárát. Filstich Pé-
ter senior késérte ki Kolosvárrúl Székel Moyseshez, ki akkor 
táhorban Bácsnál volt és tolmácsa is ű volt Filstich. Kérte azon 
Moysest az kapitán, hogy békével bocsássa, viselhesse jó hírét, 
nevét, gondolja meg azt hogy az szerencse együtt sokat nem 
lakik, ha ma ű nga (Moyses) vagyon felül, nem bizonyos arrúl 
csak holnap is mint fordúlhat dolga. 

Moyses azt tolmácsoltatta neki, hogy ű nga (Zeidenstor-
fer) ne gondolkogyék semmit, mert nem különben kívánja életét, 
megmaradását, mint ű magának, és hogy mint szintén mikor 
ű maga (Moyses) menne valahova, avagy in tali casu volna 
constitutus, kívánná azt, hogy békességesen járhásson, szinte 
úgy kivánja, hogy ü nga is (Zeidenstorfer) békességesen járhas-
son és hogy fű embereket ad melléje, hogy elkésérjék, securus 
lehet ű nga mindenképen. Annakutánna félen hítta Moyses 
Filstich Pétert, kérte, hogy kövesse és excusálja az németnél, 
mert örömest bűvebben szólott volna vele, de nem volt módja 
benne, azoktúl, kik ott voltanak és Ali csausztúl is, ki jó ma-
gyar volna, hanem secretariusát Aszalay Mátyást bocsátja 
utánna és szóval üzen neki, ű nga higyje meg szavát. Kéri 
azon Moyses ű ngát (Zeidenstorfert) oda fel is legyen jó em-
lékezetben felőle, commendalja az hol és kiknél illik, örömest 
szolgál az keresztyénségnek. 

Erd. Muz. 271. lap. 

Székely Mózesnek hogy megadták Kolosvárat, bocsáttá 
be zálagúl Bethlen Farkast és Óvári Istvánt; Kolosvárból 
Flistich Péter t és Szabó Andrást. 

Erd. Muz. 48. 1. 

L ú g o s m e g v é t e l e A. 1603. A p r . 11. 

(Közölve Mikó Imre Tört, Adatok, L k. 212. I.) 

Hev. Coll. LXVIII . 165 1. (lehúzva 325.) 

A n n o 1603. d i e 21. Á p r i l i s . 
Certus rumor pervenit Olaudiopolim de adventu Mojsis 

Székely. Eodem die Georgius Basta Claudiopoli se in Szamos-
Ujvár confert. Eodem die vexilliferum vallonum Bikpak capite 
plectendum curat Claudiopoli in foro. Per quinque septimanas 

1603. 

1603. 

1603. 
apr. 11. 

1603. 
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continuae excubiae Claudiopoli, abductiones pecorum per Tar-
taros frequeutissimae quotidianae. 

24. Maji. Basta ex Szamos-Ujvár summo diluculo cum 
40. circiter equitibus praetorianis Claudiopolim veuit; eadem-
que die circa horam decimam meridianam exivit Szatkmarum 
profectus est 32 equites ex civibus illum comitarunt qui altero 
die redeuntes parum abfuit quin a Tartaris interciperentur. 

25. Maji Hostis Tartarus ad Claudiopolim et suburbia 
omnia diripit. 

1. Junii obsedit Mojses civitatem Claudiopolim. Cum 
autem diu plurimas misisset literas et videret nihil eum effi-
cere posse suburbia et praedia omnia extra moenia incendit, 
tribusque diebus omnia foris, arserunt. His continuae seditio-
nes et tumultus vulgi. 

5. Junii. Induciae et ad instantiam vulgi promiscue lega-
torum missio. 

6. Junii. Oblata ab hoste pax acceptatur. 
Oldalt: 
7. Junii liorrenda tempestas ad Claudiopolim sed abs-

que imbre, ventorum procella prodigiosa. Eodem die dux ger-
manorum mortuus, et sequenti die sepultus, ac postea altero 
die dedita ciuitas. 

9. Jim. Plebs irruit in jesuitas, et omnibus rebus confractis, 
ipsos usque ad portám plateae pontis deduxerunt, emiseruntque 
in Xenodochium, inde a Stephano Toldy deducti in Castra ad 
Zent Miklós posita Moysis Zekel. Farnes in civitate magna, et 
Moyses non cessat minari verbis, nisi se dederint. itaque circum-
circa omnia incendio absumit, civitatenses toto triduo excubias 
continuas agunt, domibus invigilant ne incendantur etc. Minaba-
tur Moyses se habere in paratis deciesmille tela ignita, quaein 
civitatem exurendam mittere destinasset, per ejus rei praefec-
tum peri tum Tartarum. Jani inedia et pestis in civitate grassa-
bantur. Unde tandem et inedia et peste et populi tumultu coacti, 
deliberatum est, civitas dederetur, plus inde Matti Caes. inesse 
utilitatem, quam si ad internecionem delerentur, itaque 9. die 
Junii Germani milites paciíice dimittuntur. 

Eadem die cum milites Germani Caesarei una cum plebe 
honeste dimitterentur, adjunctis eisdem ex civibus certis vice 
comitibus, praesente ipso Moyse Zekel, cum aliqua parte sui 
exercitus, qui dum tractaret cum capitaneo militum Germano-
rum, nescitur an proprio motu ductus ad praedam, vei autem, 
ut etiam fertur, fama a Bassa adortus et persvasus, misit cer-
tos suos nuncios clam ad praemissam plebem, cujus major 
pars ex profugis colonis constabat, antequam illa plebs portám 
civitatis ingrederetur, svadendo et animando, ut ad nutum et 
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voluntatem ipsius Moysis et quorundam suorum asseclarum 
praede ínhiantium, jesuitae per ipsam pl ebem civitate ejice-
rentur et eorum aediíicia destruerentur, et patres ipsi quorun-
dam civium opera in tumultu conservati sunt. Plebs itaque 
promiscua, mos urbem ingressa, in foro conglobata est, ac re-
pente iugenti vociferatione celerique cursu versus Collegium, 
invitis j tidicibus et senatu, universisque centum patribus con-
tendit, cujus populi tumultum sectatores animadvertentes re-
pellere rati sunt, sed frustra, populus enim commixtus erat 
asseclis Moysis Zekel, qui tunc ob comeatum emendum civita-
tem ingressi erant. Bona tarnen quaedam collecta sunt, quae-
dam Moyses abstulit, quaedam patribus postea restituta sunt. 

Hev. Coll. LXVIII . 176. (lehúzva 336.) 1. 

9. die May. Misit Basta literas ad Radulem vaj dam, ut 
cum universis suis copiis quas haberet, in Transylvaniam ve-
niret adversus Moysem; sed ille tantum abest, ut veniret, ut 
etiam potius cum Turca pacem facere conaretur. Postea pro-
fectus ad eum est cum mandatis Stanislaus Krakker, et vix 
ipse tandem aliquid effecit. Primum Padul dixit, ut alterum 
mandatum exspectaret ab Georgio Basta. 

Halmágyi István servitor Radulis vajdae in Yalachia. 
Quidam fideles Caesari Rudolpho, scribunt nomine Aloy-

sii Radebradi literas ad judicem Coronensem et ad Bedae Ist-
ván, Siculorum capitaneum post Imech Mihály in hunc mó-
dúm : Fugerunt ex castris nostris 30 milites Űngari equites, 
servituri apud Moysem Zel el, igitur capiatis eos, una cum 
Halmági István eorum duce. Judex suspicione ductus, falsas 
esse literas, voluit mittere in Valachiam, ad videndum, quis 
dedisset illas literas. Sed etiam secunclo scriptis literis, tandem 
aliquot ex iis comprehenderunt, et miserunt Segesvarum et 
interfecti sunt. Postea Halmági István missus est a quibus-
dam e nobilitate Ungara et Coronensibus nonnullis ad Padul 
vaj dam, cui nunciarunt, quod cum Zekel Moyse concordaret, 
et a Germano se se abstraheret, a quo non exspectaret aliud 
praemium fidelitatis, quam Michael vajda, necem videlicet, 
qui ne sua quidem defendere posset etc. tantum abest ut Va-
lachiae auxilium posset mittere. Postea missus est Rácz György 
et Merza cum aliquot millibus. E t Padul promisit se affutu-
runi illis, i taque ad duos menses usque verbis hoc modo deti-
nuit illos Padul . Yoluerunt aliquoties ire ad Bastam, sed non 
poterant per Transylvaniam transire. Et dum ita ambo capi-
tanei, Rácz György et Merza, haerent in castris inter Pras-
man et Hermán pagos, omni modo voluerunt retinere Siculos 
in fidelitate Caesaris Rodolphi, Siculos, qui fugerant e ducatu 

1603. 
máj. 9. 
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Imecli Mihály, qui fuerat eorum primus capitaneus. Retenti Si-
culi coadjuncti sunt in castra és noha tartván szállának Föld-
vár mellé ez okáért, hogy ott várnák meg az csiki székelye-
ket, Ez oly hely volt, melynek egyik észak felől egy kastél volt, 
napkelet felől az Ot etc. nihil, napnyugat felől sáros vizes 
hely. Mikor itt volnának az székelyek 2 die Julii, valami ma-
gyarok és tatárok reájok ütnek úgymint tiz zászlóval, napnyu-
gat felől beütnek az táborra nagy rikótással és serénséggel, 
de onnat elverék tikét az székelyek és hajdúk nagy veszedel-
mekkel. Miérthogy penig az Radul vajda népe félt azon, hogy 
ü reájok is ráütnek az tatárok és magyarok, és több egyéb 
okokért is, Rácz György és Merza az ti táborokot vivék Rosnó 
leié, liogy Oláhországból segítség és élés is ha jtine, hát közel-
ben lennének hozzá, Szorosutba, hegyek közibe szálliták az 
táborokot Rosnó között és Keresztyénfalva között, az hol mi-
kor két napig voltak volna, die 17 Julii vasárnap eljőve öt 
sereg, melyekben volt úgymint hatezer ember, oly nagy rette-
netességgel jövének, hogy azt tudta volna az ember, hogy mind 
ördögök. Az Radul népe mindenestül, az székelyekkel együtt volt 
úgymint négyezer; ezek úgy megverék ükét, hogy mind az falu 
végéig vágták tikét, melynek Kotla neve. Vesztek itt az ma-
gyarokban és tatárokban három ezeren, úgymint, és az hajdúk-
ban és székelyekben mind sebessel együtt harmincz. Azoknak 
hadnagyok volt Makó György és Imech Mihály; fogtak ugyan-
azon húsz nemesembert. Innét az oláh tábor elindult és egy 
mélyföldre mene messzebb, szállá Brano faluhoz, hogy ha se-
gítség jtine Oláhországból, ne árthatna nekik Zékel Moyses.*) 
Moyses elérkezvén, szállá Brassó mellé egy folyóvizecske mellé, 
kinek Gimbás neve, kin mind gyalog és lovag meggázolhatott, 
de Branó felől, az honnat Radul vajda eljőve, igen sáros vala, 
hogy mind lovag és mind gyalog nehezen mehete által, és meg 
is töltötték volt az Zékel Moyses népei, kikkel volt 27. taraczk. 
Azután szállá Radul vajda hada Gimbavó falu mellé, mely az 
Zékel Moyses táborához fél mélyföldnire vala; ott az kapitá-
uok Öszvegyulvén, Radul vajdának megüzenék, hogy mi aka-
rat ja volna az viadalhoz, és gondolná meg, miért jöttenek 
volna ide etc. Radul öszvehiván az kapitánokot (Rácz Györ-
gyöt), igy rendelé el az sereget'. Merzának adá észak felől való 
részt, Brassó felől való ódalt az lovagoknak négy szegletti se-
regben, középben mentenek az hajdúk az gyalogokkal. Az 
vajda volt az fű zászlóval utóiba, Az lovagok is mind gyalog 
szállottak, és úgy mentenek az sáron által reájok. Igy meg-

*) Oldalt irva : Az Moyses hadából hatvanöt rácz, kiket strására 
küldtek volt, az oláh hadba szökött éczaka etc. 
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harczolván, roszúl járt Zékel Moyses mind az övéivel együtt 
etc. — Ezt irtam egy hazug olasz leveléből. 

Hev. Coll, LXVII I . 161. (lehúzva 313.) lap. 

Moyses ez tanácsokot eskette melléje: Toldy Istvánt, 
JBogáti Miklóst, Torozkay Lászlót, Réday Ferenczet, Trauz-
ner Lukácsot, Makó Györgyöt. 

Hev. Coll. LXVII I . 116. (lehúzva 263.) lap. 

Csiszár Gergel hoz volt segítséget Moysesnek, kit Moy-
ses még juniusnak elein küldött volt az szerdárlioz Nándor-
Fejérvárra, ki akkor Memhedbasa Rumili, azaz Görögországi 
beglerbék volt. Az honnat segítség adatott, egyik várnak 
Alatsia-Hiszár neve, magyarul Tarka vár, el messze vagyon 
be túl az Dunán, voltak innét ezeren, ismét az bodoni, nika-
poli, wutsettirni békékét; mindenestül voltak három ezeren, 
mind inkább kopjás, igen szép szerrel. 

Pray-coll. Res. Transs. tom. II. fol. CLXXVIII. 348. 1. 

1603. Kemény Bódizsárt küldötte Moyses be Moldovába 
Jeremiáshoz segitség kérni. 

Ebesfalvát felégették az németek, az nemeseket ki akar-
ván onnat venni, mely nemesek Moyses előtt rekesztettek volt 
oda be. Egy felől az tatár, más felől az német, 

Moyses bejövetelikor sok nemes asszonyok befutottak 
Meggyesbe Moyses előtt, Az benn való németek az kapunál 
lesték, mindjárt leszállatták az szekérről rút szitkokkal, mar-
bájokat feldúlták, ládájokat feltörték s lovakot elvötték. És 
minden gyalázattal illették űket. 

Alább : Úgy kell, miért az magyar is nem épített magá-
nak várost, hordotta volna oda be marháját! 

Hev. Coll. LXVII I . 173. (lehúzva 333.) lap. 

L i t t e r a R a d u l v a j d a e a d M o i s e m Z e k e l y . 

Kelt Tergowistya, junius 11-én 1603-ban. 
Oldaljegyzet: Radul vajda ebhüti. 

L i t t e r a b o é r o r u m a d M o i s e m Z e k e l . 
Kelt Tergowistya junius 11-én 1603-ban. 
(Mindkettő kijött Erd. Országgyűlési Emi. V-ik. k.) 
Kezdeténél oldaljegyzet: Az oláhok ebhüti. 

1603. 
jun. 

Oldalt : 
Folio in-

f ra 28. 

1603. 
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Hev. Coll. LXVIII. k. 149. (lehúzva 301.) lap. 

Székel Moyses idejében való beszterezei 
d o l g o k . 

Jeremias az moldovai vajda a leányát egy lengyel úrnak 
adta vala, kinek lakodalma napjára az beszterczei birót, taná-
csával együtt hivatta vala ad primum diem Junii. Az tanács 
penig egész a város képében az száz ember közül Simon por-
kolábot tisztessíges ajándékkal bocsáttá vala. Megjőve azért 
Moldovából 11. die Junii ilyen hirt lioza, hogy Jeremiának 
Jázvásárnál nagy hada volna, eddig is csak az leánya lakodal-
mát várta volna, mindjárt Simeon vajdát az öcscsét Havasal-
földébe be akarná vinni. Mondá azt is hogy Moyses szolgáját 
Hatvani Zsigmondot Jeremiánál hat ta volna, a ki sollicitálja 
Jeremiat az segítségért, hogy Érdélbe Moyses mellé segítsé-
get küldene. 

Die 12 Junii Ováry István Tamásfalvi János és Rákóczy 
János Besenyő nevő faluig jöttek vala, onnat az faluból Moy-
ses, Bectas basa kolozsváriaknak és török császár levelének 
páriáját hozták vala, kiket onnat az falúból az beszterczei ta-
nácsban bekültek vala. 

Az török császár levele pariája summája ezt tart ja vala, 
ha Erdély engedelmes lenne és ha Moyseshez hallgatna igy 
hat esztendeig minden adaját megengedné, azután adót kí-
vánna, hol penig engedetlen lenni akarna, tűzzel vassal az 
egész országot elvesztené. Az kolosváriak levelének continen-
tiája ez vala, minemű iszonyú égetéssel veszett volna el az ű 
hostattjok, ezokáért űk is hajolnának Moyseshez etc. Moyses 
és Bectás basa levele sommája ez vala, hogy az istenre és em-
berekre protestálnak vala, hogy űk okai ez romlásnak ne 
legyenek, ha nekik engedelmes az váras nem akar lenni. Rette-
netes Írással ijesztik vala az tanácsot etc. 

Die 13. Junii Kolozsvári Barbély Márton jöve postán 
ugyan kolosvári szolgával Moysestűl, azután ismét Óvárit és 
Rákóczit és három embert bebocsáttak vala, sok szóval ké-
rik vala ezek az yárost, hogy Moysesnek meghódolna, erősen 
absolválják vala az tanácsot az hüttűl. Mondják vala, hogy 
Basta ez országból kifutott volna és semmi hada nem volna, 
nem is leszen. Mert az tatár hán Szolnoknál nagy erővel volna, 
Váradot és Kassát ez ideig megszállotta volna, senki az hitet 
köteles nem volna megtartani. Barbély Márton penig az ta-
nács előtt ugyan sír vala nagy és erős eskvéssel mondja vala, 
hogy Bas ta Kassán volna etc. 

Die 14. Junii az Beszterczei tanács Óvárival, Rákóczy-
val és Barbély Mártonnal választott két tanácsbeli fűembereket 

1603. 

Oldált: 
Pridie Idus 

Junias. 
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Frank Györgyöt és Mészáros Andrást bocsátá hac conditione, 
hogy csak az ellenségnek akarjanak szép szót adni, miképpen 
innét eligazíthassák, hogy az várost meg ne szállana és az me-
zei veteményeket el ne vesztené. 

Die 15. Megjőve Frank György és Mészáros András 
Moysestűl egynehány nemes emberrel, kiket az hostatban 
marasztottak vala. 

Die 16. Jó reggel az egész tanács az száz emberrel 
együtt az városházához begyűle, Frank György és Mészáros 
András megmondák az tanács és az száz ember előtt Moyses-
hez mi végre mentek volna, és mi válaszszal is visszajöttek 
volna. Moyseshez penig ez két fűember azért ment vala, hogy 
Moysesnek sok levelei és izeneti után megijedvén az tanács, 
hogy Moyses hadával ne jűne az város alá, se penig határára, 
hanem kerülné el akar csak addig, míg Szebent és az több vá-
rosokot ez dologrúl megtalálnák és azokkal egyetértvén, azt 
cselekednék az mi jobb volna. Gondolná meg Moyses az város-
nak sok kárvallását és ezelőtt Basta uram bejöveteli után ez 
országban Csáki és ű maga ösztökélésekből Zsigmond fejede-
lemhez hajolván és az szükségnek idején meg nem segítették 
volna, sőt sok ezer forint kár adósságban az váras miatta esett 
volna. Annakfelette hogy adna tizenötöd napot az városnak, 
hogy addig bizonyoson menne végére, hol volna Basta és hogy 
az ellenségnek az város körül való létét adnák értésére. Ilyen 
dologból j á r t az két ember Moyseshez. Akkor penig Moyses 
volt Kamoráson túl az Kalliani tónál. 

Mikor azért az egész tanács ez dologrúl tractálna, min-
deneknekelőtte egy Remplerus András nevü pap Nagy-De-
meteriben lakó hoza valami könyveket elő az tanácsban, sok 
szóval inti vala az egész tanácsot és száz embereket, hogy az 
római császárnak az mely hittel kötelesek volnának azt felbon-
tani meg lehet, és nem bűn; sőt mindent int vala, kik az ta-
nácsban valának, hogy az liüt felől senki ne vélekednék, mert 
Basta ez országból való kimeneteiivei az hüttűl absolvalt vol-
na, és az ellenségnek jelenléte is. Vala más pap is az városnak 
fűplebánosa, Budaki János, mikor ez hallotta volna Remplerus 
pap tanácsadását, igen bánja vala, hogy az tanácsot az hűség 
mellől idegeníteni akarja, sőt arrúl való igyekezetirűl Rem-
plerus arceallja vala, de amaz mindent monda valamit akara. 
Az plebanus Budaki ezek után László király Amuratessel való 
dolgát beszélé elő, miképpen az hütszegésért az isten László 
királt megverte volna etc; azért Basta haragjátúl is tartsa-
nak, ki hamar bejűne és mit cselekednék meggondolhatnák etc. 
De az Budaki plébános oratiojával nem sokat gondolván az 
tanács, az várast ugyan fel akarja vala Moysesnek adni, csak-



TÖRTÉNETI MAR AI) VÁNYAI. 1 8 7 

hogy egy öreg vén Szabó Gergely nevű ember vala; ettűl mi-
kor voxot kérdenének, nem monda semmi voxot semmiképpen, 
hanem amit végeznének, ű is azon állana meg azt mondá. Azért 
mikor az tanács kész volna meghódolni, Budaki György egy-
által szóval megmondá, hogy az hűség mellől semmiképpen el 
nem akarna állani, azután Koloczp Mihály és I f jú Gergely 
ezek is az hivség mellett maradának, többen is valának, de 
csak kevesen, kik ugyanezt akarák. Végre az paraszt kösség-
nek egyik fertályát liinák fel az tanácsban, azoktúl is voxot ki-
várni az tanács, de az mely házban az kösséget bekülte vala az 
tanács, bocsáta az kösség közzé az tanács két főembert, kik sva-
dealnak elsőben, hogy Basta ez országból Szakmárra kifutott 
volna és onnat Kassára ment volna, és igy nem oltalmazhatná 
meg. Ezeket hallván az kösség, többen lűnek, kik az liivségtűl 
elszakadának. Voxokot elvégezvén, azután egy nyári házba 
igaziták, hogy ott csendességbe lennének, míg az kin mara-
dott községnek is szavokot bevennék. Ez üdő alatt az utczák 
mindenütt fegyveres kézzel az emberek rakvák valának és az 
tanácsnak ilyen dolgait értvén, hogy az hütöt felbontani akar-
nák, egész az város felriada rajta, Budaki György háza előtt 
zászlót emelének és dobot titének, sok puskalövések is lűnek 
és egyenlő akarattal az kevés némettel, kik ottbenn valának, 
azokkal együtt az tanácsházra menének, hogy az tanácsot mind 
levágnák, annyira nagy zendülés lőn az városban, hogy minden 
azt reménli vala, hogy nem kiilömb támadás és egyenetlenség 
lenne az városban, mint Jerusalemben, mikor Titus megvötte 
volt. Végre aláküldének az tanácsból, hogy semmi akaratja a 
városnak nem volna az város megadása felől (maga azért el-
végezték vala immár, hogy feladják.) Ezt értvén az község 
megcsendesedék, de azért az tanácstúl mindjárt kapitánt és 
hadnagyot kivánának, kapitánúl rendelének egy tanácsbeli pol-
gárt Szigyártó Bálintot, hadnagyúl adák melléje Budaki Györ-
gyöt, ki minden termetével, okosságával, magaviselésével, arra 
az tisztre elegedendő vala. Ezképpen az tanács az elkezdett do-
logba nem mehete elébb. Az nemes emberek is, kik az kostat-
ban maradtak vala, hogy választ vigyenek, hallák az dobszót 
és puskalövéseket, elfutottak vala. Ézen est ve Bastátúl levél 
érkezék, melyben parancsolja vala, hogy az város magát az 
hűséghez tartaná. Ez levél valamennire az bírákat meg-
bátoritá. 

Die 17. Moysestűl hozának más levelet, hogy az város 
adna derék választ. Az birák még is elhalaszták az dolgot, 
mert az kösségtűl való félelmekben semmit nem mernek vala 
cselekedni. Ugyanakkor jövének valami jargalók Moyses tábo-
rából az város alá. Ezen nap mustrála meg az városbeli nép is 
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u. m. hétszáz, mind inkább puskások. Sok és elegedendő lövő 
szerszám vala az városban, minden lövő lyukakra szakálosokot 
és liárom-három embert rendeltek vala jó móddal. 

Die 18. Jó reggel hozának Moysestűl levelet az tanács-
nak, melyet írt vala Lekenczérűl, kiben még is kéri vala az 
várost, hogy neki meghódolna. Ezen nap Kolopcz Mihály az 
városból heted magával kiüte az szőlők alatt talált valami 
hajdúkra és egyet vagy kettőt lecsapván bennek, bejöve. Az-
után Moyses minden hadával nem sok óra múlva Besenyő és 
Besztercze közzé szállá és onnat is az polgároknak egy kul-
dús inastul levelet küldött vala. Ismét kiütének az városból és 
egy székelt hozának be, kinek az félkezét elvágták vala. Az 
hostátban megmaradót! házakot Moyses népe meggyútogatá 
és erősen ége. Ezen füst alatt az felső kapun Budaki György 
ötven emberrel kiüte, de semmi oly haszonnal nem járának. 
Ugyanakkor kezdé az ellenség az városon által folyó vizet 
is elvenni, de immár minden utcza szárközépig való vizzel áll 
vala, és minden ház előtt nagy hoszzú fára kötött lepedő vagy 
egyéb ruha kötve vala, melylyel az égést megoltanák, ha tör-
ténnék. 

Die 19. Az mely levelet 18. die hoztak vala estve Moy-
sestűl, megolvastatá az tanács die 19. az száz emberek is jelen 
valának. Moyses levele contineaja vala, hogy két polgárt kül-
denének ki hozzá, és ű is bebocsátana két fűembert zálogúl, 
kik az város megadása felől tractalnának. Az polgárok végez-
ték vala, hogy minden ember utolsó voxot ^mondana. De Moy-
sesnek semmit sem'irának, sem üzenének. Éczaka Besenyő falu 
felől való kapuhoz nem messze, három zászlóallja nép kivűl az 
ellenség sánczot hánt vala. Hat órakor reggel az Sajó vizintúl 
való magas hegyrűl, hat taraczkkal kezdenek egész késő est-
véig continue az városba belűni; lűttek vala penig kétszáz 
negyvennyolcz golyóbist be első napon, kinek az nyolcza tűzzel 
ég vala, az mikor jött nem külömben látszott, mint mikor estve 
az csillag fut, de azért semmit az városban nem ártott vala. 
Kolosvári Trauzner Lukács Moyses táborából egy levelet 
küldött vala Mészáros Andrásnak, hogy hitre az város kapu-
jához akarna jűni, és ű vele beszélleni, de Mészáros András 
megizené, hogy nem felelne rúla, hogy az fokokrúl el nem 
lűnék. 

Die-20. Junii. Moysestűl jöve egy inas, melyet bocsátott 
vala Trauzner Lukács, ki által izent vala az bíráknak, hogy 
ne lűtetnének az városból reá, beszélhetne bátorságosan két 
polgárral az kapu között, azonképpen kivűl is az városra semmi 
jövés nem lenne. Megengedé az város Trauzernek oda való 
jövetelit. Az tanács is bocsátá hozzá Mészáros Andrást, hogy 
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hallaná Trauzner kivánságát. Trauzner sok ijesztő beszéddel, 
tűzzel, tatárral és minden módon ijeszti vala az várost, hogy 
megadnák magokot, de arra az tanács semmi választ nem tűn, 
mert más napra halasztották vala. Az sánczban kilencz kast 
állattanak vala rendbe. Szőcs Márton egy tanácsbeli polgár 
hatod magával az felső kapun kiüte, és egyik tógátot elvágatta 
vala, és az városba elég vizet vött vala. 

Die 21. Kilencz órakor mind azr két fél az lövéstűi meg-
szűnt vala, mert Trauzner Lukács, Óvári István, Jacobinus 
János Moysestűl az város kapujához jöttek vala, kiket az vá-
rosban bebocsáttak vala, és Kerekes Lőrincz nevő ember há-
zához szállottak vala, kiknek jól is gazdálkodtak vala. Ezek 
minden mesterséges szóval, u. 111. okos emberek elaltatni akar-
ták az várost, de semmiképpen még ez egyszer szerét nem te-
hetek, hanem ez conditiókkal bocsáták ki űket Móysesliez : 

1. Találjon módot abban Moyses, hogy a római császár-
nak adatot t htittűl absolutusok legyenek. 

2. Hogy az város liűttel ű neki köteles ne legyen. 
3. Hogy az várost minden privilégiumában megtartja. 
4. Hogy az római császár hadátúl megoltalmazzon, mely-

ben bizonyosok volnának, hogy eljű. 
5. Hogy minden peregrinusokot, akarmicsoda renden 

valókot kár és arestálás nélkül szabadon bocsásson. 
6. Hogy semmiféle hadi lövő szerszámot, ágyút, taracz-

kot, port, golyóbist és egyébfélét az váróstul ne kérjen. 
7. Hogy semmiféle hadakozó népet a városba ne küldjön. 
8. Hogy az itt való áros embereknek oda ki arestált mar-

hájokot megszabadítsa. 
9. Hogy ez ideig hozzája való engedetlenségekért se az 

nemesség reánk haragra indításából boszút ne álljon semmi-
képpen. 

Jacobinus az többi között mondá azt is, hogy az pápá-
túl az német császárhoz oly edictum jöt t volna, hogy Érdél-
ben minden hütön valókot az katholika religióra hajtana, sőt 
császár is Bastának levelében megparancsolta volna, hogy azt 
exequálná, ha külömben nem fegyver alatt is, mely levelet az 
kolosváriak intercípialtak és nálok is volna. Ez vala Trauzner 
és Jacobinus argumentomok az tanács előtt is, kikkel őket az 
hittül avocálják vala. Mondják vala azt is, hogy az tatár hám 
Szolnoknál volna százezer tatárral, az vezér penig Péter-
váragyjánál most költöznék, és Kassát akarná megszállani, 
ötvenhárom napig mondja vala, hogy az kolosváriak tartot-
ták volna magokot és hogy Bastának sohol semmi hada nem 
volna, ű maga Kassán volna, császár körűi való tanácsurak-
nak irigysége miá, hadat nem gyűlhetne. 
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Die 22. Trauzner, Óvári és Jacobinus választ bozának 
Moysestűl az kévánságokra, melyekre Moyses magát hittel 
kötelezi vala, hogy mind megcselekedné "azt, melyeket az 
város kivánna, csakhogy az városban való németeket fele-
ségestűi, marhástúl kibocsátani kévánja vala, hogy az bécsi 
árós legényeket árestumba tartanák azokért, kik ̂ mostan csá-
szárnál vadnak. Kiváná azt is, hogy az tanács két eskütt fő 
polgárt adna táborába, nevezet szerint Budaki Györgyöt kí-
vánja vala, hogy azok vele járjanak és hogy ha az több váro-
sokot mellé hajthatja, ez is mindenben engedelmes legyen. 
Ismét hogy az némettel se levél által, se penig ember által ide 
be való dolgok felől ne tractaljanak, se írjanak, se izenjenek. 
Ez kévánságra egész estig mind siboga az város, de végre 
Trauzner elátatá űket és Moysesnek kívánsága imigy-amúgy 
betelék, és az várost ezen napon fel is adák. 

Die 23. Reggel nyolcz órakor az hegyrűl aláhozatá 
Moyses az taraczkokat, az sánczokból, kiket ástak vala három 
zászló alatt való székelyek kijövének és az táborba dobolának. 
Az kapu eleiben hoztak vala három megromladozott taracz-
kokat, kiket az város mindjárt megcsináltata. — Bogáti Meny-
hárt, Kemény János az városban bejöttek vala és Moysestűl 
egy credentia levelet hoztak vala, hogy Bogáti valamit Moyses 
nevével mondana az bírónak, azt cselekedné. Azért Bogáti 
kéri vala az városban levő Basta két ágyúit és az városét, go-
lyóbist és por t ; de az város tartván magát az contraetushoz, 
ezekben semmit nem adott vala. 

Die. 24. Az piaczon, vártákon és tornyokban való zász-
lókat mindenütt leszedének. Gyerőffy János, Betlen Farkas és 
Jacobinus János elfoglalák Sennyey Pongrácznak borait, u. m. 
75, és Bornemisza Boldizsár marháit Moyses, számára. Pa-
rancsolta vala Moyses az bírónak, Trauzner, Ováry és Jaco-
binus által, hogy ásót, tekenőt, kapát, lapátot szedetne az vá-
roson ; noha ez kívánság az contractus ellen volna, nem gon-
dola azzal az bíró, hanem házonként az szolgákkal szedete 
valami számú afféle szerszámot. Ezek mellett kopjákot, bort 
és u. m. kétszáz kényért adott vala. 

Die 25. Az németeket asszonyemberrel, marhájokkal 
kiadták vala az contractus ellen, késérőket adának melléjök 
Salat, egy jeles jó termetű embert 28 avagy 30 drabanttal, 
hogy az táborig késérnék. Mikor azért oda jutottak volna, az 
késérőkben senkit vissza nem bocsátták vala. Ezen napon u. m. 
tíz óra tá jban mene el Moyses minden hadával az város alól 
Megyes felé. Az németeket és az városbeli késérő drabantokat 
Moyses vele együtt elvivé. 

Die 26. Valami hajdúk avagy székelyek Máramarosból 
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hoztak vala az város kapujához barmokot, de az városbeli nép 
az hajdúkot meglövődözvén és elűzvén, az barmokot mind el 
vevék tülök. 

Székel Moysesnek az harcz előtt mind az három fűlova 
megbetegedett volt elannyira, hogy semmi hasznokot nem ve-
hette, hanem hogy megverték, egy setét pej lovacskán volt, kit in-
kább paripának tartott hogy nem fű lovának, kurta szabású volt. 

Mikor megverték Botháza felé azaz Szentpéter felé 
fogott volt Moyses, ment annyira mellesleg vele, mint két 
stádium, vagy tovább is, kérte azon, hogy megadja magát, 
semmi szavát nem vehette, Bogáti Miklóssal szakadtak volt 
együvé ketten, több senki velek nem volt. Juttanak egy 
árokra, Moyses elugratja, Bogáti lova elesett. Rácz György 
minthogy sietve megyen volt Moyses után, látván Bogátit, 
hogy elesett, liátraszóllott, hogy ne öljék meg, mert fű ember. 
Rácz György egy kék lovon lévén és elérvén Moysest, egy bot 
volt Moyses kezében (buzogán), avval oltalmazza volt magát, 
— látván hogy nem akarja magát megadni, hozzácsap az pal-
lossal és az fejét találja hátúi bal kéz felől, ugyanazon pallos-
sal az vékonyát által verte és úgy esett el. Azonban az többi 
érkeztenek és úgy vötték fejét. Az míg űzte Moysest Rácz 
György hajadon fűvel volt Moyses, az fejit az vajdának vitték. 

Hev. Coll. LXVIII . 272. (lehúzva 429.) lap. 1 6 0 3 . 

1603. S i r m e r A n t a l , s z e l j e n i, B a s t á l i o z . 

Sirmer Antal, az szűcs, szebeni, az ott való száz embe-
rek közzűl első, tizennyolcz balont melléje vévén, ment mind 
hegyeken, erdőkön és oly helyeken is, a hol az tatár az völ-
gyekben tüzelt ment Szakmarra Bastálioz az Székel Moyses 
megverése előtt; ezokért hogy Szakmárrúl Bastát behíjja ez 
országba. .Tere mindjárt, úgymond, minden népeddel, mert ha 
el nem jüsz, arrúl ismerlek meg, hogy az császárnak nem vagy 
hív. Ez szót hallván Basta, elindúl minden hadával. Mikor 
jünne be Érdélbe az úton hallotta, hogy Moyses megveretett 
és igy annálinkább continuálta az bejövetelt. Ez három néme-
tes ember, ki az egész szebenieket bírja, igazgatja, ez Sirmer 
Antal, Regény János és Sűvegli Albert az királybíró. 

Erd. Muz. 197 1. 1 6 0 3 . 

Mojses megverése előtt Sirmer Antal, Régeni János és 
Süveg Albert az királybíró 18. ballont melléjek vévén, Bastát 
Szatmárról liozák be Mojses ellen, mint nímetes emberek. 
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1 6 0 3 . Hev. 0. LXVIII . 212. (lehúzva 376. lap.) 

J ö v e n d ö l ő s á n t a l e á n . 

Székelyföldén Udvarhelyszékben, Szentmihály nevű falu-
ban lakik egy sánta leány, kinek Barbála neve, u. m. ötven esz-
tendős agg leány. Ennek anyja is vagyon, oly vén, hogy egy 
helyből másba alig mehet. Ez Barbála leány az németeknek 
az magyarokkal való egyenetlenségeket megjövendölte volt, 
egy holnappal az előtt circiter, mikor az erdéli hadat kiindí-
tanák Magyarországba Várad felé. Az kiindulás volt septem-
bernek az közepén anno 1604. 

Ugyanezen Barbála leánt Székel Moyses, mikor azon 
Székeiföldén Udvarhely mellől menne el, hozzája vitette volt, 
megkérdette tűle, mint leszen ez ű hadának exitussa. Meg-
mondta neki az leány, hogy Brassónál kell elveszni mind ha-
dastúl és vissza onnat soha nem jű. Móses ezt hallván, ugyan 
megszidta volt, hogy megládd, úgymond, hogy ha igazat nem 
mondasz, milielt vissza jövök, megégettetlek. Az leány azt 
mondta neki, csak addig ne bántass, mig oda mégy, bár azután 
megcselekedjed, ha vissza jüsz. Vagyon más jövendölő igen 
vén asszony is, de siket, hozatták volt ide Kolosvárra valami 
pénz nézni, kit egy asszonnak az ura rejtett volt az földben és 
mikor az ember megholt volna, tudakozta tűle az asszony, hol 
volna az pénz. De mikor nézte volna, azt mondta, hogy az ör-
dögök nevébe rejtették el és nem találhatni reá; megmutatta 
az helyet, de megmondta, hogy soha nem találja meg. 

Ennek ez asszonnak tanítványa ez Szentmihályi Bar-
bála leány. 

Hev. Coll. LXVIII . 178. (lehúzva 338.) 1. 

Rosnó között Keresztyénfalwa között az első sáncz. 
Feöldvárnál ütöttek először reájok; fogtanak volt két 

ráczot. 
8. seregbe volt az Makó hada. Makó hada negyedfél 

ezeren. 
Apátzán volt akkor Moises, mikor Mako megliarczolt. 
Keresztyénfalván innét Erdély János, Járai István tar-

tották az bőért. 
Apátza túl az Oton; ott volt akkor Moises, mikor Ma-

kót megverték. 
Kazi Merza. 
Az ki Merza volt fűebb, ott volt Makóval, mikor megvítt 

Makó. 
ítemetétűl küldöttek elöljárókot ötszáz tatárt, ötszáz 

legént az első harczra; unde aequa manu discessuni est. 
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Rédaji Ferenczet segítségül küldötte, úgymint négy-
száz lóval. 

Rédaj i Ferencz, Kis Farkas, Cliyonka János, Nagy Bá-
lint, Chw Mihály, Huszár István, Somogyi Berta elszaladtak 
az Moises harczárúl. 

Liészay Farkas, Czeglédi Péter fejét vették Fogarasban; 
Tamásfalwi Jánost felakasztották. Imets Matias fia Imets 
István, ennek bátyja Istvánnak Imets Mihály. 

Sófalwa Udvarlielyszékbe; sóakna vagyon, innét keres-
kedett Moises sóval. Ugyan Rocsenédfalva Udvarhelybe, volt 
háza az apjának. 

Hev. Coll. LXVIII . k. 135. (lehúzva 287.) lap. 1 6 0 3 . 

1603. 17. J u l . M o y s e s l i a r c z a B r a s s ó n á l . 

Moyses Brassónál való harczában, mikor az egész tábort 
beszekerezte volna, kívül az szekereken Rédai Ferenczet állatta, 
u. m. háromszáz lovaggal, hogy ha valaki ki kezdene futni az sze-
kerek közt való táborból, levágnák. Az szekereket ugy öszve-
kötözték, lánczolták volt, hogy az kerekek egymást érték. Moy-
ses az lövőszerszámoknál volt, ott forgódott mindaddig, mig 
lehetett. U mutogatta, lűdd ez sereget, avagy amaz sereget. 
Végre mikor látta volna, hogy az brassai kétszáz drabantok, 
kik az taraczkok mellett voltak, nem állhatják az sok lövést, 
és immár az egész tábort körül veszik az Hadul vitézi, Moy-
ses Bogáti Miklóssal és három vagy négy magával egy sze-
kér rúd ján általugrat az lovával, de az lú lába az szekér-
rúdba megakad, úgy hogy nehezen verekedhetik által. Bogáti 
Miklós általugratja és eligazodnak egy fele. Ezt mikor eszekbe 
vötték volna az oláhok és ráczok utána rándulnak Moysesnek 
és Bogátinak, de nem mehetnek sokat, hanem egy vízfolyás 
mellett elérik űket. Volt Moyses szolgája egy kadicsfalvi Nagy 
János, ez mikor látta volna, hogy egynehány kopjások jűnek 
utánok, igen emberül forgódott, sok ideig vagdalkozott velek, 
és tartóztatta űket, úgyannira, hogy csak öt avagy hat volt 
volna is olyan Moysessel, elszaladhatott volna Moyses. Végre 
ezt levágják és Moysest kezdik érdekni, egyszersmind ugyan 
sokan. Kicsoda sebesítette legyen meg először, bizontalan. Ez 
bizonyos hogy Moyses liarezot állott nekik, először az botot ra-
gadván , egy oláhot, ki közelben érdekivolt, úgy üti agyon, hogy 
az fejéből az szeme egy félarasznéra kiugrott. Másikhoz azon 
botot liagyitja, ezután hegyes tőrt vonszon; mikor igy har-
czolua puskalövés esik rajta, de hol találták legyen, nem tud-
ják, harmadszor kopjával öklelik által és igy esik le az lúrúl. 
Azon harczon Moyses mellett Bogáti Miklósnak nagy seb esik 
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az fején Moyses mellett, melybe meg is bolt azután Brassóba. 
Az oláhok, ráczok, kik nem anyira ismerték Moysest, mikor 
leverték volna az lúrúl, az több futók után kezdenek jargalni. 
Rácz György azonközbe oda érkezik és látván Moyses testét, 
ki még szinte, meg nem holt volt, egy pallossal fejét véteti az 
szolgájával. E s így háromlik az hír Rácz Györgyre, hogy ű 
sebesítette és ölte volna meg Moysest. 

Egy gesztenye szinű paripán (nem fűlovon) volt Moyses; 
ez lovat ezután Bástához hozták. Moyses fejét Brassóba küldte 
be Raduly vajda és egy tehénganéjba vetvén az piaczon, ott 
állott az földön egy nap estig. Más és harmadnap múlva is ott 
látták egy árokban, azután az ebek ötték meg. Az csontja sok 
ideig ott hevert széllel az városon imitt amott. 

Az mi kevés török Bectas basával volt, mely ugyan száz-
húsznál nem volt feljebb, azok is az szekérkerítésben voltanak. 
Mikor ottbenn volnának, Bectas basa Moyses akaratjából ki-
megyen, hogy az tatárokot is beliíjja azon szekerek közibe. 
De Bectas avagy eszében vévén, hogy sokkal bátorságosb kivűl 
lenni, avagy hogy az tatárokot nem híhatta be az táborba, 
avagy hogy ugyan nem akart bemenni, Bectas ott kinn marad 
az tatárokkal, és semmi harczot nem állván az ellenségnek, 
idején másfelé rándúlnak, kiket Rédai Ferencz is meglátván, 
az ű katonáival ű is nem várván meg az súlyát, elfut. 

Hogy Moyses szekerekkel kerítse meg táborát, az Rácz 
György hadárúi tanulta volt, és azok adták volt tanácsúi neki, 
u. m. Réday és a többi, kik az Makó György harczárúl elsza-
ladtanak volt. Mert Makó György első liarcza az oláhokkal 
azért nem mehetett véghez, hogy az oláhok és Rácz György 
erősen beszekerezték volt magokat, úgyannira, hogy meg nem 
bonthatták űket. Moysesnek is úgy attak eleibe, hogy sokkal 
jobb ha azt cselekedi, az mint az ellenség azelőtt maga oltal-
mazásáért mielt. De mint az cicuta avagy mint az veratrum 
némely állatnak salutare alimentum, némelynek penig vene-
niira. Azonképpen ugyanazon dolog néha ártalmas, néha hasznos 
az embereknek et frequenter bene cogitata pessime cadunt. 

Deli Száva, rácz hajdú hadnagy, ez rabja volt Bogáti 
Miklós, váltózott meg tűle négyezer forinton. 

1 6 0 3 . Iiev. Coll. LXVIII . 167. (lehúzva 367.) lap 

A n n o 1603. d i e 17. J u l i i N o t a t i o n es d e p r a e l i o 
S z e k e 1 M o y si s a d O o r o n a m e t c . 

Stanislaus Kracker de Krakkó generalis annonae magis-
ter et provisor albensis, Székely Moyses bejövésekor akadott 
volt valami egynehány katonákra, kik Székely Moyses pártján 

Oldalj. : 
Ex quo-
dain f rag-
meiito de-

ser ipta . 
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valók voltak, azok minden marliájátúl megfosztván Seges-
várba szalad be, hol ott találja Koppá János kapitánt ésPerg-
man Orbánt és ezekkel és az zászlótartókkal levelet irat Ha-
vasalföldébe Padul vajdának és igy Stanislaus Kracker 
bemegyen Havasalföldébe Padulhoz és ott u. m. császár com-
missariusa volna, úgy mutatja és úgy nevezi magát. Padul 
mindjárt azon nap audientiát ad neki és Stanislaus nagy ora-
tióval arra inti az-vajdát, hogy bocsássa ki népét és ű maga is 
jűjjön el Székel Moyses ellen Erdélybe. De az nap Hadul sem-
mi bizonyos választ nem ad Krackernek, hanem sokféle ment-
ségekkel kezdi magát exeusalni, hogy az országot pusztán nem 
hagyhatja, mert Simeon vajda Moldovából készen vagyon és 
untalan az országon pusztít, rabol etc. 

De Kracker az vajdának igy adá eleibe, hogy ű nga in-
kább emlékeznék jó hirérűl nevérűl, most volna ideje hogy az 
római császárnak szolgálna, Székely Moysest megverhetnék, 
mert Székelyföldéről is volnának eddig háromezeren, Segesvá-
ratt is volna német nyolczszáz puskás, jó, és az szászok is gyűlné-
nek ezeren. Erre Padul monda, hogy jó volna mindez, de az vité-
zeknek nincsen pénzek és harczhoz való munitiojok is nincsen, 
harmad hogy mihelyt híre leszen Simeon vajdának ebben, 
hogy kimentem országomból, mindjárt ez országra jü és kire-
keszt engemet belőle és még most is kezén vagyon; azért 
félő, hogy én két szék között az földön maradok etc. 

Kracker sokáig ott ülvén, mikor látta volna, hogy az 
vajdát semmiképen nem veheti reá, ment mingyárást az 
vitézekhez és azokkal kezdett tractalni, és ilyen módon vége-
zett, hogy az Deli Marco Padul vajdának ezer lovagnak fű 
hajdú hadnagya meg nem akarna maradni az vajdával, hanem 
ezer ráczokkal mindjárást elindult. Ezt Padul vajda meglát-
ván, hogy az vitézek el hajlandók volnának tűle, és Kracker 
is instálná szorgalmatosan, mingyárást Padul vajda llácz Györ-
gyöt elktildé kétezer lovaggal és fűebbik kapitányokkal, és 
Nagy Merzát Kracker mellett ezer lovaggal küldé, és úgy elin-
dulának. Mentenek Brassóig, Pácz György is más uton került 
az meg nevezett két ezer lovaggal, ű is ugyan Brassóhoz jött, 
ugyanott Brassónál három ezer emberrel tábort jártanak. Két 
nap ott volt mulatások. Székeiföldébői is Kracker és Pácz 
György levelére egy néhány száz székelek jövének melléjek, 
— De azonban az háromezer ember között és az székelyek 
között, sokféle hír futamék: miképpen Székel Moyses követet 
küldött volna Padul vajdához és Radul vajda Székel Moyses-
sel megbékélt volna és egyetértenének, az miképpen Padul 
vajda boerai is és tanácsa, mint Bácz János, az ki Székel 
Moysessel volt efféle beszédeket előkoztanak, hogy Székel 

1 0 * 
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Moyses Radul vajdát Érdélben nagy úrrá tötte volna és az 
országban jószágot adott volna neki és az több boeroknak 
is azonképpen magát offeralta volna, bogy azoknak is 
adna jószágot, többeknek azonképpen, ugyannira, liogy a 
miatt a megnevezett hadakozó nép mind székel s mind 
penig egyébféle rend, kétségbe estenek vala és annira jutott 
volt az dolog, hogy egy része az vitézeknek Havasalföldére 
akart menni, más részének penig Magyarország felé volt szán-
dékok, de tudni és meggondolhatni való dolog az, hogy az jobb 
része mind Székel Moyseshez hajlott volna, mint Kis Farkas, 
Csonka János ezer háromszáz lovaggal, ismétlen az Halmagy 
István katonái is Ötszáz Havasalföldéből mind azokhoz adták 
volt magokat s mind penig az székelyek az kik római császár 
hivségében voltanak. —Az megnevezett sokféle hír és kétség 
miá, hogy Székel Moyseshez és az tatárokhoz hajoljanak, 
melyből nagy kár és veszedelem történt volna, ha ennek nagy 
okossággal eleibe nem kerűltenek volna. Azonképpen az 
megnevezett 3000 nép mindinkább az tatárokhoz hajlott volna, 
mely dolog ha véghez ment volna, az ű felsége népe az országon 
által nem szaladhatott volna. De mindazáltal Kracker Rácz 
György és, Aluisius Radibrád nagy nehéz munkával és sok fá-
radsággal lecsendesiték az 3000 népet, hogy visszatért és tá-
borban öszvegyűlt, holott annakutánna ujulabban egynehány 
száz székel érkezett. 

Annakutánna Stanislaus Kracker ötszáz forint ára sok-
féle harczra való szerszámokot öszve szerzett, és az vitézeknek 
kiosztogatta, miérthogy az szükség kivánta. Annakfelette 
Kracker Brassóban egynehány zászlókat csináltatott, veres 
dupla tafotából és az római császár ü felsége czimerét reájok 
iratta, egy dupla sas koronált képet és az sas képének köze-
pén egy keresztet. Efféle zászlókat ötöt csináltatott és azok 
mellett egy gyalog zászlót, kiben kereszt volt írva, és ez öt 
zászlókat mind vitézlő és hadakozó emberek láttára, kiosztotta 
római császár ű felsége neve alatt az fű vitézlő rendbeli em-
bereknek és az székelyeknek is és ugyanazon helyen meges-
küttette őket, meg is esküitek, hogy római császárnak híven 
szolgálnak. Az üdőtűl fogva az megnevezett kétséges hada-
kozó nép egyetértett és az székelyek is öszvegyűltek ez zász-
lók alá, u. m. öt ezerig való mind lovag és mind gyalog. 

Azonban Székel Moyses ismét tractalni kezdett Radul vaj-
dával. kihez Radul vajda két bőért küldött zálogban, die 11. Ju-
nii. Az valami csoda tractatus volt, de Székel Moyses akkoron 
nagy vigasságban volt, ugyannira, hogy azok az kik római csá-
szár ű felsége zászlója alá még nem adták volt magokat majd 
kétségben estenek vala, kiket ismételten nagy nehezen megté-



TÖRTÉNETI MAR AI) VÁNYAI. 1 9 7 

ritettelc. Volt olyan hír is, miképpen Radul vajda Székel Moy-
sessel Brassónál szemben legyen és ott egymással szóljanak, 
mely dolgot az vitézlő rend arrúl vették eszekben, liogy pos-
tákot Székely Moysestűl és Radul vajdátúl láttak menni és 
jünni. De azután Kracker szorgalmatos vigyázása által az Radul 
vajda postáit megtartóztatták mindenütt és titkon le is vágat-
tanak bennek, úgy bogy semmi hír abban Radul vajdához 
nem ment, ilyen módon oztán az tractatus véghez nem mehetett. 
Kit Székel Moyses eszében vévén, hogy az megnevezett tracta-
tus állandó nem volna, s véghez nem mehetne, úgy küldé az 
előljáró hadat, választott vitéz népét u. m. ötezer lovagokat és 
400 t a tá r is volt velek, kik Brassótól egy mélföldnére szállot-
tak meg. (Oldalt: Makó Gy. népe 5000.'Tatár 400.) 

Tizenegyedik napján juliusnak az császár népét az ellen-
ség megriasztá és neki ment vakmerőképpen. Nagy Merza pe-
nig ugyanakkor 1000 lovaggal hátat adott nekik és ott olyan 
játékot szerze, hogy az székelyek és az több császár ft felsége 
vitézi az liarczot majd elvesztették vala. De az római császár 
megnevezett fű vitézlő szolgái okos tanácsok által mingyárást 
szekerekkel besánczolták magokot; és olyan módon az ellen-
séggel ebédkortúl fogva mind estig erősen harezoltanak és ugy 
megoltalmazták magokot. Azonközben Kis Merza háromszáz 
lovaggal az ű felsége népének segítségére érkezék, de későn, 
mert immár akkor az harcznak vége lött vala és mind az két 
félben akkoron százig való ember veszett vala. Mivelhogy az 
ellenség ott semmit nem nyerhete az római császár népén, el-
indult az ellenség és az ű felsége táborátúl egy mélföldig szál-
lottanak meg és ott több segítséget várván Székel Moyseshez 
küldöttének. De miérthogy Székel Moyses is segítséget várt, 
akart küldeni több népet nekik. Mihelt az ű felsége népe azt 
meghallotta, hogy több segítsége érkeznék az ellensígnek az 
ű felsége vitézi is tanácsot tartván, miképpen jobb kelre me-
llettiének és ott magokat megnyugothatnák. Ugy annakutánna 
3 őrakor reggel hajnalelőtt Rosnóig metenek juliusnak 13 
napján Brassótól egy mélföldig, Föld vártűi kettő az hol tá-
borban szállottanak. Mihelt más helre indult volna az ű fel-
sége népe, mingyárást azt gondolta az ellenség, hogy hátat 
adna és liátúl utánnok voltanak, mintha mingyárást meggyőz-
nék űket. Az ű felsége népe penig mingyárást szekerekkel 
besánczolták magokat, hogy az ellenség nem sokat árthatott 
nekik. De mindazonáltal még is egy egész óráig tartott velek 
az harcz. Végezetre az ű felsége népe ugyan valóban harcznak 
kezdettenek és el nem múlt egy félóra, hogy az isten victoriat 
ada az ű fet. népének, és azon nap az harezon az pogán ellen-
ségben és mind az több erdéli népben háromezerig való ve-
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szett vala, az római császár népében penig mind az kik meg-
sebestettek, és elvesztek n. m. háromszáz volt. 

Az liarcz után az ű fet, népe Teres várához szállá az 
szoros útra egy mély föld Rozsnótúl,— ugyanott Makó György-
nek és Imech Mihálynak fejeket vötték és Havasalföldében Ha-
dul vajdának küldötték, hogy még is szívet adnának neki és 
hogy az vitézeket, kik még hátra volnának az ű felsége népé-
nek segítségére küldené. 

Azonközben Székel Moyses Betkes basával tízezerig való 
népével Brassóhoz jőve és az papíros malomnál táborban szál-
lott, ugyanott az egész táborát mind körűi besánezoltatta 
szekerekkel. Annakfelette lövő szerszáma is volt u. m, húszig 
való, öreg falkony és forgó taraczkok és Brassóból is sokféle 
hadiszerszámokkal felékeséték és drabantokkal is kétszázzal. 
De mindazáltal erősen bizott magához, hogy Hadul vajdával ott 
szemben lenne, beszéllene az megegyezés felől, mert isméglen 
az Hadul vajda és Székel Moyses postái egymást érték. 

Ennekutánna Hadul vajda Havasalföldéből követeket 
küldött vala kettőt az ű felsége táborába Tercsvárra, az egyik-
nek Constantinus neve, az másik kis caucellarius Logofet vala 
(Dan volt neve), és azoktúl bizonyosképpen szóval megizeute vala 
Stanislaus Krackernek és egyébféle rendbeli uraknak, hogy az 
ellenséggel meg ne harczoljanak, hanem békessíggel lennének, 
az míg ű is elérkeznék. Mely izenet miatt az ráczok és az több 
vitézek megháragudtanak és az két követet nyakon fogva hor-
dozták és közönsígesen az vitézek ki buzgánynyal, ki csá-
kánynyal és egyébféle fegyverrel liozzájok csapkodtanak, úgy 
hogy egynehány nap múlva az sok verés miatt megholtanak. 
Ugyanazon nap Iladul vajdának az ű fel. népe megüzenték, 
hogy űk török mellé nem állanak, lia penig ű ligának az boerok-
kal együtt kívánsága volna reá, megcselekedhetné, de lássa és 
jól meggondolja, miképpen leszen jövendőbe dolga és mint jár. 

Egynehány nap múlva Hadul vajda az ű fel. táborához 
jött, de ilyen módon. Elsőben Stanislaus Krackernek, Rácz 
Györgynek és Áluisius Radebradnak tractalniok kezdett *) az 
vitézekkel, hogy mikor Hadul vajda az boerokkal oda érkeznék, 
semmiféle hántások ne lenne az vitézektűi, melyet fel is fogad-
tak az vitézek, hogy semmi vétkeket szemekre nem hánnák és 
meg nem emlékeznének azokrúl. Mihelt oztán oda érkezett Ha-
dul vajda az ő fel. táborában, ő maga is tractalt az hadnagyok-
kal, hogy az ű vétkeit ne említenék. — De mindazáltal Székel 
Moyses az Hadul vajdának egy fű szolgáját Halmagy Istvánt 
hadnagyát és két brassai embert levelekkel oda küldött volt, 

*) T. i. t ractalui kezdettek, 
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hogy Radul vajdával ismétlen újonnan tractáluának az békes-
ség felől. Radul vajda az követeket expedialni is akarta, de 
mihelt Kraeker eszébevötte az dolgot, ű is mingyárást az szé-
kelekkel ilyen módon végezett, hogy űk Halmagy Istvánt Ra-
dul vajdátúl kikérnék, avagy ugyan erővel is kivonnák, kik cl 
mentenek mingyárást az vajdához és erősen búsultanak azon, 
hogy ű nála tartaná az árulókat és hogy azok által Székel 
Moysessel tractalna, erőssen kérték kézben az vajdátúl Halmagy 
Istvánt, — ha nem adná erővel is kivennék. Mely dolog meg 
is történt volna, de minthogy az kapítán Attilo az vajdának 
sokféle tréfa beszédekkel hozzá szóllott, úgy az dolog békével 
maradott, — de Radul vajda Halmagy Istvánt az ü maga sá-
torából ki nem bocsáttá, mert ha kijött volna, az székelyek min-
gyárást levágták volna. 

Ezu tán Kraeker az székelyek által és az több vitézek 
által is erre hozta Radul vajdát, hogy ű maga is az liarczon 
jelen legyen az ellenség ellen az ű vitézivel; ugy oztán 24 die 
Julii minden hadviselő az Radul vajda bejövése után az ű ha-
dát szép módjával elrendelte mind lovagokot, mind gyalogo-
kot. — Deli Marco ezer lovag hajdúival gyalog szállott és az 
több gyalogokkal elkészült és azután minden ember istennek 
könyörgött és háromszor Jésust kiáltottak, és az ellenségre men-
tenek, leiken mind gyalog, lovag általmenvén, igy isten akarat-
jából az ellenséget meggyőzték. 

(Oldaljegyzet későbbi írással: Ez utolsó liarcz lött die 
27. Ju l i i cseterteken.) 

Veszett az utolsó harezon az ellenségben hatezer náp, 
vagy még több is, mind Székel Moysessel egyetemben, de az 
tatárok u. m. kétezeren mindjárást hátat adának, egy része fo-
gott Havasaifölde felé, más része Moldova felé, de az székelyek 
az kik még hátra voltanak és el nem jöhettenek Székel Moy-
ses hada miatt, hogy megértették az győzedelmet, mind levág-
ták űket az tatárokat az szoros utakban és havasokban; Bek-
tes basa sok magyarokkal szaladott el. 

A z mi az zászlókat nézi, kiket ű felsége népe és Radul 
vajdáé is az ellenségtűi nyertenek, végezték volt, hogy Básta 
Gryögynek praesentálják, de Radul vajdának nem akartanak 
először egyet is adni, ennekokáért, hogy Székel Moysessel 
tractalt volt. De Aluisius Radibrad, Krackernek könyörgött, 
hogy ű maga az ráczoktúl és Deli Marcótúl kiszerzenéaz zász-
lókat, de minden zászlóért 10 forintot kellett adni és egy tö-
rök zászlóért, kin nem volt semmi ezüst, 40 forintot. És ilyen 
módon Hadul vajda az zászlókat kapta. Az brassaiaktúl vött 
kölcsön husz ezer forintot, melyet az vitézeknek kiosztogatott 
és ugyanott Brassóban az pártos nemeseknek pénzét, aranyát, 
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ezüstét mind hozzávötte, az mi az summáját nézi, az brassaiak 
felírták. És igy Székel Moyses harczának vége lött. 

Késöbl/i alatta; Megyésből küldötte volt el Moyses 
Makó Györgyöt Hadul vajda népe ellen. Mikor először Makó 
megharczolt Ivácz Györgygyei, két zászlót nyert volt, melynek 
az egyikén, ki veres volt, az német fejedelem czímere kétfejű 
sas volt. Ugyanakkor az zászlóval együtt két elfogott embert 
is küldött volt Moysesnek, ki immár Musnánál volt táborban. 
Onnan Musnáról Rédai Ferenczet elküldötte, hogy semmi 
okon az Rácz György népébe többé bele ne kapjon, békét hagy-
jon nekiek, mig ü oda nem érkeznék. — De Makó György azt 
nem várta, hanem megvítt Rácz Györgygyei szerencsétlenül. 
Ez gonosz hírt mikor Moyses meghallotta, immár Kőhalom-
nál az Oton és az havasokon által költözött volt minden hadá-
val és Brassó fele indult, holott először Mogyorósnál táborba 
szállott, azután Brassónál az papíros malomhoz szállott és ott 
besánczolta magát. 

Hev. Coll. L X X V I I I . 257. (lehúzva 412.) lap. 
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1603. die 17. Julii az brassai harczon Székel Moyses-
sel ezek vesztenek és Moyses vajdaságában széllel imitt amott. 
Első Székel Moyses, Toldi István de Szalonta, Bogáti Miklós 
jó deák úr, Szentpáli János, Toroczkai László, ezek tanács-
urak. Perusith Máté, ki Báthori András cardinál fejedelem 
idejében udvari gyalogok kapitánja volt. Makó György, Daczó 
János, Toroczkai Mátyás, Alard Gáspár,*) Harinnay Ferencz, 
Sigér Sigmond Sigér János fia, — Jacobinus János kolos-
vári, Apafi Farkas, Ováry István, Kemény János, Bodony Já-
nos, Toteöry János, Gyulai Ferencz, Kendefi György, Ken-
defi Gábor, Nyűtodi György, Zenthey Bálint, Aszalay Mátyás, 
jó deák ember, az portára is volt orátor, Juankyth Demeter, 
Horvát Ferencz, Fiotha János olasz fűpattantyus, Jankó 
Miklós, Apor János, Henter Gáspár, Bihari János, Imech 
Mihály, Henter Benedek, Capturi János, Goztony Bálás, 
Tompa János, Yiczei Gáspár, Maradék Bálint az cancellarian 

l]is lakék, Tompa István, Bodor Péter, Bodor Lőrincz, Tomori 
. István, Gadóczi Péter, Lázár György, Kabos Farkas, Boer 
Bálás, Glesan Miklós. 

*) Oldalt következő megjegyzés áll: Alard Gáspárt az ráczok fog-
ták volt el. és mikor saczoltatnák, kétezer aranyat igírt volt, mikor az 
ráczok nem osztozhatnának raj ta és egymásközt öszve vesztenek volna, 
hogy egyiké se legyen úgy vágták le. 

1603. 
jul. 17. 

Oldalt : 
Ezek mim 
fűrendek 
ós nemes-
emberek. 
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Brassóban ezeket fogták meg, kik az liarczrúl oda sza-
1 adtanak, kiknek Sennyey Pongrácz kegyelmet nyert Bastátúl: 
Kendi István, Kendi Sándor fia, Mikola János, Ukutijvith 
István, Mikes György, Kamuti Bálás, Mikes Benedek, 
Mikes György, Imecli Mátyás, Demjén Ferencz, Ma-
róczi Albert, Kalnaki János, Toldalaghy Mihály. Ugyanott 
Brassóban és Fogarasban ezeket ölette meg Básta György: 
Vajda Miklós Borbély György veji, — Tamásfalvi János, 
Székely Bálás, Hamvay György, Lézay Farkas, Czeglédi Pé-
ter, Ribiczey Albert, Donát János, Zeöreliyey Ferencz, Ta-
másfalvy László, Jankó Gáspár, Kis Péter, Ispán Miklós. 
Ezek mind nemesemberek. 

Az harczon vesztek ezek is, kik az cancelarian iró deá-
kok voltak: Zilvásy András, Zigetliy Pál, Samuel Ovary, 
Balassi András. 

Ezek széllel imitt amott az országban döghalállal hol-
tak meg : Török Bálint jó úrfi, Török János fia, 15 esztendős 
ifiú Hunyadon holt meg pestisbe. Barbély György Kolosvá-
ratt holt meg betegsigbe. Buday Ferencz, Palaticz György 
Keserű János jámbor fű nemesember, Tarkany Péter, Király-
falvi János protonotarius Prágába az követsígbe holt meg. 

Basta György Déván ezeket fogatta volt az gyűlésben: 
Trauzner Lukácsot, kolosvárit, prothonotariust; Tótházi Mi-
hált, kolosvári királybírót, ennek Déván vétette fejét azután; 
Váradi Jánost, dévai udvarbirót; Gyulay Balást; Péter deá-
kot, — Ezeket elbocsátatta azután. 

Jegyzet. A kolosvári példányon (188. 1.) köv. oldaljegyzet: Beth-
len Mihá ly ott nem veszett. Bethlen György sem veszett o t t ; az keresdi 
szász templumba fekszik. Ez t hittak kis Bethlen Györgynek. 

Hev. Coll. LXVIII. 161. (lehúzva 313.) 1. 

B r a s s a i l i a r c z o n e l f o g o t t r a b o k 160.3., m e n s e 
A u g u s t o. 

Az brassai harczon sokat az nemesekben fogtak volt és 
Brassóban azonképpen az valonok felkeresvén űket, házonként 
fogták meg, u. m. huszonnégyet bennek, kiknek neveket másutt 
megírtam. Vajda Miklóst az kapu előtt csinált akasztófára 
akasztották fel, Hanuay Györgyöt az piaczon az pelengérnél 
ölték meg, fejét vötték az balonok. Vajda Miklós igír volt 
aurum 300, Mikola János váltózott meg az ráczoktúl fr. ezer 
háromszázon, de azután mindezt, s mind az többit az balonok 
Fogarasba vitték fogva. Ezekben tizenkettőt mense Octobri 
Basta parancsolatjából minden törvén nélkül az profosz Matt-
heus Alexander megöletett, kit felakasztatott, kinek fejeket 
vétette. 

1603. 
aug. 
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Alia Farkas Brassóban hétszáz forinton váltózott meg, 
Fejér Mihály oltalmazta meg az balonok ellen rejtegetéssel. 
Onnat kimenvén, ment Geörgiube és ott volt sok ideig. Az több 
foglyokért, kik között voltak Kendi István, Kamuti Bálás, 
Toldalaghi Mihály, Maroczy Albert és az többi, Sennyey 
Pongrácz igen könyörgött Bastának, de Basta nagy haraggal: 
ha a te magad fia ott volna is az fogságban, nem kellene érette 
könyörgened. Az fogarasi kapitan is Joannes Fridericus Baro 
á llapak in Prüm et Vigles capitaneus és az fogarasi zászló-
tartó Franciscus Gal igen törekedtenek Bástának az foglyok-
ért, úgyannyira, hogy végre oztán mikor Kolosvárrúl Basta 
mense Aprili Brassóba ment volna Anno 1604, űket Basta el-
bocsáttatta. 

Erd. Muz. 170. lap. 

Rédaji Ferencz, Kis Farkas, Czonka János, Nagy Bá-
lint, Csű Mihály, Huszár István, Somogyi Berta elszalad-
tak az Mózes harczáról. 

Lészaji Farkasnak, Czeglédi Péternek fejét vötték Fo-
garasban ; Tamásfalvi Jánost fölakasztották. 
Erd. Muz. 272. lap. 

Post cladem coronensem Bogáti Miklósnak még az holt 
testit is felakarta akasztatniRaduly vajda, Tholdi István alig 
kéré meg. 
llcv. Coll. LXVIII . k. 189. lap. (lehúzva 357.) lap. 

P a g . P r a e c e d. 
Az Merzát oláhot, ki az brassai liarczon oláhok hadna-

gya volt, Fejérváron túl, hogy Zászsebesbe menne ember, 
Váraggián túl az mely forrás vagyon egy domb alatt, ott ölték 
meg. Másfélezer aranyat találtak nála, melyet sok praedálás-
ból gyűtött volt. 
Erd. Muz. 27 6. 1. 

Kamuti Farkas jelenlétiben liozák meg az vezérnek Szé-
kely Mózes megverésit; monda az vezér: imliol, hirünk vagyon 
Erdélyből, az Székely Mózest megverték az erdélyiek; de el-
hidje azt Erdély, ezután külömb gondviselése leszen az hatal-
mas császárnak reája, az nap kész elveszni inkább, hogysem 
Erdélyt másnak engedje. 
Hev. Coll. LVXII I . 180. (lehúzva 340.) 1. 

R a d u 1 k ö v e t i R o d o 1 f u s h o z, 1603. 
Radul vajda Moyses megverése után küldött volt fel 

1 6 0 3 . 

1 6 0 3 . 

1 6 0 3 . 

Olclalj. : 
Nem igaz 

volt, 

1 6 0 3 . 

1 6 0 3 . 

aug. 
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Prágába negyven zászlót. Ez nyilván való dolog. Kulcsár Ha-
dul egy fű nagy úr boér, azt mondja vala Kolozsváratt, liogy 
Kádul küldött az császárnak száznyolczvan zászlót, mely egy 
igen nagy oláh-hazugság. Ez negyven zászlókot mikor prae-
sentaltak az császárnak Prágában ott volt egy kolosvári fű 
igazmondó jámbor ember Yiczei Máté. nagy becsülettel fogad-
ták, ugyannira, hogy az császár az oláh büdös követeket az 
pispekek eleibe ültette, mikor templomban voltanak ; nagyúri 
módon való gazdálkodás volt nekiek oly hűségesen, hogy két-
száz ember elélt az keves követ után. — Ez zászlók felvitelét 
képekben kinyomtatták Prágában. — Ez Székel megverése-
jén processio igeu nagy volt Prágában, az lierczeg is ott volt, 
pispekek, — de az oláh követek mind fűbb helyen és jobbkéz 
felől mentenek, — csudálatos nagy becsületben tartották űket. 
Hev. Coll. LXVIII . 355. (lehúzva 567.) 1. 

T r a u z n e r L u k á c s f o g s á g a . 
Trauzner Lukácsot fogták meg Dévába 7 Septembri, az 

gyűlés a la t t ; szabadult el siket vasárnap, et sic fűit in capti-
vitatem 7 menses. 

Fogtatásának fűképpen oka Hoffkirker volt, ű maga 
Hoffkirker megvallotta Trauznernek, liogy igen volt Bastánál, 
hogy megfogattassa, de Bastát reá nem vehette, sőt ugyan 
meg is ha t ta volt Basta Trauznernek, hogy az dévai gyűlésre 
alájüjjön, mert neki tolmácsoltatni sem leszen kivel az magya-
roknak, hanem vele kell tolmácsoltatni. így ment alá Trauz-
ner Lukács Kolozsvárrúl, de ott sem desistalt Hoffkirker, 
hanem az mit Bastával nem perficiálhatott, Paulus Ivrause-
neggel fogta, sokképpen accusalta penig és kiváltképpen hogy 
pravae religionis volna, mert arianus volna és obtenealta 
Krausenegnél, hogy megfogatnék. Ezt Krausenegh ű maga 
jelentette Szűcs Gáspárnak az 1604. esztendőbeli királybíró-
nak, hogy én fogattam meg volt Trauznert és én bocsáttattam 
el is. Fogságában Hofkirker azzal biztatta, hogy én fogattalak 
meg, úgymond, és én szabadítlak el is. 
Erd. Muz. 189. 1. 

Básta György Déván ezeket fogatta meg az gyűlésben: 
Trauzner Lukácsot az kolosvárit, Tótházi Mihály az kolosvári 
királybírót; ennek Déván vétette azután fejét. 
Hev. Coll. LXVIII. 232. (lehúzva 392.) lap. 

H o f f m a n G y ö r g y . 
Hoffman György commissarius apja Semtén udvavbirája 

volt comes Julius á Salmis-nak. Ezt taníttatta és végre úgy 

1603. 
sept. 7. 

1604. (hi-
básan 1603 
helyett.) 7. 
Septem!) r. 

1603. 

1603. 
olit. 
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szerzettek az kassai kamora secretariusának, onnat úgy ment 
elébb-elébb az kamorásságra. Ez Julius comes apja volt ennek 
az Maximilianus eomesnek á Salmis, a ki Basta idejében itt 
benn volt Erdélybe Prayner János után való vicegeneralis. Ez 
penig amaz Nicolaus a Salmis fia volt. 

1 6 0 3 . Ilev. Coll. L X V I I I . 101. (lehúzva 253.) 1. 

A z m i t a j á n d é k o n B o g á t k i n ak a d o t t M i h á l y 
va j d á n é, li o gy m e g t a r t s a ez m a r i i á k o t. 

Adott három vont arany mentét, hiúz mállal béllettet. 
Egy lovat, igen szépet, minden szerszámával és öltözeti-

vel, drága kövekkel rakva, melyet azután Gyulafi Lászlónak 
adott Bogáthi. 

Egy aranylánczot, 1000 arany forint érőt. 
Egy igen szép botot, kit Mihály vajda Konstantinápoly-

ból hozatott pro fl. 1000. 
Későbbi jegyzet ez alatt: Ezeknek megadásáért Petrasco 

az Mihály vajda fia császár parancsolatját küldötte volt ide 
Érdélbe Bogáti Menyhárra, hogy Krausenegh commissariussa 
által megvehesse. De Bogáti Menyhárt nagy ezüst arany ku-
pákkal, csészékkel elnyomta Krausenegliet, és semmit meg nem 
adott Bogáti benne. 

1 6 0 3 . Ilev. Coll LXVIII . 356. 1. (lehúzva : 568.) 

D e m i l i t u m B a s t a n o r u m l i c e n t i a i n U n g a r i a e t 
T r a n s i l v a n i a . J a m b i c i . 

O qualis importunus Auster turbine, 
A r m a t u r atra per inane grandine, 
Fremensque nimbis et procellis turgidus, 
S te rn i t decorem Cereris a tque Bromii, 
Vasta tque cultum iugerum atque montium 
E t perdi t hominum omnes labores et boum. 
Tal is per urbes et per agros Pannonum. 
Quondam beatos, perque Transilvaniam, 
Miles furent i perditus l icentia 
E t disciplinae militaris haud memor 
E b u r o , Gallus, Ungarus, Teuto, Italus, 
Plöbis labores atqUe opes, innoxiae 
I m p u n e passim vexat haur i t , p ro te r i t : 
Noctes diesque se cibis iugurgi ta t , 
Eructat , imo ds meracum viscere, 
Abdomen implet civium de sanguine. 
E t pax vocatur haec atrox hostilitas, 
Bel loque sanguinario crudelior. 
Ta l i fruaris pace vivus, mortuus, 
Qualem creasti, Basta, populis non tuis. S. Z. 
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Hev. Coll. LXVIII. 178. (leliúzva 338.) lap. 1 6 0 3 . 

Muztafa bék volt, az kit Cliyzár Gergel hozott az Pan-
chyovay mezőn. Ez bék hada volt úgymint nyolezszáz ember. 
Az pribék valonok voltanak ezek között negyedfélszázan; de 
hogy meghallották, hogy Moyzest megverték, eloszlottak. 

Vide supra 28. folio. 
Ilev. Coll. LXVIII. 107. (lehúzva 259.) lap. 1 6 0 3 . 

1603. M e m h e t b a s a v e z í r . 
Memhet basa, 1603, ki szerdár volt, mikor Szénán basa 

Győrt megvötte, akkor jancsár aga volt. Az jancsár agaság' 
után adták neki az sirvani basaságot, azután íüvezér lőtt és 
1603. Székel Moyses idejében magyarországi szerdár volt. 

Szultán Szuliman mondta, hogy: sok és nagy fejedelem-
ségek vadnak ez világon, úgymond, de ha kellene választani 
benne, az én császárságom után, jancsár aga lennék, hogy nem 
mint egyéb fejedelem. 

Hev. Coll. LXVIII. 111. (lehúzva 263.) 1. 1 6 0 3 . 

K a m u t i F a r k a s s z e m b e l é t e l e c s á s z á r r a l . 

Mikor Kamuti Farkas 1603. mense Septembri szembe 
volt az császárral, ilyen módon vitték be az császárhoz: az 
fűvezér másik vezérpasával ketten előlmentek, Kamuti Farkas 
utánok, Kamuti után két fűember és a tolmács, dragoman. 
Mind szabadon ment, hanem mikor az császár ajtójának az 
küszöbén belépett, kétfelől tartották az kezét, az mint szokás 
és először egy kevéssé távol megállván, csakhamar mindjárt 
az császárhoz vitték és az lábát megcsókolta. Az császár, az 
lábát meg sem mozditotta. Azután nagy messze állván, úgy-
mint tizenöt ölnére tolmács által kezdett beszélleni. Az császár 
akkor az fiát gyászolván (megölette volt az fiát mense Majo 
1603.), szekfűszin atlaczban volt, mind mentéje, dolmánya az 
volt. Az patyolatjában két bokor fekete gém haj volt; mikor 
ki megyen mezőre vagy másuva mulatni, három bokor szokott 
lenni. Veres aranyas atlaczczal volt bevonva az liázfölde min-
denestül. Alattvaló házban lakik az császár, nem magas ház-
ban ; kerevet vagyon az házban, úgymint két arasz magason 
az föídtűl, az kereveten felül egy igen drága szék, mely arany-
nyal és drága kövekkel csillagzik, — mikor kijött volna Ka-
muti az császártúl kérdette az vezérpasa, mit érne az a szék, 
mit gondolna felőle, mondta Kamuti, hogy gondolom, úgy-
mond, hogy százezer embernek megfizethetnének az árából, 
az basa mondta: többnek, úgymond. Az kereveten felül két-
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felől két oszlop nyúlt fel, veres bársonynyal buritották be mind 
és mind törkes kövekkel verték be sűrűségesen, kiknél ember 
sem szebbeket, sem nagyobbakat nem láthatott. Sok csűkből 
nagy sok helyeken az házak oldalából tiszta vizek folnak ki az 
törökök italára, mosdásra és egyéb szükségre való. Ezeknek 
minden csatornájokot és csűjököt megbocsátották, hogy az viz 
zúgás miatt semmi szózat ne hallassék ki, mikor az követtel 
beszél az császár. Az többi között kérdette az császár Kamuti-
túl, ha vagyon-e Érdélbe háromszáz oly erősség, melyben tiz-
tiz puskás ellakhatnék. Vagyon, úgymond Kamuti. Kérdette 
az császár ismét: ha vagyon-e huszonöt erősség, melyre ágyú kí-
vántatnék az megvételére. Mondta Farkas, vagyon etc. Mondta 
ezt is az császár: nem tulajdonítom Zsigmond vétkének ez sok 
cselekedetit ellenem, hanem idejének, úgymond; végre így szói-
lott: az Isten, úgymond, valaminemű rettenetesb halál vagyon, 
utolsó életemnek óráján azzal öljön meg engemet, ha megem-
lékezem vétkéről, csak maradjon meg az hivségben. 

(Oldaljegyzet: Ezeket noha Kamuti ű maga beszéllette, 
de mind hazugság volt.) 

Az császár háza előtt állanak rendet az némák és herél-
tek. Mikor az császár lábát megcsókolja az követ, mind hát-
rább hátrább kell mászni és háttal nem szabad fordulni az 
császárra. Hatezer csausz az császár udvarába continue, minden 
nyelven való tolmácsok vadnak ott. Deák cancellarius fű jó 
deák ember, augustai fi, ezeknek sok deáki vadnak, mint can-
cellariusnak. (Ennek törökül neve terdzuman jahya beg, az csá-
szár tolmácsa.) 

Harmadfél száz juh jár mostan az császár konyhájára 
minden napra és husz-husz barom, tehen és ökör; azelőtt pe-
nig ötszáz juh és negyven barom járt minden napra, de most 
igen megfogyatkozott, 

1 6 0 4 . Éld. Muz. 290. 1. 
Az Kamutki Farkas proditiója bizonyos. Az leveleket 

exhibeálta Bastának, az oda be való magyarok mint tractáltak 
az törökökkel; az lengyelek tractatusok is mint voltak. 

1 6 0 3 . Hev. Coll. LXVII I . 109. (lehúzva 261.) lap. 

1603. C s á s z á r a f i á t m e g ö l i . 

Augusto mense ölette meg Memhed császár a fiát, ki 
úgymint volt 20 esztendős ifiu. Az császár oly igen nagy búsu-
lásban volt ez miá, hogy tamquam furiis agitatus, csak széllel 
búdosott imide amoda, néha Iszkiderbe lakott, mely Chalce-
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cloii volt elein, Konstantinápol ellenében túl az tengeren, mező-
város, oly nagy liogy két mélyföldnire kiterjed és elnyúl. 
Néha egy kertben Konstantinápólban, mely miérthogy Musz-
tafa basa kerte volt Musztafa basának liívatik. Az fia meg-
ölése után az fia anyját is, azaz az feleségét az tengerbe 
vettette. 

Ezeket megértvén az császár anyja, reá ment az fiára az 
császárra, erős átkokkal, panaszolkodással szólott az császár-
nak : az mely tejet kiszoptál belőlem, úgymond, vérré legyen 
benned, és vérrel okádjad ki. 

Az császároknak soha egy igaz hűtős felesígek sincsen, 
hanem csak mintegy rabjok, concubinajok, vagy még annál is 
alább renden való, liazeki nevek, azaz úgymint császár feleségi, 
de nem feleségek. 

Ez Memhed császárnak két huga volt. Az egyik vagyon 
feleségül Jemisci, vagy Giemisci Haszon basánál, az másik 
Halul basánál ki utolsó vezér. 

Ez leányokat penig ugyan kételenűl adják az basákra, 
ha nem akarná is elvenni, reá készerítik, jóllehet nem igen re-
pugnálnák az basák is. Az kinél az császár leánya vagyon, 
annak nem szabad más feleséget tartani, hanem csak clZ ess.-
szár leányával kell megelégedni. — Annakelőtte soha nem 
szokták az császár leányt basáknak adni, hanem csak békeknek, 
hogy az basák fiaitűl, úgymint császár nemzetiből valóktűi az 
az anyjokrúl, valami pártolás ne támadhasson az császár ellen. 
De legelőször Szulimán császár adta volt leányát Rusztán ba-
sának és azután szokták adni basáknak is, — de azért azféle 
basától és császár leányátúl való gyermekek soha basák nem 
lehetnek, hanem csak békséget adnak nekiek. 

Az megöletett császárfiát temették Konstantinápolyba 
az nagy Ibraim basa mellett, ki Kanizsát megvötte. Mikor 
az némákkal megölétte az fiát, oly erősen tusakodott az né-
mákkal, hogy az egyiknek az szájába Öltvén valami módon az 
ujját, félre hasította az száját. — Vulgo ez az híre, miért 
megölette legyen, hogy ezt mondta volna az atyjának: menj 
ki temagad, úgymond, az keresztyének ellen, sok tartományi-
clot az ellenség elvötte, vagy ha ki nem akarsz menni, bocsáss 
ki engemet generalis szerdarúl, hogy inkább minden hadad 
az császár maradéki névvel felül. Igy suspicióba esvén, mintha 
az császárságot kivánná, megfojtatta. Az megölés után utczán-
ként megkiáltatta az császár emmer patissau azaz császár aka-
ratja. Igy szokták megkiáltatni minden halálát, kit megöletnek 
és néha miért ölik meg azt is megkiáltják. 
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1603. Hev. Coll. LXVIII. 107. (lehúzva 259 ) lap. 

1603. T ö r ö k o r s z á g i do 1 gok. 
Az császár portájára sokféle követek sok országokból 

járnak. Mikor Kamuti Farkas 1603. mense septembri az csá-
szár portáján volna, jütt volt egy követ oda Atsik Bas követe. 
Ez messze földrűl való követ volt, keresztyén bütön való. Ez 
követ oly öltözetben volt, mint itt egy papi öltöző minemű. Az 
töröknek nem subjectus egyébképpen hanemhogy ajándékkal 
tiszteli; hozott volt akkor az portára az császárnak ez követ ti-
zenkét solymot, öt kötés nusztot, hat rab gyermeket, veres 
kamukába öltöztetteket. 

Ezt Georgianus fejedelem követinek mondhatná valaki. 
De nem az volt, mert az Greorgianus királyát az üdő tájon fogta 
volt el egy szerdái- vezérpasa, kit az császár oda Greorgianus 
királyra küldött volt és ott Konstantinápolba vagyon most is 
fogva. Melyben ez memorabile, hogy az fiát benne hagyta az 
császár Georgián országban, és az császár subditussa. Más 
ez : hogy mindjárt mihelt az királt elfogták, negyven fűember 
jütt az király után, szabad akaratjokból, kik az királynak szol-
gálnak ott és sollicitaljak kiszabadúlását, 

1 6 0 3 . Hev. Coll. LXVIII . k. 166. (lehúzva 326.) lap. 

Az szekszárdi liidnál volt hatezer jancsár, kik az liídat 
őrizték, azok megverték az németeket, ugyan nagy sok veszett 
el az németekben, magyarokban, de viszontag az csepeli szi-
getben igen megverték az németek az törököket ugyan ezen 
esztendőben 1603. 

1 6 0 3 . Ilev. Coll. LXVII I . k. 166. (lehúzva 326.) lap. 

1603. Eörsi Péter hajdú kapitán volt, esztergomi, kit az 
hajdúk, mikor Pestet meghágták, az árokban tapodtak el, úgy 
hogy ugyanott holt meg. Kemény ember volt, úgy hogy sok 
hajdúkot az kóborlásért akasztatott fel. Az testét azután Esz-
tergomba haza vitték, ott temették el. (Oldal j: 1603. űszkor.) 

1 6 0 3 . Hev. Coll. LXVII I . k. 115. (lehúzva 267 ) lap. 

T a t á r b á n . 
Az tatár lián igen emberséges ember, jó deák ember az ű 

nyelveken való deákságban, szinte fejedelemhez illendő mind 
erkőcse, mind termete. Most 1603. úgymint negyven esztendős 
ember, neve Gázi Gliirai lián, egy fia vagyon vele, tizenöt esz-
tendős ifjú. Októberben 1603. Pécsen volt mind az fiával együtt. 
Mikor haza megyen Tatárországba, Dobroczianból megyen 
hajón az Fekete tengeren Tatárországba. 
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Pray-Coll. Tom. J. 59 82. lap. 1 6 0 3 . 

Az tatár hán Alip Kazi Ghiray minden hadaiban egy 
teve könyveket hordoz vele. Mert igen jó deák tudós ember az 
török, szerecseny és persiai nyelvekben; ezenkívül sok tudós 
papokat, kiktűl minden dologról tanul. Akármely nagy dol-
gaiban írást olvas, tanul. Ez tatár hán az krüm tatárokkal bír 
és az novai avagy nogaj, némelyek néva tatároknak mondják, 
azokkal bír. 

Szerecsenűl emir beket teszen emirogli bek fia. 

Hev. Coll. LXVIII. 115. (lehúzva 267.) 1. 1 6 0 3 . 

1603. J a u c s á r o k k ö t é s e az v e z é r r e l . 

Székes-Fej ér alatt anno 1603 azFegyveres előtt hogy meg-
futamodtak volt az jancsárok, sokat le akart az vezér vágatni 
bennek. Végre hogy ez gyalázatot és büntetést elfordítsák rúlok, 
ű magok ezt végezték az jancsárok, hogy ez büntetésképpen le-
gyen rajtok, hogy Kaszon quin, azaz Kászon nap után, mely a 
mi kalendariomunk szerint Szent Demeter napja tizenötöd 
nappal minden esztendőrül esztendőre, mind örökké többig le-
gyen az hadakozás véginek az napja, mert ordinarie azelőtt 
Szent Demeter napig volt. Ez dolog volt Nándorfejérváratt 
visszatérőben azon esztendőben. Volt ott nyolczezer jancsár, 
kiket mikor Haszon basa Jemisci behivatott volna eleibe, igy 
szól: ti nektek jancsárok az hatalmas császártól nagy atname 
leveletek vagyon, mely privilegiamot jegyez, ti olyanok voltatok ' 
ez ideig mint az hatalmas császár fiai, de ti nem tartottátok a 
ti tiszteteket meg igazán, Fejérvár alatt kevesebb fegyveres előtt 
hogy nem mint ti voltatok volna megfutamtatok. Maga tinektek 
arra fogadástok vagyon, hogy soha nálatoknál kevesebb ellen-
ség előtt meg nem futamtok; azért jancsárok ezután minden pri-
vilegiomotok elvesz, nappal titeket mindenek láttára megfognak, 
megbüntetnek, megölnek, mely ezelőtt nem volt; mert mikor 
valaki vétkezett közzületek estve vagy éczaka fogták meg ki-
sebb gyalázatnak okáért, Fizetéstek alább száll, az császárnak 
nem úgy mint fiai, hanem mint rabjai lesztek és semmiben az 
ti szabadságtok meg nem marad. Ezekre az jancsárok igy felel-
tek, hogy nem illendő nagyságos basa, hogy egynehány vétkei-
ért mindnyájan büntettessünk etc; de ha immár igy lött az 
dolog im mint fejenként arra kötjük magunkot, első hogy az 
bécsi királnak minden hadával valamikor kévántátik, mi ma-
gunk jancsárok szembe megyünk és megvívunk, második hogy 
Székesfejérvár megvétele ha mi rajtunk múlt el, arra kötjük ma-
gunkot, hogy mi jancsárok megvesszük, harmadik hogy Kazon-

5ION, H U N Í t . IIIST. SCKIPT. XXX. 1 4 
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giun, azaz Szt.-Demeter nap után tizenötöd napig minden 
esztendőnként tovább vetjük az hadakozás napját, úgy hogy 
senki ez meghatározott napig az császár hadakozásától meg ne 
vohassa magát etc„ 

1 6 0 3 . Hev. Coll. L X Y I I I K. 208. 1. ( lehúzva. 372.) 

1603. I l l y é s l i á z y k i f u t á s á r ó l L e n g y e l -
o r s z á g b a . I n f r a q u o q u e p a g. 384. 

Illyésházi Istvánnak Magyarországból való kifutása Len-
gelországba ilyen okokért mondják hogy volt. Volt Illyésházi-
nak két városkája Bozin és Szentgyörgy, Poson vármegyében 
Posonlioz nem messze. Ez két városkát az császár Illyés-
házi hire és akaratja ellen libera civitássá tötte volt, levelet 
adván nekik az libertásról. Ez dolog miérthogy ország törvénye 
ellen volna, mondotta Illyésházi sok ember hallottára: Meg-
esküdt volna az császár ű felsége mindeneknek hogy igazsá-
gunkban megtart, énnekem is oly igazzal tartoznék ű felsége 
mint másnak; ezt nem kellene cselekedni, meg sem szolgálom 
ű felségének. Ez szók mintha az császár méltósága ellen volna 
az törvénben objiciálták Illyésházinak et magnam invidiam 
conflarunt ei apud omnes. Második oka ez volt hogy egyszer 
valami németek, vallonok és az hadi nép közül egynehány zász-
lóval, kikkel Mátyás herczeg is ott volt, szállottanak volt meg 
Joó János jószágában; ott az ü szokások szerint sok praedá-
lásokat, dúlásokat és violentiákat cselekedtek és ugyanakkor 
akaratj okkal-e vagy nem akaratjokkal Joó Jánosnak egy ma-
jorját megégetik. Ez dolgot nagy panaszszal megirja levelében 
Illyésházinak: Ez haszontalan herczeg is úgymond, ide jött 
vala jószágomra, mindent kóborlanak, nemhogy ük oltalmaz-
nának meg más ellen, de ük az mi ellenségink. Ez sok mél-
tatlan dolgokrul melyet rajtunk cselekednek, mást kellene gon-
dolnunk; nem tudom mi" teszünk ez sok hiábavaló fejedelmek-
kel. etc. És egyebet effélét biztában sokat írt volt Joó János 
mint barátjának Illyésházinak. Ez levelet Illyésházi megtar-
totta, Végre valami jószág dolga felől perbe indítja Illyésházit 
Joó János. Nagy sok altercatio, veszekedés után, Illyésházi 
mind szóval és mind baráti által, levél által is megizeni Joó 
Jánosnak, hogy álljon el rúla, mert az mely kárt és veszedel-
met neki akarna Joó János, ü az Joó János fejére kezdi for-
dítani. Sok perlődés után Illyésházi egyszer előadja Mátyás 
berezegnek az Joó János levelét. Ez levelet meglátván az né-
met tanács, ilyen törvént teszen mind Joó Jánosra és mind 
lllyésházira, hogy: miérthogy Joó János az császár és herczeg 
személye ellen vétett, reus Maiestatis et capitalis eriminis iudi-
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catur; azért nolia megérdemlené az halált, megengedtetik 
élete, de fogságban tartatik és minden jószága mellől elesik. 
Miérthogy penig Illyésházi is ennekelőtte ez levelet mindjárást 
meg nem adta, meg nem mondotta és meg nem jelentette ez 
dolgot, hanem ennyi idő haladott benne, és most is nem az 
császárhoz való hívségéből adja elő és mondja meg ez dolgot, 
hanem csak az ű maga bosszúsága hordozza, ezokáért szinte 
azon sententia vagyon rajta, mint Joó Jánoson, tudniillik 
hogy feje, jószága császár kegyelmében vagyon. 

Harmadik oka ez: hogy Illyésházi igen értékes, pénzes 
ember volt, az császárnak penig ez mostani hadakozásra igen 
szükséges az költség. Has tendiculas ideo íIli struxerunt, hogy 
pénzében iure vel iniuria kivájhassanak tűle. Ez dolgokat 
Illyésházi eszébe vévén, hogy hálót vetettenek neki, öt kocsi-
val titkon felrakodik és Lengyelországba rándul be. Juhát, 
barmát, minden majorságát, asztagát, nagy sok marháját mind 
ide hágy, mely marhák jószága nélkül tött volna ötszáz ezer 
forintot, mely mind az császárra jutott és abban kit az hadra, 
kit egyebűé osztogatott el. etc. 

Hev. Coll. LXVIII. £20. (lehúzva 384.) lap. 1 6 0 3 . 
1604 

1603. e t 1604. I l l y é s h á z i . S u p ^ a pag . 372. 

Illyésházi István dolga igy volt. Szuhay Istvánnal püs-
pökkel és Bornemisza Boldizsárral volt egy asztalnál egyszer 
Illyésházi István. Egykor az lakás között kérdi Illyésházi 
Bornemisza Boldizsárt: ha jó kérdeni, úgymond, miért megyen 
kegyelmed fel az császárhoz. Mond Bornemisza neki: ezért 
megyek, hogy tudja ű felsége az római császár, mely nyomo-
rult állapotban vagyon Erdély, kérjük ű felségét, adjon feje-
delmet közinkbe és viselje gondunkat. Erre mond Illyésházy 
az bor között: bizony szinte mintha Kis Farkashoz mennétek, 
annyit használ ez ti odamenéstek; jobb volna Kis Farkashoz 
mennétek etc. Ez Kis Farkas Komáromban vicekapitán volt az 
magyar katonák közt, valami csúfos ember, azt hiszem, ezokáért 
Illyésházi úgymint proverbiumba usurpálta. Ezt hallván Szu-
hay pispök hogy Rodolphus császárt olyan emberhez hason-
l í t ja: nem illenék kegyelmedhez, úgymond, úgy szólani az én 
kegyelmes uram felől, miérthogy kegyelmed is liütös szolgája 
ű felségének etc. Ezen Szuhay szórni szóra indulván, úgy fel-
háborodott, hogy Illyésházi dolgát igen megsúlyositotta min-
den urak előtt. Ez volt első oka az Illyésházira való harag-
nak az császártól. 

1 0 * 
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Második oka ez volt: Bozin és Szentgyörgy városokat 
Illyésházi birta, felesége után. Ez asszony Krusith János fele-
sége volt. Pálfy Miklósnak liúga ; ez után vötte fel magát Illyés-
házi István. Yötte volt Illyésházi inseriptióval az felesége után 
való ius kivűl Bozint, és Szentgyörgyöt, azaz adott volt az csá-
szárnak ez két városkáért csakhogy az felesége után való iussal 
birhassa, kétszáz és húszezer forintot, h gy mig az császár ez 
sommát viszontag le nem tenné Illyésházinak, addig el ne ve-
hesse tűle. Történik ilyen dolog azonközbe, hogy immár sok 
esztendeig birta volna Illyésházi az városokat, hogy az boziniak 
és szentgyörgyiek könyörögnek az császárnak hogy adjon nekik 
libertást, tegye az két várost szabad várossá űk azt az summát 
leteszik Illyésházinak. Igy contentálván Illyésházit az császár 
azoknak az két városoknak szabadságot ad. Mostan kűvel ke-
rítik meg az várost űmagok. Szuhay István pispek is írt volt az 
császár levele mellett Illyésházynak, hogy ahoz tartsa magát az 
mit az császár parancsol, az sommát felvegye és kivegye kezét 
az városok birodalmából. Ezen Illyésházi megbúsulván, hogy 
nem csak pénze volna ű néki az városban, de ugyan más igaz-
sága is volna benne, melylyel bírhatná az két várost, tudniillik 
felesége után való jussal, mely okért az császáréi nem vehette 
volna ű tűle az városokat. Azért megírja Szuhaynak Illyésházi 
ilyen szóval hogy ű felsége úgymond, hűti ellen cselekedik, hogy 
én tűlem Bozint éapSzentgyörgyöt elveszi és libertálja ez váro-
sokat, mikoron soha libera város azelőtt nem volt és nem Aus-
triához, hanem Magyarországhoz való városok, kiknek az 
földesurok ellen nem adhat libertást az császár. Ez mondásért 
hogy az császárt úgymint hitetlennek mondta volna Illyésházi, 
oly nagy harag lőtt az császártól Illyésházira, mikor Szuhay 
bemondta volna az császárnak és az lierczegeknek, hogy Illyés-
házit mindjárt törvénre citáltatta az császár. Felment Illyés-
házi Prágába az törvénre. Illyésházi nem úgy mintha az csá-
szárral akarna perleni, hanem hogy csak ne videatur subter-
fugere et sponte succumbere velle accusationi, magát tiztázza 
az magyar tanácsurak előtt. Ez dolognak törvényébe voltak 
az püspök urak, locumtenens és több egyéb, cancellarius Petlie 
Márton etc. Itt addig forgatta maga dolgát Illyésházi, hogy 
vég nem lőtt az dologban ott Prágában, hanem azután Bécsbe 
láttak ismét törvént reá. De ott is addig forgódott Illyésházi, 
hogy kiheverte az törvént. 

Mikor igy veszekednék Illyésházi az törvénynyel, Joó 
János is az itílőmester nagy erősen fogta az császár pártját 
Illyésházi ellen. Untatta Illyésházit, hogy Trincsént adja visz-
sza az császárnak és azon kivűl adjon az császárnak nyolczvan-
ezer forintot és megszerzi dolgát. Illyésházi azt mondta: nem 

Oldalt: 
Németek • 

lakják ez • 
két várost. 
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adok semmit, mert magamot bűnössé nem teszem; lianem lia 
az császárnak pénzre szüksége vagyon, adok jó móddal ü fel-
ségének ha százezer forint kell is, csak adjatok jó cautiót 
felöle; de miértkogy Trincsén enyém és pénzen vöttem, sem-
miképen mód nélkül ki nem adom kezemből. Kérte Illyésliázi 
Joó Jánost mind ü maga és mind más által, hogy álljon el 
rúla, ne veszekedjík vele, mert oly nagy kárba, veszedelembe 
hozza, hogy feje is utána vesz. Mert annakelőtte úgymint négy 
esztendővel, mikor ez Illyésliázi dolga forgana törvénbe, irt volt 
Joó János Illyésházinak úgymint barátjának egy levelet, az 
németek dúlása, kóborlása felől. Mert Mátyás berezeg egyszer 
valami népével megszállott volt Körmöndön az Joó János vá-
rosába, ott sok dúlás után felgyúttatta volt az várost; szabad 
akaratjok szerint cselekedték-e az németek vagy akaratjok 
ellen, történetből, nem tudom. Ez dologrúl panaszolkodván 
Joó János, ilyen levelet irt volt Illyésházinak biztában: ez.t 
látjuk, hogy mind nemzetségünknek, marhánknak és mima-
gunknak el kell fogyni ez német nemzetség miá. Ha császár-
hoz megyünk panaszlani, papirossal adnak választ. Ha 
berezeg urunkhoz megyünk, nevetéssel adnak választ. Azért 
most volna ideje, hogy dolgunkhoz látnánk és ne mulat-
nánk. — Ez levelet megtartotta volt Illyésházi és mikor Joó 
Jánosnak ellene való nagy kemény törekedését látná, intette, 
kérte sokszor hogy álljon el rúla, mert az mely verembe űtet 
akarja ejteni, íi maga Joó János esik bele. Joó János senuni-
képen nem lassódott, hanem az császárnak hívségét akarván 
mutatni, ugyan Illyésliázi dolgát felettébb is súlyosította. 
Illyésházi ez Joó János levelének mását Kecskés Andrással, 
ki publicus nótárius és locumtenens secretariusa, beíratta 
és pecsét alatt mását vétette. Volt akkor locumtenens Joan-
nes Kutassy. 

D e fűképen Szuhay István pispek és Joó János aggraválták 
Illyésházi dolgát. Illyésliázira először lött törvén Posonba, ott 
az dolgot elheverte ; onnat hivatták Prágába, ott is meglátták ez 
dolgot, azt is elmúlatta ; harmadszor oztán Bécsbe volt törvénye. 
I t t Bécsben is szállására ment Joó Jánosnak, kérte erősen álljon 
el rúla, mert nem jól leszen dolga, sőt az levelet is megmondta 
és megmutatta Joó J ánosnak, de Joó ugyan nem gondolt vele. 
Végre mondta Joó János, hogyha Trincsént vissza nem adja 
az császárnak és 80 ezer forintot nem ad: holnap, úgymond, 
az én számból hallod meg az sententiát, melylyel nagyobb 
kárt kezdesz vallani. Innét kifordúlván Illyésházi, mond Joó 
Jánosnak: liodie mihi, cras tibi. És ezzel elmegyen. Másnap 
Illyésházi Bécsbűi kiment és mintha udvarhoz akarna menni 
az herczeghez, lovára felül és azelőtt egy kocsiját kiküldötte 
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volt és ÍIZ Morvaország felöl való kapun kimegyen. Innét ment 
Hodolin várába, mely Morvában vagyon. Vötte volt ez várat 
Illyéskázi háromszázezer forinton és negyvenezeren az gróf 
Julius fiátúl Vaickarttúl. Illyésházi az feleségét Bécsben 
hagyta volt, ezokáért fűképen hogy az császárnál és hercze-
geknél törekednék dolga felől; de mikor látná Illyésházi, 
hogy semmit nem efficiálhatnak, Hodolinból Lengelország-
ba ment, 

Minekelőtte penig Bécsből Illyésházi kimenne, egy 
inasát megesküdteti erre, hogy mikor Mátyás berezeg az mi-
sérűl kijü, az Joó János levelét adja az berezegnek. Mert ű 
maga Illyésházi nem akarta odaadni, tudván azt, hogy immár 
az ü dolgának csaknem vége vagyon, és Joó János rámondja 
az sententiát, félt azért hogy megfogják. Ezenképen az inas, 
mikor Mátyás berezeg az misérűl kijűne, kezébe adja az leve-
let, Mátyás berezeg adja Lippai Jánosnak az seeretariusnak, 
ki mostan Joó János helyébe vagyon és azzal forditatja né-
metre az Joó János levelét. Ez levelet Mátyás herczeg adja 
az magyar tanács eleibe, és minekelőtte az sententiát kimon-
danák, kérdi Joó Jánostól, ki ez ü levelét nem tudta, hogy az 
berezegnél vagyon és kérdi Joó Jánost az herczeg : mikor, úgy-
mond, egy hütös szolgája valakinek az ű maga urát elárulná 
és becsületlen szókkal seditiót pártolást akarna inditani, mit 
érdemlene. Joó János arra igy felel, hogy, nota infidelitatis 
volna az büntetése és terhe. Igy Joó János az ű maga nyelvé-
vel kitevén az törvént magára, az levelet megmutatta az her-
czeg neki és Joó János elijedvén, térdre esik és gratiát kér, 
de semmi nem kell benne, hanem Posonba viszik fogva és 
most is ott vagyon fogva, *) ha el nem vált dolga. 

Illyésházi Hodolinból mikor látta volna hogy kegyelmet 
nem impetrálhat semmiképen, minden elvihető marháját, fűké-
pen ezüstit, aranyát nyolez szekérre rakván, melyet mindeniket 
nyolez nyolez lú vont, először Hodolinból Trincsénbe ment, 
onnat Rosombergbe, és igy Lengelországba, másfélszáz lovag 
kisérte mind elől-utól szekerét és ű magát és igy ment be 
Lengelországba. Minekelőtte elmenne Illyésházi, Posonba, 
Nyitrán és az nagyszombati káptalanba protestált, hogy kész 
törvént állani mindenütt ű felségének az császárnak csak le-
gyen ország előtt, igaz és gyűlőség nélkül való törvénye. Ezek 
igy lévén, azután az császár Szinei Györgyöt (ez secretarius 
cancellariae Ungariae) küldte Lengelországba, panaszolkod-
ván az lengel királynak hogy nem kellett volna Ilyésházit be-
fogadni. Azért kéri hogy adja kézhez; az mije ott volna lllyés-

*) Oldaljegyzet más lcéztül: Régen megszabadult jószága nélkül. 
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házinak az mind lenne övé, az királyé, csak Illyésházit adná 
kézhez. 

D e immár Illyésházi jószágot vévén ott benn, az lenge-
lek törvények és szabadságok ellen volt volna, ha kiadták volna, 
etc. Ennekutána az felesége is Pálfi Kata utána ment Len-
gelországba. Annakutána meginventáltatta az lierczeg Illyés-
házi marháit, jószága kivűl, majorbeli marháját, borát, búzá-
ját, ökreit, barmait, ménesit és efféle sok egyebet megszámlál-
ván az inventárium szerint, ment ötszáz ezer forintra; csak 
Trincsénben és Likaván volt hetvennégy ezer köböl bú-
zája, melynek köblit ott akarmely könnyen eladhatták két-két 
forinton. 



1604. 
Hev. Coll. LXVII I . 162. (lehúzva 314.) lap. 

I íi R, o d o 1 f u m c a e s a r e m. 
Imper ium per te capit incrementa R o d o 1 f e, 

H inc etiam Augusti nobile nomen habes. 
Scilicct auxisti b e l l i s f u r i a l i b u s orbem, 

Auxist i populos p e s t é c r u d e l i f a in e. 
Iniplesti ungaricas d i r i s p r a e d o n i b u s o r a s, 

Dacia p e s t i t " e r o t o t a l a t r o n e s c a t e t . 
Nescio tot populos quae rerum copia ditet, 

Hoc scio Praga tua quod beue ereseit ope. 
Quod foris hauritnr, fo e t u r a d o m e s t i c a supplet, 

Pensas d e g l u p t o bellica damna p e n e. 
Nam 1 ot T i n d a r i d a s tot p a v e s caesarienses 

E t tot g l a n d i v o r a s continet aula 1 u p a s, 
Q.uot neque multiftdus variatur cornibus Ister, 

Nec tot. dives aquis, — cornua Nilus habet. 
I 'erge E o d . o l f e n o t h i s late s u b a g e s c e r e uatis, 

Ne desit laudi matéria ampla tuae. 

Jegyzet. A megosztott betűkkel szedett szavak székely Írással. 

1 6 0 4 . Hev. Coll. LXVII I . 163. (lehúzva 315.) 1. 

Ex corio factum gestat Germanus olisbum, 
Ut possit t r i b a d e s p e r m o 1 u i s s e suas 

Teuto per obseaeimm sub peetine portat olisbum. 

Teutonicis caligis, rigidus stat. semper olisbus 
Ne desit scortis mensula, tensa suis. 

1 6 0 4 . Pi^y Col. R. Trans . Tom. J. Nr. 47. (r. sz. 203 ) 

1604. 11 o d o 1 p k u s k o r o n á j a. 

Egy koronát csináltat most az császár; egy néhány száz-
ezer forintba készült el. Az imperialis korona módjára csináltatja, 
sok drága kövekkel berakva; de sokkal szebben, hogynem mint 
az imperiumé. Inkább hiszik, hogy az imperiumnak adja tes-
tamentomba. 
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Erd. Muz. 146. 1. 

Ez 1604. esztendőben az nímet Erdélyt az impérium alá 
foglaltatta, mely Erdélynek és az magyar nemzetnek mely 
nagy veszedelmére legyen, nyilván vagyon azoknál, kik arról 
tudnak gondolkozni. Az mely aranyat Kolosváratt Erdélyben 
veretett is az császár egyik felől az impérium kétfejű sasa, 
másfelől Iludolfus császár neve és képe vagyon. Az C. B. 
mely vagyon feljegyezve raj ta: Clausenburgum, azt teszi, bogy 
Kolosvár. 

Hev. Coll. LXVIII. 296. 1. (lehúzva 444 ) 

1604. F e b r u a r. P o s o n i g y u 1 a d á s. 

Mikor Mátyás lierczeg az Dunán alá jű volt, és nagy 
módoson az Duna parton kiszállott volna Posonnál, bogy bc-

. menjen az városba, Demetrius Náprági pispek eleiben megyen 
szép móddal, és mikor salutálná és gratulálna az berezeg ad-
ventusának, még el sem végezte volt oratióját, bogy az város-
ban Dersfi Miklós szállása meggyúlad, és oly nagy gyuladás 
lőtt, bogy huszonöt ház ég meg az városon. Ilyen infelix omen 
volt az berezeg adventusában. Az urak és sokaság látván az 
égést, az lierczeget elhalták és bementek az tűz oltani. 

Hev. Coll. LXVIII. 295. (lehúzva 443.) 1. 

1604. V a l l o n o k d ú l á s a . 

A magyar gyűlésben panaszolkodik .volt az ország, bogy 
az császár hova teszi az pénzt, melyet Magyarország ád adóba; 
miért az valonoknak nem fizet, bogy ne dúlnának széllyel ez 
országban. Az császár arra azt mondta, hogy az kárvallott 
szegény népnek osztotta ki, az kik az vallonok miá kárt val-
lottanak. Megczirkáltatta volt Pozson vármegyét az ország és 
csak az egy vármegyében nyolezvanhétezer forintra ment az 
sok dúlás az valonok miá, melyrűl az ország erős panaszolko-
dással az császárnak izent felőle. 

Erd. Muz. 292. 1. 

Verling fölötte dűlást, fosztást teszen Erdélyben az val-
lonokkal. Ez eleiben ;iz szegény ember csuszva-mászva megyen 
kézit felemelvén, mintha imádnák, de semmit nem fogott. Ret-
tenetes kegyetlenséget cselekedett az szegénységen. Ezen Ver-
ling ezüst patkóval patkóitatta meg az lovát, megrészegedvén, 
széllyel úgy nyargalódzott az utczákon; ezüst golyóbissal lőtette 
az tárgyot, — Az szegény gazda feleségivei paráználkodtak. 

1604. 
Oldalt.: 

Vallonok. 

1604. 

1604. 

febr. 

Oldalt : 
I)e azért 

semmi 
nem volt 

ebben. 
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Az bort ha egy araszaira megitták, mást kezdettek, magok vol-
tak az kolcsárok, tékozlották az mint akarták, azután földre 
bocsátták. 

Hev. Coll. LXVII I . 282. (lehúzva 434.) 1. 

Carolus Yerlain Leodicensis volt, qui civitas est bel-
gica, inter bel gas et germanos sita. Fűit autem locumtenens 
Bastae, quem illi colonellum vocant super vallones octingen-
tos. Kam licet Basta generalis totius exercitus transilvanici 
esset, tarnen specialiter generalis erat vallonum militum. 

Flancz quingentos habuit sub se equites. 

Hev. Coll. LXVII I . 300. (lehúzva 448.) 1. 

Mikor az németek kimenének, innét Basta nem fizethetvén 
nekik, vittenek ki az mint mondják Kolosvárrúl egygyel is más-
sal is azon embereket, leányokot véllek eggiw (így) háromszázig 
valót; Besztercz,érűl két százig valót etc. (Később: Nem igaz.) 

Pray Coll. R. Trans. Tom. J. 59. Nr. 47. (r. sz. 204 ) 

Az Prayner hada ezelőtt hatezer volt, de nagyobb része 
Székesfejérvár és Kanizsa alatt és egyéb helyeken vesztenek. 
Erdélybe nyolez száz jött volt bennek, de annak is nagy része 
ide veszett szélivel Erdélybe. 

Hev. Coll. LXVII I . 210. (lehúzva 374.) lap. 

1604. B o r o n k a y és az t ö b b i h a l á l a . 

Boronkay Jánost, Kálmándy Mihált, Csiszár Gergelt ne-
mes embereket Basta György az gyűlés alatt Kolosváratt meg-
fogatta, kiket mikor egy holnapig tartottak volna tömlöczben, 
végre 2 die martii éczaka igy öletett meg az profosz, kinek Mat-
thaeus Alexander Muagli volt neve. Az profosz, hohérek mestere, 
az ki mindenféle embert, kit az generalis kapitán parancsol vagy 
törvénynyel vagy törvén nélkül akar megöletni, elveszt. Ez 
profosz jól tartotta űket estve, étellel és borral. Estve későn 
egyenként ki hivatja. Először Kálmán di Mihált, mert ez vas-
tagb és erősb volt az többinél. Azelőtt készíttetett volt az pro-
fosz egynehány estrangokat. Volt három czigán hóhér ott, az 
egyiknek ki ugyan hóhérságot viselt Kristóf volt neve, az má-
siknak Estván, az harmadiknak Ferencz. Ezek egy szál estrán-
got kötnek mindkét lábára Kálmándinak és az nyakára is egy 
szál istrángot. Arra való gerendák voltak ott az házban. Ezt 
úgy vonszák öszve, hogy az fejét az lába közibe csatlották, ugy 
hogy az dereka megtörött, és mitegy gombolyag úgy sugori-
tották öszve: azután egy nagy czöveket szappannal megkentek 

1604. 
febr. 

< 

1604. ; 

( 

1604. 
inarcz. 2. 
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és azt verték az alfelébe és úgy függött fenn az gerendán míg 
megholt. 

Csiszár G-ergelt is és Boronkait utolszor igy ölette meg. 
Ugyanazon éczaka, azon czigánokkal az elromlott jezsuiták 
templománál egy verembe vitette és ott temettette el csupa me-
zítelen. Ezeket azután sok üdővel azon czigánok beszéltették, 
kik azelőtt nem merték mondani. 

Hev. Coll. LXVIir . k. 120. (leliúzva 272.) lap. 1 6 0 4 . 

1 604. J e r e m i a s m o l d o v a i v a j d á r ú 1. 

Igen jámbor, istenfélő, igazságszerető embernek mondják 
Jeremias vajdát. Akármi kis dolög essék is udvarában vagy az 
országban, érteni akarja. Mindennek szabad hozzájárása, mene-
teli vagyon. Gyakran inkább mindenkoron kin ül és ha mi oly 
idegen szabású embert lát, mingyárást megszólítja, megkérdi mi 
dolga vagyon. Törvén nélkül senkit nem bánt, meg nem ölet, 
senkinek se marháját, se jószágát oknélkűl és igazság kivűl 
el nem veszi. Hogy Boronkay János és az több nemes embe-
rek halálokat Érdélben meghallotta, igen szánta bánta és 
Bastát nem igaz embernek mondotta érette, hogy törvéntelen 
megölette űket sőt ugyan levelet is irt volt Bastának, hogy nem 
kellett volna azt cselekedni és jó hírét nevét az emberek előtt 
azzal megkisebbíteni, hanem ha mi vétkek volt, törvén szerint 
kellett volna űket büntetni és hogy gonosz példa volna ez. Meg-
bocsásson neki, javát és jó hírét nézi, ebben azért irja ezt, 
gonosz néven tűle ne vegye. 

Ezután ismeri meg, hogy efféle cselekedetivei többet ár-
tott hogynem használt volna magának és ha csak az emberek iti-
letit nézte volna benne is, nem kellett volna cselekedni. 

Ez levélre semmit Basta nem felelt neki, melyből az 
vajda azt itilte, hogy megharagutt volna Basta ez szabad 
intésért. 

Ilev. Coll. IiXVIII. k. 183. (lehúzva 356.) lap. 1 6 0 4 . 

B a s t a m o n d á s a . 

1604. mense Aprili mikor Basta Ereiéiből kitakarodnék, 
ment Kassára, látván az ott való generálisnak sok módnélkül 
való dolgait és kíválképpen az religionak felháboritását. Intette 
hogy békét hagyjon afféle dolognak, mert nem következik jó 
belőle. E n is voltam, úgymond, kassai kapitán, de az mibe 
találtam az várost, abban hattam, és tartottam űket, — elég 
ellenségünk volna kivűl is, bár ne csinálnánk az kebelünkben 
is ellenséget magunknak. Ugy vagyon, hogy nem sok az ma-
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gyar nemzetség, de nem kell semminek vélni és contemnalni, 
mert ha öszvegyülekezlietik és pártot ütnek, nagy vizet zavar-
hatnak, kiből nagy és reméntelen dolog indulhat. — Ezt sok 
fűember hallotta Kassán Bastátúl. 

Erd. Muz. 173. 1. 

Mikor Básta Erdélyből kitakarodnék, ment Kassára lát-
ván ott az kassai generálnak sok mód nélkül való dolgait, ki-
kiváltképpen az religiónak felháboritását. Intette, hogy békét 
hagyjon afféle dolognak, mert rosz dolog jő ki belőle. En is 
voltam kassai kapitány, de az miben találtam az várost, 
abban hagytam. Elég ellenségünk vagyon kivül is, bár ne cse-
nyálnánk kebelünkben. Ugy vagyon, hogy nem sok az magyar, 
de nem kell semminek vélni, mert ha öszvegyülekezlietik, nagy 
vizet zavarhatnak. 

Hev. Coll. LXYI11. 294. (lehúzva 442.) lap. 

1604. A p r i 1 i V a 1 o n o k d ú 1 á s i. 

Húsvétban hatszáz valón dúlta Poson vármegét. Az 
vármegye követet bocsátott hozzájok Zenezre, mely Posonhoz 
három mély föld, hogy elmenjenek, mert reájok mennek, tovább 
immár nem szenvedhetik az nagy insíget. Megindulván az va-
louok, tartottak Poson fele, öt száz szekereknél több volt, ki rakva 
volt prédával. Posonnál által kelvén tartottanak az'dévényi szo-
roson Morva fele és által kelvén az Morvát Morliekra (igy) 
mentenek, az föld népe eleikbe ment volt hogy prohibealljak 
a transitu u. m. nyolczszázan, kiket proiiigaltanak az valonok 
és ott is iszonyú dulást fosztást cselekedtenek. 

Erd. Muz. 200. 1. 

Csak az egy vármegyében feleircáltatván az ország 87. 
ezer forintra ment az sok dúlás az vallonok mijá, melyről az 
ország erős panaszolkodást izent az császárnak. 

Erd. Muz. 2 63. 1. 

Pán Krakkonski az makoviczai berezeg egyet-mását 
Husztról vitette el Bástának. Mentsége ez volt az lengyel ki-
rálynak, hogy nem Husztra küldötte volt, hanem Basta mellé. 
De hazudott az lator. Ezé volt Makovicza és száznyolczvan-
ezer forinton vötte volt meg tölle Rákóczi uram. 

Erd. Muz. 271. 1. 

Husztból, az kik az Basta marháját kik ellopták, vol-
tak 1200. 

1 6 0 4 . 

1 6 0 4 . 

april . 

1 6 0 4 . 

1 6 0 4 . 
april . 

Old. : 
Huszt per 

polonos 
expilatur. 

1 6 0 4 . 
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Hev. Coll. LXVIII. k 225. (lehúzva 389.) 1. 

1604. A l i b a s a , T i r i á k H á z o n b a s a . 

Al i basát rendelte volt az császár ezen esztendőben 1604. 
szerdárrá, de ez Ali basa ugyanazon esztendőben aratásban 
liolt meg Nándor fej érváratt és ott temették. Ennek mindjá-
rást rendelte helyébe Tiriak Házon basát, ki ugyanazon esz-
tendőben Esztergom alá ment volt. Ez Tiriak Házon basa 
bosnai beglerbeg volt, onnat ment vezérségre és mostan szer-
dárságra. 

Hev. Coll. LXVIII 296 (lehúzva 444.) lap. 

1604. M a j o F ű i m e n P r a g a e . 

Anno 1604. circa festum Urbani in Majo Prágát aí 
meny ütötte meg, és azon órában ötöt (igy) templom diversis in 
locis az városba eczersmiitd gyuladott meg az fűimen miá. Ket-
teji mind elégett, az többi rútúl megromladozott. Iszonyú csat-
tanások voltanak mindazelőtt és mind azután és sokan gonosz 
ómenre magyarázták. Másnap ugyanazon Prágában ez meg-
égett és romlott templomoknak az képét széllyel árulták az váro-
son kinyomtatva, az mint ük szokták. 

(Oldalt: Az egyik claustromnak Emaus volt neve.) 

Hev. Coll. LXVIII. 230.1. (lehúzva 394.) 

K a z u l b a s a t a r t o m á n y a . 

Tizenkilencz beglerbékséget vött el az török császár az 
Kazultúl, mely beglerbékség mindenik vagyon olyan mint Er-
dély, úgyannyira, hogy az erdélyi követ után harmadik ül most 
az Kazul basa követi. 

Hev. Coll. LXVIII. 233. (lehúzva 397.) 1. 

1604. J u n i o (vide 419.) T a t á r k ö v e t , 

Die 2ü. Junii 1604. j öve tatár követ Erdélybe, kinek neve 
Ahmet Cselebi, igen fű ember, az tatár hámnak consiliariusa. 
Ezt a ta tár lián küldötte először Havasalföldébe és ha szük-
ség, bejünni azután Erdélybe Bastához. Az havaséii vajda 
előtt megmondván követségét, küldötte ide be Erdélybe, vele 
együtt Komisz Lékát fűboért és Attilius Vicomercatus Cre-
mensis egy olasz fűembert, ki az oláh vajda tábora mestere 
volt Hadul vajdánál, és ezekkel egy ifiat Antonius secretariust. 
Ez t a t á r követ azt tudta, hogy Bastát itt benn találja Erdély-
ben, do azelőtt egynehány héttel kiment volt, Basta Erdélyből. 

1604. 
april. 
Oldalt .-

Az 
Tiriák azt 
teszi törö-
kül , hogy 
maszlag. 
Vide de 
hoc Ali 
pasa in 

altero ab-
syrto pag, 

207. 

1604. 
máj. 

1604. 

1604. 

jun. 

Oldalj. : 
1604.jun. 
vide 419. 
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I t t Erdélyben akkoron voltának commissarinsok Paulus Krau-
senegli és Garolus Imkoff commissarii, ezek nagy tisztessígesen 
fogadák az tatár követet, mikor audientiát adtanak neki és 
azután is, mikor oda ment hozzájok, az ű maga szekerit kül-
dötte hat lúval szállására és azon vitték be az commissariu-
sokhoz. 

Mikor először bement audientiára, voltak beim az tanács-
ban az két commissarius, kit mondok és azon kivűl Thomas 
comes a Capreolis, Attilius, kit mondék, Erasmus secretarius, 
Antonius az olasz vajda secretariusa, kit mondék, Komisz 
Léka. Először az tatár nem akarta az követséget megmondani, 
mert, úgymond, engemet Bastálioz küldött az én uram. Azért 
az hol Bastát megtalálom, én oda megyek, ha elmehetek. Az 
commissariusok arra igy feleltenek: hogy ük szinte olyan tiszt-
ben vannak, mint Basta volt itt, ük is az nímet császárnak tit-
kosi, tanácsosi. Ha oly dolog leszen, hát ük mindgyárt az csá-
szárnak postán megírják az dolgot és válasz is leszen liamai 
reá. Az ta tár erre azt mondta, hogy gondolkodik felőle. így 
másnap bemenvén, megmondta az követséget. Summája ez 
volt: hogy Havasaifölde és Erdély meghódoljon az császárnak 
az töröknek, mert tűzzel fegyverrel az bán mindjárt rajta le-
szen ; az ta tár bán nagy haddal táborban vagyon, az öcscsét az 
tatár lián csak Havasalföldére választotta, készen vagyon min-
den módon sok ezerrel, csak az választ várja innét és Havas-
alföldéből, mindjárt rajtok leszen; ez leszen utolsó üzeneti ide 
és Havasalföldébe. Ezt megmondván, tizednapig volt itt az 
tatár követ, és azután elbocsátták vissza Havasalföldébe ilyen 
válaszszal, hogy ez dolgot megírják az császárnak és bizonyos 
napra válaszok is leszen reá. Azért napot hagyván az válasz-
vitelre, erre kérték az tatár hánt, hogy addig az elvégezett 
napig veszteg legyen és semmit ne indítson. Ez leszen jele, 
hogy szíbol akarja ez dolgot, hogyha addig liadát megtartóz-
tatja és nem bocsátja Havasalföldére. Ezek után az császártűi 
válasz levén, hallók, hogy Hadul az botot és zászlót elvötte 
volna az török császártúl az német fejedelem és Basta akarat-
jából, de csak színnel mutatná az töröknek, hogy meglioldolt 
volna, de szívvel ugyan az német fejedelem hívsége alatt volna. 

Hev. Coll. L X Y I i l . 255. (lehúzva 419) lap.. 

1604. 21. d i e J u n i i . 

Jöve Kolosvárra 21. Junii az tatár bán követi Havas-
alföldéből, kinek neve Ahmet Czelebi ejusdem hani camera-
rius, et secundus consiliarius. Jöve ez tatár követtel Attilius 
Vicomercatus Cremensis, campestris, marschalus Radul is vaj-

1 6 0 4 . 
jun. 21. 

Oldalt: 
SUPRA 
397. 
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dae Transalpinensis és Komisz Léka supremus curiae praefec-
tus ejusdem vajdae et secretarius ejusdem vaj dae Antonius 
Varsius. 

Voltak akkor itt Kolosváratt Radolplms császár commis-
sariusi Paulus Krausennegh és Garolus Imhoff. I t t vala 
Tomas comes Capreolinus, Sennyey Pongrácz és többen. 
Ezek behiván és tisztessiggel fogadván az követet, ilyen do-
logról agai t : 

1. Először salutalta Krausenegliet és az több urakot az 
ű ura az tatár hán nevével, miértliogy penig Bastálioz küldötte 
volt, tehát adnának licentiát arra, és (saluus conductust) hogy 
mehetne Bastához és lia kívántatnék (az császárhoz — egy sor 
levágva.) 

2. Az én uramnak, úgymond, az tatár liánnak semmi 
haszna ez sok esztendeig való hadakozásokban és vérontá-
sokban nincsen, hanem inkább nagy kárára és fogyatkozá-
zására vagyon. Ezokáért kívánná az keresztyének közt való 
békességet, és az törökkel is ű vele hogy megbékélnének. Az 
én uram immár, úgymond, hatszor in magno vitae discrimine 
fuisse apud Turcarum imperatorem, mely miá akarná ha mind 
török közt és mind keresztyének közt békesség lehetne és ű 
neki is ne kelletnék untalanszor minden esztendőben az török 
mellett az keresztyénekre hadakozni. Ezokáért kívánná, ha az 
német császár követet küldene hozzá, az megegyezés felől, és ű 
is viszontag követet küldene hozzá. Miértliogy penig az tatár 
hán országa minden bántás nélkül volna, és nem annyira szű-
kölködnék ű az keresztyének barátságával mint az keresztyé-
nek szűkölködnének az ű vele való frigy tartással és barátság-
gal, ezokáért illendő volna hogy Rodolphus császár küldene 
először az tatár bánhoz, és azután az tatár is ű hozzá. Továbbá 
az ű urának az hánnak barátsága és békessége volna az kazullal 
is, az perzsával és az oláh vajdákkal. 

3. Az tatár hán az fiát, kinek neve Toktan Juscheis Zul-
tán az török császár segítségére küldötte volna negyvenezer 
emberrel, és immár az helre jutott volna, melynek Ozdi neve, 
és másképpen Dassionának Innák. Ezokáért ha Rodolphus csá-
szárnak kedve volna az békességhez minekelőtte ez az ü népe 
elébb érkeznék, hamar követeket küldene az tatár liánhoz. 

4. Engedné meg az német császár Radulnak az havaseli 
vajdának, hogy venné el az zászlót az töröktűl. H a azt nem en-
gedné, tehát engedné azt, hogy az tatár hántúl venné el és 
lenne frigyes vele. 

5. Hogy Havasalföldétűi és Erdéltűl adnának húszezer 
aranyat az hánnak az 1 »ékeségért. 

Ezekre Ivrausenegh az tanácsokkal együtt igy felelt: 
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1. Az köszönésért par resalutatio et gratiae actae. Bas-
tához nem szükség volna az tatár követnek menni, mert ez 
commissariusok plena autoritással et potestassal küldettek 
volna ide be az császártúl. 

2. itodolphus császár is kivánná és akarná az tatárral 
való egyességet. De liogy Bodolphus, olyan nagy fejedelem 
küldjön először az békessíg felől az tatár liánhoz, az a dolog 
multum derogaret Majestati Caesareae; mindazáltal ezt is az 
császárnak megizennék és jó móddal ebben is megigyenesed-
nének, ha szíve szerént akarná az békességet. 

3. Az tatár hán az fiát, melyet mondana, ne bocsátaná 
elébb, mig az császártúl ezekre válasz lenne, melyet fogadná-
nak, hogy ötvenöt napra válasz lenne, ez iidő alatt lenne bé-
kével és az török mellé ne menne éa minden kártételtűi mind 
Oláhországba és az keresztyének közt abstinealna. 

4. Az zászló elvétel felül Bastátúl értenének és ez kíván-
ságot ű neki is mingyárt megírnák és hinnék, hogy meg is 
engedi. 

5. H a minden kártúl megszűnnék az tatár hán, az húsz-
ezer arany felől is írnak az német császárnak és hiszik hogy 
abból is jó válasza lenne. 

Hev. Coll. LXVII I . 292. (lehúzva 446.) lap. 

1604. m e n s e J u n i o . P a u l u s K r a u s e n e g h . B á t o r i 
I s t v á n . A r a n y ö k r ö k . 

Paulus Krausenegh commissarius Rodolpi caesaris mi-
kor Erdélybe jűne be mense Junio, tért volt be Ecsedbe Bá-
tori Istvánhoz, hogy az császár szükségére pénzt kérjen tűle. 
Ecsedben megszáll az városában, Bátori István gazdálkodta-
tott tiszteségesen neki, harmadnapig szembe nem lött vele, ha-
nem harmadnap múlva behivatja, audientiát ád neki. Bátori-
nak nagy udvara népe frissen öltözve ott volt. Bemenvén 
Ivrausenegli salutálja bű szóval Bátorít és mind addig sem 
ültette le, míglen az császár nevével való követséget megkez-
dette mondani. Az kívánság ez volt, hogy az császárnak ilyen 
nagy szükségében Bátori István pénzt adjon az császárnak köl-
csön; az császár jószágot ad neki érette. Ei*re Bátori István 
igy felel: hogy az én eleim, úgymond, pénzen sem vöttenek 
soha jószágot, pénzen sem adtanak el, mert kalmárok nem vol-
tanak, hanem az mit jámbor szolgálatjokkal találtanak, azzal 
elégedtenek meg. Én is ez én eleimnek tisztessiges szokások-
tól nem akarok eltávozni. Hogy penig ű felségének pénzt nem 
adhatok, ez füképen az oka, hogy tudja azt ű felsége hogy én-
nekem fizetésem semmi nincsen, mint egyéb uraknak az ü fel-

Oldalt: 
Ez t a t á r 
követtűi 

küldöttek 
az t a t á r 
hármak az 
commissa-
riusok egy 
igen szép 
órát, pen-
gő órát . 

1604. 
junius. 
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sége szolgáinak szokott lenni; mindazáltal ű felsége szüksé-
gében mindenkor bizonyos számú népet kell tartanom melyre 
sohonnan semmi fizetésem nincsen, lianem az mit ez hitván 
puszta jószágomból gyűtlietek. Azt is penig mind ez jámbor 
szolgáimra osztogatom, kiket itt lát kegyelmed előttem, és ezen 
kivűl az többire. Harmadik oka hogy nem adhatok pénzt ű fel-
ségének ez, hogy az én jószágom az honnat az pénzt kellene 
vennem, felette igen puszta és nyomorúlt; az mely pusztasá-
gon kegyelmed ide jöt t hozzám, nem az török, sem az tatár 
cselekedte, hanem az ű felsége vitézi, németek, vallonok, haj-
dúk és egyéb efféle dúlók, kóborlók. Azért ne csudálja kegyel-
med, h a jószágomnak ily nagy pusztasága levén, ű felségének 
pénzt nem adhatok, mikor az enmagam szükségére is nincs annyi, 
a mennyi kellene. És igy bocsátja el Krauseneghet üresen. 

Hej övén Krausenegh Erdélyben, mindenfelé hányván az 
kalafintát, az országnak ilyen nagy szükségében is ugyan al-
kalmas pénzt gyűjtött volt. Mindszenti Benedek Betlen várá-
ért tízezer forintot adott neki az császár számára. Haller Gá-
bor egynehány falukért tizenkétezert adott, Az kolosváriakon 
vött ötezer forintot. Az szebenieken nyolcz ezer forintot és az 
több száz városokon is az mit elvehetett, igen vött, Azonképen 
több nemesek is vöttenek jószágot pénzen. És igy megrakván 
Krausenegh az erszényt sok ajándékkal és pénzzel september-
ben 1604. kimene ez országból. 

A r a n y ö k r ö k . 
.Kasza Kelemennél volt két arany ökör, melyben mind-

kettőben volt úgy mint ezer kétszáz arany. Bégi antiqui-
tásnak vélik némelyek, de én láttam ez ökröket, de nem 
antiquitás, hanem valami oláh-csinálta mű, igen paraszt mű. 
ISÍem vélem egyébnek lenni, hanem hogy Oláhországból valami 
templomból kóborlották volt. Az egyik ökör mintha térdre 
esett volna, Melyrűl azt itílem, hogy az Christus jászla előtt 
való ökröket akarták pápás szokás szerint kifigurálni. Mert ők 
az Christus jászla eleibe ökröt és szamárt irnak, tudniillik hogy 
az nagy hidegben azok melegítették volna lehelletekkel az 
született Christust. Ez születést valami oláh vajda akarván 
megtisztelni, ez két arany ökrét csináltatta volt az oltárnak 
tisztességíre és lelke üdvössígejért. Ez két ökröt Kasza Kele-
men Krausenegh commissariusnak adta, mikor sollicitálták 
volna, hogy előadja és megmutassa; úgy vélem, hogy az mi 
arany volna benne, azt megadták neki érte és úgy költ az né-
metek kezére, melybe nem nagy kár vagyon. 

Oldalt: Egy batkát sem adtanak érte. Egy pénz nélkül 
csalá ki Kaszátúl Krausenegh. 

MOXUM. IIUNG. 1TIST. SCRIPT. XXX. 15 
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ITev, Coll. LXVII I . 299. (leliúzva 447.) lap. 

1604. J ii 1 i o. K a s s a i t e r a p l u m e l v é t e l e . 
Szuliay István egri pispek volt és most is az. Eger el-

veszvén, azon gondolkodott hol kereshessen az ű capitularisi-
nak helyt az káptalannak. Kezdett pratticálni az nagyszom-
bati apáczák sollicitatora által, ki akkor Prágában lakott, 
kinek neve Silkowith, horvát nemből való. Ez által impetrálta 
császártúl, hogy az kassai nagy templomot depntálják az Szu-
liay papjainak az káptalannak, kinek in praemium laboris egy 
kanonokságot igír't ugyan azon káptalan dioecesisából. így 
extrahálta császártúl az parancsolatot Szuliay. így levén, az 
császár parancsolt az kassai generálisnak Belgiojosának, hogy 
oda helheztesse Kassába az papokot és igy lőtt kezdeti ez 
mostani tán \ adásnak. 

Erd. Muz. 265. 1. 

Az kassaiak megfosztatnak templomoktól úgyannyira, 
hogy még az főrendek házában sem volt szabad praedicállani; 
háromszor is találták meg császárékot Prágában, de semmi 
válaszok nem lön. 

Ismét Hoffmán Györgynek egy atyafiát megfogák csak 
azért hogy Postillát olvasott volt házánál, melyet ki nem bo-
csáttának addig, mig száz aranyat nem aclának szabadulásáért. 

Boronkait és az Csiszárt egy setét boltban megfojták az 
czigányok ; utolszor Kálmándit is megfojták. 

ITev Coll. LXVII I . k. 146. (lehúzva 298.) lap. 

1604. K o l o s v á r i a d ó . 
Kolosvári füemberektűl hallottuk, kik az város dolgai-

ban forgottak, hogy azt mondták, hogy az mennyit 1594 esz-
tendőtűi fogva Kolosváron az német és Bátori Sigmond és 
egyéb hatalmaskodók vontanak tizesztendeig beérték volna 
vele az portát, ez mostani tíz esztendeig azaz 1604 esztendeig. 

Az portai adó úgy vagyon, hogy az császár személyének 
X Y ezer arany volt; az vezéreknek és basáknak ajándékával 
egyetembe és az császár 15 ezer aranyával reá ment mindenes-
tűi hatvan ezer forintra. Ilyen nagy düliössége volt ez mostani 
üdőben az török ellen való hadakozásra, hogy mikor nekik 
sem árthattunk, magunknak és minden nemzetünket hozók ve-
szedelembe. 

Ha az több városok adaját, rajtok való sok kártételeket 
sok rajtok elvont marhákot öszveszámlálnók, hihetetlen sok 
millió pénzre menne, mely dolog az egész országnak nemcsak 

•javait exhaurialá, de benne lakó emberit is csaknem főttig el-

1604. 
jul. 

1604. 

1604. 

aug. 
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emészté. Ite nunc prineeps Sigismunde et reliqui furiosissimi 
et perditissimi proditores et pestes patriae, dicite uos reipub-
licae conseruatores etc. 

Hev. Coll. LXVIII. 97. (lehúzva 247) lap. 

K o 1 o s v á r i a k r ú 1, 1604. 

Ttudolplius császár mikor meghallotta volna, liogy az ko-
losváriak defeciáltak Moyseshez és az collegium jesuitarum 
evertaltak, elvégezte volt in secreto consilio, hogy funditus de-
lealja Kolosvárat, ennek az levelét is kiadták volt az császár 
tanácsi, de Basta repugnalt ez consiliumnak, mert lelkiismereti 
nem vitte reá, hogy ezt cselekedje. Hogy ez tanácsrúl demo-
vealtátott az császár, azután azt végezték, hogy az fű fii cívi-
seket, polgárokat mind levágassa, hanem csak az opifexeket 
tartsák meg. De Bastát erre is nem vitte az ű lelkiismereti; 
ismerve magában, hogy ű volna első és fűoka az kimenetel-
nek és ez országnak oltalom hagyás nélkül. Azért pecuniaria 
mulcta akarta őket megbüntetni, kért rajtok nyolczvan-
ezer forintot, de az császárhoz küldvén az kolosváriak Basta 
akaratjabői, 50 ezerre szállította az sommát. Ezt megadván 
azután Krauzenegh ismét ötezer forintot vött rajtok mense 
Augusto anno 1604. az császár szükségére. 

Oldalt: Sarmasági Zsigmond volt követsígben oda fel 
akkor; ü felette igen dehortálta Peez doctort, hogy az császár 
azt ne cselekedje. Vido huc pertinet parte cael. Rf. d. pag. 
155. A 

Erd. Muz. 290 1. 

Yött Basta csak az kolosváriakon adót 32000. fi. Szé-
kely Mihálynak adtak 2000 fl. kit az hadnépének gratis kellett 
adni; ráment száz ezer forintra igen könnyen. Valamely ház-
hoz beszállottak az nímetek és vallonok, övék az pincze és 
láda kolcsa; éjjel nappal torbézlottak ; gazdájoknak felesége-
ket paraznajtották. 

Második bejövetelekor adott Kolosvár Bastának caeso 
. . . . 50. ezer forinton, de mindenestől fogván tött 80. ezer 
forintot. 

Erd. Muz. 49. 1. 

Mense Augusto. Szándéka az tatár hámnak ez volt, hogy 
az brassai havasról és az beszterczei havasról jöjjön által 
Molduván és ez Erdélyen, és fő követet is bocsátott volt az 
vajdához, ki által azt kívánta, hogy bizonyos embert adván 
melléje az vajda vele együtt az beszterczei havast megjárja és 

15* 

1604. 
aug. 

Késobln ól-
dalje/yzet: 
Nem kül-
döttek sen-
kit az csá-

szárhoz. 

1604. 

1604. 

mense 
Aug-. 
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voltaképpen meglássa, micsoda út lehetne arra az tatár hám-
nak? Az vajda deliberatióra vette az dolgot, és mivelhogy ak-
kor több fő tatár Merzák is mentek volt be együtt az vajdá-
hoz, egyebet nem szólott nékiek, hanem hogy végez felőle, és 
meg nem fogyatkozik semmiből, az mint parancsol az tatár. 
Ez alatt éjjel ő magát az fű követet titkon behivatta hozzá, 
és sok igiretivel és adományával lekötötte, hogy persvadeálja, 
hogy arra ne liozza hadát, mert — úgy mond — ha ebben ké-
telkedel, kivessed kétségedet, hogy külömben nincsen, az mint 
mondom. Oly hely az beszterczei havassa, hogy egész kará-
csonig még országostól sem tudnék én ott útat nyitni; az bras-
sai havas felől penig nem szükség sokat szóllanunk. Az egy 
isten és az tűz nyithatna ott utat, minémü erdők és kőszálak 
azok. Visszamenvén ezzel az hámhoz az követ, megjött Jere-
miáshoz ismét sietséggel, és megértvén akaratját, hogy az hám 
nem jő, küldött neki száz tonna mézet, száz tonna vajat, nyolcz 
száz kancza lovat, tiz ezer aranyat, és emberit bocsátván az 
tatár követtel; mindaddig ott volt az hámnál, mig az tatárság 
az Dunán általköltözött. Ezután az tatár hám az szerdárhoz 
ment Magyarországban. Tizennyolcz ezer az tatár, mindenik-
nek puskája és kézíja vagyon. Mind inkább cserkesz tatárok. 
Az tatár hámnak vagyon véle tizennyolcz esztendős fia. Né-
melyek azt mondják, és igazban is, hogy nem több az tatár 
hatezernél, kik közül az öt ezere cserkesz, puskás, kézij es tatár; 
és ezere csak kézij es tatár. Ezen Molduván mentenek által 
Bolgárországra, hogy az Duna mellett felmenjenek az tatár 
hám fia után; ezeknek generálissá szultán Galga. 

Erd. Muz. 289. 1. 

28. Augusti indultak Nándorfej érvárra; ott két nap mu-
lattak; mentek Tömösvárra, 400. voltak magyarok, előttök 
Szilvási Boldizsár, Dávid diák, Bethlen Gábor. 2. Septembris 
kerülték meg éjjel az hajdúk Tömösvárat, 3000. többen vol-
tak. Előttök járók Gróf Damper, Lippai Bálás, Ibráni Eerencz 
s az többi; 500. jancsár és ötszáz lovag török üte ki Tömös-
várból s azok tolják meg. 

Ilev. Coll. LXVII I . a 232—233. 1. közé beragasztott papírlapra irva. 

A levél hátán Szamoshözy írása : 

E s z t e r g o m i h í r . 1604. 

Mercurius Gallobelgicus dicit, 18. Septembris obsessum 
Strigonium, praefectus arcis fűit Altliemius. Soluta est obsidio 
13. die Octobris. 

1604. 

1604. 

sept. 19. 
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A következő irat Szamosközi/ által javítva : 
1604. E x c a s t r i s a d S t r i g o n i u m 19. S e p t e m b r i s. 

Heri liostis cum omni suo exercitu (qui excedit nume-
rum centum millium) aduenit, castraque ad Carolinum mon-
tem (ulti Carolus Mansfeld castellum quoddam erexerat c ré-
gióné Strigonii) e regioné oppidi Rascanici locauit; quae 
quidem maxima apparent, d. Basta crebris majorum tormen-
torum explosionibus bostem coegit sese extra teli iactum in 
tutiora recipere. Crastino die quid iutendat, ac moliatur, ex-
jjectabimus. Arx Strigoniensis et novae munitiones in tres men-
ses commeatu ac rebus necessariis optime sunt instructae. 
Praesidiarii milites 16,000, ita ut speremus fore, nihil incom-
modi nobis illaturum bostem, imo maiori suorum detrimento 
recessurum. 

20. e j u s d e m. 
Ab hesterno die nihil ab hoste tentatum, praeterquam 

quod induciae sunt petitae, ut de pace agatur. Ideoque in diem 
insequentem conuentus indictus; euentum rei dies edocebit, 
Paucos intra dies d. Kolonitsch cum copiis hungaricis, atque 
e supre Hungaria alii accessuri dicuntur. 

22. e j u s d e m. 
Heri conuenerunt nostri et turcae inter Rascianicum 

oppidum et Thomae montem caussa pacis constituendae. Inter-
que se conuenerunt, ut Serdar ipsémét liodie in arcem Strigo-
niensem veniat, quod bono indicio est. Pacem eis cordi esse. 

Dens optimus maximus felicissime omnia ut eueniunt 
largiatur. 
Erd. Muz. 192.1. 

Bethlen Gábornak és az ott benn levő magyaroknak 
nem mervén levelet irni, szóval izen ilyen formán: hogy küld-
jen az vezér egy lovat neki; az lovon nyereg legyen magyar 
formára; az nyereg szárnyában az fa közzé csinyálják be az 
császár hűtlevelét, az muftijót és az vezér bassáét. Megküldék 
mind az lovat, s mind az nyerget, s mind penig az levelet; és 
mihelt kezéhez vevé Bocskai az levelet, azután nagyobb erő-
vel török segítséggel, és mindenképpen jobban és serényebben 
foga az dologhoz. 
Erd. Muz. 289. 1. 

Az magyaroknak, kik Törökországban voltak, falukot 
osztottak; nekiek jól volt dolgok, 3. hópénzt adtak nekiek, 
55. tal lért hóra; azonkívül élést adtak az mennyit elkelthettek. 
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Hev. Coll. LXVIII- 135. (lehúzva.) '287 lap. 

1604. m e n s e S e p t e m b r i D a u a l l u s c s a t á j a Te-
m e s Y á r a 1 a11. 

Temesvár alá vitt volt Dampierra ötezer kétszáz negy-
venliárom hajdút, azok jó nyeresíggel járván Tömösvárat, Je-
nőben kótyavetyét bántanak. Jenőről visszabocsátvánRákóczy 
Lajost az lippai kapitánt, u. m. harmadfélezeren indultanak 
Jenőiül Gyula alá. Elöljáróban bocsátták Lippai Balást, 
kapott az nyelvet kitül végére menvén az gyulai törökök álla-
patjának, az városra rohantanak és az várost elégették. Azzal 
nem elégedvén nagy vakmerőképpen mentenek ostromra az 
várnak is. Az török készen várván űket minden lövőszerszá-
mival, ugy meglövödözték űket, hogy hatszáz testnél több ma-
radt oda. U magát is Dampierat homlokon találták az sisakot 
az fejében az midőn alóla megfutamtanak. Előttökjáró had-
nagyok ezek voltanak: Ibrany Ferencz, Dengeleghi Mihály, 
Szénásy Mátyás, Lippai Bálás, Deli Száva, az fűgeneralisok 
penig volt ezeknek Henricus Dauallus comes a Dampiera. 
Petneházi István is ott volt jenei kapitán. 

Hev. Coll. L X V I I I 112. (lehúzva 264.) lap. 

Anno 1604. die. 21. Septembr. Ilyen hir jöve Kolos-
várra *) Henrikus Davallus comes ab Ampierra, ki azelőtt 
lippai kapitán volt, mikor Székely Moyses bejöve Érdélbe, 
mostan Magyarországba öt ezer hajdúk hadnagya volt. Ez sze-
rencsét akarván próbálni, indul Temesvár felé titkon. Mikor 
éczaka mennének, hallanak Temesvárból nagy lövéseket. Ezek 
gondolkodván felőle azt vélik, hogy hírekkel vagyon az törö-
köknek az ű menetelek és jelt lűnek az várba, hogy mindenfe-
lől az hajdúkra vigyázzanak. Es igy félni kezdenek, hogy 
mind oda vesznek, ha tovább mennek. Mikor elébb mentenek 
volna, azonközben találnak egy parasztemberre, ki Tömösvár-
rúl jű volt, kérdik, mi oka annak az lövésnek. Az parasztember 
mondja **) hogy semmi hírek nem volna az ű oda menetelekben, 
bizonynyal elhinnék ezt, hanem mostan jöve oda Temesvárra, 
úgymond, Betlen Gábor nyolczezer törökkel, kiket az vezér 
küldött Tömösvár oltalmára, azok az hostátban szállanak meg, 
és annak örömébe lűnek. Ezt Davallus megértvén az paraszt-
embert elviszi vele és Betlen Gáborra és az törökökre écczaka 
rá üt. Hogy penig jobban véghezvihessék az dolgot, másfelől 

*; Oldalt: Nem igaz hív sok részből, mer t ha tvanhé t lúnál és 
nyolcz rosz r a b n á l többet nem hoztak, ot t sem vágtak le háromnál , vagy 
négynél többet, etc. 

**) Ez sem igaz. 

1604. 
sept. 

Oldalt: 
Sup. 264. 
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kerüli meg űket, az honnat nem vélnék, hogy strázsájok volna, 
Igy Gábor és az törökök semmit nem vélvén az ellenség jöve-
teliben, mikor nagy bátron nyugonnának, rá üt Davallus, 
és sokat levágván bennek, Betlen Bábor csak alig szalad Te-
mesvárba az hostátból. Ezt meghallván a városban Kara 
Jazygi az Fekete Deák, küld ki az városból segítségekre az 
törököknek hétszáz törököt. De Davallus hátra rendelt volt 
kész sereget, kik a várból való segítség, avagy másunnat jövő 
sereg ellen megoltalmaznák az harczolókat. Igy ez dandár az 
várból kijött törököket is megveri, sok praedát nyertenek és 
sok lovakot, ugy annira, hogy kétezernél többnek mondják az 
nyert lovakot. etc. 

Hev. Coll. LXVIII. k. 210. (lehúzva 374.) lap. 1 6 0 4 . 

] 604. K e t t ő s g y ü m ö l c s ö k . 
Ez 1604 esztendőben Kolosváratt és mindenütt ez vi-

déken és az egész Érdélben mindenféle gyümőcs büvön termett 
melynek termésében ez volt memorabile, hogy soha ember 
annyi kettős gyümölcsöt nem látott, mint az esztendőben az 
fákon termett öszve, mind szilva alma, és minden egyébb gyü-
mölcs, úgyannira hogy egy jól termett fárúl egy véka almát le-
szettenek,mely öszveragadva volt, szilvában és körtvélyben azon-
képen. Az piaczon is több öszveragadott gyümölcsöt senki nem 
említi, hogy valaha árúltanak volna. Hi foetus arborei in pro-
digium non temere verterunt, Melyről azt jövendölték az okos 
emberek, hogy ez két országbeli megyaroknak az magyarorszá-
giaknak és az erdélyieknek ennyi sok veszedelem után öszve 
kell confederaltatni, et in unam societatem tandem coalescent. 
Melynek kezdetit ugyanezen esztendőben mindjárt gyümölcs 
megérés után látók; mi leszen az vége Isten tudja, adja Isten 
legyen állandó. 

(Pray. Coll. Res. Transs. tom. H. 58. f. CXX.) fol. 615. 1 6 0 4 . 

Az német nemzetség és az magyarországi magyarok az-
zal szidalmazzák és rágják az erdélyieket, hogy török birtoka 
alá adták magokat és török frigye alatt vannak. 

Ez szitokra igy felelhetünk erdélyiek, hogy mi ez orszá-
got és ez országnak minden részeit, miulta fogva az török bir-
tokában vagyunk, megoltalmaztuk szép szókkal, igíretekkel, 
ajándékkal és minden módon az mint lehetett. De ti 'magyar-
országiak, országtokat csaknem szinte fogytáig elvesztettétek, 
mikor az német nadrágához ragaszkodtatok. Mert az elmúlt 
hatvan esztendőben ti sok fűvárakat ejtettetek az török kezé-
ben, Budát, Pestet, Esztergomot, Szolnokot, Egret, Kanisát, 
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több sok tartományokat és várakét Tótországban, Horvát-
országban etc. Mi erdélyiek mind ez hatvan esztendő forgásá-
ban az egy Tömösvárnál többet nem ejtettünk török kezébe. 
Jóllehet azt is nem az erdélyiek ejtették oda, hanem Ferdi-
nánd császár, mikor czigánsággal és csalárdsággal János királ 
fiátúl az országot elfoglalta volt. 

Ez igy vagyon s nincs különben. 

1 6 0 4 . Hev. Coll. LXVII I . 300. (lehúzva '148.) lap. 

Burghauzer császár commissariusa mondja volt Kolos-
váratt, hogy csudálja mi legyen az oka, hogy Erdélyben egyik 
magyar másikra mint irigykedik és panaszolkodik. Joó János 
is, úgymond, oda fel azt adja volt tanácsúi az császárnak, 
hogy az erdélyi nemességet mind teljessíggel delealja és más 
népet helyeztessen ide. Mely Joó Jánosnak szava ebszó volt és 
nem emberhez illendő. Mert az eb nem eszi meg az ebhúst, 
de Joó János ebnél is ebebb volt, hogy az űmaga testvérének 
veszedelmét kivánja. — Ez Joó János körmöndifi, egyházhelyi 
nemes ember volt az apja, Joó Balázs. Végre Körmöndöt Joó 
János mind övévé tötte. 

Az Burghauz mondása is nem eszes mondás volt, hogy 
az magyar nemes más nemesre szól, meit az okát kellett volna 
Burghauznak meggondolni. Ezelőtt Bátori Zsigmond egyik 
nemestül elvotte az jószágot hamisan, ölette, vágatta, vesz-
tette űket törvéntelen. Basta is azonképen. Ugy összvekeverték, 
zürték-zavarták az nemessíg jószágát, hogy kételen egyik ne-
mes az másiktól kívánhatta és megkérhette az ü elébbi jószágát 
Ez volt az oka az nemesség sok panaszának, sok egymásra való 
szólásának. 

1 6 0 4 . H e v < C o l L LXVII I . 190. (lehúzva 358.) lap. 

M a g y a r o k f e l ő l n é m e t e k t a n á c s a. 

Ex relatione Jezernyczki, értem, hogy az német in con-
silio secreto végezte volt ezt, hogy mikor táborban vadnak, soha 
az magyar had meg ne haladja az német hadat, oly igen gya-
nús volt eleitül fogva az német az magyarhoz. De ez végezést 
Basta és Mihály vajda szegék meg anno 1601. 

Ezt is mondja, hogy secretum tanácsban vagyon az né-
meteknek regulajok, hogy soha az törökkel derék erővel meg 
ne víjjon az német, hanem beássa magát és az mint lehet, min-
denképpen eludallja az török szándékát. 

Ezt is mondja, hogy félő, hogy Braszlo városa valami 
niotust ne indítson, mert tavai is tumultualni kezdtek volt 
propter religionem. 
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Hev. Coll. LXVIII. 257 ( lehúzva 421.) lap. 1 6 0 4 . 

1604. R a d u l n a k k ü l d ö t t p é n z . 
Ez 1604. esztendőben az mint öszve sommálták az 

commissarius deáki, küldött ecczer is másszor is az német csá-
szár az bavaseli vajdának Radulnak százezer forintot, ezert, 
hétszázat és nyolczvanhároni forintot azaz 101,783. Ecczer 
Kulcsár Radul vitt ötvenöt ezer forintot, azután az többit. 

Hev. Coll . LXVIII . 189. ( lehúzva 357.) lap. 1 6 0 4 

R a d u l v a j d a . 

Az bavaseli vajda Radul levelét vitték Szebenbe az 
commiesariusoknak, melyben azt irja hogy lássák, ha segithe-
tik Erdélyből vagy nem, mert az tatár mindennap köztök jar-
gal. De csak czigánság ez, mert meghozták másfelől az com-
missariusoknak, hogy igen építteti Bukurestet, mind kővel ke-
ríttetti, az szerint azmint Szinán basa kezdte volt, mindennap 
vagyon hatezer ember rajta. Es hogy az zászlót is az töröktűi 
elvötte volna és Bocskaytíil is mindennap várnája. 

Hev. Coll. LXVIII . 247. ( lehúzva 411.) lap. 

1604. S z é k e l M o y s e s f i a . 
Székel Moyses feleségének Székel Moysestűl gyermeke 

lőtt volt Tömösváratt. Kamuti Farkas az asszonynyal szembe 
is volt Temesváratt és látta az fiát is. Moyses elveszése után 
az asszony kérte az erdéli vajdaságot az fiára és ez végre em-
berét kiílte volt az portára. Az pestisbe holtak meg ugyan-
ott Temesvárott az anyja, de az Moyses fia most is él, itt 
Érdélben vagyon. 

1604. 

Pray Coll. Hes. Trans. T o m . J . 59. Kr. 34. 83. I. (keresztül húzva.) 

Joannis Jacobi coniitis Belgioiosi generalis Cassovien-
sis erimina, ex quibus seditio Bochkaiana in Ungaria exar-
sit, 1604.*) 

1. In occupatione templi Cassoviensis comes Belgioiosa 
quibusdam indiciis exploratum habebat in eodem templo tlie-
saurum ingentem a Joanne quondam rege Ungariae ibidem 
rclictum, et in sacello asservatum esse, quem sedulo investiga-
vit et duodecim millia tlorenorum exaetae aliquot aetatis lio-
minibus promisit ut in illo tliesauro indagando et comparando 

1 6 0 5 . 

1604. 

'x') Szamosközy jegyzete : Transscripta ad verbum. 
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suam ipsi praéstarent operám. Hoc animadverso cives, ut non 
immerito, plus hominem questus liaec sui facere' causa, quam 
religionis et templi appetiti vellequae caesari bonum hocfrau-
dulenter subtraliere, tidem et famam illius in dubium vocare 
coeperunt, 

2. Templo iam praedicto per generalem occupato, per-
missum est ad intercessionem judicis et senatus Cassoviensis 
ut primarius et reliquis clitior civis Georgius Szabó dictus in 
domo sua primario quodam festő die facultatem liaberet audien-
dae concionis. Qua vix inclioata generalis quam mox tandem 
inhibuit conciouem. Sicuti quoque concio incoepta de facto 
vicissim obedienter est interrupta, concionatore vicissim ad 
sua se referente. Cuius tamen viri obedientiae nondum ac-
quiescens generalis, multo minus judicis et senatus admit-
tens excusationem liumillimam, quo ad permissionem et non-
dum factam concionum habendarum inhibitionem appellaret. 
Extemplo praedicti civis domum occupavit, bona et facul-
tates in eadem omnes sigillis obsignavit ipsumque ibidem ar-
restavit, valonibus ad custodiam intus collocatis. Donec tan-
dem ad varias et multimodas intercessiones, intervenientibus 
mille quingentis aureis, sedecim cupis vini, centum cubulis 
tritici et quatuor primariis captivis Turcis, in libertatem sit 
aegre vendicatus. Unde cives (pi'aeter summám iniuriam) de-
nuo potuerunt avaritiam et quaestus privati molitionem de-
prehendere. 

3. Insuper sub gravissima poena iussit concionatores in-
tra tridui spatium ex urbe discedere, cum bonis et facultatibus 
ipsorum omnibus: liaud interea ignarus, in tantis angustiis 
illorum res exportari non potuisse. Quamvis etiam senatus to-
taque civitas termini dilationem suppliciter contenderint, non 
tamen nisi dies viginti quattuor solutis prius trecentis aureis, 
plus impetraverunt. 

4. Insuper aliuni quendam civem apothecarium, Micliae-
lem Lipliare propter in die Dominico privatis in suis aedibus 
per liberorum eiusdem paedagogum lectam ex libro concionem 
evangelicam idquesatis demisse, citra omnem misericordiam 
centum aureis mulctavit. 

5. Quod civitas in parochiali domo conservaverat ad futu-
ras necessitates frumentum copiosum, absque omni causa ab-
stulit et in suum convertit usum, ut et civitatis omnia bona 
immobilia, pagos, molas et similia de facto occupavit et privi-
legia eorundem postulavit, quibus eos spoliare contendebat. 

6. Nec istis exsaturatus spoliis ademptione scilicet bono-
rum et privilegiorum, intra et extra civitatem, omnia religionis 
eiusdem civitatis exercitia, copulationem, baptismum, sepultu-
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ram et similiá prorsus interdixit, in bonis, privilegiis, libertate 
animarum et conscientiis illos gravissime affligendo. 

7. Aulae suae familiares et servi civium filias et uxores 
ad stupra rapueruut. De reis autem facientes querimonias apud 
generalem nullám impetraverunt iustitiae executionem, illis 
impunitate donatis, istis iniuriam passis notoriam, cum ini'amia 
conjunctam. 

8. Tanto verum cardine nondum cessans, nec illorum vi-
tae et corporibus pepercit. Duos enim quos prae foribus aluit 
ursos, famuli de industria in praetereuntes civium uxores et 
liberos immiserunt, qui vestibus apprehensorum discerptis in-
fame turpeque spectaculum non raro ceteris exbibuerunt spe-
ctantibus, denudatis eorum locis, quae salvo pudore dicere non 
est, ad internecionem usque quorundam liberis ibidem dilace-
ratis. His et id genus tyrannicis factis et rapinis liomo infelix 
miseros cives ad extremam adegit desperationem statumque 
qui nunc est prae oculis. ITnde (prob dolor) tarn multorum 
sanguinis effusio prorsus innoxia, deum in coelis vindicem in-
clamans justissimum est subsecuta. Tantum de causis, quare 
Cassovienses rebellare coacti sunt. 

A l i a e c a u s a e g e n e r a l i s in r e g n o m o t u s . 
9. Quamprimum suae dominationis fecit initium, regni-

colas mox variis módis, contra privilegia et libertates antiquas 
illius gentis turbare coepit, non observans usum suorum ante-
cessorum. De quo per castellanum Cassoviensem eum conimo-
nefecerunt protestando: videat ne respublica aliquid damni 
capiat, cum lioc pacto sua Maiestas de regno lioc Ungariae 
periclitari videatur. Quonihil is curato, in suo permansit in-
stituto. 

10. Quemadmodum in civitate Cassoviensi quaestus et 
lucri plusquam detestandi sui proprii causa nihil non tentavit: 
ita commentis et stratagematis apud ceteros ut magnates, pro-
ceres, nobiles et alios usus, ad suum nimirum complendum 
marsupium in ditionibus dominiisque magnatum et nobiliuni, 
equites valoues et italos suos collocavit, qui miseram plebem 
multis insolentiis, expilationibus, injuriis et caedibus miserum 
in modum divexarunt et aggravaverunt. Quibus quicumque 
dominorum miserrimos suos subditos noluerunt obnoxios esse, 
donis ingentibas et, pecunia a Generali libertatem redimere 
coacti sunt. E t illis quidem equitibus (sic) non adversus hos-
tem, sed eo tantum intertenuit, ut modo huius modo illius do-
mini bona et ditionem infestaret expilaretque. Pecunia se non 
redimentibus aut redimere per paupertatem non valentibus ad 
extremam usque perniciem incubuerunt equites. 
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11. Kursus astu quodam excogitato singulari, si com-
pertum ct exploratum bábuit, alicui dominorum pulcbros 
equos vei similia, quibus caperetur et afficeretur, esse, contra 
eundera instituta actione, nomine et in persona suae Maiesta-
tis asperis admodum verbis, amissionem suae Maiestatis caes. 
gratiae, imo corporis et vitae periculutn interminatus, a pro-
posito non cessavit prius quam per homines intermedios rem 
cupitam non impetravisset, quo tandem ablata, cessavit omnis 
actio, accusatio et condemnatio. Quod ut luce meridiana patet 
in aliis et magnifico domino Valentino de Homonna venit usu, 
quem clam trucidare constituerat, ille vero sceleris factus cer-
tior, fuga et absentia salutem querere inpulsus est. 

12. In eundem plane modum egit cum capitaneo Kállo-
viensi, quem eiusdem delicti reum insimulans, officii et capitis 
ademptionem denunciavit, puta animadversis apud illum pul-
cherrimis aliquot equis, e vestigio proptereaab ipso postulatis. 
Ex quibus ubi quinque potioribus esset potitus, cecidit vicissim 
extemplo rigor, actionis et evanuit omnis accusatio, pristino 
ipsi relicto officio. 

13. Hisdem aggressus est minis dominum Rákóczy, prae-
textens negotium Turcam Zeza Agam concernens, tentorium 
saltem extorsus turcicum ultra ilorenos mille aestimatum et 
apud illum cognitum. Quo inde ablato, summum fuit omnium 
praetensionum silentium. Et ut summatim comprehendam 
omnia, nullus omnino fuit lionestatis apud hominem respectus, 
nemo de sua Maiestate optime meritus apud eundem in mi-
nimo exstitit praecio, praeter illos quorum opera nummaria 
rem augere et inexplebilem suam exliilarare potuit avaritiam. 
Istis accessns et locus fuit datus et nil non iidem impetra-
verunt. 

C a u s a e b a i d o n u m r e b e l l i o n i s . 

14. Haidunes quod attinet, constat illos tam in continiis 
contra cbristiani nominis bostem, quam in Transilvania Ma-
iestati suae fideliter inserviisse ad comitis usque Belgioiosae 
in Ungariam adventum, qui illos avaritiae studio privati(que) 
commodi pessimaque eorum tractatione ad haue permovit re-
bcllionem. Quos enim alioquin solutione cassos defendere de-
buisset, illos praedam et spolia sua fecit, quod accidit, quando 
illi ad liostiles agros et limitaneas arces excurreudo Maiesta-
tisque suae confinia pariter tuendo, re feliciter et summa cum 
laude gesta cum spoliis amplissimis reduces, abductis inter 
alia ducentorum armentorum gregibus, damnum salarii et 
praemii laborum exantlatorum, loco depellendorum, testimo-
nio magnifici domini Rákóczy, iisdem armentis et recuperata 
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praeda per Generalem praeter omnem ipsorum ctilpam et de-
meritum penitus orbati et privati sunt, tertia vei dimidia parte 
per eodem pauperculos oblata non acceptata, imo ipsis cum 
ingratiis dimissis. 

15. Non secus accidit, cum Haidunes facta ad Temes-
varum excursione non absque summo periculo re strenue 
gesta feliciter onusti spoliis opimis redirent et exacta praeda 
nobilissimum equum una cum adempto hostibus vexillo Gene-
rali dono obtulissentj iniquissimum sane praedaeque tóti plus 
quam avariter inliiantem experti sunt. Ex qua commotione et 
indignatione templum iisdem Tokainum adimere conatus est 
ille. His aliisque infestinationibus haidunes alias propter stipen-
diorum exiguitatem male contentos ad indignationem primum 
deinde ad abalienationem, ut eo facilius Bochkayo se adiunge-
rent, permovens causatus est generalis. 

C a u s a e B o c l i k a i a n a e r e b e l l i o n i s . 
16. Usque adeo fervebat ferebaturque generalis avaritiae, 

pecuniae, bonorumque corradendorum flagrans cupiditate, ut 
cognatum Bochkay Dionysium Banffium, qui a domino Basta 
facultatem impetraverat in liostis transitu quacunque fieri pos-
set commodius ad tutiora secedendi lóca, captivum ducens in 
vincula coniecit, ademptis eidem vasis argenteis, equis, vestibus 
et omnibus rebus, illum insuper florenis fjuattuordecim millibus 
in rationem suae Maiestatis, in suam autem florenis centum 
aestimato equo cum omnibus eodem pertinentibus, pellicio quo-
que zebellino Bochkaium concernente, preciumque mille quin-
gentorum florenorum continente, de facto mulctavit. Quam in 
cognato suo exercitam indigne prorsus injuriam Bochkaius in-
dignissimo túlit animo. 

17. Compertum bábuit Bocbkaius propriae quoque suae 
personae generalem insidias tunc struxisse, sine omni, contra 
omnia ju ra et privilegia libertatesque Hungáriáé regni et abs-
que ullo legitimo processu captivum abducere et ipsius arces, 
ut accidit in Zontjob, (ubi non modo res Bocbkaianas sed etiam 
aliorum ibidem repertas sicuti et Gabrielis Oloz diripuit) occu-
passe et occupare voluisse. Quibus ut et simul patriae in suis 
libertatibus per generalem módis omnibus oppressae, succur-
reret, ex desperatione contulit se ad rebellionem. 

C a u s a e m i s e r a b i l i s c a e d i s e t a m i s s i e x e r c i t u s 
c a e s a r e i . 

18. Generalis audiens Bochkaium rebellionem cogitare 
plurimum exhilaratus eo maiorem sibi commoditatem duxit fu-
turam. Proinde fertur ad secretarium suum Anchonium dixise: 
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nunc ferrum meum in igne est. Tollenda jam omnis mora. Li-
ter etiam pocula comiti propinans Dampierro: salveat, iuquit, 
Bochkay et suppetat nobis Deus adhuc alios duodecim rebel-
les Bochkaios loculis nostris egregie profuturos. Hinc ariolari 
non est difficile comparandarum opuni desiderio generalem 
rebellioni proveliendae vei subservire conatum esse. 

19. Exinde coepit generalis exercitum coliigere, cupidi-
tate vero praedae et spoliorum, quae in domibus nobilium 
se reperturum opinabatur exercitu nondum collecto perrexit, 
non recordatus per castellanum Cassoviensem et comitatuum 
nuncios monitum se fecisse ne sic incogitanter, exercitu huc 
inde disperso progrederetur, quemadmodum et ideo protestati 
fuerant, si quid incommodi et detrimenti sua Maiestas inde 
caperet, totam in ipsum generalem culpam redundaturam esse. 
Quorum tarnen ille fidis admonitionibus repudiatis, ipse saltem 
cum peculiaribus suis militibus contra omnem militarem ordi-
nem praecedens, praedis tantum praeoccupandis anbelavit, 
exercitu cetero sparsim et inordinate passim insequente, de-
liinc a rebellibus obruto, et seorsim plane miserabiliter truci-
dato. Capitaneo generali Peczio cum aliis egregia virtute 
viris captis. Quo pacto non solum in Hungaria superiore Ma-
iestatis suae exercitum, sed ipsum quoque regnum cum periculo 
ceterorum regnorum suae Maiestatis atque adeo totius ckristia-
nitatis incommodo praesentissimo disperdidit iste generalis. 

20. Nemo profecto negare potest, oestro et rabié tanta 
quaestus avaritiaeque stimulis tantis raptum et agitatum fuisse 
ut inter cetera liorrenda eius facinora quendam Turcam ex sin-
gulari dei Providentia et miseratione cum duobtis famulis ex 
Turcia elapsum et in arcem Onodinam appulsum et christia-
nismo nomen dare volentem apud se per octiduum detentum 
et magnificis ad honores provebendi promissis inescatum, tan-
dem autem patrem in Turcia ipsi ditissimum esse cognoscens 
mox instar aliorum mancipiorum in compedes gravissimas vi-
ginti sex libras ferri ponderantes daret et nonnisi duodecim 
millibus florenorum redemptum dimitteret, spoliatum septin-
gentis florenis, quos ille praesentes habebat. Quod revera 
factum in istis locis inusitatum et inauditum prorsus, contra-
que christianum amorem fűit, aliquem cbristianitatem am-
plecti volentem ita male excipi ut apud ethnicos ipsos hoc usu 
venire non soleat. 

21. Null um tarnen et hic avaritiae, causae sui casus et 
totius regni deplorandae amissionis, modum constituerat fa-
céré. Nam impulsu naturalis aviditatis, ubi regno fugatus 
Eperiesinum transiit. in liospita domo cistas duas mercatorias 
versus Poloniam tutioris adversationis causa relatas, offendens 
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manu propria effregit, rebus inde exemptis et currui impositis 
terga declit. E t scelerum talium numerus innumerus est, nec 
adducenda fuerant pl ura, ne lector plus justo defatigaretur, 
ceteris ad juris actionem contra scelus boc instituendam re-
servatis. 

Supra bactenus commemoratos articulos in aulam se 
contulit caesaream comes Belgioiozius, ubi versans praesum-
ptuose et contumaciter cum suis complicibus defensionem sui 
minatur, sonandoque vindicem se futurum, prae se fert et bla-
terat, se si sua Maiestas ipsum ab officio pristino velit remo-
vere, vitám suam potius amittere velle; suis denique patratis 
sceleratus caesareae Maiestatis, in eiusdem justitiae et clemen-
tiae praejudicium obvertit maudata, deque rerum suarum nisi 
audiatur typis publice editione cogitare. 

22. Quoniam igitur tóti orbi terrarum iam notissimum 
est caesaream Maiestatem contra comitem Hardeckium etPa-
radizerum, quorum uterque uuum dumtaxat tradidit praesi-
dium, ju re voluit inquisitionem et executionem fieri saepissi-
me vero dictus comes Belgioiozius tantum et integrum reguum, 
in quo Maiestatis caesareae totiusque cbristianitatis salus ost 
posita et cuius ad conservationem contra cliristiani nominis 
hostem liaereditatem innumeras pecuniarum myriades insuin-
ptae, totque millia miserorum cliristianorum occubuerunt, per-
diderit, si jus et justitia ab ipsomet expetita propterea admi-
nistrata fuerint, omnes et singulos ubique plurimum eiusdem 
afíiceret executio. 

U t autem nullus Maiestati suae praescribatur modus, 
ipsémét quo justitiae satisfiat et autoritas suae Maiestatis in-
tegra conservetur, veritasque provebatur, res tota eiusdem re-
linquitur arbitrio. 

(Egykorú Irat, Szamosközy kezével.) 

Hey. Coll. LXVIII. 298. (lehúzva 446.) lap. 1 6 0 4 . 

B o c s k a y I s t v á n g e n e a l ó g i á j a . 

Sulyok Bálás leánya volt Bocskay Istvánnak az anyja, 
kit Bocskay György vött volt. Bocskay György leányi ezek: 
Bocskay Erzsébet, Bátori Kristófné; Bocskay Anna, Kendefi 
Jánosnő; Bocskay Sára, Bagdi Györgyné; Bocskay Judit, 
Bánfi Kristófné; Bocskay Kristina, Palocsay Horvát György-
né; Bocskay Ilona, Haller Gáborné. Férfi gyermeki ezek vol-
tak: Bocskay István, ki most él; Bocskay Jeremiás; Bocskay 
Gábor ; Bocskay Simon, és ötödik nem tudom ki. Ezekben 
kettő pap lőtt, hárma megházasodott volt, de mind ez férfi 
gyermeki magtalan holtanak meg. Mindenestül Bocskay 
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Györgynek tizenöt fia leánya volt, de ezek kivűl az többi mind 
kicsinsígekben holtak meg. 

Geszti Ferencz anyjának az jobbanyja (avia) Pernyezi 
Erzsébetnek Keserű Jánosnénak az jobbanyja ésBocskay Ist-
vánnak a nagyanyja mind az nagy Török Bálint leányi volta-
nak. Azért ezek között in tertio gradu ilyen atyafiságok voltak: 

Az Bocskay István eleiben volt egy Simonit ban. Ennek 
volt egy felesége. Történik hogy ott az faluban egy asszonnak 
leszen uno eodemque partu három gyermeke. Mikor ez gyer-
mekeket Simonit ban felesége eleibe vitték volna, mond: soha 
én nem hihetem, hogy egy férfitúl valók ezek. Mond az ura 
neki: te neked, úgymond, hét is lehet. Azonközben Simonit 
Bant hadba hirdetik. Elmegyen az hadba, és míg oda jár, az 
feleségének hét gyermeke leszen egy szüléssel. Az asszony az 
elébbi szavára emlékezvén, és félvén, hogy az ura ha haza jű, 
gyanakodni kezd felőle de adulterino conceptu, miérthogy ű 
is azelőtt úgy gyanakodik volt amaz három gyermek felől, az 
egyik fiát az hét közzűl megtartja és az hatat egy asszonnak 
adja, hogy kivigye és elveszesse. Az asszony egy vékába rakja 
űket és az fejére tévén egy tó mellé viszi űket, az hova Simo-
nit Banné hatta volt, hogy az gyemekeket vesse és beleölje. De 
az asszony meszánván az gyermekeket, nem öli meg, hanem 
feltartja űket. Mikor azért Simonit haza jött volna az hadból, 
az asszony megjelenti neki az hat gyermeket, fiait. Simonit 
titkon feltartatja és valaminemű állapotban, ruhában és min-
denképpen tartották azt az egyet az udvarban, szinte úgy tar-
tatta amaz hatot az asszonnak Mikor öt avagy hat esztendős 
korokban mind az hét gyermekeket egy szinű ruhában fel-
hozatta volna udvarában és az felesége előtt Simonit meg-
állatta volna, kérdi Simonit az feleségétűi, hogyha ismerné 
azokot az gyermekeket kié volnának. 

Megismeri az asszony az ű fiait és térdre esvén bocsá-
natot kér az urátúl ez nagy vétekrűl. Igy meglévén ez dolgok, 
azután az czimerét az király az Bocskay nemzetnek, kik ez hét 
gyermekrűl származtanak, ad ezeknek egy oroszlánt czímerűl, 
ki az szájában és lábában egy nyilat tart, az farka penig hét 
ágra discrimináltatott, mely az hét fiakot jegyzi. 

Oldalt: Az oroszlán három dombon áll, idest trimonti 
innititur. 

1604. Hev. Coll. LXVIII. 147. (lehúzva 299.) lap. 

B o c s k a y t á m a d á s á n a k o k a 1604. 

Bocskay István támadásának ez okát mondják. Bocskay-
nak sok jószága és várai voltanak Érdélben, úgymint Kaplan 
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vidéke, Vechy, Sajó, Déva, Egeres etc., melyeket nem remén-
hetett, liogy az német király ű neki megadja. Ezokáért más 
utat kezdett keresni. Látta azt is, liogy az németnél sem hitele, 
sem becsületi neki nincsen, Zsigmond befogadása után Opuliá-
ból (1598). Ezokáért látván, hogy nemcsak várait visszafog-
lalhatja, de az erdéli fejedelemségbe is beutat találhat az tö-
röknél : az törökkel közli az dolgot. Bethlen Gábor és az több 
magyarok akaratjából, kik az török között voltanak, az erdéli 
fejedelemséget kérni kezdi és immár meg is volt az török csá-
szártúl igírve neki. Ennek ez levelét Bethlen Gábor vötte volt 
kezéhez, több egyéb levelekkel együtt, Mikor Bethlen Gábor 
Temesvárnál volna törökkel magyarral öszve, Henricus Daval-
lus reá üt és miérthogy éczaka volt az dolog, Bethlen Gábor 
és az többi alig szaladnak el. Bethlen Gábor sátorát és mar-
háját feldúlják. Az Bocskay levele volt Bethlen Gábor dol-
mányába, az dolmányt is az magyarok elkapják. Ez dolgot 
azután Bethlen Gábor megírja egy rabtúl Bocskaynak, hogy 
az levél mind dolmányostól az magyarok közibe akadt, azért 
az titok kijelent, viseljen gondot magára. Ez levél akad az 
kassai generalis Belgioioso kezéhez, és mindjárt mit cseleked-
jenek Bocskay val, tanácskozni kezd az generalis az vele való 
urakkal, és Érdélből is Paulus Crauzenek commissariust és 
Sennyei Pongráczot kihívatja Rakomazra, az hol akkor az 
generalis volt. Ott végezik azt, hogy Bocskayt valami móddal 
megfogják, ha ez nem lehet, várait szedjék el, Szentjobbot, 
Kerekít és Sákát. Ez várak megvételére Peez Jánost alá-
hívatja háromezer slesiai némettel, álgyúkkal és taraczkokkal. 
Ez végezést megértvén Bocskay, megrémül, és látván, hogy 
nagy az vétek és az német király kegyelmében semmi bizo-
dalma nem lehet, kételen maga ótalmára kardot kelletik fel-
kötni. Ez volt oka az Bocskay támadásának. Igy mindenképpen 
az magyar hajdukot felindítván és melléje hajtván, igirettel, 
fizetéssel, szép szóval: nagy hirtelen hadat gyűjt, az Peez Já-
nos németit először levágatja. Ezzel megbízván magokat, in-
kább megsokasodnak. Látván az királyképe generalis Belgio-
ioso, hogy Váradra kezdik beszorítani, jobbnak itíli, ha Várad-
rúl Kassára megyen fel. Elindúl minden hadával, u. m. ötezer em-
berrel, némettel, balonnal, ráczczal és az erdéli haddal, kik erdé-
liek u. m. ezeren voltanak, kiknek generálisok Sennyey Pongrácz 
volt. Mikor az Tiszán Tokajnál általkelnének, az ráczokot az 
Bocskay népe levágja. Az generalis Belgioioso száll Szántó 
városhoz az ü népével, az erdéli had nem messze oda száll 
Csikefalvába *) be Szántóhoz egy fertály mélyföldnére (Bodó-

'*) Czekefalva most. 
MONOM. IIUNO. 1IIST. SCRIPT. XXX. 16 
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küliöz nem messz ez liely). Ott mikor volnának éczaka másféle 
hajdúság, kik mindenütt ott az földön meggyülekeztek volt. 
megütik az német hadat. Nagy kiáltás, liarczolás, puskalövés 
kezd lenni. Küldik oda Kemény Boldizsárt, hogy megkímellje 
mi az dolog. Kemény mikor látta és hallotta volna, hogy liar-
czolás vagyon köztök, visszamegyen, megmondja, mint vagyon 
az dolog. Sennyey Pongrácz és az több nemesség mindjárt 
felülnek. Ez nemességgel voltak székelyek, u. m. háromszáz, 
ezek is együvé adják magokat az nemességgel. I t t ily végezés 
leszen. hogy Erdélyre hazajöjjenek az székelyek és nemesek, 
ük az német tábort tovább nem késérik, itthon hazáj okban és 
feleségekhez, gyermekekhez hazajünnek, itt várnak meg min-
den szerencsét. Sennyey az generálissok megengedi nekik az 
hazajövetelt. De ű Sennyey egy néhány magával, Kornis Bol-
dizsárral, Marko vajdával és több egyebekkel az német után 
akarnak menni. 

Igy az erdéli nemesség kalauzt fogadván magoknak 
ugyanazon falubeli egy paraszt embert, az tályai erdőn által-
jünnek Bényére, onnat Sárospatak mellől Kisvárdára, Leán-
várnál kelik az Tiszát által. Voltak itt egy társaságban ezek 
az székelyekkel együtt, u. m. nyolczszázan. Ezek hazajünnek 
Érdélbe. Sennyey Pongrácz és a többi, kik oda maradtak volt, 
azok is kalauzt fogadnak, hogy más uton menjenek Kassa felé. 
Mint jártanak legyen, ezután megtudjuk. 

Váradon lévén az kassai generalis, dúltak fel az balonok 
és németek és ráczok az városban ezer háznál többet, kiknek 
marhájokot, éléseket felsákmánlották, semmiért egyebért nem, 
hanem csak, hogy igy tetszett, Mert az német hadnak oly szo-
kása vagyon, hogy sociorum fortunas non secus in praedam 
convertat, quam hostium. 

Az hajdúknak adós volt az kassai generalis öt hópénz-
zel. Ezt mikoron kérnék tüle, végre egy-egy hópénzt ad nekiek, 
csak hogy inkább mellette tarthassa ükét. Az hajdúk felveszik 
ez egy hópénzt, de mikor az többit ki nem vehetnék, úgy mennek 
Bocskay pártjára, Ezeknek hadnagyok volt Denghelegi Mihály 
és Ibrány Ferencz, és többen is mint Szénási Mátyás etc. 

Iíev. Cod. L X V I I I . 263. (lehúzva 427.) 1. 

1604. B o c s k a y I s t v á n t á m a d á s a . 

Bocskay István támadása igy kezdetett: Mense Maio 
anni 1604. az német császárnak Magyarországon való sok ke-
»yetlenségit és hitben való megháborgatását elunván az egész 
:>rszág, nagy fohászkodással igyekeztenek az régi szabadságra. 

Későbbi 
oldal jegy-
zet fent : 

Nem igaz 
hírek, sok-
kal külön-
ben vo l t 
az dolog. 
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Bocskay is látván, liogy szinte elnyomorítaná ez országot az 
német, ily dolgot kezd az közönséges megszabadításra. *) Küld 
egy levelet Bethlen Gábornak, ki akkor Yég-Szenderoben volt 
az több magyarokkal, ilyen formán: Értettem, úgymond, hogy 
az hatalmas török császár nagyságodnak adta volna az erdélyi 
fejedelemséget, melyen igen örülök és elhigyje nagyságod, hogy 
én is egy vagyok azok közül, kik nagyságodnak javát kívánják. 
Kérem nagyságodat, hogy nagyságod szerezzen énnekem oly 
hitelt az császárnál, hogy avagy énmagam vagy emberemet 
küldhessem, avagy mehessek hozzája. — Ez levelen mindnyá-
jan kapnak az magyarok és Bethlen Gábor is megírja Bocs-
kainak, hogy csak addig rendelte az vezírpasa űtet az magyarok 
előtt valónak, mig Erdélybe bejöhet és itt az kit az ország vá-
laszt közönséges akaratból, az leszen fejedelem. Az mi néz penig 
az török császár akaratjára, ű levelet- szerez neki mindenrűl, vala-
mit akar. Az magyarok penig, kik ottbenn voltak és Bethlen 
Gábor is az erdélyi fejedelemséget Bocskaynak szerzik és errül 
levelet irnak Bocskaynak. Ez levelet küldik egy rabtúl Bocs-
kaynak. Bocskay viszontag nem mer levelet írni, hanem szóval 
izen az magyaroknak ilyen formán, hogy küldjön az vezér egy 
lovat neki, az lovon nyereg legyen magyar formára, az nyereg 
szárnyában az fa közé csinálják be az császár hitlevelét, az 
muftiét és az vezér basáét. így levén az dolog, szinte ezenképen 
mind az lú, az nyereg és mincl az levelek megkészíttetnek. Ez 
leveleknek mását vötte volt ugyan az portán egy Fenessy Ist-
ván deák és ez leveleket az zsebébe hordozta. Mikor ez lovat 
és az titokleveleket azon rab hoznák Gyula felé, mintha sacz-
czába hozná az lovas Bocskaynak, valami csavargó hajdúk miá 
nem jöhet akkor Bocskaylioz el, hanem az török rab mind az 
lóval, mind levelestül beszalad Gyulába. Azon üdőbe történik, 
hogy Henricus Davallus comes a Dampierra Magyarországból 
csatára kiüt Tömösvár felé, ott talál szerencsére Tömösvár 
mellett az Bethlen Gábor hadára, az hol volt Fenessy István 
deák is, kinél volt az Bocskaynak szóló császár levelei. I t t azo-
kat az leveleket Fenessy dolmányával együtt elviszik az haj-
dúk. Ezen mindnyájan az magyarok, kik Bethlen Gáborral 
voltak, igen megbúsulnak. Megizenik titkon Bocskaynak, hogy 
viseljen gondot magára, mert az leveleknek mása kézhez akad-
tanak. Ez Davallus csatája mikor lőtt, akkoron Bocskay Ist-
ván Kolosváratt volt Erdélybe. Ezenközbe az leveleket fel-
viszik Kassára és megérti az német lierczeg Maximilián és az 
német császár Rudolph Bocskay dolgát. Meghagyják az kassai 

*) A kővetkező sorok e szókig: javát Icivánják, le vannak húzva, 
oldalt t a l á n Szamosközy kezével ez áll : ez közel sem igy volt. 

1 6 * 

Oldalt : 
A. vide fol . 
seq. Ez kö-
zel sem igy 

< volt . 
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kapitány Barbianusnak, liogy mindjárt Bocskaytúl minden 
várait elvegye és ű magát megfogja. Barbianus Kerekit meg-
szállja, de onnat hiában elmegyen. Azonközben jű volt Peez 
János nagy haddal Váradra, Bocskay is maga oltalmáért fegy-
vert vonszon. Rátámad Peez hadára, megveri. És Barbianus is 
Váradrúl kimegyen, hogy Kassára menjen, de ott be nem bo-
csátják mint latrot, hanem Bocskay Kassába beférkezik. Im-
már Bocskay Kassában volt, mikor az török császár leveleit és 
lovát Gyulából megküldötte az gyulai bék azon rabtúl Bocs-
kaynak. Melyet mikor Bocskay hozzá vött volna, azután osztán 
nagyobb erővel, török segítséggel és mindenképen jobban és 
serínben fogott az dologhoz. 

Hev. Coll. LXVII I . 265. (lehúzva 428.) 1. 

A d p a g . 427. (értsd: »Bocskay I. támadása«-hoz,) *) 

Mindeneknek előtte Betlen Gábor, Szilvási Bódizsár, 
Balassi Ferencz, és az kik odabe voltanak az törökök közt az 
fűemberek magyarok, azok irtak Bocskaynak, hogy vegye fel 
az erdélyi fejedelemséget, ím neki szerzik az török császártúl. 
Erre ez izenetre küldötte be kozzájok Bocskay egy török rab-
ját, kitűl szóval izent csak, mert levélbe nem akarta ez tiikot 
irni. Az török rabnak minden saczczát megengedte, csakhogy 
járjon híven el az dologban. Igy elbocsátván az törököt meg-
hagyta szóval az töröknek, hogy az császártúl szerezzék meg 
levéllel az erdélyi fejedelemséget. Mikor az levelet az császár-
túl és az muftitúl kivészik, azzal igy cselekedjenek, hogy az 
vezér küldjön egy lovat Bocskaynak nyergestül, az nyereg-
fájába becsinálják mind az leveleket és úgy hozza el azon rab. 
Az császár leveleit Nagy Albert csinálta be Nándorfejérváratt 
az nyereg közibe. Azért itt azt kell igazán megtudni, hogy az 
török közt való magyarok indították először az erdélyi fejede-
lemséget, hogy Bocskaynak adják, nem ű maga Bocskay in-
dította. 

1 6 0 4 . Hev. Coll. LXVIII . 182. (lehúzva 350.) lap. 

B o c s k a i t á m a d á s a . 
Bocskay István miulta Érdélből kiment Bátori András 

idejében anno 1599. nagy gyűlőségbe volt az németnél. Oly igen 
suspectus volt minden dolgában, hogy anno 1604. Prágában fog-
ságba akarta az német fejedelem vetni Nyári Pállal egyetemben. 

*) E kikezdéshez oldalt Szamosközy a kikezdés elejét lehúz-
ván, ezt jegyzi meg : Nem igy volt ez. E g y m á s egykorú kéz pedig az 
elébbi oldaljegyzet alá ezt irta : Vaj bezzeg igaz volt ez. 
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Es Nyári Pál t ugyan megfogták,Bocskait Naprági Demeter pis-
pek oltalmazta, ki ha nem lött volna talán ugyan fogságba esett 
volna. Ez dologrúl Bocskai gondolkodván hogy igen vékonyon 
volna ű az németnél és félő volna, hogy egykor elvesztenék, kezd 
gondolkodni maga és nemzete felől, és hogy az német nemzet-
ségnek minden szándéka az volna, hogy az erdélyiek elvesztése 
után az magyarországiakat fogyassa el, kezd az török felé gon-
dolkodni és ez méreg ellen orvosságot az térj égtől venni. 
Végez Bethlen Gáborral (ki az törökök közt volt és az több fűbb 
magyarokkal is, hogy az Erdéli fejedelemséget szerezzék neki 
az török császártúl. Bethlen Gábor gondolván az ű ifjúságát, 
hogy ű neki nem illendő az erdéli fejedelemségen kapni, Bocs-
kainak szerzi az vajdaságot. Erről az török levelet is ad, hogy 
Gábor Bocskainak küldje. Ez levelet ezen nyáron Tömösvár 
alatt az Bethlen G. ruháival együtt elnyerték az magyar haj-
dúk, Davallus comes mikor Temesvárra ütött volna. Ez levelet 
látván az kassai generalis, valami gyűlést hirdet Kassára és 
Bocskait is oda hivatja) (Oldaljegy zeihen erre vonatkozólag: 
»Nem igaz, ne higyjed« áll, sa zárjel közötti része át van húzva). 
De Bocskai ezt megértvén, mint legyen az ű dolga, nem me-
gyen Kassára, hanem inkább magát mint oltalmazhassa azon 
leszen. Solyomkűbe megyen az hol marhája és minden pénze 
volt. Vévén eszébe, hogy az erdéli had oda kimenne Váradra, 
nem bizván magát Solyomkűbe (1 die Oct.) kimegyen Szent-
jobra. Ott elrendelvén dolgát, két szolgáját előhívatja, kikhez 
leginkább bízik volt Székely Ferenczet és Fráter Istvánt, ennek 
ugyan egy rokonát is adta volt Bocskai feleségül. Ezeknek meg-
jelenti Bocskay szándékát és dolgát és u. m. tanácsot kérd tülök. 
Az szentjobi predicator Paulus Decbjei is ott volt velek. Az két 
szolgáját Frátert ésFerenczetmegesketteti, hogy senkinek az dol-
got nem mondják. Amazok megesküsznek. Igy megmondja Bocs-
kay, miképpen az ű levele az német kézhez esett volna és félne, 
hogy veszedelmére lenne neki az levél, mit kellene cselekedni, 
tudakozik volt tülök. Frá ter azt adja volt tanácsúi, hogy kér-
jen kegyelmet az császártúl. Bocskai erre azt mondja, hogy 
nincsen semmi bizodalma, az császár kegyelmébe, mert ezelőtt 
is kicsinen múlt az ű halála, Végre az papot félen híjjá és tanács-
kozván vele, az pap mond: ez dolgot, úgymond, nem kell vala 
ez embereknek megjelentened, mert ez nem leszen titok sok 
ideig. Én azt adom tanácsúi hogy fejed oltalmáért mindent 
cselekedjél. Im az hűt dolgában szüntelen háborgatnak ben-
nünket, talán azt is jobb véghez viheted etc. 

I t t is Szentjobbon Bocskai nem bizván magát, az várat 
arra az két fű szolgájára Székely Ferenczre és Fráter Istvánra 
bízza, megajándékozván űket és kérvén hogy tartanák mago-



2 4 6 SZAMOSKÖZY' ISTVÁN. 

kat az hívséghez. Elmenvén Bocskai Kerekibe, mely Szentjobb-
hoz u. m. három mélföld, ez két szolga gondolkodni kezd az 
Bocskai dolgárűl, félvén azon, hogy jövendőre ha Bocskainak 
veszedelme történnék, az ű dolgok nem jól lenne az német miá. 
Ezokáért mennek az kassai generálishoz Jacobus Belgiojosa-
hoz, megmondják neki az urok titkát és minden szándékát és 
liogy az várat is Szentjobbot űk az német kezéhez akarnák adni. 
Belgioiosa jó néven veszi tülök és valami pénz és egyéb marha 
az várban volt az két szolga mind magának megkéri és az 
generalis is nekik engedi. (Oldalt: Kevés igaz vagyon mind 
ezekben.) 

Igy az generalis kétszáz németet küld Váradrúl Szent-
jobbra és minden akadály nélkül készen beszállanak az várba. 
Immár Székely Ferencz és Fráter István felosztoztanak volt az 
várbeli marhával, mondják hogy Haller Gábornak is tizen-
hatezer forintja volt ott, kit Bocskainak adott volt tartani. 

Igy az németek beszállván az várba, minden szolgáit 
Bocskainak kirekesztik onnat, Fráter Istvántúl és Székely Fe-
rencztül minden marhát elvesznek, úgyannyira hogy csak egy 
rósz dolmánban, nadrágban bocsátják ki onnat üket, ugy 
megfosztják üket, 

A szentjobbi papot, ki calvinista pap volt, mind felesé-
gestül, gyermekestül levágják: (Oldalt: »nemigaz« s áthúzva.) 

Immár az erdéli had 8 et 9 octobris és ki azután és ki az 
előtt egyszer is másszor is kiindulván Érdélből Várad felé, az 
Keres utján mennek ki. *) Igy volt penig az végezés, hogy ott kin 
az király képe Kerekit szállja meg Bocskaira, ittbenn az erdéli 
had Solyomkövet, De sokkal külömben történt az dolog, mert az 
generalis Váradrúl küld Kereki alá, hogy szép szóval kérjék és 
ha meg nem adnák, erővel is az mint lehetne érte lennének. Volt 
az várban Eörmendi Pál, Bocskai jámbor szolgája, az sem szép 
szóra, sem erőre semmiképpen meg nem adja az várat. Igy Ke-
reki alól visszaszáll az had Váradra és az erdéli had is Telegdrűl 
kimegyen és Adorjánhoz száll. Mikor idejutottak volna, immár 
akkor Szentjobb német kéznél volt. Innét az erdéli had me-
gyen be Váradba, az hol az kassai generalis volt. Immár igy 
levén az dolog, Bocskai minden magyarságot, levéllel üzenettel 
és mindenképpen felgyűgyött volt széllel. Egri János az magya-
rok hadnagya volt egy, kinek háza és öröksége Kerekibe volt. 
Lippai Balázs másik hadnagy volt, ezeknek és minden hozzá-
tartozóknak hópénzt ad és minden igírettel melléje vonsza űket. 

*) Ide vonatkozó későbbi jegyzet: Thur i Ferencz ötven drabanttal 
megyen volt k i Érdélből Várad felé, az sólyomküviek kiütnek reájok, 
mind beviszik üke t és fogságba vetik. Egy holnap múlva Bocskai eleresz-
teti űket i lyen módon, hogy neki mil i ta l janak. 
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Ezenközben történik, hogy Peez János az siléziai néme-
tekkel Diószeghez jü, oda rámennek az felgyűlt hajdúk és ott 
mind levágják űket mind gyermekekkel, kurvájokkal együtt, 
kik az gyalog németekkel az ű módjok szerint ugyan számosan 
voltanak. Ez lött az németek veszedelme Octobris 15 napján 
pénteken. Igen kevesen szalattanak be Váradba bennek; vol-
tak egygyel is mással is mind asszonyemberekkel, gyermekek-
kel, kocsisokkal és egyéb efféle aprólékkal egyetembe, többen 
háromezernél. Ezt az kassai generalis megértvén minden ha-
dával kiindúl Váradról Diószeg fele, hogy az magyarokkal 
megvíjjon, de mikor eszébe vötte volna, hogy nem bir velek, 
nem mer megvíni velek, hanem visszaszáll Váradra. 

I t t egy néhány nap lévén die 23. Oct. szombaton indúl 
ki az generalis minden népével Váradrúl Tokaj fele. Azelőtt 
egynéhány napig és akkor is mikor kiindulnak azt hirdetvén, 
hogy az szakmári uton Szakmárra mennek. Ez oly titkon volt, 
hogy az urakban is, kik magyarok voltanak, senki nem tudta 
hova mennek és mely. fele. Igy volt az szándék, hogy Kismar-
jánál keljenek által az Beretyó vizén, de mikor megértették 
volna, hogy túl az magyar sereg készen várja üket nagy félve, 
rettegve és nagy rémüléssel Pocsajra verekednek és ott kelnek 
az Beretyón által, az ki hol költözhetett, ugyannira, hogy az 
balonok közzűl és egyéb rendbeliek közzűl is, kiknek rosz lovok 
volt, sok bele holt, némely nehezen verekedvén ki, lovát ott 
háttá és avagy más társa lovára ült, vagy gyalog kellett elma-
radni. Ilenképpen Váradrúl szombaton tizenegy órakor kiindul-
ván, oly sietséggel és oly rettegéssel mentenek nappal és éten-
éczaka, hogy másnap estvére jutottak az tokaji hidhoz azon va-
sárnap 24. die Oct,Ott Tokajnál egy hajókra csinált híd vagyon 
az Tiszán. Oda jutván mindjárt az generalis puskás nemeteket 
állat az hid végére ezokáért, hogy az hidra ne tódúljanak, ha-
nem szép renddel menjenek által Tizennégy seregbe volt az 
generalis hada mikor Váradból kiindúlt, ugy intézhetem hogy 
mindenestül voltanak ötödfél ezeren. Az tokaji hídon először az 
németek és valónok, olaszok mentenek renddel ketten-ketteu 
által, az magyarságot mindenütt utói hatták, végre éfél tájon 
avagy utánna ezek is által költöznek. Immár az rácz had, ki-
nek falujokát, feleségeket, gyermekeket az hajdúk azelőtt egy-
néhány nappal levágták, dúlták és felégették volt, ezek is öszve 
gyülekezvén, mikor megértették volna az generalis jövetelit, 
ugyanazon hadba jöttenek volt, és miértliogy az hídon* nem 
mehettenek mindjárt által (mert az németek és valonok köl-
töztenek) mennek be Rakomazra és ott telepednek le, nem fél-
vén semmi ellenségtűi. Ezekkel együtt székelyek és magyarok 
mennek oda be az faluba, mely az hidtúl volt u. m. egy fertály 
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magyar mélföldnére, várván azt, hogy mikor az német és valón 
tábor által költözik, űk is azután az tábor után általmenjenek. 

Ott az ráczok addig nyugodtanak és várakoztanak, hogy 
immár hétfűre virradólan azaz 25. die Oct. mikor semmit nem 
félnének, nagy hirtelen reá ütnek az magyar hajdúk Rako-
mazra, egyelőször mind magyart, ráczot egyaránt vágtanak, 
mert az első berolianásban nem válogathatták meg űket, de 
azután az magyart nem bántották, sőt kiáltották és meghatták, 
hogy félre álljon az magyar.*) Sokan igy cselekedvén meg-
menekettek mind magyarok, és mind székelyek. Az ráczokat 
mind házban, mind ház kivűl valahol kit találtanak mind 
vágton vágták. Az generalis hada német, valón, erdéli magyar, 
és valakik voltak, onnat túl az hídon, az Tiszán túl nézték és 
hallották ezeknek veszedelmeket. Mikor megütötték volna Ra-
komazban az ráczokat, az várból Tokajból álgyúkkal lűttenek, 
abból vötték eszekben az magyar hajdúk jelenléteket és az 
ráczok veszedelmét. De az generalis hadából senki nem ment 
segítségre által, mert igen szoroson volt az dolog. Végre Sze-
gedi Marko az rácok kapitánja csak szőrin lovára ragadván és 
félig mezítelen által úsztatja az Tiszát és úgy jű az generalis 
hadába. Voltak az ráczok, az mint megintézhettük, négy seregbe. 
Számok zászlój okhoz képest kétezeren volt, de személy szerént 
voltak u. m. ezer hétszázan, azokban huszonöt el nem szaladott. 

I t t azt kérdezhetné valaki; miért az Beretyónál meg nem 
állották útakot az magyarok az generalis hadának. Ez így volt. 
Hogy mikor az generalis oly sokasággal és oly készülettel Vá-
radrúl kiindult, akkor az magyarok Kismarján túl Diószeg felől 
várták az generalist kész haddal. Mert az hajdú magyarok azt 
tudták, hogy az generalis reáj ok megyen és velek meg akar víni. 
Maga az generálisnak eszében sem volt az, hogy megharczoljon, 
hanem inkább arra volt gondja, hogy az ű népével titkon el-
szaladhasson. Igy az generális az kismarjai útra nem menvén, 
Pochayra tért és ott költ az Beretyón által. Ezt az hajdúk nem 
tudván, melyre tartott az generális, az szakmári útra vigyáz-
tanak, mert először is arra adtanak volt utat és miérthogy 
éczaka setét volt, nem tanálhatták meg az generalis hadának 
utát, hanem majd inkább mind egész éczaka mig az generalis 
ment azok táborba vesztegségbe voltanak és magokra vigyáz-
tanak inkább, hogy valami csalárdság ne essék rajtok. Reg-
gelre kelve az hajdúk, mikor mindenfele nyomoznák űket, ve-
szik eszekbe, hogy más uton elszaladott az generalis. Utánna 
minden táborokkal és űk is Tokaj fele igen sietséggel ügetnek, 

*) Oldaljegyzetben : Volt ott Bakomazon Lonay János u. m. két-
száz magyarra l , azokban is nagy kár lőtt . 
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ugyanriira liogy másfél nap az generalis tizenkét magyar mély-
földet ment Váradtúl fogva Tokajig, azt az magyarok vasárnap 
menték el. Mondják hogy az hajdú magyarok sok idővel eleit 
vehették volna az generalis hadának, de az vele való magya-
rokat szánták és azokat nem akarták az németekkel és valo-
nokkal együtt veszteni. Igy hétfűre virradván, ott az Tokaji 
hidnál termettenek az magyarok, mikor immár az generalis 
hada általköltözött volna az hidon. Ezokáért az ráczokra ütöt-
tenek, kik még által nem költöztenek volt, hanem Rakomazon 
telepedtenek volt le. Azokat levágván, az hajdúság se ment, 
avagy nem akart akkor által menni az hídon és az generalis 
hada is nem igyekezett által reá jünni az magyarokra. 

Ez igy levén és az Tisza két fél ellenség között le-
vén az generalis három fű embert küld az hajdúkhoz 
hitre, az egyik volt Henricus Davallus comes ab Ampíerra, 
az másik Pete László magyar úr. — Az hajdúk had-
nagyi voltak Lippai Bálás, Egri János és több. — Ezektűi 
azt kérdeti mi az oka, hogy igy az császár hívsége mellől elál-
lottanak. Ezek azt felelték, hogy nem tartozunk mi annak hív-
séggel, ki mi hozzánk nem hív. Sok esztendőtűi fogva az német 
prattikáit eszünkbe vöttük, Érdéit elfogyatá, elveszté, meg-
emészté, azután minket akar immár főttig eltörieni, hütünkben 
megháborgat, sem testünkben, lelkünkben nyugodalmunk nincs 
miatta, tisztességünk, fizetésünk semmi nincsen utánna, csak 
reménségünk sincs, nem hogy egyébb jó volna, megmaradásunk 
felől etc. 

Pe te László mondja: miért az császárhópénzétfelvetté-
tek hát, ha nem akartok neki hívek lenni? 

Az hajdúk mondják: az mely hópénzt nekünk adott az 
generalis, arra megszolgáltunk, sőt még azon kivűl tiz hópén-
zünk vagyon, az mit meg nem fizetett, azért nem tartozunk 
sem szolgálattal, sem semmi hivséggel. 

Davallus et Pete László visszamenvén az generálishoz, 
elmennek mind táborostúl. Azon estve mely volt hétfűn 25. 
die. Oct. jutnak Czekefalvára Szántóhoz közel. Szántónál meg-
száll az német és valón had. Czekefalvába beszáll az erdéli had 
Sennyey Pongráczczal. Az székelyek, kik u. m. ötszázan volta-
nak, csak közel az erdéli nemeáekkel szállanak. Ezen estve 25. 
Octobris azjtassai generalis egynehány főemberekkel Thomas 
conteval Capreolival, Kornis Bódisárral, Marko vajdával és 
több fűemberekkel (Oldalt: Leka Agával és egyebekkel) hírre 
nem adván sem Sennyey Pongrácznak, sem egyebeknek az ű el-
meneteleket, melyen igen csudálkoztanak mind Sennyey és mind 
az többi. — Azon éczaka u. m, tiz órakor nagy zendülés leszen 
az generális táborában. Mi volt, azután értették meg, hogy az 
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hajdúk közel voltokat értvén nagy rémüléssel táborokat elin-
dították. 

Itt Sennyey Pongrácz az erdeliek generalisa látván az 
dolgot mint vagyon, küldi Kemény Boldisárt először hogy meg-
lássa micsoda zendülés vagyon az generalis táborába; — az oda 
nem mervén menni, azután küldik az nemes uraim Tarnóczy 
Sebestyént és Bethlen Gergelt együtt, kik meghozzák, hogy 
nagy sietséggel menten megyen az generalis tábora. Az erdéli 
nemesek, kik u. m. hatvan lúval ha voltanak, mennek Seny-
nyeyhez, búcsút kérnek és vesznek tűle. Sennyey megengedi, 
hogy Érdélbe haza jűjjenek és levelet is ad nekiek, hogy ű en-
gedőiméből jöttek vissza. 

Igy az nemességhez az székelyek is hozzájok adván ma-
gokat, kik voltak u. m. hatszázan, kalauzt fogadván jöttenek 
az tályai erdőn által Bényére, onnat Sárospatakra, ott az Bod-
rogon által Sárospataknál és Kis-Várdára és igy Érdélbe. — 
Mint jártanak azután megértjük másszor. 

Mikor Sennyey az erdéli nemességet visszabocsátaná, 
szép intésekkel intette őket, hogy az hivségliez tartsák mago-
kat, mert az németnek oly boszankodása vagyon az magyar 
nemzetre, fűképpen az erdéliekre, hogyha ezután valamiben 
megesnek, egy lábig mind el kell veszniek. Azért ott is Seny-
nyey fogadta nekik, hogy mindenütt valahol leszen jó törekedő 
lészen mellettek, csak hogy viseljék úgy magokat, az mint az 
hívség és tisztesség kívánja. Erre ugyan rá kérdette fejenkint 
űket, hogy ha felelhet-e felölök, vagy nem. Amazok feleltek 
magok felől és úgy levelet adván nekiek, visszabocsátotta űket. 

Sennyey Pongrácz ugyanazon faluban Czekefalván ka-
lauzt fogadván, más utón ment Kassa felé. Ezokáért készerit-
tetett penig elmenni akkor, mert Sennyeynek minden marhája 
Kassán volt és oda fel is Nádasdinénál ezüst arany marhája 
pénze. Ezt Nádasdinéhoz Sennyey Gáspártúl az rokonátúl 
küldte volt fel tavaly mense Septembri 1603. 

Mikor hallotta volna Sennyey Pongrácz hogy az genera-
lis és Kornis Bódisár és az seregbeli fűfű emberek elszökte-
nek volna Szántórúl jó idején, és neki hirré nem adták volna 
elmeneteleket: megvonítván szakállát, maga nem igy vala, úgy-
mond, az végezés köztünk, ha elhagytanak űk engemet, én nem 
hagyom el űket míg Isten velem leszen. 

1604. Erd. Muz. '292. lap. 

Solyomlcőben Bocskainé gutta ütésben megholt. 
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Erd. Muz. 259. lap. 

B o c s k a i I s t v á n d o l g a i k e z d e t i . 

Anno 1604. Szikszóra török ellen gyűlést hirdete az. ki-
rály képe Barbianus. Az nyárnak elején gyűlt-volt oda kétezer 
ember. Az urak közül voltak: Homonnai. Bálint, Homonnai 
György és Mágócsi Ferencz. Volt az fizetett haddal az urak 
hada ugy mint 3. ezeren. Az fizetett hadnak főkapitánya ország 
választásából volt az tokai kapitány Ruber György, János fia. 
Viczekapitánya Desefi János, és Bornemisza János volt száz 
lovagnak hadnagya. Nímet Bálás száz puskás hajdúnak volt 
kapitánya. Főistrásamestere az egész hadnak Bornemisza Já-
nos. Nímet Bálás az király képivel volt, kit mellette oly re-
ménséggel tartott, hogy az magyarországi liajduk tőlle függvén, 
mikor ő az ő elvégezett tanácsát véghez akarja vinni tehát, az 
hajdúságnak Nímet Bálás által egy vagy két hópénzt adván, 
azokkal exequálja az magyar ellen való szándékot. Ez Nímet 
Balásnak mikor megjelentette volna az király képe szándékát, 
Nímet Bálás is Bornemisza Jánosnak megjelenté, kit eszében 
tartván az két hadnagyok, vártanak alkalmatosságot az király 
képétől való elpártolásra. 

Ezek után Bocskai István Diószegnél levágá az Peez 
János hadát. Ez üdő alatt Német Bálás ujobb-ujobb levelek-
kel kezdé megtalálni Bornemisza Jánost. Igy az két hadnagy 
összve adván magokot, és az urak eloszolván Szikszóról, mikor 
látnák, hogy Desefi Jánost el nem vonhatnák az nímet mellől, 
Bornemisza megszaporítván hadát Német Balásal összetársal-
kodik, háromezer hajdúval megszállják Szendrőt, kit minden 
vérontás nélkül megvőnek maghasonlván benne az magyarok, 
kiknek kapitányok volt Korlát István, semmiképpen nem akara 
elszakadni az nímettől és Bornemisza mellé állani, hanem 
mindaddig fogva tartotta, mig az várat is kezéhez vötte. 

Szádvárat megvevén hadával, mely oly erős vár vala, hogy 
egy császár népinek is gondot adott volna az megvételire, 4 nap 
múlván Kraszna-Hurka alá mene, kiben meg sem merék várni az 
nimetek, hanem elébb állának. 

Kz 3. erősség kezekben lévén Bornemiszának és Német 
Balásnak, indulának Filek felé; utókban Bocskai István hű-
ségire eskütik az putnoki vitézeket, kiben Szécsi György szol-
gái voltak. Bornemisza osztán megszállván Rima-Szombatnál, 
száz vitézt melléje vévén, hogy meglássa, Básta György meny-
nyi haddal vagyon, kijött volt Bocskay István ellen nagy had-
dal. A z tessenyi herczeget előltalálá Bornemisza Divinnél, ki 
nem tudván mennyid magával vagyon Bornemisza az ködben, 
elfutamodék. Egy néhány embert foga Bornemisza, le is vá-
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gának bennek, kik közzííl Bocskai István az egri pasának 
külde először nyelvet és az budai bassának is. Azután Osgyá-
lioz szállának ily tanácsosai, hogy mig Básta elérkezik, vegyék 
meg Fülököt. Mikor tanácskoznának az filekiekkel, csak re-
inénséggel kezdék tartani Bornemiszát és Német Balást mind-
addig, mig Básta elérkezék. 

Elküldék egy reggel Bornemisza és Bálás Németi Ger-
gelyt, hogy lássa meg, ha közel az nímet had. Gergely az ní-
metekre találván, futva szalada, mert az hátán jöttt az nímet 
Osgyánig. Kevés is szaladott volna el bennek, ha Osgyántól meg 
nem segítették volna. Volt Osgyánnál penig négyezer hétszáz 
és kilencz ember. 

Az harczot kezdte el Osgyánnál Bornemisza ilyen formán, 
hogy kétszáz kopj ássál általmenvén Osgyánnál az mely patak 
foly, hogy ellenkedjék veiek mindaddig, mig innét az seregeket 
rendelik. 

Az hidon belől kétfelől ezer gyalogot, egyikfelől is 5 szá-
zat, másik felől is 5 százat rendeltek; azoknak liátok me-
gett az falu felől volt az mi kevés sereg volt, melyekkel 
Nímet Bálás volt. Az álgyuk erősségivel az hegyen az több 
gyalogokkal együtt volt Korlát István, kivel volt két öreg ágyú 
és 3. taraczk. 

Mikor immár egynehány kópiás az Bornemisza sergiben 
eltörte az kópiáját az ellenségben, úgy érkezék 5. száz lovag 
segítség Lippai Balástúl, ki az dolognak súlyán érkezének ré-
szeg állapottal. De mikor rend nélkül sietnének Bornemiszá-
hoz által az Sáros patakon, és eszekben vötték volna, hogy az 
ellenségnek sokasága miatt ott az harczot sokáig nem tarthat-
nák, téritték lovokat az ellenség előtt és visszább állának, és 
igy Bornemisza is általköltözék az Sáros vizén egy néhány vi-
tézinek halálával. Az ezer gyalog penig megsegítvén újabb 
harczot állának olyat, hogy minden seregek Nímet Balással 
segítségünkre odaérkezének. De mikor az uj segítségünk eszé-
be vötte volna, hogy már senki meg nem segíthet, az Farkas 
Mihály zászlójával mindjárt megfutamodék. Mely dolgot eszé-
ben vévén Bornemisza, ugyanott ölé meg az zászlótartókat. 
Nem állhatván az több had is, nagy harczot tartának az ní-
ínettel, s visszább kezde állani az falu felé. Azonban az ellen-
ség neki felesedvén az falunál iszonyú vérontás lőn. Végre Né-
met Bálás, midőn körülvették volna az palánkkal kerített fa-
lut, leugrék az lórul, az gyalogot semmiképpen nem akará 
elhadni. Bornemisza az falunak felső végin való kaput megállá, 
mindaddig ki nem bocsátá az lovast, mígnem az gyalogoknak 
nagyobb része az erdőre szalada és az kastélyba talcarodé«k 
mintegy ötszáz Német Balással. 
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Igy háromfelé szakada az magyar had; egyfelé Német 
Bálás ötszáz gyaloggal, más felé Korlát István az álgyuknál 
levő gyaloggal, harmadik felé Bornemisza János az lovagokkal. 
Bornemiszát az nímet űzte egy méj földig s Német Balásra a 
kastélt lőtette az magyaroktól elnyert álgyukkal, kik látván 
szoros állapotjokat éjjel kiütnek, az táboron által harczolva har-
madfélszázan szaladának. Német Bálás sebes lévén el nem me-
hetett, egy kazal szalma mellé ledőlvén az nímet lovászok vit-
ték Bástának, kinek fejit vötték Börsenynél, mikor megfutamo-
dott volt Edelénynél az nímet. 

Edelini liarcz után négy zászlóval küldte volt Bocskai 
Is tvánt Szendrőben Bornemisza, és azután Káthai Ferenczet, 
de az edelini liarcz után kiszökött minden népével Kátai ; 
Bornemisza egyedül maradván, ő is kiment. 

Erd . Muz . 271. 1. 

Sub initium belli Bocskaiani az Peez hadában és az ní-
metekben az kik innét kimentek vala, veszett 1383. 
Hev. Col. LXVII I . 282. (lehúzva 434.) lap. 

Hatszáz volt az silésiai fegyveres az Peez János hada, 
mint ide páter rectornak Joannes Argentának írták Kolos-
várra. Ez hatszáz inkább mind nemességből állott, mert nem-
telent űk nem igen vesznek be közéjek. Ebben ez hatszáz fegy-
veresben tiz el nem szaladott; mind fűfű emberek voltanak, 
szolgájikot ide nem számláljuk, kik mind ott vesztenek. Ugyan-
ezekhez az gyalog kétezer volt, azt is mind levágták. Az rácz 
Rakomaznál ezerhatszáz volt, kiket mind levágtanak feleségek 
gyermekek nélkül, kiket ITj-Káliónál lakó helyekben vágtak 
le, megégetvén liázokot. 

P r a y Coll. E. Trans, tom. J . 59. Nr. 47. 202. 1. (keresztül húzva). 

1604. Mense Octobri. HaBocskay István nem rebellált 
volna, az szándék az volt, hogy az kassai generális hada és az 
erdélyi had egyesülvén, recta Gyula alá menjenek, megszáll-
ják és ha meg nem vehetik is, az vezért distraliálják. — Az 
Bocskay hajdúi hadnagyi ezek is: Horvát Ábrahám, Szénássy 
Mátyás, Német Balázs, Ibrányi Ferencz, Dengelegi Miklós, 
Lippay Balázs. 
Hev. Coll. LXVIII . 189. 1. (lehúzva 357.) 

1.604. m e n s e O c t o b r i . 
Tokajban Ruber János fia vagyon mostan, ki azelőtt 

Mat thias herczeg étekfogója volt és azután bejárójává lött. 
I f j ú legény, rufus, Ruber György neve. 

1604. 

1604. 

1604. 
oct. 

Oldalt,: 
Híre volt, 
nem igaz. 

1604. 
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Erd. Muz. 110. 1. 

19. Octobris az karánsebesi caedes ilyen okon esett. Az-
előtt egy Tivadar Péter nevü oláh. ifjú legény, karánsebesi 
nemes ember ment volt az szőleiben nyájaskodni és bort innya 
Tót Péterrel, hozzá hasonló ifjú nemes legénynyel. Ezt értvén 
az ráczok, minthogy untalan utánna ólálkodtak az nemesség-
nek, lesték meg az Tömösnél, hogy megöljék, minthogy ez el-
múlt karácsonban is egy néhány fő embert öltenek volt meg, 
és semmiben múlt. Eszekben veszik az két nemes ember, és az 
hat ráczczal mind harczolva jöttek az városig; ott az város 
mellett ejtik el Tót Pétert: úgy fordul Tivadar Péter nékik, 
és meglő egy ráczot bennek, ki meghal. Törvént kértenek az 
ráczok Tivadar Péterre. Az biró törvényt is ígirt, és napot 
töttenek. Ez pénteken történt; az törvényt liétfűre halasztot-
ták volt. Hétfűn nem lehetett törvény, hanem más napra, ugy 
mint az következendő szeredára, halasztották volt. Nem várták 
szeredát az ráczok, hanem minden dolgot megcselekedtenek. 
Esett az dolog három órakor délután. Mind részeg volt az rácz -
ság. Yolt az rácz háromszáz, kik az város népire rohantanak. 

Azelőtt való nap, valahol az vidékben, környékben rácz 
volt, titkon mind behivatták volt őket, Elsőbben is Deli Sima 
jött Miháldról hozzájok segítséggel, ráczokkal; Gzwetko Kras-
sóról több segítséggel. Az lugosi ráczokat is mind oda gyűj-
tötték volt alattomban; éten-étszakajöttének. Hajnalban, hogy 
az kaput lebocsátták, úgy jöttenek bé. Az várost nagy kiáltás-
sal aggrediálták és ekképen feldúlták. Készpénz, és ezüst-mű 
háromszáz ezer forint érőnél több jutott ezeknek; csak egy 
özvegyasszonytól Mixa Miklósnétól harminczkét ezer forintnál 
több jutott kezekhez. Az Borbély György pénzének és ezüst-
mívének is dereka ott volt, ki mind prédára jutott. Az lugo-
siaknak marháj ok is, kit oda béhordtanak volt megmaradás-
nak okáért, és másfelől ismét az Dunáig, és az Vaskapunak 
túlsó részéről fogván való nemes emberek marhája mind ott 
volt, ott esett prédára. 

Második oka, ki miá exacerbáltattanak az oláhok, ez is 
volt, minthogy benn az városban rajtok éltenek szabadon; min-
dent pénz nélkül szabadon elvontak tőllök az ráczok mind azóta 
fogva, hogy Básta odaszállította volt őket elannyira, hogy egy 
nemes ember háza sem volt rácz nélkül. — Az rácz paran-
csolt, és ő élt minden jovaival, és még feleségeket is erővel 
vonták el; az nemessek penig kivűl kerengettenek, holott ha-
lállal fenyegették őket. Könyörgöttek volt most ez commissa-
riusoknak városul, hogy vennék el rólok, tovább immár semmi-
képpen nem álhatnák; készek volnának inkább felkelni és az 
várost pusztán hagyni, hogysem mint ennyi prédálásokot és 

1604. 
oct. 10. 
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fertelmességeket tovább szenvedni. Ehezképest bocsáták oda 
az scotus zászlótartót; ennek neve Georgius Keit, vexilifer 
in exercitu Elantz, és Gyöngyösi István deákot kolosvárit, kik 
mihelyt megmondták az követséget nekiek, azon kezdték el az 
zugolódást. és úgy indították azután az tumultust, De ezek is 
azután az várban szorultak, és ugy maradtak meg, mert ezeket 
is levágták volna; az kiket penig levágtak volna, ezek neme-
sek. Tót M iklóst feleségestől, és az öregbik fiát Lázárt ; Kri-
schioviai Pétert, Geriestei Istvánt az ágyában beteg levén, 
vágták le házánál; az feleségit általlőtték. Gyurma Mihályt, 
ki az kemenczében szorult volt házánál, onnét perselték ki, és 
úgy ölték meg. Nyakazó Istvánt, Gellértet egy városi maga-
bíró paraszt embert. Az nemes emberek közül tizennégyen 
ereszkedtenek ki az kőfalon kötélen, kik most is bujdosásban 
vannak. Tivadar Péter Havasaifölde felé fogott. 

Erd. Muz . 26'2. 1. 

Az lugosiak mikor nem szenvedhették volna az ráczok 
Ínségét, melyet rajtok cselekedtek, őket levágták; az kik meg-
maradtak, mentek Lippában, onnét hozták az több ráczokat 
az lugosiakra, kik sokat levágának az lugosiakban. Lúgost 
feldúlták, felégették. Petneházi az jenei kapitány coliigált volt 
800. embert az körül való ditióból eo fine, hogyha az ráczság 
belőle kitakarodik, ő mindjárt szálljon bele. Oda érkezvén ha-
dával, kérte az istenért Rákóczi Lajost, hogy bebocsássa Lip-
pában. Ilyen választ tőn, hitesek az ráczok az fejedelemnek és 
ő is az ráczoknak, nem kell semmit töllök tartani. Megtére 
Petneliázi; az ráczság belement és úgy indította az áruitatást. 
Ha akkor Petneházit bebocsátotta volna, ez az dolog nem 
esett volna, ő egyedül az oka. 200. magyar volt benne, egy ré-
sze kiugrándozott az kőfalon; az ki ki nem ugrott, levágták. 

Erd. Muz . 291. lap. 

Petneházy István kiliivatta vala vendégségben az fő né-
meteket, és kirekeszté Mátyás; az többit is kibeszélgeték igen 
szépen. 

Hev. Coll. LXVIII . 295. (lehúzva 443.) lap. 

Az ráczok megölése után mingyárást Gyuracza György-
nek Lodi Simon indicta causa fejét vétette Karánsebesben; 
ezokáért csak, hogy'i t t Simonra Gyuracza sokat panaszol-
kodott az commissariusoknak, hogy mennyi istentelensigeket 
cselekedik az városon etc. Három helyen esett térdre, míg az 
piaczra vitték és úgy protestált, hogy ű ártatlan hal meg. 

Oldalt: 
Jenő fel-

adása. 

1604. 
decz. 

Oldalt: 
1604. dec. 
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Hev. Coll. LXVII I . 233. (lehúzva 397.) lap. 

1604. 0 c t o b r i. E s z t e r g o m s z á l l cl S 9/« 

Basta csatlotta volt magát Esztergomhoz kivöl, csak az 
sánczot sem hagyta felvetni az török vezérnek. Sok kárt tött 
az császár hadában, fűképen liogy az sánczot fel akarták vetni, 
mind az Básta népe az táborbúi, mind penig az várból nagy 
lövéssel távúi jártatták az császár hadát. Igy re infecta el kel-
lett onnat menni az töröknek. 

Hev. Coll. LXVIII . 265. 1. (lehúzva 428.) 

1604. B o c s k a y h a d á h o z v a l ó , B a r b i á n u s s a l . 

Belgiojosa Jakabnak az kassai generálisnak oly nagy és 
szép hacla volt mikor Yáradrúl kiindult az Peez János hada 
megverése után, hogy Bocskayt akármely könnyen megverhette 
volna, mert Bocskay nem volt akkoron mindenestűi is három 
ezer emberrel. Volt Barbianusnak penig akkor akármely köny-
nyen nyolez ezer embere, melyet tizenöt seregbe rendelt volt, 
úgyannyira, hogy az császár hadának alkalmas részével is meg 
kellett volna vinni. Sőt Bocskay is az kinek szüntelen kéme 
volt oda az Barbianus hadába, nem vötte volt semmire, mikor 
Váradból kiment Barbianus, hanem ha igyenesen reá ment 
volna Barbianus, tehát Bocskay Szolnok felé ballagot volna 
török segitség kérni. De az Isten úgy megrémítette volt őket 
hogy mikor az Berekjón Pocsajnál általköltenek ű magok 
miá egynehány holt az vizbe, oly nagy rettenés volt közöttök, 
hogy ezer ember mind ott veszthette volna űket. 

Erd. Muz. 294. 1. 

Midőn az magyarok az törökhöz hajlottak rettenetes 
nagy öröm volt az törökök között, ki sírt, ki Örült, melynek 
alkalmatosságával parancsolá az császár, hogy mindenütt 
bocsássák az magyar rabokot szabadon, had szolgáljanak ő 
hatalmasságának. 

Konstantinápolyban rettenetes örömben voltak az törö-
kök ; külömb-külömbféle játékokot jádzottak. 

Hev. Coll. LXVII I . 228. (lehúzva 392.) lap. 

1604. N o v e m b r i . 

Bocskay mellé jöttek volt segítségre Bectas basa, és 
Zinán az egri basa és az szolnoki bég Huzain, kik egy hol-
napig ott levén Bocskayval, visszamentenek. 

1604. 
oct. 

1604. 
oct. 15. 

1604. 
nov. 
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Hev. Coll. LXVIII. 231. 1. (lehúzva 895.) 

1604. B o c s k a y ó c l a l á r a a z s z a b l y á t k ö t i H a t z i 
H ii z a i m. 

Az kapucsi basa mikor Bocskaynak ódaiára kötötte az 
török császártól küldött kardot de more gentis, így szólott: 
Ezt te nagyságos Bocskay, ki hatalmas császár fia vagy, tud-
jad, hogy valakinek ezt óclalára kötik, annak soha sem pénze, 
sem hada el nem fogy. Ha ez végre kötöd fel, boldog lész, győ-
zedelmes lész. Ha, penig olyan orczát akarsz előtte viselni, mint 
az előbbi, távol nézzed, kit az hatalmas császár nem remél 
felőled. Ne lássad se temagadnak, se nemzetségednek utolsó 
veszedelmét. De hogy a ne legyen, az nagy isten viselje úgy a 
te igyekezetedet és minden szerencsédet. Azt mondja az győz-
hetetlen császár, hogy te lehess az, ki az te nemzetséged közt 
nem különben tündökölhessél, mint az szép csillagok közt az 
szép hajnalcsillag. Csinálhass állandó megmaradást az te nem-
zetségednek és lehess látója azoknak az sok jóknak, kik az 
hatalmas császártúl reátok következnek. Tietek mind az haza 
s mind az nyúgodalom. Az hatalmas császáré mind az költség 
mind az hadakozás. Most mutatja azt meg az ti nemzetségtek-
hez, az kit soha senkihez nem mutatott. Végső barátságunk 
ez veletek az jóban, végső az gonoszban is ha jól nem viselitek 
magatokat. De mindent jól meglássatok, fejünk felett az isten, 
ki mindent jól lát. Oka veszedelmeteknek magatok; semmit 
abban az császárnak ne tulajdonítsatok. 

(Alább.) Az mely fü török Bocskay István ódaiára kö-
tötte az török császár szablyáját, Hatsi Huzaim neve, ki igy 
irja magát hogy ü Erdélynek tihája, azaz protectora, gondvi-
selője Ez Hatsi Huzaim Érdélben volt Zsigmond idejében, 
az üdőben mikor Csáky István akaratjából Segesvárat feldúlta 
Makó György és az többi. Ez Hatsi Huzaim Mekában volt avagy 
Medinában az Mahumet koporsójánál, ezokáért szent töröknek 
hiják; ez mostan bég, zöld patyolatot visel. Nem kapucsi basa 
az mint irtuk ezen paginán. 

Hev. Coll. LXVIII . 285. (lehúzva 437.) lap. 
1604. Csillag Merza vagyon Bocskayval háromezer tatár-

ral. Ennél színyebb tatár az tatár hán hadában nincsen mind vá-
logatott vitéz tatárok, ü maga is penig Csillag Merza nevezetes 
vitéz ta tá r . Az bosznai török és jancsár is Bocskay val vagyon. 
Hev. Coll. LXVII I . 228. (lehúzva 392.) lap. 

1604. N o v e m b r i. J e n ő m e g a d á s a . 
J e n ő megvétele igy mondják hogy volt. Legelőször min-

den váraknak előtte Érdélben Jenőt adták meg Bocskay szá-

1604. 

1604. 
110V. 

MON. ÍIUNG. HIST. sciíirr. XXX. 17 

1604. 
iiov. 19. 

Sz. oldal-
jegyzete : A 
ki hazudni 
akar , ilyen 
szókot gon-
dol hozzá, 
min t ezek. 
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mára ilyen módon, liogy Bocskay valami népet küldött volt 
Jenő alá, kik Petneliázy Istvánnal az városbeli magyar kapi-
tánnal egyetértettenek. Petneliázi az németeket vendégségbe 
bítta volt az városba szállására. Az német kapitán sok néme-
tekkel kitakarodik az várból és elmegyen az vendégségbe. Mi-
kor jól laktanak volna és immár jól megzajosodtanak volna, 
az lesben állott Bocskay népe, jelet adván nekik Petneliázy, 
véletlenül az várra mennek és bemennek és igy foglalják el az 
várat. Az kivűl való németeket penig, az hol kit-mit találtak 
bennek, mind levágják. 

Hev. Coll. LXVII I . 190. (lehúzva 358.) lap. 

Az napban Kolosváratt egy sas tetszett szinte mikor az 
nap feljött, sem fejér, sem fekete, hanem az nap fényével 
együtt megtetszett ez napokban mense Novembri, diebus circa 
finem Novembris. 

Hev. Coll. X L V I I I . 189. (lehúzva 357.) lap. 

1604. N o v e m b r i . 

Ez üdŐben az commissariusok rendeléséből nyolczszáz 
köböl búzát vittek Dévára, az ott való német gyalognak, az 
apró köböllel, mely szászsebes! köböl. Az dévai kapitánnak 
neve Joannes Adam ab Hoffkirken. Négyszáz német vagyon 
benne Dévába. Ez búzával húsvétig megérik. Mindennap hét-
száz profont kenyír megyen reájok. 

Hev. Coll. L X V I I I . 190. (lehúzva 358.) 1. 

1604. m e n s e N o v e m b . 

Az szebenieket értjük, hogy bánták, hogy Regen János 
az két commissariusokat oda vitték Szebenbe, és hogy ha arra 
kel, egyik város sem adná meg hamarébb magát Érdélbe ma-
gyar fejedelemnek, mint Szeben, jó móddal; annyira elunták 
az németeket, ily nagy moclnélkül való cselekedetekért, etc. 

Erd. Muz. 199. lap. 

Az commissarius urak Szebenből Georgius Hoífmán és 
Carolus Imhoff küldöttek volt császárhoz és az herczegekhez 
főembereket, kinek neve Volfgangus Martinus Stanpeyer, kit 
Husztnál fogott el az Bocskay népe ; mely levélbe sok szi-
dalmas dolgok voltak Bocskay ellen. Ez levelet Szathmár 
alatt való hajdúk nyitották meg, és megolvasván Bocskayhoz 
küldték. 

1604. 
nov. 

Oldalt : 
Nem igaz 

volt. 

1604. 
nov. 

1604. 
nov. 

1604. 
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Hev. Coll. LXVIII. 188. {lehúzva 356.) 1. 

1604. m e n s e N o v e m b r . 

Ha t zászlóalja magyar hajclú gyülekezett öszve, kik 
széllel Erdélyben voltanak. Déván tartott Joannes Adamus 
Hoffkirker az dévai kapitán másfélszázat, kikkel emésztette 
az vidíket és az keresi nemes emberek marháit. Karánsebes 
felől is, Székelység felől is jöttenek. 

Hev. Coll. LXVIII. 188. (lehúzva 356.) lap. 

B a l á s f a l v a f e l d ú l á s a . 

1604. die 20. Novembris, délután egy óra tájban kezdett 
valami gyülevész nép gyülekezni Balásfalvára és házokban 
imitt-amott az faluban beszállani, tettetvén azt hogy onnat to-
vább mennének. Megkémlették ezalatt az ott való kastélt. mely 
Thomas comes Capreoli számára volt, ki oda kiment volt 
minap ez országból. Látván az magyar katonák, hogy semmi 
vigyázás nincsen az házra, egyenként az palánk mellé lopták 
magokat és egykor nagy hírtelen az kapunak rohannak és meg-
vészik az kastélt, és mindenben sákmánt vetnek. Borral, búzá-
val rakva volt. Az benne való valonokat levágták, kettei el-
szaladott, Szeben felé fogtanak. Kik ezt cselekedték hatvanon 
voltanak. Most az kastélban Soti Péter és Tűrey András gond-
viselők Bocskay számára. 

Hev. Coll. LXVIII. 230. (lehúzva 394.) lap. 

1604. K a s s a m e g v é t e 1 e. N o v e m b r i. 

Kassának megvételi csak igy lőtt. Minthogy az hitben 
megháborította volt űket azelőtt az király képe, mihelt oda 
érkezett Lippai Balázs, azonnal jó akarattal voltak hozzá az 
városbeliek és közönséges akaratból adták meg. Még akkor 
mikor Kassát megadták, Lökön, az Tiszán innét volt Bocskay. 
Egy levelet küldtek oda Bocskainak, háromszor való eskövések 
volt benne. Ez levelet Lökre küldték eleibe. Senkit nem bán-
tott Lippai Balázs hanem csak az pápistákot. Az egész város-
ban az németeket az ott lakosokot nem bántotta, hanem meg-
eskette űket. Egy falkáig lakott benne Lippai Balázs onnét 
feljebb ment és Szepesvármegyét és Sárosvármegyét hódoltatta 
meg azután. 

Erd. Muz. 290. lap. 

Basta Kassát lőteti. Bocskai volt akkor Osgyánnál. Volt 
ekkor Bastának 14,000 választott hada. 

1 7 * 

1604. 
nov. 

1604. 
nov. 

1604. 
nov. (12.) 
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Hev. Coll. LXVI1L k. 190. (lehúzva 358.) lap. 

1604. Lisbona egy áros olasz irja Kolosvárra Filstich 
Péternek, liogy Kassán űtet is megeskették volna és hogy két 
pispeket találtak, volna Kassán és ott meg tartóztatták pécsit 
és az jászait. Az pécsin Imszon (igy) ezer forintot kér Bocs-
kai, az jászain negyvenezer forintot, 

Hev. Coll. LXVIII . 230. (leli. sz. 394.) lap. 

1604. N o v e m b r i . K a s s a i d o l o g . 
Hoffman Györgynek az commissariusnak, ki most Ér-

délben Szebenben vagyon 1605. 18. Januarii, minden marhá-
ja oda veszett, az vár is Zaláncz, kit Hoffman birt, megadta 
magát Bocskainak. Minden renden valóknak marháj ok Kassán 
prédára költ. Csak Lukin János is az egy ember vallott het-
venezer forintot; innét ez sok prédából gyűtött volt Lippay 
Balázs annyi pénzt. Hoffman felesége hogy kibúdosott Kassá-
rúl egy ideig Szécsyben az városban volt, közel Zaláncz várához. 
Onnét lengel határ félé mondják hogy fogott. VedanyFeren-
czet ki azelőtt kassai predicator volt, visszahivatta Bocskay. 
Ezt az király képe űzte volt ki, mostan ez Bocskay predicatora; 
ű maga Bocskay császár házában lakik Kassán. Vagyon német 
is Kassán, de mind magyarhoz eskedtek és mind magyar ru-
hában vannak. 

Hev. Coll. LXVIII . k. 225. (lehúzva 389.) lap. 

1604. O s g y á n i h a r c z B a s t á v a l . N é m e t B a l á z s . 
Német Balázs ment volt fel az hajdúkkal Filek felé; ott 

Basta eleiben jővén, minden népével Osgya nevű falunál meg-
harczoltanak. Eileken innét, Rimaszombaton túl veszett bennek 
kétszáz, de ezek inkább mind parasztság volt, kiket felvött volt 
Német Balázs. Az hajdúban kevés veszett, mert mikor látta 
volna hogy nem állhatja Bastát, eljött. Német Balázs ott ve-
szett ez harczon. Basta, ez harcz meglevén, aláment Kassa felé. 

Erd. Muz. 181.1. 

Besenyő nevű falu mellé szorult Básta igen erős helyre 
Bocskai előtt, látván azt hogy nem mehet el előlle, meg kell 
harczolni vélle, hozzákészűlt jó idein hajnal előtt 28. Nov. va-
sárnap. Bocskai népe készen nem lévén, hirtelen rájok ütött, 
úgy lőtt Bocskai népe megfutamodása. Onnat ment Bocskai 
Szikszóra; Szikszóról erősen parancsolt mindenfelé, hogy va-
lahol elfutott hajdút találnak és meg nem akarna térni, min-
denütt vágják, akaszszák. Ugy tért meg az magyarság, s úgy 
gyülekezett meg ujjolag Gönczre. 

1604. 
nov. 14. 

1604. 

1604. 
nov. 

1604. 
nov. 28. 
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Hev. Coll. LXVIII. 228. (lehúzva 392.) 1. 1 6 0 4 . 
dec. Az Német Balázs harcza után nem ment mindjárást Kas-

sára Basta, hanem alább szállott Putnokhoz. Putri ok túl hogy 
megindult,Bocskay hada is SajóSz. Péterhez szállott, Miskóczon 
felül, ormát Szentpétertűi harczoltanak által az Sajón. Edelén-
nél négy százig való németet vágtanak le 25. die Novembris; 
ű maga is immár Bocskay ott volt, az basák is. Immár Német 
Balázs elveszett volt. Ez immár másodszor való harczok. Szent-
péter tűi hogy az Sajón által harczoltanak, tartott vagy har-
madnapig, mindennap veszekedtek. Onnét Básta Besenyő nevű 
falu mellé szorult, erős helre; megsánczolta magát. Látta oz-
tán Basta hogy nem mehet el előle, és meg kell vele harczolni, 
hozzá készült. Jó idein hajnalelőtt 28. die Novembris vasárnap 
seregét elrendelte. Bocskay népe készen nem lévén hirtelen 
reájolc ütött, úgy lött az ^Bocskay népe futamodása. Elfutván 
onnat Bocskay, Szikszóra ment. Onnat parancsolt széllyel az or-
szágba hogy valahol elfutott hajdút találna, és meg nem akarna 
térni, mindenütt vágják, akasszák. Ügy tért meg az magyar-
ság és úgy gyülekezett újonnan Gönczre. Ezalatt Basta Szen-
derőre ment, kit pusztán talált, kiszöktenek volt belőle; abban 
népet hagyott Basta. Onnét Szepsire ment az városra, onnét 
Kassa alá; ott harmadnapig volt; lűtetett be az városra erő-
sen. Hogy látta hogy nincs módja benne, fogott onnét Eper-
jesre, most is ott vagyon 1605. 18. Januarii. 

A két pispek dolga igaz, fogva vitette Bocskay Kerekibe. 
Az Bocskay ellen való pratticában ezzel ez két pispökkel; 

együtt Hans Lenard volt, kit Kassán tapasztalt volt Bocskay 
hadnagya Lippai Balázs. Ez Lénárd huszti kapitán is volt1 

ezelőtt, fejét vétette Kassán Bocskay; meg sem ölette volna 
mindazonáltal, ha ez árultatásben nem tapasztalták volna. 

Kassa alól hogy megindult Basta Eperjesre, azt megadták 
neki, hirtelensíggel nem küldhetett népet belé Bocskay, jóllehet 
egy kapitányát küldte volt későn Szabó . . . . de azt be nem 
eresztették. 
Hev. Coll. LXVIII . 190. (lehúzva 358. lap.) 

1604. Turzók közzűl egyik Szepes várában benrekedt 
mind feleségestűi igy mondják. 
Hev. Coll . LXVIII. k. 230. (lehúzva 394.) lap. 

Szepesvárból az király képe, Sennyey és az többi igy sza-
badultak meg, hogy Bocskay oda menvén álgyúkkal két hétnél 
tovább lűtette, azonban Basta érkezett és úgy hagyták el. Most 
Basta mellett vannak. 

1604. N o v e m b r i . 

Oldalt : 
Bocskay 
harcza 

Bastával. 

Oldalt : 
Huszti ka-
p i t ánnak 
fejét véteti 

Kassán. 
(Bocskay.) 

1604. 

1604. 
nov.—dec. 
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D e c e m b r i . 
Jenőből ez holnapba decemberbe száz lovaggal ment 

Bocskayhoz Petneházy, hivatta Bocskay, Csókási Balázst 
hagyta benne Jenőbe. 

Orlay Miklós volt kassai kamorás Hoffman collegája, 
most komornikja Bocskaynak. Mikor Mislére vitték volna az 
császár pénzét, melyet Bástához visznek volt, az mint odafel 
megírtuk, nagy részét Orlay Miklós hánta ki zsákokkal és 
tonnákkal az mislei folyosórúl az katonák közibe, igy mond-
ván: innét is meglátjátok vitézek, hogy nem az pénz kell ű 
nagyságának Bocskaynak, hanem ti magatok. 

Dengeleghy Miklóssal Szakmárba Joachimus Beck ka-
pitán, de quo supra. 

Erd. Muz. 289. 1. 

Nógrádat, Szendrőt, Korponát, Véglest hamar megvevék 
Bocskay fejedelem vitézi. 

Hev. Coll. LXVIII . 285. 1. (leliúzva 437.) 

1604. m e n s e O c t o b r i . K o l o s v á r i d o l o g . 
Csáky Gábor özvegy felesége sok nyomorúságot szen-

vedvén Paulus Krauseneghtűl az commissariustúl az Bocskay 
feltámadásakor ut sna bona recuperaret, vött volt fel vagy 
másfél száz embert. Ezt értvén az commissariusok, mikor lát-
ták volna, hogy Makray István is Újvár alatt vagyon néppel, 
küldötték Joannem Adam um liberum baronem ab Hoffkir-
chen, capitaneum Devensem (ki egy úrnak halála miá, kit 
Németországban megölt volt in convivio, először Lengel-
országban exulalt, azután Érdélbe jött Bastálioz és itt az dé-
vai kapitánságot adta neki) küldötték volt u. m. hatvan né-
mettel és ugyananni ráczczal, hogy az özvegyasszony népét is 
leszállítsa, avagy profiigálja és Szamos-Újvárat is ab obsidione 
Stephani Makray liberalja. Hoffkirchen az aranyosszéki szé-
kelyeket akarta felvenni és Székelföldérűl is ezer székelt kí-
vánt, hogy melléje jűjjenek, de egyiknek sem tehette szerét. 
Ezokáért az kolosváriaktúl is kért népet és az városba is be 
akart jűni, de az kolosváriak nem adtanak, és be sem bocsát-
ták, ezokáért mert itt benn lévén Hoffkirchen, mindjárt az 
Makray hajdúi ide az város alá csatáztak volna és csak ki sem 
mehettenek volna az kapun. Hoffkirchen Tordán megszállván 
ez deczemberben anni 1604. Makray István utánna küldött 
Tor dara. 

1604. 
oct. 
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Hev. Coll. LXVIII. 369. (lehúzva 575.) 1. 

1604. D e c e m b r i . 

Az kolosváriak marháját, juliait az kolosvári földrtil 
haj ta t ta el Makray István mense Decembri, huszonöt száz 
juhokot, Gellyén Imrének volt benne nyolczszáz juha. 

Hev. Coll. LXVIII. 283. 1. (lehúzva 435.) 

1604. m e n s e D e c e m b r i . 

Az német császár száz és hatvanezer forintot küld volt 
Bastának hatvan tonnácskába. Tonhauzer az fileki fűkapitán 
késértette egy falkáig Filekrűl. Fileken innét az késérő ma-
gyarok öszvetanácskozván, az németet, ki velek együtt volt, 
levágják, az pénznek egy részével felosztoznak, az többit Bocs-
kainak vitték. Ugyanott hatvan más tonna is volt, kik mind 
salabarival volt rakva, számszerint tízezernek mondják az sala-
barikot és egyéb efféle öltözetet. 

Éhez: 
291 lap. (lehúzva 439.) 

A z császár liodolphus pénzét nem az Bocskay vitézi 
verték fel, hanem az fileki magyarok, az kiket késérőűl adott 
volt melléje Tonhauzer. Ez magyarok száz lúval voltanak. Az 
német, ki hasonlókép az pénz mellett volt, másfélszáz volt. 
Ezeket az magyarok levágták. Először az hópénzeket kérik 
volt tülök az magyarok. Az németek azt mondták, hogy ük 
nem adják, hanem az fizető mester dolga az. Igy felvervén az 
marhát és az németeket levágván, minden személre tizenöt-
száz forint jutott. Bocskaynak csak igen kevés részét vitték az 
prédának. 

Hev. Coll. LXVIII. k. 285. (lehúzva 437.) lap. 

1604. m e n s e D e c e m b r i . 

Carolus Verlin az váradi kapitán mostan, küldött volt 
harminczkét németet Szakmáira Váradról. Ezekre az ifjú 
Csáki István reá találván, mind levágta ükét, csak kettőt tar-
tott meg benne, azokat is Bocskaynak küldötte. 

Hev. Coll. LXVIII. V. 293. (lehúzva 441.) 1. 

1604. D e c e m b r i . B o c s k a y h a r c z a B a s t á v a l . 

Onnét felül Basta az Ipoly mellett jött mind alá Putnok 
felől. Elközelgetését mikoron megértették volna az kassaiak, 

1 6 0 4 . 
dec. 

3 604. 
tlec. 

1604. 
dec. 

1 6 0 4 . 
dec. 
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megrémültek és szólván az két püspökökkel az benne való nc-
metsíg. közönséges végezésből irtak Bastának, hozzá eskütvén 
egy paraszt embert, küldtek levelet Bastának, napot és órát 
hagyván, mikor jűjön és mindjárt bebocsátják. Az paraszt-
ember elindulván az levéllel, mintha Bastának vinné, vitte 
Bocskaynak az levelet. Bocskay megolvasván az levelet, igen 
szépen ismét becsinálja és megeskütvén az paraszt embert, 
hogy meg nem mondja, hogy Bocskay megolvasta, az levelet 
elküldi Bastának ugyanazon paraszt embertűl. Megolvassa 
Basta az levelet és megindul azon az völgyön Kassa felé. Mi-
kor az városhoz jutott volna, erősen kezdenek belől hozzá lö-
vőclözni, azonközben Bocskay is oda érkezik, kit mikor harczra 
vöttenek volna, Basta nem sustineálhatta az Bocskay hadának 
erejét, hanem fogott Eperjes felé. Ezek Bocskaynak hitösök 
lévén, nem tudta félteni űket Bocskay. De Basta módot talál 
az város megvételében; megkiáltatja oda be, hogy megvötte 
Kassát, azért ha az kegyelem kell, most vagyon ideje; eresz-
szék be, mindeneknek bocsánat tűle ; semmi vétkekrűl meg 
nem emlékezik. Ha penig most mindjárást nem adják meg 
magokat, ezután se adják, többször nem kéri, de különben 
gondol reá. Úgy az eperjesi vargák bebocsátták Bastát, kit ha 
be nem bocsáttak volna, csak egy kevés vártatva ott érte volna 
Bocskay. 

Hogy Kassánál volt Basta, ilyen szerencsén mondják, 
hogy megmaradt Basta, hogy mikor egy vén olaszszal fűem-
berrel beszéllene Basta, úgy találják mellette az vén olaszt 
taraszkkal, hogy azon helyen eldűl és meghal. 

Mondják, hogy most Eperjesben nagy éhség vagyon, 
mely miá nem tarthatják sok ideig az várost. 

Erd. Muz. 262. 1. 

Mikor Basta Kassát harmadnapig vitatta, igen szép leve-
let ir volt Albertnek, kiben sokképpen foggassa, és sokat 
ígirt neki mind uraságot s mindent. Kire Albert megfelel 

. hallgatással, sőt Basta levelit urunknak küldte, szóval penig 
megizente, hogy ha akkora levelet küld is, mint az ég az föld-
től, de még sem hiszen tökéletlenséginek ; hanem ha vitéz em-
ber, szándékát ne hagyja, meglátja, hogy magyarral vagyon 
dolga. — Mivel mikor Kolozsvárat megszállotta is, ha szavok-
nak állottak volna s meg nem ijedtek volna az kolosváriak 
még Kolosvárt sem adta volna fel. 

Hev. Coll. L X Y I I I . 286. (lehúzva 4 38.) lap. 

Die 17. Decembris 1604. küldtenekaz kolosváriak az új-
vári németeknek 35 köböl búzát, annélkül is ott benn volt 

Oldalj. : 
Nem igaz 

volt. 

1604. 
dec. 7. 

Oldalt: 
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soviam 
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dec. 17. 
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báróin kassal lisztek az németeknek. Az Makray vitézi azért 
hajtották el barmait kolosváriaknak, hogy az németeknek 
Szamosuj várba küldhetnek élést, ű nekiek penig semmit nem. 

Hev. Coll. LXVIII. 291. (lehúzva 439.) 1. 

1604. D e c e nrb r i. 
Szamos-Újvárban mostan 120 német vagyon. Az kapitáu-

jok Alexander Luchinus. Csak egy zászlótartó benne. Az had-
nagyok, a kihez tartanának, Fogarasban vagyon. Kölessek oda 
be bűvön vagyon. Borok vagyon 16 hordóval. 

Hev. Coll. L X y l H . 286. (lehúzva 438.) 1. 

1604. m e n s e D e c e m b r i . 
Az commissarius urak Szebenből Georgius Hoffman és 

Carolus Imhoff küldöttek volt császárhoz és az herczegekhez 
fűembereket (ig//), kinek neve Stanperger (Wolff. Mart, Stan-
perger volt neve, azaz "Wolffangus Martinus Stamperger) kül-
dötték volt Szebenből die 16. Decembri s, kit Husztnál fogtak 
el az Bocskay népe. Mely levélbe sok szidalmatos dolgok vol-
tak Bocskay ellen. Ez leveleket Szakmár alatt való hajdúk 
nyitották meg és megolvasván, Bocskaynak külték. Ez levél 
elfogása felől mostan Joannes páter Argenta rector collegii 
Colosvariensis jesuitarum izente az commissariusoknak meg, 
hogy értésekre legyen, quod liic litterarum fasciculus sit inter-
ceptus, izente megZakarias által az enyedi tiszttartó németáltal. 

Hev. Coll. LXVIII. 214, (lehúzva 378.) 1. 

1604. 12. D e c e m b r i 
B o c s k a y I s t v á n l e v e l e , m e l y e t i r t É r d é l b e , 
h o g y ű h í v s é g e a l á a d j á k m a g o k a t a z e r dé-
l i e k . E z t K o l o z s v á r m e g y e b e l i n e m z e t e k n e k 

í r t a : 
(Közölve Erdélyi Orsz. Emi. V-ik k.) 
Későbbi jegyzések: Péchy Simon stylusa volt, ki azután 

1613, 1614, 1615,1616,1617 erdéli cancellarius volt Beth-
len Gábor idejében. 

Káthay Mihály neve az levél alatt, kit Bocskay can-
cellariusnak rendelt Érdélbe, Kathay Ferencz fia. 

Kz levelet küldte volt be Bocskay egy paraszt embertűi 
Gyaluba, hol akkor Senyey Pongráczné lakott, u. m. az ura 
várában, minden szolgáival és ezekkel Gyerőffi János az Ko-
losvármegye ispánja. Ez levelet az paraszt ember kit erős 
hittel megesketett volt Bocskay hogy beviszi Érdélbe, adta 

1604. 
clec. 12. 

1604. 
tlec. 

1604. 
dec. 
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volt Gyerőffi János kezéhez. Hogy azért és az több neme-
seknek is értésekre legyen, bejű Kolozsvárra 'és az neme-
seket, kik ott voltanak öszvegyűjtvén, az levelet megadja 
nekiek és tanácsot tartanak mit cselekedjenek. Végezik hogy 
az commissariusoknak küldjék az levelet Szebenbe, Hoff-
man Györgynek és Carolus Imhoffnak, ki norimbergensis pat-
rícius volt, Igy egy embert fogadván Szebenbe küldik és kérik 
hogy értvén az dolgot és Bocskay fenyegetését, viseljenek gon-
dot és oltalmat reájok. Ezen levél formán irt volt Bocskay az 
kolosváriaknak is és a mellett az szerdár basátúl is, ki ez (idő-
ben Nándor Fejérvárra visszatért volt és Bectas basátúl is, ki 
Bocskayval volt, levelet küldött volt, mely levelekről ez levél-
ben emlékezik Bocskay. Az szerdár basa levele veres tafotába 
volt betakarva az Bectas basa levele sárga tafotába, Az kolos-
váriak is Szebenbe küldték az leveleket ugyanazon commissa-
riusoknak ez polgárok által: Boncziday Gcrgel, Kerekes Pál, 
Veres Bálint, Simon deák által. 

Hev. Coll. LXVII I . 283 1. (lehúzva 435.) 

1604. m e n s e D e c e m b r i . 
Minthogy Bocskay Érdélbe minden rendeknek írt volt 

az székelyeknek is írt szép intő levelet, kívánsága csak ez, hogy 
legyenek veszteg, ne hadakozzanak se íí mellette, se az német 
mellett. Egyebet tülök nem láván, kit ha megcselekesznek, 
erős fogadással kötelezi magát mind az vezérrel együtt, hogy 
az régi szabadságokban mind végig megtartja űket. 

Hev. Coll. L X V I I I . 370. (lehúzva 576.) lap 

Az vezér basa levelében melyet küldött az kolosváriak-
nak Bocskay István által ide be Kolosvárra mense Decembri 
1604. ez szók is voltak benne: 

Megemlékezzetek, úgymond, kolosváriak az nagy szul-
tán Szulimánnak igiretirűl és azok alatt csinált testamento-
mára, abban akar bennetek mind végiglen az hatalmas csá-
szár megtartani, csak mutassatok igaz szívet hozzája. 

Mind ezt és mind egyéb leveleket az vármegyékre Nagy 
Máté nevü ember hozott Bocskaitúl. Ez Nagy Máté Enyeden 
házasodott meg. etc. 

Hev. Coll. LXVII I . 189. (lehúzva 357.) lap. 

P r o f o s z h a l á l a . 
Az profoszt Mattliaeus Alexandert Lippai Bálás tapasz-

talta ben Kassán mikor az profosz marhája mellé bement volna. 

1604. 
clec. 

1604. 

1604. 
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1604. 
dec. 

Még akkor Bocskai be nem érkezett volt Kassába. Az pro-
foszt igen megkínoztatta Lippay Bálás, ki miatt ad locum 
supplicii alig mehetett. Harmincznyolcz nemesembert vallott 
kit imitt amott széllel Érdélben elvesztett, törvéntelen, ál-
nokul. Az ű maga szolgájával vétették fejét az profosznak az 
piaczon. Ugy találta csapni, hogy az dereka érte elébb az 
földet, hogynem az feje. Ily szóval szólott neki az hóhér szol-
gája: nem tudál te énnekem megfizetni éltemben, de im én 
megfizeték te neked. 
Erd. Muz. 265 1. 

1604.16. D e c e m b r i s. B o c s k a i I s t v á n f e j e d e l e m -
n e k K é k e d i G y ö r g y p o r t á r a v a l ó e x p e d i t i ó j a 

a z c s á s z á r h o z . 
Küldé urunk ö fölsége Miskéről Landor Eejérvárra 

Memhet passához. Erős hitlevelet hoza urunknak és az egész 
magyarországi fő-főrendeknek az egész országgal együtt úgy, 
hogy valaki az ellen cselekszik, az török császár hadát vonja 
magára, Az mellett sok ezer tallért és öt fő lovakot külde az 
fővezér, 40. ezer törököt és 20. ezer ta tár t fölkészítvén urunk 
segitségire. Ez dolgot mikor megírtam volna, urunk volt Pa-
takon, P>asta György Tokaj alatt. Midőn be akart menni Er-
dély felé, és Váradot is meg akarta volna segíteni, az Básta 
népe Patakon alól Tokaj felé Somodi Bertára találván meg-
ölék; az mely leveleket írtam vala urunknak az dolgok felől, 
Básta kezében akadának. Így megértvén az dolgot Erdélyben 
jövő szándékát letevé, hanem fordítá lova száját ki Nímet-
ország felé. Másod úttal is küldött urunk ő nagysága az ha-
talmas török császárhoz sok szép ajándékkal; minden helyeken 
nagy böcsülettel láttak, az császár háromszor volt szemben ve-
lem, minden jóval igíri magát az fejedelemnek; sőt mellém 16. 
ezer törököt ada, hogy az havaselföldi Raduly vajdát kivessem, 
ha igaz nem leszen az uramhoz. Azt megesketők bojérival együtt 
az fejedelem hűségire. Onnat hoztam Ali pasát Segesvár alá az 
nímetek ellen. Az hét szász városoktól hitlevelet vöttem. Me-
nék Kassára az török császár, Raduly vajda és az szászok hit-
levelivel ; igen örűle urunk ő nagysága. Onnét indula Kassá-
ról, Erdélyben és ott megesküvék az országnak. Onnét mene 
Buda alá, és az görög császár koronájával megkoronázák me-
lyet az nímet félelemmel és rettegéssel szenved vala. Az főve-
zér Memhet passa vala, az ki megkoronázta vala. 

Hev. Coll. LXVIII. 297. (lehúzva 445.) 1. 

1604. D e c e m b r i . 
Csak karácson előtt küldték volt az commissariusok, 
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Hofman és Inihoff, Julius Caesar Muraltust Havasalföldébe 
Radul vajdához segitség kérni Bocskay ellen. Ebben munká-
lódtak liogy Bocskayt közben vegyék, innét az vajda, túl Básta. 
Az vajda tiz ezer embert igírt volt hogy bocsát, de az mint ű 
maga Muraltus mondta, nem hihető hogy annyit adhasson, 
hanemha mind országostul jött volna ki, mint Mihály vajda. 
Mindazáltal háromezer embere volt mindenkor készen udva-
ránál, kit elküldhet. 

Vagyon egy boér is Havasalföldébe, Komle neve, ez is 
ezer emberrel felülhet. Ez Komle boér ment volt Horvát Áb-
rahámmal az nyáron in Julio 1604. tova Nándorfejérvár felé. 
Ez Komletül volt hogy azt a helyet megvegyék és feldúlják, 
nem annyira Horvát Abrahámtúl. etc. 

Hev. Coll. LXVIII . k. 291. (lehúzva 439.) lap. 

1064. D e c e m b r i . H o f f k i r k e r . 
Hoffkirker két taraszkot hozott volt vele Dévárúl Fe-

jérvárig. De az németek tovább semmi okon nem akartak vele 
jűni, hanem Carolus Crah (az az holló) kapitánnal (ez egy fél-
szemű ember) megtértenek Dévára. 

Dévában Crah kapitánnal 300 német vagyon, mind sile-
siták, az Ribis hadából valók. Ez a Crah vicekapitán volt 
Hoffkirker után. 

Igen mód nélkül volt járása Hoffkirkernek. Rákoson is 
az Aranyasszékben harmadnapig mulatott és prédáltatott 
Aranyosszékben széllel, az föld népe megkémlelte ez alatt és 
készen várta-

Senki közűlök, hogy üköt Koncz Pál házánál éjszaka 
kedden 2. Januarii*) megütötték, jobban nem forgódott Ju-
lius Caesar Muraltusnál, mert két puskája volt, igen lövődözött 
ki rájok az ablakrúl. Végre hogy golyóbisa elfogyott, az mi-
nemű ezüst gombok az korczovágyán voltak, azokat szaggatta 
le és azzal töltötte az puskát. Sok veszett az parasztokban. 

Enyedre akarták bevinni űket, de hogy oda be nem bo-
csátották, visszatértének Toroczkó felé velek. Ott egy neveze-
tes hely vagyon, melyet Kűnek hínak, az Küvön túl vagyon 
egy pusztamalom, azontúl Nyires falú. Az puszta malomnál 
vágtak le négy fűembert: Hoffkirkert, Muraltust, Herbersteint 
és negyediket nem tudom kit. Mind ez Kű, azaz fauces. mind 
penig Toroczkó egy jó öreg mélyföld Enyedhez. Hoffkirkert 
és az társait, 4. die Januarii 1605. (ölték meg). 

Az enyedi biró Mészáros Gáspár üzente volt nekik, hogy 
megöljék űket. 

*) Ér t sd : 1605. 

1604. 
tlec. 
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Hev. Coll. LXVIII . k. 369. (lehúzva 575.) lap. 

1604. D e c e m b r i . 

Toldi Istvánnéra és Keserű Jánosnéra volt ilyen szán-
déka Hoffkirkernek, hogy Toldi Istvánnét és Keserű János-
nét megfogja és miérthogy érzett nálok valami pénzt és mar-
hát, azt hiszem, hogy vont volna rajtok egynehány ezer forin-
tot. Haragjának ez volt oka, hogy Toldi Istvánné fia. Csáki 
István az ifjú, oda ki Bocskay hoz pártolt és oda csatáz. Ke-
serű Jánosnénak penig az öcscse Perneszy Gábor Perneszy 
István fia Kűvárban vagyon Bocskay számára és ű vötte kezé-
hez Kűvára t és Bocskay mellett vitézkedik. Ez okkal akarta 
megfogni. Toldiné és Keserímé enyedi kastélban szorultak 
volt be, és az enyediek nem fogták pártjokat és nem akarták 
semmiképpen kiadni Hoffkirkernek. És ez volt egyik oka, hogy 
azután mikor megfogták volt is Hoffkirkert és az többit, az 
enyediek nem akarták bebocsátani. 

Hev. Coll. LXVIII. 295. (lehúzva 443.) 1. 

1604. D e c e m b r i , H o f f k i r k e r . 
Hoffkirker mikor Fejérvárrúl Tordára jött volna, meg-

hagyta, hogy Fej érváratt az kapun belől csigát csináljanak, 
kin az nemességben sokat megcsigáztasson visszajövet. Es 
ugyan nevezetben voltanak ez személyek: Keserű Jánosné, kit 
azzal accusáltak, hogy Pernyeszi Gábort az öcscsét Kűvárba ű 
tartaná hírrel. Ezenkívül Ajtoni Jakab deákot is meg akarták 
csigázni és többeket sokakat. Látván az csigát, hogy felcsinál-
ták, megzendült ezen az hajdúság, kik ott Fejérváratt meg-
házasodtanak. Óvári István azt kiáltotta palam, hogy 'az ki 
csináltatta, először azt vonják reá ; azért felrohanván, kimen-
tenek úgymint ötvenig való és ezek is és többi feltámasztották 
az parasztságot Hoffkirkerre. 

K é t álgyút faltörő öreg ágyút hozott volt Hoffkirker és 
három taraszkot Dévából ki, hogy mindenütt az városokból 
az nemeseket kikérje, az kihez gyanakodnék. Ha ki nem ad-
nák, tehát ágyúval kivenné űket, úgymint Fejérvárból, Enyed-
rűl, Tordárúl és egyéb helyekrűl. Mert oly szándékkal jött 
volt Hoffkirker ki, hogy valahol nemeseket találna, mindenütt 
űket saczczoltatná. 

Hev. C. LXVII I . 297. (lehúzva 445. lap.) 

1605. J a n u a r i o. 
Az commissariusok Szebenbe megértvén Kűvár meg-

adását, kit Pernyeszi Gábor vött kezéhez Bocskay számára, 
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kezdtek az commissariusok gyanakodni Keserű Jánosnéhoz, 
ki Pernyeszi Gábornak nénje, hogy hírrel és tanácscsal tartja 
az bátyját Keserűné. Miérthogy penig az szebeniek az Keserű-
jószágban birnak úgymint hasonfelet és az asszony jószágában 
is Bolkácsot és Sitve falukat, ezokáért az királybíró ésRégeni 
János annálinkább inflammálták az suspiciót az asszonhoz, 
csakhogy azok az faluk, kiket Basta adott volt az szebeniek-
nek pénzen, inkább nálok megmaradhassanak. Igy lévén ezek, 
az Hoffkirker registromában kiket meg akart csigáztatni, ezek 
voltanak: Keserű Jánosnét, Ajtó ni Jakab deákot, Kapron-
czai Mártont, Sárvári Mihály, Gáltűi Mihály, Székel András; 
mely dolog hogy véghez nem mehetett, az Hoffkirker halála 
miá lőtt. etc. 

Erd . Muz. 290. 1. 

Lippában nagy éhség levén, kibeszéli Rákóczi az níme-
teket belőle, mivelhogy Bocskaival conrenspondeált volt is már. 
Azutá n se Dévában, se Fej érvárra be nem bocsátták, hanem 
széljel csavargottak. 

Erd. Muz. 261. 1. 

Indult meg az erdélyiekre Tömösvár alá Horváth Ábra-
hám és Lippai Bálás négy ezer lovaggal és gyaloggal együtt, 
fele lovag, fele gyalog; ütötték meg őkötaz gyalogja elő álom-
kor, az lovagja seregben állott, kik előtt Rákóczi Lajos volt 
és az lippai gróf. Exciti hungari, immár az táborokat mind kö-
rül vötték, felugrándoztak és mindnyájan az tömösvári kapuban 
futottak oda hagyván mindeneket. Voltak ötszázan sőt az ki tö-
rökszokásán kivül vagyon Hazan pasa leeresztette az kaput, és 
kétszer megtolták az Básta népét. Az magyarok is, kiknek lö-
vök el nem veszett, kemény csatáztak együtt az törökökkel. Űz-
ték holdvilágon egy taraczk lövésig. De mentek be, mivelhogy 
erősen lőttek az várból; az Alay békét ellövék. Az basa je-
lenvolt, mihelyt az táborát megütötték vala. Vitt el az Básta 
népe ezer lovat; hét embert vágtak le az táborban. 3. asszonyt 
és két férfiat hoztak el. 

Nevezetesek 500. magyar között ezek voltak: Szilvási 
Boldizsár, Dávid diák, Bethlen Gábor és Farkas, Balassi Fe-
rencz két fiával, Sigefridus Ribis. 

Onnét Sajó Szent Péterhez mentek, és másnap Bastával 
megharczoltak; immár Peez et megverték volt. Basta őköt 
megverte, de nem vesztek többén mintegy másfélszázán. Volt 
az harezon az magyarok elöljárója Nagy Albert s az gyalog-
nak Lippai Bálás. 

1604. 
Oldalt: 
L i p p a 

m e g a d á s a . 
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Hev. Coll. LXVIII. 299. (lehúzva 447.) lap. 

1604. D e c e m b r i H o r v á t Á b r a h á m h a l á l a . 

Horvát Ábrahám halála igy löt t : Dioszegbe volt fogva 
az kastélba, vas volt az lábán. Bocskaynál baráti addig töre-
kedtek Ábrahám könyörgésére, hogy az féllábárúi levágták az 
vasat és úgy volt egy felházban őrizetbe. Egykor ű minden gú-
nyáit, lepedőit és mindent az mi vele volt öszvekötözvén, alá-
ereszkedik az ablakon és megyen valami nehezen Székelhídra. 
Ott Daróczi Ferencz az ki az várat bírj a, megírj a az diószegi tiszt-
tartónak,hogy küldjön érte, mert fogvavagyon. Diószegre vissza-
viszik és Bocskay parancsolatjától elütik az fejét, de először 
pénze felől examinaltak, de semmit meg nem mondott benne. Az 
mi Debreczenbe volt marhájában azt feltalálták. Tavaly 1604. 
nyárba megbetegedett volt, Paulus Pápay jezsuita papnak 
mondta testamentumába,hogy hetvenezer forintja vagyon, errűl 
tött testamentomot, ennyi pénzt gyűtött volt az sok kóborlás-
ból, erdélyi prédából. Igy az egynehány archipiratak, kik Ér-
déit feldulák, megemészték, apránként mind elveszének: Lip-
pay Bálás, Horvát Ábrahám, Makray István, Német Bálás, 
ki az tordaiakot levágta volt: Kis Farkas, kit Kolzsvárat 
akasztata fel Basta; az német prófosz Alexander Mathaeus, 
Baba Noák, Prépostvári fia, kit az Erdélyi csitko lu meg-
rúgott és mindjárt szörnyű Mihály lyal holt (igy)- Pana Szé-
keiföldén holt meg. 

Hev. Coll. LXVIII. 285. (lehúzva 437.) lap. 

A z premislei kapitánnak az öcscsét mondják hogy 
ezer válogatott lovaggal Basta György mellé akarna kijűni, 
az lengel király akaratjából, kit nem igen hihetünk, jóllehet 
az krakai jezsuiták í r ják ez hirt az páter rectornak Joannes 
Argentanak ide Kolosvárra. Az lengel püspökök is exercitust 
conscribalnak, hogy Basta mellé küldjék az religioért akar-
ván űk is hadakozni. 

Erd. Muz. 289. 1. 

Basta Lengyelországban kozákokért küld. Gyűjtött is 
volt immár 4000. kik ki nem jövének addig, mig meg nem 
kűldé nekijek az hópénzt. Mely kozákok azelőtt hadakoztak 
volt Magyarországban az nímet császár hadában, kiknek az 
császár csak czédolával fizetett vala. Egyben kötvén az czé-
dolákot, kiküldék Bastának ezt izenvén: arra az pénzre ők 
az császárnak megszolgáltak, hanem küldjön több pénzt s 
eljőnek. 

1 6 0 4 . 
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Hev. Coll. LXVII I . 285. (lehúzva 437.) lap. 

1604. Két holnapig és harmadnapig való induciat szer-
zettek volna Básta közt és Bocskay közt és Nyári Pál t kül-
dötte volna az császár Bocskayhoz, okát akarván érteni ez 
mostani támadásnak. 

Hev. Coll. LXVIII . 162. 1. (levonva 314.) 

V o l f f a n g o (lehúzva). 

Parc ius utaris rapis, Volffange fabisque : 
I l la dabunt natibus flamina multa tuis. 

Hev. Coll. LXVIII . 200. (lehúzva 365. A.) 1. 
I n p s e u d o a s i t i a n P a m p h a g i. 

Pamphage, ieiunis tractas, ieiunia uerbis : 
Jeiunus uerbis, uentre tarnen satur es 

Pamphage, si seruare uoles ieiunia uera, 
Hoc serua semper : ne bibe, ne ue uora. 

D e e a d e m : 

Paule, crepas multis semper ieiunia uerbis, 
Mensa tarnen uario pisce referta tua est. 

Crede mihi, non est ieiunus, qui bene pascit 
Ingluuiem, sed qui non edit atque bibit. 

D e e a d e m : 

Qui uorat, et potat, tarnen et ieiunia seruat. 
Is dormire potest et uigilare simul. 

S ta t simul et currit, loquitur, tacet, aestuat, alget, 
Uno eodem sorbet tempore, flatque simul. 

D e e a d e m : 

Quaeris, quis recte seruet ieiunia, dicam : 
Perdius esuriens, perdius et sitiens. 

Coetera vide pag. 578. 
S. Sz. 

Hev. Coll. LXVII I . 163. (lehúzva 315.) lap. 

I n J o a n e m T u r o c i u m h i s t o r i c u m U n g a r o r n m . 

In putri forica cacata charta 
Turocii história est, amice lector, 
Sed ne sperne tarnen : latent sub isto 
Vili seminio, et rudi libello, 
Heroum Ungariae superba bel la. 
Hoc Bonfinius e rudi libello 
Prodit cultior elegantiorque. 
Ni Turocius ipse primus esset, 
Nec Bonfinius hinc secundus esset. 
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Est oratio scabra et indiserta, 
Sed pollet bene veritate nuda. 
Ne contemne stylum, licet sit ille 
Iii putr i forica cacata charta. 

S. Z. 

Hev. Coll. LXVIII. 163. (lehúzva 315.) lap. 

A d d e m e n t e m K a s z a 1604. *) 
Temo, iugum, uomis, cum bobus, arator, aratrum, 
Sunt tibi de fuluo, Clemens conflata metallo, 
Priscorum quondam monumenta insignia Regum, 
Eru ta de occulto tenebrosae uiscere terrae. 

Talibus alma Ceres Ennam sulcabat aratris, 
Haec frugum ostensor monumenta reliquit Osyris, 
Taleque Triptolemus Cereri suspendit aratrum. 

Hunc tu nunc tacita tliesaurum promis ab arca 
Caesarisque offers legatis, nobile munus ; 
Profers e stabulis pecudes, atque abdita pandis 
Praesepia, et mutos cogis mugire iuvencos. 

Quam uereor netu male iunctis littora scindas 
Bobus, et in steriles commendes semen arenas etc. 

*) Lehúzva. 

WON. IIÜNCJ. 1IIST. SCKIPT» XXX. 
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[Tordai J ános é l e t e . ] 

Magyar Tud. Akadémia gyűjteménye és Bánffi-Codex. 

Egregio domino Stephano Tordai domino et amico ob-
servandissimo. 

Memoriae proditum est Tbraces barbaram alioquin et 
ab omni humanitate destitutam gentem recens natos infantes 
lachrymis vita defunctos gaudio et laetitia prosequi solitos. Eo 
quod nati homines ad ingentes aerumnas et miserias in lianc 
vitám prodeant, mortui autem una cum vita miseriis omnibus 
uno eodem tempore defungantur. Proinde illos velut in com-
pedes et carcerem coniectos, ac per totum aevi curriculum 
omnibus suppliciis mactanclos lugere, ac miserari pium esse 
existimárunt: contra in istorum funeribus tripudiare ac laeti-
tia gestire, aequm esse duxerunt, quippe quos ex acerbissima 
malorum Servitute manumissos ac iam liberatos viderent, Hoc 
praeposterum lugendi laetandique institutum, ne penitus bar-
barum atque absurdum videri posset, miserrimis his tempori-
buSj dum per omnes belli clades Transsylvania excarnificata 
atque iugulata est. ipsa oculorum íides atque experientia testa-
tum nobis fecit. Yidimus infelices populos omni calamitate 
aftiictos, quaeri ac detestari, quod in baec tempóra abominanda 
atque in auspicatissima incidissent, ac non prius fato occubuis-
sent, dicere beatos esse qui in ipso vitae limine vitám amisis-
sent, potiorem sepultorum quam superstitum esse conditionem. 
Yidimus in crudelissimis occisionibus, ruinis, rapinis, incendiis, 
contumeliis,formidinibus, uno verbo in oinni carnificinae genere, 
quam bomo liomini, idest bellum importat, aerumnosos paren-
tes, filiorum ab aetate etsexu imbecillorum vicém dolore queri. 
lamentari quod ipsos deus magis propitius in primo lucis buius 
auspicio non exstinxisset sed rnaluisset ad kaec fanda atque 
nefanda, perpetienda uitam illis prorogare: rnaluisset sem-
piterno dolore, quam tempestiua morte, se iuxta atque illos 
multare. Yidimus matres, omnibus miseriis et squallor.e cooper-

*) Eddig a Bánffy-Codexbül. A többi az Akadémia birtokában levő 
eredetiről. 

Szamoskö-
zy számo-
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tas, libentius natos suos in terrae sinum, quam in grémium 
suum condiclisse; cupidius exsequias illis, quam natalicia cele-
brasse: beatas dicere, quae nunquam genuissent; se infelices, 
quibus foecundas esse, superis auersantibus dátum esset. Ad 
quae omnia delamentanda, si iustam orationem texere uelle-
mus, Didymi uolumina non sufficerent. Quia verő liarum cala-
mitatum noonulla portio, pro numero quidem non ita multa; 
pro ui et aestimatione, maxima; ad te quoque uir optime et 
bumanissime deriuata est. dum patruelis tuus, primae notae in 
Lac provuincia uir, et- uerae uirtutis alumnus, á perfida latronum 
manu trucidatus, tantam nobilissimorum ciuium occidionem, 
interitu suo cumulauit: propterea libuit in eius memóriám de-
scriptam qualemcumque panegyrim tibi nuneupare, ut liaec 
recordatio praeclararum eius uirtutum et tibi moerorem do-
mesticum utcumque leniret et eius uiri indigna caedes ad alio-
rum memóriám perueniret. Praeclari siquidem sapientes ahmt, 
vitám mortuorum in memoria viuorum esse positam.*) Kam 
quod ad me attinet, non puto ullum liuorem tani liuidum, qui 
nie ob hoc pietatis et amoris officium incessere, ac tlieonino 
mordere uelit. Colosuarini, Kai. January, M. DC. Y. 

S. Zam(osközy.) 

C a r m e n , i n o b i t u m G e n e r o s i u i r i J o a n n i s T o r d a i 
S a l i n a t o r i s , i n t e r f e c t i p r i d. i d u s A u g . A n . M. DC. IV 

a c E n i e d i n i s e p u 11 i. 

Aedis parte sacrae Joannis membra tegnntnr, 
Qua sonat l iumano Christus ab ore frequens. 

Corpus in Iiis terris, anima immortalis in astris, 
Non poterant condi nobiliore loco. 

Indigena terra par i ter , coeloque pot i tur : 
Vtraque pars generi reddita nempe suo est. 

Quem clypeo Mauors, quem texerat aegide Pallas : 
Cladibus et tant is usque superstes erat. 

Insidiosorum mactatus fraude la tronum, 
Additus est, nostris ultima summa malis. 

Heu quam uita brevis tenues diff latur in auras ? 
Quam cito praecipites sors ro t a t atra uices ? 

Non secus ac pluuii turgens uesica liquoris 
In fiat semiglobos exanimatque suos : 

A u t oriens moriensque uices a l ternat uti ílos, **) 
Vei matutinae pendulus humor aquae : 

Qui cum forte breuem sese glomerauit in orbem, 
Vix haerens casus sustinet ipse suos : ***) 

*) A dűlt betűvel szedett szavak Szamosközy kezével közbeszúrva. 
**) Sz. kezével kijavítva, e helyett : Viuimus atque oriens, mo-

riensque in cespite planta. 
***) Sz. kezével javítva, e helyett : I íaesi tat et casus vix tenet 

ipse suos. 
1 8 * 
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Gramineosque apices et parua cacumina scandens, 
P i n g i t l impidulis mollia prata globis : 

Mox ub i sol radios et lucida tela tetendit , 
F ig i t u r , et praeceps gemmea gut ta cadit. 

Talis u i t a ru i t , tales properamus in auras, 
E t mor t i subitae quaelibet hora patet. 

Discite quisque deum uera pietate timere, 
Sola etenim pietas pandit in astram uiam. 

S. Z. 

Joannes Tordai Salinator, et natales, et nomen, ex cele-
bri municipio Torda habuit. Id opidum. peruetus est Transil-
uaniae: quippe quod originem suam ad antiquissima Romano-
rum tempóra referre potest. Quis enim nescit hanc Daciae 
plagam, uicto occisoque Decebalo rege, ab Vlpio Traiano Im-
peratore primum in potestatem redactam, ac ducentis amplius 
annis a Romanis possessam, colonisque Italicis locupletatam, 
tamen (tandem?) a Galieno Imperatore fuisse amissam ? In 
Iiis Romano rum coloniis Salinum f u isse ipsa urbis lucidenta 
cicatrix, etiamnum opidum testatur. Porro procedentibus sae-
culis,*) ut niliil durabile et constans in rebus humanis est, 
euersä per Grothos Romanorum illa colonia, denno Torda ex 
eius ruderibus resurrexit, cum. Yngarorum populi, ex uberibus 
et felicibus Asiae campis migratione facta, in Iiis terris conse-
dissent. Dicta est olim liaec regio Dacia Gethica, quam Ma-
risus ut, Strabo autor est, primae magnitudinis in liac plaga 
fluuius, bipartito diuidit. Hanc Daciam Getkicam Aduenae 
Yugari in septenas satrapias, quos comitatus uocant, partiti 
sunt, tóti denique castella idoneis in locis liumi exaggeratione 
moliti fuerant. Ynde tota regio primo Septemcastrum dicta, 
deinde quod saltuosis Herciniae siluae appendicibus in ampki-
theatri speciem esset circumsepta, uoce cum Ungarico idio-
tismo communicata Erdei idest Transiluaniae nomine affecta 
est. Ex septem Ulis ducibus quorum auspiciis Dacia occupata 
est, Gkda qui Albae Juliae nomen dedit, ad Marisianum trac-
tum, ubi Apulum euersum cernitur; Torda dux ad Auranen-
sem, ubi Salinum colonia Romanorum uisitur et succenturiati 
alii duces, in aliis passim Daciae ons, castra simul atque Cas-
trum posuerunt. Est salinum apud Ptolemaeum Daciae medi-
terraneae opidum, haud dubie a natiui salis copia denomina-
tum, quae liic loci et passim in Transiluania, tanta libertate 
caeditur, ut ex inde tota poene Europa gulam condire possit. 
Habet enim haec regio, praeter omne genus metalla, natiui 
salis plenos montes, e quorum profundissimis specubus, lapi-

*) A dűlt betűkkel szedett szavak Szamosközy kezével vannak 
közbeszúrva. 
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dicinarum instar, salis marmorosae massae, in quinquagenaria 
segmenta concisae, eruuntur. Neue ulla aetate haec salium 
matéria absumi possit, ubi exenteratae specus, illuuie ingur-
gitantis humoris, de nouo repletae oblimataeque sunt, proce-
dente tempore denuo solidantur, insudatusque liquor in nouum 
salem concrescit, ac Prometheorum uiscerum instar, renascente 
per saecula metallo, idem locus noui salis officinám praebet. 
Ceterum Salini Romanae coloniae memóriám non potuit ita 
uetustas abolere, quin eius rudera residua in supercilio cliui 
Tordae imminentis exstarent, urbisque antiquae in quadrum 
digestae situm et amoenitatem nobis reliquam facerent. E 
spectabili eins cicatrice, uisenda moles portae superest, aquilo-
nari obiecta plagae. Ea uastis saxis ad amussim quadratis at-
que in sese sidentibus, fornicato opere in semicirculum fasti-
giata est, omni utrimque maceriä ab latere ob temporum uio-
lentiam déleta. Soli molares lapides suam ruinam sustinent, 
prolapsuri nisi ipsi sibi inuicem obstarent. Non solum enim 
tectorium extrinsecus, quo olini inductum incrustatumque fuit, 
sed et intestina calx, qua commissurae saxorum ferruminatae 
erant, ob uetustatem erasa atque extrita penitus uisuntur: 
prorsus ut fornicem superantibus, atque in uertice consisten-
tibus ipsa moles porta,e uacillare, nutare, praesentemque rui-
nam minitare uideatur. Visitur in eius portae fronte suprema, 
ad libramentum totius fornicis additum saxum, in quo caesura 
anaglyptica cubitale quoddam simulacrum expressum est; siue 
id sit Jouis, siue Mártis, siue denique Palladis effigies: nam 
discrimen deorum temporis iniuria confud.it et Aegis quae ibi 
spectatur, bis tribus dis a Poetis attribui solet. Id idolum, 
dexträ scutum humi attingens pro pedibus sustinet, in quo 
Gorgonis caput differtum anguibus conspicitur, quod olim 
spectabile in primis, hoc temporis uix obscura coniectatione 
intuentium oculi assequuntur. Hunc fornicem, uere memora-
bile atque illustre antiquitatis monumentum, quem mirari quis 
possit in tanta saeculorum tempestate, ä mille quingentis an-
nis, nee suopte casu collapsum, nec hominum barbarorum 
manu euersum esse, non sine aliquo diuino numine, huic pro-
uinciae (quod ominor) ad oontemplandum fortuna reliquum 
fecerat: in quo per ambages, Transiluani admonerentur, tam-
diu saluum fore publicum statum, dum ipsi inter se mutuis 
animis coalescerent, seque continentibus casibus obnoxios con-
cordiá mutul sustinerent, Societas enim nostra, ut sapientissi-
mus Seneca dixit, lapidum fornicationi similis est, quae cae-
sura, nisi inuicem obstarent, hoc ipso sustinetur. Tolle lapidem 
quemcumque intergerinum e suspenso in sese fornice, ruet tota 
protin as structura. Tolle principes uiros et concordiam é re-
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publica, fieri non potest, quin collabatur tota eint am et rerum 
syntaxis. Et cum hunc uel illum laterculum nihil ad fuleiendum 
adiumenti conferre putes, si reueil es, tandem animaduertes, eius 
ceterorumque mutua ope, totam aedificii rempublicam innixam 
esse. Quam publicae salutis contemplationem TransiluaniPrin-
eipes, nec in didactico hoc fornice, nec in animis suis, perditis 
bis temporibus satis ex pender unt: dum ipsi praeinnata qua-
dam mentis caligine, furores cogitationum suorum secuti, non 
viderunt, quam firmum societatis publice stabil imentum sit Con-
cor dia, fortitudo et sapientia, que Joue, Marie et Pallade figu-
rantur. Quapropter proceres equi effraenati atque efferati, ha-
benasque non audientis instar, postquam omnia perdiderunt, 
simul et ipsi perierunt. Proinde Torda, dux Vngarorum (ut 
ne ab antiquitate discedam) praeuisa loci huius opportunitate, 
hic olim consederat, ubi nempe rerum fortunarumque suarum 
sedem commode collocaret. Nam praeter alias utilitates, blan-
diebatur illi pulchra ad aspectum loci facies: profluentis Aura-
nae, aureas arenas tralientis, unde et nomen adeptus est, amoe-
nitas et limpitudo ; natiui salis ubertas: denique urbis ueteris 
Salini, per id adhuc tempus nondum funditus abolitae commo-
ditas, e cuius nempe ruderibus aliam aut ipse dux Torda a,ut 
posteritas eius olim excitatura esset. Quam tarnen Tordae 
spem, succedentium nepotum ignauia nonnihil fefellit. Nam 
cum ciuitas Tordensis, omnibus ad splendide et luculenter ha-
bitandum emolumentis a natura ditata fuerit, nullis tarnen 
moenibus per Septem amplius saecula opidum omnibus iniuriis 
obnoxium munire ipsi eines sustinuerunt, cuius oscitantiae 
supinaeque admodum ignauiae poenas abimde, opinor, miser-
rimis Iiis temporibus luerunt: dum nostri Principes, quouis 
Oreste aut Athamante furios iores publicam quietem mlsei'is 
populis inuidentes ac diuina omnia humanaqua iura, ad priua-
tum commodum, foeclo ad omnem posteritatem flagitio, caupo-
nantes diris cladibus prouinciam uniuersam obruere atque in-
uoluerunt. Haec commemoranda duxi, ut uiri nobilissimi Sali-
natoris patriam et uetustatis commendatione et recentis ciui-
tatis memoria, testatam ad alios facerem. Tum vero uti claris-
simam gentiliciae eius stirpis antiquitatem, quantum coniectura 
assequi possumus, in lucem revocarem, praesertim cum nos 
tanta caligine et ignoratione rerum patriarum laboremus, ut 
poene omnium populorum soli uel in hac qua degimus patria, 
propemodum peregrinari atque hospites esse uideamur. Has 
tenebras discutere nihil magis, quam antiquitatis recordatio 
poterit, quae si litterärum beneficio illustrata ante ab aliis 
fuisset, non tantopere domi nostrae caecutiremus, nec somni-
culosas aliorum scriptorum nugas, ueluti reddita ex tripode 
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oracula adoraremus. Joannes itaque noster, e municipio Tor-
densi antiquissima Stirpe ortus, nobiles in ea republica claras-
que a principio familias cognationibus atque affinitatibus com-
plexus est. Ita enini iure naturae coinparatum uidemus, ut 
quaelibet domus, coniugiorum beneficio foras sensim serpat, 
a tque cognationes et affinitátes ueluti colönias longius tra-
ducat. Parentem bábuit Petrum Tordai, uirum bumanitatis 
studiis litterarumque excellentia in primis excultum: quaruni 
u i r tu tum praesidio nieruit, ut apud eius aeui Prineipes carus 
esset, atque e patricio ordine et Senatoria dignitate, in album 
Nobilitatis Transiluanae legeretur. Literarum studia, cumaliis 
uirtutibus. ueluti bereditariam possessionem Joanui íilio per 
manus tradidisse uisus est, dum illum non solum fortunarum, 
quas pro modulo suo luculentas bábuit ex asse keredem scri-
psit, sed et optiniarum artium studiis imbutum atque excultum 
uoluit. Nam et illud a sapientibus animaduersum est, maiorum 
uirtutes quibus illi excelluerunt, et quas sibi familiares usu 
a tque disciplina fecerant, una cum stirpe in posteros traduci 
et propagari solere. Yidemus siquidem, ut qua in familiä-, bel-
licae laudis glória culta et exercita est, eiusdem quoque stir-
pis nepotes, cupidissime eam eonsectentur, eoque et ipsi potis-
simum animum applicent. Nempe, ne a parentum maiorumque 
suorum contestata laude desciscere, atque degenerasse uidean-
tur. H a c itaque studiorum germanitate, maiorumque suorum 
indole imbutus Joannes, statim ubi per aetatem disciplinae 
capax fűit, litterarum studiis ductu parentum initiatus est: 
civilis tenellum ingenium, quia non bebes, sed uiuidum inpri-
mis erat , tarn au'de statim prima rudi menta arripuit, ut aequa-
les tyrones, in omni exercitatione puerilis disciplinae, longo 
post se interuallo reliquerit: prorsus ut breui appareret, in 
ludum discendi, non lusionis gratia illum descendisse; Moloni, 
non molis operám dedisse. His studiis primam aetatem emen-
sus, stat im ubi adolescentiae confinia attigit, ad solidiora ani-
raum applicuit atque ex ipso uestibulo ad secretiora Mii sarum 
adyta penetrauit. Ne uero quid tyrocinio aetatis delinqueret 
cum suapte indole, uirtutisque amore ab omnibus peccandi 
illecebris abstinuit, tum vero domi a parentibus, in ludo a prae-
ceptoribus summa adliibita diligentia est ut praeclara illa uis 
animi in ucrae uirtutis exercitio adolesceret. Nec enim ulla 
alia ad pietatem et uirtutem idonea magis sunt incunabula, 
quam in parentum optimorumque jtraeceptorum sinu educari, 
a tque illic ad futuram frugem, uelut in opimo seminario suc-
crescere. Etsi autem eius aetatis uia lubrica admodum sit et 
praeceps, in qua sine casu aliquo aut prolapsione insistere dif-
ficile s i t ; hie tarnen noster tanta cum laude, procliue illud 
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aetatis iter percucurrit, ut nulla labe, nec aetatem suam, nec 
magistrorum cliligentiam, nec parentum suorum conceptam de 
se spem aspergeret. Hac integritate ariimi. atque innocentia 
aetatis, postquamex ephoebis Joannes excessit, parentem opti-
mum atque omnis uirtutis exemplum, affectae aetatis ualetudine 
amisit. Quapropter parens eius uidua, natalibus clara moribtts 
integerrima, conditione nobilissima hinc(?)pertaesa otii literarii 
quo Joannem filium imbuendum curauerat, midiebri plane iu-
venta deterioréque adducta consilio, e ludo litterario ad capienda 
militiae rudimenta filium in aulam destinat. Erat per id tempus 
e XII . uirum Senatu, Joannes Galfius, ortu Yngarus, natione 
Siculus, patria Transyluanus, omnibus animi et corporis orna-
mentis tum uero dignitate et autoritate, fortunisque amplissi-
mis, inter proceres Principales spectabilis: tanta insuper pru-
dentiae et integritatis opinione Christophoro Bathorio Prin-
cipi commendatus, ut eum potissimum ex omnibus deligeret, 

• cui Sigismundum filium, veluti exploratae fidei nutricio alen-
dum, ac adolescentiae disciplinis formandum committeret. In 
Galfii aulam velut in quendam laborum labyrinthum ingres-
sus Joannes, tanta integritate animi, ueluti filo quodam Ariad-
naeo, id temporis curriculum moderatus est-, ut ob ingenii 
summám indolem et ipsi Galfio acceptissimus, et aequalibus 
commilitonibusque suis longe esset carus et amabilis. Quod 
vero est genus uitae magis praeceps, atque ad omne uitium 
magis lubricum, quam aula? ubi quotusquisque degit, qui 
falsis opinionibus non ducatur, quem aura ambitionis non ra-
piat, qui non ea uitia, quae natura cuique ingenerauit, studio 
atque artificio quodam malitiae non augeat, qui non subinde 
offendat, qui non labatur ? Yerum enim uero Joannes Tordai 
in hoc aetatis fiexu, in illis salebris atque scopulis, tanta mo-
deratione se gessit, ut ueluti sedatus aliquis et piacidus amnis, 
quantumuis frequentibus cautibus angustatus, sine strepitu 
ullo et fremitu uiam sibi ad ulteriora patefecerit. Non enim 
erat ignotum Joanni, se in aulam tamquam in palaestram in-
trauisse, unde non ut histrio aut scurra exiret, sed ut assiduis 
certaminibus firmatus atbleta, ad bene lionesteque reliquum 
aetatis transigendum, in lucem hominum prodiret: plane ut 
facile animaduerti a quolibet potuerit, non habitasse illum, 
sed commoratum dumtaxat esse in aulicis illis scrupulis, ac 
tamquam Vlysses, insidiosas Sirenas obturatis auribus j^raete-
rierit, nec se ab illarum blandis et perniciosis cantibus capi 
delinirique siuerit. Denique sunt complures in aulis, qui cele-
britatem et notitiam inter homines a generis nobilitate, maio-
rumque imaginibus mutuentur. E t cum ab suopte merito in 
hominum lucem prodire non possint, maiorum nomina obten-
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elunt, quorum splendore ipsi innotescant. At Joannes non tam 
a nobilitate stirpis suae quae et ipsa clarissima ac quasi viaio-
rum gentium fűit, quam apropria indole commendationem sibi 
semper quaesiuit: non ignarus eam solam virtutem esse, cuique 
proprium, quae a se uelut fonté,non ab aliena laude glóriám mu-
tuaretur. Degeneris enim ingenii esse, a maiorum riuulis, exis-
timationem uenam in se deriuari, alienamque glóriám tam-
quam suam uenditare, ac non potius recte factorum laudem ex 
se ipso petere uelle. Ex aulicis demum scopulis eluctatus Joan-
nes, ciuiliorem uitae partém ingreditur. Nametsi aula speciem 
quandam ad liouestc beateque uiuendum ostentare incautis 
uideatur, si quis tamen Silenum illum explicet, animaduertet 
sane plus seruitutis quam libertatis, plus laboris quam quietis, 
plus uitii quam uerae uirtutis, ac denique plus spei quam rei, 
omnibus aulis inesse: prorsus ut Lucianus e tripode dixisse 
uideatur, Aulicas spes nil esse aliud, quam flatus follium in-
auratos. Proinde Joannes liic ueluti Hercules Prodici in biuio 
constitutus, ac cuinam uitae generi sese applicaret delibera-
bundus, id sibi muneris delegit, cui gerendo pör ingenium par 
esse posset, et quod maximé uideretur illi aetati bonorificum. 
Erat Tordae per id tempus, fructuosum in primis et celebre 
salariae fodinae uectigal, cuius rationes in Principális fisci 
patrimonio longe laboriosissimae, attentos in rem, sagaces ac 
diligentes requirebant administros. Nam ut sunt munerum 
quorumlibet ministri, ita reditus eorum uberiores angustiores-
que percipiuntur atque conduntur. Diligentes et continentes 
operae, rem dominorum non faciunt deteriorem, sed quantum 
in se est, locupletiorem. Contra nequam, et minus bonae frugi 
serui, nulla in re non decoquunt heris suis. Habet Transilva-
nia tum alias passim, tum lianc latumiam salariam Tordensem 
longe omnium luculentissimam. Ex cuius uectigali, si recte 
colatur, triginta *) amplius florenum millia annua, in fiscum 
conuehi possunt, praeter omnem expensam, quae in me-
tallarios operas effunditur. Ea merces secundo Mariso in 
confinia Turcarum nauigio deuecta, totum tractum Danubia-
num uberrimo sale ditat. E t cum ad officinám salariam, ses-
tertio nummo, aut etiam minoris, singulae massae quinqua-
genariae uaeneant, infra Lippam aderunt protinus propolae 
atque mancipes, qui florcnis singulis liceantur. Haec autem 
metalla, iam inde non solum a principiis imperii in bis plagis 
Yngarorum, sed etiam antiquitus, atque a Ilomauis tempori-

bus us(jue culta fuisse, indicio sunt oblimatae iampridem deso-

*) E löször centum vol t i rva , ezt Sz. l ehúz t a s helyébe elübb de-
cem-Qt, m a j d trigintát írt. 
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lataeque specus, in quarum tarnen intestinis uisceribus, olini 
excauatis atque exenteratis, noua matéria salis, procedentibus 
saeculis ingenerata est. Nam in illis desertis uoraginibus, illu-
nies ingurgitantis humoris, (jui salem per occultas uenas ter-
rae secum traliit, in eiusdem generis massam temporum diu-
turnitate ac naturae foecunditate concrescit atque coagulator, 
nouique salis reconditum quoddam penarium, idem locus ui-
cissim praebet. Hinc fit, ut in iis fodinis, quas e memoria mor-
talium tempus oblitterauerat, dum iterata fossione, noua 
quaerendo sali cauerna excauatur, trabes, caementa, carbones, 
testacea fragmenta, aliaque antiquorum laborum reiectamenta, 
atque etiam ossa bumana quandoque forte reperiantur, opera-
rysque in profundo ocurrant, quae argumento sunt, easdem 
uenas ibidem scrutatas, atque ante multa saecula cultas fuisse: 
sed uel bellorum iniuria, uel defectu salis, uel alia qua de caussa 
desitas atque antiquatas esse. Quia uero ea fragmenta, salsu-
gine sunt imbuta, aetatem facile ferunt, nec ita cito carie put-
redineque corrumpuntur, quam si sub dio aeris tempestati 
exposita essent. Has quisquilias uulgus non satisßdus antiquita-
tis interprcs cataclysmo in id profundum insinuatas, ftuctii-
umque ui illatebratas esse, atque aeuo oblimatas falso ariola-
tur. Porro Romanos quoque ipsos Marisi nauigatione usos 
esse, ac res ad bellum necessarias, eius fluminis beneficio sub-
uexisse, Strabo autor est. Nec absurdum uideri potest, sala-
riam quoque negociationem, eiusdem fluminis compendio exer-
citam priscis temporibus fuisse. Joannes itaque nostér post-
quam ex aulicis sj/rtibus in hunc portum appulit-, et littera-
rum cognitione, quantum ei muneri sustinenclo atque ornando 
satis esset, instructus, et ingenii dexteritate inprimis sollers 
ac perspicax, primum scripturae magister, quem rationarium 
scribam uocant, et species quaedam quaesturae in eo munere 
est, ab eius fodinae praecipuo redemptore et praeside crea-
tus est. I t a autem usu in liac prouincia iampridem receptum 
est, ut prouentus quique quaestuosissimi, certo constituto 
precio a fisco conducantur, atque ex eodem quod conductum 
est, uectigal annuum pendatur, non sine multo redemtorum 
lucro. Nam hoc genus publicanorum, non solum rem familiä-
rem et Patrimonium augent, sed etiam ex *) angusta sorte in 

*) E szóval végződik a manuscr iptum 682. fol. lapja ; a lap alján 
Szamosközy kezével minden idéző vagy utaló jegy nélkül a kövei ke-
zűk i rvák : 

E l cum sal sine dulci aqua uon solidescat, ideo si uel pluuiae 
aquae uel dulcis aquae scaturigo in cAuernam per terrae absconditas venas 
i l labatur . faci le infusus liumor salescit. ac tandem na turae opera coit ac 
concrescit . 
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magnós lionores, pecuniae magnitudine uiam síbi quandoque 
struuut, nec raro fit, ut principibus, per quos liuiusmodi redem-
turaruni beneficio eruerant, in summis aerarii difii cultatibus, 
mutuaticio grandi aere gratificari possint. In lioc munere Sa-
linator Joannes ita se gessit, tarn acurate et sollerter omnes 
accepti etque expensi rationes in tabulas re túlit, ordinatim 
digessit, ad amussim redegit; ut cum pecuniariae cautiones ad 
certam quandam summám subducendae essent, non solum ullo 
detrimento, redemptori praesidi decoxisse insimularetur, sed 
etiam summám laudem ab omnibus qui ad eognoscendos eius 
commentarios adhibiti essent consequeretur. Nec uero eius in-
dustriam, fortuna quoque, quae sepae alioqui fallax et uariabi-

est, destituit. Ita enim rem suam prudentia opitulante cum 
quaestu atque compendio prouexit, ut paucispost annis, supre-
mam eius fodinae praefecturam consequeretur, remotisque 
aliis mancipibus, ipsius solius arbitrio res tota salinaria admi-
nistraretur. Nam cum uideret Princeps Sigismundus, ad sum-
mám prudentiam, non mediocrem etiam rerum usum Joanni 
accessisse, satius duxit, uni liuic mandare totum illud munus, 
quam assiclua aliorum publicanorum auaricia diuexari, ac per-
petui peculatus occasionem, nouis subinde redemtoribus sug-
gerere. Fiebat anim non raro, ut cum vei negligentes vei pro-
fusi mancipesfodinam redimerent, non solum rationibus Princi-
palihus paria nonfaciebant, sed, t.otos etiam reditus annuos síbi 
pariter atque Principi conturbabant. Ergo Joannes Salinator, 
non tani impetratam, quam oblatam praefecturam fodinae adep-
tus, non sine magna fisci Principális accessione, quaestus uberes 
ex ea per quinquennium fecit. Non enim acceperat eam prouin-
ciam loco praedae, neni]ie ut priuatam farciret, publicam exente-
raret crumenam: sed publicis commodis magis, quam suae uti-
litati seruiuit, ac plane prouerbium Graecorum expressit, quo 
dicitur, munia publica ostendere qualis quisqueuir sit. Verum 
enimuero fatis res Transiluanas in deterius praecipitantibus, 
ne et ipsi Salinatori et aliis onmibus, inita uitae condicio du-
rabilis esset, exitiabilium bellorum importunitas effecit. Nam 
cum nostri Principes quouis Adria inquietiores suadelyria per 
intestinas caedes conflata, furialibus consiliis administrant ac 
per omnia fanda atque nefanda praecipites ruwnt. non solum 
ipsi perierunt, sed diuina bumanaque omnia extinxerunt, ma-
gistratus, lionores, munia publica, et quicquid ad uirtutem 
comparandam, ac bene beateque uiuendum opportunum erat, 
ipsamque adeo rempublicam exitio dederunt. Siquidem cum 
prae animi dementia non uiderent, quid bellum esset, nec ka-
berent tantum, quantum illa uorago postularet, niliilominus 
illám Corintbum adiuerunt, turpiterque repulsi, poeiiitentiam 
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magno inaestimabilique precio emerunt. Proinde cum res 
Transiluanae, in lianc Charybdim ingurgitatae essent, ipso 
quoque Joannes Salinator, a quietioribus officys, reipublicae-
que cominodis tractandis, id quod necessitas imponebat, ad 
militiae studia se applicare coactus est. quod alioqui nobilitati 
ex lege, receptoque patriae inst/ituto incumbebat. Forte per id 
tempus Sigismundus Princeps, bellum in Transalpinam Va-
lachiam, antiquis Pomanis Daciam Ripensem dictam, quod eius 
confinia ripam Danubii attingerent, magno nisu aduersus Tur-
cam parabat, ei prouinciae, quam sui iuris et dominii esse ccn-
sebat, tempestiuam opem laturus. Eodem siquidem tempore, 
Michael Yaiuoda se totum, prouinciamque Transalpinam in 
fidem et clientelam Sigismundi Principis, certis inter se ini-
tis firmatisque pactis dediderat. Haec inter ambos Princi-
pes inita foedera coctaque inter se consilia, minime Turca-
rum tyrannum latuerant. Quapropter Sinanum Basam, san-
ctioris consilii, quod Diuanum illi uocant, primae notae Yc-
zirem, ingentibus Orientis atque Europae uiribus accinctum, 
ac totius poene orbis terrarum triumphis tumentem, Trans-
alpinam prouinciam adoriri iubet. Nec impigre atque impe-
rite Sinanus, quod mandatum erat, obiuit: innumerabilibus 
copiis Yalachiam late obruit. Hic Sigismundus Michaeli 
clienti suo, in ereptae poene prouinciae finibus latitanti, sup-
petias in tempore aduenit, omnemque nobilitatis Transiluanae 
rempublicam Sinano obiecit. Non potuit Sinanus, homo aeta-
te atque astutia vetus ac veteranus ; tum vero Asiae, Africae 
atque Europae trophaeis grauis, tyronis hostis aduentum sus-
tinere, micantes ante ora gladios coram intueri, non orbis ter-
rarum uictoriis onustum exercitum in certamen committere. 
Yictus, fugatus, profligatus, non modo exercitum in Yalachia, 
sed et uitam, potioremque vita dignitatem, multis obitorum 
bellorum sudoribus collectam, paucispost diebus Byzanty ami-
sit. Haec uictoria fuit ultimus tlos Transiluaniae, in quo for-
tuna colophonem extremis eius actibus imposuit, ac tamquam 
morituram bis coronamentis ornauit, ne scilicet suprevio eius 
funeri solamen praeclari alicuius facti et gloriae deesset. In hoc 
hello Salinator, uiginti armatis equitibus publicam salutemad-
iuuit, quaesitasque honesto labore opes, in militae munia milites-
que libenter impenclit, paratus si ita usus tulisset, non soluin 
fortunas, sed et uitam pro patria ponere. Quo quidem tempore, 
magnoram laborum, multarumque uigiliarum, fructum cepit 
liunc uel maximum, quod a Sigismundo Principe, succenturia-
tisque aliis ducibus, eximiam fortitudinis laudem retulit et ad 
maiores bonorum gradus, uiam sibi in posterum patefecit. Gir-
gio Turcarum arx, in citeriore Danubii ripa, ueluti compedes 
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Daciae Ripensi impositae, cum in eodem bello Casparis Cor-
nisi et Alberti Király opera, prouinciae detrahenda esset, Jo-
annes Salinator non solum factam impressionem praesentia sua, 
fortibusque factis adiuuit; sed etiam compluribus, e Nobilitate, 
tyrocinia militiae ac tamquam incunabula uirtutis in illis ipsis 
castris ponentibus, ad obeundos militiae labores autor admoni-
torque exstitit. Testantur eins uirtutem, cum summo primorum 
quorumcumque ducum testimonio coniunctam, alia quoque 
praelia feliciter in Transiluania et Vngaria gesta, quibus etsi 
7ion praefuit, certe laudabili effectu interfuit. Nam et Barbeli-
ano bello, cum Zuliman Basa Temesuariensis, octo millibus ar-
matorum instructus ad soluendam obsidionem Facyadi accur-
risset, comniunem cum ceteris militibus operam in profligan-
dum hostem Joannes contulit. Proinde Barbelus duobus saltem 
millibus instructus, Basam laté fusum, non solum Temesuarum 
refugere, sed et intra suam cuticulam diu manere coegit. Nec 
sane postea Zulimanus fines Transiluaniae attrectare est ausus. 
Huius uictoriae compendio Lippam et Jenoe, ceterasque ar-
cium appendices postmodum Transiluanae clitioni idem Bar-
belus adiecit. Sicut autem in secundis Transiluaniae rebus, 
numquam suo officio defuit Salinator, ita et in aduersis, sum-
ma cura attentione animi uigilantia et laboré effecit, ne quid 
temere, inconsiderate, negligenterque ageret, unde fidei et no-
minis iacturam faceret. Andreae Cardinali etiamsi resignatum 
a Sigisinundo principatum, non ea curä et diligentia, quam 
•fluctuantis prouinciae condicio postulabat, administranti tarnen 
Joannes fideliter adhaesit. In eo siquidem rerum statu, id in 
primis in rem patriae conducere uidebatur si christianus et 
Vngarus Princeps Transiluaniae praeesset. Sed fatalis illa 

annorum climax, quae non solum in hominibus, sed et in reg-
norum conuersionibus, septenariis et nouenariis in sese duc-
tis, numquam sine ingenti aliquo periculo et clade aduenire 
solet, etiam huic prouinciae iam ingruerat: cuius fati uim ipsi 
nostri Principes, inconsideratissima ac dementissima temeri-
tate, ad exitium suum ac reipublicae maturauerant. Quam ob 
rem Principum horum atque illorum furoribus eluxatus pi'O-
uinciae status, Michaeli Vaiuodae, Yalacho uaferrimo in prae-
dam cessit. Videns enim ille mutabilem subinde Transiluaniae 
principatum nouis vicissitudinibus laborare suis rationibus 
quam maximé oportunu.m duxit, si constantiore dominatu ipse 
eam provinciám firmaret. E t iam Transilvania effoeta uiribus et 
consilio imminentes casus suos non uidebat. Nempe occasui 
suo proximus erat ac tamquam plireneticus mentis valetudine 
delyrans, dolores suos non sentiebat. Aggreditur igitur Annibal 
Yalachus hominem sacrificum nec Scipionem nec Fabium 
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Kuinosam suapte mole columnam ac male, materiatum aedi-
ficium facile erat deiicere. Robustus latro, ociosis contempla-
tionibus deditum sacerdotem non difficile potuit insidiis occu-
pare. Cliens paulo ante, pedem ubi poneret, nisi Transiluano-
rum beneficio, non habens parentem suae fortunae prouinciam 
hostiliter inuadit, Nee tarnen spes erat, uoti compotem illum 
futurum, nisi fraudem Valaclius uiribus adiunxisset, ouem-
que simulans, uulpem simul ac lupum egisset. Hic Cardinalis 
ne uideretur olenti a caprilibus et haris Valacho cedere, mili-
tarem, quam conflare potuit manum, ut in re inopinata, ad Ci-
bin;um illi obiecit, Sed non poterat ineuitabilis fatorum lex liu-
manä prouidentia mutari. Iamdudum aetatem, ruinam mini-
tans prouincia tandem ruit. Princeps quo honestius periret, 
tantique casus solamen aliquod haberet, non a caprariis et 
subulcis, sed a gentilibus suis Siculis Ungaris, quos obsequio 
obligatos sibi esse putabat et fusus et caesus est: exercitum, 
uitam ac prouinciam una eademque clade amisit. Enimuero 
sicut Actaeon non a lupis, aut leonibus, sed a suis canibus la-

' ceratus est: ita complures domini a seruis suis saepius, quam 
. a iuratis liostibus perierunt. In hac communi omnium ruina, 
• quia non erat unius priuati hominis, fatalem cladem a prouin-
• ciae ceruice auertere, Salinator tarnen ea animi excelsi magni-
tudine et robore se gessit, ut aeeepto uulnere dimidium uitae 
in acie reliquerit; reliquum sanguinis sui ad meliora patriae 
tempóra reseruaret, quem tarnen ibi tandem effudit, ubi nulla 

interitus suspicio pütaretur. Triumphatis hoc modo 
Transiluanis, cum iam Valaclius digito caelum contingere sibi 
uideretur, non defuit Transiluanis propicia fortuna, quae tyran-
mim trium regnorum titulo frustra tumentem ex nec opinato 
supplantaret. Eadem qua inuolarat arte, Transiluaniam homo 
perfidus amisit. In ipsis prouinciae uisceribus ad Salinatoris 
patriam Tordam conspiratione ab uniuersa Nobilitate facta, 
exitialis Valaclius ueluti sidere afflatus, trium simul prouincia-
rum possessione una eademque aeeepta clade exutus est; mul-
taque Valachorum et Thracum millia in aceruos congesta suae 
ruinae monumentum apud Mirizlo pagum reliquit. Hic quoque 
Salinator eas partes eamque caussam secutus est, in quam tota 
patria, ipsaque adeo pietas et honestas una consenserant. In 
hoc praelio bene fundatus uideri jioterat Transiluaniae status, 
nisi constantia et fides eos potissimum deseruisset, penes quos 
seruandae et fidei et patriae potestas sita erat. Patis igitur 
non tantum consentientibus, sed omnino trahentibus, traditur 
clauus Palinuro furenti, rursus regendus, non ita pridem e foris 
atque gubernaculis excusso, ac ne nunc quidem in officio diu 
permansuro. Qua in re non minus spes ipsos Proceres, qui au-
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tores eius o Moldauia reducendi fuerant, dereliquit; quam ipsi 
fidem paullo ante Grermano datam deseruerant. E t iam pen-
debat ad ruinam prouincia, ueluti gemmea gutta matutini roris, 
uix summis lierbae apicibus conglobato in se orbe inhaerentis. 
Qui cum uix suos ipse casus sustineat, tarnen inuolare non ue-
retur uicinum Immorem, cuius accessione mox suam grauitatem 
praecipitet. Jocatum liactenus, lusumque cladibus uideri pote-
rat, prae hac, quam caelestes irati, Basta operante Transilua-
norum capitibus inflixerunt, prorsus ut non in artus exsangues, 
sed in ipsa uitalia, in quibus summa uitae consistit, totum te-
lum adegerint. Sed enimuero ad fatalem conuersionem prouin-
ciae furore Priucipum accedente, diutius durare Transiluania 
non poterat. Et quia ultima ad, occubitum suum tempóra adue-
nerant, eo et iam debiliores habebat ad sustentandum casum, 
suum virtutes, nec secus atque capularis senex, vietus, edentu-
lus, exsancjuis et eneruis, ab aetate tandem potius quam a 
morbo prosternitur. Male propitiata Minerua, omnibusque 
sanis consiliis, atque adeo ipsis dis a salute Transiluaniae 
auersis ad fatalem pagum Gorozlo ducitur. Palinurus regendi 
imperitus, tempestati cedens iterum puppi excutitur. Stratus 
ingenti pro cella exercitus, uix ubi eius reliquiae á clade respi-
rarent, latebras in Transiluania inuenerunt, Hic Salinator 
Joannes , omni suo satellitio, quod xx equitibus constabat 
amisso ; e popularium suorum strage non sine diuina Provi-
dentia elabitur, nempe ne deesset qui publicam ruinam fulci-
mento aliquo postmodum subleuaret, I taque quod Deus, quod 
necessitas, quod fortuna suggerebat, desperatis poene rebus, 
Cibinium se cum multis aliis reeepit. His tarn male con-
stitutis et pl aga in animam prouinciae penetratá, quo tandem 
perditis rebus profuga Nobilitas uiam aliquam ad salutem re-
cuperandam inueniret, Cibinio communi eorum qui isthuc tre-
pidi coiuerant sufíragio, mittitnr, ad Sigismundum Principem 
Coronae uix a fuga liaerentem Salinator, precatum atque ob-
secratum ne Sigismundus perditas in praesens prouinciae res, 
cum publico omnium exscidio coniungere in posterum pergeret. 
Satis haiistum esse Christiani sanguinis. Ne repetitis cladibus 
ultimam populis internecionem acceleraret. Ad pristinam gra-
tiam cum Rodolplio caesare reconciliandam, animum adinn-
geret: cuius clementiae luculentum documentum iampridem 
ipse experimento accepisset. Acl seruandum et seipsum et baue 
prouinciam aut hanc aut nullám aliam viam, quam Caesaris 
Bodolpbi benignitatem inueniret. Ad cuius opem et gratiam 
confugere, tarn bonorificum illi esset priuatim, quam })iiblice 
omnibus salutare. Haec et talia, afflicta concio Nobilitatis ad 
Sigismundum. Quamquam autem omnia nun soluni itinera in-
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festissimis latronibus obsessa essent, sed tota adeo prouincia 
militibus sanguinariis referta: tarnen uel in tanto prae-
sentium malorum diluuio, non detrectauit officium Sigis-
mundum adeundi Salinator, uir optimus ac commemorabili 
pietate ad omnem posteritatem laudandus: paratus non 
solum sudorem, sed et sanguinem pro patriae salute, modo 
aliqua eins spes aífulgeret, profundere. Profectus itaque Coro-
nam, haud clubié Deo duce, ac uigilantia sua comite, manda-
tisque honesta oratione expositis, ita Sigismundum salutari-
bus hortamentis in sententiam suam traxit, ut ille nulla inter-
iectá morá, se in eorum, qui tarn utilia et honesta suaderent, 
potestate futurum responderet. Hoc modo Sigismundus ad 
se reuersus, protinus ad idem foedus, easque pacis conditio-
nes, quas superioribus paullo annis cum Rodolpho Caesare pe-
pigerat, penitus sese aggregare constituit. Nec destituisset 
uoluntatem euentus, nisi Moyses Zekel, summum honoris lo-
cum apud Sigismundum tunc adeptus et a Germanicis pactio-
nibus plurimum. auersus, haec molienti atque secum agitanti 
Sigismundo summa contentione intercessisset. Is enim ubi ac~ 
cepit, Salinatorem Germanico foederi operantem aduenisse, 
concordiaeque interpretem ad Sigismundum agere, parum ab-
fuit, quin Principis dignitate posthabita, legato nobilissimo et 
iure gentium omnium sacrosancto manus injiceret, nisi lűc 
quoque Salinatoris uirtus et ad demulcendum hominis furorem 
accomodata, ueluti flexanimae Peithus oratio a destinato 
illum abstraxisset. Et haud cuiquam dubium esse potest, quin 
perditae res prouinciae, in longe tranquilliorem statum erectae 
fuissent, nisi ea per Salinatorem Joannem extorta a Sigis-
mundo publicae concordiae et salutis fundamenta, Moysis in-
temperie euersa fuissent. Nihilominus postea Sigismundo in 
certas inducias cum Basta conuenit, quibus non tam pax in-
cepta,quam cessatum a bello aliquantum uidebatur. Vtque con-
silia ad tradendam Germano prouinciam magis procederent, ea 
clam Senatores esse Sigismundus uoluit, ac nunc ad Germa-
num nunc ad Turcam ancipitibus cogitationibus spem exten-
dere. Hoc modo cothurnum indutus, eodem simul tempore ad 
Germanorum Imperatorem alios, Salinatorem autem harum 
sutelarum onmino inconscium ad Turcarum Yezirem cogno-
mento Giemisci idest fructuarium Hazonem legát. Et huius 
quidern opera magnam auri uirn ab Hazone emungit, nihil 
ueritus publicas miserias priuatum suum questum facere. In-
terea dum fidelissimo officio Salinatoris, aliorumque item lega-
torum credulitate Sigismundus abutitur, ex composito Basta 
Transiluanifi potitur, frustra se illi opponente apud Albam 
Moyses Zekele. Nempe quia inclinatam molem, nequicquam 

Oldalt : 
Moyses ' 
Zekel 

incoeptae 
concordiae 
intercedit. 

Pag. 690. 

Oldalt : 
Sigismun-
dus nutat, 
vacillat, 

cotliurnum 
induit. 



TÖRTÉNETI MAR AI) VÁNYAI. 289 

tenuibus ceruis ac tibicine ne ruat, suffulcimus. Fuso fugato-
que Moyse ; Sigismundus prouinciam per manus uti inter eos 
cicim conuenerat, Bastae tradit et ipse in designatum, ubi uitam 
degeret, locum discessit, seque totum Imperatoris Rodoljdii 
ficíei et clientelae submittit. Vix Salinator e Sigismundianis 
maeandris cum praesenti uitae periculo coniunctis, eluctatus 
fuerat, cum noua deintegro tempestas Transiluaniam adoritur, 
eodem Moyse profanis Turcarum copiis sufíulto, Transilua-
niam repetente. Nempe Moyses, longe a Sigismundi rationibus 
remotior, nolebat, uideri Numitor quispiam Fregellanus aut 
Metius Suffetius. Codros, Brutos, Decios, Horatios, sibi exem-
plum proponere constituerat, qui in patria a seruitute uindi-
canda atque conseruandä, 11011 solum operám, sed etiam uitam 
ponere non dubitauerunt. Sed malis auibus cepta bona res, bene 
cedere non potuit. Blandientem fortunam secutus Moyses, uide-
batur non ignauiter extremam coronidem bello Transiluano 
impositnrus, nisi in nassam unde et a quo minimé putauerat, 
ex nec opinato uua cum suis onmibus tractus esset. In Iiis tarn 
ancipitibus turbis Salinator, ita necessitatem, cui repugnare 
11011 poterat, secutus est, ut quoad eins fieri posset, ab liones-
tate et fide 11011 discederet. Bastae Transiluania excedenti et 
Moysianae tempestatis exitum foris opperiri uolenti, cum se 
Salinator Joannes íidelem comitem adiungere vellet, remanere 
domi iussus est. Quo facto, nec ab officio, quo Bastae erat 
astrictus, discessit: et patriae periclitanti, cuius amor omnes 
alias caritates superare debet, in extremis eius funeribus, ueluti 
exsequias ducturus affuit. Nam non solum fatal i necessitate 
inducti, sed etiam Moysis ui atque imperio adacti, uitae, salu-
tisque publice tuendae caussa, cum plurimi se obnoxios Moysi 
fecissent, nec Salinator potuit consentientem omnium popula-
rium suorum animum deserere. Itaque ad pátriám, sanctissi-
mam parentem, pro qua nemo bonus dubitauit um quam mor-
tem occumbere, e continuis tot annorum malis uindicandam, 
operám non gráuatim contulit. Sed enimuero, superis reluctan-
tibus f rus t ra actiones, sententias, conatusque nostros, ad eum 
exitum, qui a nobis propositus est, trahere contendimus. Fallunt 
nos saepenumero consilia nostra, quantumuis accuratis delibe-
rationibus inita, nec quicquam est tani ab animis nostris remo-
tum, quam certa notio futuri. Fusus apad Goronam Moyses, 
non uitam tantum suam, quam naturae debuit, humanae sorti 
reddidit; sed et omnes suos, totamque adeo pátriám poene in 
ipso limine infelicis expeditionis perdidit. Hic, hic ad, ipsum 
prouinciae cor penetrauit farrum. Nec tantum vulnera ut, saepe 
alias, sed extremum accepit exitium, cui ne salus quidem ipsa 
opis aliquid afferre uidebatur. Acerbior accepta erat ylaga, 
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quam que unguentis et lenibus medicamentis sanari gösset. Ne 
Joannes eatlem belli uoragine hauriretur, amica fati uis inter-
cessit, quae talem uirum dis iuxta atque hominibus acceptissi-
mum, patriae suae, quae uix iam animam trahebat, supestitem 
conseruarunt. In ipso dejiagrantis praelij exitu nactus ex hosti-
bus quendam non omnino hostili in se animo äff actum, quippe 
quocum nonmdla antea noticia Uli inter cesserat, praecium pro 
capite paciscetur. Ille amicus nimirum tum eius seruandi cu-
pidine, tum commodi spe illectus ferrum ab eo abstinet lytro 
accepto sibi ac patriae suae Joannem restituit. His tarn misere 
constutis, nihil tarnen hoc ad Moysem applicatum necessitatis 
officium Salinatori obstitit, quin eidem Georgio Bastae post-
modum prouinciam repetenti, carus atque gratus esset. Multis 
atque grauissimis negocys adhibitus, non operám solum in 
publicum patriae emolumentum, sed et consilium cum summa 
fide et industria coniunctum contulit. Nam et in comitys De-
uensibus Bastae indignanti, ac praesentem caedem Nobilitati 
qui se Moysi adiunxerant intentanti, excusatione et irati ani-
mum delinire et errorern publicum si quis fuit ad eundem Bas-
tam et Paullum Commissarium Caesareum, eleuare non de-
stitit. Nempe plus suorum popularium saluti, quam illorum 
indignationi, temporumque acerbitati, uel cum praesenti uitae 
suae periculo tribuere, honestum atque pium esse ducebat. 
Tandem, quia publica munia, in quibus fidem 'et [industriam 
suam Salinator exercere ac patriae utilem operam nauare pos-
set; poene omnia aut deserta, aut alienis, licet rerum imperitis 
essent tradita, ipse ne quam alienatae fideifsuspicionem male 
sentientibus de se praeberet, ad Thomae Comitis Capreolini 
familiam se aggregauit. Erat Thomas Comes per id tempus 
secundum Bastam et autoritate inter duces primus, quippe 
Yalonum aliquot centurys praefectus, et Bastae ob insignem 
ingeny et morum laudem acceptissimus. In eius noticiam et 
consuetudinem Salinator insinuatus, omnibus bonis tarn quae 
fundi et soli, quam quae mancipi essent, quibus a Basta locu-
pletatus erat, praeficitur. Quo tarnen in munere, ita libertatem 
animi et corporis seruauit, ut et ius Nobilitatis retineret, nec 
sese ad degenerem et seruilem modum laboribus manciparet. 
Deitide non ob rei familiáris inopiam, quae quantum equestri 
uiro satis esset, Joanni affluebat: sed defensionis et clientelae 
gratia, alieno patrocinio inniti uoluit, Ea enim erant tempóra 
miserae prouinciae, ut nisi quis tutelari praesidio potentioris 
alicuius alienigenae sese fulciret, non solum de fortunis, sed 
etiam de uita periclitaretur. Tota Transiluania ad libidinem 
latronum, praedonum, sicariorum, omnium denique eorum, qui 
ex maleficio et sanguine aliorum pascuntur, exposita erat. Non 
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magis ducebatur piaculum, hominem quam pullum gallinaceum 
mactare; prorsus ut non solum principes uiri, sed ipsi adeo 
superi a Transiluaniae cura auersi putarentur. Etsi autcm 
Joannes, opportimis cautionibus salutem suam aduersus uim 
et ininriam muuierat, cauere tarnen non potuit, quin perfidis-
simorum latronum insidys exceptus, uitam tandem, quae in tot 
patriae discriminibus Dei hominunique tutela non caruerat, et 
ab omni grauiore periculo sarta et tecta conseruata fuerat, 
nefanclissimo latronum scelere eriperetur. Missus erat aPaullo 
Krausenegb Commissario Caesar eo, et Thoma Capreolino liero 
suo ad possessionem Cracco, opidum tractus Albensis non 
ignobile; quod Paullus per uim inuolauerat atque inter se et 
legitimos lieredes Chyakiae stirpis adólescentes, ex aequo et 
bono diuidi ruolebat. Utraque pars lierciscendorum bonorum 
arbitrum Salinatorem postulauerat. Perspectam enim habebant 
hominis prudentiam, cum summa iustitia et innocentia con-
iunctam, sperabantque fore, ut eius dexteritate et ingenio, 
eontrouersa diuisio aequissimá norma decideretur. Nec sane 
spe sua ambae partes falsae sunt. Ea enim aequabilitate Joan-
nis rem confecit, bona bipartito diu isit, omnem substantiam 
litis temperauit, ita in suas quaeque classes partitus est, ut 
quid istic ipsam Astraeam offenderet, nihil plane inueniretur, 
üedi turus Colosuarum actuario curru uehitur, apparitoribus 
domesticis stipatus. Orbo (deserti pagi nomen est) praeter-
misso, cliuum mediocriter editum, quo in agrum Tinodensem, 
territory Eniediensis descensus patet, iam poene superauerat, 
cum ex improuiso, binae latronum decuriae, hominem securum 
et nihil sinistri suspicantem adoriuntur. Est is tractus omnis 
et peraequae aly per Transiluaniam hoc temporis uastissimis 
cladibus deformati atque deleti. Loca olim religiosissima et 
pagorum praediorumque amoenitate frequentata, nunc uon 
solum ab liominibus, sed et ab ipsis omnino dys sunt derelicta. 
Pagorum loca sola, templorumque adita, cineribus et ruderi-
bus cooperta, ferarum bestiarum abominandarumque uolucrum 
sunt latibula; siluae uicinales, clumeta, senticeta, colles, ualles, 
latronum receptacula impune facta. Enimuero nulla satis cauta 
prouidentia aduersus insidiatores est. Ubi minimé reris, et a 
quibus non suspiceris, capiti periculum imminet. Nunc miles 
sanguinarius etrapax domi ac foris, clamue, palamue fortunas 
et sanguinem haurit: nunc Valachus ex abstrusis latebris ui-
tam petit. Omnia temporum momenta, non tarn uitae quam 
mortis sunt articuli. Est autem hoc genus Yalachorum, quauis 
helluarum feritate barbarius, atque ex omni scelerum etlatro-
ciniorum importunitate conflatum. Qui cum nullis artibus, ne-
dűm liberalibus animum, sed ne sellularys quidem ingenium 
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et manus excolant, per latrocinia atque furta parare coguntur, 
unde se atque inertissimam familiam alant, ne plane omnes 
ad restim redigantur. Quapropter deuias ualles, montiumque 
saltus, uelut apposituni ad eorum ingenium barathrum, imma-
nium ferarum more inliabitant, unde praedatoria manu collecti, 
insidias commeantibus tendant. E t nunc baec turbulenta tem-
póra suam occasionem rati, quicquid miles Caesareus, a ui et 
rapina manifesta reliquum fecerat, hi locorum ac tenebrarum 
praesidio tecti, per furta et latrocinia passim suppilabant: quo-
rum uitae illi xiepercerant, bi clandestino eripiebaut: plane ut 
tota prouincia clancularys manifestarysque latrouibus in prae-
dam et libidinem cessisse uideretur, ubi uitae ac necis potesta-
tem in quemlibet promiscue quilibet potentiam impune exerce-
ret. Augebat illorum inperpetrando facinore audaciam summa 
amore difficidtas, reique frumentariae per uniuersam prouin-
ciam ob uigente militum rapacitate penuria, que, quo magis 
inualescebat, eo et milites Germanici nominis propalam et 
clam latronum centuriae continentibus rapinis ex oppressione 
indigenae plebis inopiam suam subleuare conabantur. Ex qui-
bus unde omnium verum inopia inde fames, pestis, incendia, 
caedes, dereptiones passim oriebani. Ergo dum Joannes, per loca 
foeta furentibus latronibus, Eniedinum contendit, gl bus robu-
stissimorum Yalacliorum de repente e proximis itineri saltibus 
emicat, ii omnino, qui in dictae possessionis angulis, operam 
inter partes nauantem, colonorumque capita diribentem, ex oc-
culto contemplati fuerant, quem suspicabantur magna ui ar-
genti onustum domum repetere. Itaque apparitorum satellitio, 
re])entinis insidys consternato, ac qua cuique, procliue erat 
diffugiente, Joannem rliedae insidentem adoriuntur, quem ad 
improuisas insidias arma expedientem, aly eorum fustibus et 
securibus, aly lanceis, quas illis gestare patrium est, impetunt. 
Quidam eorum correptum manuale saxum, quod forte in cae-
dem furenti occurrerat, tanta ui in frontem illidit, ut una cum 
oculis cerebri nonnulla portio excuteretur. Aly prostratum 
lanceis confodiunt. Semianimem atque animam agentem, ex-
pilata rhedä in medio relinquimt: latrones in notos saltus ac 
trita latibula se abscondunt. Sunt qui nou a uoluntarys, sed 
subornatis sicarys trucidatum suspicentur. Hoc genus enim 
sceleratorum, quibus solenne est in caede atque ex caede ui-
uere, tam sponte sua, quam spe et praemio ad maleiicium pat-
randum, non grauatim aggrediuntur. Penetrata in oppidum 
Eniedinum repentini latrociny patrati fama, complures illico 
euolant, latronibusque insequendis supersedentes, corpus exa-
nime foedis uulneribus mactatum, opido inferunt, ac non sine 
omnium propinquorum, ciuiumque luctu, in sacre aede solen-
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nibus decantatis naenys, sepulturae tradunt. Hic finis fűit uitae 
Joannis Salinatoris Tordensis, uiri ut iam erant tempóra, sin-
gulari prope prudentia et uirtute praediti. Usum rerum multa-
rum et magnarum habebat, cuius ingenium literarum non medi-
ocris noticia commendabat, quippe cuius prima aetas, potiorquae 
adolescentiae pars, per omnem honestarum artium cultum ado-
leuerat : iuuentam totam aetatemque ceteram in Principum ne-
gocys publicisque muneribus tractandis transegerat. Carus om-
nibus, nulli odiosus, ipsisque Principibus, qui in hoc uariabili 
prouinciae statu, nary et ipsi, atque ingenio, aetate, fortunaque 
dispares fuerunt, acceptissimus. Figura oris rufa, aenea barba, 
spadix capillitium, statura procera ac parce obesa, prorsus ut 
non Salapusius aliquis uideretur, sed heroica membrorum spé-
cié, principalem decotem referret. Quae etsi fortuita ac nihili 
uidentur, tarnen uel in mediocribus personis nonnihil dignitatis 
ad ornamentum acqu irunt. In cruentissimisquibusque praelys 
et formidolosis bellis, in quae Transiluania Principum furoribus 
ingurgitata est, poene omnibus interfuit. Quae licet non huius 
ductu et auspicys gesta sunt, ita tamen summa gloriae uel re-
bus bene gestis, uel infortunium in male gestis, ad omnes perue-
nit, ut nusquam Salinator noster eorundeni sine bonorum siue 
malorum particeps non fuerit. Nec clades ignauis ducibus, nec 
uictoria fortibus ita relata acceptaque est, ut 11011 ex alterutro 
euentu uel lauclem uel labem acceperit. Neque uero uereor Sa-
linatorem nostrum Romano íIli Marco Salinatori comparare, 
liominem tani bene de nostra, quam illum de sua republica me-
ritum. Tempus cum tempore, res cum re, locus denique cum 
loco si conferatur, inuenies et illum in urbe Eoma et liunc 
in hac prouincia, ciuuim suorum non postremum nec inutilem 
fuisse. Auxit ille salariä annoná, ne dicam onerauit Romanam 
tribum: sed ita auxit, ut plus inuidiae quam laudis inde retu-
lerit. Noster, nullius cum iniuria, magno potius prouinciae emo-
lumento, Principalem fiscum salarys reditibus amplificauit; re-
demptas a fisco fodinas, non in sua compendia, sed in reipub-
licae utilitatem coluit; immo etiam quicquid inde in suas 
rationes ex praescripto exegit, magna ex parte in usus publicos 
impendit: Memor 11011 sibi se soli sed patriae potissimum ui-
uere. Peryt quadragenario mciiov coniuge nobilissima ac cas-
tissima, ac e duobus libcris altero posthumo superstitibus. N011 
defuit nonnullorum aculeata maleuolentia, qui liuido dente 
illum carpere non sunt ueriti. Sed quae est tarn incul-
pata innocentia, in quam malignitas improborum theoninum 
dentem non infigit? Enimuero quemadmodum liuor in sugil-
latis corporibus, paulatim in candorem uertitur et nigritiam 
percussae carnis, curatio sensim abolet: ita liuores et sugilla-
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tiones uirtutibus impressae, in candorem mutantur, ubi praec-
laros liomines fatalis hora, ab bis impedimentis uitae, in liber-
tatém asseruerit ac ex hac uita in aliam longe meliorem manu 
miserit. *) Nunc tu salinator optime liominum, et justissime 
patriae tuae satis certe importuno, sed tibi fortassis oppor-
tuno tempore ex bis mortalium turbis ereptus es. Yidisti mala 
omnia, eorumque pars magna fuisti, quibus nobis non vitae 
tantum ornamenta, sed et vita sublata est. Yidisti, sensistique 
luctus, lamenta, squalores, acerbissimum tuorum civium, at-
que ultimum interitum, totius denique patriae miserabi.le 
lúnus vidisti; ductas illi tot praestantissimorum virorum 
caedibus exequias multis cum lacrimis prosecutus es. Ne cae-
tera videres, quae per vices nos manent' mala, liic occubitus 
tuus effecit. E t sicut in te mors ista divinae benignitatis docu-
mentum est, ita in nobis baec usura infelicis vitae quam tra-
bimus poena, atque suplicium est, superorum indignatione 
inílictum. Quam enim vitám quem spiritum optare possunt 
omnibus miseriis cooperti, et acerbissimae seruitutis jugo man-
cipati ? Nisi forte lias aerumnas, bos animi et 'corporis ango-
res, ac denique adactos in intimos sensus dolores vitám dicere 
possumus, quae omni morte est acerbior. Tu uero exuisti bac 
obita morte sensum miseriarum tuarum parit er et nostrarum: 
amisisti vitám caducam potitus es sempiternam. Multos mor-
talium oblivio perpetuis tenebris obruet tua merita, tuaque 
benefacta, tuum nomen, vitae sanctissime, honestissimeque 
actae memóriám nulla dies abolebit, nulla posteritas reticebit. 

Jegyzet. A dűlt "betűkkel szedett szavak és mondatok Szamosközy-
nek sajátkezű javitásai vagy közbeszúrásai. 

*) Innen kezdve a Bánífy-codexből. 



1605. 
Hev. Coll. LXVIII. k. 244. (lehúzva 408.) lap. 

1605. L a e s a p a t i e n t i a . 
Laesa patientia fit furor. Ez régi bölcs mondás. Et 

Seneca lib. 1. de dementia: Nescis quanta rabies oriatur ubi 
supra modum creverunt odia. Quae odia ? Non illa civilia, qui-
bus improbos odimus; sed affectus illi atrociores, quibus ex 
metu origo cum cupiditate ulciscendi (quae odia cum semel 
insita animis hominum sunt et inusta, incredibile est, quantum 
valeat ad pestem.) Ez volt az oka az magyarok feltámadásának, 
az sok időtííl fogva való nyomurúság, bosszúság, pusztítás, 
dúlás-fosztás, melyet ötven esztendőtűi fogva az német miá az 
magyarok szenvedtek. Nolia sok időre, de végre erupit dolor, 
indignatio et ulciscendi cupiditas. Nimium tensus rumpitur fu-
niculus, az mint uulgo mondják. Qui nimium emungit, elicit 
sanguinem, inquit Salomon. — Generosus animus perpetuo et 
omnibus quibus potest módis se ex Servitute expedire conatur. 
Hev. Coll. LXVIII. 370. lap. (lehúzva 576.J 

Enimvero sicuti defuncta morbis corpora salubriora so-
lent esse, ita post assidua et inequieta bella solidior pax esse 
sólet, aut etiam homines longe probiores et virtutis amantes. 
Quia sicut in morbis pessimi quique humores aut consu-
mentur aut evagantur (?) expurganturque, ita in bellis cum 
facinorosissimi quique interire soleant, justissimi homines reli-
qui fiunt etc. 

Pray Bes. Trans, tum. J. 59. Nr. 48. Szám.' 93. 1. (keresztül húzva.) 

Q u e r e 1 a e t p r o t e s t a t i o r e g n i U n g a r i a e , p r a e -
s e r t i m p a r t i u m s u p e r i o r um. etc. *) 

Agnoscere certe et fateri vicinos Hungáriáé christianos 
oportet, id quod toti orbi terrarum pro confesso est, monu-

*) Szamosközy kezével oldalt irva (de áthúzva) a kővetkező jegy-
zet áll : Trans scriptum ex quodam exemplari viciose scripto. Leopoldus 
Beck, camerae Posoniónsis secretarfus dicitur autor esse liuius scripti. 
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menta quoque liistoriarum aperte testantur, Ungaros plus 
quam (lucentis annis durum cum gente Turcica bellum ges-
sisse, impetumque et tyrannidem eorum cervicibus sustinuisse 
nunc victos nunc victores acliacentes tarnen provincias et regna 
florentissimi opulentissimi regni sui excidio adhuc defendisse: 
qui dum suum fundunt, servant tuenturque vicinorum cbristia-
norum sanguinem: optimates suos cum regibus et principibus 
suis omisere aliquoties. Nulla domus in Ungaria paulo cele-
brior, quae egregium et fortém aliquem virum saepius 11011 
deplorasset, instar propugnaculi et antemuralis vicinorum re-
gnorum et provinciarum, tamquam oves occisionis tota die 
liabiti a cervicibus cbristianorum assidue iugum servile pro-
pellentes. Cum Sigismundo imperatore, rege suo ad Nicopo-
lim cum Paiazete Turcarum imperatore pugnaverunt infelici-
ter quidem ubi multa millia Ungarorum ceciderunt. Post mor-
tem Alberti regis sui, Bis a Turcis bello victi, centum millia 
bominum duobus praeliis amiserunt. Joannes Huniadi tempore 
Posthuini Ladislai regis vicies cum im peratoribus Turcarum 
pugnavit, bis profligatus. Tandem in campo Moliács cum szul-
tán Szulimano imperatore Turcarum anno 1526 pugnaverunt 
infoeliciter. Sed quis enumerabit quot myriadibus misera plebs 
tot annis toties factis excursionibus et depopulationibus Tur-
carum et Tartarorum in perpetuam servitutem abacta, ferro 
ignequo deleta et vastata sit, Etsi autem aliquoties a Turcis 
Hungari plurimum sollicitati sint, ut perpetuum foedus feri-
rent et amicitiam cum eis inirent, praesertim eo ipso tempore, 
quo cum Polonis Turci pacta quaedam et inducias centum 
annorum concluserant, posteaque tempore Ferdinandi quoque 
imperatoris et regis eorum specialem et solennem legationem 
acl Ungaros et regem Ferdinandum ea de causa iidem Turcae 
expediverant, neque deinceps clam illos sollicitare omittebant; 
Uiigari tarnen viri fortes fidelissimi et constantes, religionem 
potius cum bello teuere, mortemque sibi posterisque parare 
omniaque acerbissima subire, quam a populo ckristiano seces-
sionem facere maluerunt, ideoque pacem cum Turcis repudia-
verunt. Nunc autem praeter omnem expectationem ecce inuras 
abenaeus cbristianorum corruit, et quod satis deplorari 11011 
potest, liic non bostium macliinis dirutus, non inimicorum vi 
disiectus et conquassatus est, sed ab eo qui propugnator et 
vindex esse debuit, suifusus et exscidium passus a Rodolplio 
inquam electo et iurato rege ipsorum, quem Ungari tanta 
olim alacritate postularunt, elegerunt atque solenni pompa 
duci Austriae diadema regium imposuerunt ac iuribus legi-
busque suis iuramento ab illo firmatis regem Ungariae saluta-
verunt. Quae illi via postea ad coronam Bohemiae et imperii 
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Romai ii dignitatem cx liac inauguratione fűit. Testantur histo-
í'iae et annales regni Ungariae nulli regum suorum Ungaros 
tantas contributiones dedisse, nulli tanto obsequio, studio et 
fidelitate servivisse, quam huic regi Rodolpho. Nam post-
posita omni praerogativa ac libertate suae nobilitatis personas 
quoque suas et tributarias facere domini praelati, barones, 
magnates et nobiles, omnes qui subditos habebant, quemvis 
colonum suum denis minimum novenis florenis singulis annis 
suo aere redimebant. Tenuioris conditionis nobiles et etiam 
simpliccs armales per delegatos et ad idiuratos homines iuxta 
facultates suas singulis annis taxabantur et pecunias contri-
buebant illi. Ultra baec a viginti domibus etiam hortulanis 
unum equitem bene armatum in castra suis expensis quilibet 
nobilis et dominus quotannis expediebant. Postremo ad duos 
nienses exuti iam antea pecuniis et servitoribus personaliter in 
castra descendebant. Subditi vero et coloni illorum singuli a 
domibus suis thaleros denos, aut ad munus novenos solvebant. 
Insuper a singulis portis seu colonis unum peditem bene ar-
matum suis expensis mittebant. Postremum necessitate ita 
exigente onmes viritim in castra caesaris veniebant. Praeter 
ipsas autem tani graves contributiones impedimenta quoque 
bellica, tormenta, globos, pulveres et alia castris necessaria 
aliquot centenis curribus vebebant, victualia et commeatum 
omnis generis suppeditabant. 

J a m vero sede belli 14 annis in Ungaria existente, di-
versarum nationum copia buc confluente, tani Turcarum, Tar-
tarorum et Christianorum earum omnium gravissimam molem, 
effusiones sanguinis, depopulationes turcicas et tartaricas, in-
solentiam militum christianorum forti et indefesso animo Un-
gari tolerabant, neque tamen hoc conqueruntur. Sed ecce dum 
praemissis fessi, exhausti et contriti meliora exspectant, dum 
omnes nervös supra vires suas in defensionem reipublicae 
christianae et suam extendunt, audite christiani, ut ubi consilii 
Ungarorum causas cognoveritis, vei id quod fecerunt probetis 
vei commiseratione dignos putetis. Quidenim aliud faciendum, 
quam vita, salus, desperataque respublica defendenda et quo-
quo modo retinenda fűit, extremisque malis extrema remedia 
querenda. Rex Ungariae Rodolphus fidelibus Ungaris defen-
soribus christianorum hanc vicém lianc gratitudinem refert, 
considerans eos iam post tot clades non tantum extenuatos, 
sed poene exhaustos, mendicitatemque redactos esse, diver-
sum regio officio consilium init, penitus illos delendos atque 
regnum Ungariae in provinciáé formám redigendum, suaeque 
Austriae et, haereditarium (sic) adiiciendum esse constituit ut 
Yel hac ratione etiam volonte deo sceptrum ungaricum penes 
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domum Austriacam retineat, Bohemiae Moraviaeque ac tan-
dem sacri imperii perpetuum dominium manu teneat, pecu-
niasque rex a christianitate praetensione defensionis propu-
gnaculi christianorum regni IJngariae emungat. Quam tarnen 
Ungariam domus Austriaca qualiter defenderit, manifestum 
omnibus nationibus est, ita ut vix fumigantia rudera regni ap-
pareant. Existimavit autem se decretum lioc suum subsidiis et 
viribus militum, quos principes et populus christianus contra 
Turcas annuatim dabant, commodius perficere et peragere 
posse. Verum ut David ad Saul dicit: nulluni certius de animo 
quam ex factis argumentum potest colligi; sic ex iis quae ges-
sit Rudolphus, praemissum suum decretum ita se babere luce 
meridiana inferius demonstrabitur. 

In primis itaque seniores, dominos, consiliarios quos a 
patre suo divo Maximiliano imperátore sibi relictos bábuit, 
viros non modo prudentes et sapientes, verum etiam longa 
rerum experientia insignes Adamum a Deitrichstan, Volff-
gangum Itumíf, Paulum Sixtum a Traucem, cum summo de-
decore contra morém christianorum principum subito et in-
dicta causa, necem illis minitans Prága eiecit. In quorum 
honestorum virorum locum subrogavit et constituit tubicinem 
natum Volffgangum Uníferczakt austriacum, hominem scelera-
tissimum, vafrum, perfidum, invidum, proprii lucri quesitorem, 
adulatorem, qui neque dei, nec honestatis ullam habet ratio-
nem, cuius etiam arte et dolis praedicti honestissimi domini 
consiliarii hinc eiecti sunt. Huic ascivit, adiunxit Philippum 
cuiusdam iudaei filium, et alium Makoczki similem huic. At-
que ex hoc primo quidem deum, leges, iustitiam et omnium na-
tionum consilia, fratres quoque carnales contemsit. Deinde 
pro suo libitu absolutaque potentia grassari in onmes nationes, 
praesertim tarnen in Hungaros coepit, omnesque nationes in-
auditis contributionibus onerare non cessavit, asserens se supra 
onmes leges, quod esset rex. Itaque eius voces tantum istae 
audiuntur et in omnibus edictis leguntur: Aliud omnino ha-
bere nolentes, et: sub gravissima indignationis nostrae poena; 
quod quid aliud est, quam quod omnis tyrannus in ore habet: 
sie volo sie iubeo etc. Deus optimus absolutissimus solus cum ha-
beat absolutissimam potestatem, ordinariá tarnen uti eum quo-
tidie affirmant sapientes, qua nostra haec moderatur. Tu vero 
rex Hodolplie, sis licet in eminentissimo loco constitutus homo 
es, non numen; sis licet occultus et lateas invisus, tarnen de-
eipi et errare potes, si vei minimum in aurem tuam aurum et 
adulator loquatur. Juribus ac legibus te omnia regia officia 
tua obire est necesse. Si enim bonas leges ac rectam rationem 
abiieies et penitus exues, uno 11011 modo regem, sed omnino 
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alter ut Nabuchodonozor, hominem ipsum exues. 0 pestifera 
adulatio, non teneri reges iuríbus aut iuramentis, quasi qui 
supra liaec sint constituti. Froenum crudelitatis et tyrannidis 
nonne lex est ? habenae leges sunt, quibus respublica guber-
natur, quas currus et auriga si superint, omnia ruere in prae-
eeps, susque deque agi et ferri, concidere, interire oportebit. 
Sed alia audiatis. 

Mi les ab omnibus finibus christianitatis contra Turcas ac-
citusin Ungaria, quae alioqui grave iugum sedis belli tot annis 
sustinebat, lustrabatur, reficiebatur. Ad hiberna omnis quasi 
exercitus ponebatur ad haereditates regnicolarum. Oppida, uil-
lae, curiae nobilium, more turcico, in Timaros militibus distri-
buebantur, qui non modo gratis supra profusionem et perditio-
nem omnia consumebant, set istud longe gravissimum fűit, quod 
impunitatis praesidio freti, ad horrenda et nefanda quaeque ma-
lorum genera excitati omnem iniuriae vastitatem, crudelitatem, 
sacrilegia, tyrannidem, et carnificinam in ungaros regnicolas 
exercebant, et non modo plebeiae conditionis homines sed et 
dominos praelatos, magnates'et nobiles sine discrimine viola-
bant, resque et bona eorum, vinum. frumentum, pecora, equos 
auferebant, ecclesias eífringebant, hospites plagis, verberibus 
et nece afficiebant. Ut lautius haberent uxores maritis, liberos 
parentibus, filias novennes et octennes matribus tenellas, fra-
tribus sorores, innocentes pudicasque virgunculas eripiebant, 
ad libidinem raptis abutebantur. Ac postea uxores, filias et 
liberos maritis ac paraentibus gravi precio taxatas, fredatas et 
conspurcatas remittebant. Dominos et nobiles ex curiis suis 
eiiciebant, omnia illorum in praedam convertentes subditorum 
domiciliis occupatis, omnia consumentes pagos igne combure-
bant. Misera vero plebs aestate, more brutorum animalium, in 
montibus, insulis et silvis et latebris degebat glandibus, radi-
cibus et lignorum cortice famem sedabat, ac paulo post tam-
quam pecora peste moriebantur. Nonnunquam et in montibus 
spoliebantur, vestibus exuebantur. Hieme vero in diversis do-
minorum castellis et muratis civitatibus languebant, mendica-
bant. Non aetati, non sexui, non ordini ulli parcebatur, quod 
planius dicere honestarum aurium observantia non patitur, 
infinitaque et inaudita facinora eorum hic recensere pudor 
quidem prohibet. Neque hoc malum uno aliquo in angulo 
Ungariae accidit, sed per totum regnum hoc serpsit: veluti-
que locustae ex uno loco in alium commigraverunt. 

Po r ro autem ut nihil (sic, pro: aliquid) caefear agere 
omnino videretur, mandat conscribi damna a milite illata et 
diligenter computari, deque stipendio militis detrahi. Verum 
nulla ad incolas animadversionis huius utilitas pervenit: lacli-
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rymis regni colarum miles contentatur, rex autem questu isto cli-
tatur. Publica quin etiam subsidia cliristianorum in defensio-
nemUngariae oblata, adiiciebantur omnia tliesauro regio. Hinc 
tam sumptuosá illa magnificentia regia Corona aurea recens fab-
ricata, torques, annuli, omnis generis vasa aurea, lapidibus pre-
ciosissimis conspicuae mensae argenteae et alia id generis mul-
tis centenis millium tlialerorum constantia, multaque alia lioc 
tempore minus necessaria aedificia, ad ambitionem et superbiam 
regiam maximé incommodo tempore exstructa et exaedificata. 

Yenio ad iura et consvetudines antiquas Ungariae, quas 
rex omnes delevit, cameras autem constituit, vei potius ergas-
tula et carnifícinas in quibus regnicolae cruciantur, laniantnr et 
opprimuntur, quarum praefecti omni vicio et turpitudine conta-
minati, Zuliay lanius et Micatius öroata, ex plebe rustica nati, 
fraude tamen et dolis clarissimi. A quibus si provoces, frustra re-
gem appellas nec audiendi nec dicendi dabitur tibi locus. Sunt 
isti tanquam canes venatorii sagacissimi. dilligentissime omnia 
loca, omnesque indagines, ubi aliquid rapi possit pervestigant 
et odorantur. E t quamvis etiam ex infima plebe quisque le-
gibus permittentibus de rebus suis mobilibuslibere disponat: 
non curatis tamen illis legibus, bona mortuorum in Ungaria 
rapiunt violenter, praesertim autem praelatorum, qui cum 
primum animam agere coeperint, in tempore occurrit ca-
mera, omniaque illorum bona, tanquam praedones, aut alias 
facinorosi aut illegitimi íuissent, diripiunt, obsignant occu-
pant. Si quid forte propinquo aut faniulo legatum traditumque 
sit, vi extorquent, vix sepulturae, aliquem ex bonis defuncti 
sumptum permittunt, sed et possessiones íisco applicantur. 
Quarum proventus cum aliquot annis camera sorpserit, vacuas 
tamen et exinanitas alteri confert, non tamen sine bac cautione 
ne in comitiis et consiliis regni, voluntati regiae aequa vei iui-
qua cupienti unquam adversetur. Cui rei etiam rusticos suos 
Germanos propter pluralitatem sententiarum in numerum con-
sessuum praelatorum et baronum miscet contra regni leges; in-
scriptiones, privilegia, obligationes testamenta vanissima no-
mina sunt. Yalent, quantum fert libidó regis. Tantum quisque 
habet in Ungaria, quantum effugit sagacitatem venatorum. 
Nulla bona tam patria tam avita sunt, quae non ab haerede 
verő imperio regis facile abiudicantur. Si legibus non licet vi-
vere, o Christiane non liceat etiam omnino vivere. 

Prae terea contra apertissimas regni Ungariae leges om-
nia officia tam maiora quam minora, externis, Germanis, Aus-
triacis distribuit, praefecturas quoque omni um castrorum et 
confiniorum Austriacis contulit. Milites Ungaros penitus ex-
authoravit et deposuit eosque usque adeo inglorios esse vult, 
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ut peditíbus ungaricis, sine quibus tamen esse non poterat, 
Germanos, Austriaeos imperatores et eapitaneos praefecerit, 
quamvis sciret non Germanos sed Ungaros bis temporibus 
passam Budensem apud Albam Regalem, passam Boznensem 
apud Sziszek fudisse, Germanos vero praecipua fortalitia Un-
gariae, Agriam, Jaurinum, Canisam, Pestli, Hatvan et alia 
Turcis tradidisse. Dicite obsecro per Austriaeos et Germanos 
per tot annos, tantis impensis Christianorum, tot soeiis et nii-
litibus amissis, quid tandem praeclare gestum est ? Strigonium 
reeuperatum est, at amissa est Agria et Canisa praecipua pro-
pugnacula Ungariae. I taque ut apparet, bellum consulto tra-
hitur et non geritur, quaestus et lueri gratia. 

Caeterum inter praecipuas libertates regni Hungáriáé 
una est, quod quilibet dominorum et nobilium bonis suis libere 
dominatur et ut invitis dominis rex nec praelati in bona nul-
lorum plébános ponant, in quorum usu pacifice et libere tam 
magnates domini et nobiles, civitat.es quoque liberae, coronae 
tamquam membra regni Hungáriáé exstiterunt. ü t autem sub 
Rodolplio omnibus legibus et libertatibus Ungari exuantur, 
ecclesias armis invadit, obsignat, occludit, sacerdotes eiieit, et 
alios indoctos, invitis dominis, obtrudit. Cum tamen ubivis loco-
rum inter quosvis liomines diserimen aliquod invenias in reli-
gione et nusquam in sacris litteris legitur, quod Christus vei dis-
cipuli eius sancti, cuiquam íidem, religionem, spiritum sanctum, 
poenitentiam et remissionem peccatorum armis infudissent: sed 
proveniunt ista ex auditu verbi Dei, humiliterque deum adoran-
tibus et precantibus obveniunt. Sed et ipsa naturalis ratio de-
monstrat mentem, cor, et animam hominis docendo et infor-
mando et non violentia armorum erudiri possibile esse. Et 
ideo religio libere nata, libere propagata est, persuasione, do-
ctrina, miraculis vita honesta crevit, non vi, non armis, non 
liga et conspiratione, dominandique cupiditate tali, qualem 
Rodolfus contra iura et leges regnorum suorum cum ponti-
fice inivit et coniuravit. De quibus tamen respondet ei David 
rex: Quare fremuerunt gentes ? etc. Qui habitat in coelis, irri-
debit eos, et dominus subsannabit eos, et vincula ac ligás eorum 
dirumpet. — Sólet quoque spem aliquam libertatis ostendere 
ad speciem vetustatis, comitia publica indicere, ubi litterae re-
giae ab ipso scriptae et obsiguatae leguntur, ubi verbo regio 
promittitur grata et ra tafore omnia, quae in medium ab omni-
bus consulta et sancita fuerint; etiamsi fráter iis regis et ad-
iuncti illi consiliarii Germani omnes subsripserint, tamen regi 
de more coníirmandi et obsignandi gratia non mittuntur, contra 
omnium gentium morém et contra tot regias pollicitationes pro 
arbitrio regis mutantur, augentur,diminuuntur,abrogantur nova 
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subiiciuntur, quorum non vox, non umbra, non somnium in 
comitiis fűit. Quare quid tandem a tali rege Hungaris expec-
tandum fűit ? qui nulluni promissum suum sanctum habet, 
quique eos in hostium numero habet, onmesque funditus cogi-
tavit exstirpare. Non obscure enim id patuit in eius litteris in 
comitiis anni 1603. publice lectis; inquit enim, videns se prima-
tes regni Ungariae deficere, itaqua velle se in illorum locum 
Germanos plantare, proptereaque serio praecipere ut inter Un-
garos indigenas hi australes Germani reciperentur: Carolus 
Maximilianus, Eustachius fratres a Lichtenstan; item Ernes-
tus, Joannes, Ludovicus Molar; Stilfridus, Carolas, Ernestus 
Kollonicli, quod quidem non modo factum necessario est, ve-
rum etiam Kolionich generali capitaneatu eis Danubium orna-
tus est, Molar vero praefectura Comaromiensi, reliqui inter 
consiliarios regis asciti, Hungaris spretis, neglectis, contemptis 
ac pro nihilo habitis. 

Iam vero ad successiones familiarum quod attinet, illud 
iam olim necessaria lege statutum est, ut bona cuiusvis mag-
natis et nobilis, deíiciente sexu viriJi, coronae regni accedant, 
et per regem benemeritis Ungaris donentur et conferantur, 
quae lex regno erat inprimis utilis. Multi enim magnates et no-
bilissimi viri, quum confinia regni quae hostibus iinitima sunt, 
amittuntur, ad extremam egestatem perveneruut. Nulli tamen 
Ungaro ita in egestateJapso quiequam ex eiusmodi bonis con-
fertur, fiscus regius vel Germanus omnia possident. Imo ut 
magnates regni tollat, regnumque ipsum penitus enervet, et 
maneipio suo statuat, castra ed dominia regni a magnatibus 
Ungaris etiam violenter aufert, rusticis Germanis vel merca-
toribus possidenda tradit, quemadmodum quidem castra Sancti 
Georgii, Bozin, Muran, Trincliin, Likowa, Suran, Yigles, Zo-
liom, Lipche, Lewa, et multa alia. Item omnes arces finitimas 
regni Germani possident, ita ut in toto regno Ungariae nulla 
sit arx aliquo nomine insignis, quam e potestate Hungarorum 
non exemisset Germanisque possidendam non tradidisset. 

De quibus intolerabilibus, gravissimis et extremis mise-
riis et iniuriis oppressionibus in onmibus comitiis publice, priva-
tim quoque in omni loco conquerebanturUngari,lamentabantur 
se iam exhaustos et exsangues esse. Erustra omnia. Nec locus, 
nec tempus datur, ne cognoscendi quidem, ne dicam sublevandi. 
Mittuntur oratores et legati ex omnibus ordinibus et statibus 
regni electi, viri ornatissimi, per quos Hungari humi prostrati 
suppliciter petebant ne iura et libertates regni aboleret, licen-
tiamque militum ut refrenaret. Legati tribus mensibus respon-
sum regis exspectantes, sumptibus exhausti, infectis rebus sine 
quovis responso vel verbali solatio domum redierunt, cum illis 
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rex debuisset non iustitiam modo sed et patientiam condolere. 
Ad extremum de intercessoribus externis cogitatum est: 
appellaverunt Transilvani summum pontificem et serenissi-
mum regem Poloniae, et Sueciae, ut Itali et Poloni intercede-
rent pro Ungaris, apud regem Hungáriáé Rodolpbum. Frus-
tra etiam sic omnia. Non vocem ab illo exprimere poterant, ne-
dűm sublevamen malorum. Atqui si non datur unquam frui 
conspectu regis, daretur saltern voce et responso oblectari. Et 
quod supra Aegyptum de rege Abyssinorum, quem presbyte-
rum vocant, scribitur, qui ut se augustiorem et magis vene-
randum suis praebeat, rarissime prodit in conspectum, si vocem 
eius per cortinam audias, pro magno habendum, si manum aut 
pedem ostendat, magna est gratia; sie Ungari regis sui vocem 
nunquam audiunt, nunquam illi manum aut pedem osculari, 
aut saltem vestimenta tangere occasio conceditur. Genius qui-
dam vel spiritus et non rex merito Rodolpbos dici potest. Ita-
que norme ista, o christiani, commiseratione digna et minime 
ferenda sunt. 

Atque boc regem velle, hoc ipsum optare et moliri ut 
optimates regni Ungariae deleat, regnum ungaricum florentis-
simum olim Austriae suae provinciáié subiieiat, leges Ungaris 
pro libidine sua imponat et vel hac via seeptrum imperii penes 
dömum Austriacam retineat, multa ex his, quae supra posita 
sunt, aperte loquuntur. Multa alia possent in medium produci, 
sed enim ut antiquiora illa omittam, ea tan tum, quae liisce 
duobus annis in Hungaros tyrannus verius quam rex perpetra-
vit, satis erit referre, quae etiam nunc in oculis omnium ver-
santur, deficeret enim tempus omnia enumerare. 

Magnificus et animosus iuvenis Stephanus Telekessy 
unicus et ultimus in sua familia, horologium caesaris per igno-
rantiam a vectore aeeepit; cum aetas adolescentiae, merita 
patria capitanei quondam Cassoviensis, et delicti levitas sa-
tis ad excusationem facti merito esse debuissent: nihilominus 
luit extremas poenas, nobilis et ditissimus iuvenis ipse capite 
plexus, bona eius centum viginti millibus thalerorum aestimata, 
venundata; res mobiles [quoque omnes regio fisco addictae et 
applicatae sunt. — Alter iuvenis Valentimus Homonnay, cu-
ius magnanimitas et praeclara indoles in bello et pace occa-
sionem dedit in eum inquirendi, causaque quesita est in eum 
animadvertendi, nec inventa nisi iniquissima. Actum profecto 
de illo quoque fuisset, ni pecunia pro illo loqueretur apudeon-
siliarios quidem satis magna, apud regem viginti millia thale-
rorum, neque tarnen cupiditati regiae satis haec fuerunt, 
Fra t rem etiam huius Georgium Homonnay adhuc puerum, 
omnibus regni coli s personaliter in castris sub Alba Regali 
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bello contra Turcas operám patriae praebentibus, camera re-
gis condemnavit. Bona eins in valore centnm quinquaginta mil-
lium thallerorum in fiscum retulit; puer ut illi vita saltem con-
servaretur, in Poloniam exulatum fugere coactus est, 

Contra magnificum Sigismundum Rákóczy militem ex-
cellentem alias capitaneum Agriensem et hominem divi-
tem, privignum eius Franciscum Mágocliy adbuc puerum spe 
lucri rex incitavit. Clam enim cum eo concludit, ut Ráltó-
czium ad reddendam rationem tutelae bonorum suorum ur-
geat, regiaque autoritate facile convinci posse, ea tamen con-
ditione id fore, pars pecuniae extortae a Rakoczio altera ut 
regi, altera ut pupillo cedat. E t evasit quidem Rákóczy quam-
vis aegre admodum. Solvit tamen caesari quinquaginta mil-
lia tkalerorum, privigno auteni quadraginta millia. Magnificus 
Franciscus Dobó postquam moritur, statim indicta causa, he-
redibus, eius bona intercipit, expugnat castra eius Sárospatak 
Szerednye, Léva, Lednicze aliasque possessiones una cum om-
nibus rebus mobilibus vi occupat; quae omnia quum supra an-
num tenuisset, praefectos castrorum nobiles captivat, póst lon-
gas tandem supplicationes, confiscatis prius paratis, pecunia, 
vino, frumento, et aliis supra valorem quater centenum millium 
florenorum, ea conditione bona reddi iubet beredi, sorori Du-
bonis, Sophiae Priny ut adhuc centum millia florenorum regi 
numeret et nubat (vidua enim erat) non cui velit, non Hungaro 
alicui nobili et bellicis cladibus ad inopiam redacto, ad exci-
tandas magnorum Hungáriáé virorum, temporum iniquitate 
attritas reliquias, sed ut non nisi bomini Germano Stilffridio 
Kolionicli. Quod utrumque cum illa praestitisset, tum demum 
bona illi sua fraterna vacua restituta sunt. 

Magnificum Steplianum Illyésbázi, marsalcum regni Un-
gariae, qui facile omnium iudicio prudens domi, forisque clarus 
et magnus babebatur, divitem esse postquam consideraret, quia 
is et publice et privatim moneret regem, eiusque adulatores, 
ut iurium regni et iuramentorum aliquam rationem haberent: 
quasi hoc nomine Maiestatis reus esset, ex composito consul-
tandi gratia Yiennam vocatum, ibi clausis civitatis portis a mi-
litibus capiendum ordinat. Atque is quidem, deo sie volente, 
effugit, castra autem et possessiones, resque omnes mobiles 
quas amplissimas cum uxore habuit, tarn in Ungaria quam in 
Moravia a rege occupata sunt; sed et vestimenta mundusque 
muliebris uxoris eius violenter„armis omnia ademit et occupa-
vit, atque omnia cum'omnibus proventibus adhuc tenet, quae si 
aestimes, decies centena millia thalerorum facile constituunt. — 
Alia bis minora, quae diversis technis et dolis etiam a nobili-
bus et civibus extorta sunt, hic enumerare longum esset, 
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E t quamvis leges regni Hungáriáé admittant, contra 
talem regem, <|ui leges regni violát, liberam contradictionem 
et inresurrectionem eiusmodique violatione legum, eo facto ab-
soluti redduntur regnicolae a fidelitatis bomagio: nibilominus 
tarnen omnia patienter tulerunt, donec rex institutum suum 
armis determinandum, aperto Marté exequendum mandasset, 
Mandavit itaque militibus Germanis, generali capitaneo Casso-
viensi, Jolianni Barbiano et Baptistae Peez, praefecto peditum 
Germanorum, ut iu partibus superioribus Hungáriáé adTibis-
cum fluvium primarios Hungaros sub specie aequi et recti 
occidant, trucident, bona illorum fisco regio applicent, Ger-
manos in loca illorum substituant, subrogent et veluti inTran-
silvania faciant. Cui quidem facinori patrando, addit prae-
dictis capitaneis quendam sicarium camerarium suum Krau-
senegb dictum. Qui multos primarios viros, plurimos nobiles 
et cives dolo, fraude, minis, poenis, carceribus aggressi, immen-
sam pecuniam extorserunt, i ta ipse Krausenegli supra centum 
millia thalerorum pro se retinuerit, quo non modo cupiditatem 
et voluntatem praedandi, sed etiam praedam cum rege babé-
rét communem. Reliqua quae in mandatis habebant, ut eo ci-
tius peragerent, militem Germanum atque Hungarum undique 
coliigunt, ai ma, tormentaque bellica parant, fingentes se velle 
aliquid contra Turcas moliri: cum interirn praeter omnium ex-
spectationem non Turcas, sed magniíicuin dominum Stepha-
num Bocskay aggressi, qui iam antea data eis magna pecuniae 
summa securum se fore sperabat, Castrum eius Szentjob obsi-
dent, expugnant, diripiunt. Evasitipse quidem divinitus adiutus 
in aliud Castrum suum Kereky dictum, quod dum ab illis quo-
<juc obsidetur et oppugnatur, confugit ad pedites Ungaros, ter 
mille liberos haidones, facti atrocitatem proponit, quo in dis-
crimine non modo ille, sed omnes Hungari constituti sint, ex-
ponit. Miles indignitate facti commotus, adiunetis subditis, 
Bocskay castra Germanorum invadit et profligat, Yicina plebs 
ob tyrannidem regis iam poene confecti (sie) divinitus oblatam 
occasionem videntes sese Bocskaio pro defensione patriae suae 
iungunt. 

Tumul tus liic bellicus a rege ex officio erat componen-
dus, et causa cognoscenda, nocentes et innocentes non iuxtá 
habendi. Verum rex propositi sui non immemor est, quasi liac 
occasione laetus, universum christianorum exercitum, quo fre-
tus cum Tui'cis sub Strigonio pugnabat, duce Georgio Basta 
contra Hungaros movet, adiungit Stillfridium Kolonich cum 
cohortibus Germanorum et Hungarorum, novosque adiungit 
milites, stipendia sub Strigonio retenta nunc alacriter et libe-
raliter militi persolvit, atque hoc modo cum viginti duobus 
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millibús et tormentis oranique apparatu bellico expedit in Un-
garos, qui ferro, igne, caede, non aetati non sexui parcendo gras-
sarentur. H a c tyrannide Stepbanus Bocskay adactus, non opti-
mo consilio, sed tarnen quod unicum in tali resupererat. Turcas 
in auxilium advocat, Hungaros tutatur, ratus naturales bostes 
mitiores, benigniores et iustitiae observantiores futuros, quam 
cbristianum imperatorem. — Atque illa omnia volente ac 
iubente rege facta esse, capitaneus Baptista Peez et alii captivi 
Germani, nitro fatentur. Puta t enim rex potentioribus Hun-
garis sublatis, minus negocium cum infirmioribus futurum. At 
enim Deus omnipotens, qui propter iniquitates transfert regna 
de gente in gentem, miserebitur Hungaris, ac iudicium etiusti-
tiam oppressis faciet. 

P r o t e s t a t i o . 
Quoniam igitur superos flectere non potuerunt, non mi-

rentur ebristiani, si acberonta Hungari moverunt. Durum te-
lum necessitas. Quicquid iuris et libertatis liabuit Ungaria, 
id omne Hodolplius rex illis eripuit; quicquid auri et argenti, 
id totum exbausit; quicquid lionestatis, eontaminavit; quicquid 
gloriae et honoris, id totum sprevit et conculcavit. Quam ob rem, 
ö regeset principes, et popule Christiane, orant vos et obsecrant, 
Hungari secessionem hanc ipsorum pro tempore a rege eorum 
non Hungaris, defensoribus vestris aseribatis. Coacti enim 
arma defensiva non contra vos, sed contra tyrannidem regis 
sui Rodolfi sumserunt, qui eos, ut audistis exterminandos et 
penitus delendos constituerat. Si illos isto rege et hac tyran-
nide liberaveritis, non sanguini, non vitae suae, 11011 reliquiis 
regni sui parcent, in fide et pro christianis omnia dura, omnia 
acerba, slcuti hucusque subire parati erunt. Quod si eos non 
iuveritis, protestantur se effusionis christiani sanguinis iam 
factae et in posterum futurae causam minimé esse, sed ipsum 
Rodolphnm eorum regem. In subditos armis grassatur, 11011 
mstitia non legibus utitur. I taque protestantur coram deo et 
toto őrbe christiano, sese usque ad kalitum spiritus defensuros 
contra tyrannidem regiam. Hoc ipsum enim in periculis ipso 
iure naturae etiam brutis animalibus conceditur. Marsos, Hel-
veticos, Flandros, viele, se suaque iura quam egregie tutantur. 

Quapropter 0 reges 0 principes et popule Christiane, ar-
rigite aures vestras, audite, aperite, aperite oculos et videte, 
commiseraniini afflictioni Hungarorum, ponite ob oculos quanta 
passi sunt diebus suis, murus et antemuralis vobis ad orientem 
fuerunt, si a Rodolpho coacti iungantur Turcis, non Austria, 
non Moravia, non regna Poloniae et Bohemiae tuta erunt, 
non asperi montes, non alta flumina iter impedient. Nihil erit 



TÖRTÉNETI MARADVÁNYAI. 307 

victa Hungaria Turcis invictum, nihil insuperabile, orhis im-
périum quaerentibus, O ingratitudinem quem nunc vicéin de-
fensoribus christianorum Hungaris reddit Rodolphus. Consi-
derate quaeso tiuculentam et tristem gubernationem Rodol-
phi. Quid aliud íacit sub nomine deí'ensionis propugnaculi 
christianorum regni Hungáriáé, principes et populos christia-
nos praesertim sibi subiectos inauditis exactionibus, tributis 
et indirecta quaque via, extorsionibus pecuniarum onerat, ex-
haurit et excoriat, regna et provincias adhuc dei beneficio in-
tegras indissolutis suis militibus depopulatur, et crudeliter 
vastat, consulto protrahit non gerit bellum, ut seipsum ditet, 
ut libidinem suam in quosvis expleat; id quod nunc cum Un-
garis facit, paulo post vicinis ducibus et regnis idem faciet: 
atque opera militum, pecunia imperii et populi christiani con-
tra Turcas dispensanda, concredite, in vos tyrannidem et libi-
dinem suam efíúndet, praesertim evangelicos. Qua enim in 
parte impérium Turcarum, tanto exposito thesauro, diminuet ? 
Yidete Sigismundus Bathori ultro iIli sine armis Transsilva-
niam, Valachiam, Moldáviám integras tradidit, ille conservare 
illa nescivit, sed tyrannico more devastavit, contrivit, novam 
vastam coloniam ex illis fecit, ac postea penitus amisit. Uni-
cum Strigonium fortalitium Turcis eripuit. E converso amisit 
duo alia fortalitia praecipua regni Ungariae Agriam et Kani-
sam. Videtis illum morbo melanclioliae teneri, unde non nisi 
humores et consilia in efficacia possunt nasci. Nullorum regno-
nini ut i tur consilio, subiacet melanclioliae suae totus. Inde est et 
illa occulta facta, regum consilio dissona et inconveniens vita 
eius. Nunquam videtis illum ima cum populo christiano, publico 
cultu dei adesse, verbum dei nunquam audit, ideoque mandata 
dei sprevit. Nihil dico qualiter extra matrimonium sine omni 
verecundia turpiter vivát, cum id omnibus notum sit, Pacem 
cum Turcis aequissimam et firmám iamdudum praesertim 
anno praeterito facere potuisset, populoque requiem malorum 
et respirationem post tantas aftlictiones parare. Sed quae res 
aliis formidolosa et sumptuosa esse sólet, liaec Rodolpho regi 
optabilis et questuosa facta est. Qui ut melanclioliae et libi-
dini suae satis faciat, bellum trahit, pecunias a subditis extor-
quet, quibus extortis, ipsos deinde ut cum hoste pugnent, ex-
trudit. Ipse se domi oblectat cum suis: quamvis reges ex offi-
cio suo adesse cum regnicolis et una cum illis fortiter cum 
hostibus debeant dimicare. 0 christiani, maioris certe rei-
publicae salus et christianitatis incolumitas facienda est, (juam 
ofiensio melancholiae et libidinis caesaris huius. Si itaque 
christiani opem feretis Hungaris, vobis ipsis feretis. Parati 
sunt enim illi et sancto vobis pollicentur, non sanguini, non 
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vitae, non reliquiis regni sui parcere, sed omnia extrema pro 
vobis, pro religione, pro fide, pro christianorum pace, proque 
securitate et tranquillitate sustinere. 

Finis. 

Hev. Coll. LXVIII. 300. (lehúzva 448.) 1. 

Baptista Peez Jánost Sakába vitette Bocskai; most is 
ott vagyon 1605. Januario, nem küldötte az török császárnak 
az mint mondják vala. Az két pispeket tartatja Kerekiben. 
Az egyik pispeknek Micatiusnak találták fel százezer aranyát. 
Az kik feltalálták százan voltanak, és mindeniknek ezer-ezer 
jutott benne. Ennek egy részét találták fel Kassán, más részét 
Lelezt, ki most Eaustus Yerantiushoz tart. (Oldalt: az másik 
pispöknek neve Georgius Zalatnaki, episcopus Quinque-eccle-
siensis. 

Hev. Coll. LXVIII. 297. (lehúzva 445.) lap. 

1605. J a n u a r i o . 

öarolus Ckrali az vak hadnagy Dévára haza menvén 
Hoffkirker megölése után, az dévai kapitánságot magának 
akarta usurpalni, de volt ott egy más hadnagy, Sommer neve, 
és miérthogy ennek több gyalogja volt, hogy nem mint Chrali-
nak lovagja, ez okáért nem engedte az kapitánságot neki. 
Ez Sommer Ribis hadából való és az ű alatta való gyalogi is 
Iii bis hadából valók. Mikor igy nem alkhatnának Chrali és 
Sommer az kapitánságon, Chrali ötven lovaggal felkél Dévá-
rúl és megyen Szebenbe az commissarius urakhoz panaszlani. 
Az commissariusok megmondják, hogy menjen haza Dévára 
helyére és mikor ük embert küldenek oda, az ott való dolog-
nak eligazításáért mindketten ahhoz tartsák magokot. Chrah 
visszaindulván, az hajdúk miá nem jöhet tovább, hanem Sze-
ben táján Keresztyén-Szigetibe szorúl be, és most is ott 
vagyon. 

Hev. Coll. LXVIII. 231. 1. (lehúzva : 395.) 

1605. J a n u a r i o . É r s e k ú j v á r , s u p r a 390. 

Pográny György adta meg Bocskaynak Érsekújvárat, 
mely vártúl mind az egész Mátyusfölde függ. Turzó György 
volt fűkapitán benne, de az kiment és mikor benne maradt 
volna Pográny György, ez úgy adta meg. Ez Érsekújvár nem 
az elébbi helyen vagyon, hanem egy szigetbe csinálták; ha-
sonló Szakmárhoz, földbástyákból és töltésekből áll. 

1605. 

1605. 

jan. 

1605. 
jan. 
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Ilev. Coll. LXVIII. 228. (lehúzva 392.) lap. 

1605. J a n ii a r i o. T o k a j . 

1605. 
jan. 

Tokaj alá Bocloiii Istvánt küldte Bocskay először katonák-
kal. Azután bocsáttá Csukat Lénártot. Ebez gyanuság volt bogy 
nem igaz Bocskaylioz, miérthogy az városában is elégettetett, 
etc. Azután Lugasi Jánost bocsáttá, ki most is ott vagyon há-
romszázad magával az városon, hogy ki ne üssenek az várból. 
Eddig is kéznél volna, de igen jegelték az vizet, várnák azt 
hogy az üdő erősödnék. Liszkán, Keresztúrban, Tarczalt 17 
száz lovag vagyon, kik az lovagokra vigyáznak hogy Tokaj-
ból szénáért, és élésért ki ne menjenek. Rakomazon is négy-
szász lovag vagyon. Karácson estin ütöttek volt Tokajból szé-
uáért úgymint nyolczvan lovag, az huszonötét levágták, az többi 
bement. Kétszáz német s rácz az várban, éhség nagy köztök. 
Egy-egy ejtel búzája jár mindennap egy-egy embernek. 
Hev. Coll. LXVIII. 225. (lehúzva 389.) 1. 

Tokajban kapitán most Ruber György, Ruber János fia, 
jól tud magyarúl. Ez adá meg Tokaj várát Bocskaynak 

Basta most 1605. mense Januario Eperjesben vagyon. Az 
hostátot is mindenütt nagy erős sánczokkal sánczoltatta bé. El 
is ment hadában. Harmadnapig volt nála Kolonics György és 
felment Lévára. Vagyon nyolczezeren most is Basta. Élése is va-
gyon, mert Szepes tartományból tartják éléssel, mert Eperjes 
innét vagyon, az sok hegyektűi penig meg nem kerülhetik, hanem 
az kastélyok immár kéznél lévén, Réday Ferenczet akarja felbo-
csátani Mátyásfölde felé. Az kastélyok penig ezek^kik megadták 
magokat Bocskainak, Érsekújvár (Oldaljegyzet: Érsekújvárban 
Pográny György volt fűkapitán, ű adta meg, infra 395,)Szécsén, 
Szenderű, Drégel, Palánk, Gyarmat Somoskű, Hajnácskű, két 
heti ezeknek hogy örömét lőtték Kassán, 6. Januarii vizkereszt 
napján. 1605. — Filekben még ez ideig német volt, de az vá-
rosát mind elégették az Bocskay-liada-féle nép. Az fűfű urak 
oda valók mind Bocskay mellett vannak, csak Bátori István az 
ecsedi és Rákóczi Zsigmond ez ideig személyek szerint ott nem 
voltak, de ezeknek is népek Bocskayval vannak. Hitlevelek is 
vagyon Bocskaynál hogy ü rajtok nem múlik semmi dolog, alias 
eddig jószágokot elfoglalták volna. 

Tizenhárom száz tótot, csehet, németet vágtak le 26. 
Decembris 1604. Sebesben és Szibinben voltak ezek mikor 
levágták űket, csak közel Eperjeshez úgy mint egy lövésni 

1605. J a n u a r i o . 
1605. 
jan. 

N é m e t e k l e v á g á s a . 
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földön Eperj estül. Ezeket Kolonics György liozta volt alá. Ez az 
Sebes falu Sebesi Pálé volt, egy nemes emberé. Ferencz egy fia 
most is él. Kellemes az falu, az harmadik melyben voltak. Itt 
égették vágták vesztegették űket, az falukot rájok gyútván, 
az házakban berekesztvén, és úgy égették, perzselték űket. 
Egy szentegyházba szorultak volt egy néhányan Szibinbe, ott 
a ki megmaradhatott bennek. Megértvén ezt Basta, másfél ezer 
vallont küldött vol az hajdúkra, de immár meglévén az dolog, 
re infecta redierunt. Úgy volt hogy reá menjen Bocskay Bas-
tára és újonnan megharczoljon, mert most sokkal több népe 
vagyon Bocskaynak, hogy nem ezelőtt; mert az vármegyék sem 
voltak ezelőtt vele, de mostan ott vannak. De hogy beszállott 
Basta az erősségbe, Eperjesbe és besánczoltatta magát, sem az 
magyarságnak, sem az töröknek nem tetszett, hogy népeket ott 
veszessék, hanem elhalasztották az dolgot. Török nélkül azt 
mondják hogy vagyon legalább negyvenezeren Bocskay ; még 
ekkedig az török és tatár kik Bocskay mellett voltak, ötezeren 
voltak. Bocskaynak fűgeneralisa Homonnay Bálint, Dengeleghy 
Mihály Homonnay után vicegeneralis. Ennek ez Dengeleghy 
Mihálynak az bátyja Miklós vagyon Szakmárba, ű rajta mult 
ekkedig is hogy meg nem adták, mert megadták volna, 

1605. Erd. Muz. 183. 1. 

Csakhamar odafel is 13. várat vén kezéhez Bocskai. Ezt 
értvén Básta, úgy indult volt ki Tokajból, hogy ugyan felmen-
jen az magyarok előtt Posonba, de ezt hallván úgy tért be 
Eperjesben, kit most arcte obsideál Bocskai. Az 13. város is 
Bocskai mellé állott, 

1605. Hev. Coll. LXVIII. 355. (lehúzva 567.) lap. 
jan. 

1605. J a n u a r i o . H a l l e r G á b o r . 

Balásfalvai kastélt az Küküllő mellett az tolvajok fel-
verték volt mense Novembri 1604, három vagy négy németet 
is és balont vágtanak le. Azok az mit eltakaríthattanak belőle 
elvittek. Pusztán hagyván mindjárt egy katona Soti Péter 
szállott bele egynehány emberrel. Ez Soti hogy inkább benne 
megmaradhasson az commissariusok sollicitálására megirja 
Szebenbe ugyanazon commissariusolmak, hogy ű nem az végre 
szállott be az kastélyba hogy magának usurpálja, hanem hogy 
az német császár híve akar lenni. Azért valamikor az commis-
sariusok embert küldenek bele oda, ű kész mindjárt kéz-
hez adni. 

Ezt a commissariusok elhivén küldik oda Haller Gábort 
4. die Januarii 1605, hogy az kastélt kézhez vegye és ű legyen 
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benne. Oda menvén Haller Gábor szolgáival, beszáll az kas-
télba Soti Péter akaratjából. Másnap reggel Soti Péter reá az 
Haller Gábor szolgáira, kik egy bázban voltanak és fegyveres 
kézzel a r ra készeríti űket, hogy ha meg nem akarnak halni, 
megesküdjenek Bocskay számára hogy liivek lesznek. Igy meg-
esküdteti űket, és mindjárt Haller Gáborra megyen és azt is 
megesketi nagy nehezen ; és igy mind az szolgáival együtt 
Haliért jól tartván, haza bocsátja, és az kastélt Soti magának 
tartja, most is benne vagyon. 

Hev. Coll. LXIII 370. (lehúzva 576). 1. 

ß e s p o n s u m D o m i n o r u m C o m m i s s a r i o r u m a d 
N o b i J e s i n C o l o s v a r e x i s t e n t e s q u i l i t e r a s 

B o c s k a i i a d i l l o s m i s e r a n t . 
Datum Cibinii die quarta Januarii 1605. 
CKözölve Erd. Orsz. Emi. V. 367. I.) 
E z levelet Hencz György hozta meg Kolosvárra, mert 

ugyanattól ez Hencz Györgytűi küldték volt az nemesek is az 
commi ssari usoknak. 

Hev. Coll. LXVIII, 228. (lehúzva 392.) lap. 

1605. J a n u a r i i . T a t á r r a b o l . 
5. die Januarii 1605. Az tatár Csilal bég alatt valók 

Szentmihályon és Polgáron rablott, és Tedejen az Tiszán in-
nét az mezőségen vitt csak barmot hat vagy hétezert; valami 
pásztorokot vágtak le ; el is vittek bennek. Szeged felé és Bács 
felé ment alá Szerémség felé, mert itt nem telelhet, az végbeii 
törököknek kevés szénájok vagyon. 

Ezeket ez falukat szegíu nemes emberek bírták. 

Hev. Coll. LXVIII. 227. (lehúzva 391.) lap. 

L i p p a i B a l á z s h a l á l a . 
L/ippai Balázs részeg szeszszel rántott valami leveleket 

ki zsebéből, mely Basta levele volt. Ejtették az levelet Bocs-
kay kezébe. Basta az erdélyi fejedelemséget oíferálta volt és 
vég is volt immár nagy részére benne. Elámélkodván Bocskay 
ez dolgon, Lippai Balázs megölését bízta Kátai Mihályra. 
Mondta Bocskaynak hogy jó módját találja. Azért vacsorára 
híván Nagy Albertet és Segnyey Miklóst rendeli hozzája. És 
mikor házához hitta volna és az belső házba titokszóra bevitte 
volna, Káta i az Balázs levelét kiveszi zsebéből, igy szól neki: 
Ihol te hazádnak, nemzetségednek árulója, mit cselekedtél? 

1605. 
jan. 

1605. 
jan.6. 
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ezt érdemlette-i az mi kegyelmes urunk liogy eláruljad? Nagy 
Albert egy szekerczével fültűn találja vágni, Segnyey Miklós 
az torkát vágja szablyával és igy megölvén Balázst szőnyegbe 
takarják és viszik az sérbe, kit még azelőtt megásatott volt az 
űr. Ezen az hajdúk megzendülvén, Bocskay az fűfű embereket 
behivatván, megengesztelte űket, minden dolgát Lippai Ba-
lázsnak előmondván nekik. Csudadolognak mondják, meny-
nyire elhitte volt magát; immár senkivel semmit nem kezdett 
volt gondolni Lippai Balázs. Száznegyvenezer forintja volt kész 
pénze. Két háza volt Kassán, egyik az Ruberé az másik az mus-
trám esteré. Jószága ezek voltak, kit Bocskay neki adott volt: 
Bajon, Jászó, Mád, Rátka; ez két utolsó Alaghi Eerenczé volt 
ki pápás volt. Széplakot is neki adta volt, ki az papoké volt. 
Mondják azt is hogy némelyek gondolkodnak arrúl, mi az 
oka, hogy azok kik Bocskayval együtt ez támadást indítot-
ták lassan-lassan el kezdenek veszni, kik ezek voltanak: Né-
met Balázs, Ibráni Ferencz. Ibráni Ferencz döggel holt meg, 
Német Balázs az harczon Osgyán nevü falunál. 

Rákóczi Lajoshoz az lippai kapitánlioz vannak mostis 
emberi Bocskaynak kik Lippa deditioját sollicitálják. Mig Lip-
pai Balázs élt, azt mondja volt Rákóczy hogy: mint lehessen 
énnekem generálisom Lippai Balázs, mikor én szolgám volt 
azelőtt. Az bizony soha nem leszen. 

Lippai Balázs halála lön 6. Januarii, die epiphaniae 
1605. Azelőtt való nap Bocskay akaratja ellen publice az pel-
lengérnél Kassán vágatott volt le egy asszont, suspectam de 
multis aclulteriis, kinek ura volt. Ez asszont vulgo Lucretiának 
hitták; noha magyar asszon volt. 

1604 . Hev. Coll. LXVIII. 190. (lehúzva 358.) lap. 
Lippai Balásnak az nyakába anni aran lánczot hántanak 

az hajdúk, hogy végre ugyan nem viselhette el, igy mondják. 

1605. Hev. Coll. LXVIII. 229. (lehúzva 393.) lap. 

1604. 1605. Sennyei Pongrácz, Kornis Boldizsár, Marko 
vajda, Bastánál vannak: Csáki István in Polonia vagyon az 
német hivségén. Mikor Sennyey elment az király képével Yá-

• radrűl nem érték el űket az katonák, voltanak utánna csak 
alig szaladhattak volt által az tokaji hidon; az ráczság volt 
utóijáróban, azokat mind levágták. 

Barcsay János fűvitéz ember, egyik tanácsa Bocskaynak, 
igen fű látott vitéz ember. 

Lippay Balázs helyett Homonnay Bálint generalis. En-
nek sok fű vitéz szolgái vannak, atyjátúl maradtak. Az többi 
közt Jósa deák, Komany János. 
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Hev. Coll. LXVIII. k. 292. (lehúzva 440.) lap. 

H o m o n n a y B á l i n t . 

Homonnay Bálint,' Homonnay István fia, ifjú legény 
Bocskay Istvánhoz állott, ezokért fűképpen, hogy ez elmúlt 
esztendőkben circiter 1601 az német császár harminczkét ezer 
forintot rántott volt ra j ta , ilyen okért, hogy Homonnay 
Györgyre reá szállotta volt Niviczke várát, mely Ungváron 
felül egy mélfölddel vagyon, egy hegy darab tetejin. Ez üdő 
alatt, miérthogy az császárnak is másutt hada volt az törökre, 
és hogy atyafiát is üldözte, in erimine lesae Majestatis incur-
rit és 32 ezer forintot vontak rajta. 

Hev. Coll. LXVIII. 180. (lehúzva 340.) lap. 

H o m o n n a i u r a k g e n e a l ó g i á j a . 

Homonnai 

János 

fiai ezek : 

Homonnai 
Imre 

ennek fia : 

Homonnai 

Homonnai 
Miklós 

maradott két 
leánya : 

György l Ferencz. í 
ennek felesége I ennek fia : f 

Szerecsen I Gáspár, \ 
Cliristina - defecit. ' 

Homonnai / 
Gabriel, k 

ennek feleségei Homonnai 
Gyulafi I István, ^ 
Frusina v kinek felesége; 

Török Ferencz/ 
leánya \ 

Homonnai 
György, 

ennek fia : 

Homonnai 
László, 
defecit. 

Homonnai 
Bálint, 

ennek fia : 

Homonnai 
György, 

1606. 

Homonnai 
István. 

1604. 

Oldalt 
1601. 

az egyik Kátay Miliályné 
az másik egy lengel 

urnái. 

Homonnai Ferencz, az zemlini erdőn ölték volt meg az 
tolvajok, mikor Budárúl szaladott 
haza felé, alvó lieliben ölték meg. 

Homonnai István, Bátori Klára ura volt. 

Homonnai Antal, Drágfi Gáspárnét ez vötte volt. 

Hev. Coll. LXVIII. 286. (lehúzva 438.) lap. 

1604. 8. Januarii *) ilyen híreket hallánk. Bocskay Ist-
ván Misiéről Sárospatak mellé szállott alá; népét az falukra 

'*) Megjegyzendő, hogy e napszám már az 1605. évre vonatkozik. 

1604. 
(recte 
1605.) 
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osztotta, két holnapig és kilencz napig való frigy vagyon köztök 
az békesség tractálása felől. Básta Eperjesnél vagyon nagy erő-
vel, Kolonics Györgyöt várja mellé haddal. Az Basta népe na-
ponként nő. Az tatár kit Bocskay mellé adott az török,szinte úgy 
dúlja Bodrog közit mint Erdélyben cselekeszik vala. Az urak 
kiki várában szorult, várják ez hadnak véghez menetelit. Az 
tessini herceg ezt üzente Bocskaynak hogy mondja meg ha az 
birodalomért hadakozik-e, vagy az hütért? Az német csá-
szár Nyáry Pál t küldötte volna alá, ezt akarván megtudni, 
mi legyen oka ez Bocskay támadásának. Básta ű maga is 
Eperjesnél vagyon. Kornis Boldizsár s Sennyey Pongrácz az 
király képével Belgioiosával az Básta hadában vannak. 

Hev. Coll. LXVIII. 284. (lehúzva. 436) lap. 

1605. m e n s e J a n u a r i o K ű v á r m e g a d á s a . 

Az Kűvár deditiója csak igy lött. Marko vajda öcscsét 
fogták volt el az Bocskay népe egynehány magával, kiket 
Nagybányán tartottak fogva. Vitték Bocskaykoz űket, Bocs-
kay ilyen conditiot proponált megszabadulásokban, hogy nem-
csak megszabadítja űket, de szépen megajándékozza is, csak-
hogy Kűvárat adják kézhez. Mert Marko vajda öcscsével vol-
tak nagybányaiak is, ezek az nagybányaiak addig tractaltanak 
az kűváriakkal, hogy rá vötték űket az vár megadására. 

Az felső várban Kűváratt volt másfél száz magyar, az 
alsó várban u. m. 32. német. Az magyarok egy társaság-
ban lévén megfogták az németeket és úgy adatott kézhez 
az vár. 

Az kűvári udvarbíró volt Georgius Span Norimbergen-
sis lutheránus. Ez consentiált legelőször Kűvár megadásában. 
Ez Span igen jó magyar. Mikor Schwarzenburgh Magyar-
országban hadakozott ez Georgius Span tolmácsa volt 
Schwarzenburgnak; ű commendalta volt az huszti udvarbiró-
ságra, onnat az kassai camora Kűvárba commendalta. 

Az kűvári kapitán egy vén ember volt, Seremberger ne-
ve volt, — Ezen ez Seremberger vén emberen, nem állott semmi 
az Kűvár megadásában, hanem mind kapitán és mind udvarbíró 
Georgius Span volt, ű adta meg a várat, 

Ennek ez Georgius Spannak öcscse volt az Jacobus, ki 
Csáki Istvántúl az leveleket ellopta volt és akart vele szökni 
oda ki anno 1600 mense Decembri mikor Sigmondot Moldová-
ból haza hozá az ország. 

Jegyzet. Fent »1605. mense Januario« más kézzel áll, a Szamos-
közy által irott »1604. mense Novembri« alatt, mely le van húzva. 

Oldalt: 
Bocskay 
hadának 

Homonnai 
Bálint ge-
neralis ka-

pitánja, 
kinek íu-

tanácsa 
egy Józsa 
deák , ki 
Homonnai 
Istvántiil 
maradott 

szolga. 

1605. 
jan. 
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Hev. Coll. LXVIII. 286. (leliúzva 438.) lap. 
1605. Kűvár megadása után Makray István az ű leglii-

viveljölt Szamosujvár alá circiter 8 Decembris. Vagyon benne 
mostan 120 német, búzájok kevés vagyon, kölesek elég. Makray 
vagyon ez falukban Szamosujvár melleit: Ormányon és Szép-
lakon ű maga. Vagyon Makrayval magyar katona: 200 lovag 
magyar, gyalogja 300. 

E z elmúlt vasárnap, 9. Januarii, anni 1605. küldött vót 
az szamosujvári kapitán egy balont ide be Kolosvárra az biró-
boz Gellyen Imréhez és az több fűfű emberekhez, hogy élést 
vitessenek oda be Újvárba. Volt ez kém oláh gubában, és egy 
oláh késérte mind eddig. (Oldalt: Jól tudott magyarul ez a kém.) 
Ez balonnak neve Paulus Sabaudus. Volt Darabos Jánosnál is. 
Vasárnap estve ment ki innét Kolosvárrúl. Az Makray haj-
dúi ugyanazon éjjel elfogták és megexamináltak; — most ott 
kezekben vagyon. 
Erd. Muz. 

Kornis Zsigmondot és Daróczi Ferenczet Kővárban tart-
ják fogva hogy nem akarnak Bocskai fejedelemhez hajolni. 
Erd. Muz. 

Makray István mikor Újvár feladását lesmy négyszáz 
katonával, tractatusban indúl Luchinus kapitánynyal az vár 
megadása felől. Mikor egymást meghitték volna Luchinus az 
vár elejiben hijja hitre, hogy beszéljenek együtt az vár meg-
adása felől. És hogy sétálának ketten az vár előtt egy az Lu-
chinus szolgái közül, minthogy el volt végezve, Makrayt hát-
ban lövi, igy meghalván. Az szolgáiban az holt kaphatták, 
vágták ölték. Az hajdúk egyben gyülekezvén, választották ma-
goknak hadnagyúl Erdélyi Jánost, és Dés felé takarodának. 
Hev Coll. LXVIII. k. 297. (lehúzva 445.) lap. 

A z commissariusok Szebenben megértvén Kűvár meg-
adását, kit Pernyeszi Gábor vött kezihez Bocskay számára, 
kezdtek az commissariusok gyanakodni Keserű Jánosnéhoz, ki 
Pernyeszi Gábornak nénje, hogy hírrel és tanácscsal tart ja Ke-
serűné. Miértliogy penig az szebeniek az Keserű jószágban bír-
nak úgymint hasonfelét és az asszony jószágában is Bolkácsot 
és Sitve falukot. Ezekért az királybíró és Régeni János annál 
inkább infiaminálták az suspiciót az asszonhoz, csakhogy azok 
az faluk, kiket Basta adott volt az szebenieknek pénzen inkább 
nállok megmaradhassanak. Igy levén ezek az Hoffkikher regi-
stromában kiket meg akart csigáztatni ezek voltanak : Keserű 
Jánosné, Ajtoni Jakab diákot, Kapranczay Mártont, Sárváry 
Mihály, Galtűy Mihályt, Székely Andrást, Mely dolog véghez 
nem mehetett, az Hoffkirker halála. 

1605. 
jan. 9. 

1605. 

1605. 
jan. 
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Erd. Muz. 289. 1. 

Krauzenek az szebenieken vont 5000 fl. Minek utánna 
eljárta volna minden liadi készületeket, és eleségeket, akkor az 
királybírót Hastól Kolzsvárig kicsalogatván Szebenböl Krau-
zenek, s Kolosvárra hozák az 5000 forintot. 

Hev. Coll. LXVIII. 291. (lehúzva 439) lap. 

1604. D e c e m b e r . Z a k m a r. 

Zakmárban az németek közt fű Joachimus Beck Ger-
manus, Zakmár alatt Bocskay népe u. m. kétezer emberrel 
Bés György vagyon. Decembernek utolsó napján 1604. Gyu-
lafíi László is Csehből ment ki minden udvara népével Zakmár 
alá. Ez az Joachimus Beck Prayner hadából való kapitán, 
unus ex capitaneis sub Praynero merentibus. 

Hev. Coll. LVXIII. 292. (lehúzva 420.) lap. 

1605. G-yulafi László kétszázad magával ment Zakmár 
alá, kis karácson estin érkezett oda, bányászokot vittenek oda, 
kik az alját ássák. 

Hev. Coll. LXVIII 294. (lehúzva 442.) lap. 

1605. Z a k m á r , L i p p a m e g a d á s a . P e e z J á n o s . 

Jüvének ilyen híreink Kolosvárra, hogy Zakmárt meg-
adták az magyaroknak. Pénteken erös ostromlás lött. Az ostro-
mon az kapitánt ellűtték; szombaton szót adtanak ki és meg-
igírtik az várat. Szombaton, azaz 15 die Januarii 1605. meg-
adták Gryulaffi Lászlónak. Volt benne az várban kapitán 
Joachimus Beck, Austriából való, liber baro, régen Mátyás 
archiduxnak cubiculariussa volt. Felesége, gyermeke Zakmár-
ban volt. 

Ugyanakkor hallók, hogy Rákóczi Lajos Lippát megadta 
Bocskay számára. Az németek, kik benne voltak, Szebenbe 
mentenek, de ott be nem bocsátották, hanem az hostatban az 
házakban szállottak meg. 

[Hallók azt is, hogy Kollonits György öszve haraguván 
Bastával, Bocskay mellé jött volna. Hallók azt is, hogy Joan-
nen! Baptistam Peez, Bocskay az török császárnak küldötte 
volna Somogi Berta által, és viszontag az török császár vala-
hol mi magyar rab az végekben, Nándorfej érváratt és Kon-
stantinápolban volna, mind Bocskaynak megküldötte volna.] 

Jegyzet. A zárjel közti rész az eredetiben át van húzva s oldalt 
mellette ez áll : nem igaz ez még ez ideig.« 

1605. 

1604. 
dec. 

1605. 

1605. 
jan. 



TÖRTÉNETI MARADVÁNYAI. 317 

Hev. Coll. LXVIII. 351.1. (lehúzva 563.) 

1605. J a n u a r i o . M a k r a y I s t v á n l e v e l e K a m u t i 
B a l á s n a k K o l o s v á r r a . 

Szerelmes barátom, most az ideje, ha barátom voltál, 
vagy és ha lenni akarsz, mutasd meg Ígéreted szerint, az Isten 
úgy áldjon meg mindennemű szerencsédben, az mint most én-
nekem beteljesíted eleitől fogván való exceptio nélkül való 
barátságodat és igi retedet és hasonlóképpen engem is úgy áld-
jon meg az én Istenem minden dolgomban és úgy adja elő-
menetelemet, hogy ha ebben ez dologban, meghiszed, életem-
nek szépen indult útát, szerencséjét teljességgel közlöm ve-
led, mindennemű dolgomban és az hol kívánod véremet is 
érette nem szánom. 

Azér t uram im hol az újváriak kévánsága, az többi in 
arbitrio meo est, de pénzem nincs, adj uram ezer aranyat vagy 
pénzül vagy aranyúl, magamnál is leszen annyi, hogy avval 
együtt felérjük vele. Azt pénzt én kívánom ilyen formán, az 
fejedelemnek (Bocskay Istvánnak) hitlevelét az szolgádnak 
uram megmutattam, melyben az vagyon írva, hogy valakinek 
én az Újvár megvétele tractatusában mit igírek, abban mindent 
megtart, mely urunk levele continentiája szerint én kgdnek 
az megnevezett sommáért az énnekem adatott auctoritasom 
szerint kötöm és adom az én uram Újvárhoz tartozó jószágá-
ból Retteget, Megyerfalvát, Györgyfalvát, Lalfalvát az hol az 
malom követ vágják, az többi is ép faluk. Ezeken lcgd az ű 
nagysága szükségére adatott sommának megadásáig, hogy az 
én kgls uram levele rendtartása szerint, teljességgel kgden 
fordulván meg nemcsak az Újvár dolga, de az egész országé 
előtt, kgd békességes uraságában leszen és legyen az faluk-
nak, melyet hitemre fogadok, hogy tehetségem szerint örök-
ségessé is teszem kgdet benne, pénzit is megtérítem. Ez mel-
lett adom kgdnek zálogúl ezen sommáért az én atyámtúl ma-
radt ősjószágomot és kötöm Pestest, Tamástelkét, Középtelket, 
Valliat, Nándort, Simiságot, Kőként, llunkot, G-annozát éppen 
birni, míg az kegyelmed pénzét meg nem adom, mind addig ezen 
levelemmel kötésemmel magam kezem írásával pecsétem erejé-
vel birni. Uram, szerelmes barátom, Újvárban sok álgyú, por, 
golyóbis vagyon, királyi sok szép hadakozó szerszám, most az 
ideje, most, jer ide uram magad is, nem a végre, hogy én pa-
rancsoljak kgdnek, hanem hogy kgd énnekem, ülljünk be sze-
relmes barátom az nád közepibe, csak Újvárba, bizony olyan 
szépet csinálhatunk az mineműt akarunk. Eletedbe kívánnád ezt 
az alkalmatosságot, im hol Isten megadta, vedd el immár. Az 
hatalmas Istenért jó szerencsédért uram gondold meg ki voltál, 

1605. 
jan. 
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ki vagy és ki leszesz, és azt is szegrűl végűi, kivel vagyon dol-
god, amaz te igaz Makray- Istvánoddal és Simon deákkal, ki 
szinte olyan jól vagyon urunkkal, mint Sigmonddal vala és ű 
vezérli contenue ott az mi dolgunkat bódogúl, valamint akar-
juk. Szóval is izeutem héven, utolsó bírem az jőve az én ked-
ves atyámfiától az kővári kapitántúl ihon formaliter oda kiül-
tem az én éltemig való szolgálatomért, barátságomért, zálo-
gomért. Hitemre, emberségemre küld el uram ma a pénte-
ken estve az pénzt. — Cito, eito, cito, citissime. Igaz atyádfia, 
barátod mig él 

Makray István. 
Szamos-Ujvár alól 14. Januarii, 1605. 

Hev. Coll. XiXVIII. 352. (lehúzva 564.) lap. 

A r t i c u 1 i d o m i n o M a k r a y p r a e s c r i p t i a c a p i-
t a n e o U j v a r i e n s i . 

1. Milites nostri petunt litteras sigillo et propria manu 
scriptas Magnificentiae vestrae quod lianc arcem non suo no-
mine, sed sui principis domini Bocskay tradendam certis con-
ditionibus petat. 

2. Quod coram oretenus juramento idipsum praesentibus 
nostris militibus confirmare vellet, quod promiserat secutum 
servatum iri. 

3. Acceptilationem cuipiam a Mgca vra dandam, quod 
nos hanc arcem non temerarevel aerearrumpi sed necessitate 
coacti Yrae Mgcentiae dederemus, inopia victualium et rerum 
ad victum vitamque necessariarum. 

4. U t nobis dimidia pars aeris solutivi bic in arce si 
totam dari non poteret, dimidia pars ex contractu futuro in 
eo loco ad quem Mgcentia Vra nobis tu tum commeatum pro-
mittet, detur. 

5. Tutum et securum ad dicendum locum commeatum abs-
que ullo incommodo, una cum aliquot curribus quibus nos cum 
nostris rebus vebi peterimus. Quae si fierent arx vestra érit. 

Responsum domini Gellem est, se suam pecuniam ger-
manis in varios usus suae Majestatis erogasse, neque nunc 
pecunias ullas ad manus habere. 

Sed neque Blasius Kamuti misit ullam pecuniam. 
Magnifico et nobili domino Stephano Makray principis 

sui capitaneo ac amico nostro tradendae, 
cito, 
cito, 
cito, 
cito. 

1605. 
ja t i . 1 4 . 
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Hev. Coll. LXVIII. 295. (lehúzva 443.) lap. 

1605. Z a k i n á r . 

160.5. 

Zakmárat 15. Januari, szombaton vötték meg Bocskay 
számára. Gyulafi László kapitán benne. Erős ostromok volt, 
mind az két félben sok veszett, Ű maga az német kapitán is 
sebes. Ez t Erdélyi János irja, ki Makray István helyén kapitán 
az hajdúk között, irja Darabos Jánosnak Kolosvárra. Pénte-
ken adtanak zálogot ki az zakmáriak. 

Hev. Coll. LXVIII. k 234. (lehúzva 398.) 1. 

Szakmárt kezdték ostromolni 14. Januarii péntek nap 
jó hajnalban. Ostromlották penig leginkább az két bástyát kik 
jobb kéz felől vannak, hogy az várból kij önének, az viz avagy 
molnok felől, az mely felől az németek temetése vagyon. Tar-
tott az ostrom három óráig szüntelen. Készittettenek volt laj-
trákot is elegedendőket, de hatnál vagy hétnél feljebb in usum 
nem adhibeálták bennek, azokot is penig csak olyan helyen 
nyútották be az árkon, a hol az jeget jegelték vékelték volt az 
várbeliek. Mentek által bennek ezeken is. Az sánczot szinte az 
árok hátán vitték hosszan elő és abból az árok ódaiára ásták 
ki magokot, tágas és harintokon való vermekben, hogy óimat 
belől lövéssel hozzájok ne férhessenek és úgy vötték el az lövő 
lyukakot, hogy ekképen az ostromon való földnépét őriznék 
onnét az mennyiből lehetne. Innét odabe iszonyú sűrű lövése-
ket cselekedtek és az jegeléstűi is arceálták űket, elannyira 
hogy azután nem jegelhettek. Az árokban való vizet az vár 
alól elvöttek volt, de sehol annyira el nem vehették hogy az 
melljét embernek fel nem érte volna. De annak is mindhogy be-
fagyott volt, mindenütt hátán mentenek. De legfeljebb mivel-
hogy harántok vagyon Szakmárnak felfont palánkja és meg 
nem volt tapasztva, iszonyúképen hágták azt turmatim csopor-
tonként és inkább mind azon mentenek fel derék ostromra, oly 
pertinaciával, azt mondja az barát ki ezeket beszéllette, hogy 
az bennvaló szállott várakban forgott fűemberek németek 
és vallonok azt mondták hogy életekben vakmerőbb népet ki 
halálával úgy ne gondoljon, nem láttanak. Az nagy sűrű nép 
egymásra hullott alá, ki lövés, ki kű, ki gerenda, ki tüzes szer-
szám miatt melynek sokasága volt az várban. Ha egyszersmind 
egy renden huszonötiglen valót leseprettek is bennek, azon szem-
pillantásban mindjárást annyi állott helyében. Az belől való 
nagy lövéseknek iszonyú voltát ebből arányozhatni, hogy öt 
bástyája vagyon Szakmárnak, kik közül mindeniken volt hat 

1605. 16. J a n u a r i i . S z a k m á r v é t e l e. 
1605. 

jan. 16. 

Oldalt : 
Szakmái-
ostromlá-
sa s meg-

adása. 
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vagy legalább öt ágyú sűrű seregbontókkal, tüzes csuprokkal, 
kalácsokkal, felbalmazott kűrakásokkal együtt, mely követ 
az asszonynépek hordottak fel. Ezek németek, ráczok és val-
lonok feleségi voltanak. Mind ennyi mackinákkal egyaránt im-
petalták üket és mindén szerszámot ugyan reájok szórtanak. 
Szemével nézte ez barát Joannes Baptista bogy kettőnek vetet-
ték közűlök az lángozó tüzes kalácsot nyakokban, kik mind-
azonáltal az sűrűsíg közt jűtön-jöttenek fel az palánkra, mint-
ha semmi sem lött volna nyakokban. Yégre elégtenek és halva 
estek le nagy későre. Az belsők között egy olasznak embersé-
ges forgolódását csudáltatják, kinek Bartkolamaeus Caporal 
volt neve (Oldalt: Ez olasznak neve: Barholomeus Grabell de 
Modilla, ex officio caporal), olasz, patria Mutinensis. Ez felette 
inkább serénkedett, az mely bástyát neki assignálták volt azt 
nem tágittatta, felette igen lűtte és vágta űket; utoljára az 
halabárddal vert sokat által bennek az palánkon és ugyan 
egymásra deturbálta űket, Az kapitán is Joachimus Bek sza-
kadathatatlan volt az bástyárúl és nem különben viutt (vivott) 
mint akarmint (sic!) gregarius miles. Intette egynehányszor 
Bartholomaeus Caporal hogy recedáljön, ne tegyen halálával 
nagyobb veszedelmet, ha mi esik rajta, de semmi intést nem fo-
gadott, Végre találják az nyakát lűni balfelől és úgy mint har-
madrészén az nyakának ment által az golyóbis, az gégéjét mind-
azáltal meg nem sértette. Még ezután vitt két óráig, azután 
találták lűni jobbfelől az ódalát, úgymint egy arasznéra az hóna 
aljátúl alámérvén az vékonyánál ment által az golyóbis; ezzel 
ez sebbel elesvén az kapitán megfutamodtak volt mindannian és 
ugyan akkor meg is vötték volna az várat, hanem Caporal ugrott 
elő egy halabárddal és hármat is vert által bennek. Ezután 
lábánál fogva vonatta el az kapitánt az bástyárúl hogy inkább 
ne iszonyodjanak. Az kapitányon való seb mindazonáltal ha-
lálos nem volt, mert intrinsecus viscera et vitalia non fuerunt 
laesa. Immár Caporal elfáradott volt és csak seb is kit megol-
vastak halála után 18 volt rajta, végre találják lűni homlok-
ban, úgy esik el. Ennek halála miá consternáltattanak az 
bennvalók leginkább. 

Egy oláh pispek is volt az várban kinek vitézségin mind-
nyájan csudálkoztak. Ez egy nagy két kézre való német pal-
lóssal forgódott és valamely felé csapott, számosan hullottak 
keze után, gyakran az hová elcsapott, hiába nem csapott, 
Végre közép aránt találták által lűni és megholt. Ez pispek 
itt Kolozsváratt is volt Bástánál egy nagy hajú kisded ember, 
ezüstös páczát visel vala. 

Ostromlotta penig csak szintén az földnépe, az mint mondja 
az olasz barát, kit nem igen hiszünk; voltak ez ostromon az 
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hosíátbeliek az németiekkel és az városbeliekkel együtt. De 
mindyájuk közül is leginkább az városbeliek vesztenek igen; 
elannyira liogy sok fű városbeli nép vagyon oda, mert ezeket 
hajtották inkább nekiek, miérthogy az várnak is esi uját és áll a-
patját inkább tudták ük, belől is mint legyen. Az hajdúság 
nem ostromlotta az mint az barát mondja, kit nem hiszek, ha-
nem az sánczokból lövődözött az bástyákra és az lövő lyukakra. 
Yoltanak penig mindenestül az ideki valók kik az várat vít-
ták mind hajdúkkal és föld-népével együtt négy ezeren. 

A z ostrom elvégeződvén, két német szökött ki az várból 
és azt mondta, hogy nem kellett volna ennyi népet elveszteni, 
mert két hét múlva íí magok az várbeliek megadták volna ma-
gokot. Az belől valók megmustrálták magokat ugyanazon nap 
pénteken az osrom után és nem találtak többet negyvennél, ki 
viadalra való emberek voltak volna közülök, ki sebes volt, ki el-
költ volt. Annakokáért látván és értvén hogy másnap derekaské-
pen akar ja Gyulaffi László megostromlattatni, ugyan pénteken 
(még) szót adtak onnat belől és igy három fűnémetet bocsáttak 
ki Gyulaffi Lászlóhoz pro obsidibus, Gyulaffi László is annyit 
bocsátott be az várba és igy kezdettek tractalni egymással. Az 
várbeliek hitlevelet kívántak Bocskay Istvántól, hogy békével 
bocsássa űket, minden marhájokkal és hozzájok valókkal és hogy 
Eperjesig elkésértesse űket békességesen az hol ez iidőben Básta 
volt az liadával. Acceptálta az conditiotGyulaffy László és mind-
járt postát bocsátott Bocskayhoz Kassára; egy hétig járt oda. 

E z alatt az kivűl valók és az benvalók összvejártanak sza-
badon és vigan laktanak egymással. Gyulaffy László mindaz-
által be nem ment addig az várba, mig Bocskay levele el nem 
érkezett. Kitakarodván az németség az várból, népet bocsá-
tott bele elegedendőt Gyulaffi László. Kapitányul Beck Györ-
gyöt eskette az várba. Az bárom német hadnagyot és az több 
németeket Károlyi Mihály fia, egy ifjú legény, ki Eperjesre 
késérje fel űket. Az több németek közül, kik ott akartak ma-
radni, megeskették űket és fizetést töttek ott az helyben nekik. 
Az ágyús mesterek is megmaradtanak. Gyulaffi László postán 
felment Kassára Bocskayhoz. 

Voltak berekesztve az szakmáriak tiz egész hétig és két 
napig, mind ennyi ideig is sem írásával sem izenetivel senki ál-
tal űket Basta meg nem találta. Buzájok volt annyi hogy még 
két holnapig megérték volna vele, borok két hordóval több nem 
volt. A z lövő szerszámok nagyobb részét, kit Goroszlónál Bá-
thori Zsigmond bolondul elvesztett volt, ott találták meg. Port 
és golyobist azon felett sokat. Vesztenek ottbenn negyvenöten, 
kívül az ostromon a hajdúkban és földnépében négyszázan, 
igy mondják. Sebesek voltak százig való. 

HUNr, IlUXd. 11 IST, — SCRIPT. XXX, 21 
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Péntek nap szállották meg és tiz két és két nap múlván 
pénteken adták meg is. Magyarok az várban huszonötén vol-
tanak, kik közt tizenketten voltak nevezetesbek. Ezek közt vol-
tanak Dengeleghi nemesek Miklós Mihály, Bernát, Szikszay 
György az vármegye viceispánja az Vetési nemesek. Voltanak 
benn asszonynépek úgymint harmadfélszázan, vallonok, néme-
tek és ráczok feleségi kik beszorultak volt. — Csakhamar hogy 
ostromlani kezdték az várat, egy öreg álgyú szakadozott el ott 
benn az várban, az ágyán való abroncs az fél karját elszakasz-
totta az pattantyúsnak, kit ű magok is jóra nem magya-
ráz tanak. 

Ez barát franciscanns barát, ex iis qui conventuales vo-
cautur. Ez törekedett Sarmasági Zsigmond mellett 
(a többi a lap alján le van vágva.) 

Erd. Muz. 182. 1. 

Gryulaffi László hires vitézember Szatmárt az nimetek-
től rettenetes vijadalmas ostrommal megveszi Bocskai szá-
mára; kapitány úl rendelte Békk Györgyöt Szatmárban meg-
eskűtvén. 

Erii. Muz. 291. 1. 

Az szathmári nimeteket Szénási vágatá le, kiért igen 
haragutt az fejedelem, hogy Gyulaffi legelsőbben is Szathmírt 
ostromoltatta. 

Erd. Muz. 2G5. lap. 

Mivelhogy Szénási Mátyás futamodott le az ő hadával 
elsőbben is az ostromról Szathmáratt, erre való boszuságából 
megleste az nimeteket, mikor kimentek Szathmárból, s levágta 
contra datam assecurationem a principe; nagy nehezen ma-
radt meg Joachimus az kapitányok is, hogy le nem vágták; 
kiért vasban jár t Szénási; az alattavalók elbujdostak. 

Vitték azért Joachim Bekket Vásárhelyre Bocskaihoz, 
adott neki Bocskai fl. 700. és ment lengyel Krakkóban, ott 
holt meg. 

Hev. Coll. LXVIII. 283. (lehúzva 435.) 1. 

M a k r a i I s t v á n. 

Bocskay István támadása lévén, Makrai István, Zsig-
mondtúl maradt ifjú legény, hajdúkat contrahálván Deés táján 

1605. 
Oldal}. : 

Szathmár 
megvétele. 

1605. 

1605. 
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contineálta magát és naprúl-napra szaporodván Bocskay aka-
rat jábúl kétszáz lovagra és háromszáz gyalogra szerzette ma-
gát. Mindenekelőtt penig az szamosujváriakot sollicitálta, hogy 
megadják az várat. Az bennvalók várván partim comnrissario-
rum instructionem et auxilium, partim belli Bocskaiani even-
tum, szóval tartották. Ezalatt minthogy gyakorta jöttek Kolos-
várra az várbúi, commeatust és embert sollicitáltak az város-
tűi, futamodott ilyen hir, hogy Grellyén Imre, ki most fűbirő 
itt Kolosváratt, Eilstich Péter és Darabos János tartanának 
ellent az Újvár megadásában. Az kapitán is az fokrúl azt 
mondta, hogy ha ezek akarják, ű megadja az Újvárat. Az újvári 
kapitánnak neve Alexander Luchinus*), Italus Tridentinus. 
Ezt értvén az városbeliek bocsátták Berzeti alias Szűcs Mi-
hályt Kolosvárrúl az város leveleivel Makrai Istvánhoz, ki az 
kolosvárbelieket azzal fenyegette, hogy Újvárba élést küldötté-
nek volna; mert mense Decembri az commissariusok hagyásá-
ból száz köböl búzát szedtenek volt az városon és az újváriak-
nak küldötték volt, sőt ugyan az újváriak ű magok lovokon, 
szekereken vitték volt el. Ezt Makray megértvén, Gillién Im-
rének az fűbirónak mostan, 1605. esztendőben kilencz száz 
juhát hajtatta el Makrai István és az több városbelieknek is 
sok juhokat hajtatta el. Ez barmok megadása felől küldték 
volt Szűcs Mihályt, kit megírék, Makraihoz, de még ez ideig 
az juliokot meg nem küldötte, megígérte azért. Szűcs Mihályt 
penig, Berzetit, Bocskay számára megesküdtette erővel, szab-
lyával feje felett forgódván. Vagyon mostan Újvárban kilencz-
venöt német circiter, melynek negyvene lovag, ezeknek kapitá-
nyok Alexander Luchinus olasz ember. Ez Makrainak szót 
adott, hogy az várat megadja, de másfelől az tanácsnak azt 
írja, hogy eszébe sincs hogy megadja, etc. 

nev. Coll. LXVIII. k. 356. (lehúzva 568.) lap. 

1605. 16. J a n u a r i o . M a k r a y I s t v á n h a l á l a . 

Makray István, ki Szamos-Újvár alatt négyszáz magyar 
katonával leste az Újvár megadását, Luchinus kapitánnal 
tractatusba indult volt az vár megadása felől. Az tractatust 
supra pagina tertia megírtam. 

Mikor igy meghittik ( i f j j j ) volna egymást, az kapitán 
Luchinus az vár eleibe híjjá hűt alatt Makrayt, hogy az vár 

*) Jcgyzc.1 a lap alján : Ez Alexander Luchinus nem szinte fűkapi-
tán Újvárban, hanem csak zászlótartó. Az kapitányjok Eogarasban va-
gyon, nem tudom mi okon kiszorult. Újvárból. 21* 

1605. 
jan. 16. 
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megadása felől szóljon, beszéljen vele. Makray egynehány 
legínyekkel oda megyen, mikor az vár előtt kivűl sétálnának 
és beszélgetnének egymással: egy az Luchinus szolgái közül, 
az mint el volt végezve köztök, hátha lövi puskával Makrayt 
és ugyanott ledül és meghal. Az több szolgáit az várból és 
kivűl az holt (igy) érhették, ölték, vágták. 

Igy az hajdúk felgyülekezvén, választják mindjárt liad-
nagyúl magoknak Erdélyi Jánost és Dés felé takarodnak. 

Igy lött halála Makray Istvánnak. 

Hev. Coll. LXVIII. k. 228. (lehúzva 392.) lap. 

Körülbé az mi népe Bastának vagyon, ez helyeken van-
nak : Eperjes táján, Sárosvára táján, Szepesvár táján. 

Hev. Coll. LXVIII. 296. (lehúzva 444.) lap. 

1605. J a n u a r i o . 

Ad ultimum diem Januarii gyűlést hirdettek Petelére 
Görgény mellé Bornemissza Bodisár, Bogáti Menyhárt és 
Mindszenti Benedek, Erdélyi István, Bornemisza Gáspár, 
ezek subseribálták. Ezokáért hogy ez nagy indulás miá mit 
kelljen cselekedni, arrúl szólljanak, végezzenek. 

Hev. Coll. LXVIII. 238. (lehúzva 402.) lap. 

1605. 2. F e b r u a r i i , Ö t 1 á b ú b o r j ú. 

2. Februarii öt lábú borjút ellett egy tehén Ivolosváratt 
az Farkas-utczában, az ötödik lába az utolsó jobb lábának az 
czombjából nőtt ki, körme volt mint az többinek, de az földet 
nem érte ezzel ez lábával. En igy jövendöltem felőle, hogy ez 
négy láb ez négy fejedelmeket jegyzi; az két első láb János 
királ fiát és Báthori Istvánt az lengel királyt, az utolsó bal-
láb Báthori Kristófot, az utolsó jobb láb Báthori Zsigmondot. 
Ez Bátori Zsigmond lábából származott ki ez ötödik láb, mely 
Bocskay Istvánt jelenti, ki Bátbori Zsigmondnak avunculusa, 
azaz Báthori Zsigmond anyjának bátyja, mert Bocskay Erzsé-
bet volt az Zsigmond anyja, Bocskay István nénje. — Miérthogy 
penig ez ötödik láb nem ér az földre, azt jelenti hogy Bocskay 
István noha az erdélyi fejedelemségbe sucoedal, de nem leszen 
semmi maradéka kire szálljon az fejedelemség, hanem ez Bocs-
kay ág deficiál. De ezeket az eventus mutatja meg ha igy le-
szen vagy különben. 

1605. 

1605. 
jan. 31. 

1605. 
febr. 2. 
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Hev. Coll. LXVIII. 246. (lehúzva 410.) 1. 

1605. F e b r u á r, S o m o g i B e r t a b a 1 á 1 a. 

Ezelőtt való holnapban januariusban küldötte volt Bocs-
kay Somogy Bertát az vezérhez Konstantinapolba bizonyos 
dolgokért. Mikor visszajűne és az vezírtűl levelet hozna, va-
lan'ii ráczok u. m. huszonöt luvon valók, kik ott csavargottak. 
találják Somogy Bertát , hogy Bocskay hoz megyen volt Sá-
rospatakra, és Berta azt is tudta, hogy Bocskayhoz tartozó 
magyarok. Azért ugyan, Berta hozzájok adja magát, ez volt 
Tolcsvánál egy falunál, ki Patakhoz másfél mélyföld. Ott az 
ráczok eszekbe vévén, hogy Somogy Ber ta volna az, ki egy tö-
rökkel volt és csak két szolgájával, mindjárt meg akarják fogni 
és mikor meg nem akarná magát adni, ugyanott levágják és az 
mely levelet viszen volt elveszik és Bocskayhoz viszik. De 
mikor mennének az ráczok találnak reájok magyarok és csak 
három szalad el bennek, mind levágják az többit és ugy törté-
nik, hogy ez háromnál marad az levél és Bástához viszik. Basta 
akkoron Tokaj alatt volt ki minden népével kijűvén Eperjes-
ből élést viszen be Tokajba, mert immár Tokajban igen nagy 
szükségben élisígben voltanak. Ezt mikor meghallották volna 
mindenfelé, hogy Básta kijött Eperjesből, mindjárt Debre-
czenből és több egyébb lielyekrül öszve gyülekezvén az magya-
rok u t ánna voltanak és mint jártanak, másszor meghalljuk. 

Hev. Coll. LXVIII. k. 246. (lehúzva 410.) lap. 

1605. F e b r u a r i o 

Enyediek és fejérváriak összve gyülekezvén az vídíkben 
valókkal, mentenek volt Déva felé, ott az várbeli németekben 
kin tapasztalván, megharczoltanak velek, veszett 75 németig 
való, az magyarokban egy veszett és három sebesült. 

Az lippai nímetek elunván ott az nagy éhsíget, mert 
nagyrésze az városbelieknek makkot őrlött meg és azzal éltek, 
az németek kijöttek onnat és Szeben felé indultak. Illyét az-
tatárok és magyarok elégették, ez kastél Rákóczi Lajos szá-
mára való volt, ki most lippai kapitán. Keresztesi Pál lugasi 
bán Bocskay számára. 

Hev. Coll. LXVIII. 246. (lehúzva 410 ) lap. 

1605. F e b r . 9. d i e . 

1605. 
febr. 

1605. 
febr. 9. 

Dévába visznek volt németek u. m. 75 élést, szalonnát 
és egyéb effélét. Szászsebesen túl Szászváros felöl egy he-
lyen, melyet Pálpatakának hiúak, kétszáz magyar, kik Fejér-

1605. 
febv. 

Oldalt: 
Básta élést 
vi.szen To-
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várnál gyülekeztek volt meg ott meglesik Pálpataknál éczaka 
Yinczen alól, és hirtelen reájok ütvén, mind ott vágják le űket 
két magyar is volt köztök, az egyik trombitás, és ez két 
magyarral együtt az éllést Fejérvárra viszik be. (Ez az 
németek levágása kit ezelőt feljegyzettem hac eadem pa-
gina 410.) 

Előttök járójok az magyaroknak volt Szilagy András 
Enyeden lakó hajdú hadnagy és Balogh Imre, fej érvári. 

Erd. Muz. 261. 1. 

Az dévai nímeteket késérték ki az országból Nagy-Bá-
nyáig, kapitány Huszár István succedál Albert helyiben, [ki 
dárdájával megajándékozá Albertet mondván: ezzel együtt 
adá énnekem az római császár az tisztet; tudjuk, hogy vitéz 
ember vagy, adja isten, szolgálhass te is igazán az te uradnak 
ebben az helyben, mint én szolgáltam. Albert ismét az szab-
lyájával ajándékozá meg és egy tollal, kit süvegében viselt. 

Nagy Albert, urunk kimenetelétől fogván szorgalmato-
son vigyázott az nímetekre kérdvén tanácsot az gubernátortól 
kiküldjön-e urunkhoz az vár megadása felől. Az gubernátortól 
ilyen válasza lőn: nem szükség, nem is kell, mert néki vagyon 
plenaria autlioritássa arra. Ugy végeztek aztán velek. 

Hev. Coll. LXVIII. 238. (lehúzva 402.) 1. 

1605. F e b r u a r i o . 

Szebenből visznek volt élést Dévára, úgymint másfél 
száz német, Szászsebesnél az magyarok éczáka rájok ütvén, 
sokat levágtak bennek és az élést bevitték Fej érvárra, az mint 
mondják. Vide 410 infra. Igaz dolog. 

Erd. Muz. 263. 1. 

Tokajban Ruber György kapitánságában oly nagy éség 
volt, hogy az lóliust jó kedvvel megötték; az ki vérit és bélit 
kaphatta jól járt. Az tehén bőrt, ló bort, kutyabőrt megper-
selték, az szőrit megfőzték s megötték. Macskát és minden 
eleven és holt állatot egyaránt öttek. Egy házi egeret 26 pén-
zen adtak. Az szőlő kihánt törkölt felszedték, kevés búzaliszt-
tel vagy kölesliszttel összekeverték, megőrlötték, abból sütöt-
tek kenyeret, úgy ötték úgyannyira, hogy ugyan megzajoso-
dott az ember feje tölle, mintha megrészegedett volna tölle. — 
Az pásitot s akármi füvet megaszalták és megőrlötték, köles 
liszttel megsütötték s úgy ötték. Az szemeten csontdarabot és 

1605. 
febr. 
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minden rútságot felszedtek. Az kos szarvát tiizzel pirították. 
Az ember ganét megaszalták, és minden rothadt bőrt megfőz-
tek és megöttek. — Semmiféle madár nem szállott az várra se 
penig az vár körül. 

Hev. Coll. LXVIII. k. 247. (lehúzva 411.) lap. 1 6 0 5 

1605. B a s t a T o k a j b a é l é s t v i s z e m 

Mense Februario 1605. Iratosi Pál fűember, vén ember 
ki kállai kapitány is, jöve Kolosvárra, ilyen liireket beszéle. 
Básta értvén Bocskaynak kevesen létét, minthogy széllel volt 
minden hada oblata hac oportunitate, megindult Eperjesiül 
nagy hirtelen Tokajba, volt vele nyolczszáz valón, négyszáz 
gyalog puskás, ezer lovag rácz. Az élést bevitte Tokajba és 
harmadnapig volt ott az vár mellett. És be is ment volt az 
várba ugyanazon nap, az mely nap odajutott , de ott benn nem 
hált, hanem kívül volt az táborában. Mikor Tokajba jutott 
volna Basta, az valón hadnak nagyobb része fogott volt Sáros-
patak felé. Rátaláltak az magyarok Tolcsvánál és igen sokat 
levágtak bennek; sok fű valonok vesztenek és az kapitányok is 
kézbeakadt, kit Patakra Bocskaynak vittenek. Ezt megértvén 
Básta, mindjárást nagy sietséggel azon uton Eperjesbe vissza-
ment. Be penig nem ment volna az városba, ha Somogy Berta 
kézbe nem akadott volna; de azokból az levelekből értette 
meg, liogy közbe akarják venni. Mert mindenfelé irt volt im-
már Bocskay és immár két ezer jancsár jű volt, ki e télen Sze-
geden telelt és Egret is meghaladta volt immár. Rédai Ferencz 
után is irt volt Bocskay és az is megindult volt, ki csak az-
előtt való napokban újonnan ismét verte meg az Kolonics 
György hadát, ki segítségére jű volt Bastának. Kolonics Lé-
vában szaladott be és Rédai berekesztette. Az Duna mellett 
hat ezer hajdúk gyülekeztek volt öszve, azok is Rédai mellé 
állottak, és Bocskay számára megeskette űket Rédai. Immár 
oda felé is tizenhárom vár volna Bocskay kezénél, Nógráddal 
együtt, Filek még kéznél nem volna. Ezeket értvén Básta, úgy 
indult volt ki Tokajból, hogy ugyan felmenjen az magyarok 
előtt Pozson i'elé, de hogy ezt meghozták, nagy sietséggel 
Eperjesbe tartott be, kit most igen acrte obsideal Bocskai, 
minden felől, úgy hogy senki ki nem jöhet belőle. Az XI I I . 
város is Bocskay mellé állott és oda eskütt neki. Az váradi 
megholt kapitán Carolu: Verlin után az minemő kapitán volt 
benne, kijött volt Váradról harminczegy lúval. Ezeket meg-
lesvén az magyarok, kit levágtak, kit elfogtak. Az kapitánjokat 
Bocskaynak vitték. Igen gyakran esett immár meg az vára-
diakon az gonosz szerencse, ugyannira, hogy az mint az kapi-



328 SZAMOSKÖZY' ISTVÁN. 

táujok megvallotta, lovag immár benne nincsen, hanem csak 
azon gyalog. Az téli nyereség is igaz; csak az kész pénz száz-
ezer forint volt, nyolczvanezert hoztak Bocskaynak benne, az 
többivel ű magok osztoztanak fel az katonák; sok suba és 
egyéb téli és nyári öltözetek voltanak. Somogy Berta ma-
gyaroknak állítván az ráczokat, úgy járt az mint megírtuk 
410. pag. Ez t mondja hozzá Iratosi hogy az csauzok el-
szaladtanalc ugyan azon fűlovakon, kiket az császár Bocskay-
nak küldött volt. Ű maga az császár Drinápolban telelt és 
bizonyos az, hogy megindult. Az Duna mellett akar felmenni 
Bécs felé. Nagy erős kötése vagyon Bocskayval, kihez hasonló 
ezelőtt semmi fejedelemmel nem volt; mind az mufti s mind 
az császár megeskütt neki és mindeniktűi külön-külön levelet 
hoztak neki. 

Hev. Coll. LXVIII. 248. (lehúzva 41 2.) 1. 

1605. m e n s e E e b r u a r i o. 
Basta Tokajba jővén, amaz jó falukot, városokot, Szán-

tót, Tályát, Tarczalt mind elégettette. (Felibe Írva: Nem igaz 
hír volt.) Kolnicsot ki most oda fel generalis, háromszor verte 
meg immár Héday Ferencz. Azt kévánja az török, hogy mind 
kopj ás hada legyen Bocskaynak. 

Hev. Coll. LXVIII. le. 249. (lehúzva 413.) lap. 

S z e r e n c s m e g a d á s a . 
Tokajból hogy kijött Basta Szerencset megadták neki 

az magyarok, és mind levágatta üköt és az benne valókat. Erre 
való képest az németeket is, kik Zakmarban voltanak és im-
már oda fel megindultak volt Szénási Mátyás mind levágatta. 

Az utolsó sor alján irva : Nem igaz. 

Hev. Coll. LXVIII. 231. (lehúzva 395.) 1. 

Mindenestűi tíz várat kastélyt liódoltattak és vöttek 
meg deditione az mint oda fel pag. 390. megírtam. Ezt ért-
vén Bocskay, kétezer embert küldött Réday Ferencz mellé, kit 
azelőtt egy héttel bocsátott volt fel Kassárul az hódoltatásra 
Karácson előtt. Ez váraknak örömét meglőtték álgyukkal, ta-
raczkokkal Kassán. 

Kisvárdát mostan bírják Nváry Pál és Melitli Péter. 
Melith Pá l fia. 

Hev Coll. LXVIII. k. 248. (lehúzva 412.) lap. 

Kolosvár egynehányszor találta meg az commisariu-
sokat, hogy mit kelljen cselekedni ez nagy nyomorúságban. 

1605. 
febr. 

1605. 

1605. 
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Az commisariusok csak cz választ tölték mindenkor: jól meg-
gondolják mit cselekednek, tudják mivel tartoznak az istennek 
és fejedelemnek. 

Bocskay István ide Le Erdélybe Balassi Ferenczet és 
Bethlen Farkast rendelte az commissariusokhoz, hogy kérjék 
az országot, ha adják jó, ha nem: Gyulafi László haddal jű be. 

Hev. Coll. LXVIII. 249. (lehúzva 413.) lap. 

1605. F e b r . 21. G y ű l é s e k az n e m e s e k n ek. 

21.Februarii volt az nemeseknek és az székelyeknek gyű-
lések Szerda nevű helyben Marosszékben. Megegyeztenek és az 
székelysíg is megeskütt. Bocskay mik. Az nemesek kik ott volta-
nak Szerdában és ez végezést cselekedtél az székelyekkel együtt 
ezek: Bornemisza Bóclisár, Mindszenti Benedek, Bogáti Meny-
hárt, Vas Ferencz, Bornemisza Gáspár és többen. 

Követeket is küldöttek Bocskayhoz, kik ezek: Kemény 
Bódizsár, Angyalosi János, kit tavaly itt az gyűlésben protho-
notarinssá választottak, Pató Menyhárt is az marosszéki kapi-
tány és Nagy Menyhárt kimentenek. 

Az szászság közzé is elbocsátott az székelysíg, hogy ha 
meg nem hódolnak, reájok mennek. 

Hev. Coll. LXVIII. 238. 1. (lehúzva 402 ) 

1605. F e b r . S z é k e l y e k i n d u l á s a. 

Rácz György és Konkoli Péter és Bedő István a székelek 
közt való kapitányok Básta számára felvötték volt űket, hogy 
Szamosújvár segítségére jöjjenek. De m ikor meghallották volna 
hogy ötezer hajdú jű reájok, visszamentenek és eloszlottanak 
akkor. Azután ismét fellázzasztötták űket ngyazon hadnagyok 
és hogy nemcsak Újvár segítségére jöjjenek, de hogy Maros-
széket és Udvarhelyszéket is mind elégessék, kiket azt költöt-
ték volt liogy Bocskayhoz hajlottak volna. Erre doblották 
volt űket azon két kapitányok. Mikor Segesvár felé jutot-
tak volna, gondolkodni kezdenek az székelyek az magok álla-
potja felől és miérthogy az sánta leány is, jövendőmondó 
mondta volt, nekiek, hogy veszteg legyenek, mert nem jól jár-
nak ha elmennek és Bocskay ellen támadnak, gondolkodván 
magokban és összveszólakozván, ezen megegyeznek hogy el 
ne menjenek. Ez okáért Konkoli Pétert megfogják, Rácz 
György ezt eszében vévén lovára űl hirtelen és Segesvárban 
szálad be. így az székelység mind eloszol és haza megyen és 
mind az marosi székelyekkel, és mind az több hét székkel meg-
egyeznek. Ezután Szerda nevű faluban, Vásárhelyhez ez hely 

1 605. 

1605. 
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csak közel, gyűlések lőtt mind az székelyeknek, ott azt végez-
ték liogy Bocskaykoz küldjenek, küldték oda Bocskaylioz Ba-
rabás Ferenczet harmadmagával: 9. Februarii szerdán kik 
minden hivségeket Bocskaynak commendálják. etc. 
Erd. Muz. 293. 1. 

B o c s k a i h o z h a j o l n a k az s z é k e l y e k . 
Bedő István felkiált az székelységgel mondván: hogy ők 

mindenkor nyelveken való fejedelmet kivántak, kit köztök lát-
ván szükségekben megtaláltak; ezután sem akarnak nemzet-
ségek árulói lenni. Nehéz nekiek idegent uralniok és minden 
dologért Prágában felmenniek. Eddig is az idegen fejedelem 
miatt vesztenek. Székely-Kereszturatt generalis gyűlések levén, 
generálisnak creálák Petki Jánost, Bedő Istvánt Háromszék 
kapitányának: Pató Menyhártot Marosszéki kapitánynak. In-
nét rendeltek követeket Bocskaihoz, hogy kízen megesküdje-
nek: ezt kivánván tőle, hogy régi szabadságokban megtartja; 
hogy tisztet más nemzetből közikben nem teszen, hanem ma-
gok közül válaszszanak; sőt az nemességet is az kik nem 
nemzetségekből valók közülők kivethessék; hogy mikor szo-
kások szerént felveszik őköt, 15. nap alatt ha harczot nem ad-
hat nekiek szabad legyen házokhoz szállaniok. 

Konkoly Pétert Bedő István Kézdi-Vásárhelyt verette 
fel, maga egy ingben gagyában szaladott el Csik felé. 

Csongrádit Baczka-Madarason Kornis Ferencz maga 
házánál vágatta le. 
Erd. Muz. 26 6. 1. 

Véget érvén Bocskai urammal az székelység, minek 
utánna niegesküdtenek volna, menének nagy apparatussal az 
szászokra, és iszonyú dúlást fosztást tőnek rajtok. Látván go-
noszságokot, compositióra menének, hogy se falu se város meg 
nem marad mijattok: emlékezzenek meg az keresztyénségről, 
sőt ha nekiek is kívántatik az közönséges jóban segítség, örö-
mest segittik. De ez csak csalárdság volt, mivel csak addig 
simogatták őköt szép szókkal, az mig Rácz Györgyöt kihoz-
hatják Havaselföldiből ellenek. De frustralódának, mert az 
vajda elbocsátotta vala minden hadát, s nem lőn annyira való 
liada, noha bizony örömest cselekedte volna az gonosz vajda. 

Nyolczszáz magyar vala, igaz dolog, Havaselföldiben, ki-
ket erőssen kére Rácz György, hogy kijöjjenek, de teljességgel 
renuntiálának ilyen szóval, ne adja isten, hogy mi tovább ront-
suk nemzetségünkül. 

Szebenben gyűlést ülnek az szászok; egy része azt vo-
xolja, adják fel az várakot, más része azt, hogy halálig el nem 

1605. 
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áll az római császár mellől. Ezalatt Rácz György is megér ke-
zék Havaselföldiből, és alattomban az szászokkal practiCálni 
kezcle az várból, kiből következék az medgyesi laniena, és föl-
porzsolása. Mely csalárdságokot látván az székelyek, liogy 
csak szép szóval beszélgették el őköt, liolott könnyen jutottak 
volna kozzájok, ütöttek Brethalomra, és az kik az kastélyon 
kűl voltak, azokot feldúlták. 132. vágának le; pastore quoque 
ejusdem loci oceiso. 

Interim Gyulaifi bejött, és Kelementelkén gyűlést 
hirdetett. 

Bejövén Gyulaffi az országban, qui a in eo erat, ut Sicu-
lorum viribus niteretur, tetszett, hogy recta az székelyekhez 
menjen, ut coníirmaret sua praesentia magis eos in tide Bocs-
kai, et moneret authoritatem ad ea, quibus postea eorum opera 
fuerat usurus. Corrumpálván az kapitányokot, az szive otthon 
maradván az székelységnek, az gazza jöve ki Gyulafi mellé. 
Rácz György is erőssen készüle, sőt midőn irrumpála, nem 
kissé zördülés lőn az székelyek között. 

Az Kelementelki gyűlés után haza kéredzénelc nem le-
vén semmi kedvek az hadakozáshoz. Egy néhányszor hivatá, 
de nem jövének, hanem akkor jövének ki, mikor Rácz György 
meg is vásárlott velek. Ezek az urak penig valának: Bor-
nemisza Boldizsár, Mentszenti Benedek, Bogáti Menyhárt, 
Erdélyi István, Vas Ferencz és az többi sokan. 

Ezután szállá Gyulaffi Ebesfalván cum quinque milli-
bus hominum. Itt nem tudván semmi álnokságát, mivelhogy 
azelőtt sokat irogata Gyulaffinak Rácz György, hogy eddig is 
az maga személyiért kellett cselekedni, az mit cselekedett; ez 
az haza emelvén fel ötöt, nem igyekezik véteni, sőt kész letönni 
az fegyvert. Ennek hivén Gyulaffi securiusb ágálták az tábor-
ban, mint kellett volna. Augeálta az bátorságot az szebeniek-
nek jelenlétek, kik ismét mind az magok, s mind penig az egész 
szászság dolgát kezdék Gyulaffival tractálni Fejér Mihály 
által, ki mellé Gyulaffi Haller Gábort adiungálá az szebeniek 
instantiájára, hogy megvigyék az választ. Fejér Mihály ekkor 
igen igiré magát, hogy véghez viszen mindent az szászsággal. 

Egy segesvári szabó és ugyan az Rácz György inassa, ki 
magyar levén, nemzete szeretetitől viseltetvén Gyulaffihoz, ki-
szökik Medgyesből és egészen reportálja az Rácz György tit-
kon való megiitésit, hanem legyenek vigyázásban. Az brithal-
miak is hitesek levén, az fejedelemhez megizenék, hogy úgy 
vigyázzanak, hogy megütik titkon üköt, Gyulaffi estve meg-
kiáltatta, senki részegségnek ne adja magát, mindnyájan józa-
nok legyenek. Ekkor oly bő volt az bor, hogy nem volt oly 
hitván hajdú és rosz székely, az kinek két 3. hordó bora nem 
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lőtt volna az kalyibájánál. — Nagyobb része részeg volt az 
tábornak, más része penig széljel kóborlani. 

Rebus sic constitutis, cognita re per exploratores 480 
ráczczal, másfélszáz nímettel 200. magyarral és számos gya-
logokkal estve Medgyesből kiindula; Brethalom felől az szo-
ros utakon egész éczaka lappanga, bogy Gyulaffinak lövőszer-
számit elvehesse, mert ettől fél vala igen; hogy penig nieg-
vijjék vele, erre nem vala elégséges. Reggel ex improviso az 
tábort megüté az Rácz György hada, mely rettenetes vigyá-
zatlan levén, akkor vevé eszében, mikor lőni és vágni kezdek, 
addig nem. Sárközi Zsigmond fejedelem kék drabantinak régi 
tizedesse viszen oda egy pejlovat, s ő tolja fel az lóra Gyu-
laffit, s úgy szalad el; de látván Rácz Györgynek kevés erejit, 
sokat nyargalódzék széljel, biztatá őköt, de igen kevés haszna 
lőn. Először is az székelység futamodék meg; semmi férfiúhoz 
illendő bátorság nem levén Petki Jánosban, az székelység ge-
neralissában, turpiter megfutamodók. Háromszáz válogatott 
kopj ás székely volt az több székelyek közül, ezek öszvevervén 
magokot az Rácz György lejűtt lovagjára akarának ütni. Meg-
verhették volna csak ezek is Rácz Györgynek egész hadát; de 
Petki János ezeket is elijeszté, kiáltván, fusson az ki futhat, 
s úgy futamodának meg. 

Petki Mátyás jővén nagy haddal Dánosnál találá Petki 
Jánost az megesett harcz után futva, ki eléggé pirongatá, hogy 
böcsűlje meg magát, térjen meg, ne fusson; de ő bizony csak 
futa, az mig futhata. 

Ez az Petki Mátyás jött Gyulafi segitségire, de addig 
feladták az étket. Bedő István nagy sietséggel kihozá az szé-
kelységet, két nap alatt kihozta. Csak az válogatotja volt két 
ezer. Ezek égeték meg Segesvárnak az alsó városát. 

Az Gyulafin esett cladesben jól viselték magokot Rácz 
György ellen az fejérváriak, az aranyosszékiek. Yeczeji Fá-
bián és Kun István vitézül förgolódtanak. Ezek midőn mind 
az tábor elfutott volna is, megsereglettenek s emberül vitta-
nak. Látván oztán, hogy senki meg nem segilli, harczolva úgy 
indultak meg. Rácz György az ódáiból nézte, az erdőről le nem 
mert jőni mint lator, ravasz, rosz vitéz. 

Az ellenséget nem kell semminek vélni; mert ezeket csak 
az vigyázatlanság mijáverék meg, mert külömben csak az 1000 
hajdú is megverte volna. 

Gyulaffi harmad magával egy darabigaz erdőkön bujdo-
sott ; valami székelyek vezérlék Sárdra, ott talála Mátyás Já-
nosra az csiki és gyergyói kapitányra; ujjolag parálja ma-
gát, igy szólván: ilyennel szokott járni az vitézlő dolog, ne 
fussanak. 
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Gyulaffitól hallották, liogy ezt mondotta: ugyan aka-
rom, hogy igy esett az dolog, talán immár szót fogadnak, mert 
nem tudék eleget mondani nekik. Item. Az ki az megyarnak 
hasznát akarná venni, soha nem kellene bort innya adni. 

Gyulaffi része veszett 400. 2 öreg faltörő'ágyú, 1 taraczk, 
por 60. tonnával; az golyóbisokat az Kiiküllőbe bányák. 

Rácz György része máfél száz. 
Az clades előtt jött be Szalay Ferencz hires vitéz em-

ber Székely Vásárhelyre 200. válogatott lóval kihez, honoris 
causa mene Fejérvári János az elszaladt hajdúkkal, kiket igy 
pirongata meg: megérdemlitek az dicsiretet délig aluvó, nagy 
iható, asszonyállat szívű és nagy futható, szégyen vallott 
bestye kura fiai; vessétek el fegyvereteket, mert az vitéz em-
bert illet. 

Rácz György Medgyes mellé mene; az lövőszerszámot 
beküldi az városban. Ezek az lövőszerszámok voltak Kemény 
Boldizsáré. 

Igen szégyenlette ezt az cladestaz székelység, mert asse-
curálták volt az fejedelmet, hogy ide ne küldjön hadat, mert ők 
elégségesek az szászságnak reponálására. 

Érkezett ide be Imrefi János; végben ment volna min-
den dolga, ha nem késett volna. De megértvén Sigefridus Ribis 
leveliből az dolgot, hogy Gyulaffi táborát dissipálták, mindjárt 
Gyaluban rándult, minden hir nélkül, kiért minden ember kár-
pála, hogy olyan hamar elszalada. 

Imrefi megküldé az Rácz György levelit Gyaluból Gyu-
lafi Lászlónak, kit Gyulafi is megkiilde Rácz Györgynek Med-
gyesben, kinek ez vala summája, — nem kívánhatja Bocskai idő 
előtt szolgálatját, holott tudja az nímet császárhoz való köte-
telességit. De mivelhogy isten kegyelmességit mutatta az ma-
gyar nemzethez, elégedjék meg eddig való versengéssel. Végre 
kegyelmességit ajánlja, valamit életiben keresett jószágát most 
találja meg, sőt ha isten behozza, úgy megszaporítja, hogy 
örökké hálaadással veheti mint jó urától. 

Ennek Rácz György hitelt nem adott, mert vádolta az 
lelkiismereti és az ő sokrendbeli cselekedeti ezt mondván az 
fő ráczoknak: ha elhihetné örömest engedne, de ő vele is azt 
cselekednék, ha közikben menne, mint Baba Noákkal. Hanem 
úgy gondolta az ravaszságot, lövőszerszámitól mint privál-
hassa. 

E z az Rácz György igen obscurus ember; egy ideig 
mind I f f jó János lovászsza lön, tisztességes embereknek csak 
feléjek sem ment, mert nem mert. Iffjó János halála után la-
kék udvarnál, de ott, is igen nyomorultul élt; 4 lóra volt fize-
tése. Annakutánna Bastával havaselföldi vajdaságra vala. 
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Hozák liirűl Gyulaffinak az háromszéki táborból az 
havasali vajdának kiütésit, melynek eleiben küldé Bedő Ist-
vánt Töresvára felé 100 lóval, maga is utánna készitle; de 
nem volt igaz, hanem az vajdától elbúcsúzott magyarok vol-
tak, melyet postán megizene Bedő Gyulaffinak, hogy csak tér-
jen meg. 

Ez tájban Halmágyit Smia Postelnikkal küldötte követ-
ségben Raduly vajda Bocskai fejedelemhez, hogy engedje meg, 
had maradhasson meg, ne törekedjék az portán kivetése felől. 
Mivel Memhet passa irta volt Raduly vajdának, hogy végezzen 
Bocskaival, mert nem leszen jól dolga. — Eddig kételen volt 
vélle, hogy meg ne szegje nímet császárnak adott hitit. De immár 
látván az dolgot, az mely hűséggel tartozott nímet császárnak, 
azont fordítja Bocskaira, mivelhogy isten keziben adta Magyar-
országot, és mind élni, mind halni vélle együtt akar; tőle sem-
mit se tartson, be se vegye másoknak ellene való áruitatásokot, 
mert nincs semmi csalárdság benne, kit megmútat hűséggel, 
ha az fejedelem parancsol. 

Mivel penig hogy Heder passa az tavasztól fogva az 
Duna mellett határában 12 ezer törökkel volna császár és 
Bocskai uram akaratjából, ki egy néhányszor be akart ütni 
reája, kéreti, hogy értvén immár engedelmességit, parancsoljon 
felőle, hogy szálljon cl határából. 

Balassi Ferenczet és Kornis Györgyöt küldi az fejede-
lem | Nándorfej érvárra az vezérhez, kik Havaselföldin men-
nek által. 

Hev. Coll. LXXVIII . 255. (lehúzva 419.) lap. 

M e n s e M a r t i o h í r e k e z e k. 

Ez üdőben hallók mense Martio, hogy Nagy-Szombat 
meghódolt Bocskaynak. Kellemesnél Eperjes mellett nagy 
harezok volt derekason az magyaroknak az Básta népével; az 
Basta népét megverték, nagy sok veszett bennek. [Basta el-
ment Eperjesből Poson felé az Fátrán túl. Szebenből Hoft'mau 
comisarius Moldovára menvén, felment az szászárhoz.] *) Besz-
terczebánya, Selmeczbánya, Kermecz és az többi meghódoltak 
Bocskaynak. Fiieket Rédaji Ferencz megvötte. Sok kastélyok 
megadták magokot. [Eperjes is Bocskay számára meghó-
dolt.] **) Az horvátok elállottak az német mellől. Érdélben 
Besztercze, Segesvár és Brassó Bocskaynak meghódolt. Sze-

*) A sárjel közt levő szavak kihúzva és végokhoz oldalt írva : Nem 
igaz volt ez. 

**) A zárjel közt levő szavak kihúzva. 
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benbe az vulgustüL nagy támadás lőtt az tanácsra, fűképpen 
az királybíróra Süweg Albertra, bogy az németet ű hozta 
volna ez országba be eleitűi fogva, és ű miatta volna ennyi 
romlás rajtok. Lecsendesítették az kössíget azonközben, az-
után küldőtték közakaratból (simulanter an serio incertum) 
Régeny Jánost és Daniel deákot Bocskayhoz, mintha meg-
hódolnának neki. De Balassi Ferencz az Bocskay commissa-
riussa kételkedvén ez dologban, hogy nem serio agállják az 
dolgot, mindaz kettőt megfogta Radnóton. [Husztot megadták 
volna, úgy halljuk]; *) volt benne Jacobus Humus egy vén 
olasz, ezt megölték volna az ottbenn valók, és úgy adták volna 
meg az várat. Gyulafi Lászlóra bízta Bocskay gubernátorul 
Érdéit. 4. die Április indult ide be Érdélbe Chyehrűl. 

Erd. Muz. 239. 1. 

Eskették meg az urakot Görgényben; az commissárius 
Balassi Ferencz vötte be hiteket. 

Erd. Muz. 269. 1. 

Megértvén Gyulaffi az magyarok Havaséiból jövetelit: 
elejekben küldi Kamuthi Farkast, Vas Ferenczet. Bedő István 
igen elsiete, hogy előbb siessen az Rácz György emberinél, 
mert ő is. küldött vala 16 lovast elejekben sok igiretekkel con-
ciliálni akarván hozzája,hogy melléjek álljanak; de azt az 16 
lovast egy része az mi hadunknak találván három kozákot megol-
tenek ; fogtak el két ráczot, nyolcz sebben szaladott el. Ez ha-
vaseli magyarság igen szép vala, valának 800. Kopj ás közűl-
lök volt 225 munkához szokott nép; előttök járó Török Ist-
ván volt, 

Hev. Coll. LXVIII. 254. (lehúzva 418.) 1. 

1605. M a r t i o . M e g y e s b e n az m a g y a r o k l e v á g á s a . 

23. Mártii szeredán Farkas Miklós, Kún István és több 
efféle hadnagyok mentenek volt Megyes hódoltatására, u. m. 
ötszáz emberrel. Mikor Megyesnél volnának és az várost ostrom-
lással fenyegetnék és az kapura sok szalmát, fát hordának hogy 
felgyújtsák, az szászok szót adnak, hogy készek az hódolásra. 
Farkas Miidós, Turi Ferencz, Kún István és az többi így vé-
geznek, hogy kétszázat bebocsássanak az városba, kikkel Turi 
Ferencz legyen és az városbelieket Bocskay számára megesket-
tessék. Ezenközben az szászok küldvén Rácz Györgyért, ki 
ezer ráczczal, oláhhal Musnánál volt, ezt titkon oda híják és 

*) A zárjel közt levő szavak kihúzva. 

Oldalt: 
Sók nem 
igaz ben-

ne. 

1605. 
marc. 11. 

1605. 

1 605. 
marc, 23. 
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semmit ezekben az ben való magyarok nem tudván, megnyit-
ják nekiek az város kapuját az megyesiek. Jelek ez volt. hogy 
a toronba zászlót tettek ki és az harangot félreütötték. Be-
menvén Rácz György az ű népével az magyarokat széllel öl-
ték, vágták az hol kit kaphattanalc. Sokan küfalon ugrottak 
ki, de azokot is levágták. Turi Ferencz az küfalról kibocsát-
kozván elszaladott, 

(Vesztek ott többen száznál az városban. Ennekfelette 
valahol mi nemes ember oltalomnak okáért Hegyesben volt 
felesigekkel, gyermekekkel öszve mint levágták. *) 

Mikor Farkas Miklós az ráczok jövését eszébe vötte 
volna és látta volna hogy nem birna velek, elment előlök. Az 
dolog meglévén, öszvegyülekeztek ismét az magyarok és szé-
kelyek és Megyesre mentenek, kik mint járjanak ezután meg-
halljuk etc. 

Az megyesi levágásnak az hajdúk ü magok nagyobb okai, 
mert elvégezték volt azelőtt az megyesiek Kendi Istvánnal, 
hogy megadják az várost Bocskay számára; erre képest küldött 
volt Kendi István ötszáz embert be Megyesbe. Ezek bemenvén 
az szászokot saczoltatták, verekedtek, részegeskedtek és min-
den módnélkül való dol(got) 
(egy sor levágva.) 

1 6 0 5 . Ercl. Muz. 294. lap. 

Rácz György hitlevelet ad Gyulaffinak, hogy az mig 
megegyeznek semmi ellenkezőt sem csatát, sem derék hadat 
reája nem bocsát. 

1 6 0 5 . Erd. Muz. 273. lap. 

Nagy csalárdsággal vötte rá Rácz György az medgyesie-
ket, hogy rebelláljanak mondván: hogy nincs Bocskainak több 
hajdúja, hanem csak az, az ki Kun István alatt vagyon, és 
hogy az székelység is mellette „volna, csak simulálás az hogy 
Bocskai mellé állottak volna. 0 neki értésire adták az széke-
lyek ; tudja ő mit kellessék cselekedni csak fogadjanak szót, 

Jóllehet az szászság arra igirte magát, hogy ő az szé-
kelység mellől el nem áll, csak szólhassanak egymással, holott 
vötték eszekben, eddig is mely nagy romlására volt az idegen 
nemzet nekiek. 

Nactus has indutias; gondot viselt magára, berándult 
Havaselföldiben, segitséget kért, de nem adtak, recusálák. 

*) Az eredetiben bekerítve és áthúzva s oldalt: »Nem igaz hír 
volt ez. * 
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Saxones et praecipue Cibinienses in sententiam suam 
aclducit ezt bihetvén el véllek, hogy igen roszul járnak az szá-
szok, ha az magyarok elsők lennének; elsőbben szép szót, de 
azután mérget adnak. 

Erőssen rettenti az havaselföldi vajdával is, hogy nem 
szánja se pénzét, se fáradságát, kijő azok ellen, az kik az ró-
mai császártól desciscálnak. — Azért szebeniek pro aris, 
focis, liberis, conjugibus vitézkedjetek. Mert bizonyos dolog 
az, hogy Szebenre agyarkodnak leginkább. Sőt ha in tali casu 
jól viselik magokot, apud romanorum imperatorein non solum 
laudem, sed et gratiam merebuntur. 

Nevelte Básta dolgait is, hogy uj exercitust conscribál-
tak Németországban, kihez sok időtől fogván hasonló nem 
volt, és rövid időn opprimálják Bocskait, prolatis quibusdam 
literis a se confictis. 

Foga az intés az szászokon male alioquin dispositis erga 
nobilitatem, sok számú pénzt adának Rácz Györgynek. Hadat 
kiáltata minden lovagnak VII. H. az gyalognak is annyit. 

Dum haec fiunt, Gyulaffi László hivataljára kezdenek 
confluálni Székely-Vásárhelyre, mely gyűlést minaciter indicált 
vala sub amissione capitis et bonorum, valaki nem compareálna. 

Az gyűlés estin érkezék Rácz György inasa fő lován az 
urának, ki megmondá, hogy Rácz György három felől akarja 
megütni az várost három felől meggyújtván az várost. Mely 
dolog meg is esett volna, ha nem késedelmezett volna, mint 
olyan készületlen népnek vigyázatlansága mijá. 

Rácz György megértvén az mieinknek Kelementelke 
felé való nyomulását, Radnótii felé rándula, és ott sok kóbor-
lást tőn ; 1000. baromnál többet hajtott el onnét. 

Onnét Kelementelkére hirdetek az gyűlést, hogy köze-
lebb essenek az székelységliez ilyen propositiókkal 1. hogy meg 
akarta (tudni), kik igaz hivei Bocskainak, az kik nem compa-
reálnak, nem igaz hivei; 2. hogy az contramachokot az ország 
proscribálja; 3. hogy minden rend készen legyen, hogy az hová 
kívántatik, menten mehessen. 

Innét Gyulaffi szállá az Nyárád mellé, oda gyűlének 
hozzá az székelyek. 

Raduly vajda az székelyeket fenyegeté, hogyha veszteg 
nem lesznek reájok megyen haddal. Az székelyek embereket bo-
csátták Radulyhoz, kérték azon, hogy tartsa meg az jó szomszéd-
ságot, nam semmi okot nem adnak az veszekedésre. Mi — úgy-
mond — az mi nemzetünkkel öszveesküdtünk, hogy mind élni, 
mind halni együtt akarunk. Reggel fogva mind szidá délig az 
követeket, elvesztettétek — úgymond — ebek minden jó híre-
teket, hogy elállottatok az római császár mellől, meglátjátok, 

MON. I1UNG. HI8T. SCRIPT. XXX. 2 2 
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liogy egy meg nem marad bennetek. Mindazáltal Gyulaffinak 
levelet ira, melyben irja, bogy ő tőle ne féljen, ő inkább örö-
mest szolgál, kiből álnoksága az latornak kitetszik. 

Gyulaffi kivánja vala az kolosváriaktól az hitet Bocs-
kaihoz, melyet nem cselekedének; az mellett 200 gyalog 
puskást. 

1605. Erd. Muz. 270 1. 

Dávid deákot beküldi az fejedelem, hogy cirkálódjék s 
vigyázzon mindenekre; az urak között való egyenetlenségre. 
Rácz György által Gyuíaffin esett dolog mint esett? hova 
tendálna az emberek elméje és mi módon Rácz Györgyöt is 
reconcibálnák, ne menne ez dolog vérontással véghez, és ne 
veszne evvel is inkább elpusztult hazánk. Nézte azt is, hogy az 
lippai ráczság felzendült, és casuquo lia Rácz ineggyőzettetik, 
Lippában beszorul, és onnat nagyobb motusokot excitál. En-
nek megelőzésére expediálta Imrefi Jánost Lippában ad se-
dandum tumültum rascianorum. Gyulaffi táborából ira Rácz 
G yörgynek egy levelet, az melyben megmutatja azt, hogy nád-
szálhoz támaszkodott, az mely eltörik, s kézit meg is sérti belé. 
Elég eddig az vitézség, gondolkozzék más külömben állapotja 
felől, még nem volna késő; hinné meg, hogy maga sem kíván-
hatna többet az fejedelemtől, mint az mennyit igir, ha szót 
fogadna. Csudálja, hogy mi bolondította meg, hogy még sem 
veszi eszében magát, hiszen nem most ismernék egymást; nem 
volna jó ő neki falu fejében kardot vonni. Én irom, és én tői-
lem értsed, az te liiredet te lássad hol vötted, de bár jobb 
postáid lőttek volna. 

160 5 . Hev. Coll. LXVIII. 245. (lehúzva 409.) 1. 
april. 

1605. B o c s k a y n é p e h a r c z a. 

Ilyen liirek j övének 1. Április Kolosvárra. Az Básta 
álgyúit mind elnyerték az magyarok és az mellette való ötszáz 
németet levágták; naponként fogyattou fogyatják űket, úgy-
annira, hogy százat fegyverestűi vittek Szerencsre, megadván 
magokat. Az hét váras megadta magát az egy Eperjesen kivűl, 
az kiben az német had vagyon. Basta igen beteg, avagy meg-
holt. Császárnak füszolgáját fogták el, ki Bastához jű volt sok 
levelekkel, hogy megbékéljék, mert az impérium nem akarja 
segíteni. Az impérium is követeket küldött Bocskay uramhoz, 
ha regnandi causa vei religionis hadakozik és igen szép 
választ töttek nekik, kin megalkhat az impérium is. Fiieket, 
Szécsént, és az több várakat Bocskay népe occupálták. Most 
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Léva alatt vannak. Nagy-Szombat is meghódolt. Az horváto-
kot is halljuk, hogy elállottak az német mellől. 

Igy mondják. Isten tudja. 
(Oldalj. az egészhez: Sokkal különben voltak ezek is.) 

Hev. Coll LYXIII. 395. (lehúzva 589.) 1. 1 6 0 5 . 

E p i t a p h i u m G e o r g i o D e d r i c i o, a r t i u m l i b e r a l i u m 
m a g i s t r o , u i r o d o c t o , m o r t u o C o l o g u a r i n i 2. d i e 

Á p r i l i s , 1605. (lapidi incisum). 

Haec est Dedricii fatalis tumba Georgii : 
Quisquis es ad manes die pia verba sacros. 
Ille magister erat Sopliiae septemplicis, illum 
Lauerat Aonys Rhenus et Albis aquis 
Seil populo pandit mvsteria sancta Tonantis, 
Non illo quisquam plenior oris erat 
Sine artes doc-uit, caelique arcana retexit; 
Illum quae fugeret nulla Mathesis erat, 
Yixit, et a sancta numquam pietate recessit 
Illa fűit uitae regula certa suae 
Ipse sibi magni reserauit limen Olympi: 
Felix qui simili tendit ad astra uia. 
Sed quid in exiguo cupimus te inseribere saxo ? 
Non capiunt laudes marmora mille tuas. 

Steph. Zam. 

Hev. Coll. LXVIII. k. 263. lap. (lehúzva 427.) lap 1605 . 
apr. 20. 

1605. 20. Á p r i l i s . 

Bocskay Istvánt választották országúi fejedelemmé in 
congregatione seu eomitiis ad Szerencs die 20. Április 1605. 

Most ez vármegyék adták hozzá magokat: Bihar, Kraszna, 
Külső-Szolnok, Szabócs, Szatmár, Ugocsa, Maramaros, Bereg, 
Ung, Zemlín, Sáros, Szepes, Gömör, Abaujvár, Torna, Bor-
sod, Nitra, Nógrád, Hont, Zólyom, és ezek kivűl két vármegye, 
úgy hogy mindenestűi bír most huszonkét vármegyét. 

Erd. Muz. 289. 1. 1605 . 

20. Április esktitt meg Bocskai fejedelem az országnak. 

Erd. Muz. 290. 1. 

Az felséges nevet Szerencsen az gyűlésben erővel vetot-
ték Bocskaira; semmi okon fel nem akarta venni. 

Hev. Coll. LXVIII. 269. (lehúzva 429. A.) 1. 1 6 0 5 . 
~ . . . . apr. 20. (jrenerosis, egregns etc 

neenon primoribus, primipilis et universitati siculorum etc. 

19* 
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Datum ex arce Zerench, die 27. Apr. anno dni Mill.-mo 
sexcent.-mo et quinto. 

Oldaljegyzet: 1605. 20. Apr. Magyarországi urak levele 
az székelyeknek; Kolosvárnak és több vármegyéknek is ezen 
formára. 

(Megjelent Erd. Orsz. Emi. V. 1c. 377. I.) 

Hev. Coll. LXVIII. 262. (lehúzva 426.) lap. 

G i n l a ff i L á s z l ó l e v e l e , m e l y e t i r t az n e m e -
s e k n e k s z é l l e l E r d é l y b e , h i v á n az Y á s á r h e l y i 

g y ű l é s r e ű k e t . 
Generose dne etc 
Datum ex oppido Zekel Vásárhely, die 25. Apr. A. 1605. 

Ladisl. Giulaffy. 
Oldaljegyezt: Ezt Trauzner Lukácsnak irta; ezen for-

mára az több nemeseknek is. 
(Megjelent Erd, Orsz. Emi. V. k. 380. I.) 

Hev. Coll. LXVIII. 272. (lehúzva 490. D.) lap 

E p e r j e s r ő l v a l ó s z á n d é k h o g y e l r o n t s á k . 
Ez mostani szerencsi gyűlésben azt végezte az ország, hogy 

ha pinköstig meg nem adják magokat Bocskaynak, mind földig 
elrontsák az várost, ezért hogy Bastát bebocsátották, mikor 
azelőtt Bocskayhoz adták volna magokat, Eperjest penig csak 
igy vötte meg Basta, hogy mikor Basta erősen lűtetné Kassát, 
megizente az eperjesieknek, hogy im úgymond isten akaratjá-
ból kezemnél vagyon Kassa, azért ha mindjárást bebocsátják 
odabe népét, megkegyelmez nekiek, miképen hogy Kassának is 
megkegyelmezett volna. Igy az eperjesiek elhivén Basta sza-
vát, megadták magokat neki és bebocsátották népét. Az pro-
fosznak és Hanz Lénárdnak az huszti kapitánnak az Basta 
megszállása alatt vétette fejét Nagy Albert. 

Hev. Coll. LXVIII K. 272. 1. (lehúzva. 490.) 

1605. K a p u s z á m M a g y a r o r s z á g b a . 
Az szerencsi gyűlésben liarminczötezer kaput számláltak 

Bocskay számára, minden kapura ír. 2, mely teszen hetvenezer 
forintot. 

1605. 
apr. 25. 

1605. 

Oldalt: 
Eperjesbe 

száll 
Básta. 

1605. 

Hev. Coll. LXVIII. 191. (lehúzva 359) lap.. 

1605. A p r i l . S z a m o s ú j v á r i n é m e t e k . 
Az szamosujváriak mense Aprili két követet küldöttek 

1605. 
april. 
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volt az szerencsi gyűlésre Bocskay urunkhoz és viszontag zá-
logul kívánták volt be Gellért! Istvánt egy hajdú hadnagyot és 
egy dési polgárt. 

Az német követek míg oda kij ártanak, addig Újvárban 
valami hamis hírt hallván Bocskay hada megverése felől, ki-
ütöttenek az benne való németek Désre és egynehány embert 
ott megölvén és ti bennek is ott elveszvén kettő vagy három, 
egy néhány juhot és élést az mit hirtelen kaphattak bevittek 
Újvárba. Mikor látta volna Gellerd István az zálog hogy nem 
jól volna az dolog, egy éjjel kiereszkedik az fokon és elszalad. 
Az dési polgárnak, úgy halljuk, hogy fejét vötték és az fokon 
kitötték. Igy ebelkedének, hitlenkedének német módra egy 
ideig, de azután ugyan ebül is ki kelle menni az várból. 

Ilev. Coll. LXVIII. 264. (lehúzva 428.) lap. 

1605. 2. M a j i B á t o r i I s t v á n . 

Bátori István az ecsedi megeskütt Bocskai István hívsí-
gire ez urak előtt: Rákóczi Sigmond, Homonnay Bálint és 
Barcsay János előtt. Hivatta volt be az körníkből 23 papjait, 
mind kalvinistákot, kiktűl kérdette, ha nem volna bűn az né-
met császárnak adatott hütöt megmásolni. Azok megenged-
ték és azt mondták, hogy nem bűn. Magyarországba való fűge-
neralisnak rendeltetett Bátori István. 

Erd. Muz. 275. 1. 

Ütöttek ki az újvári nímetek 5. Maji 80. Désre ; az kas-
tély kapujá t gyújtották meg; el is égeték egyik részét az ka-
punak, de az benn valók erősen forgolódának, és igy nem sok 
kárt tehetének. 

Bizonyos dolog, az nímetek az Báthori György, Báthori 
István apja testit Varanon felásták. 

Erd. Muz. 191. lap. 

Gryulaffi László Bocskai fejedelem parancsolatjából gyű-
lést hirdet Vásárhelyre, hogy szegény hazánknak megmaradá-
sáról, régi boldog állapotunknak helyreállatásáról, szükséges 
dolgainkról az országnak statusival tractáljon. 

Annakfelette meg akarta azt is látni, ki az országnak és 
az mi kegyelmes urunknak liíív, hogy akképpen azoktól az kik 
az pártolásnak és scissiónak okai, velünk ez szent igyekezetben 
egyet nem akarnak érteni, az mi kegyelmes urunk hívei kivá-
lasztassanak. Azonban kiki az hivek közül oly készülettel le-
gyen, hogy az mint az mostani időnek állapotja kívánja, mind-

1605. 
máj. 2. 

1605. 

1605 . 

1605 . 
máj. 8. 
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járást indulhasson oda, az hova az szükség kivánja. Valakik 
kik penig ezt az gyűlést szánszándékkal negligálják, azok re-
belliseknek agnoscáltatnak, és minden gratiától excludáltat-
ván, megbüntettetnek. 

Hev. Coll. LXVIII. 268. (Lehúzva 428. K.) 1. 

1605. D u n á n t ú l v a l ó d o l g o k . 

Németi Gergely, ki az Dunán túl való generalis, ilyen 
levelet ír Réday Ferencznek ki az Dunán innen való generalis, 
mind kettő Bocskay fejedelem számára. Megadák — úgymond 
— az kegyelmed levelét az urunk ő felsége és az Murát pasa 
levelével együtt. Az mi az itt való dolgot illeti, minden jó sze-
rencsével látogatott isten, sok szép öröksíget adott isten ke-
zünkben, úgymint Sümeget (ez hely pispeksíg) Kapornakot, 
Szombathelt (melyet Samariának hinak) Küszeget (mely 
Günznek is neveztetik), Beszprimet, Palotát és ezenkívül vala-
hol apró kastélyok vannak, mind ű felsége számára vannak; 
sok szép lövő szerszámaim, álgyúim, taraczkjaim, porom, golyó-
bisom elég vagyon. Faálgyút is négyet nyertem (petardonak 
hijják) Körmöndön, melyeket ugyan azon helyben hagytam. 
I t t semmi egyébb ellenségünk nincsen, hanem Sopronban va-
gyon valami ezer német, kik erősen égetik, pusztítják az ott 
környül való falukat, de ez napokban isten segítségéből ha 
lehet kiveszem onnat űket. Battyáni uram is erősen rúgodoz, 
de azon leszek hogy hozzánk hajtsuk. U felsígihez urunkhoz 
Tótország és Stáér ország is (Styria) meg akar hódolni, kiknek 
immár liütlevelemet is küldtem, de még arra bizonyos vála-
szom nem jött. Török István uram is egy értelemben vagyon 
immár velünk, Pápából az németeket kibántam. Népem elég 
vagyon hála istennek mind lovasom, gyalogom. Az két vár-
megyének, Sopron és Vasvármegyének cseterteken volt gyű-
lések az én hagyásomból és mind megesküdtenek hivsége alá, 
fel is vötték az vármegyéket mind füstönkint és együtt van-
nak táborban, valahová szükség itt leszen, készek elmenni. Az 
kanisai és szigeti segítség is még ma itt leszen. Holnap Sopron 
alá indulok. Az beszprimi kapitánt kis grófot megfogták volt 
és ű felsíginek akartam küldeni, de az mint értem, megszer-
ződtek vele és elbocsátták Győrbe. Ha megkapothatom az kik 
dolga, megfizetek én is nekiek érdemek szerint. Továbbá rablani 
küdöttem volt mind magyarokot és tatárokot, Staer országban 
egy erős várost égettek el, kinek neve Fölöstány (Oldalt: de 
hoc Bonf. pag. 622. ver. 46), mely annak az országnak felszél 
felől fű bástyája volt. Ebez hasonló ott ez földön nincsen. Is-
még egy várat, úgymint Verestornyot, mely azon Staerországnak 

1605. 

Oldalj. : 
Német 

Gergely 
hírei. 
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alszél felől való fűbástyája volt, feldultanak, elégettenek. Hagy-
mási Kristóf uramot is kétszáz lúval bocsátottam, ű is jó sze-
rencsével jött. Egy német úrnak várát égették el, ki mind fe-
lesigestül gyermekestül benne volt és az várnak belső részében 
szorúlván, bitre adta meg magát és magát ott hagyták, meg-
esküttetvén mind felesigestűl. Datum in castris ad Sabariam 
positis, die 5. Junii anno 1605. 

Bosnyák Tamást az fileki kapitányt ktildék Slésiára rab-
lani az tatár hám fiával, s 3()00. hajdúval. 15.000 tatárt mon-
danak, hogy véllek vala, 

Magnifico domino Thomae Nadasdi liberó baroni a Ko-
bald supremo capitaneo in Kűszeg, domino et affini observan-
dissimo. 

A z miket kgd dictus uramnak irt, megértettem. Az feje-
delem állapotjárúl írni sok dolog volna, hanem bizonnyal el-
higyje kegyelmed, hogy megfogyatkozott állapotban vagyon. 
Mert az imperiumban sem vannak jól contentusok, fűkép-
pen azért, hogy senkinek sincsen sem elegedendő, avagy 
ugyan középszerint való satisfactiójok is. Segitsíge kevés lehet 
a kivűl, az ki az ű magok insurrectiója, de az mint lehet, 
akárki és gondolhatja, mert mindazon gaz pórság. — Azt 
ítilem, liogy mostanába bizony bízvást mehet ez az nép és 
sohol senki ellene nem támad. Jelesben ha az égetésnek és 
rablásnak békét hagynak, hanem inkább mind az egész föld ide 
hajói, mind Ausztriában és mind Morvában és Csehországban. 

Mer t majd inkább óhajtják az Bocskay jövetelét, csak 
őket ne bántsák és hitekben ne háborgassák. 

A z mi az alkvást illeti, azt bizonynyal tudom, hogy az 
császár mellett valók az fegyverkedést consulallják, de ha az 
berezegnek fogaxlják szavát, alkuvásra megyen az dolog. Mind-
azonáltal kiki mind azzal biztatja magát, hogy megunja az 
magyar ezt ez elkezdett dolgot és űk triumfálnak. Az német 
tábor, ha ez a népség menten megyen tudom bizonynyal, avagy 
hogy alá sem jű, avagy ha jű is, augustusnak előtte nem jű, 
ki tudja peniglen hova jű. Inkább hiszem, hogy csak Bécset 
akarja oltalmazni. Igen niegijedtenek az németek és nem csak 
Bécsből, de annak felül is mind hordozóskodnak. 

Németi Gergely etc. 

Erd. Muz. 290. 1. 1605. 

Hev. Coll. LXVIII. 396. (lehúzva 590.) lap. 

1605. J ó J á n o s h í r e i . 
1605. 
jun. 4. 
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Uram ne késsetek, ka mi jót akartok cselekedni, mert az 
Dunán túl valók is menten mennek. Nem írhatok sokat, hanem 
commendalom magamot. 

Datum ex Kabold, 4. Junii 1605. 
Servitor et affinis deditissimus 

Joannes Jó. 

Erd. Muz. 270. 1. 

Gyulaffi uram küldé Erdélyi István uramot az kolos-
váriakhoz, hogy kérne 5000. fl. kölcsönt, mert az újonnan jött 
magyaroknak nem fizethet; bárcsak egy-egy hópénzt adhatna 
most nekiek. Offerálta az tordai kamarát Fenest vagy város 
dézmáját mig pénzeket kiveszik. Mentegetni kezdék magokot 
az kolosváriak ; monda Erdélyi uram: meglássátok, magatok-
nak kárt ne tegyetek, mert vagy fizetnek az hadnak, vagy sza-
bad quártélyozást adnak, s igy több kárt vallnak magok külső 
majorságokban, ha quártélyt ad az generalis. Consulátióra ve-
vék az dolgot, az tanács egybengyüle, bocsátták Gyulaffihoz 
Radnóthi István diákot az magyarok részéről, az öreg Phlis-
tik Pétert az szászok közül, és kérnék azon, hogy tekintenék 
az városnak sok kárvallását; az mit lehetne adnának, hogy ne 
viderentur deesse in publica necessitate. Adának 2000 fi. pro 
solutioni militum; ezt ajándékon adák. 

20. Junii Dávid diák kifelé indulván az fejedelemhez 
Kolosvárra, midőn devertált volna, meghozák neki az Ujj vár 
megvételit. 

Rácz György Megyesről jött Dános mellé, ott látván 
Gyulaffi hadának alkalmatosságát semmit sem mulatván Se-
gesvár mellé kapcsolá magát egy igen erős szoros helyre in 
piano loco Dánosnál; megverhették volna, mikor nem álrna-
doztak volna felette. Csak az kik Rácz György táborának 
megcirkálására mentek, egy néhány hordó bornak kivágták az 
fenekit; 16. fejet hoztak; nem volt derék erővel. 

Accedált az molduvai hadnak is jövetele. Ezeknek kapi-
tányok az istenért kérte Gyulaffit, meg ne víjjék véllek addig, 
mig ők érkeznek, mert őköt azért küldötte az ő urok, hogy 
vérek hullásával szolgáljanak az országnak. Mi haszna fárad-
ságunknak, ha addig megvívik véllek. 25. Junii ezek Fejér-
egyházhoz érkezének igen szép szerrel Gyulaffihoz. Eddég csak 
az gyalog is megverte volna, ha ráeresztette volna Gyulaffi, 
de az molduvaiakot várta, azért nem bocsátotta. 

Dánosnál azért nem ütöttek Rácz Györgyre, hogy Máty-
tyus Jánoshoz ment volt pénzt kérni, s nem volt otthonn; nála 
nélkül nem mertek aggrediálni úgy, mint Gyulaffi hire nélkül. 

1605. • 
jun. 20. 

Oldalj. : 
Legatio -
Stephaui ; 
Erdélyi 

ad colos-
varienses. 
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VI . Junii bocsátották be Régeni Jánost Havaselföldiben 
az vajdához. 

25. Junii. Egész napestig ellenkeztek velitatione militari 
Fejéregyház és Segesvár között az mieink az Rácz György 
hadával. Csonka Jánost bocsátotta vala Rácz György, hogy 
meglássa az Gyulaffi táborát, ki midőn nyargalódozott volna 
az viz mellett s látta volna az havaseli hadat, kivel ő együtt 
militált, igen síra s ezt mondá: nem lehet egyébb benne, Rácz 
György mellett kell lenni; mert erős hittel megeskettette. Gyu-
laffinak szolgálatját izené. Paullo post ezt az Csonka Jánost 
az ellenkezésben meglövék; ezután Deli és Nagy Gergelt; 
Brankovics alól is ellövék az lovat. Ezek Rácz Györgynek fő-
kapitányi voltak. Minden két lovag közt 2. muskátélyos volt; 
megfogták az kengyelt, úgy futottak; az hol kellett, lőttek. 

Rácz György hada: kozák mintegy 400. nímet gyalog 
puskás 200; derék hada az parasztságból áll, kit az szebeniek 
és segesváriak adának. Megyesben sem hagya semmi hadat, 
hanem ötödit szedték az parasztságnak. 

Erd. Muz. 298. 1. 1605. 

8. Julii. Bornemisza Boldisár, Mindszenti Benedek, Hal-
ler Gábor, és Petki János az egész nemességgel házokhoz me-
nének ; Gyulaffi az haddal Brassó felé indula. 

9. Az fogarasi kapitány egy főnímetet külde Gyulaffihoz 
Kaczára egy néhány magyar gyaloggal, hogy az viczekapitányt 
várban az levágták ilyen okon, hogy az fogarasi jószággal cse-
nyáltatott egy erős bástyát, melyet földdel töltött meg; az sze-
génység az munkát megunván elszöktek. Azután az nímetek-
kel építtette meg ezt mondván, hogyha elvégezheti, az török 
császárnak erejit is megvárja benne, isten ötöt úgy segélje. 

Másik okért, hogy az nímetek hópénzét elvonta., nagy 
ínségben tartotta. 

É s igy egyik kapitánt meglődözvén az kapu között, az 
másikot roszpergel általvervén, megesküvének az fejedelem 
liűségire, s úgy küldének másnap az urlioz Gyulaffihoz. 

Erd. Muz. 262. 1. 

1605. Megindult urunk Erdélyben Kassáról; liagyta ké-
pében Dersi Miklóst kassait. 

Rácz György jött be ennyi néppel: 
Segesvárban oláh gyalog ezer és ötszáz. Ezek mind pus-

kások voltak. 
Rácz lovagot 200, magyart 25. nímetet 300. kozákot 400. 

1605. 
jul. 26. 
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Erd. Muz. 294. 1. 
Az császár e regione Transalpinae azért rendelte volt 

Ali passát az Duna mellé 32. ezer emberrel, hogyha az vajda 
nemcsak meg nem hajlana, de ha az erdélyieket, kiváltképpen 
az szászságot az meghajlásra kénszerítse; hogyha penig az 
meghajtásra semmiképpen nem kénszergethetné, mindjárást az 
passa induljon meg Havaselföldére, az országot kezéhez vegye, 
az vajdát kivesse. Kékedi elől elmene az vajdához és megkérdé, 
megeselekeszi-e ezeket, vagy nem; lia meg, megmarad székiben, 
ha nem, által megyen az Dunán, s reá liozza Ali passát. 

Látván az vajda, liogy szoros az kapeza, megesküvék 
Kamuthi kezin, hogy igaz híve lészen az hatalmas császárnak 
s Bocskainak. Meg is irá az ifimet császárnak, hogy immár 
ide vagyon kötelessége ; s az szászság ezentúl se pénzt, se segít-
séget ne kérjenek tőle, sőt ők is engedelmesek legyenek az 
hatalmas császár parancsolatjának. Erre való képest nem volt 
az szászságnak mit tennie, meghódoltak az hatalmas császárnak 
és Bocskainak. És igy az szászok választott emberi menének Fe-
jéregyházhoz Gyulaffihoz, és megesküvének erős hittel. Ezután 
úgy indula meg Gyulaffi Udvarhely ésBrassó felé az táborban. 

De minekelőtte megindulna, expediálá az Ali passa csauz-
zát, kitől megizente, hogy már az htls császár hada nem kí-
vántatik, mivel meghajlott az ország; az vezér után mehet az 
hadakkal. Fogarast megadják Gyulaffinak mense Julio. 
Erd. Muz. 295. 1. 

Három tábora volt Bocskai fejedelemnek oda fel. Egyik 
az Rédaji kapitánysága alatt való; 2-dik az Dengelegi kapi-
tánysága alat t valók; az 3-ik tul az Dunán az Nírnet Gergely 
kapitánysága alatt valók. Csak ez az Nímet Gergely hada több 
volt 25. ezer embernél. Mindezeknek az hadaknak generalissá-
gára bocsáttá urunk fel Homonnai Bálintot, mert nem szinte 
egyesek voltak oda fel az kapitányok. 
Erd. Muz. 295. 1. 

Nyári Pál t küldi az fejedelem Várad alá, meg akarván 
anticipálni az törökök odamenetelit, hogy megrekeszsze az 
ellenséget. 
Erd. Muz. 296. 1. 

25. Julii, Gyulaffi László praeficiálja képiben Bogáthi 
Menyhártot generálisnak, inert immár felette elnehezedett vala. 

Ugyanakkor jöve egy olajbék Ali passától, kitűl levelet 
külde az passa Bogátliinak. Másodnap ugyan az törökkel ment 
az passához Bogáti Menyhárt, Mindszenti Benedek, Petki Já-
nos, Bethlen Farkas és Alia Farkasék Kőhalomszékben, 
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Erd. Muz. 295. lap. 

Gyulaffi Köpeczen meghal, ki nagy hírű vitéz einher 
volt, 28. Julii, ki János király fiának hivataljára jött volt he 
Erdélyben 1568. esztendőben; ki igen nagy böesületben tar-
totta magát, az ura is igen böcsüllötte, ki István királynak 
minden hadának generalis kapitánya volt, Csudálkozhatik min-
den ember fatomin, mennyi nagy szerencsétlenségeken ment 
által, et inter tot pericula, quibus se perpetuo exposuit, csendes 
exitussa lött ágyában; holott csak bajt is ötször vívott halálig 
fő törökökkel, kik keze mijá holtak meg. Kopiját penig sokat 
tört kiváltképpen az Balaton jegén, mivel böszprényi kapitá-
nya volt az császárnak, hogy senki számát nem tudhatja. Az 
hegyesdi török vajdát úgy öklelte, hogy az fegyver derekán által 
ment az kopijája lobogóstól, az derekán ugrott ki. Számtalan 
sok szép triumpliust reportált az törököknél, hogy ez volt hire az 
portán, hogy az törökök az nevét beirták in omnem memóriám. 

Hev. Coll LXVIII. 369. (lehúzva 575.) 1. 

1605. u l t i m a J u l i i . M o n s t r u m f o e t u s l e p o r i n i . 
Ultima die Julii, mely vasárnap vala, ment volt ki Ko-

losvárrúl az monostorhoz való erdőre, hogy ott szenet égessen 
egy czigán. Talál egy bokorba egy nyúlra, hát ott vonta meg 
magát. Az nyulat agyon veri, felbontja, tehát terhes volt. Két 
nyúlkölyök volt benne, ugyan nagyocskák, hogy immár csak 
harmadnapra is megfiazott volna. Az egyik foetus szinte olyan 
volt mint az szokott nyúl, az másik portentosus, melyet Kolos-
váratt én is és sok emberek láttanak. Az feje egy volt az nyúl 
süldőnek, de öregecske, négy füle; két felől szokott helyén két 
szeme. De az feje tetején is egy öregb szeme volt, de ez nem 
oly világos szinű volt, mint amaz kettei, lianem ugyan homá-
lyos és kék, mint az békakű. Négy lába volt elől. Azközepitől 
fogva az derekának az utolja két felé volt, úgy liogy ab umbi-
lico oda hátra két utolja volt és mind az két utolján két-
két l ába ; igy hogy mintha az elei öszve foglalva volna, az 
utolja penig kettős és egymástűi elválva. Ez nyulacska az ko-
losvári birónál volt sok ideig Gellen Imrénél és sok ember 
látta. Olyan szinű és olyan szőrös, mint az nyúl szokott lenni. 

Mi t portendalljon (egy sor levágva.) 
Jegyzet. Oldalt le van rajzolva az 575-ik lapon, 

Pray-Coll. Res Transs. tom. «T. 59. 665. 1. 1605. 
jul. 3. 

De o c t i p e d e l e p ő re i n C o l o s u a r i e n s i a g r o r e p e r t o . 
Vide supra pag. 575. 

Octipedem leporem nobis non Africa misit, 
Sed turbata suo Dacia more dedit. 

1605. 
jul. 28. 

1605. 
jul. 31. 

Oldalj. : 
1605. ulti-
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Di prohibete nefas omenque occidite dirum, 
Ne toties miseros saeva ruina premat. 

Urgebat leporem vicinus iam prope partus, 
Cui geminus gravido viscere faetus erat, # 

Alter erat cunctos formatus rite per artus : 
Alter monstrosa terrificus specie. 

Namque recedebat duplici discrimine tergum, 
Pytliagorae qualis littera dividitur. 

Parte prioré armi, scapulae cervixque caputque. 
Legitime membrum constituere suum. 

Quattuor ista pedes totidem pars postera gessit : 
Yertice surgebant auriculae totidem. 

Tres oculi, quorum peuitus duo lumine cassi, 
Legitimum frontis sustinuére loeum, 

Tertius in summo succrevit vertice, sed qui 
Maior et obsourus lucis et omnis egens. 

At pars posterior geininat ventrem, ilia, clunem, 
Et tergum et spinas, quadruplicatque pedes ; 

Aegra parens solo quum sie langueret in arvo, 
Nee posset monstrum reddere faeta suum : 

Ecce means illa lignator forte Ciganus, 
Triste nefas iaculo sustulit ipse suo. 

Di qui fata poli, rerumque abscondita nostis, 
Dicite quae nobis baec mala monstra ferant, 

Sic ego. Sic alto de turbine Jupiter infit : 
Aut (nam sum dubius) forsan Apollo fuit: 

Quisquis et octipedis monstri velamina disce ; 
Non sunt haec tacite praetereunda tibi. 

Ungara gens acri quae nunc stat robore et ipsa 
Germano p\dso Dacia iuneta simul, 

In caput unigenum rediit, pectusque latusque : 
Sed post dimidia parte bimembris erit, 

Et sua dividuis divellet corpora sectis 
In duo discedet corpora ut ante fuit. 

160 5 . Erd. Muz. 29 6. lap. 
1. Augusti. Az magyar had Ali passa török hada és Si-

meonvajda hada nem messze szállának Segesvárhoz; onnat mene 
az havaseli hajdúság tatárral együtt Segesvár alá nyargalni. 
Mindjárt oláhot egy néhányat kapának, kiknek mindjárt meg-
kegyelmezének. Az profont-mestert elevenen elhozák, kit Bo-
gáti Menyhárt azon nap Ali passának ajándékoza. Volt Ali 
passa 8 0 0 0 . magával; Simeon vajda 4 0 0 0 . In summa török, 
tatár, oláh volt tizenkétezer. 

4. Augusti Rácz György az uraknak ira az békesség fe-
lől. 4. Aug. Balassi Ferenczet és Kamuthi Farkast beküldik 
Segesvárra, bebocsátták, s ki is bocsátták Segesvárról zálogúl 
hozzánk Paulnit Istvánt, Deli Kozmát, és az nímetek kapitá-
nyát Kbeyi Györgyöt. Másnap mindkét felől visszabocsátták az 
zálogokot, és Rácz György levélben küldé ki kívánságát, kit 
mindjárt az fejedelemnek küldének Kamuthi Farkastól. 

raa Julii. 
Ita factum 
post mor-
tem Ste-

phani 
Bocskay. 
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6. Augusti. Segesvár alá száll mind az tábor az rétekre. 
Azon napon egy ágyúval és egy sebes falconnal igen lövének 
az hegyről egész estig; az várból is igen lövének, de nekünk 
semmit sem ártottanak. Alatt az városban csatázások estek; 
végre az ráczokot az kőfalig űzték. Menyhárt jól forgolódott. 

8. Augusti. Az Csánba ágyút s 3. falcont által vivék 
az vizén, és az hegyre felvivék, az melyről ifjú János király lő-
tette az várost; onnat continue két egész nap keresztül-kasul 
lövék az várost. Alatt is voltak ellenkezések; itt vésze Király 
István, ki az havaseli magyarok instantiájára kijöttek vala. 

9. Aug. Hozák le az ispotályhoz az ágyút és faltörőköt; 
Bogáti és az passa tanácsából onnat kezdék lőni. Máttyus Já-
nost és Kemény Boldizsárt rendelték, hogy lőtesse. 

5. Augusti. Haller Gábor, Káinoki János Marko Son-
kabonk és Fejér Mihály előtt megesküszik Baduly vajda, hogy 
igaz leszen Bocskai fejedelemhez mindenekben ezekre az arti-
culusokra kötvén magát: 

1. Az juramentumot én Baduly vajda az bojérimmal és 
az országnak főfő rendeivel ad formain praescriptam deponáltuk. 

2. Mikor az fejedelem táborban száll, tartozzam szemé-
lyem szerint minden erőmmel ő felsége mellé menni; az mikor 
penig generálissá leszen táborban, vagy más arra rendeltetett 
fő embere, elegedendő hadat adok melléje. 

3. Az mely lövőszerszámokot Mózestől elhoztam, azokról 
kész leszek ő felségivei végezni. 

4. Bácz Györgyöt igyekezem Erdélyből kiküldeni min-
den hadával. 

Juramentum a magnifico Gagbriele Haller, nomine regni 
Transylvaniae unacum legatis a latere ipsius existentibus vi-
delicet: generoso domino J oanne Káinoki, Marco Sonkabonk 
et Micliaele Fejér illustrissimo domino dno Radulyio vajvodae 
et bojeris Valackiae: 

Mi Haller Gábor, Káinoki János, Sonkabonk Márk és 
Fejér Mihály esküszünk az élő Istenre az ő fiára az Jésus 
Kristusra, hogy mi Baduly vajdával ő nagyságával, és ország-
beli boj éri val Erdélynek képében valamely dologról végeztünk, 
azokot igazán megálljuk egész országúi; ellenséginek ellenségi, 
jóakaróinak jóakarói. Isten minket úgy segéljen. 

A r t i c u 1 i q u i b u s p r a e s t a n d i s o b l i g a r u n t 
p en e s j u r a m e n t u m . 

1. Mihály vajda idejitől fogva az micsodás veszekedés 
volt az két ország közt, emlékezet ne legyen, hanem az szom-
szédság atyafiság megmaradjon. 

2. Simeon vajda ha országára akarna jőni, ellene meg-
oltalmazzuk; ha segitsig kívántatik, erőnkkel megsegiljük. 
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3. Országúi minden törekedésünkkel instálunk az hatal-
mas császár előtt, hogy életéig az ország ő nagyságának kezében 
maradjon. Hiszsziik, hogy urunk ő fölsége is kész leszen erre. 

4. Hogyha történnék ez országból való kibúj dosása az 
vajdának ő nagyságának bojérival egyetemben, bátorságos ki-
jövetelek lehessen Erdélyben. 

5. Bethlen Gábornak országúi irunk, hogy ezután Ha-
vaselföldéből való kapdosástól megszűnjék, tartsa határában 
magát. 

1605. Erd. Muz. 29 7. 1. 

10. Augusti. Déllyest sok ellenkezések lőnek. Az városnak 
Segesdre menő utczáját, ki még fenn vala, az passa thihája az 
jancsárokkal elégetteté és az hajdúkkal. Deli Diménynek is, 
ki Rácz Györgynek főhadnagya vala, egy jancsár fejit vötte, 
kinek fejit az basa sátora előtt karóban vonták. Mihály vajda 
idejiben 1000. hajdúnak volt kapitánya. Ezen nap az megye-
siek három polgárt küldének Bogátihoz. 

11. Augusti. Miklós diák az vajda secretariusa az boj ér ok-
kal Segesvárban bemegyen Rácz Györgyhöz, hogy az vajda kö-
vetségit az boj érők az békességről referálják, és az egyességre 
hajtsák. 

13. Petki János és Balassi Ferencz bemennek Segesvár-
ban, hogyha lehetne az békesség az két fél között. Rácz György 
küldötte vala ki zálagul az nimetek kapitányát Kei Györgyöt 
és az zászlótartót Deli Kozmát és Brankuit Jánost. Ezeket 
jól tartá Bogáti Menyhárt ebéden úgy, hogy ugyan részegen 
menének be az várban. Akkor Petki és Balassi annyira mentek 
vala az békességben, hogy csak fel kell vala adni az várat; de 
ismét az nimetek és az kozákok megördöglötték magokot, és 
felzendültek az városban annyira, hogy Rácz Györgyöt is 
alig hogy le nem vágták. Azután végezték, hogy az mig 
Bocskait személyi szerént nem látják az táborban, addég 
meg nem adják; de ha az fejedelmet látják, készek fejet haj-
tani. Félnek vala penig azon, hogy az magyarok és törökök az 
hitet meg nem állják. Ez válaszszal kijőve Petki és Balassi. 
Másnap ismét imigy-amugy lövék az várost. 

15. Aug. Bogáti Menyhárt Bornemisza Pizda Gáspárt 
külclé Medgyesre, hogy Rácz György bonumit elfoglalja. El is 
foglalának sok borokot és egyébféle marhákot. 

19. Az városból ldütének az ispotálynál az sánczból az 
székelyeket kiüzék. Ez harczon az mieinkben 9. vesze. Az 
sok harczokon próbált, látott, hallott vitéz komáromi Hor-
vát Mihályt meglövék havaseli hajdúk hadnagyát. 
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20. Aug. Csáki István kétszáz igen szép kopjás lovaggal 
jöve az táborban, ki elejiben Dánoshoz küldé tkihaját főfő bes-
liákkal és gyalog jancsárokkal; igen honorifice excipiálá. 

23. Aug. Csáki István és Bogáti Rácz Györgygyei lőnek 
szemben az ispotálynál, hogy tractáljanak az békesség felől, ki 
meg is leszen vala, ha az nímetek ne(m) interturbálják. Petki 
János és Máttyus János voltak zálogok az várban ; Rácz György 
is minden nemzetből valakik vélle valának, zálagot ada Csáki 
Istvánnak, és igy az táborra jövének. 

19. Septembr. Megadák Segesvárat. 13. Megeskiivék 
urunk az országnak. 

N B . Az szász követek Enyedi György, Colmannus György, 
Paulus Ludovici eskütt polgárok Szebenben; Fejér Mihály 
Kristóph János, Forgács Mihály esküttek meg Gyulaffi előtt 
Fejéregyházatt az Bocskai fejedelem hűségire, hogy ezután 
sine omni fuco igaz hűséggel lesznek az fej ededelemhez, és 
Havaselföldéből kijött hajdukot, kiket az commissariusok mel-
lett eddég Segesvárban tartottak, továb nem foveálják, mind-
járást ez országból kiigazítjuk, és minden közünköt közűlök 
kiveszszük. Az commissarius urakot is Erdélyből kibocsátjuk; 
az várbeli németeket is, úgymint Fogarasban, Dévában valók-
nak sem fizetnek. És igy az két nemzetnek nemességnek és 
székelységnek melléje állanak. 

Erd. Muz. 263. 1. 

Csáki István indult Kolosvárról Segesvárra 17. Augusti 
ötszáz lovaggal és ötszáz gyaloggal,, hogy Rácz Györgygyei és 
minden liadi rendekkel tractáljon. Circa finem Julii megigir-
tetett volt Segesvár, de circa 4. et 5. Augusti revocálták végre 
elállván az magyarok és az ráczok az nímetek mellől. 

Erd. Muz. 263. 1. 

J u t o t t Kolosvárra Péter deák az molduvai vajda secre-
tariusa 21. Augusti, kitől azt izente urunknak, hogy ne higyjen 
az havaseli vajdának, mert minden dolga czigányság lévén, 
nagy ká rá t vallja végre. 

Erd. Muz. 295. 1. 

Az szászság az universitas pecséti alatt hittel Bocskai 
urunknak kötelezte magát ; manifeste Rácz Györgynek meg-
mondották, hogy ezután ellenségeknek tartják. 

Fe j é r Mihály és Kristóph János Haller Gáborral jár-
ták az szászok képiben az Bocskaival való békességet. 

1605. 
aug. 17. 

1605. 
áug. 21. 

1605. 
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1605. 
sept. 13. 

1605. 
sept. 19. 

1605. 

Erd. Muz. 263. 1. 

Választották fejedelemmé urunkot ő nagyságát Medgye-
sen 13. Septembris 1605. Minek előtte az templomból [iZ GS-
ketésről lejött volna, két sas keverge sokáig az szállása felett 
in aere. 

Szállott el azelőtt való nap Segesvár alól Medgyes mellé 
drestori Ali passa, 

Erd. Muz. 263. 1. 

Takarodott ki Rácz György minden hadával Segesvár-
ról, és adta urunk kezében 9. Septembris, mely gyalogság fe-
lettébb dicsirtetik. 

Iíev. Coll. LXYIII. 296. (lehúzva 444.) 1. 

1605. Az törökök mikor visszamentek Bocskaytúl, Deb-
reczen városa marháját, barmát elhajtották, dúlták. Szikszót 
feldúlták etc. 

Erd. Muz. 299. 1. 

L ip p á t az r á c z o k t ö r ö k k e z i b e n a d j á k . 
Először Lippát az ráczok igy adták az török keziben. Mi-

kor anno 1604. szüret táj bari Bocskai urunk támadása lőn, kül-
dötte urunk Keresztesi Pált karánsebesi bánságra; ott Keresz-
tesinek ilyen tanácsa lőn, hogy az ráczokot az véghelyekből ki-
rekeszSze az mint legjobban lehet sine ttimultu. Lúgosból kiszó-
lítja őköt ilyen szinnel, hogy Jenőben vagy Lippában menjenek, 
az hol fizetések leszen. És Karánsebesből is kiiktatják őköt. 
Ezeknek, kik Lúgosból kimenének Lippában volt hadnagyok 
Gyuro Beslia rácz. Lippában kik midőn mentek volna, tanácsot 
tartanak azon, hogy az magyaroknál semmi hitelek nem lévén, 
sőt azon vannak, hogy őköt elveszessék, vagy az törökkel le-
vágassák. Volt ez időben Lippában kapitány Rákóczi Lajos. 
Látván az ráczoknak az magyarok ellen való conspirátióját, 
nem tehetett róla, mert kevés magyarral volt az városban, az 
várban penig mind ráczok voltak, kik mindjárt az nímet ki-
küldése után beleszállottanak volt, és ők uralkodtak benne. 
Nagy Lőrincz volt az városban hadnagy 60. hajdúnak, kiknek 
semmi fizetések nem volt. Történik azonközben, hogy rácz 
gyermeket megölnek valami csatára kijött törökök az mező-
ben, és az lovakot, melyeket őriztek az gyermekek, elvitték. 
Ezt az ráczok az magyarokra vélik hogy cselekedték, mert — 
úgymond — az gyermekeket az török meg nem ölte volna, in-
kább elvitte volna; hanem az magyarok dolga, kik minket el 
akarnak veszteni. Igy nagy gyanóságot concipiálván az magya-

1605. 

Oldalt ké-
ső bbkori 
Írással: 

1605. men-
se Decemb. 

volt ez. 
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rok ellen, üzenének titkon az törököknek Gyuro Beslia insti-
gátiójából, hogy az várat kezekben (adják) és az várost. Az 
tömösvári passa 300. lovaggal küldi Lippára Kulak Szusz alaj-
béket. Az békét azután az tömösvári passa megöleté azért, 
hogy az lippai ráczoknak és törököknek azt adta volt taná-
csúi, liogy Lippában be ne bocsássák az passát, mert itt is oly 
nyughatatlanok leszünk miatta, mint Tömösváratt, Volt akkor 
tömösvári passa Chilal Házon passa, kit azután Nándor fej ér-
váratt öltek meg. Így török kézhez adják Lippát az ráczok 6. 
Julii anno 1605. Jelek az ráczoknak mikor felzendültek, ez 
volt: H e r Jesus. Ezt mikor kiáltották volna, mind feltámad-
tak és az magyarokra ütvén, hetet vágtak le ottben az város-
ban, i t t künn az kapu körül egyet, 23. fogtak meg. Rákóczi 
Lajost elbocsátották, de minden marháját feldúlták. 

Erd. Muz. 261.1. 

Horvát Mártont kétszer küldte urunk ő nagysága az ve-
zérhez az Lippa dolgában ; ilyen válasza lőtt, hogy nem erő-
vel vötték meg, hanem ők adták. 

Esztergomot Memhet passától vötték meg, ő vötte ismét 
vissza. Nyilván való dolog mindazáltal az, hogy Memhet passa 
soha meg nem vöhette volna, hanem az benne valókot azzal fog-
dosta, lrogy török császár nem maga számára kívánja, hogy 
Esztergom megadassák, hanem hogy magyar szálljon belé. így 
áltatván el, úgy vötte meg. 

Erd. Muz. 289. 1. 

Bocskai fejedelemhez az lengyelek követet küldnek, mely-
nek summája ez volt: hogyha akarja-e azt az foedust Len-
gyelországgal s jó szomszédságot megtartani, az melyet az mi 
atyáink csinyáltak volt, mert ők azt violáim nem akarják sem-
miben, sőt inkább acceptálni; melyet jó válaszszal bocsáta. 

Erd. Muz. 2 62. I. 

T j e g a t i o g e r m a n i c a C o n s t a n t i n o p o l i m . 
Mely követségnek ez az summája, hogy kész megbékél-

leni az törökkel, csak vegyék közben az hitetlen magyar nem-
zetséget és exstirpálják penitus. Annakutánna osszák fel bár 
Magyarországot egymás között. Császár szemben vele nem 
volt más kijővén az adott választ. Mely válasz ez: nem akar 
az hatalmas császár most ebez szóllaui semmit, hanem az ha-
talmas császár atyjával, István királylyal végezzen ha mit akar, 
és ha mi dolga vagyon vele. Valamit végez vele, az császár is 
ahoz t a r t j a magát. 

MONUM. IIUNQ. II IST, SCRIPT. XXX. 23 

1605. 

1605. 
Oldalt : 
Legatio 
polono-
rum. 

1605. 
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Erd. Muz. 293. 1. 

Konkoly Péter, Rácz György, Máttyás János az csiki 
kapitány és Csongrádi Ferencz egyben esküsznek, liogy egy-
mást el nem hagyják, sőt ha kiűzik is, együtt mennek az csá-
szár szolgálatjára. Elvégezék titkon azt, hogy az székelységen 
egy nevezetes embert ne hagyjanak, hanem levágják, úgymint 
Petki Jánost, Kornis Ferenczet, Patho Menyhártot és az töb-
bit rendre, hogy ezzel gratificáljanak az császárnak. 

Erd. Muz. 273. 1. 

Rácz Györgyöt megfogatá Bocskai István anno 1606. 
mense Junio, gyanúság levén hozzá, hogy Raduly vajdával 
egyetértene, és Erdélyre hozná Radulyt. Vele megfogattak 
Kamuti Farkas, Bedő István, Brankovit János. Szamos-
Újvárban tar t ják fogva Rácz Györgyöt és Kam útit. Részesek 
voltak ez conspirátióban Bogáthi Menyhárt, ki ugyan az feje-
delemségre igyekezett és Vas Ferencz; de azután hamar meg-
holtak; igy mondják. 

Erd. Muz. 272. 1. 
/ 

Ú j v á r r e c u p e r a t i ó j a . 

Jutottak Désre Vass Ferencz, Huszár István, Kamuthi 
Bálás, Bánffi László és maga az zászlótartó Alexander Luki-
nus Tridintinns, kik együtt tractálának Ujj vár megadása felől. 
— Ezeket azért renclelé oda, hogyha megadják az várat, az 
benne való nímeteket késérjék el, az mig akarják magok az 
nímetek, hogy valami nyavalyájok ne legyen. Mikor feladák, 
megeskütték őköt ezen, hogy port se föld alá nem ástanak, se 
vizben nem hántanak, se pedig golyóbist, lövőszerszámot el 
nem ásnak, és az^mit elástak is, megmondják; borban mérget 
nem vetettenek. És hogy inkább hitelt adjanak, minden lövő-
szerszámot kilőttenek, álnokság az dologban ne essék. 

1606. 
máj. 

1606. 
jun. 

1606. 
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21. Junii költöztek ki az níraetek; Várad felé igyekez-
tek ilyen törvények levén, liogy in tali casu az kik imitt-amott 
vannak, egyben gyűjtik, s várat keressenek, hogy az mit itt 
praetermittáltak császár hűségi mellett, másutt resartiálják; 
ha onnét is kiűzik, ugyan más végvárban menjenek, mindaddig 
vitézkedjenek, mig egy tart bennek. 

Kivánák, hogy minden szempillantásban két fő ember 
legyen véllek az útban, kik mikor mennek, az zászlótartó ko-
csiján üljenek, hogyha mit indittanak rajtok, azokot legelőször 
is általiőjj ék. 

Öreg álgyu 9. 12. faltörő; 2. taraczk; por 80. mázsa; 
seregbontó sok egy hordóban; szakálos 8000. tüzes szerszám 
kihányó kalacs, fenyős és szurkos szerszám igen sok, kinél több 
egy várban nem lehet. 

Gyalog puskás 83. fegyverderekassok valának 32; in 
summa 115. Kisérte mintegy hatvan lóval Váradig Vass Fe-
rencz, Kamu ti, Huszár. 

Az menetelben ilyen rendet követtek, hogy az hol meg-
szállottak, mindenütt templomot kerestek, az kihez csatolják 
magokot; éjjel penig juxta transactionem senkinek hozzájok 
nem volt szabad menni, mert mindjárt által lőtték. 

N B . Minekelőtte Bocskai feltámadna, küldtek be Bap-
tista Peez regimentéből 300. Újvárban, hogy azt az helyt azzal 
erősitsék; ennek felét vitte Gláncz Fogarasban, az fele ma-
radt U j j várban Alexander Lucinussal. Maradott még az Peez 
regimentében három zászlóalja ; magának Kibisnek az zászlója 
Fogarasban volt, az zászlótartó csak képebeli ember volt, ez is 
Dévára mene ; most ott három zászló vagyon. Mindezek . . . . 
tudniillik, és az félszemű Carolus Cra kapitány Ribis regimen-
tiből valók és slesiák. Egy regimentben 10. zászló vagyon, azaz 
három ezer ember. 

Az Peez hada sokféle nemzetből áll vala. 
Mikor Ujjvárat megadták, azt mondotta az zászlótartó: 

bárcsak egyszer ostromlották volna meg Ujjvárat, hadd látták 
volna az magyarok, micsoda könnyen adják meg az nímetek 
az vá ra t ; ez lőtt volna osztán mind böcsűletekre, s mind ment-
ségekre az hol kellett volna. 

Pos tá ja által megparancsolá az fejedelem, hogy Váradra 
be ne bocsássák az ujj vári nímeteket, mert nem akarja, hogy 
Váradban ellensége szaporodjék. 

A z váradi nímetnek egy részit vágták le az jeneiek az 
gyulai törökökkel együtt, mivel ők is azelőtt levágtak vala egy 
néhány hajdút. Veszett nímet 124. Gyulára vittek el 25. Az 
kapitány is alig szaladott, 

23* 

Oldalt: 
Lövőszer-
szám volt 

Újvárban. 

Oldalt: 
Az 

kiment ní-
met prae-

sidium. 
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Hédervári-collectio. Tom. 33. Fol. 310. 

1606. Ez nyáron augustusban nagy gyanuság lűn Hadul 
vajdára, liogy Érdélre igyekeznék alattomba, ugyannira, liogy 
Bocskay fejedelem ugyan az fővezérnél Dervis pasánál töre-
kedett felőle Körösi István oratora által, ki az portán volt, 
hogy kivessék Radult Havasalföldéből. De az pasa semmi-
képen arra nem vehette magát, hogy Radult kivettesse onnat, 
nem kell azzal — úgymond — hirtelenkedni, mert én tudom 
bizonyoson, hogy liive az császárnak. Végre Kőrössi István 
arra vötte az pasát, hogy megparancsolta Simeon vajdának, 
hogy minden népével készen legyen és az mikor parancsolja, 
mindjárt induljon. Ez suspicionak eltávoztatásáért Radul 
mense Octobri ejusdem anni külde Kassára Bocskay hoz fű-
követet, kitűl egy szép aranyas köves nyerget küldött az feje-
delemnek. Ez gyanuságért fogatta meg Bocskay Rácz Györ-
gyöt és Kamuti Farkast Érdélben. Ugyanakkor Dervis pasa 
megparancsolta nemcsak Simeon vajdának, hanem Heder pa-
sának is, hogy az Duna mellett készen legyen az dobrocsai és 
Duna mellíki haddal, és mihelt parancsolják, mindjárt indul-
janak. 

1606. Keörössi István az portán Bocskay oratora igen 
tractálta az lengel fejedelemsiget Bocskaynak, hogy neki adja 
az császár, sok ratiókkal mert német akar bele szállani. Olasz-
ország Németországgal határos, Német az Lengellel, az Len-
gel az Muszkával és az Muszkához nem messze az Kazul. Igy 
ha Lengelországba német leszen, ugyan körül veszik az csá-
szár birodalmát és ugy tractálhatnak az török császár ellen, 
valamint szinte akarnak, követek más országba menten me-
hetnek, Olaszországból szinte Kazulhoz. De ha Bocskay me-
gyen be az királságra, igy mint egy sárkány keresztül fekszik 
utókban, és nem tractálhatnak az Kazullal és muszkával. Se-
cunda ratio, mert Bátori István vajda is Érdélből ment az 
királságra, és az nagy Memhed pasa commendálásából küldte 
az császár az királságra, ugyan ezen dologrúl küldte az vezír 
pasa Kassára Bocskayhoz Ibraim agát is, ki horvát fi. 

Tiriakli Haszon basát, Bocskay István fejedelem pana-
szára tötte az császár mazullá. 

1606. Az Kazil bas egy erős várost Genczet szállotta 
volt meg, és úgy elbizta volt magát, hogy sohonnét semmit 
nem félt, de az . . . (vége hiányzik.) 

Oldalt: : 
Portai hi-
rekKőrösi 
István le-

veléből. . 

Oldalt : 
iß. Teleki 

Mihály 
írásával: 

Bocskai 
mint vá-
gyott az 
L. király-

ságra. 
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Erd. Muz. 307. 1. 

A z k o l o s v á r i m a g y a r o k s u p l i c a t i ó j a a d s e r e -
n i s s i m u m p r i n e i p e m S t e p h a n um, k i k e t G e l y e n 
I m r e K o l o s v á r a t t 27. S e p t . a n n o 1603. m e g f o g a -

t o t t v o l t e t c . 

Elvöttük kgls urunk és természet szerént való kgls fe-
jedelmünk az felséged igaz könyörgésünkhez mutatott kegyel-
mességit, holott serio megparancsolta felséged, hogy az fog-
lyok és Gellén Imre között törvény szolgáltassék, melyért tel-
jes életünkben az szent istentől sz. áldást kívánunk fölséged-
nek. Holot t minden keresztyén fejedelmeknél nyilván vagyon 
az fölséged boldog emlékezeti, miképpen az mindenható isten 
fegyverkeztette legyen fölségedet az ő neve szidalmazó törvén-
telen s erőszak cselekedő és szerelmes nemzetséginek teljesség-
gel elpusztító nemzetség ellen. Mely törvéntelenségben mi raj-
tunk is szegény magyarokon itt Kolosváratt, szánszándékból 
végezésből részünk lön, mert el akarának veszteni mint régen 
az csallyán bokrot etc, Közülünk Déván is vágának le, mert 
Gellyén Imre az időbeli főbiránk levén, reánk eskütt, kinek 
liüti, keze írása nálunk vagyon írása pecséti 20. articulusban. 
Olyalc is vannak, hogy mi magyarok az piaczon török zász-
lót emeltünk, és hogy az szászokot le akartuk vágni, kiben 
semmi úgy nem volt; de hogy az gyalázatos halálnak rajtunk 
való véghez vitelének jobb módja legyen, és hogy funditus de-
leáltassunk, hiti után kiket nappal, nímelyeket éjjel fegyveres, 
hópénzes drabantokkal házunkra rohanván fogva vitetett, töm-
löczöztetett és 200. egy néhány najng fogva tartatott, Az város 
kapui kolcsait kezéhez vévén és szászokkal, praefectusokkal 
őriztetvén senkit az magyarok közül ki nem eresztettek; és 
igy az ki közülünk főbiróságot viselt az miriszlai győzedelem-
kor és hazánknak igazán szolgált, éjjel megfogatta az több ta-
nácsbeliekkel együtt, kinek nevek felséged előtt ezen supplicá-
tióban vagyon igaz patríciusokkal. Az egész városnak derék 
privilegioma, uniója elllen (mely unió ekképpen vagyon con-
firmálva: si qua pars violaverit aut in parte, aut in toto sub 
amissione capitis et bonorum priváltassék. De ennek mi bün-
tetése legyen, nem minket illet, nem is keressük mi) igy csele-
kedett, Ez fogságunk alatt házainkot, pinczéinket, asztalinkot, 
ládáinkot feltörték az isten ellen való nímetek. vallonok. Az 
több fogságban mellettünk levő nemességet, patkószegeket ver-
vén fejekben, iszonyú halállal rekkentették el; mi is éjjel nap-
pal ezen szörnyű halált vártuk, és igy minden jovainktól prae-
dáltattunk. Mikor immár minden reménségünkben az ur isten 

1606. 
jun. 
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kivül megfogyatkoztunk volnn, holott teljességgel az halálra 
voltunk rendelve, az magyar nemzetnek gyalázatjára kelleték az 
magyarországi istenfélő praedicatorokhoz folyamodnunk; egész 
ecclesiáúl könyörgöttek érettünk az nagyságos urakkal, és igy 
az úristen módot talála, kik saccon nímelyeknek hogy sem-
mije nem volt, úgy szabadultunk meg: Hasson be kegyelmes 
urunk apró árváinkkal való siralmas fohászkodásink ennyi esz-
tendőtől fogva úgymint 1603.esztendőtől septembernek 27.nap-
jától fogva való esedezésünk az felséged sziviben, et fiat justitia, 
mert ez mai napig is áruló nevünk vagyon. Noha fölséged de-
mandálta az törvény útát, és immár az törvény útán is vagyunk 
de minthogy bízik gazdagságában, különb-különbféle dilatió-
kat keresvén halogatja az törvényt; igyekezik fölségedtől dilá-
tiót kérni, mutogatván, hogy nincsen az, ki az appellatiót meg-
nézze, mert az tanácsnak egy része peres, másik része testis. 
Nyilván vagyon felségednél, hogy az 12. tanácson kivül vannak 
még 100. emberek, kik mind felségednek, mind az törvénynek 
hűtősök. Könyörgünk azért felségednek alázatosan, kegyelmes-
ségiből méltóztassék parancsolni, hogy ez causának meglátására 
választassanak azok közül, kik 100. emberek. Appellátiónkot 
meglátván, eresztessék az fölséged széki eleiben, mert most 
sem szűnik meg az titkon és nyilván való fenyegetéstől, szidal-
mazástól. Mely fölséged kgls reánk való tekintésiért több hí-
vei között, kik az gyalázatos fogságban teljességgel elnyomo-
rodtunk szintén, ne kellessék fölségedet gyakorta fárasztanunk 
és nékünk is fáradnunk, költenünk; sőt minden tergiversatiót 
hátra hagyván, fiat justitia, miképpen azelőtt is megparan-
csolta volt fölséged, hogy ne adassék haladék neki. Mely ke-
gyelmességiért az hatalmas isten minden igyeiben legyen föl-
ségeddel, és minden ellenségin tegye győzedelmessé megrom-
lott hazánknak épületire, és az úristennek tisztességinck elő-
menetelne. 

K. V. V. F. 
NB. í r t ák ez supplicatiót az kolosváriak anno 1606. 

mense Junio. 

N o m i n a c a p t i v o r u m C o l o s v a r i e n s i u m t a m Se-
n a t o r u m, q u a m a 1 i o r u m: 

Gregorius Bornemisza, Stephanus Szécsi, Thomas Masas, 
Andreas Szabó, Stephanus Tótházi defunctus, Yalentinus Peg-
reczi, Stephanus Asztalos, Joannes Bácsi, Joannes Literátus, 
Paulus Balassi defunctus, Andreas Krajczár, Stephanus Lite-
rátus Zeky, Stephanus Bailos, Ambrosius Szigyártó, Stepha-
nus Géczi, Francíscus Baka, Michael Pápai, Emericus Arki, 
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Esaias Nagy, Emericus Borbély, Melchior Lónay, Stephanus 
Palástos, Nicolaus Literátus et Mattlieus Nagy. 

Ugyanazon kéz által írva : Ez az irás praepostero ordine 
vagyon, mert külömben nem lehetett, redigálást kivan. 

Erd. Muz. 299. lap. 

L i p p á t az r á c z o k B o c s k a i u r u n k n a k v i s z s z a -
a d j á k. 

Petneházi István az Rákos mezejéről mikor haza jött 
volna, Simon diák Pécsi az fejedelem secretariussa szól neki: 
jobb egyéb dolgok között az Lippa vétele felől gondolkozni, 
hogy valami practicával viszszavehetnők ugyanazon ráczok ál-
tal, k ik Lippát török kézhez adták. Kellene inditani úgy az dol-
got, hogy Bocskai urunknak se lenne hire benne, tudniillik, 
hogy mindenkor azzal menthetné ő nagysága magát az török 
előtt, hogy ő hire nélkül adták vissza az ráczok. Es ha mi oly 
nagy dolog lönne is, ne vethetnének urunkra érette az törökök. 
Mondta Simon ezt is Petneházinak, hogy mikor Szulimán 
császár megvötte Rodust, és Szulimán hűtire az sok gazdag 
olosz urak kitakarodnának Rodusból, megyen Ibrahim passa 
Szulimánhoz és mond neki, hogy nem kellene ezeket, az oloszo-
kot elbocsátani, mert másutt ilyen erősséget épitnek ismét, és 
valahol lesznek nagy ártalmunkra való dolgot cselekesznek; 
minthogy azután ugyanezen oloszok szállottak be Maltában, 
és azok fundálták erősben, és megerősítették az török ellen. 
Mond erre Szulimán császár: Bezzeg Ibrahim, ha ezt az én 
hírem nélkül cselekedted volna, hogy mind levágattad volna, 
nagy jutalmat érdemlenél tőllem érette; de miérthogy enge-
met is részeltettél tanácsoddal, nem akarom meggyalázni 
azzal hitemet, hanem elbocsátom békével őköt; noha látta, 
hogy Maltában szintén olyan ellenség leszen, mint annak 
előtte. 

Simon diák persvadeálja Petneházinak és Petneházi rá 
veszi magát : H a — úgymond — hazámnak jováért valami 
bujdosást szenvedek is, nyilván próbálok valamit, jóllehet félő, 
hogy az két nagy fejedelem között valami nagy háborúság ne 
essék. Simon mindenképpen biztatja, hogy ne gondoljon sem-
mit vélle ; megoltalmazza Bocskai fejedelemnél, és megmenti 
minden módon, liőgy semmi nyavalyája nem következik innét, 
Lakot t akkor egy vladica oláh pap Száva nevü Jenőben; 
ezzel közli Petneházi az dolgot, küldi be Lippában, ki nagy 
liitetéssel az főfő ráczokot arra veszi, hogy Bocskai urunknak 
visszaadják az várat és az várost, csakhogy minden elébbi vét-
keket bocsássa meg. Melyre mikor mind az vladica, mind Pet~ 

1606. 



360 SZAMOSKÖZY' ISTVÁN. 

neházi rákötötték volna magokot, az ráczok is arra mennek, 
ugyan keresztyénnek adják az várost Voltak akkor főrácz 
liadnagyok Lippában ezek: Raduly kapitány, Kalauz Péter, 
Papi Stepán, Deli Száva, Nedal Boszno, Radán Sztarkovics 
Peja; ezek mind fő emberek. Ezeknek Petnebázi s az vladica 
és több fő emberek btitöt adának, mely hütlevélen bét pecsét 
volt, hogy senkinek semmi bántása nem leszen sem személyek-
ben, sem marháj okban, csakhogy az várat adják magyar kezé-
hez, és ő magok is ott legyenek. 

Annakelőtte küldte volt Rákóczi Lajos Nagy Lőrinczet 
szintén Nyitra várától oda Jenő felé, hogyha Lippát megadják, 
ő az ő hajdúival, kik úgymint 300. voltanak, szállana be Lip-
pában. Volt az várban 500. török; az városban ráczok voltak 
és valami török is. Az törökök közt volt az városban Abysu 
passa jancsár aga, Csorbazia és Abduraman, Ibrai bég is, ki 
azelőtt jenei bég volt, ott benn volt az várban. Továbbá az 
ráczok igy végeztek Nagy Lőrinczczel, hogy mihelt álgvulövé-
seket hall az városban, mindjárást az kapura jöjjön, az leszen 
jele az törökre való támadásnak onnat belől. 

Lőrincz ezt is végezte volt véllek, hogy mig valami főtö-
röknek fejit ki nem küldik, addig be nem megyen az városban. 

Ezek igy levén, az rácz az törökre támad nagy hirtelen 
az városban. Legelsőbben Kalauz Péter egy fekete szakálu 
öreg rácz vágta le Abiszu passát jancsár agát, és ennek fejét 
küldék ki Nagy Lőrincznek, és igy Nagy Lőrincz mindjárt az 
kapura ment, és az ráczok is egynehány zászlóval az kapu előtt 
voltak, és bebocsátották Nagy Lőrinczet mind az 300. hajdúval, 
és igy Bocskai urunk számára foglalták az várost. Ez dolog volt 
anno 1606. 7. Április. Tripol rácz volt kapus hadnagy Lippában, 
az rodnai kaput őrzötte; ő volt porkoláb ott az hidon való ka-
punál, ennek adá az hét pecsétes levelet Nagy Lőrincz. 

Volt az várban Lippában 500. török, kik semmiképpen 
meg nem adták az várat. Veszett el az városban 200. török. 

Ez dolgot megértvén az tömösvári passa, mindjárt min-
den végekből törökököt gyűjt egyben Lippa segitségire. Pan-
csovárúl, Becséről és minden végekből úgymint 1000. gyalo-
got és ezer lovagot. Ezeknek főhadnagyok volt Pajazit aga, kit 
az harczon sebben fogtak meg, és azután az városban bevivén 
ott holt meg. Ez két ezer Lippa alá menvén, csak közel az vá-
roshoz seregben állottak. Az városban ráczok voltak, az vár-
ban törökök. Sok beszédek között kérdék, ha hirivel volna ez 
Bocskainak, hogy az két fejedelem között ilyen háborúságot 
szerzettenek volna. Onnét belől ezt mondották: nincs hirivel 
Bocskai királynak, hanem ő magoktól cselekedték, mert azelőtt 
js magyaré volt, azért adták meg az magyarnak. Azután kéz-
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liez kérék Kalauz Pétert, Tripolt és fő ráczokot, de azok sem-
mit nem adtanak ki. Igy az ráczok és magyarok összebeszél-
getvén egy hajnalban 18. Április kiütnek az törökre, nagy erős 
harczot vivának; megkezdette vala tolni az török az magyar 
és rácz lovagot, mikor Nagy Lőrincz az ő hajdújával az török 
gyalogjára ütött, és ő futamtatta meg az törököt egészen. Igy 
megfutamtatták az törököt egy méjföldig vágták őköt. Veszett 
az törökben az melyet ők is megvallottak 13. száz; egy ele-
vent sem fogtak, banem mind megölték őköt akármint mondot-
ták, hogy megadják magokot. 3 taraczkot öreget nyertek, kiket 
Lippában bevittek, melyeket csak azelőtt nagypénteken nyer-
tek volt el Borbély György kapitánysága alól Lippáról. Csak 
aga 16. veszett. Végre az várbeli törökök hütre megadták ma-
gokot. Harmadfélszáz törököt asszonvembereket, gyermekeket 
bocsátottak ki Lippából. Ezeket az Marosra haj ókra bocsátot-
ták. Nagy Lőrincz és Szentandrási késérték el ötven gyalog-
gal és ötven lovaggal mind Aradig; onnét ment haza kiki hova 
akart. Voltak oláh asszonyemberek és gyermekek, kik szabad-
akaratjok szerént elmentenek. 

(Pray-coll. Res. Trans, tom. H. 58. f. CLXXVIII. 348.1.) 

P o p p e l L á s z l ó . 
Poppel László nagy cseh úr ezért fogatott volt meg az 

császártól, liogy nagy pártot indított volt ellene. Egy mulató 
kerte vagyon az császárnak Prágában, melynek Brandaiz neve, 
oda gyakorta szokott az császár menni. Ott rejtek helyen húsz 
fegyverest állatott volt Poppel, hogy az császárt megöljék. — 
Megtudóclott ez dolog valamiképen és az húsz fegyverest rútúl 
megölette az császár, Poppelt megfogatta és minden jószágát 
elvévén, fogságra vetette. Igy mondják; a ki jobban tudja, 
mondja jobban. 

(Szamosközy sajátkezű jegyzete.) 

(Pray-coll. Res. Transs. tom. J. 59. Nr. 22. 

I n S t e p l i a n i B o c s k a y p r i n c i p i s l i b e r a l i t a t e m . 
1607. S. Z. *) 

Promittis Semper, nun quam das, inclyte priuceps, 
Atque tibi in promptu est vox male grata : D a b o . 

Mitte futura loqui ; praesentibus utere verbis, 
Dicatur potius unica syllaba : D o. 

11 e m. 
Quid veliat heu serus vesper, nescimus, et atranx 

Ad mortem nobis quaelibet hora patet. 

*) Stepli. Zamosköz}\ 

1606. 

1606. 
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Quotidie Lachesis nostros inquirit in annos, 
Torvus et exspectat funera nostra Cliaron. 

Tu tarnen oblitus sortis, Stephane inclyte princeps, 
Spondens victuro tempóra multa tibi. 

Et cum dena tuis indulserit Atropos annis 
Lustra, tarnen lustris addere lustra cupis. 

Ac veluti cervos cupias praevertere vitä, 
Innumeras manibus tangere parcis opes. 

Yive tibi et nobis princeps, nec differ in horas 
Et quae vis aliis reddere, redde cito. 

I t e m . 
Quam dives Mida Phryx, quam Croesus Lydius, et quam 

Darius aut Xerxes atque Lucullus erant. 
Tantum ego divitiis alios praeverto. Sed unde hoc'? 

Ditavit princeps pollicitis Stephanus, 

I t em. 
Paupertas valeas, montes mihi donat et aurum, 

Yox Stepliani, toties et repetita fides. 
Sed timeo ad Graecas ne fiant illa calendas, 

lata dies etenim tarda redire solet. 
11 e m. 

Hegibus e Graecis fuit oliin nomine Ao'woi. *) 

Sic poterit Stephanus nomen habere : D a b o . 
I t em. 

Promittis semper, nil das tarnen, optime princeps, Unum D o est melius, quam — mihi —• mille D a b o . 
I t e m . J a m b i c i s . 

Sum quicquid usquam divitam fuit, Midas, 
Craesus, Lucullus, Seneca, Crassus, Darius. 
Tarn divitem me reddidit benignitas 
Et principis Stephani alma liberalitas, 
Sed plena verbis et sonis inanibus. 
Namque his in opibus Irus adhuc sum miser. 

I t em. 
Vis tua perpetuis mandari nomina chartis 

Et quas pro populo res geris Ungarico. 
Atidio : sed partis parcit tua dextera nummis, 

Quaesitiqua tenax arca recondit opes. 
Das nihil et poscis : nescis, Stephane inclyte, nescis, 

Quam gravis ad musas pandat Apollo viam. 
Quanto victurae chartae sudore parentur, 

Unde solet magnis surgere f'ama viris. 
Si tua res agitur, pretium te pendere oportet: 

Aut igitur da aliquid, aut ego scribo nihil. 
I t em. 

Cunctaris nostris mercedem reddere scriptis, 
Plena licet gazas degravet arca tuas. 

*) Idest: dabo. (Szamosközyjegyzete.) 
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Compositis turgent aeraria densa metallis, 
Illa sed in tenebris clausaque nocte latent. 

Non levis illorum tinnitibus insonat aer, 
Nec trutinat massas pendula libra graves. 

Tales hesperidum pomaria fúlva dracones, 
Sic formica suas iudica servat opes. 

Accipe daque aliquid : sic sanxit cana vetustas : 
Namque decet largas regibus esse manus 

Quid tibi suspensam tardat cunctatio mentem ? 
Haec summa est voti: da, dare namque potes. 

S. Z. ( = S t e p li. Z a m o s k ö z y . ) 

Erd. Muz. 313. 1. 1607. 

Levele által Imrefi Jánost gróf Drugeth Bálint inti? 
liogy ne vágyódjék az fejedelemségre, ne szerezzen sok átko-
zódást, siralmat az szegény erdélyieknek, tudván azt, liogy sza-
bad választások vagyon. Ne gyűttessen hadat reájok, tudják 
ők, kit kell magoknak választani, ad az Jehova isten fejedelmet 
nekiek. Nincs az urak közül csak egy is, ki azt mondhatná, 
hogy Erdély sajátja; szabadok ők magokkal. Bizony az úristen 
az vérszomjuliozókot nem áldja meg; csak két ember haláláról 
is embernek nagy számadással kell lenni isten előtt. 

Erd. Muz. 313. 1. 1608. 

Engemet, Sennyei Pungráczot külde urunk az magya-
rokhoz Kassára, kik egyben gyűlve táborban valának; és on-
nan az liajduság közé ablegála, hogy az hajdúságot — kik 
vanmik 16. ezeren, az törökökkel egyetértnek, — leszállita-
nók. Én megmondhatatlan nagy difii cultá sokkal végben vím 
(így) követségemet. Az hajdúkkal veténk 50. napi frigyet 
nagy nehezen, minden dolog in suspenso maradván. Azután 
megmondok, hogy Forgács Zsigmondot és Dóczi Andrást 
Kassában nem szenvedjük, hanem magyar mi liűtünkön való 
fejedelem legyen, az penig Homonnai uram legyen ; nem akar-
juk az nímet császárt szolgálni, mert sokszor hiti ellen csele-
kedett, mer t bálványozó, mert nem magyar. 

(Pray-coll. Res. Transs. tom. H . 58. f. CII. 36. 1. 1 6 0 8 . 

Ad P a u l u m p o é t a m. 

Misisti, mihi Paule amice, Carmen, 
Lauru Pieria nihil politum, 
Nec cedrum, nec oleus probam lucernáin, 
Sed fuligine somnioque tinctum ; 
Quod dum mente, oculis, manu revolvo, 
Mirum, protinus oscitare coepi, 
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Ex quo sentio te quoque oscitasse, 
Scombris quum faceres poéma dignum. 
Ah, versus mihi da politiores, 
Non possum legere oscitationes. *) 

S. Z. (— Steplianus Zamosközy) 1608. Januario. 
(Eredeti Szamosközy kezével.) 

1 6 0 8 . Pray-Coll. Res. Trans, tom. J. 59. Nr. 8. 659—660. 1. 

S z a m o s k ö z y f ö l j e g y z é s e . 

Nova ex Constantinopoli anno 1608. ex litteris Terdzu-
man Jahya ckauz interpraetis Turcarum caesaris ad Stepha-
num Körösi Constantinopoli reversum in Transilvaniam. 

Trés legati Haydonum ab Andrea Nagy ex Ungaria ad 
portám venerunt, isti: Andreas Farkas, Steplianus Nánásy, 
Paulus Kys, qui negotia Valentini Homonnay tractabant, ut 
caesarea Maiestas regiam dignitatem benevole illi oblatam de 
novo contirmare et ut Homonnaius illám non respuere sed 
agnosoere vellet per litteras suas mandatorias illum ut com-
monefaceret. Quos legatos summo honore regio more suscepe-
runt, illis omnes chauzii usqne ad oppidum Czekmesi et prae-
cipue a tliesaurario Ahmed passa cum tribus equis pulcher-
rime ornatis obviam missi, per mediam urbem pompose ad 
hospitium quondam oratoris imperatoris Romani introduxe-
runt, inde quotidie regio more laute et splendide illos tracta-
verunt: ita quod omnes oratores in fulgidissima porta existen-
tes de hac tractatione admirati sunt. Quoniam illi quotidie 
apud aedes passarum in locis amaticis (?) in portu maris et 
per terras in liortis ad convivia vocabantur, denique cum equis 
et piilclierrimis muneribus, pecuniis ac sericis vestibus con-
donati, itemque viginti millia thalerorum secum ferentes dis-
cesserunt. H i legati cum audivissent Andreám Literatum 
officialem Rágoczy in fulgidissima porta adesse, illum aliquo-
ties per Joannem Thuri servitorem vestrum ad se invitarunt. 
Quos Andreas Diacus respuens [nec] illos convenire nec illos 
vi dere dignos iudicabat. Joannem Thuri etiam cum securi, tur-
cice baltha, ex domo eiicere, illos liaidones infamia et male-
dictione conviciabatur. Quod mihi admodum mirandum fuerat, 
cum ab omnibus veziriis, passis et thesaurariis summo honore 
afficiebantur, ab Diaco autem vestro illi contemnebantur. 

*) Az utolsó sor helyett eredetileg a következő négy sor állott: 
Ne dum pexdego, dormiant ocelli, 
Non volvo, nisi dormitanter, istas 
Quas mittis mihi dormitationes, 
Et tardi ingenii oscitationes. 
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Contra veziriorum enim voluntatem cum Yalachis magis con-
versans illorum negotia fidelius quam Hungarorum tractabat, 
commendans Semper ndelitatem Raduli vaidae et integritatem 
Ragocii. Sed vezirii iamdiu ex litteris imperatoris Romani cer-
tiores facti sunt, Ragocium imperatoris Romani vasallum esse 
factum, quemadmodum et postea legati Gabrielis Batory idem 
confirmabant. Postea venerunt (sic) ad sublimem portám Gas-
parus Batlio de Magasparti a Gabriele Batorio et Andrea 
Nagy et Joanne Elek missi, contra Homonnaium protestáns, 
autboritate vero Andreae Nagy et eius copiarum voluntate 
Gábrielem Batbori ad principatum Transsilvaniae commen-
dans. H ic legátus eodem modo omni bonore susceptus, in eo-
dem liospittio receptus et cum muneribus lioneste dimissus est. 

D e Asia liec scire debetis. Thesaurarius supremus Ah-
med passa generalis factus contra rebelles asiaticos ac 20 die 
Junii 1608 cum lustratione totius aulae ex Constantinopoli in 
campum supra Scrutarium (Chalcedonem) in Asiam navigavit 
Rebellis supremus vocatur Calender Ogli prope Outahiam in 
oppido Begpazar absque ullo timore cum 6000 latrónum re-
sidet. Al ter rebellis Tawil nominatus prope Anguriam residet 
cum 4000 latronibus, cuius exercituum copiae 1000 fraudulen-
ter urbem Anguriam ingressae, omnes in unum ab urbanis 
caesi ac trucidati sunt. Tertius rebellis Czimsit nominatus supra 
Caramaniam in civitate Adena residet. — Murát passa autem 
.generalis supremus contra Persiam, suam residentiam habet 
1n Halepo, qui officium suum hucusque strenue gerit ac cum 
fota fere Arabia rebellis facta, singuli principes et beghi sui 
iuris esse inceperunt. Caeso Czamballote caeteri omnes reversi, 
caes. suam Maiestatem agnoscentes pacificati, erga Murád 
passam sese oppignoraverunt, ad ignominiam Czamballoti uxo-
rem cum filiabus in fore et matrem eius pro 24 asperis vendi-
derunt. ^ 

Maan Ogli ex familia antiqua principum Araborum sub 
se habens 40 millia archibuserorum, hic proprium suum filium 
fidelitatis suae obsidem ad Murát passam misit. Szeyff Ogli ex 
familia antiqua Araborum principum supra Babiloniam in con-
finibusIndiarum, hic etiam íilii sui filium fidelitatis suae obsidem 
Murát passae oppignoravit. Abrus Ogli ex familia Araborum 
principum in confinio Damasci urbis sub monte Libano resi-
dens fratrum, suum iuniorem Murát passae oppignoravit. Abbu 
Szeyt ex antiquissima familia Arabum principum ab urbe Da-
masco trans Jerusalem longe lateque per Arabiam gubernans 
factus rebellis, a militibtis nostris (Turcarum) caesus, ipsémét 
vivus captus, urbs etiam Jerusalem reoccupata est. Missus erat 
Hussein) passa cum exercitu expeditissimo contra praedictum 
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Abbu Szey t, qui cum audiret Hussein passam parare pontem 
supra Jordanum flumen: Abbu Szeyt cum exercitu suo plena-
rio illi obviam proficiscens, ita quod coliortes exercituum illo-
rum in utraque parte riparum Jordani aspiciebantur: noctu 
Húszéin passa pontem navigio ligans Jordanum transivit et ex 
improviso illum Abuszeyt cum toto suo exercitu profligavit, 
ipsius castra, bellicas machinas, et thesaurum versus Alepum 
deduxit. 

Ex Persia venerunt legati ad Murát passam de pace 
tractantes, quod rex Persiae Sab Abbasz excepta urbe Tauri-
sio seu Tebriz alias arces omnes restituere vellet. Per totam 
Asiam Caritas victualium magna. Loco defuncti principes Tar-
tarorum maior ipsius fráter [qui] kic Constantinopoli ab an-
nis quatuor in arce nova Bosphori in dura captivitate teneba-
tur, nunc cum fratribus suis dimissus, autoritate imperatoris 
Turcarum princeps Tartarorum factus, cum 12 galeis trire-
mibus instructusj optimis muneribus ab imperatore donatus, 
in mense Maio per mare nigrum Crimaeam versus profectus 
est. Maior autem filius defuncti principis abisto tempore se-
dem patris sui occupans, sponte reliquit per terras acper Mol-
dáviám cum 2000 Ckercaziorum ad affinem suum Ahmed pas-
sam in Zilistra residentem profectus est, Ahmed aga autem 
consiliarius supremus Tartarorum uxorem et 4 minores filios 
defuncti principis per mare nigrum Constantinopolim abduxit, 
qui honorifice tractantur. 

Ezeket irtam Jahyah Terdzuman tolmács kezeirásából, 
dátum ex Constantinopoli 2. die Julii anno 1608. 

1 6 0 8 . Pray-coll. B. Transs. 59. J. 53. 1. 
nov. 13. 

A rendele fölterjesztése Mátyáshoz 1608. nov. 13-ról köv. 
aláírással: 

Ex consilio statuum et ordinum regniHun-
gariae, 13. die Novembris anno 1608. 

Szamosközy másolata következő jegyzettel kisérve : 
Quandoquidem dnus comes palatínus regni spectabilis ac 

mgcus dnus Stephanus Uliésházy, cum aliis sibi adjunctis com-
missariis ex consensu suae regiae mattis in certis legatis illu-
strissimi principis vajvodae Transylvaniae niagnificis nimirum 
Joanne Imrefiy et Sigismundo Kornis, in bonorum regni et pub-
licae pacis permansionem,Cassoviae certos articulos concluserit, 
illosque cum ipsémét princeps tarn Transilvani, juramento et 
peculiaribus reuersalibus íirmarint; usque illi articuli hic etiam 
tarn per mattem suam regiam, quam etiam status et ordines 
regni solenniter confirmarentur, speciales suos nuncios magni-
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ficos niuiirum Nicolaum Segbniey et praefatum Sigismundum 
Kornis ad praesentem regni diaetam transmittens, idem prin-
ceps institit. Itaque illis omnibus et singulis per memoratum 
dnum palatinum, aliosque sibi adjunctos principemque et Tran-
silvanos conclusis, status et ordines regni consentiunt; eaque 
omnia ratificant praesentibusque articulis inserendos de-
cernunt. 

(Pray-coll. Res. Trans, tom. H. 58. f. CLXX. 616. 1. 

S z a m o s k ö z y j e g y z e t e a k o z á k o k r ó l . 
D e Cozakis seu Kozacy, sic Alexander Gaguinus, 
Sunt pedites, qui bostem furtive et inopinate adoriri so-

lent. I tal ice corsari, germanice Freibiteri dicuntur, qui in mari 
latrocinantur. Sed Rutbenis buiusmodi Kozacy dicuntur, qui 
vias bostium circumsident et furtive inopinateque interdum de-
cem Kozacy ad centum Moscbos ex insidiis irruunt inopinatos-
que trucidant, (Hos, opinor, latiné dixeris terrestres piratas.) 

Oldaljegyzet. De Kozakis vide in Gamma pag. 237. *) 

(Pray-coll. Res. Transs. tom. H. 58. f. CLXXVIII. 347. 1. 

S z a m o s k ö z y k ü l ö n f é l e j e g y z e t e i . 
A Balamir quem regem Hunorum dicit Urspergensius, 

pag. 107, superest nomen ]>agi Bolomér ad Marisum, et pag. 
seq. Balamir filius Uvandalirici Gothorum regis. 

Eden Hebraeis paradisus, binc familia Edenfiorum in 
Ungaria. 

Traianus Dacorum pileatis Sacisque nationibus, Deci-
balo rege ac Sardoniis domitis sex . . . . victor, 514, ver. 43, 
ubi pro Sacis nonnulli legendum volunt Jazygis, sed si dica-
mus Sas is idest Saxonibus Transilvanis et pro Sardoniis vult 
Scbottus Dardaniis vel Sauromatis. Sed Sardonios in Tran-
silvania liabitasse olim, testatur etianmum oppidum Sdrd et 
Serdahely idest locus Sardoniorum. 

Yrspergensius Ungaros vocat Ungarios, sicut et Dalma-
tas vocat Dalmatios, usitato illi vocabulo. De Ungaris sic pag. 
206.: »Dalmatii conduxerunt adversus Henricum Othonis 
filium Avares, quos modo vocamus Ungarios, qui ut quidam 

*) Jegyzet-gyűjtemény volt-e ez, melynek idézett helye a föntebb 
nevezett Alexander Graguinus ra vonatkozik, vagy Sz. által összeállított 
Lexicon-féle ? 
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putant, reliquiae sunt Hunor um, qui ut in Gothorum legitur 
história, egressi a Gothis multa mala inferebant gentibus fini-
timis, quos postremo Pannoniam inhabitantes Carolus Magnus 
devicit et ut dicitur a consveta gentium depopulatione ingenti 
valló circumclusos prohibuit, quod opus Arnolplius imperátor 
destruxit eosque contra Zuenteboldum Maravanorum regem 
in auxilium sibi eduxit. Qui deinde quantam stragem quan-
tamque iniuriam Francorum regno fecerint, urbes ac regiones 
adliuc desolatae testantur. Hi etiam a Dalmatiis evocati, ma-
gnam cladem in Saxonia fecerunt multamque praedam ab-
duxerunt.« etc. 

Sic in mar giné: »Damnum Germaniae illatúm ab Un-
garis.« 

xa'ia (?) laconice significat curvum (?) et obliquum 
Straboni, unde Caieta civitas dicta, Ungari kaiats obliquum 
est. Tk. li. h. Caieta. 

Azan moiis Arcadiae, ubi Cybele mater deorum coleba-
tur, hactenus Th. h. h. (ducto nomine ab orientalibus, quibus 
Azon midierem significat, unde AmazonesJ . . . . 

Angaria persica est cursus velocissimus equitum, haud 
dubie ab Agár deductum idest canibus venaticis . . . . 



Szamosközy ok i ra t tára . 

Hev. Coll. LXVIII. 212. (leliúzva 376.) lap. 

Egy régi pergamenára irt oklevélrül irtam le ezeket: 
Következik az okmány másolata, mely szerint: István Magyar-
ország ifjabb királya, Gyula mesternek a nébai László bán 
fiának büsége és szolgálatainak jutalmául az Erdélyben fekvő 
Wiz, Munora, Hassacb és Nogzeg helyeket örökösen adomá-
nyozza. Kelethely nélkül 1263. 

(Másolat Szamosk. által.) 

Pray coll. Res. Trans. Tom. H. 58.1. lapszám Szamosk. kezével : 55—60. 
Bakács Tamás győri püspök levele Geréb László erdélyi 

püspökhöz. Ex Buda 1493. apr. 30. 
Oldalt Szamosközy kezével: Ladislao Geréb, Epo Tran-

sylvano. 

(Egykorú másolat.) 

Pray coll. Res. Trans, tom. H. 58. 
Corvin János levele Geréb László erdélyi püspökhöz, 

melyben kéri, hogy Bikly Jánost Hunyad vára várnagyát vé-
delme alá fogadja. 

±Cx castro Bihigiensi 1497. apr. 1. 

(Szamosközy másolata.) 

Pray coll. Tom. H. 58. III. lapszám Szamosk. kezével : 93 — £6. 

I I . Ulászló levele Sándor Lengyelország királyához a 
moldvai határkérdésben. 

Buda 1503. oct. 16. 
I I . Ulászló levele Tlielegdy István, Balassa Ferencz és 

Czobor Imre moldovai követekhez ugyanakkor és ugyanazon 
ügyben. 

Oldalt Szamosközy által írva az első levél kezdetéhez: 
Stephaiius Moldáviáé vajvoda Ungaris subiectus. 

(Egykon'i másolat.) MON, H U N O . II IST. -— SCRirT . XXX, 2 4 

1263. 

1493. 

1497. 

a p r . 1 . 

1503. 
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1 5 0 8 . Pray Coll. Tom. H. 58. V. Lapszám Szam. által írva és lehúzva: 94—95. 

E x e m p l u m e t c o p i a e a r u m l i t e r a r u m , q u a l e s 
i p s e o r a t o r n o s t e r p r o n e g o t i o s e r e n i s s i m i d o-
m i n i r e g i s P o l o n i e a T u r c o d e b e a t r e p o r t a r e . 

E levélben kéri Ulászló, bogy a békés szomszédság a 
török szultán és lengyel király közt fenntartassék, mit a szul-
tán eskü alatt meg is ígér. 

(Egykorú másolat.) 

1 5 1 6 . Pray Coll. Tom. H. 58. VII. lapszám Szamosközy kezével: 73—74. 

II . Lajos levele X. Leo pápához 1516. melyben kéri, 
hogy a törökkel leendő béke megkötését elősegélje. 

Oldalt Szamosközy irása: Ludovici II. regis epistola. 
Alább: Orat pontificem, ut permittat foedus cum Turca 

inire. 
1 5 2 2 . Pray Coll. Tom. H 58. IX. lapszám Szamosközy által irva : 157 — 158. 

Ferdinand herczeg helytartó és a többi német választó-
fejedelmek és rendek válasza a magyar főpapság és nemesség 
követeinek. Acta Norimberge die vicesima secunda Decembris 
anno domini 1522. 

1 5 3 0 . Pray Coll. R. Trans 58. H. XI. régi sz. 602. 1. (Szamosközy kezével.) 

János király levele VII. Kelemen pápához, melyben Fer-
dinánd ellen panaszolkodik. 1530. 

(Az egész levél Szamosközy irása.) 

1 5 5 4 . Pray Coll. Tom. H. 58. LXII. Lapszám Szamosk. kezével: 162—163. 

A szultán által János Zsigmondnak adott athnaménak 
latin fordítása. 1554. apr. 7. 

(Egykorú példány.) 

1 5 5 5 . Héderváry-Viczay Coll. 27. k. 1. (lapsz. Szamosk. által 150. 155.) 

Bornemisza Pál erdélyi püspök levele a gyulafehérvári 
káptalanhoz, melyben tudósítja azt, hogy Yerner György Ma-
gyarország viselt dolgairúl akarván írni, felszólította őt ada-
tok szolgáltatására; meghagyja a káptalannak, hogy őt a káp-
talan alapításáról, annak viszontagságairól tudósítsa. Gyalu, 
1555. aug. 23. 

A levél kezdeténél oldalt e mondathoz »Perscripsit ad nos 
vir eruditus Georgius Vernerus etc.« Szamosközy jegyzése: 
Georgius Vernerus de rebus ungaricis conatur aliquid seri-
bere. Hic est opinor, praefectus arcis Sáros, qui librum edidit 
de admirandis Ungariae aquis. 

(Eredeti.) 
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Héderváry-Viczay Coll. 27. k. '2. (lapsz. Szamosk. által 151. 152.) 

Csáki Mihály cancellár levele Bátori István váradi ka-
pitányhoz, melyben tudósitja a János Zsigmond által kezdett 
hadjárat állásáról. 1562. jan. 23. 

A levél homlokán oldalt Szamosközi/ irása: Bátori Ist-
vánnak, váradi kapitánnak irja Csáki Mihály cancellarius. 

Alább egy kí-bekezdéshez oldalt-jegyezte Szamosközy: Dió-
dot megszállotta királ' fia. 

A levél második oldalán e kitételhez oldalt »ki elfeletköz-
vén az ő felségéhez való köteléről« etc. Szamosközy jegyzése: 
Balassi Menyhárt volt ez áruló. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. LXVIII. lapszám Szamosk. kezével: 181. 

Oldalt Szamosközy által irva: Bátori Istvánnak adatott 
credentia levél János király fiátúl Maximiliánhoz. 1563. 

A levél alján szintén Szamosközy által irva: ProStephano 
Batori, oratore ad regem Ferdinandum, et Maximilianum. 

(Eredeti.) 

Pray. Coll. Tom. H. 58. LXX. Lapsz. Szamosk. által téve fel : 39—4o-

A császár válasza János Zsigmond levelére, melyben 
béke követelményei és feltételeire kegyelmesen válaszol. 1563. 
jul. 9. 

(Másolat a XVI. század végéről.) 

Pray. Coll. Tom. H. 58. LXV. lapszám Szamosk. kezével: 57 — 58. 

János Zsigmond levele Báthori Istvánnak, melyben uta-
sításokat ad neki arra nézve, hogy a tárgyalás alatti ügyek 
mentől hamarabb végeztessenek el. 1563. jul. 11. 

(Eredeti.) 

Pray. Coll Tom. H. 58. CVIII. lapsz. Szamosk. által: 4 1 7 - 417 b.—417 c. 

János Zsigmond felelete Miksa császár resolutiojára 1563. 
jul. 18. Báthori István követe által. 

Prap. Coll. Tom. II. 58. LXVII. lapsz. Szamosk. kezével: 418 — 428. 

János Zsigmond levele Somlyai Bátori Istvánnak, mely-
ben köszönetét fejezi ki a császár kegyéért, és meghagyja Bá-
torinak, hogy a még végzendő dolgok felett tartandó tanácsko-
zásra gyorsan visszatérjen. 

Felül Szamosközy által irva: Somlay Bátori Istvánnak 
Prágában oratornak irja. 

(Er deti.) 
24* 

1562. 
jan. 23. 

1563. 
apr. 27. 

1563. 
jul. 9. 

1563. 
jul. 11. 

1563. 
okt. 9. 
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Pray Coll. Tom. H. 58. Cl. lapsz. Szamosk. írása: 35—36. 

Az erdélyi követnek adott felelet 1565.-ben. 
Alábbi kibekezdéshez Szamosk. által irva oldalt, ez áll: 

Condiciones pacis cum Maximiliano caesare non esse promul-
gandus. 

(Egykorú másolat.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. LXXXI. lapsz. Szamosk. kezével: 30—31. 
Felül szintén Szamosközy irása: Joannis Il-di querelae 

in Maximii. Caesarem, anno opinor 1565. 
Oldalt az első lapon Szamosközy irása: Pankota a tur-

eis occupata. (Másolat.) 
Pray Coll. R. Trans, tom. H. 58. f. CXXVI. 

Somlyai Bátori István levele János Zsigmondnak, mely-
ben a német császárhoz való küldetésének eredményéről tu-
dósítja. Yiennae ultima die mensis Április, anno salutis 1565. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. LXXXI. lapsz. Szamosközy irása: 260 — 261. 

Felül Szamosközy által irva : Exemplum resolutionis cae-
sareae, circa arestationis initium, dátum Stephano Batori. Vide 
supra 250. 1565. jun. 21. 

Oldalt a resolutió kezdeténél Szamosközy által irva ezen 
évszám: 1565. 

(Másolat ) 

Pray Coll. Ees. Tr. tom. H. 58. f. LXXII. 

Bátori István könyörgő levelének másolata, melyben a 
császártól szabadon bocsáttatását kéri. Erre a császár felelete. 

1566. jun. 27. 
(Egykorú másolat.) 

Pray Coll. tom. H. 58. f. LXXIV. 
Bátori István levele Udalricus Jánoshoz, a német csá-

szári kanczellárlioz, melyben szabadon bocsáttatásáért könyö-
rög. 1566. jun. 30. 

(Eredeti, Bátori irása.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. LXX1II. lapsz. Szamosk. kezével : 250 — 255. 

Szamosk. kezével: Bátori István könyörgött, hogy az bé^si 
fogságból Maximilian császár haza bocsássa : arra való felelet. 

Oldalt Szamosk. irása: 1566. vide infra 260. 
A dátumnál a hónap neve szintén Szamosközy kezével: 

JulÜ- (Másolat.) 

1565. 

1565. 

apr. 30. 

1565. 

1566. 
jun.27. 

1566. 
jun. 30. 

1566. 
jul. 25. 
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Pray Coll. Tom. H. 58. LXXV. lapsz. Szamosk. által irva : 156 — 159. 

A császár válasza Bátori István suplicátiójára 1566. jul. 6. 
(Eredeti.) 

Héderváry Coll. 27. k. 22. (lapszám Szamosk. által 50. 51.) 1 5 6 9 . 

Szelim szultán levele Miksa császárhoz a béke megkö-
tése ügyében. 1569. 

A levél homlokán oldalt Szamosk. kezével: Maximilián 
császárnak irja az török császár. 

(Egykorú másolat.) 

Pray Col. Tom. II. 58. XCI. lapsz. Szamosk. kezével : 279 — 283. 

János Zsigmond levele a bajor herczeghez, házassága 
ügyében 1570. decz. 15. 

Az irat homlokán oldalt Szamosk. kezével: Az bavariai 
berezegnek irja. 

Alább ezen mondathoz »Rogamus itaque« etc. Szamosk. 
oldalt jegyzette : Házasság dolga felől küldötte volt Békést. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. XCII—XCI1I. lapsz. Szamosk. irása : 264—263. 1 5 7 1 . 

Bátor i István vajda esküformája magyar és latin nyel-
ven. 1571. maj. 25. 

(Egykorú másolatok. Közölve Szilágyi »Erd. orszgy. emlékek.« 2. k. 
4 5 8 - 4 5 9 1.) 

Pray Coll. Tom. II. 58. XCIX. lapsz. Szamosk. kezével: 704 — 705. 

Teuffenbach levele Báthori István vajdához, melyben a 
leveleknek török területen való biztosabb szállításáról tanács-
kozik. 1571. aug. 15. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. XCVII. lapsz. Szamosk. irása: 252 — 251. 

Báthori István levele Miksa császárhoz, melyben felsorolja 
az okokat, melyek miatt jó szándékában a császár iránt elébb 
nem mehet. 1571. nov. 15. 

Az irat homlokán Szamosk. kézé vei: Maximilian császár-
nak Bátori István vajda 1571. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. II. 58. C. lapsz. Szamosk. kezével : 420—421 — 226. 

Maximilián levele Bátori Istvánnak 1571. dec. 20-áu, 
melyben Zabloczky Vladimírt kegyeibe ajánlja. 

(Eredeti.) 
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Pray Coll. Tom. H. 58. CIII. lapsz. S/.amosk. kezével: 251—253. 

Miksa császár levele Bátori Istvánnak, 1572. febr. 24. 
melyben magatartását helyesli és inti, hogy a megkezdett utat 
el ne hagyja. 

Az irat homlokán Szamosk. kezével: Bátori István vaj-
dának 1572. 

('Eredeti ) 

Pray Coll. Tom. H. 58. CIY. lapsz. Szamosk. kezével: 113 — 114 — 115. 

Maximilian császár felelete az erdélyi rendek felterjesz-
tésére 1572. nov. 15. 

Az irat homlokán oldalt Szamosközy kezével: Maximi-
lian császár resolutiója anno 1572. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. CVII. lapsz. Szamos, kezével: 173—179. 

Miksa császár levele Békés Gáspárnak a Békés Gáspár 
követelése ügyében. 1573. febr. 10. 

A levél homlokán oldalt Szamosközy által: Békés Gás-
párnak ir ja 1573. 

A levél oldalán kiszakadt szavak Szamosközy által ki-
egészítve. 

A levél végén Szamosközy jegyzése: Fogaras várát meg-
szállotta, s megvötte Bátori István vajda. Békés Gáspár kisza-
ladván 1573. 20. Augusti, vötte meg. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. CXX. lapsz. Szamosközy kezével : 2 8 0 - 2 8 1 . 

Miksa levele Bátori Istvánnak, melyben megelégedését 
fejezi ki, hogy őt a moldovai és liavaseli vajdák közt kiütött 
háborúról értesítette. 1573. máj. 17. 

A levél homlokán oldalt Szamosk. irása: Bátori István 
vajdának. 

A borítékon Szamosközy kezével: Vásárhelyre alá liozá 
keg (igy) vele őket. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. CXXII. lapsz. Szamosk. irása : 152 — 158. 

Bátori István levele Bornemisza Boldizsárnak Huszt 
vára ügyében. 1574. maj. 6. 

A levél homlokán oldalt Szamosk. kezével: Bornemisza 
Boldizsárnak irja, 

(Erede t i . ) 

1573. 
febr. 10. 

1573. 
máj. 17. 

1574. 
máj. 6. 
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Pray. Coll. Tom. H. 58. CXXII. lapsz. Szamosk. írása : 2S2. 

Bátori István levele Kendi Sándornak, melyben figyel-
mezteti a Békés Gáspár követének dolgaira, s felhívja, hogyha 
szükség, a követet kézrekeriteni el ne mulaszsza. 1575. febr. 20. 

A levél homlokán Szamosk. irása: Kendi Sándornak. 
(Eredeti ) 

Pray. Coll. Tom. H. 58. CXXIV. lapsz. Szamosk. irása : 66 — 67. 

Miksa levele Hagymási Kristófnak Huszt vára ügyében. 
1575. mart. 23. 

A levél homlokán Szamosk. kezével: Hagymási Christóf-
nak i r ja ez felül megirt legatióra. 

(Eredeti.) 

Pray. Coll. Tom. H. 58. 620—22. 11. 

Az felséges István lengyel király levele Mágocsy Gás-
párnak. 

(Kiadta a Magyar Történelmi Tár Víll-ik kötetében 
dr. Ötvös Ágoston.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. 67. 1. 

Anno 1576. 10. Sept. Az császár adójáról való rege-
strum, kit Balogh Ferencz vitt az portára. 

(Kiadta, Szalay »A magyar történelemhez« czimü müvé-
ben / . k. 300. I.) 

Alább: Adde caef. 23500. 
f. 8914. 
I. 32414. 

Pray Coll. Tom. H. 58. (lapsz. Szamosk. által 100, 103.) 

Egy 1576-diki levél egykorú másolata. 
A levél homlokán oldalt Szamosk irása: 1576. De rege 

Poloniae eligendo, et quod Stephanus Batori princeps Tran-
silvaniae sit eligendus. 

Pray Coll. Tom. II. 58. CXXXIII. lapsz. 153. 154. (leragasztva) 156. 157. 
Szamosk. által. 

Quomodo Moschus bella gerat? 
Datum Marienburgii 2. Sept. Anno 1577. 

(Egykorú másolat.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. CXXKI—CXXX1I. (lapsz. 274 — 273. Szam. által.) 
TidemannusGesius két levele Kovacsóczy Farkashoz 1577. 

(Eredeti.) 

1575. 
febr. 20. 

1575. 
mart. 23. 

1576. 

1576. 

1577, 
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Pray Coll. Tom. H. 58. CLVIII. (lapszám minden lapra felírva Szamosk, 
által 592—618.) 

Követi beszédek Varsóban 1581. 

Pray Coll. Tom. H. 58. CXLIII. (lapsz. 698. Szamosk. által.) 

Superscriptio monumenti Christophori Bátori Albae 
Juliae 1581. 

Pray Coll. Tom. H. 58. CXLIV. (lapsz. 109—112. Szamosk. által.) 

Zamoiski János Kovacsóczy Farkasnak 1581. jun. 10., 
melyben válaszol Kovacsóczynak a fejedelem halálát tudósító 
levelére. 

A levél homlokán Szamosközy kezével: Volffango Kova-
csóczy cancellario etc. 

(Eredeti.) 

Héderváry-Yiczay Coll. 27. k. 3. (lapsz. Szamosk. által 153. 154.) 

Bátori István lengyel király levele az erdélyi triumvirek-
hez, melyben azok eljárását helyesli, s inti, hogy egyetértésben 
legyenek ezután is ; továbbá utasításokat ad a további teen-
dőkre nézve. 1581. jun. 12. Vilna. 

A levél kezdeténél ollalt Szamosk. írása: Az három 
praeses uraknak irja lengyel király. 1581. 

(Egykorú másolat.) 

Héderváry-Viczay Coll. 27. k. 20. a. (lapszám Szamosk. által 182 — 185. 
Forró János, Siger János és Kácz Péter portai követek 

jelentése Bátori István lengyel királyhoz Márkházi Pál fon-
dorkodása és a portai ügyek állása felől. 1581. (jun.—jul.) 

Az első oldalon e sorhoz »Márkházi Pál adott suppli-
cátiot« etc. oldalt Szamosk. jegyzése: Márházi Pál latorsága. 

Az irat homlokán Szamosk, irása : Supra folio 75. 

Héderváry Coll. 27. k. 29. (lapsz. Szamosk. által 163. 166.) 

Berzeviczei Márton levele 1581. aug. 21., melyben a len-
gyel király muszkaországi hadjáratáról tudósít. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. CLXXII. (lapsz. Szamosk. által 146 — 149.) 

Báthori András kardinál levele az erdélyi fejedelem-
nek 1581, sept. 11, melyben tudósítja a lengyel respublica 
Ügyeiről, 

(Eredeti.) 

1581. 

1581. 

1581. 
jun. 12. 

1581. 

1581. 

aug. 21. 

1581. 
sept. 11. 
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Fray Coll. Tom. H. 58. CLI. (lapsz. 134 — 14 2. Szamosk. által.) 

Rudolf császár levele Bátori István lengyel királynak 
1583. febr. utolsó napján, melyben tudósitja, hogy az alkudo-
zás előhaladásáról követétől, a vladislávi püspöktől nyerhet 
felvilágosítást, 

A levél homlokán Szamosközy kezével: Lengel királnak 
Istvánnak irja. 

(Eredeti.) 

Fray Coll. Tom. H. 58. CXLYI. (lapsz. 182 — 185. Szamosk. által.) 

Az irat homlokán oldalt Szamosk. kezével: Az lengel 
királnak Istváimak (Maximilianus, eszó áthúzva s javitva Sza-
mosk. által) Rodolfus császár válasz tétele. Anno, ut opi-
nor, 1583. 

A levél második oldalán e szavakhoz »oppidorum Zatth-
már et, Némethi« oldalt Szamosk. jegyzete: de restitutione ar-
cis Zatmár. 

A 184. lap hátsó oldalán e czimirathoz »Responsum ad 
caput secretius« oldalt Szamosk. jegyzése: vide de hoc opinor, 
in Delta, pag. 11. 

A levél kidsö oldalán Szamosközy írása: Exemplum re-
sponsi caesareae majestatis etc. 

Fray Coll. Tom. H. 58. CLII. (lapsz. 103 — 108. Szamosk. által.) 

Erancken Christian, Gerendi Jánoshoz irt levele. Ge-
rend, 1584. decz. 29., melyben betegségéről tudósitja. 

(Eredeti.) 

Héderváry Coll. 27. k. 55 darab. 

Egy külön álló ivnyi papiron irva Murát szultán levele I I I . 
Zsigmond lengyel királyhoz, melyben szemére hányja Sándor 
moldvai vajda fiának Péternek pártfogolását, és inti, hogy lia 
békességben akar maradni, efféle dolgoktól őrizkedjék ezutánra. 

Oldalt Szamosközy jegyzése: Vide de his supra 73. 

(Egykorú forditás.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. OLIV, (lapsz- 72—75. Szamosk. által. 
Báthory István lengyel király testamentuma. 

(Egykorú másolat.) 

Hev. Coll. LXVIII. 193. 1. (lehúzva 361.) 

I I I . Zsigmond lengyel király levele Bátori Boldisárnak, 
melyben az erdélyi fejedelem által küldött segéd seregért há-
láját fejezi ki. 

v 

1583. 
febr. utol-

só nap. 

t 

1584. 
dec. 29. 

1585. 

1588. 

1587. 
decz. 12. 
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Datae in Yielitzka die 12. Decembris Anno d. M. D. 
L X X X V I I . 

(Másolat Szamosk. által.) 

Hev. Coll. LXVIII. 197. 1. (lehúzva 364. A.) 

Oldaljegyzet: Bátori Zsigmond levele az jesuiták kiűzé-
séről Érdélből az lengel cancellariusnak. 1588. jan. 7. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. II. 58. CLXXIII, (lapsz. 590. 591. 598. Szamosk. által.) 

Forgács Imre levele Kovacsóczy Farkashoz, melyben 
tudósítja többek közt, hogy testvérének Forgácli Ferencznek 
a »Despota életé«-ről, továbbá »Sziget ostromá«-ról irt mun-
káit s végre magyar költők epigrammáit neki el fogja küldeni. 
1588. apr. 13. 

A levél homlokán Szamoskösy kezével: Kovacsóczy Far-
kasnak. 

A levél végéneszóhoz »delitias« oldalt jegyzette Szamos-
közi/: pestem debebas dicere, et carnificeni patriae. 

(Eredeti.) 

Hev. Coll. LXVIII. 201. (lehúzva 365.) lap. 

Zamoisky János lengyel kanczellár levele Giczi János 
gubernátorhoz 1588. decz. 7. 

Oldaljegyzet: 1588. 1. Az gubernatorságot le ne tegye 
Giczi. 2. Az jesuitákot ki ne űzzék Érdélből. Ez két dologról 
való levél. 

Feljebb : ex archetypo exscriptum. 
(Másolat Szamosközy kezével.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 81. (lapsz. Szamosk. által 102, mely áthúzva.) 

Kassai Dávid Zsigmond levele Gyulay Pál, az erdélyi 
fejedelem fő kamarásának. 

Latin eredetiből fordítva dr. Károlyi Árpád által, meg-
jelent a »Századok« 1877. évf. 877. lapján. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. H. 58. CLXXVI. (lapsz. 99 — 100.) 

Kassay Dávid Zsigmond levele Kovacsóczy Farkashoz. 
Magyarra fordítva dr. Károlyi Árpád által, megjelent a 

»Századok« 1877. évfolyama 878. lapján. 
A levél alján Szamosközy jegyzése: Bátori Zsigmond 

reddit has literas. 
Gondba im sir ott. In curis flet ibi. 

aut : Gondomba sir itt, scilicet lelkem. 

1588. 
jan. 7. 

1588. 
apr. 13. 

1588. 

1589. 

1589. 
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Pray Coll. Tom. H. 58. CLXXIX. (lap?z. Szam. által 588. 589. 600. 601.) 

Francken Christianus levele Gerendi Jánosnak, mely-
ben tudósitja, hogy a kért beszédecskét küldi. — 1589. 
apr. 12. 

A levél homlokán Szamosk. írása: Gerendi Jánosnak. 
Alább ezen sorhoz »Alter am illám aeternam vitám« ol-

dalt Szamosközy jegyzése: de vita post mortem dubitare 
videtur. 

Hev. Coll. LXVIII. 192. (lehúzva 360.) lap. 

Bátori András levele Bátori Zsigmond erdélyi fejede-
lemhez az austriai lierczeggel kötendő rokonság ügyében. 

Mech, 10. Octobr. 1590. 
(Másolat Szamosk. által.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. I. (lapsz. Szamosk. által 619.) 

Bátori Zsigmond izenete Zamoiski János lengyel kan-
cellárnak Gyulafi Lestár által a szövetkezések ügyében. — 
1591. apr. 18. 

Az irat homlokán Szamosközy kezével: Bátori Zsig-
mond izeni ezeket az lengel nagy cancellariusnak Giulafi Les-
tár által. 

Szintén Szamosk. irása : Stylus est Volfangi Kovacso-
czii cancellarii. 

A 625. Iwpon felülről a második sorhoz oldalt ezt irta 
Szamosközy: Hispanus splendidus magis, quam potens. 

Alább e kitételhez »quibus pacta sanctiuntur« oldalt Sza-
mosk. jegyzése: de Maximiliano archiduce loquitur, qui contra 
juratum fedus ex Polonia discussit. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 4. — (lapsz. Szamosk. által 714—716. 718. 

Az erdélyi fejedelem válasza a lengyel király követének 
Gornici Pálnak, többek közt lánytestvérének ügyében. 1591. 
decz. 12. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tum. J. 59. 3. (lapsz. 674. 675. 710. Szamosk. által.) 

Gróf Salm Gyula levele Bátori Istvánhoz, melyben Bru-
tus János Mihály történetírót pártfogásába ajánlja. — 1591. 
decz. 21. 

1589. 
apr. 12. 

1590. 
okt. 10. 

1591. 
apr. 18. 

1591. 
decz. 12. 
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A levél homlokán Szamosk. irása: Ad Stephanum de 
Bathor comitem etc. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 7. (lapsz. Szamosk. által 651.) 

Gyulaffy Lestár által folytatott alkudozás a lengyel nagy 
cancellárral Bátori Griseldis nászliozománya ügyében. 

(Egykorú másolat.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 10 b. (lapsz. 668.) 
A lengyel kancellár levele Bátori Zsigmondhoz a feje-

delem házasságáról. 1592. jan. 29. 
(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 10. (lapsz. Szamosk. által 670. 671.) 

Bátori Zsigmond levele a lengyel kanczellárhoz Bátori 
Griseldis ügyében. 1592. febr. 12. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 15. (lapsz. Szamosk. által 712. 713. 719. 720.) 

Bátori Zsigmond levele Báthori István lengyel király 
testamentuma végrehajtása ügyében 1592. febr. 12. 

A levél homlokán oldalt Szamosközi/ irása : hoc exemplo 
scriptum est ad reliquos Poloniae proceres. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 12. (lapsz. Szamosk. által 682. 683. 702. 703.) 

Bátori Zsigmond levele Gyula-Fejérvár 1592. feb. 14. 
melyben a lengyel rendeket Gyulaffy Lestár követének tá-
mogatására szólítja fel. 

(Minuta.) 

Hev. Coll. LXVIII. 192. lap. (lehúzva 360). 

Claudius Aquauiua kardinál levele Jósika Istvánhoz, 
melyben értesiti őt, hogy a pápa örömmel értette jövetelét, s 
atyailag fogja fogadni. 

Romae 15. febr. 1592. 
Oldaljegyzet: Hic Aquiuiua Cardinalis est a Gregorio 

XI I I . pont. creatus anno d. 1591, et magister palatii fűit ip-
sius pontificis. 

(Másolat Szamosk. által.) 

1592. 

1592. 
jan. 29. 

1592. 
febr. 12. 

1592. 
febr. 12. 

1592. 
febr. 14. 

1592. 
febr. 15. 
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Pray Coll. Tom. J. 59. 14. (lapsz. Szamosk. által 689. 688). 

Bátory Zsigmond levele a lengyel kancellárnak, mely-
ben őt Gyulaffy támogatására szólítja fel. 1592. febr. 16. 
Gyula-Fehérvár. 

(Minuta.) 

Hev. Coll. 193. lap (lehúzva 361). 

YI1I . Kelemen pápa levele Bátori András kardinálhoz, 
melyben többek közt azon kivánatának ad kifejezést, hogy a 
jesuiták Erdélybe ismét bebocsátassanak, és hogy a fejedelem 
katliolikus nőt vegyen feleségül. 

Datum Romae apud etc. . . . die secunda Mártii 1592. 

(Szamosk. másolata.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 9. (lapsz. Szamosk. által 666. 667). 
Bátori Zsigmond levele Rudolfhoz, melyben a kérdés 

alatt levő 30,000 forintos ügynek elintézését sürgeti. Gyula-
Fehérvár 1592. apr. 7. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 13. (lapsz. Szamosk. által 257. 267.) 

Az irat homlokán Szamosközy írása •' Bátori Zsigmond 
öszvebékélteti Bátori Boldisárt, és Kovaczióczi Farkast. 
1592. 29. Augusti. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Res Tr. Tom. J. 59. 6. (lapsz. Szamosk. által 686. 696. 697.) 

Bátori Zsigmond levele János kurlandi herceghez 1592. 
sept. 1. melyben tudósítja, hogy Gyulaffi Lestárt az ismeretes 
ügyben ismét hozzá küldi. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 6. (lapsz. Szamosk. által 215—216.) 

Forgács Simon levele Kovacsóczi Farkasnak, melyben 
tudósítja, hogy testvérének, Segniai Zsigmondnénak török 
fogságban levő fiainak kiszabadítása ügyében az erdélyi feje-
delem közbenjárásához folyamodott. 1592. decz. 25. 

A levél homlokán Szamosközy Írása: Simon Forgach 
irja Kovacioczi cancellariusnak. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 16. (lapsz. Szamosk. által 100. 101.) 

Az angol követ levele Bátori Zsigmondhoz, melyben elő-
adja, liogy küldetésének czélja megakadályozni a török há-

1592. 
febr. 16, 

1592. 
mart. 2. 

1592. 
apr. 7. 

1592. 

1592. 
sept. 1. 

1592. 
dec. 25. 

1593. 
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borii kitörését Magyarországon, mely ügyben a német császár-
hoz is írt, és Szinán basát is felkereste. 1593. 

A levél homlokán Szamosk. irása: Az angliai királné 
asszony oratora irja Bátori Zsigmondnak. 1593. 

(Egykorú másolat.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. (lapsz. Szamosk. áltul 99. 106.) 
Edoárd angol követ levele Bátori Zsigmondhoz Kon-

stantinápolyból 1593. 
A levél homlokán oldalt Szamosközy irása : Edoardus 

Barton az angliai királné oratora az portán irja Bátori Zsig-
mondnak. 
Pray Coll. Tom. J. 59. 18. (lapszám. Szamosk. által irva és lehúzva 180 ) 

Bátori Zsigmondnak, Angliából irt levél, melyben tudó-
sítják, hogy a mit érdekében tettek, azt Kakas Istvántól meg-
értheti. 1593. febr. 11. 

A levél homlokán oldalt Szamosközy irása: Bátori 
Zsigmondnak Angliából Edouardus egy nagy úr irja. 

(Eredeti.) 

Héderváry-Viczay Coll. (lapsz. Szamosk. által 133.) 

Bodogh János levele Báthory Zsigmondhoz. Landor 
Albae. Tudósítja a törökök közt iránta uralkodó hangulatról. 
1593. sept. 11. 

E mondathoz: »megérte nagyságod Nagy Jánostúl« etc. 
oldalt, Szamosk, kezével irva: Nagy János. 

Alább e mondathoz »A mint azelütt az basa« etc. oldalt 
Szamosk. jegyzése: Zinán pasa erőteti Bátori Zsigmondot, 
hogy haddal menjen Magyarországra az török segítségére. 

Alább e mondathoz »Nagyságodat követem« etc. oldalt 
Szamosközy irása: Márkkázy Pálrúl. 

Megjelent a »Tört-Tár« 1879. évfolyamában, 25. lap. 
(Eredeti.) 

Héderváry Coll. 27. k 46. (lapsz. Szamosk. által irva,de később leh. 47. 52.) 

Sennyei Pongrácz levele Kovasóczy Farkashoz, mely-
ben tudósítja, hogy hasztalan volt minden törekvése meg-
győzni a basát arról, hogy most a hadjárat indításának nem 
kedvez az idő és alkalom. Temesvár 1593. sept. 19. 

A levél homlokán Szamosk. irása: Kovacsióczi Farkas-
nak irja. 

Közölve Báró Badvánszky Béla által a »Tört.-Tár« 
1879. évfolyamában 26. 1. 

(Eredeti.) 

1593. ; 

1593. 
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Pray Coll. Tom. J. 59. 19. (lapsz. Szamosk. által 690-691 . ) 

Bátori Zsigmond levele a lengyel kanczellárnak, mely-
ben kéri, hogy Genga Simon előadásának adjon hitelt és tá-
mogassa őt. 1593. decz. 13. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. II. 58. CLXXIV. (lapsz. 63.) 

Kovacsóczy Farkas levele valakihez, melyben figyelmez-
teti, hogy mint vádlott vigyázzon magára, nehogy azon bajba 
essék, melyből magát tisztázni akarja. 

A levél homlokán oldalt Szamosk. kezével: Kovacioczi 
cancellarius ad quendam. 

(Egykorú másolat.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 20. (lapsz. Szam. által irva és lehúzva 175 —176.) 

Bátori Zsigmond pátens levele a rendekhez, 1594, 
A levél homlokán oldalt Szamosk. kezével: A megöletett 

uraknak midőn igazságokat abrogálja. 1594. 
(Másolat.) 

Héderváry-Viczay Coll. 27. k. 19. (lapsz. Szamosk. által 179 — 181.) 

Ováry István levele Kovacsóczy Farkashoz, melyben 
tudósítja a Divánban uralkodó hangulat felől. Konstantiná-
poly 1594. apr. 5. 

Pray Coll. Tom. J. 59. 23. (lapsz. Szamosk. által irva és lehúsva 663.) 

A levél homlokán oldalt Szamosk. irja: ítodolfus irja 
Tiífenpaknak az kassai generálisnak Bátori Zsigmond felől. 
1594. apr. 24. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 27. (lapsz. Szamosk. által irva és lehúzva 217.) 

A levél homlokán Szamosközy irása : Esztergom vivása 
felől való hirek Forgách Simonnak. 1594. máj. 10. 

(Eredeti.) 

Héderváry-Viczay Coll. 27. k. 11. (lapsz. Szamosk. által 99. 100.) 

Áron vajda levele Sennyei Pongráczhoz, melyben örömét 
fejezi ki a keresztyén fegyverek szerencséje felett, s tudósítja 
a tatároknak Darsovánal való átkeléséről. 1594. jun. 7. 

A levél homlokán Szamosk. irása: 1594. Aron vajda 
irja Sennyey Pougrácznak, ki akkor székelyek kapitánya volt. 

1593. 
d e c z . 13. 

1594. 
előtt. 
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1594. 
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Közölte Báró Radvánszky Béla a »Tört. Tár« 1879. 
évf. 28. lapján. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 21. b. (lapsz. Szamosk. által 187.) 

Szana Ban Vely Mironith és Vladika Thodor levele 
Székely Mózeshez, melyben a ráczság nevében felajánlják szol-
gálatokat Bátori Zsigmondnak. 1594. jun. 13. Oláhul és ma-
gyarul. 

Oldalt Szamosk. kezével:. Anno 1594. másfelől vagyon 
az magyarázatja. 

(Egyk. másolat.) 

Héderváry Coll. 33. k. 7. (lapsz. Szamosk. áital 507—522.) 
Kovacsóczi Farkas kanczellár előterjesztése a kolozsvári 

országgyűlésen. 1594. aug. 16. 
Oldalt Szamosk. irása: 1594. 

Hev. Coll. LXVIII. 273. 1. (lehúzva 207.) 

Szamosközy irása: »Áron vajda levele Bátori Zsigmond-
nak», melyben panaszolkodik, hogy a lengyelek országából ki-
űzték, azt feldúlták; tanácsot kér a további teendőkre nézve. 
Datum ex Putna 31. die Oct. 1594. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 24. (lapsz. Szamosk. által 664.) 

Bátori Zsigmond levele a lengyel kancsellárhoz 1594. 
decz. 31., melyben a lengyel országgyűlésre küldött Sennyei 
Pongráczot ajánlja. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 28. (lapsz. Szamosk. által 636.) 

Báthori Zsigmond egyesség levele Mihály vajdával 1595. 
Az irat homlokán Szamosk. kezével: Anno 1595. 
E szóhoz a sor közé »authoritatique« lejegyzi: Michaelis 

vajvodae etc. 
Az irat első oldala alján Szamosk. kiigazítja a szöve-

get : sauciendi et concludendi praecipuis boeris. 
A 636. lapon a sorok közé e szavakat többször igazit ja : 

sue serenitatis. Alább e kitételhez »et generoso domino Geor-
gio Ravazdy consiliario« oldalt jegyzi: eiusdem sue serenita-
tis, capitaneoque arcis Újvár. 
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E szó után »specialiter* a sor közé jegyzi: a sua sere-
nitate. 

E szóhoz »delegatis« írja: in personis. 
Alább, hol a Mihály vajda követeinek neve vannak fel-

sorolva, még e nevet, jegyzi be: Radul Posztéin ik de Che-
porouie. 

Radul Posztelnik után irja : maiore. 
Alább »eiusque mandata« kitételhez irja: justa, et le-

gitima. 
A 638. lapon e szó után »ipso rum« a sor közé jegyzi: 

dimouere. 
Alább e szó után »comitia« oldalt irja: indicuntur, ex 

hoc quoque regno Transalpinensi delegati ad eadem comitia. 
Alább egy sort kiegészít: precedent autem loco, et voto, 

et vajvoda et hoeri transalpinenses moldavienses. 
Alább a szöveget igy igazítja ki: illius secundo meri-

torum. 
Alább igy javít: ad requisitionem regni et boerorum. 
Alább egy más mondatot így egészít ki: hereditates autem 

non aliis donari possint, nisi indigenis illius regni. 

Baruitius János levele Bátori Zsigmondhoz 1595. febiv 
15., melyben a császár jó szándékáról tudósítja. 

A levél homlokán Szamosközy kezével: Sigismunde Bá-
thori Baruitius assentatur. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 5. (lapsz. Szamosk. által 709.) 

Bátori Zsigmond levelei Rudolfhoz 1595. jun. 2. jun. 
9-éről, melyekben Havasalföldi útjáról értesiti. 

(Eg3'korú másolatok.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 32. (lapsz. Szamosk. által. 684. 685. 700.) 
Az esztergomi érsek lev. a fejedelemnek 1596. jun. 27-ről. 
A levél homlokán oldalt Szamosk. kezével: Gregorium 

Apony commendat Sigismundo principi etc. 
A levél alján szintén Szamosközy kezével irt e gúnyos 

megjegyzés olvasható: J ó érsek uram, nem adictissimus volna 
az, hanem addictissimns. 

Alább ugyan Szamosközy által írva: Köszvényes keze 
volt az érseknek, ne csudáld, ha ilyen distörte sunt litterae. 

Más kéz által irt gú nyos megjegyzések: Nem capella-
MONUM. HUNG. HIST. SCRIPT. XXX. 2 5 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tóm. J. 59. 29. (lapsz. Szamosk. által 113. 118.) 

I 
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1595. 

1596. 
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nus volna az jó érsek uram, mert az kecske pásztort teszen, 
hanem sacellanus. 

Továbbá: Nem ellectus volna az érsek uram, hanem 
electus. 

Szintén idegen kézzel irt e megjegyzés is: Joannes Ku-
tasy volt ez érsek. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Res. Tr. tora. J. 59. Nro. 33. lapsz. leh. 81. 

Rudolf császár levele Bátori Zsigmondnak, melyben ké-
telyét fejezi a török által ajánlott béke felett, s óva inti a feje-
delmet, nehogy a béke csalfa reménye által félrevezettetve, 
mindketten veszélybe sodortassanak. —• Prága, 1596. aug. 17. 

(Szamosközy által vett másolat.) 

Pray Coll. Res. Tr. tom. J. 59. 39. (lapsz. Szam. által irva, de leli. 214.) 

Szamosk. kezével az irat homlokán: »Egy római kardi-
nál irja Bátori András kardinálnak,« melyben kívánja, hogy a 
német császár és erdélyi fejedelem közt felmerült ügy szeren-
csésen kiegyenlittessék. 1597. máj. 3. 

(Eredeti.) 

Héderváry coll. lapsz. Szamosk. által 177. 

Teuffenbach levele Bátori Zsigmondnak, melyben azon 
óhajtásának ad kifejezést, hogy azon ügy, melyért a császár 
által küldve, nála megjelent, a keresztyénség érdekében sze-
rencsés megoldást nyerjen. Kéri, hogy az Erdélybe küldendő 
silésiai vasasok eltartására élelmi szerekről és legelőkről gon-
doskodjék. Tudósítást kér a szultán készülődéséről és mozdu-
latairól. Kassa, 1597. máj. 28. 

Héderváry coll. lapsz. Szamosk. által 143. 144. 

Bátori Zsigmond levele Teuffenbach Kristófnak, mely-
ben válasza késedelmezésének okát sorolja fel. Tudósítja, hogy 
a tatárok beütése ellen óvintézkedéseket tett a munkácsi és 
bomonnai szorosoknál; továbbá, hogy a török táborban még 
nincs jelen a szerdár, de már útban van. — ígéri, hogy a bé-
kére nézve az összes keresztyénség érdekét szeme előtt fogja 
tartani. Gyula-Fehérvár aug. 18. 1597. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 40. (lapsz. Szamosk. által irva, s később leli. 191.) 

Egy a német császárhoz irt levél 1598-ban, melyben pa-
naszolkodik az ismeretlen javainak elpusztítása miatt. 

1596. 
Hllg. 17. 

1597. 
máj. 3. 

1597. 
máj. 28. 

1597. 

1598. 



T Ö R T É N E T I M A R A D V Á N Y A I . 387 

A levél homlokán Szamosk. irása: 1598. 
(Minuta.) 

Hev. Coll. LXVIII. 123. (leliúzva 275.) 1. 

Rudolf császár levele az erdélyi rendekhez, melyben ke-
gyelmességét igéri, ha viszont az erdélyiek hűségöket igérik. 

Datum in arce nostra regia Pragae, die vigesima prima 
mensis Januarii, anno dui millesimo, cuingentesimo, nonage-
simo octavo; regnorum nostrorum romani X X I I I . hungarici 
X X Y I . et bohemici itidem X X I I I . 

(Másolat Szamosk. által.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 44. (lapsz. Szamosk. által 205—211.) 

Schwarzenberg jelentése Győr vára visszafoglalásáról 
Rudolfhoz. 1598. apr. 5-én. Ehhez csatolvány, melyben az 
ostromló sereg elrendezése van leírva. 

A jelentés homlokán oldalt Szamosk. irása : Nagy Geőr 
visszavétele, 1598. 29. Septembr. 

(Eredeti.) 

Hev. Coll. LXVIII. 122. (lehúzva 274.) lap. 

Zuhai István, Istvánffy Miklós és Pezzen Bertalan csá-
szári teljhatalmú követek esküt tesznek a császár nevében, 
hogyha B. Zsigmond erdélyi fejedelem Erdélyt és a hozzá tar-
tozó részeket a császárnak átengedné, a császár minden kivált-
ságaikat épségben fogja tartani. 

Actum Albae Juliae octava die mensis Április, Anno 
dni Millesimo cuingentesimo nonagesimo octavo. 

(Másolat Szamosk. kezével.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 41. (lapsz. Szamosk. által irva s később leli. 193.) 
Bátori András kardinál és Bátori István hütlevele Bá-

tori Zsigmondnak, melyben fogadják, hogy az iránta való test-
véri szeretetben egyetértésben változatlanúl megmaradnak. 

(Minuta.) 

Pray Coll. Tom. II. 58. CXXV. lapsz. 1 10—111. 

Bátori Zsigmond Kertz Pál brassói doctornak, valamint 
unoka testvéreinek Simonnak és Jánosnak Pál szolgálatainak 
elismeréseid nemességet adományoz. Egyszersmind a nemesi 
czimert is leírja. 

Kertz Pálról vesd össze Trausch »Schriftsteller Lexi-
con« I I . k. 250. 1. 

(Minuta. Szamosk. által javitva. Kelet nélkül.) 
23* 
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Hev. Coll. LXVIII. 158. (lehúzva 310.) lap. 

Legatio illustrissimi Jeremiae Mogila vajvoclae Moldá-
viáé ad illustrissimum generalem Bastam etc. anno 1603. mense 
Januario, melyben panaszolkodik, hogy Marcus vajda hadsereg-
gel országába tört és azt pusztítja, et responsio dni generalis. 

Oldalt Szamosk. jegyzése : Moldovai követ az kolosvári 
gyűlésbe 1601. Era t in annus millesimus, atque alter a sex-
centesimo. 

Alább: Simeon vajda bevitetik Havasalföldébe anno 
1601. 

Tatár lián Havasalföldébe az Szerep vízinél megvere-
tik 1602. 

Szeret az viznek neve, nem szerep. 
Megjelent Érd. Orsz. Emi. 5. k. 188. 1. 

(Másolat Szamosk. által.) 

Pray Coll. Ees. Trans. Tom. J. 59. Nro 45. (lapsz. 189-201.) 

Bogáthy Menyhért a császárt különböző erdélyi hirekrűl 
tudósítja Kolosvár 1604. sept. 12-ről. 

E nevezetes levelet kiadta ugyan Pray Epist. Proceruin 
TIT. k. 263. s köv. 11. de kihagyásokkal, melyeket szükségesnek 
tartok ide iktatni. 

Jelesül a 265. lapon a 2-ik sori)an e szó után restituat, 
kimaradt: Nam si Maiestas tua illi reddiderit, ego omnibus 
vitae adminiculis destitutus omniumque reruni egenus unde 
vitáin tolerem, plane habebo nihil; prorsus ut ubi pedem po-
nam, nihil amplius supererit ac mihi tamquam uni cuipiam e 
mendicabulo abiectissimae sortis liomini in summa et extrema 
egestate vitám traliere fuerit necesse. Nec aedes ubi liabitare 
nec possessiones unde vivere possim ullas usquam habebo. 
Omnes enim meas domos Maiestatis Vestrae milites praeser-
tim autem haidunes exusserunt, possessiones omnes meas, at-
que alienas everterunt in meramque vastitatem redegerunt; 
incolas ferro deleverunt usque adeo ut ex mille et ducentis co-
lonorum meorum capitibus centum rustici non supersint atque 
illi quidem ad extremam paupertatem et miseriam redacti; qui 
nedűm me alere possint, sed vei unde ipsi quotidianam famem 
solentur, nihil plane liabeant. E t cum harum rerum detrimen-
tis affícerer a militibus, ego tarnen in íidelibus servitiis Ma-
iestatis Vestrae iuxta illustrissimum dominum Bastam gene-
ralem dies atque noctes excubabam, nec profuerunt quicquam 
tot aerumnis insudati labores, quin milites omnia bona mea 
vastarent atque pessumdarent. 

1603. 
Januarii. 

1604. 
sept. 12. 
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Ugyanazon lapon a 12-dik sorban »possessiones« után 
kimaradt : omne pecuniam et quicquid auri etargentiiaminde 
usque a maioribus meis congestum bab eb am, uno eodemque 
tempore, plus quam octoginta millibus ílorenorum aestima-
tas opes 

A 267-ik 1. a 20-ik sorban »redigere« után kimaradt: 
[In tam arduis et continentibus servitiis, quae meis pro-

priis sumptibus et expensis obivi, iam penitus exliaustus sum, 
nihilque liabeo plane, unde vivere possim, praeter Yécs, cuius 
(púidéin oastelli possessiones, fundi, coloni, agri quam sint de-
solati atque ad extremas angustias redacti, ex hoc regesto 
inventarii, quod ii bona fide descripserunt, qui me nunc postre-
mum in eins dominium introduxerunt, Maiestas Vestra liquido 
cognoscere poterit. Cuius inventarii exempluin eorundem intro-
ductorum sigi Iiis communitum ad Maiestatem Yestram mitto, 
quo dilucidius fiat nec luculentis fundis, nec numerosis colonis 
nec aliis redditibus eam arcem locupletem esse. — Quamquam 
autem Maiestas Yestra dominis commissariis praésentibus Paulo 
Krenisenegk, Georgio Hofman, et Carolo Imhoff praeceperat 
ut pro amissis avitis meis bonis et pro opidulo Gyógy, quod 
sex fiorenorum millibus mihi impignoratum fűit, arcem Yécs 
restituerent, non tamen mihi prius eam resignarunt, quam tria 
fiorenorum millia in rationem Maiestatis Vestrae dictis domi-
uis commissariis praesenti pecunia dependerem.] 

A 272-dik lapon a 16-dik sorban »et vi niunita« után 
kimaradt : Nam electionis propria quaedam praerogativa est 
libertás. Ubi si violenta cogentur suffragia et dicendi quae sen-
seris eripietur facultas, ad uniusque aut alterius furtivam con-
spirationem sententiae accommodabuntur, non electio érit illa, 
sed nefaria impositio ettyrannis. 

A 280-dik 1. a 2-dik sorban »Quae cum ifa sint« szavak 
után kimaradt: Quae cum ita sint, consideret Maiestas Yestra 
an iustum et consentaneum aequitati fuerit, ac Maiestati Tuae 
conveniens, hunc quantulumcunque fidelium servitiorum meo-
rum fructum tollere, et alieno cuipiam dare, accipere panem 
filiorum et proiicere male merentibus servitiis, iis videlicet qui 
tantarum indignationum Maiestatis Vestrae, tot expensarum, 
tot liuius provinciáé cladium infinitorumque aliorum malorum 
piimariae causae atque autores fuerunt. Tum vero potissimum 
illud secum Maiestas Tua perpendat, an tutum sit, hoc genus 
hominibus arces et munitiones in fluctuanti et nondum ad in-
tegram quietem reducta provincia committere. Qui cum tarn 
desultoria fide in publicis negotiis liactenus versati sint, pute-
mus-ne eos deinceps quoque constantiam et illibatam fidem ad 
cetera munia sua adferre velle ? Dignum est fraudes in suos 
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autores retorqueri et qui malorum causa fuerunt, nun est 
aequum eos de bonis participare. Nullae divinae humanaeque 
leges permittunt ut ex male factis praemium quisquam habeat. 
E t multum interesse videtur omnium principum, ne malefacta 
maueant impunita, tantum abest ut praemio sint afficienda. 
Denique si Maiestas Tua haec bona a me, nulla urgente gravi 
causa avertet atque accipiet, aequum fuerit ut pro novem flo-
renorum millibus et pro avitis meis bonis, quae mille quingen-
torum colonorum numerum adaequarunt, Maiestas Vestra 
aequivalentem possessionem mihi reddat. — Postremo cum 
has praenominatas arces Georgin et Yécs Maiestas Yestra 
armis recuperaverit, saue nullo iure tenetur eas pristino posses-
sori restituere, cum alioqui pro tantis et tarn criminalibus de-
lictis, quae adversus Maiestatem Tuam et serenissimum Maxi-
inilianum archiducem Bochkaius patravit, et haue miseram 
patriam in ineluctabiles clades praeeipitavit, etiam legitima 
causae cognitione omne eius quiequid in iis sese habere putaret, 
ipso facto amitteret, et ab omni spe recuperandi excideret. 
Hev. Coll. LXYIII. 245. (lehúzva 409.) 1. 

Bocskai István második levele az kolosvármegyebeli 
nemeseknek; Szamosk. irása. 

E levélben hűségre inti a nemességet s tudatja, hogy 
Szathmár más tizenöt nevezetes végházzal együtt hatalmába 
esett. Datum Cassoviae etc. 

(Másolat Szamosk. által.) 
Pray Coll. Tom. J. 59. 52. (lapsz. Szam. által irva s leh. 15.) 

Transactio principis Bocskay cum romanorum impera-
tore. 1606. 

(Eredeti ; vége hiányzik ) 

Pray Coll. Tom. J. 59. 83, (lapsz. Szam. által irva, később áth. 262.) 
Geszti Ferencz levele Gálfi Jánoshoz, melyben figyel-

mezteti, hogy Bátori István nagyban készülődik; s óvatossá-
got ajánl; továbbá a bekövetkezhető szerencsétlenségekért őt 
teszi felelőssé, ha e hirt Bátori Zsigmondnak hirűl nem adná. 

A levél homlokán Szamosk, kezével: Geszti Gerencz ha-
zug liire. 

A levél alján szintén Szamosk. ivása: Ilyen hazug lii-
rekkel vesztette öszve az Bátoriakot Geszti Gerencz Cincius 
ördög módjára. Igy végre is egymás miá veszének. 

(Eredeti.) 

Pray Coll. Tom. J. 59. (lapsz. Szamosk. által 642.) 

Az irt lapon két, Szamosk. által irt, epigramma az olvas* 
batlanságig ki törülve. 

1 605. 

jan. 

1606. 



Hev. Coll. LXVIII. 1. lap. 

Index. 

(A [ ] közt levő számok Szamosközy számait jelentik.) 
A ( ) zárjel közt levő számoknak megfelelő közlések másolatról vétettek. 

A . 
Adriani clironologia [47.] . . . 

1596. Anglus követ Érdélbe [141.] . . 
Aquauiua levele Jósikának [360.] . 

1604. Ali basa szerdar halála [389.] . . 
1605. Alexander Lucliinus 1439.] . . . 
1604. Arany ökrök [441. | 
1593. Articulus országé [449.] . . . . 
1557. Albertus Nouicampianus [272.] . 

Oratio ad Angliáé Eeginam [507.] 

B. 
1600. Báníihimyad megégetése 
1604. Bocskay István támadása 

276.] . . . . 
96,299,350,427.] 

» harczai és egyébb dolgai [438, 441, 
395, 393.] 

» levelei [378, 409.] 
Bocskay genealógiája [446, 428.] . . . . 

1603. Besztercze szállása Moysestűl [301.]. . . 
1603. Brassai, Moyses harczához valók [309, 313, 

317, 327, 336, 421, 161.] 

1604. Basta mondása [356.] 
Basta Eperjesben [390.] 
Basta harcza Német Balással [392.] . . 
Basta itileti az kopjás had felöl [396.] . 
Bástárúl [410, 411, 175, 412, 419, 163.] 

62 
380 
221 
265 
225 

1 

117 
(251)240 

244 242 
313 263 
257 161 
265 390 
239 — 
185 
191 201 

- 194 
182 200 

201 
219 
309 
261 
159 

325 327 
(1 71)328 
334(138) 
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1601. Baba Noák halála [109, 112, 540.]. . (128 129) 130 
1601. Bastához Gyulafi Lestár [255.]. . . . 132 
1594. Bátory Boldisárrúl [136, 143, 168. 182, (40 41) 

364, 434.] (41) 21 
19 — 

1604. Balázsfalva feldúlása [356.] 259 
1581. Bátory Kristóf temetése [362.] . . . . 16 

» és ű rúla [170.] (14) 
» halála [561, 300.] (15) 14 

1604. Boronkay János halála [374.] . . . . 218 
1604. Burghauzer mondása [448.] . . . . 232 
1605. Borjú ötlábú Kolozsváratt [402.] . . . 324 
1604. Belgioioso kassai kapitán dolgai [393, 164, — — 

202.] 253 
1565. Bátori István levele a kii ál fiának [431.] . (1) 
1601. Bertalan Peez doctor [111.] . . . . 
1594. Bornemisza Jánosrúl [136. 144.] . . . (41) (27) 
1589. Bodoni Istvánrúl [153.] (66) 
1592. Bécsben földindúlás [444.] 25 
1598. Bernátfi Tatárországba [157, 297.]. . . (74) 62 
1600. Bán Mihálcsárúl [203.] . . . . . . 151 
1 605. Bocskay népe harcza Kellemesnél 1409.] . 334 
1605. Beszprém megadja magát Bocskay számára 

[428.] 342 
1584. Bátory Miklós halála [149.] . . . . — 
1575. Bekes Gáspár hada Érdélben lött 10. die 

Julii Szentpálnál (4) 

C. 
1603. Csiszár Gergel az törökhöz [268, 338.] . . 184 205 

» » halála [374.] . . . . 218 
Constantinápoli ut Érdélből [269.] . . . 87 

1603. Coraducius cancellarius [273.] . . . . 173 
Colosvári adó [298.]. 226 
Colosvári jesuiták clastroma [317, 325.] . — 181 

1603. Colosvári dolgok [434. 464.] . . . . 180 157 
> szállása [152.] (179) 

1603. Colosváriakrúl [137, 247, 152, 172.] . . — 227 
1590. Cardinal András levele Zsigmondnak [360.] 379 
1 590. Cardinalnak pápa levele [361.] . . . . 381 

Cardinal Andrásról [364, 183. 186, 187.] . 19 (91) 
(91) (91) 

1599. Cardinal harcza az oláhhal [178, 187, 188, — (91) 
403.] (101) 103 

1604. Carolus Yerlin [434.] 218 
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1605. Carolus Cra, dévai liadnagy [445.] . . . 308 
1605. Cassai dolog [447.] . . . . . . . 226 

Chronologia varia, vide varia chronologia . 
1580. Cometa [183.] (12) 
1602. Condiciones pacis [241.] 171 

Coroneusis templi chronologia [35.] . . — 
1601. Cornis Gáspár fogsága [109, 141, 422.] . — (128) 

131 
Cranium Pygmaeorum 1145.] . . . . — 

1595. Császár török izeneti Zsigmondnak [145.] . (51) 
1602. Csáki István harcza Egerbegnél az hajdúk-

kal [153.] (165) 

I). 
1604. Davallus comes harcza Temesvárnál [264, 230 

287.] 230 
1603. Dévai articulus [394. | — 
1600. Demeter Pigmaeus [358.] 114 
1600. Dobó Ferenczrűl [388.] 174 
1605. Dévai németek veszedelme [410.] . . . 325 

Déva [439.] 268 
1579. Dávid Ferencz utolsó vallási [589.]. . . 11 
1601. Demjen Viszter moldovai követ colosvári 

gyűlésbe [311.] 388 

E. 
1602. Egerbegi liarcz az hajdúkkal [153.]. . . (165) 
1596. Enean bég [263.] . . . . . . . 87 
1603. Eörsi Péter [326. | 208 
1595. Esztergom vétele [358, 397.] . . . . 50 

» szállása [1604.] 256 
1593. Erdéli had Váradra [377. | 28 
1605. Erdéliek rebellalnak [410.] 325 

Eger vétele [182, 183, 213. et sequ.] . . 61 61 

Egr i harczon vesztek [95.] . . . . - — 
Éhség iszonyú Érdélbe [413.] . . . . 177 
Eusstaohius Gyulafi [472.] 63 
Echo [642.] 
Edelinnél Bocskay és Basta harcza [393.] . 261 

F . 
1602. Fekete deákrúl [260.] 175 
1603. F i á t megöleti az török császár [261.] . . 206 

Ferrando Samaria elszabadúl [316.] 68 



394 SZAMOSKÖZY ISTVÁN 

1601. 
1594. 
1603. 
1573. 
1593. 

1605. 
1601. 

1602. 

1605. 
1598. 

1595. 
1566. 
1602. 
1601, 

Filstich Péter Zsigmondhoz küldetik [381. | 
Fekete hattyú [145.] . . 
Fames immanis in Transilvania [413, 283.] 
Fogaras szállása [533. | 
Florencziai herczeg követe Zsigmondhoz 

[560.] 

GL 
Gyulafi László levele az nemeseknek [426. | 
Gyulafi Lestar Bastához [255.] . 

» » Lengyelországba 1136.] 
» » Natalis etc. [472. | . 
» » Lengyelországba [ 559.] 

Gyulafi Mihál halála [561.]. . . 
Gyulafi László halála [562.] 
Gyemcsei Haszon pasa [259.] 
Griseldis Batoria [375.] . . . . 

» halála [558. J . . . . 
Gyuraca György halála [443.] . 
Győr megvétele Schvarzembergtűl 1170.] 

ahhoz valók [184, 205.] 
Girgio vára [144, 212.] . . . . 
Gruyo Péter [145.] 
Gyalu megadása [174. f . . . . 
Goroszlai harczhoz valók [94, 153, 173, 413, 

112, 137, 151, 254, 255.] 

154 

177 174 
(375) 

340 
132 
(64) 

63 

(73) 
172 

9 

255 
(74) 

— 387 
(52 53) 

(128) (136) 
(136) 136 
138 — 
— 143 

132 
1598. Gabriel Hall er ad Maximilianum archidu-

cem [100.] 
1592. Gálfi Jánosrúl [105, 135, 146, 152.] . . 

» halála [547. et 560.] . . . . 
1603. Gerőti János Nyáry Pálhoz [120.] . . . 
1588. Giczi Jánosrúl [143, 365.] 

» halála [557.] 

H . 

1589. Heidelbergai herczeg követe Zsigmondhoz 
[372.] 

1605. Hofman György cassai camoras [394, 396.] 
1605. Hatzi Huzaim szablyát viszen Bocskainak 

[395.] 
1602. Hofkirker Adám János et Peez János [397. ) 

(26) (26) 
(27) (12) 

(17) 378 
(22) 

22 
260 203 

257 
164 
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16U5. Hofkirkerbez való dolgok [437, 438. A. 439, 262 265 
445, 443, 565, 575.] 268 269 

269 — 
'269 

1605. Homonnai Bálint [440.] 313 
1605. Horváth Ábrahám halála [447.] . . . 271 
1598. Haller Gábor Maximilianhoz [100.] . . — 
1603. Huszár Péter halála [112.] — 
1604. Huszti kapitánnak fejét véteti Kassán Bocs-

kay [393. | 261 
Homonnay urak genealógiája [340.] . . 313 

I . 
Izabella idejében való dolgok [ 19. | . . . 1 

1598. Jósika István halála [106.] . . . . . (75) 
Olaszországba követ [283.] (66) 

1603. Jancsárok kötése az vezérrel [267.]. . . 209 
1603. Jeremiás moldovai vajda [272, 310.] . . 219 388 
J 598. Istvánfi Miklós, Szukái István [274.] . . 387 
1603. Illyésházy elfutása [372, 384.] . . . . 210 211 
1587. István király törökre akart támadni [375.] . 17 

De ieiunio Pontificorum epigrammata quae-
dam [365. A. et 578.] 272 

1603. Jövendöl ősántaleány [376.] 192 
1604. Jenő megvétele [392.] 257 
1605. Joachimus bek Szakmárba [394, 439, 442.] (322) 316 

316 
1586. István király levele az kolosvári collegiuni 

felől [461.] — 
1602. Idai veszedelem [161.] — 

István királrúl [203.] 19 
» halála [556.] — 

1605. J ó János hírei [590.] 343 
1570. János király fia concordiája per Casparum 

Békés cum Maximiliano [628.] 7 

K . 
Kozacy [616.] 367 

1601. Kornis Gáspár fogsága [109, 141, 422.| . 132 
131 

1594. Kendi Sándorról és az többi halálokról [126, (32 34) s 
135, 143, 144, 146, 168, 171.] következő 

lapokon 
(47-ig) 

Kolosváriakrúl vide Colosvar. 180 
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1603. Kamuti Farkas az portára [259. 263.] . . 208 205 
1601. Kanisa alatt való dolog [326.] . . . . 152 
1604. Kettős gyümölcsök [374.] 231 
1603. Kolonits György [388.] . 174 
1604. Kassa megadása [394.] 259 

Kazul basa [394.] 221 
1605. Kűvár megadása [436.] 314 
1605. Követ Rodolphushoz az commissariusoktúl 

[438.] 265 
1605. Krausenegh Pál commissarius [440.] . . 224 
1598. Kabos István az cardinalhoz 1157.]. . . (84) 
1596. Keresztesi harczrúl [170.] -
1578. Kovacsóczy Farkas Érdélbe jű lakni [184.] (11) 
1604. Karánsebesi veszedelem [184. ] . . . . (254) 
1605. Kapornak megvétele [428. K ] . . . . 342 
1602. Kazul követe Rudolf császárhoz [95.] . . — 
1566. Kerecheny László [93.] — 
1594. Kazul ellen való had [266.] 29 

L . 
Lonay János temetése Nándor Fej érvárnál 

[268.] 87 
1596. Lippa megszállása [269, 388.] . . . . 57 56 
1595. Lippa megvétele [145. ] (47) 
1605. Lippai Bálás halála [391.] 311 
1602. Levinus Mortagni [464.]. . . . . . 157 
1594. Lengyelországtól kér Zsigmond segítséget 

[465.] -
1555. Litterae Sulimani ad Ferdinandum pro res-

tituenda Transilvania Isabellae et tilio 
ejus Joanni regi [ 414. | -— 

1605. Laesa patientia íit furor [408.] . . . . 295 
Lepus prodigiosus Kolosváratt [575, 665.]. 347 347 

megvétele [112.] — 

M. 
1597. Mihály vajdárúl [156, 188, 202.] . . . (101109 

111) 
» megölése [243, 247, 253, 281, 286, 146 145 

285,257.] 150(144) 
144 145 . 

» Bánfihunyadot elégetteti [202, 276.] 119 117 
» az törökhöz köti magát [284, 202.] . 134(136) 
» nemzetisége [289. et sequent,, 202.] . 92 113 

Mihály vajdárúl [203.] (114) 
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Mihály Moldovába megyen haddal [428. C. 117 
268.] 113 

» általmegyen Erdélyen [494.] 
1598. Mihály vajda dolgai Havasalföldében [289. 92 

et sequentibus, 202.] 94 
1599. Mihály vajda cardinal ellen [403, 178.]. . 103 (101) 
1600. Mihály vajda pratticája az lengyellel [109.] (116) 
1600. Muraltus Jánost Moldovába küldi az vajda 

[110.] (116) 
1603. Memhed vezérpasa [259.] 205 
1603. Memhed császár fiát megöleti [261.] . . 206 
1603. Moises harcza Brassónál [287, 309, 421, 193 193 

327.] 200 194 
1604. Magyarok felöl Német tanácsa [358.] . . 232 
1593. Márkházi Pál [377.]. . . . . . . 29 
1575. Maximilián császár levele Bátory István vaj-

dának [429.] 
1605. Makray István Szamos-Ujvár alatt [435, 323 

438.] 315 
1605. Muraltus Julius Havasalföldébe [445.]. . 267 
1600. Mirizlói liarczhoz valók [188, 248, 254, 124 120 

428. B.] 123 124 
1600. Mihály vajdáné marhája [253.] . . . . 204 
1603. Mindszenti Benedek Rodolplmshoz [114.] . 
1599. Maria Christierna [151.] . . . . . (91) 
1603. Moises az békességet tractalni akarja [120.] (194) 
1605. Meggyesben magyarok levágása [418.] . . 335 
1603. Moldovai követ Bastákoz [310.] . . . 388 

N. 
1596. Napragi Demeter Gyaluba [377.] . . . 55 
1604. Német Bálás harcza [389, 160.] . . . 260 
1604. Németek veszedelme [390.] . . . . . 309 
1605. Nemesek Bocskayhoz állanak [413.] . . 329 
1603. Nyári Bál levele Moisesnek [120.] . . . 
1605. Német Gergely liirei [428. k.] . . . . 342 
1605. Nyulfi Kolosváratt sed portentosus [575.] . 347 

0. 
1598. Opulia [158.] 

Opuliából haza ugrik Zsigmond [258, 152.] 80 (81) 
miért ibidem et sequentibus 80 (81) 
Olaszok Zsigmond fejedelemmel [204, 187.] 76 

1594. Óvári István [143, 144.]. . . . . . (41) (32) 
1605. Ötlábú borjú Kolosváratt [402.] . . . 324 
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P . 
1603. Pénzt küld az vezír Zsigmondnak [259.] . 172 
1604. Profosz Matliaeus Alexander halála [357.]. 266 

Pápa levele Cardinal Andrásnak [361.] . 381 
1605. Pograny Georgv [395.] 308 
1604. Peez János veszedelme [434, 448.] . . . 253 308 

» » dolgai [166.] 263 
1604. Prágába menyütű kövek [444.] . . . . 221 
1604. Posoni gyuladás [444.] 217 
1585. Péter vajda, moldovai [171, 203, 557.] . . (18) 

» » halála [558.] 
1600. Peez Bertalan vajdához [111.] . . . . (114) 
1583. Praeses urak [143, 144.[ (17 17) 
1591. Pápa követi [153.] . . . . . . . 
1594. Priny Péter fogsága [147.] 
1600. ParaJaizer [203.] . 
1602. Persa követe Rodolphushoz [95.] . 

annak választétel ibidem  
1603. et sequentibus: Prodigiomok [96, 99, 458.] (84) 

K, 

1602. Rodolf császár levele [273, 275, 281, 118.] 173 387 

rúla [203.] 152 
1602. Rabokot tatároktól megszabadít János deák 

[278.] 165 
1603. Radul vajda levele Moisesnek [333.] . . 184 

Radulrúl [357.] . 233 
1604. Ruber György tokaji kapitán [357, 389.] . 253 309 
1605. Rodolf császár pénzét feldúlják [435, 439.] 263 263 

Rodolf császár gondviseletlensége [412. J . 48 
Rodolfrúl [203.] . 152 
Koronázása [562.] 

1599. Rácz Maro János halála [448.]. . . . 111 
1 600. Rumpf privatur officio [146, 203.] . . . 
1605. Rácz György [402.] . . . . . . . 329 
1603. Radul követi Rodolfushoz [340.] . . . 202 
1604. Radulnak küldött pénz Rodolfustúl [421.] . 233 

Rákóczi Zsigmond kazdagsága azfejedelem-
síg előtt fol. 104. inappendice . 

S. 
1601. Sigmond bejű Moldovából [264.] . . . 131 
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Érdéit az lengyeleknek akarja cserélni [286.] 152 
1598. Levelet ir az váradiaknak [359.] 

Az lengyel királynak Zsigmondnak [364.] . 
1601. Sigmond levele Czeitlicznek [463.] . . . 158 

Rodolphus császárnak [99.] 
1598. Ad Maximilianum archiducem [100, 102, 

104.] 
Sigmond születése [113, 170, 264, 136.] . (10) 

9 
Sigmondrúl [348, 136, 142.] . . . . 21 (78) 

(84) 
1598. Sigmond kimegyen Érdélből [142.]. . . (172) 

» házasságárúi [146.] . . . . (91) 
» Opuliába megyen [150, 151, 152.] 
» az portára akar menni [ 157.]. 
» Kabos Istvánt az cardinálhcz 

küldi [157.] (84) 
» Crudelis [172, 188, 272, 140.] . ( 2 6 ) 2 3 (34 

s köv. lap.) 
» Opuliából haza jü [257, 258.] . 80 80 

1593. Lengyelországba titkon megyen [560.] . . (27) 
1603. Sánta jövendölő leány [376.] . . . . 192 
1596. Scotusok Lippába [388.] 56 

» Temesvárnál (1596.) [423.] . . 58 
1605. Szakmár megvétele [398.] . . . . . 319 
1605. Székelyek indulása [402.] 329 

Székelyeknek level [429. A.] . . . . 339 
1605. Somogi Berta halála [410.] . . . . . 325 
1595. Silvius Piccolomineus [155.] . . . . (53) 
1597. Sarmasági Sigmond [154.] (67) 
1601. Sennyei Pongrácz fogsága [109, 141, 422.]. 

131 
de Sacerdote quaedam epigrammata [577.] 

1605. Segesváriak hűti [119.] (345) 
1597. Sarmasági Zsigmond Florencziába [154.] . (66) 
1593. Sziszeki győzelem [560.] 

T. 
1604. Tömösvárnál harcza Davallusnak [287, 264.] 230 230 
1603. Tatár hán [267. ] 208 

» » Temesvár alatt megveretik [423.] 58 
» » az Szerep vizinél Havasalföldé-

ben anno 1602. [pag. 311.] . . 388 
1602. Tatároktól rabokot megszabadít János deák 

[278.] 165 
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1604. Tury Ferencz [355.] 246 
1605. Tatár rabol [392.] 311 
1604. Tatár követ Érdélbe [397, 419.] . . . 221 222 
1605. Tatár Merza [437.] 257 
1602. Toroezkai liarcz [159.] (170) 
1601. Tordai veszedelem [160.] (163) 
1596. Tömösvár első szállása Zsigmondtúl [423,] (57) 
1597. Temesvár szállásához való [182, 184.] . (73 72) 
1597. Tartari unde venerint [182.] . . . . 
1597. Tata megvétele [183.] (73) 
1601. Trauzner Lukács Maximiliánhoz [247.] . 153 
1600. Todosz Logofet [111.] . . . . . . (115) 
1604. Tatár kimeneteli Magyarországba [113.] . (227) 
1555. Tractatus inter Solimanum et Ferdinan-

dum de restituenda Transilvania Joannis 
regis filio [415.] 

1582. Török Bálint, egy egri katona harmadmagá-
val háromezer törököt megfutamtat 

1595. Tatár megverése Serpetesnél [293. 

V . 

429. D.] 16 
96 

1604. Valonok dúlási Posonvármegyébe [442, 220 
443.] 217 

Varia chronologica [40,41. et sequ., 97, 148. (82) (43) 
343, 35, 555, 477.] (128) (179) 

(344) (347) 
127 

1598. Vízáradás Érdélbe [183.] (73) 
1603. Váradi prodigiumok [96, 99, 458.] . . . 

(84) 
1582. Veselini Ferencz házassága [587.] . . . 63 

Z . 
1598. Zatarclii Memhed basa [262.] . . . . • 85 

Ziaus basárúl [265, 264. ] 15 15 
Zinan basa [266, 377.] 29 31 

1602. Zebeniekkel való tractálás [270.] . . . 161 
1598. Zuhay István pispölc [274, 447.] . . . 387 226 
1588. Zamosci cancellarius levele Giczi Jánosnak 

[365.] 378 
1605. Zakmár vétele [398, 443, 449.] . . . . 319 319 

(322) 
Zakmári németek levágása [491.] . . . 309 

1605. Zékelyek indulása [402.] 329 



T Ö R T É N E T I M A R AI) V Á N Y A I . 401 

1603. Zékel Moises fia [411.] 
1605. Zékelyek Bocskaihoz állanak [413.] 
1602. Zelestei Jánosrúl [158, 159.] . . . 
1601. Zékel Moisesrül [138, 141,]. . . . 

» » hadához valók [348, 340.] 
1595. Zinan basáról [240, 144, 145.] . . , 

233 
329 

(170) (173) 
(128)(171) 

184 (173) 
(31) 

1605. Zénasi Mátyás az zakmári németeket le-
vágja [491, 490.] (322) (322) 

1604. Zászlóját török császárnak elveszi Bocskay 
[395.] 257 

A szövegben idézett, vagy abban előforduló oklevelek jegyzéke. 

Báthory István levele János Zsigmondnak 1565. . . 1 
János Zsigmond levele a Zemplénmegyei nemességhez 

1566. febr. 6. . . . 4 
Békés Gáspár utolsó felirata a német császárhoz 1574. 

május 26 10 
Interpretatio literarum Caroli ducis 1575 10 
Marcellus Squarcialupus levele Bátori Kristófnak 1581. 

május 6 14 
Kendi Sándor levele Giczi Jánosnak 1588. sept. 28. . 20 
Bátori Zsigmond levele Bátori Andrásnak 1594. jul. 24. 32 
Miksa császár Bátori Zsigmondnak 1595. sept. 6. . . 51 
Bátori Zsigmond levele Zatarcsi Memhet pasának 1597. 

aug. 21 69 
Memhet pasa levele Bátori Zsigmondnak 1597. . . 70 
De occupata Transsilvania a Michaele vaida et interitu 

Andreae Cardinalis 103 
Mihály vajda levele a török császárnak 1601. jun. . 134 
Bátori Zsigmond levele a kolosváriakhoz 1601. decz. 3. 158 
Responsio illustrissimi domini Georgii Bastae etc. ad 

postulata excellentissimi principis Sigismundi Bá-
thori et regnicolarum transylvanensium 1602. 
jun. 29. 171 

Rudolf császár levele az erdélyieknek 1602. sept. 8. . 173 
Radul vajda levele Székely Mózesnek 1603. jun. 11. . 184 
Az oláh boérok levele Székely Mózeshez u. a. . . . 184 
Egy Szamosk. által javított levél Esztergom ostromáról 

1604. sept. 19 228 
Bocskay István levele az erdélyiekhez 1604. decz. 12. . 265 
A német commissariusok levele a kolosváriakhoz 1605. 

jan. 4 311 
MONUM. HUNG. HI8T. SCRIPT. XXX. 2 6 
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Makray István levele Kamuti Balásnak 1605. jan. 14. . 317 
A magyarországi urak levele a székelyeknek 1605. 

apr. 20 339 
Gyulaffi László levele Trauzner Lukácsnak 1605. 

apr. 25 340 
J ó János levele Nádasdi Tamásnak 1605. jun. 4. . . 343 
A rendek fölterjesztése Mátyáshoz 1608. nov. 13. . . 366 

Szamosközy István epigrammái. 

Ad amicos 1595 55 
In scurras aularum, apud Sig. Báthory 78 
Maximiliano Archiduci praeripit Sigismundus Batori 

Transiluaniam Anno 1598 80 
De Baba Noak assato ad meniam columnam Claudio-

poli 1601. die 5. Januarii 130 
De Baba Noak tosto 130 
Baba varró sublimatus 131 
Michaeli Vaivodae 1601 151 
De Vallonum et Hajdonum in militando inconstantia 

1601 151 
De Georgio Basta 1601 152 
In canem clam mordacem, idest Zoilum 176 
Ut segetes Auster 177 
De militum Bastanorum licentia in Ungaria et Transil-

vania 1603 204 
I n Rodolplium caesarem 1604. 216 
Ex corio factum 216 
Teuto per obscaenum 216 
Teutonicis caligis 216 
Volffango 1604 272 
In pseudo asitian Pamphagi 272 
In Joannem Turocium historieum Ungarorum . . . 272 
Ad dementem Kasza 1604 273 
Epitaphium Georgio Dedricio etc. 1605 339 
De octipede lepore in colosvariensi agro reperto. 1605. 

jul. 31 347 
In Stephani Bocskay principis liberalitatem 1606. . . 361 
Ad Paulum poetam 1608 363 



S c i j t ó - l i i b á k . 

A 7-dik lapun 688 lielyett felülről a 11-dik sorban 628. 
A 15-dik lapon felülről a 8. sorban 264 után teendő : és 265. 
Ugyan a 15. lapon a 9-ik ós 13-ik sorban felülről Csausz helyett 

Ziaus írandó. 
A 19-dik lapon alulról a 6-dik sorban 361. helyett 364. 
A 48-dik » felülről a 17-dik » 1529. » 1594. 
A 103-dik » » a 18-dik » 439. » 403. 
A 109-dik » alulról a 9-dik » Szirodi » Szindy. 
A 134-dik » » a 18-dik » 234. » 284. 
A 151-dik » felülről a 17-dik » 202. » 203. 
A 171-dik » alulról a 10-dik » 1603. x> 1602. 
A 184-dik » felülről a 7-dik » 263. » 268. 
A 194-dik » alulról a 6-dik » 367. » 327. 
A 198-dik » felülről a 9-dik » Betkes » Bektas. 
A 200-dik » » a 18-dik' » 412. » 421. 
A 203-dik » alulról a 4-dik » 392. » 396. 
A 224-dik » » a 22-dik » ' 446. » 440. 
A 261-dik » felülről az első sorban 392. » 393. 
A 309-dik j> felülről a 16-dik sorban 389. » 390. 
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BEVEZETÉSÜL. 

Szamosközy Történeti Maradványai IY-ik kötetét 1880-ban 
tettem közzé, s 1881-ben a gyulafehérvári káptalanban tett kuta-
tások után, az ott napvilágra jött töredékekből, egy pótfűzetet 
adtam ki »Fogalmazványainak töredékei« czím alatt. Azóta 
kidolgozásaiból, följegyzéseiből, töredékeiből ismét találtam szét-
szórva különböző helyeken egy csomót, melyeket minthogy egy 
egész kötet úgy sem telne ki belőlük, szükségesnek tartottam 
újabb pótlékül, mint a IV. kötet függelékét közzé tenni. 

1. Első ezek közül János király leveleskönyvének töredéke, 
melynek végéhez azonban néhány más gyűjteményből vett levelet 
csatolt, jeléül annak, hogy ezt a collectiót ő csak anyaggyűjte-
mény űl akarta használni megírandó nagy munkájához. 

2. Következnek apróbb följegyzések s töredékek az 1593-ik 
éven kezdve, melyek a már közlötteket pótolják s kiegészítik. 
Ezen egész 1603-ig terjedő följegyzéseket egy közbeszűrás sza-
kasztja meg, egy kis jegyzet »In Origines Ungaroruiu« czímű 
munkájához. 

3. »Notationes historicae anni 1596«. már kidolgozott mun-
káihoz tartozik. Az első kötet a »Kerum Ungaricarum Libri« 
1586-ban végződnek; a második kötet a »Pentasok« 1598-ban 
kezdődnek — ez tehát a kettő közt foglal helyet. Ennek a töre-
déknek végéhez is vannak kisebb följegyzések csatolva. 

4. A tövisi ütközet után történtekről egy kis töredék 
maradt fenn. 

5. Külön magyar töredék az 1604-iki eseményekről, Fülek 
megvételéről szól, s ez nagy munkájához anyagúi szolgált. 

28* 



6. Érdekes töredék maradt fenn a Bocskay halála után 
történtekről is — melyet ugyanez időből egy pár följegyzés s 
epigramm követ. 

7. Utolsó darab a »Conspiratio Kendiana«, melynek eredeti 
fogalmazványa a berni városi könyvtárban őriztetik. Ez egy latin 
históriás ének, az erdélyi humanista irodalomnak egy késői, de 
igen érdekes terméke. Mindenesetre igen érdekes adalék Szamos-
közy irodalmi és történeti munkáihoz. 

Okom van sajnálni, hogy e töredékek nem elébb, nem akkor 
kerültek kezembe, midőn Szamosközy munkái IV-ik kötetének 
szerkesztésével voltam elfoglalva. Kétségtelenül jobb lett volna 
ezeket beosztani. Azonban a kutató így is könnyen beoszthatja, 
hogy melyik részlet hová való — s a történetíró bizonynyal így 
is igen jó hasznukat fogja venni. 

B u d a p e s t , 1889. márczius 30. 

Szilágyi Sándor. 



János kirá ly leveles könyvének töredéke. 

Ex Joannis regis litteris. 

E x e m p t i o c u m n o b i l i t a t i o n e c u j u s d a m e tc . 

Cum superioribus diebus exercitus Ferdinandi regis Boő-
miae inimici nostri civitatem nostram Budensem, nosque in ea 
obsedissent, praefatus T. ad litteras nostras, quibus omnes Meies 
nostros in auxilium nostrum vocaveramus, incunctanter in incer-
tum exitum ipsius obsidionis advenit. In illa verő obsidione, quae 
per quinquaginta dies duravit, licet propter inediam (nam etiam 
victualium penuria laborabatnr) vix jam animam sustineret, 
omnes tarnen noeturnos diurnosque labores, qui in civitate obsessa 
emergebant, promptissimo anirao subivit etc. 

A d C a r o l u m i r a p e r a t o r e m. *) 

Serenissimo et excellentissimo principi domino Carolo, 
divina favente dementia Romanorum imperátori, semper augusto, 
ac Hispaniarum et utriusque Siciliae etc. regi, majori nostro 
honorandissimo. Joannes dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. marchio Moraviae et Lusatiae et utriusque 
Slesiae dux etc. salutem et felicium successuum continuum in-
crementum. 

Serenissime et excellentissime princeps major noster hono-
randissime. 

Majestas Yestra Caesarea satis superque jampridemintel-
ligere potuit ea dissidia, quae inter Nos et fratrem Vestrae 
Caesareae Serenitatis contigerunt. Nos semper ab initio, quo ad 
hanc regalem dignitatem dei nutu assumpti sumus, nihil magis 
quaesivimus, quam pacem et concordiam cum eo, utpote qui non 
ignorabamus,quanta jactura reipublicae christianae ex hujusmodi 

*) Változtatással közli Bethlen Farkas I. k. 190 1. 

Lapszélen: Ex 
t runco exemplar i 

exscr ip tum id, 
quod maxirae in 

r em videbatur 
anno domini 

1530. mense No-
vembr i et De-

cembri . 



436 SZAMOSKÖZY ÍSTVÁN 

dissidiis sequi posset. Optavimus autem et quaesivimus viam 
ab initio, quo pacto id Vestrae potissiraum Caesareae Majestatis, 
quam et fratrem esse germanum adversarii nostri noveramus, et 
caput totius christianitatis medio et authoritate fieret, et ejus rei 
gratia statim ab ipso regni nostri principio designaveramus ad 
Vestram Caesaream Majestatem et miseramus insignes oratores 
nostros,qui ad eam usque in Hispanias irent. Qui quidem quo pacto 
fuerint per eundem fratrem Yestrae Majestatis retenti, credimus 
Vestram Majestatem non ignorare. Tentavimus postea etiam hoc 
idemfacereper nuncios et per litteras, postremo post mille incom-
moda, injurias et calamitates ab eo nobis inflictas, non destitimus 
tarnen hoc idem tentare atque ita diebus superioribus habita 
prius a Vesta Caesarea Majestate medio serenissimi regis Poloniae 
et ab ipso etiam fratre Vestrae Mattis fide publica designatis ad 
hujusmodi legationem pluribus potioribus consiliariis nostris, 
praemiseramus ad Vestram Caesaream Mattem fidelem nostrum 
spectabilem et magnificum Hieronymum de Lasko vajvodarn 
regni nostri Transilvanensis, qui cum ad Mattem Vestram 
proficiscens honoris causa ad fratrem Vestrae Mattis divertisset, 
fuit ibi multis diebus retentus, neque iter suum prosequi permis-
sus. Quod quidem qua de causa fráter Mattis Vestrae fecerit, ipse 
viderit. Nos certe judicamus ettm per hoc non solum quieti et 
saluti publicae plurimum incommodasse, sed etiam dignitati et 
honori Vestrae Caesareae Mattis non parum derogasse. Neque 
credimus eum aliarn ob causam et prius praeclusisse et nunc 
quoque praecludere omnes vias oratoribus nostris Vestram 
Mattem adeundi, nisi quod quaerit modum, ne Vestra Caesarea 
Mattas intelligat liujus negotii, quod inter nos et ipsum versatur, 
veritatem, timens fortasse, ne Vestra Caesarea Mattas pro ea 
bonitate et justitia, quae in ea esse omnium ore praedicatur, eum 
ad aliquid tale sua autoritate compelleret, quod ipse nullo pacto 
facere vellet. Videmus autem j am nobis nihil aliud super esse, nisi 
primum expostulare hanc tarn insignem injuriam tarn coram 
Vestra Caesarea Matte, quam coram omnibus aliis principibus 
christianis; deinde id quod per oratores nostros, ipso prohibente, 
facere nequimus, saltem his praesentibus litteris nostris declarare 
Vestrae Caesareae Matti vei summatim et per compendium rem 
inter nos gestam, quam rogamus, ut Vestra Caesarea Mattas non 
gravetur, non nostra, sed publica causa intelligere et diligenter 
considerare, et vel sie fratrem ad alia consilia suseipienda cum 
fraterna pietate, tum etiam imperiali autoritate compellere et ab 
evertenda christianitate avertere. Res autem ipsa in hunc modum 
se habet. Extincto in illo funestissimo bello serenissimo rege Ludo-
vico, clivae memoriae praedecessore nostro colendissimo, ubi et nos 
fratre germano unico orbati sumus, et regno in hunc modum 

Kidem publi-
cam violat Fer-

dinanduB. 
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haerede ac successore legitimo carente, fuimus liberis oranium 
suffragiis in publico regni conventu in regem creati et coronati, 
tr ibus tantum ex omni optimatum et qui jus creandi regis haberent 
numero, exemptis. E t cum fráter Vestrae Caesareae Mattis eam 
ob causam indignari et arma nobis intentare atque regni jus et 
successionem vigore quorundam contractuum ad se trahere 
coepisset, fuimus parati, teste praefato serenissimo rege Poloniae 
utriusque nostrum affine et amico, testibus etiam primariis ejus 
consiliariis, vel concordare cum eo bonis et honestis conditionibus 
in dieta Olomucensi, vel jus nostrum submittere ipsi regi Poloniae 
et pontifici Romano, imo etiam Vestrae Caesareae Matti, tantum 
confisi justitiae vestrae et bonitati Vestrae Caesareae Mattis, ut in 
causa fratris nec fratris judicium recusaremus, parati porro, si ita 
judicatum fuisset, privatam etiam rursus sortem, ex qua ad reg-
num vocati fueramus, repetere. Ad quod cum ille nullo pacto induci 
posset, sed jus omne in armis esse clamaret, ad arma est ventum. 
Quibus quid tandem ille sit consecutus, licet nos simul et regno 
tunc et patrimonio amplissimo exturbaverit, idque magis nostro-
rum proditione, quam suis viribus, satis superque est notum. Arma 
enim ultore et vindice domino deo, quae ille injuste in nos contor-
serat, in eum sunt retorta, vel nobis ipsis, quos tarn dire vexaverat, 
calamitatem suorum miserantibus. Nam quod nos ejus culpae 
autorem facit, id Vestra Caesarea Mattas, si verum investigare 
volueriff longe aliter fuisse comperiet. Ipse enim prior ad amici-
tiam potentissimi Thurcarum imperatoris confugit, sicut litterae 
manu ejus subscriptae per nostros deprehensae testantur (ne 
quid nunc de aliis ejus litteris manum similiter ejus habentibus, 
tributum de regno Hungáriáé potentissimo caesari pollicentis 
loquamur) quas utrasque in manibus habemus. Quo viso tunc 
demum veriti, ne inde quoque per eum opprimeremur, fatemur 
nos etiam pro amicitia imperatoris misisse, idque eodem tempore, 
quo et ipse pro hoc ad eum miserat. Qui quidem imperátor, quod 
postea cum illo suo immenso et innumerabili exercitu in Austriam 
venerit et eam stragem, quae ibi facta est, intulerit, quis alius 
existimandus est fuisse in culpa ? si quis rem recte judicare velit, 
nisi ille, quipropiis et avitisregnis et provinciis sibi per Mattem 
Vestram Caesaream benigne concessis non contentus, aliena 
injuste quaesiverit, Heinde qui tot litteria minarum plenis prin-
cipem omnium potentissimum irritaverit et contra se provocaverit, 
miseris et credulis Ungaris nostris tantum non Constantinopoli-
tani imperii eversionem promittens, neque prius coronam regni 
sese suscepturum asseverans, quam castra omnia et loca Turcis 
finitima recuperasset. Quibus promissis in quantum fecerit satis, 
totus mundus videt, Nos certe nihil aliud tunc quaesivimus, nisi 
regni nostri, ex quo injuste ejecti fueramus, recuperationem, dedi-

, Tres tantum opti-
males secessione 
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musque operam omiiem, ne gladius Thurcicus ulterius progredere* 
tur et ea damna, quae inimicis nostris inferebantur, siccis oculis 
spectare non potuimus. Quid autem postea sit secutum et quemad-
modum rursus ad concordiam parati fuerimus, jam facti dei auxilio 
eo viribus et fortuna superiores, Yram Caesaream Mattem latere 
non potest. Quo etiam tempore ita se nobiscum gessit, ut ex una 
parte concordiam nobiscum in Polonia tractaret, ex alia parte 
validos exercitus ad perdendum caput nostrum et ad expugnan-
dam sedem nostram regiam mitteret, qua etiam in re justus 
dominus injustos ejus conatus mirabiliter confregit et dissipavit. 
Quae tarnen omnia licet aliena sint ab omni humanitate, 110s 
tarnen a proposito pacis cum eo pro bono publico faciendae non 
avocarunt. E t ejus rei gratia nos ipsi ei primum trimestres, 
praeterea annuas inducias ordinavimus, ut per baue temporis 
opportunitatem et intervallum posset melius rebus christianis 
consuli. Etdesignavimussine mora ad Yestram Caesaream Mattem 
et ad sacrum Romani imperii conventum, qui tunc Spirae futurus 
esse dicebatur, eos oratores, de quibus superius mentionem 
fecimus, quorum medio parati fuimus autoritate Vestrae C. Mattis 
condescendere ad omnia meliora media, quaecunque reperiri 
potuissent. Scire igitur velit et credere Yestra Mattas totam kanc 
rem in hunc modum processisse, nisi quod eam breviter et suc-
cincte Yestrae Caesareae Matti narrare voluimus. Nam si acta 
quinque et amplius annorum inter haec vei partem aliquam, tot 
injuriarum, calumniarum, opprobriorum, calamitatum, quae a 
fratre Yestrae Mattis sustinuimus, justo ad id volumine esset 
opus, neque nunc aliud quaerimus, nisi ut Yestra Mattas nudam 
rei gestae veritatem intelligat, Possemus etiam ad ejus calumnias 
hoc in loco respondere, sed nobis deus est testis, et omnes boni, 
et conscientia nostra, nos ab ineunte aetate, praesertim ex quo 
honorationes praefecturas in hoc regno gerere coepimus, fidelis-
sime et non sine utilitate reipublicae christianae huic regno et 
dominis nostris serenissimis regibus Wladislao et Ludovico, 
consanguineis et affinibus Yestrae Mattis Caesareae, servisse. 
Postremo illud adjicere possemus, quicquid de nobis et de nostra 
cum potentissimo imperatore amicitia fráter Yestrae Caesareae 
Mattis praedicet, nostra potissimum opera, industria et dexteri-
tate cum dei optimi maximi auxilio hocTegnum, quod ipse pro 
perdito reliquerat, esse reipublicae ac religioni christianae conser-
vatum. Seimus etiam nos insimulari ab eo de amicitia Turcica et 
inter alia de tributo potentissimo caesari per nos oblato. Quod si 
fecissemus, nemini debuisset mirum videri, quicumque compertum 
habet, in quas miserias et vastitates hoc regnum devenerit tempore 
praedecessorum nostrorum, ea tarnen fuit dementia domini dei 
erga hanc miseram nationem, ea etiam benignitas potentissimi 
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imperatoris erga nos et subditos nostros, ut nihil tale optaverit, 
sed permiserit nos, cum id in manu ejus esset, ita libere reguare 
sicut praedecessores nostri regnarunt, imo contentus fuerit et 
sit, quod nunc etiam litteris suis ad nos in lingua Turcica pariter 
et Italica scriptis, utrisque signo suo imperatoris signatis, testatur, 
eos quoque in amicitiam suam recipere, quicumque nobis sint, 
vei velint esse amici. Quae omnia et his longe plura ad salutem 
reipublicae christianae et etiam ad decus ac dignitatem Vestrae 
Caesareae Maitis pertinentia libenter Vestrae Caes. Matti per 
oratores nostros significassemus, si licuisset, et nunc etiam, si 
liceret, significaremus. Et, nihil dubitamus, quin si Mattas Vestra 
rem ita, ut se habet, intelligeret, aliter Iiis rebus pro salute et 
quiete publica consuleret. Nos testamur deum omnipotentem, quod 
nihil aliud, quaesivimus et quaerimus, nisi bonum publicum chri-
stianitatis et nisi hoc ita esset, jampridem invenissemus viam nos a 
fratre Vestrae Caes. Mattis liberandi. Quod tarnen cum videre-
mus sine jactura christianitatis fieri vix posse, omnem lapidem 
movimus, quo pacto id evitare possemus. Quod si fráter Vestrae 
Caesareae Mattis adliuc in eadem sententia perseverare coeperit, 
nos in regno nostro legitime quaesito turbandi, quicquid ex hoc 
incommodi capiet vei ipsa, vei ejus causa, alii nobis imputarinon 
poterit, Quod autem intelligimus Vestram Caesaream Mattem 
concordiae hujus tractandae et conficiendae gratia instituisse dié-
tám in civitate Patauiensi, videt Vestra Caesarea Mattas nos ad 
longe majora fuisse paratos, quam sit hoc, mittere videlicet ad 
eam etiam in extremis orbis terrarum finibus pro hoc inquiren-
dam. Sed vix nobis persvadere possumus (de Matte Vestra 
Caesarea tanquam de principe optimo et justissimo nihil sinistri 
suspicando) quin haec quoque per fratrem Vestrae Mattis pro-
pterea ordinentur, ut res de tempore in tempus, de loco in locum, de 
tractatu in tractatum protrahatur atque interim nos interoscitan-
tes opprimamur. Probe enim meminimus, quomodo nobiscum tem-
pore Posnaniensis dietae sit actum, nec vellemus incuria nostra 
in eundem casum incidere, et miramur certe, quoties id in mentem 
nobis venit, quod fráter Vestrae Caesareae Mattis necdum aliam 
nobiscum ageiuli viam aggrediatur, cum aperte videat tot suos 
conatus tali modo susceptos frustra dei nutu cecidisse. Vestrae 
Caes. Mattis érit, quae fratrem et aetate et prudentia et auctori-
tate excuperat, eam in hac parte rationem inire, ut, remota omni 
aifectione et favore, reipublicae ac religioni christianae consilio, 
prudentia et autoritate Vestrae Caes. Mattis consulatur, et Vestram 
Caes. Mattem optime cupimus valere. Ex civitate nostra Seges-
war decimaquinta die mensis Januarii, anno domini Millesimo 
Quingentesimo Tricesimo Secundo, regnorum vero nostrorum etc. 
anno sexto. 

Passau prope 
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C o n g r a t u 1 a t o r i a r e g i s U n g a r i a e a d c h r i s t i a n i s -
s i m ii ni r e g e m F r a n c i a e. 

Serenissimo et potentissimo prineipi domino Francisco dei 
gratia Francorum regi christianissimo ac duci Mediolani et 
domino Genuae etc. fratri confoederato et consanguineo nostro 
charissimo, 

Joannes eadem gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, 
marchio Moraviae ac Lusatiae et utriusque Slesiae dux etc. salu-
tem et prosperos ad vota successus. — Serenissime et potentis-
simo princeps, fráter confoederate et consanguinee noster 
charissime. 

Superfluum est nos rursus Iiis litteris auribus Vestrae 
Mattis inculcare statum rerum nostrarum, qualis ab initio bujus 
regni gubernandi dei voluntate a nobis suscepti fuerit, cum 
omnia, quae inter nos et adversarium regem Bohemiae Ferdinan-
dum a principio nostri regiminis acciderunt, tam Vestrae Ohris-
tianissimae Matti, quam aliis principibus christianis nunc per 
nuncios et oratores, nunc per litteras nostras fűit toties decla-
rata, tot et tam crebris ac justissimis protestationibus ubique 
terrarum factis, qualiter videlicet perfidia et proditione nonnul-
lorum subditorum nostrorum, iniqua praeterea et subdola fraude 
ac machinatione, injustisque armis praefati regis Bohemiae fueri-
mus ad extrema omnia redacti. Inter quas quidem gravissimas 
et acerbissimas calamitates adeo fuimus omnium principum 
ope destituti, ut non sit repertus ex toto christiano orbe etiam 
ex eis, qui nos consanguinitate et affinitate attingunt, unico 
duntaxat principe excepto, qui nos nedűm ope aliqua juverit, 
sed nec consolatus quidem inter tot et tantas acerbitates fuerit, 
nobis ab initio hujus tragoediae incoeptae nihil aliud nisijusti-
tiam implorantibus et ad pacem cum adversario iniquis etiam 
conditionibus ob quietem reipublicae christianae ineundam para-
tis, adversario autem ipso, justitiae suae diffiso, mira quadam 
et incredibili animi superbia et obstinatione omnia justa et 
aequa recusante. Nunc autem cum dei optimi nutu hostibus 
fere ubique prostratis et pulsis, nonnullis etiam ex eis et quidem 
primoribus in potes^atem nostram redactis, solium nostrum 
regale simulcum corona regni recuperavimus; voluimus haec 
Matti Vestrae illico signifícare, quam pro suo erga nos fraterno 
amore ac singulari in nos propensitate, non dubitamus ex hoc 
ingentem laetitiam percepturam, non solum ob prosperitatis 
successus personam nostram propriam concernentes, sed etiam 
quod regnum hoc apertissimo et inevitabili periculo expo-
situm in hunc modum dei auxilio per nos reipublicae ac fidei et 
religioni christianae sit conservatum; habet non solum Vestra 
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Mattas, sed totus christianus orbis, quod jure laetari et deo optimo 
raaximo gratias agere et possit et debeat, ac post deum etiam 
nobis, qui uihil non fecimus, nullo nos non periculo exposuimus, 
ut regnum hoc nostrum miserrimum ex tanto periculo eriperetur 
et reipublicae christianae conservaretur. Quis enim ignorat eadem 
illa et fortasse acerbiora fuisse passurum hoc regnum, quae nunc 
niisera Austria cum provinciis circumjacentibus culpa principis 
sui pati tur, nisi deus, cujus manu sunt corda principum, ex 
sua immensa dementia opera et dexteritate nostra devulsisset 
et mitigasset cor potentissimi principis Turcarum imperatoris, 
sibi autem et nemini alteri imputare debet adversarius noster ea. 
quae patitur, qui nos multis et variis nominibus et falsissimis 
criminibus a more boni principis et consvetudine prorsus alieno 
falso calumniatus tot superbissimis jactabundis et atrocissima-
rum iniuriarum plenis litteris passim non solum per Hungáriám, 
sed ubique terrarum sparsis, principe omnium, quos orbis habet, 
potentissimo, tarn stolide contra se provocato atque irritato eo 
hanc sese calamitatem lerneam immisit atque praecipitavit, nobis 
haec omnia tarn ei, quam aliis christianis principibus clara voce 
praedicentibus. Vestram Mattem dominus deus conservet quam 
diutissime incolumem et Semper felicem, cui nos fraterno amore 
vehementissime commendamus. Datum Budae 1529. etc. 

L i t t e r a e s e r e n i s s i m i p r i n c i p i s d o m i n i J o a n n i s 
r e g i s U n g a r i a e , D a l m a t i a e , C r o a t i a e a d d o m i -
n u m C a r o l u m e 1 e c t u m R o m a n o r u m i m p e r a t o r e m . 

Excellentissimo principi domino Carolo dei gratia electo 
Romanorum imperátori semper augusto, regi Hispaniarum ac 
Hierusalem etc. amico nostro charissimo Joannes eadem gratia rex 
Hungáriáé Dalmatiae, Croatiae etc. necnon monarchio Moraviae 
ac Lusatiae et utriusque Slesiae dux etc. Salutem et omne bonum. 

Excellentissime princeps amice noster charissime. Post 
interitum serenissimi domini regis Ludovici domini etpraedeces-
soris nostri colendissimi felicis memoriae cum nos dei optimi 
nutu fuissemus liberis et consentientibus omnium ordinum et 
populorum suffragiis in regem Hungáriáé legitime electi pariter 
et coronati et fráter Vestrae Caesareae Mattis rex Bohemiae 
Perdinandus, nescimus, quae veterum contractuum et uxoriae 
successionis jura praetendens, bellum in nos ac subditos nostros 
nihil tale ab eo merentes et necdum a tanta clade respirantes 
moliri coepisset, idque sub specie belli Turcis inferendi et chris-
tianae religionis defendendae de eo nos certiores facti ac recor-
dati (id quod erat) eum esse fratrem germanum minorem Vestrae 
Mattis. Vestram porro Mnttem esse caput aliorum principum 
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christianorum, cujus esset bella injusta prohibere et pacis publi-
cae authorem agere, jusseramus oratoribus nostris, quos insignes 
ad sacri Romanii imperii principes miseramus, ut inde ad Yestrani 
etiam Caesaream Mattem proficiscerentur, petentes a Yestra 
Matte, ut fratrem a talibus oobiberet, offerentes nos ad omnia 
justa et aequa et ad causam regni (quod nemo unquam fortasse 
regum fecit, praesertim regnum libere in manibus habens, prout 
habemus) cujuscunque christiani principis arbitrio et judicio sub-
mittendam, 11011 recusantes etiam judiciumVestrae Mattis. Interim 
adfertur ad nos, oratores illos, cum ad dominia ejus pervenissent, 
contra omne jus et aequum contra inducias, quae nobis tunccum 
illo erant, jussu ejus detentos, quos diu detentos et vexatos jure 
omnium gentium, etiam barbarorum, foedere violato, aegre 
tandem retrocedere permisit. Nos tarnen hac insigni injuria ab 
eo affecti, non cessavimus nihilominus omnia ea agere, quae ad 
pacem inter nos et illum pertinerent, serenissimo potissimum 
domino rege Poloniae, affine et patre nostro pacem inter nos 
procurante, cujus rei gratia conventus etiam fuit habitus Olomucii 
in civitate marchionatus nostri Moraviae, ubi nos ad omnia, 
quaecunque idem serenissimus rex Poloniae et commissarii ejus 
aequa esse judieassent, obtulimus, sed fráter Vestrae Mattis 
conscius sine dubio sibi se nihil juris in regno nostro habere, 
omnia justa et aequa subterfugit. I ta re infecta cum illinc fuisset 
discessum, armis injustissimis est agressus. Nos de regno legitime 
adepto et ad quod illi nullum jus competebat, confisus potissimum 
in quorundam subditorum nostrorum (qui tarnen pauci sunt, 
quibus nos summám rei nostrae permiseramus et in quos omnia 
summa beneficia congesseramus) proditione, quos ille non satis 
honestis rationibus ad se attraxerat ita et nos gravissimis damnis 
et Injuriis affecit, et faxit dominus deus, ne rempublicam chris-
tianam in tale discrimen conjecerit, unde difficile sit eam liberari. 
Nam quid fuit aliud auxilia contra nos mendicando spargere 
expeditionem contra Turcam et litteris et nunciis in omnes 
partes etiam Turcae vicinas, et nostris Hungaris redemptio-
nem Israeliticam gloriose polliceri, quam provocare principem 
omnium potentissimum, qui hos non existimavit esse jocos et 
fraudes contra nos confictas, unde verisimile est eum ita 
rebus suis provisurum vel jam providisse, ne ab ipso Yestrae 
Mattis fratre opprimatur inter oscitantes. Illud Mattem Yestram 
vix putamus ignorare fratrem ejusdem licet Hungaris nostris 
litteris suis forma publica excnsis sua manu subscriptis, non solum 
per Hungáriám, sed credimus, per orbem terrarum circumlatis 
pollicitus sit, et quosdam fortasse ea etiam spe ad se traxerit, 
Belgradum et alia castra novissime amissa sese recuperaturum. 
Nunc tarnen Jaiczam arcem nobilissimam regni Boznae caput 
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cum nonnullis arcibus aliis, quod jam unicum erat Croatiae, 
Sclavoniae et Huugariae inferioris ac Germaniae propugnaculum, 
superioribus mensibus amisisse. Egregium sane et dignum ingenti-
bus coeptis regnandi pricipium. Verum quod ad nos attinet, scimus 
tarn divino quam liumano jure concessam esse cuique sui justam 
defensionem, certa sit Vestra Mattas nos nihil penitus omissuros, 
quicquid pro defensione nostra facere poterimus, si quid ex hoc 
detrimenti vei discriminis in rempublicam christianam redunda-
verit protestamur ooram deo et Vestra Caesarea Matte (sicut 
coram aliis principibus cliristianis jam non semel sumus prote-
stati) non nos fore in culpa, qui omnia extrema passi sumus, 
dummodo sanguini christiano parceretur, et haec pericula a 
republica christiana amolirentur, sed illum, qui praeceps in omnia 
fertur, quaecumque animo ejus insatiabili collibuerint, Nullám 
reque justitiae, neque publicae salutis rationem habens. Ne quid 
de Vra Mat te dicamus, cui fráter a talibus et tarn injustis et 
temerariis ansis (ut praefertur) coliibendus erat, quem nos inci-
tatum potius ad haec a Vestra Matte intelligimus. Optamus bene 
valere Vestram Mattem et inposterum reipublicae christianae 
simulcum fratre melius consulere et majorem aequitates ratio-
nem habere. Ex Tharnovia 22. die mensis Maii anno domini 
millesimo quingentesimo vicesimo octavo regnorum vero nostro-
rum praedictorum anno secundo. 

E x l i t t e r i s d o n a t i o n a l i b u s J o a n n i s r e g i s . 
Emericus Balassa in obsidioni Budensianni 1530. praesens 

fűit et multa egregie praestitit, ob quod servitium arcem Diód 
in Transsilvania in comitatu Albensi Joannes rex illi donavit 
cum jure regio et omnibus ejus posteritatibus, quod castellum 
antea Matthiae Pongracz de Dengelegh fuit, cujus uxor Ursula 
de Peren fuit, mater scilicet Emerici Balassae, quae post obitum 
Matthia nupserat, patri Emerici Ballassae, et per notam et infi-
delitatem Egregii Casparis Horwat de Vingart ad Joannem regem 
descenderat, nam Horwat Ferdinandinae factioni se applicuerat. 

P a r i a l i t t e r a r u m s e r e n i s s i m i p r i n c i p i s d n i J o a n -
n i s d e i g r a t i a r e g i s H u n g á r i á é e t c . a d c o m m i s -
s a r i o s e t o r a t o r e s o m n i u m p r i n c i p u m P o s o n i i 
de t r a c t a n d a p a c e c o n v e n i e n d o s m i s s a r u m e t 

e m a n a t a r u m . 
Joannis dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae Croatiae etc. 

marchio MoraviaeacLusatiaeetutriusqueSlesiae dux etc. Keveren-
dissimis, reverendis, spectabilibus, magnificis et generosis dominis 
omnium principum pro componenda pace et concordia nunc 
Posonii agentibus commissariis, amicis nobis dilectis, salutem et 
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omiiis boni incrementum. — lieverendissimi, reverendi, specta-
biles, magnifici ac generosi amici, dilecti, etc. Quam cruentum, 
quamque reipublicae christianae perniciosum bellum in his ali-
quot retro annis inter nos et adversarium nostrum fuerit Omni-
bus est notissimum, id quoque Dominationes Vestras intellexisse 
arbitramur, quam parati fuerimus in omnibus occasionibus ad 
ineundam pacem et concordiam cum ipso adversario nostro, si 
ipse voluissct, sicuti superioribus diebus adhortante nos periculo 
et oppressione populi christiani miseramus commissarios nostros 
qui unacum Dominationibus Yestris hanc pacificationem tracta-
rent, et optato iine perficerent. Ex alia autem parte his proximis 
diebus misit ad nos potentissimus caesar Turcarum hominem 
suum cum litteris, in quibus scribit eundem adversarium nostrum 
misisse hominem suum ad caesaream Mattem suam pro petenda 
pace et suam caesaream Mattem inclinasse animum ad eandem 
ineundam. Hor ta tus itaque est, ut pro hac re nos quoque mitte-
remus ad Mattem suam caesaream illustrem dominum guberná-
toréin regni nostri et consiliarium nostrum, id quod nos (postea 
quam adversario nostro ita piacúit) deliberavimus, et ipsum 
gubernatorem ad Mattem suam caesaream pro eadem re trac-
tanda mittemus. Non videtur itaque esse conveniens, imo impos« 
sibile est ut ista pax duobus locis tractetur. Quare commisimus 
ipsis commissariis nostris, ut primo quoque tempore ad nos 
redeant. Dominationes itaque Vestrae liabeant eos excusatos, et 
pro suo in rempublicam christianam amore agant ea omnia apud 
suos principes, quae ad bonam pacem et concordiam videbuntur 
pertinere. Quoniam ea est causa, quam praetulimus, propter 
quam nos eosdem jussimus redire. Easdem bene valere optamus. 
Datum Budae in dominica Invocavit anno domini 1533. 

Joannes rex in baronem creat magnificum Franciscum 
Bodo de Meztegnye capitaneum partium regni Sirmiensem. 

In iis Joannis regis litteris liaec leguntur : Qui inter alios 
subditos nostros ob ejus in nos egregiam fidem, in patriam amo-
rem, in socios commilitonesque singularem benevolentiam, in 
rebus et periciilis obeundis industriam ac fortitudinem etinexse-
quendis officiis consilium, ut digno aliquo titulo tot tantisque 
virtutibus suis posset exornari. Nam omnia, quae pro nobis, pro 
hac patria, pro sacro hujus regni nostri diademate, pro sacro-
sancta denique catholica fide pro ejus animi magnitudine fecit. 
Quoties cum hostibus christiani nominis signis collatis conflixit ? 
quoties singulari certamine congressus P quoties adversis vulne-
ribus sanguinem suum fudit? vitam suam, qua homini nihil 
charius est, in apertum discrimen, pro conservatione patriae 
conjecit et alia per eum praeclare gesta recensere causa prolixi-
tatis obmittimus etc. Datum Strigonii anno 1527. 
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I n quibusdain litteris Joannis regis datis eivibus Buden-
sibus, Michaeli Aromatario, Joanni Sarháin, Gregorio Nyrő, 
Hieronymo Adam, Joanni Pinther, Francisco Aurifabro, Joanni 
Thorday, Georgio Babos, Antonio Kalmar, Benedicto Zekeres et 
Joanni Trombitás juratis eivibus civitatis Budensis haec legun-
tu r : Cum multis aliis argumentis, tum vero in praeterita obsidione 
ejusdem civitatis nostrae non ex aliorum relatu, sed propria nostra 
experientia perspeximus, nam cum inimici nostri sub ibso prae-
textu pacis et concordiae, quam Ferdinandus rex Bohemiae 
hostis noster taedio injustorum armorum, quae libidine domi-
nandi contra nos et regna nostra excitaverat, affectus, nobiscum 
inire volebat civitatem nostram nosque in ea obsidione cinxisset 
murosque machinis bellicis usque ad arbitrium eorum destruxis-
sent, ipsi cives per quinquaginta continuos dies, quibus ipsa obsi-
dio duravit, ab ultimo videlicet die Octobris usque ad deeimum 
nóvum diem Decembris non inedia, qua praeter cetera incom-
moda vehementer premebantur, non frigore, non imbribus hiberni 
temporis, non fratrum caede, (quos passim cadere videbant) non 
vulneribus ac sanguinis sui copiosa effusione, non denique pro-
missis, quae magnifica per hostes offerebantur, a vera fide et con-
stantia abduci potuerunt, imo inter ista incommoda utpote inter 
varia hominuin genera, quae tunc in eadem obsidione nobiscum 
erant, ex quibus alii defensioni cum ipsis eivibus intenti, alii ne 
in tanto quidem periculo rapinae immemores alimenta eorum 
saepe diripiebant, iidem cives ut omnes numeros verae fidelitatis 
implereut, tantum aberat, ut talibus injuriis aff'ecti commoveren-
tur ut donius quoque suas non solum lignis ad aedificandum 
fahre factis, sed etiam portis, januis, ladulis, scriniis, aliisque id 
genus necessariis ornamentis evacuarent, vina etiam sua, quae ad 
sustentandam vitam, utpote in civitate aquarum penuria laborante, 
maximé necessaria, ex dolis effundentes, quae per portas civitatis 
tamquam velocissima imbrium pluvia abundanter defluxerint, 
pro obieibus murorum destruetorum magna sollicitudine affere-
bant. Cum vero jam ad extremam inopiam commeatuum ventum 
esset, ipsorum vero civium nonnulli privatim aliquid pro suis 
domesticis haberent, illo quoque se et suos defraudare et cum 
aliis fidelibus nostris dividere, soli autem aut furfuribus aut car-
nibus equinis famem depellere et omnia difticilia pro Matte 
nostra proque conservatione patriae suae constantissimo animo 
sustinuerunt, qua perseverantia uno eodemque tenore cum ceteris 
fidelibus nostris, quos nobiscum eadem fides incluserat, ad ultimum 
usque duraverunt, et unacum liberis et uxoribus, ut is quoque 
sexus, nostro testimonio suis laudibus efferatur, nunc reficiendo 
murorum ruinas, interdum propugnatoribus lapides subinini-
strando tanta fide ac fortitudine per nocturnos diurnosque Labores 
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versati sunt, ut eosdem hostes bis ab impetu murorum non minore 
strage quam ignominia repulerint et ad solvendam obsidionem 
strenuis quibusque amissis coegerint. Ac tandem maledicentibus 
iisdem hostibus fortunae suae civitati nostrae praedictae per-
petuum titulum fidelissimae ac fortissimae defensionis suae con-
stantia pepererint etc. 

In hoc eodem diplomate hi nominantur : Ludovicus Gi-ritti 
gubernátor regni Ungariae et thesaurarius consiliariusque regius, 
spectabilis et magnificus Joannes Banfi de Alsolindva, comes per-
petuus comitatus de Yerőcze et palatínus regni et Iudex Cuma-
norum, Stephanus de Yerbőcz supremus cancellarius, Thomas 
Nadasdi vicegubernator ac locumtenens dicti domini Gritti, 
Simon de Atthyna provisor et castellanus castri Budensis, Bene-
dictus de Beken personalis praesentiae locumtenens. Datum 
Budae quarto die proximo post fest um Epiphaniarum domini 
anno millesimo quingentesimo tricesimo primo, regnorum vero 
nostrorum anno quinto. 

E p i s t o l a s e r e n i s s i m i p r i n c i p i s d o m i n i I o a n n i s 
r e g i s H u n g á r i á é a d p r i n c i p e s i m p e r i i * ) 

Ioannes dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, nec-
non marchio Moraviae ac Lusatiae et dux utriusque Slesiae etc. 
Reverendissimis ac reverendis, illustrissimis ac illustribus specta-
bilibus et magnificis dominis electoribus ac aliis principibus et 
statibus utriusque ordinis sacri Romani imperii in proximo 
conventu Ratisponensi constitutis, amicis nostris charissimis, 
salutem et prosperorum successuum incrementum. 

Reverendissimi ac reverendi, illustrissimi ac illutres, specta-
bilesque et magnifici nostri amici charissimi. Optime constare 
apud Dominationes Yestras credimus, quemadmodum post acce-
ptam illam calamitosam et memorabilem cladem Turcicam, in 
qua serenissimus duus rex Ludovicus, dominus et praedecessor 
noster felicis memoriae cum multis praelatis, baronibus et nobili-
tatis Hungaricae magna parte, fratreque nostro germano charis-
simo, pro fide ac religione christiana honesta morte occubuit, ac 
suffragio totius nationis Hungaricae, tribus duntaxat exceptis, 
quos egestas rei tamiliaris, ac odium et privatae utilitatis spes a 
vera via, veroque patriae amore in factionem Ferdinandi régis 
Bohemiae transversos egit, juxta morem et antiquam consuetudi-
nem ipsius regni Hungáriáé in regem fuerimus electi atque coro-
nati. Quo rite et legitime, ut solet, peracto, cum dies noctesque 
id ageremus, ut illam afflictam patriam possemus ab hoste defen-

*) Lásd Bethlen í. 129. 1. 
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dere, et amissa temporibus superioribus recuperare rebusque 
regni nostri ita eonsulere, ut et vos et reliquus cliristianus popu-
lus sicuti annis abbinc centum et quinquaginta, ita et deinceps 
nostri sanguinis protectione in pace et tranquillitate viveretis, ecce 
adfertur ad nos Ferdinandum ipsum contra jus fasque regnum 
nostrum armata et hostili manu invasisse, civitates quasdam 
nostrae ditionis suas fecisse et per illos, quos praétulimus, factio-
nis suae ministros Posonii in regem se eligi procurasse, nos ea 
res non mediocri admiratione affecit, videbamus enim miseram 
nationem nostram ab eo iri perditum, a quo defendi et protegi 
debebat. E t quam vis tiinc facillime ejus conatibus resistere pote-
ramus, (erant enim vires nostrae ejus viribus superiores) visum 
tamen nobis fűit alienum esse ab institutis christianis, reliquas 
ejus gontis, quae pro fi de publica tot annis bella gessit, in san-
guinem christianum armare, conquesti sumus bac de re per 
oratores nostros apud sanctissimum dominum nostrum dementem 
papam Septimum et apud serenissimos dominum Franciscuin 
regem Franciae christianissimum, Henricum regem Angliáé defen-
sorem fidei catholicae et Sigismundum Poloniae regem, patrem 
nostrum cbarissimum, qui ut est reipublicae ckristianae pacisque 
et concordiae amatőr, égit (insciis nobis) per legatos suos apud 
Ferdinandum, quo a lacessendo regna nostra desisteret, neque 
hosti potentissiino, tempore difficillimo iis contentionibus in 
ditionem christianam eam vi am aperiret, quae ab ipso postea, 
aut a potentioribus claudi nequiret, sed daret potius operám, 
ut conjunctis viribus communibus periculis, una nobiscum 
occurreret. Ad liaec Ferdinandus cum jure agere se respondisset, 
fűit ab eodem oratore persuasus, ut ad diem et locum constitu-
tum et nostri et ipsius serenissimi dni regis Poloniae legati cum 
mandatis conveniret, hancque discordiam, quibus possent con-
ditionibus, componeret. Quae nobis nunciata etsi admonebant, 
jurasquae Ferdinandus jactabat, nullius esse momenti, ne tamen 
spernere justitiam et conditiones pacis contemnere videremur, 
parendum voluntati ejusdem serenissimi dni regis Poloniae duxi-
mus. Miseramus interea ad Dominationes Yestras oratores 
nostros, qui hanc injuriam nobis illatam apud ipsas edocerent, 
rogatasque nostro nomine liaberent, ne Ferdinando injusto regni 
nostri impetitori contra nos suppetias ferrent, nosque Judi-
cium ejus causae quaecumque cum Ferdinando discordes habe-
ret, vel Dn ibus Yestris adjudicantibus, libenter velle subire 
declararent, deinde recta ad caesaream Mattem in Hispanias 
proficiscerentur. Qui cum in illius ditionem pervenissent, contra 
jus omnium gentium violati atque detenti illuc quo missi erant, 
proficisci nequiverint, nos vero neque hac tanta injuria a 
recta ratione abducti, ad constitutum diem, prout serenissimo 
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dornino Poloniae regi placuerat, legatos nostros Olomucium 
misimus, qui etsi omnes aequas conditiones acceptare, potius 
quam hoc incendium in populo christiano excitare, ex mandatis 
nostris erant parati, cum tamen Ferdinandi oratores omnia iniqua 
proponerent, fuerunt coacti re infecta illinc ad nos redire. Sub 
iis interim induciis Ferdinandus summa ope nisus fűit, plerosque 
primores regni nostri et iHos praesertim, quos oh nostrae bene-
ficia fideliores nohis esse putahat, partim prece, partim pretio, 
minis et terroribus tentare, qui tot promissis (quae sine modo, 
sine modestia jactabantur) expugnati, nostrique beneíicii ac sui 
multociens praestiti nobis juramenti immemores, íidem fregerunt, 
quarum perfidia et proditio suo tempore poenas dabit. ü t i vero 
interdum apud Dominationes Vestras animum nostrum testatum 
faciamus, cum id nobis per oratores non liceat, quod jure 
omnium gentium barbaris etiam hominibus licet, voluimus has 
litteras nostras ad ipsas dare, ex quibus Eaedem cognoscant, 
quam injusto bello Ferdinandus nobiscum certandum sumpserit, 
et quam magnis injuriis ab eo lacessiti christianum sanguinem 
hactenus fundere recusaverimus, nisi eum Dncs Y rae juris habere 
aliquicl existimant, qui jure agere semper recusaverit, et illi 
defensionem populi christiani cordi esse putant, qui noctes 
diesque christianum sanguinem et sitit et fundit, volens fortasse 
emendare turpes successus expeditionum Friderici atavi et avi 
Maxiniiliani, quas pro subjicienda sibi Ungaria susceperant. 
Quorum alterum et coronatum jam et diadema regni in ma-
nibus habentem Emericus patruus noster regni gubernátor 
felicissime regno Hungáriáé expulit et coronam recuperavit. 
Utrumque autem Stephanus genitor noster, comes Scepusiensis, 
regni Hungáriáé palatinus ac exercitus imperátor auspiciis divi 
Matthiae regis ex citeriori Austria propulit Yiennamque et duca-
tum Austriae felicissime regi parere fecit, nosque nondum adole-
scentiam egressi, Maximilianum Hungáriáé arma inferre conan-
tem coegimus intra limites suos se continere; hunc quoque 
hostem nostrum jam diu, deo duce, resipiscere fecissemus, si armis 
tantum et non proditionibus certaret nobiscum, utique hanc in-
juriam hactenus utpotuimus,patienter et aequo animotulimus.Sed 
Dnes Yestrae identidem animo revolvant, quam sit acerbum, non 
nostrae solum, verum etiam mediocris conditionis hominibus ex 
alto loco injuste praesertim ad imum prolabi et ex regia ad priva-
tam conditionem redigi. Non arbitramur profecto christianorum 
quempiam, tanta praeditum patientia posse reperiri, qui tot 
injuriis provocatus, unde posset auxilium sibi petendum non 
putaret. Neque enim injusta injuria, alia animi aegritudo, unde 
hominem ad vindictam magis incitat. Protestamur igitur his lit-
teris nostris nos et initio regni nostri et nunc omnes aequas 
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conditiones subire, causamque discordiae nostrae cujusvis probi 
judicis arbitrio, potius fuisse paratos committere, quam in chri-
stianum populum arma civilia sumere apud Dnes V ras profitemur 
cumque ea nobis pariim pro futura videamus, si quid, quo nos ab 
hujus inimici impetitione tueamur attentaverimus, etiamsi ex 
nostra digladiatione respublica christiana aliquid detrimenti 
patietur, Dnes Y ras in theatro orbis terrae testes faciemus eorum 
non nos, qui omnia extrema et experti et passi sumus, sed illum 
ipsum, qui suo non contentus, alienum regnum per fraudem 
et hoininum perfidiam expugnandum venit, causam esse; sed 
j)nes Y r a s audivisse arbitramur, licet omnia per Ferdinandum 
praeter prospera in Hungaria aut seribi aut nunciari sint 
prohibita et omnes viae ad alia regna septae et obsessae cu-
stodiantur, liic bonus christianae libertatis assertor, quambonam 
operám jactantiae suae in Hungaria navaverit, qui serenissimo 
ipsi domino Ludovico regi sororio et cognato suo, extremo di-
serimini contra caesarein Thurcarum se exponenti in ipsis fere 
limitibus Austriae, non militem, non maciiinas, non denique 
ullum subsidium (quamvis magnis pulsatus precibus) prae-
stitit, inhians praetense successioni in regnum Hungáriáé, 
imo subsidium, quod tunc sacrum impérium regi Hungáriáé 
destinaverat, is bonus princeps in ítaliam vastandam miserat: 
cum tarnen nos fratrem nostrum tribus circiter millibus militum 
ex nostro patrimonio et alio apparatu bellico qui ibi periit, ad 
expeditionem misissemus. Nos quoque semper parati principi 
nostro et patriae succurrere, tum quoque per nosmetipsos affuis-
semus, si per nuncios suae Mattis in Transilvania retenti non fuis-
semus. Jurejurando autem Ferdinandus Hungáriáé se obstrin-
xerat, nunquam suscepturum regni Hungáriáé gubernacula, nisi 
prius Nándor Albam sive Belgradum et alia castra a Turcis 
intercepta recuperaret. Quod juramentum litteris firmatum nun-
quam servavit, nam id non modo non praestit.it, sed sub ipso expe-
ditionis suae tempore, Turcae pene Budám usque venerunt, Sep-
tem enim milliaribus ab Alba Regali scilicet civitate nostra, 
penes quam ipse castra kabebat, omnia ferro ac flamma vastarunt 
et praeda omni faria ingenti, cum voluerunt, nullo persequente 
sunt re versi. Arcem autem Jaicza cujus praefectos magnis pol-
licitis corruperat et a üde nobis praestita seduxerat, quae caput 
regni Boznae est, in toto christiano orbe nominatissimam, cum 
aliquot aliis arcibus fmitimis turpiter et ignominiose in manus 
Thurcarum devenire permisit. Haec fűit illa arx quam serenis-
simus et vigilantissimus princeps dnus Matthias rex multa chris-
tiani sanguinis effusione a Turcis in ditionem suam redegerat, et 
quam postea idein Emericus de Zapolia, palatínus regni Hungáriáé, 
patruus noster gravem et asperam perpessus obsidionem ab iisdem 
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Thurcis tutatus est, cui ab omnibus qui postea fuerunt, regibus 
Hungáriáé tanta cura atque inipensa adhibita est, ut centum millia 
aureorum,in ejus eonservationem quotannis impenderenon dubita-
verunt.Nos quoque praeterita aestate, cum cerneremus ea pericula, 
quae, illa amissa, non Hungáriáé solum, sed etiam toti Germaniae 
evenire possent, dederamus unam arcem ex patrimonio nostro 
praefectis Jajczensibus in pignus, ne a tanto tempore, tot cruo-
ris cliristiani, tantaque impensarum jactura defensa et conservata, 
arx nostro tempore in bostium potestatem deveniret, et (si in 
regno nostro bic communis boni hostis et turbator conatus 
nostros non impediisset) omnia profecto extrema potius pati 
maluissemus, quam boc, quod ununi jam cbristianitati supererat 
propugnaculum, in bostium ditionem cedere permisissemus. 
Sed Ferdinandus dum feriatus geniales agit dies hoc principium 
expeditionis suae, reipublicae christianae dedit hos fructus, hanc 
utilitatem misera et afflicta Hungaria tarn jactabundi et strennui 
principis electione percepit. Quem circumventum rerum omnium 
penuria non dubitamus, nunc quoque a sacro Romano imperio 
et a Dnibus Yestris quibus se in Turcas arma movere dicat opem 
et vires impleraturum sed sciant D"es Y rae longe aliam mentem 
aliamque intentionem ipsum habere. Non enim in Turcas, adquos 
dudum, duos oratores pro tributo pendendo misit, arma expedit 
sed vult communibus impensis et fraternae necessitati in Italia 
succurrere, et contra nos, qui Deo duce sumus recuperaturi, 
bella civilia renovare, et regnum nostrum perpetuae servituti 
subjicere. His itaque de causis et illis quae in posterum sequen-
tur, D"es V ras uti arbitros et moderatores cliristiani imperii, et 
quarum maximé interest, communi saluti et conservationi pub-
licae consulere diligenter rogamus, velint pro singulari sua 
prudentia, ita buic negotio invigilare, ne ex liac injuria toties 
nobis illata aliquid detrimenti res christiana patriatur. Easdem 
optime valere optamus. Ex Tharnovia secundo die Resurrectionis 
dominicae anno domini millesimo quingentesimo vigesimo octavo, 
regnorum vero nostrorum anno secundo. 

Joannes rex Castrum Yason donat Francisco Bodo et ejus 
posteritatibus, quod Castrum antea magnifici Pauli de Kinys 
comitis Themesiensis fuit, et eo defuncto, generosae dominae 
Benignae relictae suae fuit, sed ex eo, quod ipsa domina sal'utis 
et honoris et fidei suae oblita, qua egregio quondam Gregorio 
Kerek, domino item et marito suo tenebatur, eundem Gregorium 
per interpositam, conductamque pretio personam, crudeli nece 
perimi fecisse et per hoc notam perpetuae infidelitatis incurrisse, 
jurisque processu observato dudum exinde condemnata fuisse 
perhibetur, ideo id Castrum Francisco Bodo dedimus etc. Datum 
in crastino festi Circumcisionis domini anno 1527. 
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P a u l u s p a p a T e r t i u s a d s e r e n i s s i m u m p r i n c i -
p e m d o m i n u m I o a n n e m r e g e m H u n g á r i á é , D a 1-

m a t i a e , C r o a t i a e . 
Gharissime in Christo tili noster, salutem et apostolicam 

benedictionem. Yenerabilis frater episcopus Agriensis orator 
Tuae Matt is ad serenissimum caesarem missus ex Padwa atque 
itinere litteras tuas üdém sibi facientes ad nos misit, mandataque 
Tuae Ser1is ea fuisse nobis scripsit, ut ipse praesens si non longe 
a suo recto itinere nos convenire posset, nomine Tuae Sertis nos 
adiret, officioseque veneraretur, Nobisque deinde salutem istius 
regni studiose commendaret. tum ob multa millia animarum, 
quae in eo sunt, tum ob periculum universae christianae reipub-
licae. Siquidem Hungáriám ad invadendam Italiam maximé 
opportunam esse, ac semper fuisse, sicut multarum olim barba-
rarum nationum irruptiones testantur, neque nunc Turcarum 
tyrannum aliam ob causam id ipsum moliri, quam ut per Hun-
gáriám commodius Italiam occupet ac diripiat, sicut haec plenius 
a dilecto filio Francisco Marsupino accepturos nos esse scripsit, 
prout etiam accepimus. Gratias igitur agimus Tuae Ser11 et pro 
visitatione nostra tuo oratori injuncta et pro memoratione exci-
tationeque nostri officii, quod circa animarum salutem et publi-
cam omnium Christi iidelium curam praecipue versatur. Tum 
vero deo omnipotenti agimus longe maximas et immortales gra-
tias, quod ejus benignitate pacem inter te et sermum regem Roma-
norum videmus constitutam, qua istud regnum discordia afflictum, 
recreatum iri coniidimus. Tuam etiam Mattem justissimis laudi-
bus prosequimur in domino, quod illa prudenter et jure tum sui, 
tum aliorum Christi fidelium regnorum saluti prospexerit, paceque 
inita, suae ceterorumque securitati consuluerit. Nos quidem fili 
exhuberamus gaudio et laetitia exsultamus pro tot et tantis 
beneficiis a divina dementia nobis concessis, ut inde caesareae 
et christianissimo, hinc te et Romanorum regibus ex tanta dis-
sensione ad concordiam versis, metum in spem, moerorem in 
gaudium verterimus, ac non modo jam non timeamus, verum 
etiam de salute securi metum nostrum in ipsos hostes translatum 
jam esse coniidamus. In quo quidem perficiendo nullis nostris 
aut laboribus aut facultatibus, aut periculis passuri sumus, 
sanguinem etiam nostrum libenter profusuri, ut tum ceterorum 
Christi fidelium regnorum, tum praecipue tui, quod in speciali 
protectione apostolicae sedis et antemurale totius christianitatis, 
praecipueque Italiae, sicut Tua Mattas verissime commemorat, 
semper fuit, securitatem nostro tempore stabiliamus. Itaque cum 
pervenisset nuper ad nos laetissimus de vestra concordia nuncius, 
statim dilecto filio nostro Hieronymo Alexandro tituli Sancti 
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Chrysogoni praesbytero eardinali, quem antea ad partes vobis 
vicinas pro aliis etiam negociis rempublicam christianam, fidemque 
catbolicam concernentibus legatum nostrum mittere decrevera-
mus, injunximus, ut etiam ad nos veniret et nostro, ac kujus 
sanctae sedis nomine vobis gratularetur, et in ipsa concordia ad 
ipsius május robur ac perpetuitatem apostolicam autboritatem 
de praedecessorum nostrorum more interponendi, aliaque faciendi, 
quae ad ipsius regni salutem et vestram ac vestrorum consolatio-
nem pertinerent, ei concessimus facultatem, sicut ex eo, quem 
propediem ad vos perventurum speramus, Tua Mattas uberius 
cognoscet. Quam confidere in domino et in futurum optime 
sperare volumus, bis enim duabus constitutis concordiis dei 
misericordia suos fideles benigne respexisse videtur, ut a Turca 
deineeps sit securitas, Tuaque Mattas in suo regno tuto ac feli-
citer degere, sanctamque religionem solito fervore percolere, ac 
deo omnipotenti gratias assiduas quiete agere possit. Ad quod, 
atque ad observationem perpetuam kujus sanctissimae pacis, 
cultumque solitum apostolicae sedis, licet minimé necessario, 
tarnen ex abundantia charitatis nostrae, Majestatem Tuam 
plurimum hortamur, eique omnem prosperitatem exoptamus. 
Datum LI óm a e apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 
decima quarta Aug. M D X X X Y I I I . pontificatus nostri ao quarto. 

Y. Blosius. 
Charissimo in Christo lilio nostro Joanni Hungáriáé regi 

illustri. 
P l e n u m m a 11 d a t u m s u p e r c 0111 p 011 e 11 d a p a ce i n t e r 

d u 0 s p r i n c i p e s c 0 n c e s s u m. 
Nos Joannes etc. Memoriae commendamus per praesentes, 

quod nos de fide et íidelitate, de animi dexteritate et prudentia, 
rerumque gerendarum sufficienti peritia fidelium nostrorum 
reverendissimi ac reverendi in Christo patrum dominorum Fran-
cisci de Frangepanibus Colocensis et Bachiensis ecclesiarum 
canonice unitarum archiepiscopi et Stephani Broderici episeopi 
Sirmiensis, necnon spectabilium et magnificorum Stephani de 
Yerbeó'cz summi et secretarii cancellarii nostri ac Hieronymi de 
Lasko palatini Siracliensis. vajvodaeque nostri Transilvanensis 
et Siculorum nostrorum comitis etc. consiliariorum nostrorum ad 
plénum confisi, eisdem hoc plénum mandatum nostrum plenamque 
et omnimodani facultatem nostram in eo dedimus et concessimus, 
damusque et concedimus praesentium per vigorem, ut ipsi con-
junctim aut divisim, duo ex ipsis cum dominis commissariis et 
oratoribus serenissimi principis domini Ferdinandi Romanorum 
ac Bohemiae regis, ad oppidum Owar deputandis in facto perpe-
tuae pacis inter 110s et ipsum Romanorum et Bohemiae regem 
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ineundae, ac quibuscumque differeiitiis inter nos et eundem ac 
subditos utriusque nostrum sopiendis agere, loqui, tractare et 
promittere, aliaque omnia et singula, quae ad hoc pertinere 
videbuntur, perinde ac si nos personaliter interessemus, manda-
tumque nostrum magis speciale, quam praesentibus est expres-
sum, exigerentur facere, concludereque valeant atque possint, 
promittentes nos iu verbo nostro regio, ut quicquid per praefatos 
commissarios et oratores nostros conjunctim ut praefertur, aut 
per duos ex ipsis divisim cum memoratis dominis commissariis et 
oratoribus praefati Romanorum ac Bohemiae regis ad hoc depu-
tatis, ac plenum mandatum habentibus nomine nostro actum, 
tractatum, ordinatum, et conclusum, promissumque fuerit, ratum 
et acceptum habebimus ac firmiter, inviolabiliterque observabi-
mus, nec ullo unquam tempore illi verbo vel facto directe vel 
indirecte reclamare et opponere volumus, harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum anno etc. 

Deerat annus et locus in exemplari scripto. 
Legalján a lapnak áll: Sed videtur ad annum 1533. haec 

legatio missa fuisse, quam Joannes fraude Germanorum animad-
versa, retractavit, út supra 172. 

E x litteris Joannis regis. Joannes rex Ungariae ab illustri 
domino Ludovico Gritti comite perpetuo terrae Maramarusiensis 
regni Hungáriáé gubernatore, summoque thesaurario et gene-
rali capitaneo quindecim millia florenorum nomine mutui petiit, 
sub spe restitutionis, ob quod debitum obligavit illi oppidum 
Zegedinum, cum universis villis et praediis, et omnibus ad illud 
pertinentibus. Anno 1534. feria sexta proxima post festum beati 
Gregorii papae. Datum Budae. 

E x litteris Joannis regis. Stephanus de Verbeocz ad iter 
suum Constantinopolitanum, quo a Joanne rege erat missus, petiit 
nomine mutui ab egregio Francisco Kendi vicevajvoda Transil-
vanensi sex millia florenorum; pro hoc debito impignoravit illi 
arcem suam Vechy, ut quandocunque Yerbeci eam summám 
Francisco Kendi restitueret, vel ipse Stephanus, vel fllius ejus 
Emericus, tunc Franciscus Kendi teneatur arcem restituere etc. 
Datum Budae secundo die festi Annunciationis Mariae anno 
domini 1533. 

G r a t i a r u m a c t i o a d d o m i n u m T a r n o u c z k i. 
Joannes dei gratia rex Ungariae etc. Spectabiiis et inagni-

fice domine amice noster charissime. Fatemur, fatebimurque 
Semper, quousque vivemus, Magnificam Dnem y r a m adeo multa et 
magna pro nobis fecisse, ut pluraetmajoraneexspectare quidem 
a V r a Magnificentia potuissemus. Nunc etiam in amicis suis pro 

Hic Tamouszki 
recepei'íit in Ca-

strum suum 
Joannem regem 

a Ferdinande 
Ungaria expul-
sum, anno 1527 
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Corrupta. 

Stephanus Bá-
tori palat inus: 
Andreas Bátori 

vajvoda Transil-
vanus iratres 

germani. 

Dc hac pugna 
videtnr mentio 
fleri in alteris 

adversariis pag. 
39. et paulo supe-
rius pag. 180. in 

hoc libro. 

lionore iiostro nobiscum ad limites regni nostri Hungáriáé mit-
tendis multum certe nos sibi devinxit. Denique videamus eam 
ita in nos propensam omni ex parte, ut nihil possit nobis esse 
Yestra MagMa conjunctius pro quibus Vrae Dnis ofticiis illi satis 
amplas gratias nec agere, nec referre. Nunc etiam id quod nesci-
mus si adhuc Yestra Magtiíl audivit, usi prius oppido Yestrae 
j)nis p r 0 i^ i to animi nostri pro nostra, nostrorumque maxima 
commoditate, utimur etiam hac dono ipsius non secus ac nostra 
propria. Sed ad haec omnia, quae, Yestra Dti0 fecit, addat roga-
mus amore nostri hoc quoque, ut istas litteras, quas ad Portám 
imperatoris Tliurcarum, unas ad magcum Ibraim bassam, alteras 
ad magcum Ludovicum Gritti consiliarium nostrum mittemus, per 
aliquem fi dum, quem scimus Y rae 1)"' non deesse, curet perferen-
das. Est enim nunc id nobis summe necessarium, nihilque Duati0 

Y r a pro nobis május nunc facere potest, rogamus, quanto majore 
studio possuinus, ut hanc curam ómnino assumere et hoc facere 
pro nobis velit. Mittimus autem per huné praesentium ostensorem 
pro expensis illius, quem Dominatio Yestra ad hoc ordinäre 
debebit, ducentos in auro. Nova alia non sunt, nisi quae ex lit-
teris domini Lasky accipiet, qui est apud nos, sed hodie adhuc 
hinc suos inyisendos profecturus, qui attulit ab imperatore omnia 
pro nobis honorifica et utilia pro regnis nostris, atque pro hoc 
etiam inclito Poloniae regno salutaria, de quibus prius etiam 
I)11' Y rae et scripsimus et nunciavimus. Illud nescimus, si Dno 

Y ra intellexit copias Andreae Batory fratris germani Stepliani 
Batory alias palatini, quibus eam partém Hungáriáé quae nobis 
manifeste paret, ferro et igne miserabilem et crudelissimum in 
modum vastabat, esse fusas fugatasque a nostris. Ipsum autem 
Andreám Batory per dnum episcopum Varadiensem capitaneum 
nostrum in castro Echyetli inclusum obsiclerií Cui quidem con-
ílictui, deo ita volente, dominus Lasky ad nos veniens, non inter-
fuit solum, sed in parte praefuit. I ta nobis eodem tempore tam 
ab imperatore, quam ex Hungaria attulit optata nova. Nos hic 
diu non morabimur. Vestram j)nPm optamus bene et feliciter 
valere, cui nos uti amico nostro praecipuo unice commendamus. 
Ex castro Dnis Y rac Tharnoviensi, decima sexta die Augusti, 
anno dni millesimo quingentesimo vigesimo nono. 

L i t t e r a e * ) S i x t i p a p a e Q u a r t i ad M a t t h i a m 
r e g e m U n g a r i a e e t B o h é m i a e e t c . 

Charissime in Christo tili noster salutem et apostolicam 
benedictionem. Gravi nos molestia afferunt tuae litterae in con-

*) Az alább következő levelek már nem János király levelesköny véből 
vetettek : ele azok vegéhez illesztve, Szamosközy kéziratában maradtak fenn. 

Deliortatur pon-
tifex, ne Matthias 
rex ullas indncias 
cum Turca ineat. 
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sistorio nostro recitatae, quas de treugis cum Turco ineundis ad 
oratores tuos perscripsisti. Nihil enim nobis esse potest auditu 
molestius, quam eum regem, qui virtute et rerum gestarum glória, 
terrori et formidini nefandissimo liosti hactenus fűit, nunc in 
medio r e rum gerendarum cursu, cum eodern foedus inire velle 
praeter omnium exspectationem. Cogita íili charissime, quantum 
oftensionis christiano nomini ex hoc inferres. Nulluni genus 
hostium est, a quo perniciosius pax et amicitia possit expeti, qui 
nichil aliud cogitant, nihil aliud magis curant, quam ut templa 
dei evertant, íideles populos opprimant, catholicam religionem de 
terris funditus deleant. Propone tibi ante oculos, quantis calami-
tatibus initium dares, si treugae hujusmodi sequerentur. Fuisti 
hactenus propugnaculum christiani populi adversus hostem hunc 
non sine magna apud omnes nationes commendatione et glória. 
Solum te semper metuit, et a multis propter te abstinuit, In qui-
bus licentior fieret, et totis viribus ad proxima quaeque occu-
panda evagaretur, si a tergo nihil sibi amplius timendum super-
esset. Accedit, quod et alii praesidio tuae Mattis destituti cum 
tanto furor i resistere non possent, idem exemplum fortasse seque-
rentur et acceptis ab hoste conditionibus in proximorum ruinam 
aditum darent, atque ita res christiana de strage in stragem, de 
interitu in interitum laberetur, et tibi communis ruinae causa 
(quod certe nollemus) ascriberetur. Praeterea cum rex catholicus 
sis, et inter ceteros christianos princeps gloria et honore prae-
clarus, vide quam offensionem deo inferres, si cum hoste nominis 
sui convenias, quäle animae onus subires, si tot damna rempub-
licam christianam subsequantur. Quae ut diligenter velis consi-
derare, non solum te hortamur, sed pia et paterna charitate 
vehementer rogamus, conservanda est tibi dei benignitas, ad deum 
omnes tuae actiones referendae, qui te tot bonis auxit, qui te in 
omni periculo Semper protexit. Cavendum est, ne si tua consilia 
immutaveris, offendatur illius majestas, et a consvetis praesidiis 
oculos suae pietatis avertat, felicitatemque, quam eo duce et 
auctore consecutus es, transmutet et ipse (quod absit) in alios 
eventus. Becognosce etiam, qualis sit de te apud omnes nationes 
existimatio. Nulla est gcns, nullus in orbe terrarum locus, in quo 
nominis tu i celebritas non floreat. Efteruntur in coelum ab Omni-
bus laudes tuae, recensentur et in ore omnium sunt ea, quae tum 
ab insignis memoriae Joanne vaiuoda patre tuo, tum a te pro 
republica christiana non solum adversus hunc immanissimum 
hostem, sed etiam adversus haereticos Boemos praeclare, forti-
terque cum summa omnium admiratione gesta sunt. Idem et nunc 
considera, qualem tantae gloriae maculam aspergeres, si cum eo 
ipso, adversus quem invictissimum te semper praestitisti, pacem 
et amicitiam ineas et superiorum laborum fructus amittas. Nam 
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ut vera tateamur, nulla exstare videtur, quae te ad hoc urgere 
deheat necessitas, cum imperiali Matte pax jam confecta est. 
Quod attinet ad Polonos et Bohemos, ex litteris ad oratores tuos 
intellectum est, versari te in tractatu et spe concordiae. Accedit, 
quod ex litteris et oratoribus tuis, qui apud nos agunt, saepe-
mimero nobis declaratum est, posse te adversus Turcos resistere 
et defensioni regnorum tuorum intendere, etiamsi tibi alibi cum 
christianis bellum esset. Ex quo non parvum admirationis omni-
bus afferunt hujuscemodi nunc de treugis consilia. Postremo 
cum sapientissimus sis, debes cogitare, nullám in foederibus 
Turci spem a te esse collocandam, infida pax et infida cum eo 
hoste securitas, quae in se nihil stabile habet, sed omnia ex uti-
litate et temporum opportunitate metitur. Admonere unumquem-
que possunt exempla dorn estica, quae nostra memoria tum in 
Servia tum in Bosna, tum in Constantinopoli, tum in a Iiis pleris-
que locis contra fidem datam ab eo sunt gesta, cui dubium quin 
eo consilio tibi blandiatur et foeclus tecum inire cupiat, ut te 
interim quiescente, omni sublata difficultate ad alios opprimendos 
aditum sibi paret, et demum reliquis oppressis, ad te postmodum 
invadendum convertatur. Nulla enim inter vos potest esse ami-
citia pluribus de causis, sed hac praecipue, quod a patre tuo et 
a te saepenumero profligatum et turpiter victum meminerit: 
confusionem suam ipse ferre non potest, de ulciscendis injuriis 
quotidie meditatur, te unum timet, te unum cousiliis et conatibus 
suis semper obstitisse sibi persuasit. Quo fit, ut nemo sit om-
nium, quem magis perditum cupiat, ut tali et tanto de medio 
sublato projmgnaculo, libidinem animi sui ad cetera persequenda 
facilius possit explere. Ceterum quia mentem nostram super iis 
treugis intelligere exspectas, ea nostra est mens, ea voluntas, ea 
animi sententia, ut te liortemur, requiramus, rogeinus et aman-
tissimo patris affectu inhibeamus, ne illas facias, et ne a sanctis-
sima dei causa sejungaris ut cum infidelibus amicitiae commer-
cium ineas. E t ut cognoscat Mattas tua ardentissimos nos semper 
exstitisse, ut opportuna tibi praesidia ad conservandam bonam 
et catholicam mentem tuam non desint, licet mittendi subsidii 
praecipuum semper Studium habuerimus. Et ea, quae superiori 
tempore fecerimus tibi, 11011 sint ignota. Nunc tamen novas etiam 
curas in hoc assumsimus. Iterum ad potentatus litteras scri-
psimus, quarum exempla ad te bis inclusa mittimus, ut intelligas 
nihil a nobis praetermitti, quod vires nostrae praestare possint. 
Deputavimus et nonnnllos ex venerabilibus fratribus nostris 
S. R. E. cardinalibus, huic sancto operi affectissimos, qui assidua 
diligentia nobiscum in hoc elaborent et omnem viam perscruten-
tur, qua eadem subsidia haberi et publicis commodis subveniri 
possit. Datum Romae apud Sanctuni Petrum sub annulo pisca-
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toris die vigesima secunda Április Millesimo CCCCLXXYIII . 
pontificatus nostri anno septimo. 

L. Brifus. 
Charissimo in Christo filio nostro Matthiae Hungáriáé et 

Bohemiae regi illustri. 

L i t t e r a e p a r t i u m F e r d i n a n d i . 

Locumtenens et consiliarii regiae Mattis. Egregiis ac nobi-
libus universitati nobilium comitatus Albensis, fratribus et ami-
cis honorandis salutem plurimam. Yidimus his diebus quasdam 
litteras Joannis Zapoliensis, quae per hoc regnum a suis secta-
toribus sparguntur, plenas doli et impietatis. Illis enim, quibus 
consuevit verbis vos a íidelitate serenissimi regis nostri avocare 
et Turcis subjicere et unacum patria nostra communi perdere 
studet et molitur. Proponit vobis Turcarum adventum, qui ipsum 
in sedem regiam collocent, et íideles regiae Mattis opprimant. 
Auditumne est unquam Turcas non sibi, sed aliis regna quaesi-
visse ? Turci quidem (ut nos quoque accepimus) Joannis et 
suorum hortatu et precibus impnlsi, regnum hoc propediem sunt 
invasuri, non ut Joanni gratificentur, verum ut has quoque 110-
strae nationis reliquias capiant, abducant, extinguant, subjiciant. 
Quamvis itaque non dubitemus, tantum vobis esse prudentiae et 
ingenii, ut hujusmodi insidias, multis jam periculis docti, cavere 
velitis et evitare, pro fraterno tarnen amore, quo invicem sumus 
conjuncti, proque patriae nostrae communis caritate vos roganius, 
monemus, obtestamur, ne vei minis, vei promissis Turcarum et 
Joannis locum dare debeatis. Memineritis vos et christianissimis 
majoribus christianos esse natos, quos et natura ipsa et religio, 
et fides, et perpetuum ódium a Turcarum perfidia separavit, nul-
lum vobis commercium aut familiaritas sine periculo potest esse 
cum perfidis. Non estis, ut arbitramur, obliti, quanta clades illata 
nuper est fratribus vestris partium inferiorum per Turcas, quos 
J oannes in perniciem nostri sanguinis (ut res ipsa docuit) evoca-
verat. Pollicebantur, ut hodie faciunt, omnibus, qui Joanni fideles 
essent impunitatem personarum ac rerum omnium; scitis quo 
pacto illis servata est fides, quot hominum millia in captivitatem 
abducta, quanta caedes edita, quae portio hujus regni absumpta 
incendio, quibus longe deteriora manent vos, qui Turcis et Joanni 
hoc tempore fidem liabuerint. Quod autem ad Mattem regiam 
dominum nostrum clementissimum attinet, nihil omnino dubitetis 
quin vobis omnia quae promisit, ac longe etiam majora, dei 
optimi auxiiio sit in hujus regni defensionem et commodum et 
salutem praestiturus, nolite credere. Nam propediem effectum 
quoque promissorum suae Mattis optimum sentietis atque ipsis 

D e liac depopula-
t ionc ipse quoque 

J o a n n e s res in 
l i t teris suprn me-
mini t pag. abhinc 
10., sub nota hac 
(egy kéz rajtolva) 
pag. 180. ubi nota 

cladem, quae 
Ferd inando in 

cumbebat , ut de-
pel leretur ad 

Joannen) regem 
p e r calumniam 
torqueri , cum 

tarnen Joannes 
pe r id tempus in 
Polonia exularet. 
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etiam oculis vestris videbitis. Maximis enim et terrestribus et 
navalibus copiis et omnibus bellicorum tormentorum generibus 
ita instructa et parata contra hostem fidei et patriae nostrae 
veniet, ut vobis omnibus certissimam spem victoriae et liberatio-
nis patriae nostrae post deum immortalem spondere et polliceri 
audeamus. Contemptis igitur vanissimis ac perniciosissimis adver-
sariorum verbis ac litteris, sitis in vestra erga Mattem regiam 
dominum nostrum clementissimum fidelitate firmi, stabiles et 
constantes, vosque adversus bostem venientem ita comparetis, ut 
Mattas regia in suo atque ejus invictissimi exercitus advéntu 
non solum equis et armis ac cetero bellico instrumenta, sed animis 
quoque paratos inveniat, qui majorum vestrorum exemplo pro 
tide et incolumitate patriae adversus immanissimos crucis Christi 
bostes et pugnare et vincere unacum Matte sua audeatis etpos-
sitis feliciter. Datum Budae die dominica ante festum Nativitatis 
beati Joannis Baptistae, anno domini millesimo quingentesimo 
vigesimo nono. 

A z a n g l i a i k i r á l y n é a s s z o n y l e v e l e az t ö r ö k 
c s á s z á r n a k , m e l y e t i r t v o l t S i g m o n d f e j e d e l e m 

m e l l e t t , Z i n a n b a s a f e l ő l e t c . 

Augustissimo invinctissimoque imperátori Sultan Murád 
cbam Musulmanici regni dominatori potentissimo, imperiique 
Orientis monarchae, supra omnes soli et, supremo. 

Elizabetha dei optimi maximi, tnundi conditoris et rectoris 
unici dementia Angliáé Franciáé et Hiberniae regina, verae fidei 
contra omnes idololatras falso Christi nomen profitentes, invicfa 
et potentissima propugnatrix etc. augustissimo invictissimoque 
imperátori Sultan Murád cham, Othomanici regni dominatori 
potentissimo, imperii Orientis monarchae supra omnes soli et 
supremo salutem et multis cum summa rerum omnium optimarum 
affluentia lactos et felices annos. Augustissime et potentissime 
princeps. Illustrissimus Transilvaniae vajvoda Sigismundus prin-
ceps nobis amicissimus legatum ad nos cum litteris hisce diebus 
misit, quibus de ejus provinciáé statu nos certiores fecit, petiitque, 
ut ejus res non mediocriter jam in metu positas apud imperialem 
Vestram Mattem intercessione nostra sublevaremus. Percrebuit 
enim apud omnes Europae principes jam fama Yestrae Mattis in 
nos benevolentiae, quae illi freti nostram suis rebus opem saepe 
implorant, hoc igitur nulla ratione denegare potuimus, cum 
propter veterem ejus familiae erga nos conjunctionem, tum pro-
pter eandem religionis christianae formám, quam nobiscum colit, 
ipsiusque in nos perpetuae observantiae merita. Cum igitur is se 
et Transilvaniae statum in nonnullis rebus per ministros vestros 

Nóta vanam 
spem et futilia 

promissa. 
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contra consnetas rationes atque etiam praeter Majestatis Yestrae 
beneplacitum praegravari autumet, imperialem Yestram Mattem 
etiam atque etiam rogamus, ut ejus humillimis precibus excelsas 
aures vestras clementer accommodet (is)et auditis ejus querelis per 
idoneos bomines* quos visum erit, remedium iis secundum aequuin 
et bonum adhibeat. Quod propter conformem ejus status nobis-
cum religionem et antiquam nostram cum ea familia amicitiam 
ac necessitudinem ab imperiali Yestra Matte toto animo vehe-
menter expetimus. I)eus optimus maximus coeli et terrae condi-
tor Mattem Yestram salvam et incolumem servet. Datae e regia 
nostra civitate Londini die mensis Februarii nona, anno serva-
toris nostri Jesu Christi M D L X X X X I I I I . regni vero nostri 
tricesimo sexto. 

Elizabetha regina. 
(Eredetije 1 6 1 — 1 9 3 lapszámokkal jelölve, megvan Szilágyi Ferencz 

gyűjteményében.) 



0 

A p r ó b b f ö l j e g y z é s e k s t ö r e d é k e k . 

1593. esztendöbeli holmi dolgok. 

19. Januar i i 1593. Rácz Péter in Moldáviám adVeliagam 
missus. 

14. Februarii, nuptiae Stephani Josica cum relicta Pauli 
Giulay. 

24. Febraarii, nuptiae Yolfgangi Kovaciocy cancellarii cum 
íilia Ckristina Alexandri Kendi. Princeps Sigismundus arce 
Görgin Kovacbyocium cancellarium donavit. 

25. Mártii, Membit ciauz discessit. 
2. Április, tormentum ingens Lupus fusum est. 
6. Április, Georgius Rauazdi ad portám missus. 
10. Április, legátus magni ducis Florentiae il cavalliero 

Matthaeus Bottifioreno intravit Albam. 
11. Habuit audientiam. 
20. Discessit. 
23. Comitia partialia Albae. 
1. Maji, creati consiliarii Georgius Yas et Pancratius 

Sennyey. 
5. Maji, Razman aga legátus Moldavus venit. 
6. Georgius Lenchyes obiit. 
21. TsTocte praecedente Lencbyes Györgyné obiit. 
26. Ciausius venit, sed falsus. 
11. Junii, Alexander Sombori ex Ttalia rediit (más kéz:) 

Albam. 
13. Princeps rediit ex peregrinatione Polonica. 
22. Junii, Házon bassa Boznensis ad Sissecum profligatus. 
2. Jul i i Marton Bonyay x) deák ad portám missus. 
30. Memhet cyauz ex porta venit. 
5. Augusti, ciauz auditus. 
6. Marcus Benkner in Poloniam missus. 
8. Aug. conventus senatorum et consultationes de Turcae 

postulatis per Memhed chyauz, Gergel chyauz. 

x) Más kéz betoldása. 
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16. Nagy János et Andreas Erdőhegy ad portám missi. 
25. Bauazdy György rediit ex porta cum Czaffer bego a 

Sinan bassa misso ex castris. 
13. Septembris, dnus Senicy ad Sinau passam et Stephanus 

Cacas (ujabb kéz javítása : Kakas) in Angliám. 
3. Octobris Colosvarinum cum copiis perveniens 
7. dnus Stephanus Bátori generalis creatur. 
13. dnus generalis cum copiis egressus. 
16. Czegődi Mihály cum tributo ad Zinan hasam missus. 
5. Novembris dnus generalis cum exercitu rediit. 
(Ugyan e papir 2. levelén még e pár sor Szamosközy kezével: 

S. D. Nos lűc recte valemus. Tua familia te petit, ut et quam-
primurn huc venias. 

(Ugyanazon kéz, mely 11. Júniusnál Albam-ot betoldotta 
s mely Kakas-1 javítá, a fogalmazvány 4., vagyis utolsó lapjára e 
két nevet í r t a : Loványi János, Loványi Dániel. 
(Fogalmazvány Szamosközy tol, a budap. egy. könyvtár Pray-féle gyűjte-

ményéből, Tom. 29. ad G.) 

In 0 r i g in e s Ung ar o ru m. 
x) Abbas Yrspergensis fol. 100. Hunorum originem ex 

Gothis manasse ait, qui Gothos sedibus suis expulisse dicuntur. 
Gepidi quoque et Amazones ex eis processisse dicuntur. Si Huni 
a Gothis sunt et Hunorum secundum Leunclavium Turcica origo 
est, ergo et Gi-othorum, qui Germani sunt, origo Turcica erit. 

J a m vero quid non fabulatur de Gepidis a Geparta (?) id est 
pigris dictis, quid in Vistulae fluminis insula resederunt, ibique 
sedes fixerint, ac Gepidas a tarditate esse denominatos. Quod 
quam sit non modo ineptum, sed et falsissimum, regionis distantia 
satis indicat, Gepidarum enim regio toto caelo terraque distat ab 
Vistula fluvio. 

2) Scythia siquidem Germaniae confinis est, eo tenus. ubi 
Ister 3) fluvius oritur, vel stagnum Marsianum dilatatur usque 
ad Danubium montemque Taurum, non illum Asiae, sed proprium 
Scytliiae per omnem Maeotidis ambitum. In qua Scythia prima 

x) Kerum patriarcharum et históriáé coutemptus. Beddae ass. 76. vide. 
Atila solus regnator paene cunctarum Scythicarum gentium, rex 

Hunnorum omnium, eoufisus in multitudine fortissimarum gentium, quas 
sibi subiugaverat etc. Malet. . . niam etc. Ursp. pag. CXI. 

2) Fol . 102 . 
3) Quomodo potest hoc esse verum, Scythiam in Germania fuisse, 

adeoque Dacia . 
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ab occidente gens est Gepidorum, quae magnis opinatisque anibi-
tur tluminibus, introrsus Dacia *) est, ad coronae speciem arduis 
alpibus emunita. Deinde per imuiensa spatia Yenetiarum natio 
populosa considet, quorum nomina licet nunc per varias familias 
et loca mutentur, principaliter tarnen Sclavcni nominantur. 

2) Dum Gotki in Dacia habitarunt, habuerunt regem Za-
molxem (ab hoc denominatum fluvium Zamos dicimus), quem 
mirae eruditionis philosophum fuisse dicunt. 

Eius praeceptor fuit Zeutes (scribendum est Zentes, inde 
est pagus Zentelke et Zente et Zentes,) postea Decineum (inde 
est Decse in Transilvania,) qui venit ad eos tempore, quo Sylla 
Roman um Imperium est adeptus. Post Dicineum fuit sapiens 
Comosicus, quartus postea fuit Zamolxes. Sic a Caiano duce dic-
tus est Caianus amnis, ad Marisam prope Devam, et in agro 
Claudiopolitano Caiantó = lagus Caiani. 

1590. Recipitur kalendarium Gregorianum a Transilvanis 
et omnibus posthac annis idem epilogismus kalendarii observatur. 

1593. Joannes Galfius et Paulus Julanus ob calumniam 
Balthasaris Batori, permittente Sigismundo principe, trucidantur, 
eo quod fraudem Balthasaris et coniurationem detexerant Sigis-
mundo. Ut itaque Balthasar removeret a se suspitionem, hos 
insectatus est calumniis, donec opprimeret, qui sequenti anno et 
ipse cum aliis meritas poenas luit. 

1595. Celebrat nuptias Sigismundus Batori cum Maria 
Christierna Caroli ducis Stiriae íilia (pótlás: die 5. Aug. intro-
ducta Albam). 

1596. Agriam Mahemed Turca capit, christianorum exer-
citus caeditur. 

1596.12. Julii visus est cometa sub urso maiore cum Stella 
priori sinistri pedis et movebatur secundum successionem signo-
rum, et duravit usque ad 26. Julii, necque procul ab urso recessit, 
sed cum Venere fere promouit. 

1. Octobris. Agria a Turcis capitur cruenta clade. Effectus 
cometae. 

1599. Andreas Cardinalis a Michaele Yaida caeditur ad 
Cibinium, ubi perierunt bis mille ex cardinalianis, quod verum 
non est quum ex utraque acie vix ultra mille ceciderunt. 

*) Yide pag. 104., ubi Gepidiam Daciam esse contendit, cum longe 
sit diversa. 

2) Ib. aspirationtam iPlXapyoc; vide cael. 449. 
Kuni seu Chuni, dicti sunt postea Hunni, quod verbum primae lit-

terae aplaeresi (kihagyásával ?) acephalon factum est posterioribus aut iis-
dem omnino temporibus, nempe ut barbarum nomen in latinorum usum. . . 
eamque formám deformarunt. 
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7. Novembris. Stephanus Bochkay reversus ex Hungaria, 
adductisque Haidunibus Ungaris circiter bis mille, Gyalu Fenies, 
Kolos-Monostor et suburbium Claudiopolitanum vicinosque alios 
pagos vastat et foede depraedatur. 

4. Mártii. Eligitur in principem Andreas Cardinalis prin-
ceps Transsilvaniae. 

6. Mártii. Stephanus Bochkay et Demetrius Napragi supe-
riore anno missi ad Rudolphum caesarem legati redierunt in 
Transilvaniam, cum Sigismundus Batori obviam illis ivisset ad 
Koewar, sed una cum ipso redierunt Claudiopolim ubi etCardi-
nalis erat. 

26. Maii. Lugas a Tartaris crematur et vastatur. Advenit 
legátus Moldavicus. Yenit et legátus Polonicus ad cardinalem. 

18. Octobris. Clades ad Cibinium adiere Andreae Cardinalis. 
18. Novembris. Eligitur in principem Transilvaniae Michael 

Yaivoda. Religio Claudiopolitana infestatur a Michaele Yaivoda 
instinctu Demetrii Napragy. 

1600. 18. Feb. mane ante occasum lunae tres lunae appa-
ruerunt, quae etiam simul ita occiderunt. Lunarum talis fuit 
effigies : Unius quasi quaedam surgens columna, alterius in altum 
radians fulgor crispatus, tertius veluti verae lunae figura. 

19. Maii. Gratulatio Claudiopoli et Albae tormentorum 
elisorum plausibus oh captam Moldáviám a Michaele vaida. 

3. Augusti. Conflictus Yalachorum et Kozakorum Albae. 
in quo praecipui viri Kozakorum et capitanei interíiciuntur. 

Die 8. Septembris hora 1. pomeridiana ad IVlirizlo profligatus 
est Michael vaida. 

12. Octobris. Ivanisa arx superioris Hungáriáé a Turca 
capitur deditione Germani Paradaizer, pro qua re postea ad 
gemonias Yiennae trucidatus est. 

22. • Octobris. Uxor Michaelis vaidae in arcem Gyalu 
advecta est. 

1601. 17. Januarii, Deficiunt Transylvani a Germanorum 
imperatore et Sigismundus reducitur in principatum. 

3. die Augusti. Sigismundus princeps profligatur a Basta 
ad pagum Gorozlow in Zilagy. 

9. die Augusti. Michael vaida trucidatur iussu Bastae ad 
Tordam, cum ille iterum ad Turcam se aggregare clam vellet 
unacum Ban Mihalcya insigni latrone. 

12. Januari i . Comitia Claudiopoli. 
26. Januar i i torretur Babanoak latro et sacerdos quidam 

Yalachus ad gemonias. 
17. Márti i ingreditur Claudiopolim Sigismundus tertio in 

principatum Transylvaniae assumj>tus. Recluctus est per Stepha-
num Toldy ex pagon Moldáviáé Botosán. 

MONUM. HUNG. »IST. SCRIPT. XXX. 3 0 
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2. Április iuravit Sigismundus regnicolis Trnniae post 
horam 12 meridionalem. 

Circa 14. Novembris obsidetur Cladiopolis a Turcis, Tar-
taris, Siculis, Ungaris per Sigismundum Bathorium. 

22. die liberati sunt ab obsidione Claudiopolienses. 
28. Basta ingreditur Claucliopolim cum paucis militibus. 
5. die Decembris. Discedit Basta Claudiopolis. 
Circa mensis Decembris initium Claudiopolis versatur in ma-

gno discrimine ob non solutum stipendium militum Grermanorum. 
1602. Hac hyeme Basta deditione recipit Bistricium. 
26. die Pebruarii revertitur Basta a Bistricio Claudiopolim. 
1. Octobris obsidetur Buda a Matthia archiduce Austriae, 

sed expugnari non potuit, licet plus quam per mensem integrum 
oppugnaverit, verum cepit Pestum dispositis illis praesidiis ad 
reiterandam obsidionem. 

16. Augusti anno 1602. magna et memorabilis tempestas 
Albae, novae turris Albensis suburbanae supremam partem humi 
deiecit circa horam noctis 2. 

1603. Terraemotus Claudiopoli, ut fertur 5. Maii. 23. Maii 
Zekel Moses incendit suburbium Claudiopolitanum. 

30. Maii fitdeditio a Claudiopolitanis et milites praesidiarii 
demittuntur ex urbe. Eodem die Jesuitae pelluntur, monasterium 
eorum diruitur. 

1. Junii ingreditur Kloses Claudiopolim, res et facultates 
partium, quae a Basta stabant, diripiuntur. Inde ablatis tormentis 
bellicis vadit Bistricium, qua in potestatem redacta, vadit versus 
Segeswar, inde contra Murzam valachum ad Coronam etc. 

14. Septembris. Reducuntur Jesuitae Claudiopolim per iudi-
cem Emericum Bogner. 

8. Novembris. Recuperatur denuo Hatwan per Grermanos 
in Hungaria excendentibus illic Turcis, si verum est. 

15. Novembris. Revertitur Basta Claudiopolim cum exercitu 
ab Lippana expeditione. 

16. Decembris. Decollatur Devae Michael Tothazy Zwch 
cognomine iudex regius Claudiopolitanus iussu Bastae. 

Notationes historicae anni 1596. 

Turcarüm imperátor Mahomed, filius Muradi jam triennium 
cum Rodolpho Romanorum caesare de imperio Ungariae decer-
tans, maximam expeditionem in Ungariam parat, quam non e 
veziris legato, sed ipse sua in persona conficere nititur. Itaque 
convasatis ex omni imperio suo eis, transque marino militibus in 
Ungariam movet occisis antea fratribus germanis statim ab inito 
imperio. HazonumGrraeciae beglerbegum designat.Praecopitarum 

Oldäljegyzet: 2. 
die Doeembris. 

Mind az ó calen 
dár iom szer in t 

ir ta. 
(Ezt Szamosközy 
va lak i jegyzeté-
ből írhatta, mit 
az első oldaljegy-

zet is mutat.) 

Oldaljegyzet: Ad 
veteris Kalenda-
r i i epilogismum. 



To RT ÉNE TI MARADVÁNYAI. 465 

Tartarorum principem in auxilium sollicitat, qui inter Tanaim et 
Boristhenem degunt, pellitarum vestium, aurorum, precuniaeque 
magna vi ad illos missa, quo ad expeditionem paratiores et in-
structiores sínt. 

Persarum regis cognatus superioribus annis Muradi imperá-
tori obses datus Constantinopoli vita functus erat, non sine suspi-
tione veneni dati. Murád metuens ne Persa rebellionem caeptaret, 
praesertim Murade christianorum bello inplicito, balsamo corpus 
obsidis injungi jubet, legatusque ad Persam mittit de foedere 
pungendo et de veneni suspitione abolendo. Persa confirmat pacem, 
et si Murád poscat, etiam auxilium daturum se promittit adver-
sus Christianos. Itaque quo caesare Turcarum adventante, prom-
ptiora omnia parataque fiant, Ciaífer bassam vezirium Belgradum 
praemittit, quae unacum beglerbegoHazono omnia, quae ad bellum 
usui sunt, comparent. 

Sigismundus a Turca deficiens non temere arbitratus Tur-
carum imperatorem in Transilvaniam venturum, quo tani potenti 
hosti obstare possit, ad caesarem Rodolphum Pragam profici-
scitur officii gratia, salutendique, tarn ut ab ipso et a ceteris chri-
stianis principibus auxilium tempestivum petat,Stepbano Boclikaio 
in Trannia vicaria potestate ut fungeretur relicto (qui abseilte 
Sigismundo, cum siculi rebellionem J) captassent, magna caede 
eorum eos compescuit, Georgio Ravazdio, Nicolao Apaffio et 
ceteris ad eos missis, qui non sine crudelitatis fama eos officium 
facere coegerunt, saeviente bruma insigni frigore etc.) Itaque 
Sigismundus2) mense Januario Alca movens, primum Cassoviam, 
ubi a Christophoro Tiftenpacliio honorifice exceptus est, ubique 
biduum quievit, inde conlinuato itinere per Carpaticos montes et 
Moravorum fines Pragam contendit, relicta ad sinistram Yienna. 
Appropinquanti caesar cunctos fere aulae suae proceres obviam 
mittit, in[de]osculata caesaris dextera, quam submisse salutat, et 
ca[esar ajugustali sede consurgens, communiter (?) Sigismundum 
complexus, proxime considere jubet ac mutuis congratulationibus 
paucissimis verbis peractis, ipse in conclave suum divertit, prin-
cipem vero, qui febri jam antea correptus aegre se habuit, in» 
proximas ejusdem palati aedes in hunc usum regali jamdudum 
aparatu excultas deduci et lauta quotidie convivia instrui jussit, 
aegrotantem saepius invisit. Ubi Sigismundus morbo in variilos 
(variolas helyett) erumpente convaluisset, facile ab imperatore et 
quae petivit impetravit. Destinavit Rodolphus Sigismundo bis 
mille cataphractos Germanos, Hungaros item equites mille, pedites 
ter mille ac insuper 24 milia tlialerorum in singulos menses per 

TJjabbkori kéz: Rebellió Siculorum. 
2) Betoldás: circa initium. 
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semestre tempus ad bellum Turcicum, ultra ea quae pontifex 
Romanus et Hispaniarum rex pro sua liberalitate contributuri 
erant, quorum hic vigmti coronatorum, ille triginta flor. Rhenen-
sium millia ad singulos menses per semestre itidem tempus 
polliciti sunt. Addidit ad haec caesar privati denarii nomine ipsi 
principi immensi pretii gemmám aureo annulo inclusam, equos 
duos maximé generosos, horologium exquisiti operis, item equos 
curules sex eximios cum insigni carpento purpureo, quo rediturus 
veheretur. Cancellario vero ejus Stepliano Josica et consiliariis, 
quos una habui t 1 ) (Casparo Cornis etc., quem etiam ibi interficere 
voluit) argenteas pateras, insnrataque pocula elegantis opificii. 
His confectis quarta die Mártii Praga movet. Constituerat 
ex itinere Graecium divertere ad socrum, sed Turcici belli 
rumore ex Transilvania ad eum perlata, non potuit proposito 
defungi. 

Yiennam sexto post die venit, ubi magnificentissime a tota 
urbe exceptus in caesareas aedes (quibus stabuli regii nomen est) 
perlatus est. Yienna Posonium venit, ubi tum Matthias comitia 
Hungáriáé agebat, quo Maximilianus quoque veniens, honorifice 
ad Danubii ripas illi ab universis proceribus et duobus archidu-
cibus occursum est ac mox in arcem Posoniensem introductus 
lauto convivio exceptus est, inter duos archiduces accumbens. 

Postridie indie movens ab archiducibus extra urbem comi-
tatus est, a ceteris vero proceribus ad dimidium fere milliarium 
Ungaricum. Inde Nitriam, postea Levam, ac deinde ad Zerench, 
ad Sarospatak et Yaradinum, inde in Transilvaniam reversit. 

Moldáviáé vajvocla Hieremias Mogila Hazzonem hassam 
Memhet paulo ante supremi veziris passae íilium in proximo exer-
citus colligentem et Tartarorum copias opperientem veritus, ad 
Sigismundum plenas humilitatis et submissi animi litteras dedit, 
in quibus se imperata facturum pollicebatur, et si juberet, pro-
vinciám Moldáviám aliifaZi'o ftefo/eí/íjcuicunque velletSigismundus, 
se daturum pollicebatur et si vellet, etiam in Transilvaniam ven-
turum resignata provincia, Quod an serio vel fucate fecerit, dubium 
est. Per eosdem dies sexcenti Janizarii Belgrado praefecti Danu-
bium traiecerant in proxima Turcarum confinia praesidii causa 
ituri, eos Georgius Barbély missis Lippensibus cohortibus profli-
gat, magnam vim curruum, rerumque aliarum intercipiunt, ex is 
non plures evasere, quam 18, quod vix eredi potest, sed et ex 
nostris ad 300 interfectis. 

Princeps Sigismundus conventum Olaudiopolim coget de 
publica salute sollicitus ad 20. diem Április. Quia Temesvariensis 
bassa Lippanam obsidionem moliebatur, eam 4000 hominum 
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praesidio muniet et tormenta majora duodecim secundo Mariso 
deduci jubet. In AValachiam Transalpinam Albertum Király, 
Joannem Zelestey et Franciscum Nagy, Francisciiiii Thuri, Pan-
cratio Senneio addito cum valida militum manu mittit. Yaradinum 
tractum Bochkaio demandat intendere,ipse cum Cornisio et Josica 
quo usus postulet, proficisci statuens. 

Mittit ad Praepostvarium quoque et Tiffenpachium nuncios 
et desponsa a caesare auxilia per litteras urget, et alios Hungá-
riáé proceres et ordines, qui a caesare in mandatis habuerunt, ut 
petenti Transilvano subsidio adsint, sedfrustra omnia. Nam equi-
tum Silesiacorum cohortes nondum in Ungariam appulerunt, qui 
duce ßaibicio affore nunciabantur. I t a Sigismundus omni spe 
auxiliorum destitutus, cum suis Transilvanis Lippam versus pro-
greditur, quam jam bassa Temesvarieusis omnibus circa finitimo-
rum auxiliis suffultus, obsederat. Tartari omnem tractum inter 
Chriisium et Marisum late et inpie depopulantur. Bassa Temes-
variensis circa finem Április, cum arbores florent, Lippam obseclit, 
tunc primum Sigismundo in Transilvaniam reverso. Georgias 
Barbely acerrime Lippam tutatur. Ibi erant enim Scotorum mili-
tum quaedam manus, fere ad centrum et quinquaginta viginti eti-
pendio conducta, cum vei minimus eorum quattuor decim florenos 
in mensem mereret, Bassa 14. dierum oppugnatione fatigatus, obsi-
dionem solvit, cum audisset Sigismundum magna manu accelerare. 
Solvit obsidionem tum propter alia incommoda temporis et rerum, 
tum quod Tartari seditionem a Turcis fecissent, Cianadiensisque 
beki tentorium unacum rebus omnibus depraedati essent, ipso 
etiam beko interfecto. Pervenerunt ibi Bacliiensis et Giulensis 
beki. Dum Lippa oppugnatur, Temesvarum a Lugasiensibus mili-
tibus incenditur, quo bassam ab obsidione avocent. 

E x hac inita Turcarum oppugnatione Sigismundus spem 
concipiens, tunc quidem non potuit, sed postea mense Junio (10. 
Junii) Temesvarum Sigismundus obsidet ac captis statim subur-
banis, tribus ex locis oppidum oppugnat: ab apuilone Caspar 
Kornis, ab occasu Albertus Király et Stephanus Toldi. Ab ea 
tandem parte, qua Kornis obpugnabat, cum jam murus continua 
verberat ionedilapidatus esset, ad impulsionem faciendam exercitus 
conscendit, sed frustra, magna enim clade repelluntur. 

Turci et Tartari, qui Temesvaro obsesso Chianadum versus 
concesserant, totis viribus Sigisinundi castra adoriuntur, quos 
Sigismundus magna edita strage repellit et Tartaros ipsorum 
etiam castris exuit, per duo miliaria eos insecutus. Periit in hoc 
])roelio dum fugit Nuztan bek, qui capta antea arce «Teneo dimis-
sus fuerat. 

Cum nihil profiteretur oppugnando, soluta obsidio est, Thra-
cum maxime perfidia, qui foris erant in castris Sigisinundi, omnia 
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consilia intus ad alios Thraces et Turcas renunciantibus, tum vero 
etiam quod audiretur, Turcarum caesarem unam expeditionem in 
propria sua persona in Ungariam parare et adventare etc. Sigis-
mundus exercitumLippae relinquit solutaobsidioneTemesvariensi 
et de Germanorum auxiliis frustra imploratis per litteras ad 
Praepostvarium graviter questus est, quod etc. 

Per idem tempus cum ab obsidione Temesvariense reversus 
Älbam esset, pontiíicius legátus pileum ducalem cum deaurato 
ense Sigismundo a pontifice retulit etc. 

Rodolphus omnes Christianos principes, pontificem, Mosco-
vitarum principem1) de auxiliis sollicitat adversus Mehmedem, 
qui magno exercitu in Ungariam venire ferebatur. Mittit et ad 
Polonorum regem oratorem episcopum etc. Et Sigismundus ex 
Transilvania misitPancratiumSeneium et EustachiumGiulaffium, 
qui oratione isthic habita nihil impetrarunt. 

Maximilianus fráter Matthiae archiducis rerum summae 
praeficitur, additio ei legato, quem Campi Marsalcum vocant, 
Adophum comitem Shwarzenburgium, in citeriori Hungaria 
Franciscum Nadasdi et Georgium Zriny, in superiori Christopho-
rum Tiffenpachium, in Sclavonia Herberstennium, in Croatia 
Lenkouicziuin regionibus tutandis praefecit. 

Era t totius exercitus Germanici summa ex provinciis caesa-
ris totaque Germania ad bellum conscripta ad X V millia et 
quadringentos peditum duplo maior pars putatus (sic / ) est. Hun-
garica auxilia,' si plene data et conscripta integre fuissent, equitum 
pene sex, peditum duoclecim millia efficere deberunt. 

Per eos dies Nicolaus Palffy, Strigonianae arcis partiumque 
Danubianarum summus praefectus, castellum Sambok Turcarum 
a solo evertit praesidiariis Turcis interfectis. 

Idem non multo post classem Turcarum multo rerum appa-
ratu refectum ad Yacium oppidum profligat et eversa classe 
Yacium quoque oppidum captum diripit Turcis interfectis, unde 
cum Christianos incolas abducere conaretur, illi renuerunt, tum 
quod fundos domosque aegre relinquerent, tum quod quietius se 
sub Turcarum potestate vivere posse dicerent, quam sub Chri-
stianorum omni miseriarum genere vexaturos. 

Arx Yaciensis olim Episcopi aula a 2 ) Svarczenburgio et 
Palffio 23. die Julii defugientibus inde Turcis partim Pestem, 
partim Budám sine sudore et pulvere occupatur. 

Per idem tempus classis Turcarum, quae Budám subvehe-
batur, adverso Danubio missis a Palfio militibus, conficitur. Bassa 
Budensis misso praefecto cum navibus Nasufaga, cum mille equi-

x) E fölé irva, de berekesztve és kitörölve: Polonorum regem. 
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tibus et totidem peditibus ipse quoque terrestri itinere bassa 
Budensis illis jam profligatis occurrit, quos similiter Hungari 
caesis multis in fugám conjecerunt. Ibi et Nasufaga fuit captus 
et 102 capita, vivi 13 in castra sunt relata. 

Hatvanum a Maximiliano obsidetur, Svarczenburgio et 
Paltio,quibus et Tiffenpacbus advenit cum sexarmatorum rnillibus, 
qua Germanis, qua Ungaris, TJngarorum proceres adfuerunt 
Rakocius Sigismundus, Dersfms Yaradiensis Antistes. Hatva-
nienses Turci omnes Christianorum consilii et exercitus inscii 
plane, pabulatum rerumque aliarum causa in proximos vicos 
exierunt, fere ducenti. hi exclusi partim caesi, partim pulsi sunt. 
(Kitörölve a következő: Obsidio facta circa 14. Augusti.) 

Rakocius suadebat. ut quoniam incerti essent Hatvanienses 
de eorum adventu, praemissis *) aliquot equitum cohortibus, ex 
oppido eos in insidias elicerent, ut iis caesis facilior esset postea 
expugnatio. Sed reliquis ducibus id, licet salutare stratagema, 
improbantibus totum subito exercitum in conspectum oppidi 
eftűndunt, 14. die Augusti 1596. 

I taque statim aggeres moliuntur circa oppidum, adiversis-
que partibus, maximé vero ab aquilone Paztoviensem, ab ortu 
Rascianam, a meridie Pestianam portám infestabant. Ex bis agge-
ribus fossae ducebantur obliquae et transversae variis tramitibus, 
quae ad fossam usque arcis et oppidi pertingebant, hae omnes 
militibus complebantur, qui assiduis jaculationibus obsessos vallum 
et moenia conscendere ausos infestabant, ipsa vero propugnacula 
maximé vero murorum latéra circa portás maioribus tormentis 
circiter 36, huic inde corbibus objectis quatiebantur. A Pazto-
viana porta Tieft'enpach et Pudolphus a Grais cum peclitatu 
Silesiaco et superioris Hungáriáé militibus, a Rasciana Kinzkius2) 
cum Bokemis et Moravis, a Pestiana Yilhelmus Terzkius cum 
Sueuicis et Palfius cum Ungaris peditibus rem procurabant. 

Principio ad Baztoyanain portám Turci eruptionem in 
nostros fecerant, ubi pedites aliquot Germani et Hungari inter-
fecti sunt, cecidit ibi et Greiz nobilis Austriacus peditum Austria-
corum praefectus, item Cataneo arcbitectus Italus. 

Censebant alii, ut aggeribus in immensum accumulatis, qui 
moenia superarent, oppugnatio institueretur, sed Tiífenpacho 
displicuit, magni laboris et multorum dierum, nec sine pernicie 
militum id futurum dictitanti, igitur piacúit omnibus, ut fossa, qua 
impressio facienda esset, virgultorum fascibus,humoque oppleretur. 
Zagvae quoque fluvioli pars ex suo alveo deducta est, ex fossa 
tamen oppidi aqua tota educi non potuit. Obsistunt acerrime 

Kitörölve c 2 szó: certis equitibus, s föléje írva: al iquot. 
2 ) E ndv fölött egy -f- úgyszintén a lap sze'lén, de semmi jegyzet 
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hekus et cetera obsessorum túrba tormentis, aliis omnibus petunt 
obsidentes. 

Ad bassam Budensem columbam jam ante pullos in nido 
babentem ab Hatvano bekus miserat, per quam quid velletlibere 
perscribere posset, nam columba ad suos pullos ocissime rediret, 
itaque chartam sub alam alligaret et conderet, quam illa in nidum 
referret. I t a factum bassa multis promissis bekum animat, iam iam 
alfore Turcarum imperatorem, qui obsidionem dissiparet etc. Hac 
spe innixi obsessi pertinacius sese defendere, Iii quoque acrius 
instaurareoppugnationem,adeo ut quattuormillia globorum maio-
rum in vallum et propugnationes missa essent, magnaque muro-
rum ruina facta fuerit. 

A Basciana porta Kinzkiani ad marginem usque fossae 
aggeres perduxerant, atque inde cuniculum subterraneum decem 
passus longum in ipsam oppidi fossam porrexerant, per quem non 
modo in fossam progredi,sed propugnaculum quoqueipsum frustra 
desuper ignes et stuppas Turcis deiicientibus suifodere poterant. 

A Pestiana porta, quia fossa latior erat, et aqua profundior, 
quam ut vel averti vel virgultis expleri posset, Albertus Baro a 
Princensteinius duas naves confecit, singulas septemdecim passus 
et dimidias longas, liasque desuper tabulis, boviuisque pellibus 
crudis, ut iniectos ignes sine noxa exciperent, contexit ac in 
longitudine connexas in fossam deiecit, quod ita factum est, ut 
duo haydones Ungari donis et promissis onerati, fossam noctii 
tranatarint et in una parte valli funem cum machina versatili ad 
robur alligarint, quam reliqui magna vi annexi trahentes naves in 
fossam proieöerint. Sic naves duae in longum porrectae pontem 
transituris militibus praebebant. Sed antequam impressio fieret 
obsidionis die decimo octavo, sulphurei ignes ardentesque taedae 
in oppidum eodem Princzensteinio procurante coniiciebantur, sed 
nullo cum fructu, cum vel altius librati in medio aere evanescerent, 
vel si tectis flamma impegit, a Turcis subito restinguerentur. 
Sequenti die, qui 3. Sept. fuit, circa meridiem ex tribus oppugna-
culis supradictis impressio suscipitur. Cum Terzkiani et Palfiani 
cum magno simul impetu a Pestana porta incurrere cepissent, 
interior navis praegravante multitudine subsedit, qua submersa 
cum reliqui cursum continuare et sequi non possent, ii, qui 
transierant, quia pauci obsistente hoste moenia conscendere 11011 
poterant, cum magna strage repulsi sunt, compluribus eorum vel 
sub muro caesis vel in reditu aqua absorptis. A Paztoina porta 
ex Tieffenpachianis pauci ad fossam progressi, cum in citeriori 
ripa constitissent et ob interiectam fossam et aquam transitu 
prohiberentur, amissis nonnullis, qui liostilibus globis icti ceci-
derant, intra aggeres sese receperunt, Tiffenpachio ob vulnus, 
quod liberius in aggeribus pridie versans ex proiectu lapidis per 
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Turcain funda adacti, in aclversuin os acceperat, in tabernaculo 
decumbente. Sic hostes a Paztoina Pestianaque porta metu libe-
rati, cum ad Rascianam portám omnem impetum convertissent, 
facile Kinzkianos, qui animose vallum conscenderant, multa cum 
caede, Stampfio quoque certorum milítum praefecto trucidato, 
muro deiecerunt. 

Pr ima illa impressione infeliciter tentata, piacúit archiduci, 
antequam hostes ex labora se reficiant, locaque tormentis diruta 
muniant, rem dermo quanto maioribus fieri poterit viribus aggredi, 
quod eo magis accelerandum iudicavit, quod crebris in horas 
nunciis afferebatur, Turcarum imperatorem magnis itineribus ad 
liberandum Hatvanam cum ingenti exercitu properare. Itaque 
antequam a laboré obsessi animum et vires recipiant, impressio 
redintegratur. Itaque navali ponti ratem addunt ex fagineis arbo-
ribus Vacio peropportune tunc advectis connexam, ut militibus 
expeditior ad murum pateret transitus. Tunc qui circa Pestanam 
portam inter aggeres constituti erant cum ducum liortatu Paltio 
inprimis et Terskio animantibus statim ad incurrendum se parant 
et primi omnium per ratem, singillatim tamen mutuis inhaerentes 
vestigiis, ne confectae multitudinis pondere pressa succumberet, 
eelerrime procurrunt, indeque conglobati per ruinas conquassati 
propugnaculi in summitate valli deiectis inde defensoribus 
audacissime evadunt et per moenia progressi proxima propugna-
cula defixis vexillis occupant, alii in oppidum desiliunt ac 
obsistentes Turcas in interiorem oppidi regionem propellunt. 
iniectisque passim ignibus aedificia inilammant. Pari fervore ad 
Rascianam et mox ad Paztoianam portam fit impetus. Post haec 
oranis alia raultitudo, quae in castris fuit, postquam oppidum a 
nostris temere aditum est, advolat, oppidumque circumplexa iam 
non per ruinas tantura, sed quacunque proximum fuit, vallum 
transcendunt pars inter arma et Hammam in Turcarum aedes 
praedae studio decurrit, pars in forum provolat. Crebre ubique 
venientibus per vicos plateas Turcarum sese ofierebant acies, 
qui etsi egregie proruentium militum impetus sustinere cona-
bantur, tamen multitudine circumventi, alii miseräbili caede 
prosternebantur, alii ut vitáin tutarentur in abstrusas aedium 
partes turmatim refugiebant. Sed in ipsis latebris trucidabantur 
etc., magna pars T urcarum unacum beko ad praetorium confluxerat, 
praecipui quique Turca aris et cultu conspicui circa bekum erant, 
omnes passim peraeque furenter trucidabantur, matre beki ad 
mitigandas iras militum reconditi thesauri claves nitro ofterente, 
itaque nihil feroces animos continere potuit, omnes necabantur 
nulla aetatis sexus habita ratione. Praesidium amplius mille 
quingentos Turcas in aris exercitatos habuit, omnes unius paene 
horae momento internecioni dati sunt praeter pueros paucos, 
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virgines et íoeminas, quos furor militaris vel iu servitutem vel in 
libidinem rapuit. Trucidatis hoc modo Turcis in nuda interfectorum 
corpora furor militum conversus est, cutis omníbus detracta et 
nonnullis quiequid intra viscera fuit ahdominis excisum, quin et 
praegnantibus aliquibus foeminis immaturi foetus matribusnondum 
omnino extinctis miserabilem in modum exsecti, ex tanta 
cadaverum multitudine nulluni esset, cui non insidentem et faede 
subiectum cadaver laniantem militem cerneres. Per triduum 
exöoriata corpora in publico iacuerunt. Tandem arce oppidoque 
repurgato id muniri coeptum est, eius praefectura eximio viro 
Michaeli Serienio Ungaro commissa, additis ille tum Germanorum 
tum Ungarorum cohortibus nonnullis. 

(Vagy 5 sornyi hézag hagyva.) 
Mahmetus dum in Ungariam egreditur, ciazium Constanti-

nopolim per absentiam suam rem curaturus reliquit, Ali bassam 
maritimae orae et classi praefecit. Ceteros vezeros Ibrainum, 
Czigalam, Hazonium, Gi affer o ut dictum est jam antea praemisso, 
secum in expeditionem sumpsit, ex his Ibrainum Sinano subro-
gavit, hominem Thracem et cum bellica virtute, tum mansuetudine 
insignem, quem tradita in conjugem amita sua principe inter 
veziros loco constituit. Sinanus enim paucis ante mensibus morbo 
sive ex senio sive ex dolore rei in Valachia infeliciter gestae 
turpisque fugae contracto diem situm obierat. Cum vitae finem 
instare praesentiret, muftium et ceteros Mahometanae impietatis 
sacerdotes frequentes circa se esse voluit, quorum intercessione 
publici muneris vacationem ante obitum a sultano impetraverat. 
Excedit paene fidem immensa auri et argenti vis, quam is decedens, 
sultani aerario legasse dicitur. Mahometes igitur Turcarum 
imperátor rebus omnibus curatis circa diem 20. Junii Byzantio 
movit, exeuntem viginti millia Janiczarorum habitu arcisque 
insigniter culti praecesserunt. post hos equi ducti centum quinqua-
ginta perquam generosi sine sessoribus, aureis dumtaxat ephip-
piis, ex quibus pleraque magni pretii gemmis ac unionibus splen-
descebant, constrati stragulisque ex auro textili ad talos usque 
dependentibus eleganter protecti, tum demum ipse Mahometes 
regali habitu et aurea chlamyde indutus, maxime omnium conspi-
cuus successit, quem proximus Ibraim mox Graeciae beglerbegus 
et Amhet Sami et Anatoliae Carmaniaeque bassae cum Asiaticis 
copiis longo ordine subsecuti sunt. I ta aciebus in quinque ordines 
digestis, ut cum a fronte et tergo necnon utroque latere agmina iter 
facerent, ipse medius inter purpuratos cum delectissima equitum 
manu progeretur. Post novissimum agmen minora tormenta 
trecenta et innumera camelorum multitudo, variisque impe-
dimentis sarcinisque onusta (Turci enim non carris, sed camelis 
advehenda omnis generis impedimenta utuntur) successit, ita 
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ephippis in acuraina effigiatis, ut singuli singulos armatos nrilites 
e minus intuentibus referre viderentur. Adrianapolim duodecimo 
die, postquam Byzantio movit, Mahometes venit, ubi cum dies 
quinque commoratus esset, Sophiam duodecimis, inde vero 
Belgradum decimis septiniiscasti'ispervenit,nocturno ut plurimum 
propter vitandos diurnos aestus usus itinere, cum in toto eo itinere 
contiuentibus undique europaeis copiis vehementer adauctus esset 
exercitus, adeo, ut numerus centum sexaginta equitum, peditum 
vero quadraginta millia excedere dicerentur,'ex quibus tarnen multi 
ex incondita plebe collecti plane inermes et pro gladiis fustibus 
duntaxat instructi cernebantur. Tartarorum quoque cbanus ]) a 
Mabomete sollicitatus ingentes copias collegerat, easque Ocze-
kouiain usque praemiserat et ipse ubi solemne prius Tartarorum 
festum bairan apellatum, quod mense Julio celebrari mos est, 
transegisset, secuturus. Huic Moldáviáé palatínus missus Teghe-
niam nonnullis suorum primatum varia obtulit munera sumisse 
praecatus, ut copias traducturus militem a rapinis cohiberet. 

Interim cbano nunciatur, Moschovitas provinciáé suae im-
minere et iam loca aliqua defensoribus vacua incendiis vastasse, 
stare quoque ad Poduliae limites instructas Polonorum copias, 
easque, ne a transituris vis aliqua finibus inferri posset, armis 
restituras, quibus oblatis difficultatibus ne longius profectus vel 
exercitum inter viarum angustias liostibus obiicere, vei provinciám 
praesidiis nudatam periculo exponere cogeretur, copias reduxit, 
iis tamen Tartaris, qui duce Galga fratre iain antea in Hungaria 
militabant, ut socia arma cum Turcis iungerent, imperavit. 

Constituerat Mahometes beglerbegum Graeciae cum parte 
copiarum in citerioris Valachiae et Transylvaniae fines dimittere, 
qui passa Temesvariensi et locorum illorum zanchakis et Tartaris 
ascitis proximiora loca Lippam, Lugasum et Karansebesium 
armis adorirentur, ipse vero cum robore exercitus Budám profi-
cisci, atque ibi ex propinquo exploratis bostium consiliis mature, 
quam in partém arma vertenda essent, decernere. 

In ter haec Mahometes ad Belgradum stativa habebat, Et 
cum audisset Hatvanum a Maximiliano obsidione premi, praemisit 
Ozaffer bassam, qui laborantibus opem ferret, sed quam ille adve-
niret, de dedito oppido ante famam accepit, itaque ad Zolnokum 
constitit. Ibi varié a nostris disceptatum est, Zolnokumque obses-
sum eatur, quam arcem Csiaffer bassa relinqueret, dicentes, si 
nostri eo appellerent. Idque superioris Hungariare proceres, qui 
aderant, summis precibus obtestabant, sed Kinispergius, Palfius. 
Nadasdius et alii nonnulli Transdanubiani de Danubiano tractu 
et Austriae tinibus solliciti deversum volebant, nec enim tam facile 
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esset Zolnokum expugnare aut Ciaffer bassam inde depellere, cum 
et Hatvaniensis obsidio satis documento sit, quam pertinaces 
siut Turcae in servanda arcé, videri sibi consultum, si Yacium 
exercitus reducatur et ibi videre, in quam partém Vngariae impe-
rátor Turcarum sit exercitum deducturus. Ita Maximilianus copias 
reduxit Yacium, motis circa diem 10. Septembris castris, vix unum 
milliare processerat, cum Michael Serienius, qui Hatvano prae-
fectus fűit, primum Tiífenpachium, qui pridie quam princeps dis-
cederet, castra moverat, mox ipsum principem insecutus, docuit 
complures militum in Hatvaniensi praesidio relictorum hostiuni 
fama territos ex confinio equis et armis relictis clam profugisse 
et reliquos itidem fugám meditari, quid eo rerum statu sibi agen-
dum sit, informari petens. Maximilianus re cum primoribus com-
municata tum locum sine praesidiis appropinquante iam hoste 
conservari non posse cerneret, Serienum munitiones et propu-
gnacula diruere, aedificia exurere et reliquum inde militem cum 
iis tormentis, quae ipse eo collocari mandarat, abducere iussit. 
Sic arx oppidumque Hatvan, quod duplici hello oppugnatum tanti 
constitit, solo aequatum est, omni re tormentaria, quae Turcarum 
fűit, cum ob temporis brevitatem et iumentorum penuriam avehi 
non posset, cum non contemnenda annonae copia ibidem relicta. 

Igitur Mahomedes Agriam obsedet, vehementer ob Hatva-
nam non tam eversum, quam crudelitatis ibi patratae ignominiam 
iratus. Maximilianus Paulum Niarium illi praeficit, qui biennio 
ante eius arcis praefecturam favore Tiffenpakii adeptus erat. 
Monet ad constantiam et fidelitatem. ultra solitum praesidiario- • 
rum numerum milites adaguet. Nam antea praesidium circiter 
quingentis equitibus Hungaris et totidem paene peditibus Ger-
manorum et Hungaris constabat. Insuper eidem adiungit Joan-
nem Jacobum comitem Turris cum peditatu Moravico, item Yil-
helmum Terzka se ultro offerentem cum quingentis sclopetariis 
Germanicis et una vexillatione Yalonum peclitum et equitum ad-
didit. Adiunxit praeterea Claudium Cogoranum liominem Italum 
insignem architectum, iuniorem Kinzkium, necnon alios praefec-
tos et milites rei bellicae gnaros, item pulveris tormentarii alia-
rumque rerum ad excitandos fovendosque artificiales ignes com-
paratarum vim ingentem, iussit praeterea, ut Tiffenpakius ex 
Hungaris comitatuum copiis et item ex iis, quos ex jiublica dietae 
pecunia conductos in castris bábuit, quantus ipsi numeros vide-
retur, imponeret, ut in universum quinque vei sex millia militum 
praeter oppidanos praesidia conficerent. Tiffenpakius digressus a 
Maximiliano ad Bogachs vicum prope Agriam situm castra posuit 
ac Agriam ingressus, milites, quos princeps iusserat, imponit, 
annonam, quam refectissima sacerdotum domicilia suppeditabant, 
ex proximis pagis et oppidis comportari iussit, omnes ordines 
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ferendam obsidionem confirmavit et non mode certum principis 
auxilium affuturum, sed glóriám etc. 

E ran t praeter Niarium complures alii Agriae ex equestre 
ordine viri praefecturis ac usu virtuteque militari insignes, Joan-
nes Barchay, Georgias Fodroczky, Joannes Békén, Job Segnyey, 
Christopborus Stella, qui multos annos architecti officio functus 
ad extremum Germanorum peditum praefecturam favore Tiffen-
pakii mernerat et alii etc.,mulierum et puerorumimbellem turbam, 
item eqnos, quibus opus non erat, ablegant, multi praeterea ex 
oppidanis cum familiis excesserunt. Mahomedes circa finem 
Augusti Belgrado movens, cum Savum primum omnes copias 
traiecisset Petri-Yaradinum, inde transmisso perDanubium navali 
ponté exercitu, Szegedinum appulit. Ubi cum de expugnato Hat-
vano cognovisset, substitit aliquot dierum quiete militibus con-
cessa, nec multo post de Maximiliani quoque discessu et abductis 
ex Hatvan christianis praesidiis intellexit, nihil igitur, quin eam 
provinciám a defensoribus vacuamcontinuo invaderet,dubitandum 
sibi censuit. Itaque Agriam eius provinciáé caput obsidet, ratus 
ea expugnata ad cetera procliviorem sibi fore viam etc. Est Agria 
in latere montis sita, episcopatu celeberrima, sed ab utroque 
latere minimé arduus (sic!), ut ab equite pediteve conscendere 
posset. Cacumen orientem versus exsurgit ea altitudine, ut extre-
mae arci, modica dumtaxat intercedente fossa, immineat. Arx tota 
lapidea est, circumquaque muro et crebris propugnaculis valide 
munita veteri structurae non ita pridem cura augustissimorum 
imperatorum Maximiliani et Rudolphi (ex publicis regni proven-
tibus) a meridie et ortu novi aceesserunt muri et propugnacula 
insano paene sumptu constructa, estque in duas partes interna illa, 
quae oppido propior, quae vero cum monte contigua est, exteriőr 
vocitata. Sed illa munitior, quia praeter insigne templum turrem-
que praealtam ex quadratis lapidibus constructam aediíicia habet 
magnifice et splendide exculta, ex quibus praecipuum est palatium 
episcopale austrum prospectans in certas habitationes ingeniöse 
distinctum etc. Extera arx tota Germanorum militum tuguriis 
constabat. Oppidum ab occidente arci adiacet magna amplitudine, 
quod proximis primum annis lapideo muro, cum antea cratibus 
tantum praeseptum fuisset, cinctum est. Non multum igitur Zege-
dini moratus Mahumetes Zolnokium contendit, ubi traiecto Tibisco 
et Ciaffer bassa cum Tartaris ad depopulaudam vicinam regionem 
praemisso, facto per patentem campum itinere, Hevesium, postea 
Maklarium uno ab Agria milliari dissitam pervenit. inde die XI. 
Septembris totum in conspectum Agrianae arcis effundit exer-
citum. Pr imum omnium arcis praefectum scriptis litteris monuit, 
ut arcem traderet, promissa abeundi facultate et impunitate etc. 
Nihil ad ea responsum est. Niario Agriam ex castris revertente 
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vexillum in por ta Agriensi fractum est, eiusdem equus praecipuus, 
quo in reditu usus erat, ut primum stabulum subiit, statim cor-
ruet, utrumque in prodigium versum: memoria aliqui infelicem 
(egy szónak üres hely hagyva) praefecturam Zolnokiensem, qua 
eam arcem perire contigit repetebant, tum vitám prioribus annis 
Agriae licentiose actam effrenem libidinem violataque cum (itt is 
egy szónak üres hely hagyva) impune coniugii iura recolebant. 

Mahometes oppidum adoritur. Oppidani erumpunt in sta-
tiones Turcarum, secl non impune, nam ex levibus proeliis Jobus 
Segnyey, Joannes Beken et alii eximiae virtutis vulnerati sunt. 
Irr i tat i ea re Turci uno impetu et oppidum intercipere et oppi-
danos intercipere arteque excludere satagunt; sed re ex transfugis 
qui congesta ingenti scalarum vi oppidi oppugnationem magno, 
studio ab hoste parari nunciabant, cognita, cum pro loci amplitu-
dine, quamquam ad omnes oppidi partes tutandas sufficiens pro-
pugnatorum numerus suppetere videbatur, ipsi tectis facem sub-
dunt et oppido semiadusto sexto obsidionis die hostibus relicto, 
se in arcem recipiunt, portam praemuniunt, ad omnia moenia, tur-
res et propugnacula custodias disponunt, statariam quoque aciem, 
quae in foro ad quemlibet fortunae "casum in promptu sit, consti-
tuunt et suum cuique turmae ducem praeficiunt, arcem adextre-
raum usque spiritum se defensurum sanciunt, capitali poena, si 
quis de deditione ullam vocem emitteret, patibulum erigunt, le* 
gatum ad Maximilianum mittunt petitum auxilia. Höstes occupato 
oppido illico pluribus in locis aggeres munitionesque erigunt. 
Unam ab occidente iuxta Ungnadianam domum inductis in eam 
munitionem tormentis muralibus sex et falconettis quattuor, alte-
ram a meridie iuxta defunctorum tumulos iaciunt totidem, quot 
illa munitam tormentis. Huic Czigala, illi Hazonus bassae ambo 
veziri praeerant, ex quibus tumulis arx illico duodenis muralibus 
tormentis et octo falconetis acriter sineque intermissione verberari 
coepta est. Tertiam post has ab ortu in cacumine montis vitiferi, 
quem exteriori arci imminere diximus, ipse supremus Yezi-
rorum Ibraim excitat, liaud dubie loci Opportunitäten! secutus, 
quod inde fossas, muros, propugnacula, omnemque reliquum arcis 
situm tamquam ex specula penitius perspicere et quamcunque 
partéra vellet, ex superno liberius ferire posset, in eum aggerem 
tria muralia tormenta et falconetos duos collocat. Facto igitur 
oppugnationis initio, coepit et ipse non modo propugnacula, muros 
et primariam turrim, sed ipsos etiam propugnatores, quod ex su-
perno loco liber in arcem praesertim exteriőrein prospectus pate-
ret, tormentorum globis acriter infestare. Inter horribiles et assi-
duas has undique convolantium hostilium pilarum procellas illud 
vel inprimis magno nostris incommodo fuit, quod recentiora pro-
pugnacula pleraque proximioribus annis sumptuosissime con-
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structa a fundamentis ad fastigium usque solido constabant muro, 
nullis uspiam ad eiaculanda tormenta idoneis exstantibus fenestris 
vel foraminibus, ad quod malum ea quoque accedebat infelicitas 
praesentium vel inscitia vel ignavia commissa, quod nulli vel rari 
in tot murorum coronis existebant vi minei corbes, qui humo lapi-
deve compleri et propugnatores atque ipsa tormenta ab hostium 
iaculationibus protegere potuissent. Neque bic subitus vel inopi-
natus obsidionis casus factum excusabit, Siquidem eum, cui ex-
tremi continii cura incumbit, ita ad omnes obiecti hostis actiones 
intentum, ita dies et noctes rebus omnibus instructum esse con-
venit, ut singulo quasi momento hostem expectare etcumadinfe-
rendam hostium vim, tum ad illatain propulsandam paratus sit. 
Destituti igitur iis adminiculis milites, nuda covpora hostium im-
manitati exponere cogebantur et ut primum in propugnaculorum 
summitatibus consistebant, cum ingruentium ab omnibus parti-
bus pilarum ictus ferre non possent, facile deturbari et liostes 
quoscunque vellent muros tuto sineque periculo subire poterant. 
Adverso hoc nostrorum incommodo Ibraimus basa cum quaqua-
versus assiduo tormentorum boatu libere desaeviisset, suos ad ten-
tandam irruptionem parat. In subiectam igitur fossam, quae ex-
teriőrein arcem colli proximam cingit, magnam cespitum et vir-
gultorum vim comportari eamque expleri, mox propugnaculum 
angulare Paulum Boream prospectans suflodi et pulvere sulphureo 
substerni mandat, quo incenso cum pars aliqua muri vi pulveris 
prostrata concidisset, magno impetu Turcae convolant et percol-
lapsorum murorum rudera in summitate propugnaculi evadere 
contendunt, sed Germanis Ungarisque militibus, qui subeuntes 
Turcas omni vi et armis arcebant, egregie resistentibus, reiecti 
sunt; quo facto aűimati nostri erumpunt et proximioribus Turcis 
vel caesis vel submotis, tria vexilla rapiunt. Turcae eodem fervore 
in alterum propugnaculum Ungnadianum conversi, eius quoque 
partem aliquam sulphureo pulvere, sine tarnen omni obsessorum 
incommodo deiiciunt. Quia vero eius propugnaculi, quod primo 
invaserant, maior ruina fuit, murusque depressior et faciliorem 
incurrentibus aeditum praeberevidebatur,ideo sequenti die iterum 
eo loco irruptionem tentant, sed pari modo a nostris repulsi sunt. 
Alacres his succesibus Yalones in arcem interiorem rei gestae 
nuncios ad Niarium mittunt et simul in navatae operae praemium, 
vini haustum, quo defatigata membra enervati milites refocillent, 
sibi mitti petunt. Anniiit postulatis Niarius et plenum vini vas 
currui impositum ad stationem militum devehi iubet. Intermissa 
igitur hostium cura Yalones avidius vinum hauriunt, inter se po-
culis certant, aliqui ut vanam securitatem solide ostentent, Turcis 
haustum alta voce propinant, lagenas ori admotas fundotenus illis 
obvertunt. Admirati proteriam hostes ex proximis stationibus: 
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bellandi, exclamant, non heluandi iam tempus est milites, ne quam 
exitialem intempestiva haec compotatio nauseam vobis pariat, 
cavete. Poterat milites vel liostium tarn amica monitio movere, 
postquam praefecti suo officio defuerunt, neque tam infausto 
praesagio eventus defuit. Cui accepta ex pulvere tormentario ino-
pinata clades initium dedit. Varia ex pice et sulphure partim ad 
arcendum a moenibus hostem, partim ad virgulta, quae in fossas 
hostes coniecerant, infiammanda comparata fuit. Quae unacum 
pulveris tormentarii vasculo circa stationem militum asservabatur. 
Dum igitur nostri vino intenti securius agunt, ecce pulvis taedae-
que sulphureae subito incensae omnem illám militum turmam in-
íiammant, atque in multas partes misere disiiciunt. Qua nostrorum 
claclem visa hostes divina ultione ad invadendam arcem sibi viam 
pandi arbitrantes in fossam praecipites ruunt atque inde separatis 
murorum ruderibus in propugnaculi fastigium summa cum veloci-
tate audacissime evolant, quos mox aliae atque Janizarorum tur-
mae secutae tanta multitudine quaquaversus murorum Coronas 
impleverunt, ut non modo signa libere defigerent, sed resistentes 
nostros magna cum clade in fugám verterent, ad quam inopinatam 
cladem exciti ii, qui in interiore arce cum subsidiaria acie stabant, 
celerrime accurunt, extremae arci sociisque tanto periculo circum-
ventis opem laturi. Crescit et hostium a tergo multitudo, invale-
scit igitur proelium, instant G-ermanis Terzkius et Turonensis 
comes, Hungaris Georgius Fodoroczky, pugnatur utrinque acer-
rime, secl cum hostis multitudine ac viribus praestaret, cedunt 
nostri et instantibus a tergo Turcis tanta inter crebros cadentium 
suorum acervos cum trepidatione in arcem compelluntur, ut pa-
rum abfuerit, quin fugientium vestigiis insistentes, illám quoque 
arcem eodem impetu coeperint. Sic magno nostrorum numero 
interfecto, inter quos praeter Germanicae nationis homines, quo-
rum complures fortiter pugnando pro communi salute vitám pro-
fundere non dubitarunt, ex equestri Ungarorum ordine in proelio 
ceciderunt, spectatae virtutis milites Georgius Fodoroczky, Gre-
gorius Horvát, Valentinus Aszalay, Paulus Danchy, Franciscus 
Zoltán, Caspar Karapan, Matthias Bornemizza, Georgius Gimes 
et multi alii suum in pátriám amorem praeclara morte testati, et 
sic decimo quinto obsidionis die exteriőr arx amissa est. Crevit 
inde hostibus animus, ac ut illi in certam obtinendae supremae 
quoque arcis spem erecti, oppugnationi dies et noctes sedulo in-
tendebant, ita nostrorum aliqui funesta amissae exteriori arcis 
clade territi, virtuti diffidere ac omnem in deditione spem salutis 
reponere coeperunt. Et cum alii partim metu poenae, partim pu-
dore victi, id quod animis volvebant, proferre palam vererentur, 
vulgus hominum sibi temperare non potuit, quin missis internun-
ciis apud Joannem Barchay, qui aeger ex vulnere decumbebat, 
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deditioneni urgerent. Gra viter indignatus nunciis Barchay referri 
iussit, turpiter et indigne illos facere, quod salvis adhuc rebus et 
nulla prorsus urgente necessitate tara foedum scelus cogitarent. 
sacra omnia testatus, nisi confestim eam cogitationem deponerent, 
se in eos de lege quam severissime animadversurum, et cum qui 
primus deditionis consilium moliretur, poena patibuli affecturum. 
Gravis ab orientali plaga supremae arcis oppugnatio Ibraino visa 
erat. Ea enim parte propter latam fossam altos muros et bina 
immensae molis propugnacula, quae non ut exteriora illa, suis 
ad eiaculanda tormenta appositae factis foraminibus constabant, 
seque mutuo et murorum latéra fossamque facile tutabantur, vei 
maximé munita apparebant. Ad septentrionalem igitur plagam se 
convertit atque iuxta sedem regiam (sic locus ille borealem arcis 
partém prospectans appellatur) vallum unum ipse, alterum Czi-
gala vezerus oppido tamen propiora, inductis in ea stupendae 
magnitudinis muralibus tormentis minoribus aliquot additis, 
murum et palatia assiduis ingentium tormentorum ictibus verbe-
rare coeperunt, simul missi, qui propugnaculum ea parte eminens 
Zarkandianum nuncupatum suffossis fundamentispulvere tormen-
tari o disturbarent, quod cum factum esset, ingens Janizarorum 
multitudo accurrit ac per ruinas in summitatem propugnaculi 
evadere magnis conatibus contendit. Resistunt nostri quam acer-
rime, et cum corbibus ad evitandos hostiles ictus necessariis de-
stituerentur, dolia demoliunt ac congestis lapidibus replent, his-
que ad protegenda corpora usi cominus cum hoste animose de-
pugnant et non modo sclopetis, hastis, ferro et gladiis, sed arden-
tibus etiam taedis et facibus subeuntem hostem multis et illatis 
et acceptis vulneribus quoquomodo a ruinis deturbare ac a muro 
fossaque arcere contendunt. Videre tum erat complures Turcas 
alios flamma adustos decursitare, alios invicem ardentem picém 
vestibus excutere, magnum etiam hosti ex proximo occasum versus 
spectante propugnaculo, quod illaesum adhuc stabat, detrimentum 
inferebatur, ex quo proximioribusque tanta pilarum procella in-
cursantes Turci sternebantur, ut vei densissimae eorum acies tur-
manti concisae protererentur, quae tamen illico novis succeden-
tibus Janizarorum turmis restituebantur. Eadem ratione fiebat, 
ut cum adnitentibus summa vi Turcis septem octove simul vexilla 
in Zarkadiani propugnaculi fastigio defigerentur, tormentorum 
crebris ictibus ita excuterentur, ut ruentibus ceteris vix unum 
alterumve appareret. Nihil tamen horum omnium Turcam movit, 
qui ad miiitiam plane natus fortitudini, audaciae, tolerantiae ad-
versae quaeque cessura non dubitabat. I ta igitur ardentius contra 
omnia pericula mortem ipsam contemnit et vei per crebros caden-
tium suorum acervos in altum erumpere contendit, a prima luce 
ad vesperum usque oppugnatio illa duravit, cum ter et vigesies 
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eo die ineursiones ad moenia factae essent. Non longe inde occi-
denfem versus propugnaeulum aberat terrenum quercinis robori-
bus praealtis circumseptum oppido imminens, quod similiter 
Ciaffer bassa ab ea parte rem procurante nunc suffossionibus nunc 
tormentis varié infestabatur, quod pari modo defendere adorti 
nostri magna acceperunt detrimenta. Nam dum Turcas, qui com-
portatis arundinibus et stramentis fundamenta exurerenitebantur, 
arcere, dum exardescentem saepius flainmam restinguere, dum 
subrepentem bostem quoquomodo repellere satagunt, tormen-
torum sclopetorumque variis ex locis convolantibus globis multi 
interimebantur vei sauciebantur. Interim ii, qui propugnacula 
maiora ad novam arcis portáin eminentia custodiebant, circa 
murorum fundamenta malleorum strepitus exaudiunt, cum struc-
turarum magister Christopherus Stella ab hoste muros suffodi 
non obseure coliigeret, sumpta secum certa militum cohorte ad 
ima murorum fundamenta, ut propius hostium conatus exploraret, 
descendit. Erant tota illa fundamenta ita a principio constructa, 
ut in una parte ad altitudinem staturae unius hominis vacua es-
sent, latitudine duorum circiter passuum, ut sub testudine binis 
fere progressus pateret, longitudine vero tanta, quanta totius illius 
muri fuit, qui sumpto in oppido sub eo meridionali colle, cui vetus 
porta imminebat, initio, longo tramite ortum versus tendit atque 
ibi cum angulare propugnaeulum attigit, eius omnia latéra am-
biens, in septentrionem ad alterum propugnaeulum procurrit et 
internam ab exteriori arce dirimit, adeo ut binae ternaeve faces 
simul incensae si in fine ardeant primo ingressis scintillae instar 
appareant, habentque per certa intervalla, foramina in medio muri 
in summitatem causa attrahendi aéris, ne ibi versantibus salutaris 
aura desit, protensa. In his igitur cavernis Stella hostilem inachi-
nationem indagans, advertit pluribus in locis profundiores muri 
partes feriri, ouod ideo ab hoste fiebat, ut cum unum tantum cuni-
culum ageret, pulsatis pluribus locis nostros, si occurrere vellent, 
errore implicitos averteret; verumtamen locus diligenti investiga-
tione repertus, adhibito quoque ad eam rem inter alia tympano, 
quod huc positum membrana adiecto uno vei altero aridi pisi 
grano tremente, hostilem machinationem ostendit. Ei igitur cuni-
culo Stella contrario occurrit ac perfosso ea parte muro culeos 
complures pulvere tormentario repertos ab hoste iam impositos 
comperit, quorum vix uno per nostros rapto, omnis illa pulveris 
per hostes importati vis subito accensa Stellám, Georgium Balo, 
Gáspáréin Possay, Stephanum Ziny fortissimos viros cum aliis 
quinquaginta militibus uno momento absorpsit, murus tamen, 
quod liberum utrinque per excavata foramina egressum haberet, 
illaesus permansit. Tentatis hoc modo per varias partes impres-
sionibus, unum illud ad distrahendos defatigandosque obsessos 
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plurimum conducere kostes arbitrati sunt, si uno eodemque tem-
pore pluribus in loeis muros invaderent. Igitur eius quoque ingen-
tis propugnaculi, quod novae portae meridiem versus adiacet, 
partém, facta prius fundamenti suffossione, tormentario pulvere 
diruunt, et mox tribus ex locis a meridie hoc propugnaculum, a 
septentrione muros palatio proximos, ab occidente terrenum pro-
pugnaculum magno cum irupetu adoriuntur et summis conatibus 
alii scalis, alii aliorunr lmmeris innixi in murorum summitates 
evolare contendunt. Non desunt nostri, ad omnes partes hosti oc-
currunt et quantum possunt, resistunt, alii omnis generis telo et 
armis hostem excipiunt, alii sulpbureos ignes ardentesque faces, 
item senum liguefactum et picém ferventem in subeuntium collá 
et liumeros provolvunt. Aegre eo die nostris summa vi contra iii-
tentibus arx servata est, cum ab undecima hora diei usque ad 
occasum solis impressio illa durasset. Interim Maximilianus 
Yacium regressus etc., nihil effecit. 

Tiffenpakius magnatum ac nobilium conventum ad diem 4. 
Octobris indicit, ut omnes ad Zerench conveniant opem Agriae 
laturi, de singulis portis quaternos pedites armis militariter in-
structos mittant. De duce hungaricis copiis praeficiendo diu di-
sceptatio, tenuit id munus primum Batorio, post Forgacho, demum 
Rakocio publice oblatum, pertinaciter a singulis recusatum est, 
obstabat ad Agriam potentis hostis vis immanissima, cui se iin-
pares quisque fore putabant. Itaque ad Maximilianum litteras et 
legatum mittunt, petunt, ferat opem etc. 

Eodem tempore Tranniae princeps Sigismundus cum paulo 
ante a Turcarum imperatore de ponendis armis iungendoque 
secum foedere per ciauzium denuo sollicitatus, eo cum responso 
nuncium dimisisset, quod minimé a foedere cum christianis priuci-
pibus icto sibi recedendum existimaret, iamque Mahumetem copiis 
Danubio Tibiscoque transmissis relicta Transilvania caesaris 
ditione atque arci Agriae imminere didicisset, ut suum inCaesa-
rem et christianam rempublicam animum testaretur, misso ad 
Maximilianum legato Ioanne Kovaciocio, se cum omnibus suis 
copiis iam iam auxilio venturum benigne pollicetur. Itaque et 
Maximilianus fiducia supra, quanto maximum potest, exercitum 
colligit, ut coniunctis cum Sigismundo viribus de aggrediendo 
hoste agat etc. Itaque caesar urgetur, ut maiora suppleinenta ex 
Moravia, Slesia, Austria mittat etc. 

Haec dum fiunt, Gregorius Mochary a Niario Agriamissus 
supervenit, praefecti et ceterorum praesidiariorum nomine non 
modo statum obsessae arcis docuit, sed ut subsidia maturarentur 
summopere institit. Incitatus eo nuncio Maximilianus consilium 
invitat, Sigismundum petit, ut iter maturet, Tiífenpakio quoque 
et Palfio impetat, ut annonam, copias, ara, pontes, itinera omnia 
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faciant, curent, expediant. Interim Caspar Kornis a Sigismundo 
missus venit, ut tempus et locum coniungendorum castrorum eo-
gnoscat, quo accepto Maximilianus quoque Yacio movit per File-
kiensem regionem, licet impeditus iumentorum ad trahenda tor-
menta paucitate inter facies difficili et salebrosa via et pluviarum 
frequentia impediebat, commeatum nusquam in oppidis et villis 
inveniens, quia Germanus miles omnia iam antea vastaverat, 
exhauseratque solito more. 

Nondum Rimaszombatum Maximilianus appulerat, cum 
Rascianus quidam Nicolaus miles Agriensis. quem Niarius paucis 
ante diebus rasis capilis habituque turcico indutum ex arce inter 
medias hostium stationes dimiserat, fit obviam, qui retulit gravi-
ter premi obsidione Agriam, ex obsessis multis interiisse, ceterum 
vigilantia et laboribus confectos ad propugnandum reddi inutiles, 
postulareNiarium et milites,ut quamprimum certa militum manus 
mittatur, quae arci, si qiia ulla ratione íieri poterit, ingressa, 
interea donec exercitus subsequatur, communicata cum ceteris 
praesidiariis opera in remorando hoste subsidio sit. Dat igitur 
Julio Strassoldo Terzkyanae legionis praefecto in mandatis, ut 
cum 800 militibus Germanis et Ungaris Agriam contendat, quam 
ille provinciám lubens assumens, ubi cum ea militum manu eodem 
Rasciano ductore iter Agriam versus intendisset, íamque duorum 
tantum milliarium spatio ab ea abesset, hosti traditam comperit, 
quare converso mox agmine castra repetiit. Turcae enim triplici 
illa oppugnatione, de qua supra diximus, frustra tentata, agendis 
ubique cuniculis perpetuisque murorum suffossionibus animos 
intenderant, assiduam inter haec ex omnibus locis maiorum mino-
rumque tormentorum vim in moenia et obsessos effulminabant, ut 
milites non modo in muris nullo modo consistere, sed ne in abdi-
tioribus quidem partibus perniciosos hostilium tormentorum ictus 
evitare possent. Fracti igitur tot malis obsessi, quod multas mae-
niorum partes vei tormentis laceratas, vei pulvere disiectas, 
incursui hostium pátere animadverterent se vero paucos ad impe-
tum sustinendum pares non esse, et simul nuncio ad Maximilianum 
misso nusquam apparente de auxiliis desperarent, pauci primum 
et secreto, moxpluresetpalamdeditionisconsilia agitare coeperunt, 
quae unica maximé vero Valonibus ad retinendam salutem via 
expedita esse videbatur. Hi enim praefectis tribunisque militum 
passim compellatis negarunt se capita sua inter moeniorum rudera 
pecudum more truculento hosti amplius obiecturos, testarique 
palam, quando ad resistendum impares essent, turmatim arce 
excessuros et qua posset via et modo sibi consultores esse, bis 
ungaricae quoque cohortes, quae superfuerunt,assentiri coeperunt. 
Talia molientibus nemo praefectorum occurrebat non minis, non 
imperio, non spe vei promissis gliscentis incendii fomites restin-
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guebant. Raro in publicum exibat Niarius, solitarius ut plurimum 
inter parietes delitescens, liberius igitur vulgus militum (quod 
alioquin ad vicia pronum, ubi magistratuum praesidio imperioque 
destituitur, facilius labitur, quod coeperat, urgebat, quibus aucto-
res se offerunt Matthaeus Paczona, Matthaeus Giengieossy ambo 
canonici Agrienses male grati suae eeclesiae, a qua per tot annos 
nutrit i ac opimis beneficiis ample ditati fuerunt. I tem Georgius 
Bessenyey turbulentis vir ingenii, Michael Keőreössy, Blasius 
Aczel, Michael Balogh, hi Niario adeunt, multitudinem verum 
omnium desperatione adactam arcem dedere statuisse exponunt, 
orantque, ne publicis omnium votis desit. Audiit perorantes tam 
turpis rei nuncias Niari parum memor salutis publicae, cum satius 
fuisset iuxta latam legem praecipua seditionis capita supplicio 
afficere et reipublicae patriaeque, Maximiliano interim suppetias 
maturante, incolumitatem praestare, vei si ita fata voluissent, 
praevalente hostium potentia honestam morém oppetere, quam 
foede deditionis auctoribus tacito assensu tantum audaciae teme-
ri tat isque frenum laxare: proinde paucos nuncios expedit, se dedi-
tionis nec auctorem nec consultorem fore testatus, ad Barchium 
inde i t u r ; is legatis acerrime castigatis a tam turpi proposito 
dehortatur, sed ut veneno cum latius serpit, non facile medetur, 
ita in populo cum quae opinio laxatis principio habenis multorum 
animis insedit, vix tollitur, sed nihil profectum admonitione, 
itaque ad Coronas muri recta plenis passibus tendunt, hostibus 
quod decreverant, annunciaturi. De eo paulum disceptatio fuit, 
quis pr imus ad liostes praeco esse debeat; cum Besseneius astanti 
militi munus id delegaret, ille, mementó, inquit, Besseniey, quam 
Semper in foro et conventibus garrulus fueris, eadem igitur in 
praesenti quoque causa, cuius tu praecipuus auctor es, loquacita-
tem utere. Horum contentionem Michael Balogh interrumpens, 
Bektesium bekum Zolnokiensein et Pestiensem olaibekum Turcas 
fama insignes ex proximis Turcarum stationibus accersit, decre-
tum promulgat, accedunt illico Chaffer bassa et Janizarorum aga, 
quod conscensis murorum ruderibus, data et accepta ad id fide 
praefectos accersunt, deditionis eas conditiones ineunt, ut obsessi 
arcem cum omni supellectile tradant, ipsi vitae incolumitatem 
ac liberum discessum habeant, deque bis Turcarum imperatoris 
et Tar ta rorum principis diplomate caveatur. Quibus transactis 
Ciatfer bassa, ne interim Janizarorum multitudo ad diripiendam 
arcem per ruinas irrumpere posset, Turcarum custodias ad muros 
disponit, legati in Turcarum castra mittuntur Terzka, Kinzky, 
Georgius Besenyey, canonicus uterque, quorum supra facta est 
mentio, quibus Beniamin quoque Kauffin, Paullus Kardos, Fran-
ciscus Barbélyet alii se comites addunt. Hisin conspectum impe-
ratoris admissis, cum ex Bessenieo, an ipsi quoque lanienae Hat-
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vaniensis, qua Turcae contra iura belli immaniter excoriati sunt, 
participes essent, Mahomedes quaesivisset, et is non Ungaros, sed 
peregrinae nationis homines illud patrasse respondisset, vestibus 
donati cum quinque diplomatibus imperatoris Turcici, chani Tar-
tarorum, duorum vezirorum et agae Janizarorum sequenti die in 
arcem dimissi sunt. Quibus acceptis nostri ad portám iter aggres-
suri conveniunt. Dum igitur illa humo ac trabibus, quibus obstructa 
fuit, remotis panditur, ecce ingens Janizarorum multitudo a bore-
ali plaga per murorum rudera in arcem irrumpit, pars in omnes 
arcis aedes praedae ac rapinarum studio discurrit, pars in chri-
stianorum turbam ruit, clamor et planctus miserabilis exoritur, 
Turcae ex nostris alios sarcinis, alios vestibus exspoliant, alios in 
diram servitutem rapiunt, non aetati, non sexui immanis barbaro-
rum crudelitas pepercit, lionestae enim complures matronae 
ingenuaeque virgines iuxta ac viri nudae trabebantur. Obiectant 
nostri Turcarum imperatoris promissum, obiectant tot diplomata, 
passarum ceterorumque fi dem et opein contra vim implorant. Yix 
crudelis et rapinarum cupidissima Janizarorum túrba a prae-
fectis coerceri potuit, quin omnes extemplo vel ferro delerent, vel 
in praedam converterent. Patefacta tandem porta, movent ii, quos 
effera Janizarorum rabies reliquos fecerat, sed hi quoque ubi per 
media Turcarum castra educti in viam se dedissent, a Turcis et 
Tartaris circumventi ad unum omnes vel caesi vel capti sunt. 
Niario, Terzkae, Kinzkio, Turomensi comiti, Barcbaio, Bekenio 
et aliis primariis diligentes in arce custodiae positae sunt, reliqua 
captivornm túrba in castris per varia Turcarum et Tartarorum 
tabernacula distracta est, ex quibus postea plurimi dominis et 
custodibus deceptis in pátriám redierunt. 

In itinere adliuc- ad Rimazombat erat Maximilianus, auxilia 
pro viribus maturans, cum de arcis Agriae excidio cognoscit, quo 
nuncio plurimum commotus, quantum in omnibus rebus gerendis 
mora officiat, didicit. A Rimazombat movens Maximilianus cum 
ad vicum Greneő pervenisset, atque inde movens altero die Sigis-
mundum principem obviam habuit cum paucis suorum comitatum, 
inde salutationibus datis et acceptis, ad pagum Yamos, quae ad 
Saio fluvium est, appulit, atque ibi primum die 18. Octobris cum 
universis Sigismundi et Tiffenpacbii copias suas coniunxit. Sigis-
mundus enim die noctuque accelerato itinere multis ante diebus 
cum delectissimo equitum et peditum exercitu Tibiscum traiece-
rat atque Tiffenpachio iunctus Maximiliani adventu avide prae-
stolabatur, tentatis interim nibilominus belli initiis. Nam cum 
Tiífenpakius appropinquante Transilvano superioris Hungáriáé 
copias ex Zerencbiano agro ad Geztel, atque inde ad Yamos 
prornovisset, ingens Tartarorum manus nostrorum discessu 
vacuam a militum praesidio regionem rata, üuvio Saio celeriter 



TÖRTÉNETI M ARA DVÁNYAT. 533 4 8 5 

transmisso advolare, atque agro iucursitare coepit; vix in Geztel 
Transilvani constiterant, cum de eorum adventu cognoscunt. Eo 
igitur inopinato nuncio exciti confestim cum delectissima equitum 
manu occurrunt ac iniecto proelio hostes multis interfectisin fugám 
convertunt ac ultra fluviuni compellunt. Qua ratione ingens cala-
mitas, quae a truculento hoste haud dubie regioni impendebat, 
aversa est. Postquam triplex hic ad Vamosium exercitus conivit, 
duces primum copiarum apparatum, arma, numerum perlustrant, 
ad centum millia hominum omnis illa multitudo vulgo censebatur. 
Sed cum Maximilianus a singularum turmarum praefectis nume-
rum accuratius requireret, vix dimidium eius comperit, quem 
enim ipse adduxerat exercitum ex Grermanorum equitum quinque 
millibus, peditum vero septem millibus, Hungarorum vero equi-
tum tribus, peditum 4 millibus constabat, tormenta campestria 
22 fuere, Transilvanorum equitatus cum Silesiacis quinque mil-
lium, peditum quoque tantundem fuit, tormenta minora 40, supe-
rioris quoque Hungáriáé copiarum fere par numerus, tormenta 
35, ut totus numerus ad proeliuin idoneorum 40 millia hominum 
non excederet; tormenta omnia centum erant, minus quinque 
carrorum millia octo. Cum archidux primorum sententias, quam 
belli rationem instituendam putarent, exquireret, omnibus piacúit 
ad vicum Kereztes cum exercitu progredi atque occupato ibi vado, 
occasioni cum hoste contligendi,si pugnam non detrecta vérit, inten-
dere. Unus Yalentinus Praepostwary, qui podagricis doloribus 
detentus, qui consultationi interesse non potuit, misso ad Maxi-
milianum nuncio consilium improbabat, ne propinquitate loci hos-
tem attrahere et eo forte urgente vel inviti proelii aleam subire 
cogerentur, suadebatque in pacatiori loco paulisper subsistente 
atque ibi, quid hostis consilii captaret, explorandum, si uti fereba-
tur, recederet, Agriae exercitum admovendo, quam rumosam 
adhuc et laceram illico christianorum armis vel sine vulnere ces-
suram non dubitaret. Sin, quod non putaret, occurrere hostis vel-
let, eum quam nostros diflicilem ac paludinosum in transitum 
experiri convenientius judicaret. Est vicus Kereztes in piano situs, 
quattuor a vico Yamos et- tribus ab Agria milliaribus distans, qui 
a septemtrione dimidii fere milliaris intervallo montes, a ceteris 
vero partibus perpetuos ac longe lateque patentes campos respicit. 
Ex bis montibus rivulus vix 25 passuum latitudine diffhiens ab 
occidentali plaga vicum praeterlabitur, impeditus quidem caeni 
magis quam aquae profunditate, multis tamen locis vadosus. Ad 
Agriam adhuc Mahometes se continebat, reditum Byzantium 
imminente iam bruma maturaturus, cum de Maximiliani Sigis-
mundique adventu cognovit, qui etsi nullum ab hoste periculum 
extimescendum putabant, quod eum et viribus imparem et animo 
ob amissam Agriam haud dubie deiectum minimé tantae fiduciae, 
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ut secum armis congredi auderent, esse credebat, tamen providen-
dum módis omnibus existimabat, ne quam subito suo discessu rei 
gerendae bostibus occasionem relinqueret etc. Itaque circiter 
quinque millibus Turcarum Agriensium arci praesidio relictis 
eiusque tuendae cura Sinano viro solerti cum bassali dignitate 
commissa ex valle in patentem campum progreditur et inter Mak-
larium et Kevesdum castra íigit. Mox Cbiaffer bassam cum 40 
milk equitum hosti obviam mittit. Is ad vicum Kereztes, quem 
diximus, progressus circa vadum constitit, et dispositis in ulte-
riore parte tormentis campestribus 43, nonnullos ex suis praemit-
tit, qui iniecto levi certamine nostrorum antecursores attraherent 
atque incautos tormentis obiicerent, quibus obrutis et circumven-
tis ipse ceteros metu perculsos vel repelleret vel saltem a vado 
deterreret. Animose kos nostri, qui reliquas acies praecesserant, 
inter quos Stephanus Homonnay cum certa equitum ala fuit, 
aggressi, cum refugientes aviclius insequerentur, validam hostium 
aciem cum tormentis conspicantur, qua re Maximiliano, qui cum 
robore exercitus, praecedente Sigismundo principe, sequebatur, 
ceterisque ducibus nunciata, continuo Schwarczemburgum dele-
ctissimas equitum Austriacorum et Transilvaniensium, Hungaro-
rum item Yalonum necnon peditum copias inchoata iam per ante-
signatos pugna auxilio mittere iu et, qui et ipsi tormentis sex 
campestribus prius in hostem explosis proelium acriter capessunt, 
Turcas ultra vadum propellunt ac superato mox transitu proelio-
que redintegrato tanta cum strage fundunt, ut simul omnes in 
fugám verterent et multis eorum interfectis, omnia tormenta sig-
naque militaria complura caperent, et nisi noctis interventu proe-
lium diremptum fuisset, uberior reportari victoria potuisset. Inte-
rim ad eundem locum reliquus quoque exercitus appulit. Sed quod 
profunda nox esset, neque lignationi, aquationique prospici, neque 
castra disponi potuerint, coactae fuerunt omnes cohortes, ut 
quaeque consteterant, pedites quidem in suo ordine, equites vero 
penes currus suos in equis totam noctem insomnem traducere. 
Sequente die 24. Octobris Sigismundus Turcas recente fuga et 
clade consternatos, antequam ex metu sese recolligerent, insecu-
turus, sümmo diluculo ne consultis quidem ceteris cum omnibus 
suis copiis contra hostem proficiscitur, sed cum nonnihil iam iti-
neris ultra vadum processisset a Maximiliano, quod ille fessum 
longinqua profectione exercitum, nisi exploratis prius hostium 
consiliis certamini obiicere non satis consultum putaret, revocatus 
est, diesque ille quieti reficiendoque militi datus. Ad vadum ipsum 
primo exercitus consteterat, quod is locus ad inhibendum hostium 
transitum plurimum momenti habere videbatur, sed postea oh 
pabuli lignique penuriam prope montes intervallo passuum 
duorum millium se recepit. Quod etsi in tali casu reprehenden-
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dum non est consiliuin/cum in eo praeter ligationis conmioditatem, 
quam proximae silvae affatim suppeditabant, castrorum quoque 
securitas, protegentibus ab aquilone eorum latera collibus, 
quaesita videri possit, tamen accidit perincommode, siquidem 
fugae spem bostibus recessus ille praebebat. Mabometes enim 
prima suorum pugna infeliciter tentata, fortunae inconstantiam 
ferociamque hostium veritus, de comittendo amplius proelio dubi-
tabat ; at cum nostros ex priore loco recessisse cognovit, pavoris 
futuraeque fugae id indicium esse colligens, sententiam mutavit 
et nostros aggredi ac iusta acie decertare constituit. Quod cum 
ab aliis, tum a Paulo Niario, qui captus apud Turcas servebatur, 
misso ex Turcarum castris secreto nuncio Maximiiianus cognovis-
set, vocatis in consilium Sigismundo, Schwarzemburgo aliisque 
ducibus ex communi omnium sententia decernit hostem in loco 
tutiori potius praestolari, quam castris praesidiisque relictis ei 
obviam procedere. Neque diu moratus Mahometes sex millia Tur-
carum et Tartarorum rivum transire et nostros levibus proeliis 
tentare iubet, qui cum eorum clade et tormentorum iactura repulsi 
sunt, quos mox ipse cum univeiso exercitu secutus castris nostris 
appropinquavit, posteroque die eductus summo diluculo omnibus 
copiis dimicandi potestatem nostris fecit, cum non amplius quam 
passus bis mille et exiguus rivulus inter utraque castra interce-
derent. Neque vero Maximiiianus in re tanta sibi cunctandum 
ratus, omnes copias pro castris constituit, et cum Tartari captato 
a meridie longo circuitu castris nostris a sinistro latere immine-
rent, bis Sigismundi copias cum compluribus aliis tum equitum, 
tum peditum utrisque nationis cohortibus opposuit, cuius sinister 
latus ingens iumentorum carrorumque multitudo continue inter 
se baerentium muniebat, Tiffenpakium vero cum superioribus 
Hungáriáé proceribus et copiis circa desolatum vici Kereztes 
templuni vadum ipsurn tueri, bostemque a transitu arceri assi-
gnatis compluribus tormentis iussit; a dextro vero latere castris 
nostris collique proximus, ubi similiter paludem liostes transire 
contendebant, ipse Maximiiianus cum robore exercitus constitit, 
aciemque explicuit, etc. Beglerbegus Graeciae ad Tiifenpachum 
a templo removendum profectus, magna clade reiectus est, tor-
menta nostra magnum Turcis detrimentum attulere. Cum in Tif-
fenpacbi pugna ad templum ducenti pedites Hungari ex nostris 
trueidati sunt et totidem fere vulnerati. 

Cum immotus Turcarum caesar pene totum diem in acie 
stetisset, inclinante iam sole paulum recessit atque castra in con-
spectu nostrorum fixit,horribili cum clamore subsedit tanta pro-
pinquitate, ut non amplius bis mille passus inter utraque castra 
intercederent et solus rivulus etsi caenosus, multis tamen locis ut 
postea patuit vadosus, qui etiam utrorumque exercituum homini-
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bus et iumentis potum usumque praebuit, ea invicem disiungeret. 
Tum demum Maximiiianus receptui cavere et solito maiores vigi-
lias disponi iusset, simulque imperavit Schwarzemburgo, ut cra-
stina luce pro castris paratos stare iubeat. Eadem et Mahometi 
cura fuit, itaque ante lucem omnes suas copias educit in bűne 
fere modum dispositas: Sinanus Minoris Asiae praefectus cum 
Asiatico equitatu primam duxit aciem, ternis a fronte liinc et 
binc tormentis campestribus collocatis, inter quae agmen Janiza-
rorum equitum fuit sclopetis, dumtaxat ad similitudinem nostro-
rum archibusirorum armatum, cuius dextrum latus mediocri tum 
interiecto spatio Tartarorum ala texit, quorum hi sagittarum, illi 
plumbearum pilarum nimbum, antequam ad hastas perventum 
esset, hosti superfuderenfc. Secunda Ibraimi vezirorum principis 
fuit omnium validissima, ut quae íirmo numerosoque supra modum 
equitatu constabat, quem alia equitum túrnia et post hos tria 
Janizarorum peditum agmina praecesserunt, paribus inter se spa-
tiis ita disiuncta, ut quaeque intervalla tormenta complura cape-
ret. Huius aciei cornu dextrum Chaífer et Czigala, sinistrum 
vero Házon bassa et Graeciae beglerbegus cum delectissimis 
equitum cohortibus tenebant, postremo ipseTurcarum imperátor 
cum praetorianis successit sub insigni vexillo viridi, praemissis 
ante se aliis duodenis signis, quorum alia discoloribus velis, alia 
candidis equinis, alia argenteis aureisque cuspidibus palmae lati-
tudine in altum protensis conspicua cernebantur, quae numerosis-
sima Janicbarorum multitudo locatis similiter in fronté complu-
ribus tormentis campestribus antecessit, latéra vero Mabometis 
utrinqe Horentissimus Spabioglanorum equitum fidissimorum 
exercitus clausit, ita tarnen, ut sinistrum castra munirent, a 
tergo vero densissima mulorum camelorumque multitudo cum 
impedimentis succederet. Maximilianus vero ita suas copias, quae 
hostiles vix ex tertia parte aequabant, procurante Schwarczen-
burgio distinxit, ut primam aciem Transilvanis tribueret, quibus 
a dextra laevaque Saxonum, Franconum, Bavarorum, Boemorum, 
Silesiaeorum, Yalonum et Hungarorum tum peditum tum equi-
tum turmas adierit, tormentaque minora interservit, mediam sibi 
Sigismundo et ceteris proceribus sumpsit, quam a fronte Suevo-
rum légioné, a lateribus vero diverso equitatu muniebat. Postre-
mam vero, quae tertia fuit, quaeve ex Hungarorum, Moravorum, 
Austriacorum et Yalonum equitatibus peditatibusque constabat, 
Palfio et Tiffenpacbio commisit. Stabant hoc modo duorum rnon-
archarum mundi invictae acies. ut de Pannoniae possessione con-
troversiam uno proelio decernerent, nationum varietate, copiarum 
multitudine, rerumque omnium apparatu ac robore, nulli nostra 
aetate secundae etc. 

Mahometus Ibrainum vezirium cum prima acie vadum petere, 
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eoque superato nostros armis lacessere, alios alibi transitum 
tentare iubet. Mittit etiam montem versus certam equitum manum, 
hosque a borea, Tartaros a meridie rnilitibus ipsis proelio intentis 
castra nostra adoriri mandat. ut sic nostris variae distractis turba-
tisque ipse multitudine sua castra simul et exercitum obruere 
possit. Nec segnius Maximilianus partes suas obibat, et cum 
bostium conatum adverteret, sex millia militum praeter lixas et 
calones deligit, qui castra contra vim bostium tutarentur, in borúm 
numero erat Carolus Tetaverus cum duabus suis turmis etc., a 
ceteris vero partibus carris castrorum latéra munit. His ita curatis 
omnes ordines obibat, duces praefectos, centuriones sigillatim 
etc., mox dato siguo Schwarzenburgum cum prima acie progredi 
iubet, post ipse cum Sigismundo principe et praetorianis medio 
agmine pedetentim secutus, a tergo Tiffenpakius et Palfius cum 
subsidiaria acie continenter succedebant. Nec mora nostri, qui in 
prima acie erant, cum a prima luce ad meridiem usque levibus 
hinc inde proeliis certatum esset, gravem in Turcas impetum 
faciunt, eosque conserta fortiter manu primo turbánt mox in 
fugám versos ad vadum usque multis eorum interfectis perterritos 
agunt et simul quadraginta aliis tormentis, quae hostis paludem 
transvexerat, unacum alia eorum castrensium supellectile potiuntur. 
Eodemque impetu templum vici, quod sub eius diei diluculum 
iterum hostis occupaverat, ligonum, globorum, pulverum aliarum-
que eius generis rerum copia refectum, trecentis circiter Janizaris 
interfectis recuperat. Inter baec adversum est Turcis proelium 
cientibus, Tartaros ad castra tendere, eaque a tergo, ut constitu-
tum erat, circumvenire velle, quibus illico Teuffenpach cum 
expeditissima HungarorumGermanorumque equitum ala occurrit, 
sed bi similiter, ubi Turcas fugere conspexemnt, confestim terga 
dant seque ultra paludem recipiunt. Aeque secunda illis fortuna 
fűit, quos castris praesidio relictos diximus. Nam cum Turcae 
pontem superiorem ad Abraham vicum extantem occupare magnis 
viribus niterentur, a nostris ponté egregie defenso circiter 
quingentis eorum interfectis reiecti sunt. 

Quia dies iam inclinabat, in castra reducere exercitum 
Maximilianus cogitabat, sed ceteri primates et praefecti, maximé 
vero Sigismundus princeps, Nicolaus Palffius, Albertus Kiral et 
alii tot successibus laeti, nulluni liosti se recolligendi spatiuni 
dandum, quin potius trausmissa palude audacter persequendum 
censebant, quod eo toties iam fugato et exterrito si urgeatur, non 
dubiam fore victoriam pollicerentur. Haec suadentibus transfuga 
ex Turcarum castris supervenit, qui de hostium rebus examinatus 
totis castris apud eos trepidari, omnia ad fugám spectari, quin 
ipsum quoque Mahometem suorum clade et fuga territum, cum-
quinque hominum millibus iamdudumfugaesemandasse referebat. 
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Quotl ubi auditum est, eonclamant omnes occasionem negotii bene 
gerendi amittendam non esse, paludem transmitti et in hostem iri 
oportere. Quo a Svarczemburgo quoque approbato, Maximilianus, 
ne unus, inquit, ego plus omnibus sapere videar, eonsilio vestro 
liaud invitis accedam, blandientem igitur fortunam vei ultra 
vadum, quando ita vobis piacet, sequamur; et continuo Schwar-
czemburgum exercitum in ordines redigere et paludem traducere 
iubet, ubi instructa denuo, quantum ea temporis brevitate fieri 
potuit, acie in kostem progreditur. Nec mora Turcae, qui ex 
pavore aliquantum iam se recollegerant, nostrorum agmine con-
specto et ipsi pugnae cupidi animose occurrunt, multae nostris 
praeter opinionem offerebantur difficultates; primum omnium, 
quam in transitu evenire oportuit, confusio, deinde hostium ardor, 
demum improvisa eorundem in praeveniendis nostris capessen-
doque proelio velocitas per quae incommoda fiebat, ut cum ducibus 
iustum ad exsequenda sua munia spatium deesset, multi ex 
utriusque nationis equitatu ne exspectato quidem signo temere in 
hostem procurrerent, ordines perrum perent, ex proximo agmine 
ad primos provolarent, Tartaros iuxta ac Turcas invaderent et 
cuncta sine imperio, sine lege, sine disciplina militari administra-
rent, seque mutuo confuse pugnando impedirent; inter quae illud 
quoque accidit incommode, quod pedites praecurrentem equitatum 
passibus aequare et cursu fatigati vei exanimes gressum maturare 
cogebantur; laborantibus ubique se offert Schwarczemburgius 
ordines restituere, in hostem animare, eadem et Sigismundus item 
Tiffenpakius et Michael Serienius Filekianae arcis praefectus, 
cui eo die detrectantibus aliis copiarum superioris Hungáriáé 
impérium obtigerat, apud suos praestare urgentibus; quanta 
maxima vi nostris et inter ceteros légioné Suevorum, Austriorum-
que equitatu in dextro cornu amittentibus in fugám hostes 
conversi ac innumerabiles trucidati sunt, simulque tormenta eorum, 
quibus latéra castrorum munierant capta: cum laeti eo successu 
nostri, terga hostium cedendo ad castra eorum delati essent et iam 
adobtinendam victoriam urgendo,praemendo insectandoque hoste 
vei maximé opus esset, ecce rapinarum cupiditate capti, relicto 
hoste, relictis ordinibus, signisque et ducibus desertis, castra 
hostium involant ac in praedas diffusi equos, arma, aliaque 
preciosa Turcarum clenodia diripiunt, tanta vaesania, ut multi 
equites, praesertim Ungari in pedes desilirent, pedites vero arma 
graviora, ut rapiendis spoliis expeditiores essent, abiicerent et 
omnium rerum securi interiora quaeque tentoria peragarentur, ad 
praetorium usque, ipsaque Mahometis tabernacula caeca haec 
rapinarum libidó pervasit. Nemo erat qui non fugato exercitu, 
caesis hostibus, captis tormentis, occupatis magna ex parte castris, 
debellatum iam crederet, gestiebant passim milites prae gaudio, 
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(luces ipsi et praefecti de vietoria invicem congratularentur. Sed 
íiuxa est et inconstans omnis humanarum rerum felicitas, quae 
quo promptiorem et plausibiliorem se offert, eo funestiorem morta-
libus eventum minatur. Stabat profecto a partibus nostris vei ex 
confessione hostis vietoria, siquidem tam effusa Turcarum fuga et 
trepidatio fuit,ut ad proxima confinia delati, tristem caesi exercitus 
Turcici extremaeque acceptae cladis ad suos perferrent, quem 
tamen irata peccatis nostris numina falsum esse voluerunt. Etenim 
dum nostri legendis spoliis dediti secure inter tentoria hostium 
vagantur, insperato certa illis Janizarorum manus se obtulit, qua 
conspecta, ne conserto quidem proelio aliqui refugium, quosmox 
alii secti inter tentorium funes, arctissime inter se connexos, vei 
irretiti ipsi corruebant, vei alios maximé pedites praeda onustos 
proterebant, ingentemque totis castris tumultum et clamorem 
concitabant, unde tantus subito omnes pavor invasit, ut abiectis 
praedis ex hostium castris praecipiti fuga sese perceperent. 
Ceterae Hungarorum Germanorumque equitum eohortes, quae 
extra hostium castra substeterant, animadversa illa nostrorum 
fuga et simul Turcarum quoque ab Abraham vico, ubi cum iis, 
quos castris praesidio relictos diximus, de ponté et transitu 
contenderant, procurrentium manu conspecta, eos in se tendere 
falso rati, non hosti occurrunt, non consternatis sociis se offerunt, 
quod in simili casu subsidiariae acies facere consueverunt, sed 
aeque ipsi metu perculsi fugám celeriter capessunt atque instante 
a tergo hoste, qui ad insperatam illám mutatae fortunae occasio-
nem animos resumpserat, ita paludem versus cursum intendunt, 
ut non modo nusquam sisti per praefectos poterint, sed etiam 
Maximilianum praetervolantes, magnam ex utroque eius latere 
militum turmam secum traherent. 

Occurrit his Maximiiianus et ad vadum, ut transitum 
prohiberet, propere contendens, nunc precibus, nunc minis, nunc 
stricto ense consternatos sistere conabatur. Sed nec ducis auetori-
tas, nec pudor conterritam multitudinem praeter Anhaldinum 
principem Bernardum equitum superioris Saxoniae ducem eximiae 
virtutis iuvenem, qui revocatis duabus equitum turmis in hostem 
redierat, a turpi fuga avertere potuit, tametsi nullum iam vadum 
regressis immineret periculum; Turcae enim intercepisse hosti 
ferocienti victoriam et castris depulsum perterritumque ultra 
rivum egisse sat sibi gloriae ducebant. Secl nulla aeque res ac 
subitus pavor hominum mentes perturbat. Nam et quiescens 
hostis et paludes et castra carrorum valló munita aliquod conster-
natis praesidium polliceri posse videbatur. 

His oblatis angustiis Maximiiianus cum nullám amplius 
recolligendi militis spem reliquam cerneret, capto ex re consilio 
tempori cessit et a paucis praetorianorum comitatus noctu per 
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Harsanium inter montium et silvarum angustias itinere facto 
Miskolcium, inde Zikzoviam, demum Cassoviara pervenit, cum 
paulo ante Sigismundus princeps cum Stephano Batory eodem 
itinere Diosgorium et alii alio fuga delati essent. Tiífenpakius in 
castra digressus cum profunda nocte cenasset, castra ab omnibus 
deserta intellexit, tum et ipse ne quod temere cunctando sibi 
periculum crearet, discessit paucis superioris Hungáriáé turmis, 
quae ad ultimum remanserant, post dimidium pene noctis sub-
sequentibus, tum demum nostri, qui rapinarum studio castra 
hostium, 11011 liostes obruerant, sua omnium rerum opulentia 
refecta hostibus relinquere coacti sunt. I ta tota illa nocte castra 
nostra ab hostibus, vacua et intacta steterunt, Turcis nostrorum 
insidias verentibus ubi illuxit et fuga nostrorum innotuit, tum 
Tartari primum castra aggressi tabernacula deripuerunt, omnem-
que castrensem apparatum cum tormentis, cum ducum supellecti-
libus omnibus in praedam verterunt. 

Primis diebus, quamdiu plus provida ducum cunctatio quam 
efirenis militum valuit ferocia, secunda nostri faciebant proelia. 
At postquam militandi artem audacia praevaluit, fortuna belli 
mutata est. Cedendum nimirum ducibus fűit multorum sententiae. 
ne recusato pertinacius transitu existimationis adirent periculum. 
Clarissimorum antiqui saeculi imperatorum consuetudo fűit, non 
modo vulgi calumnias comtemnere, sed hostium quoque convicia 
tolerare et quandoque etiam castrorum suorum oppugnationem 
potius pati, quantum periculo pugnare. Perierant in hac fuga 
pedites potissimum,ex insignioribus caesi sunt duoillustrisfamiliae 
adolescentes principes ab Holstein, Popelins, Petipezkius Bavarus, 
Strasoldo Terzkyianae et alius Suevicae legionum prafecti. Ex 
Ungaris ceciderunt nobiles et insignes viri Ioannes Telegdinus, 
Nicolaus Zwrtey, Franciscus Kapius, Stephanus Zelemerius, 
Sebastianus Forgach, Michael Bory, Vitus Vidffú. 

Ex Transilvanis Sigismundus Chiaki Gabrielis filius, Michael 
Cheryeny etc. (Más tintával folytatva) Mátyus Tamás, fű vitéz 
ember, ki Havasalföldébe is sokat vitézkedett Király Alberttal és 
Vaida Mihállal. Giczy Ferencz, az Giczi János gubernátor öcscse 
ott veszett. Item Filetlen Bálint deák, fű vitéz ember. Az kékek 
mind inkább ott vesztenek. Az jancsárok bontották meg végre 
őket, mert semmit sem tehettek volna nekik az több törökök, 

(Más tintával s igen rendes Írással:) Zinan basa mortuus 
est Constantinopoli 1596. 24. die Mártii, lleperta in eius thesauro 
sexagies centena millia florenorum, exceptis clenodiis, monilibus, 
gemmis, annulis etc. 

Item ötszáz nuszt suba. Omnia in fiscuin imperatoris illata. 
(Megint más tinta.) Öt vagy hat esztendős koránál nem volt 

nagyobb Sigmond, mikor Joannes Lelezi jesuita mestere felőle 
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neki megjövendölte, hogy mind azkettő megleszen, mind memóriája, 
mind intellectusa, de az judiciumja sohasem; én meghalok, de így 
tapasztaljátok meg. 

Az mi az memóriáját nézi, megtetszett még in ea aetate, 
mikor egy betűt sem értett, az elementoina, előhozatta az atyja az 
cosmographieos libros cum figuris,kérdezte az városoknak neveket, 
melyeknek mi neve, és mindjárást igazán megnevezte, kin mind-
nyájan csodálkoztanak. 

Az egri harcz még más variansa is he van ragasztva, szintén 
iSzamosközytöl: 

Mikor látta volna Mehemed császár, hogy igen nehezen 
vagyon az harcz dolga és immár népe csaknem futásban indult, az 
vezírek a Muhamed próphéta mentéjét tartották kiterjesztve feje 
felett, nem adták r Gclj 3JZ mint szokta az ruhát ember reá venni, 
hanem csak feje felett, mint beárnyékozván vele, tartották felette. 
Ez ruha nem zöld, mint mondják, hanem tiszta fejér, szőrből szűtt, 
hosszú újjú mente és felette igen nagy becsületbe vagyon. Ez ruhát 
mihelt feje felibe vitték és^ott tartották, mindjárt megfutamodott 
az keresztyén etc. Ez ruha varrás nélkül vagyon, mint az Christus 
ruháját mondják. 

1602. A julius 2-diki tövisi ütközet után 

— — — Monstrosi animalium partus, agnus in agro Coro-
nensi biceps, cuius cauda in primori crure, caput alterum in 
posteriore esset supra suífragines, ex quo prodigiorum arioli 
coniectabant legitimo capiti provinciáé aliud super venturum caput, 
sed quod nec foret durabile nec ad gubernandum corpus provin-
ciáé idoneum, quippe non valida cervice, sed tenui fulcro et ad 
ruinam proclivi suffultum. Narrabantur frumentum arborum 
puerperiorumque inusitati (sic) pericula adeo prodigiosa, ut toto 
eo anno Claudiopoli omnibusque paene aliis Transilvaniae oppidis 
vix ulla fuerit puerpera, vix ullus foetus, quorum aut alteruter 
aut uterque in enitendo non perierit, quasi natura, communis 
mortalium sátor haec tenella sua seminaria tempestive ab immi-
nentibus malis videretur subtractura, quae sane subsequenti anno 
eodem auctore Moyse clades supra natura (?) ad exitium proclives 
sollicitante, provinciáé illatae sunt. Jam ex hello annonae Caritas, 
ex caritate fames, ac demum ex fame insolens pestilentia orta, 
quae omnes populos miserabili contagione oppressit, non ab re in 
prodigium accipiebantur. Autumnales arborum flores biferaeque 
mali malorum nunciae, quarum secundarii fructus ad nucis 
inglandis (sic) magnitudinem passim adulti. Yisebantur capellae 
foetus in agro Albensi, cui lupini essent ungues, Yaradini puer-

Oldalán egy papír-
szelei ragasztva; 

de ebből le va n több 
szakadva: [Mi-
kor] Sigmond 

még az [irás] be-
tűit nem ismer-
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megmondta. 
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perae geminus foetus, alter agnina alter humana speeie plane 
editus, quadrupes aneheri pullus, foetus suis capite canino, binis 
linguis, totidem caudis, octo pedibus, reliquo denique corpori 
bimembri. Quae omnia futurorum anxii animi mutationem rerum 
confuso naturae ordine in deterius vergentium portendi ominaban-
tur, spe et metu somniorum explieandorum divinationumque 
artifieibus omnia in peius interpretantibus. 

Igitur debellato fugatoque Moyse, ceterisque omnibus, qui 
vel arma sumpserant vel ad spem foelicioris pugnae sumpturi 
seque Moysi aggregaturi videbantur, ad officium reductis, omnes 
protinus provinciáé partes non difficile ad impérium victoris 
Bastae tacita animorum inclinatione redierunt. Et Coronenses, qui 
in his motuum variis confractibus Sigismundi partes hactenus 
pertinaces tutati erant, ubi vidissent ipsum quoque Sigismun-
dum ultronea sui deditione ad Germanum secessisse, animum cum 
spe despondentes, ipsi quoque in potestatem Bastae concessere. 
At cum iam nulluni superesset in provincia membrum, quod 
remedio armorum sanandum videretur, ad tranquillandam rem-
publicam,cicatricemque tot plagis obducendam Basta primoresque 
animum convertere. Itaque ad Meggiesinum Saxonum oppidum 
mense Augusto conventus ordinum nobilitatisque indicitur, ubi de 
luxato provinciáé statu, de levanda miserae plebis afflictione, de 
militibus in hyberna dimittendis, de latrociniis Yalachoruni, quae 
per universam provinciám plurima invaluerant, compescendis, de 
scripturae *) vectigaliumque ordinarium magistris, de tributis, de 
re frumentaria aliisque in communem militiae reipublicaeque 
usum etc. pertinentibus in medium consulta*provisaque sunt. 

Per idem tempus Padul Transalpinis Yalachis princeps, 
quem illi vaivodam vocant, datus est. Nam cum Simeonem 
Jeremiae Moldavorum vaivodae fratrem, avare impotenterque 
dominantem ferre boerones non possent (id nominis nobilis-
simos procerum ea in gente significat, detento ex baronibus ut 
putatur vocabulo), unanimi optimatum consensu provincia eiectus 
est. Is non tarn spe quam imperio deiectus ad fratrem Moldavum 
refugit, cuius patrocinio et armis antea invitae provinciáé cervici-
bus impositus fuerat, postquam Michael tyrannus Transilvaniae 
Yalachiarumque possessione exutus furtim se imminentium 
hostium vim fugitans ad Rodolphum caesarem recepisset. 

Pulso Simeone diu proceres ambigui haesere, quenmam 
rerum summae praeficerent ? Ea de re ad Sigismundum quoque 
Transilvaniae per id adhuc tempusprincipem etTurcarumimpera-
toris patrocinio innitentem scripsere, precantes, ne sibi apud eum 
Turcarumque imperatorum fraudi foret, quod magna cum proce-

i) = Vám. 

Brassó megadja 
magát. 

Megyesei ország-
gyűlés 1602. atig. 

Radul és Simon 
vajdasága. 
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rum omnium conspiratione Simeonen! provincia exclusissent a 
clominatuque reiecissent; imo daret operám Sigismundus, ut apud 
Turcarum imperatorem precum adiutor esset, ad creandumque 
nóvum vaivodam unasecum vires et consilium conferret, ad quem 
nempe consentiente una omnium mente et voluntate Transalpinae 
provinciáé deferretur impérium; fore enim id et ad incolumitatem 
provinciáé diuturnius, si volentibus moderatus princeps daretur, 
quam invitis tyrannus obtruderetur, et ad tollendam perpetuam 
dissensionem leniendasque miserae plebis afflictiones imprimis 
conducibile. Verum Sigismundus in dubia adhuc Transilvaniae 
possesione ac tanquam in bivio haerens, nec consilio nec armis 
nec favore et apud neutrum caesarem suffragiis Valachorum 
petitionem adiuvit. Nam cum Germanum hostem vultu prae se 
ferret, tamen amicum in animo habebat, seque totum illius patro-
cinio addictum habebat, Turcam contra, quem amicum simulabat, 
eundem inimicum corde aspernabatur. I ta neutri apertus, malebat 
simulatione et dissimulatione rem tegere, quam ex dubio manife-
stum se hostem vei amicum alterutri eorum facere. Quae causa 
fűit, cur Valachorum postulatis nihil ad rem responderet. Ergo 
Transalpini cum tribus amplius mensibus absque principe clavum 
regiminis ipsi sustentassent, tandem Sigismundo emigrante, 
Transilvaniaque in potestatem Rodolphi redacta, Kádul a Basta 
Transalpinis volentibus datus est, iis omnino (az elbe-
szélés itt — a lap alján — megszakadva.) 

(Fogalmazvány, Szamosközy kezével.) 

A n n o 1604. 

Filek megvétele csak ilyen formán volt. Volt kapitán 
Filekben Honorius Tonhauzen, német nemzet karinthiai, de az 
magyarnak igen barátja és jóakarója. Mikor Peez János hadát 
megverte volna Bocskai István Diószegnél, hirtelen ez győzede-
lemnek egész Magyarországba széllyel elment az hire. Az királ 
képe kifutamodik Yáraclrúl és szorul Szepes várába. Azon üdőben 
jű volt alá az tesini herczeg hada, úgymint másfél ezer német. 
Megszállának Losonczon, Filekhez úgymint két mélyföldön. 
Beizennek Filekbe Tonhauzennek, hogy azon éjjel ezer kenyeret 
küldjön nekiek. Mikor így sollicitálná az német Tonhauzent és 
az udvarbírót, és az kenyérnek oly hirtelen nem tehetnék szerét, 
gondolnak ilyen practikát, hogy elijeszszék onnan űket és hátrább 
szállítsák. Az kenyér, úgymond, készen volna, de nincsen annyi 
szekerünk, hogy kiküldhessük nektek, hanemha valamit várakoz-
tok, hogy az vidékről szekereket veszünk be. De ezt is meg kell 
jól látnotok, hogy valami kárt ne valljatok. Mert bizonyos dolog, 
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Osgyáni liaroz 
23 die No vem -
bris, (de ez n e m 
lehet igaz, m e r t 
az edelini ha rcz 
volt ez időben, 
hanem h a az 

6-calendar i u m r a 
számlál juk.) 

A berekesztés ki-
törölve. 

Szécsén meg-
adása . 

liogy Rimaszombatnál negyvenezer liajdújű fel. Ezen megijedvén 
az németek, minden tartóztatás nélkül, az kenyeret sem várván 
meg, bátra szállanak Losonczrúl, és elmennek. Igy Tonliauzen, 
noha az némethez hív volt, de az ű nagy importunitásokat így 
akará magárúi elvetni. Ezenközben Német Bálás Rimaszombatra 
jű igen kevés magával, úgymint száz, vagy kevesebb lovaggal, 
gyaloggal. Küldötte volt elöljáróban Miskolcz^Nagy Jánost, ki 
az rimaszombatiakot és vármegyéket felvegye. És Német Bálás 
is elérkezik és nagy fenyítékkel az körül való vármegyékben való 
paraszt népet, de fűképpen az Gemer vármegyéket mellé veszi 
és noha sokan adnák tanácsúi neki, hogy Básta erejét meg ne 
várja, ki 18 ezer emberrel jöttön jött alá, mindazáltal nagy vak-
merőséggel megvárja Osgyánnál, és az Német Balást igen meg-
veri Básta. Verték meg Német Balást Osgyánnál 23. dieNovem-
bris, így mondj St £IZ fileki udvarbíró. 

Ezek után érkezett az edelini harcz Bástával harmad napig, 
25., 26. et 27. Novembris. Ez ezután sok egymással való veszeke-
dés után Básta Eperjesbe szorúl minden népével. Ezenközben 
Rédei Eerenczet nagy haddal felküldi Bocskay Nagy-Szombat 
felé. Az szécsényi kapitán, kinek neve Géczi András, az szécsényi 
németeket, úgymint hatvant az magyarokkal rátanácskozván, 
Rédei Ferencz kísztetésiből levágatja, és ezután mikor immár 
Szécsén Bocskai István birtokába volna, Rédei Ferencz karácson 
napra virradóban meglité Filek városát, mely palánkkal volt 
kerétve. Az osgyáni harczrúl az mi erős sebes németek voltanak, 
oda vették volt ííket úgymint másfél százat, azokat mind levág-
ták és azon kivűl több egyéb németet is, kit az városban találtak. 
Az várost ugyanakkor az németek ű magok felgyútják és mind 
elégetik és az várba szorulnak ű magok. Ennekutánna Rédei 
dolgára menvén Filek alól, maradott ott az szállásban Géczi 
András az szécséni kapitány, az Nógrád vármegyei néppel Becse 
Gergely az nógrádi kapitány és több fű emberek; igen kevesen 
voltanak, úgymint háromszázan, hanem azután jött melléjek 
Egrűl Dervis bég és Ali tihája egriek, úgymint 40 vagy 50 jan-
csárral és egynehány kevés lovag törökkel, úgymint huszonöttel. 
Hoztanak ezek Egrűl két öreg ágyút, port és golyóbist, mert 
Bocskainak akkoron sohol semmi lövőszerszáma nem volt, hanem 
Kassán az mi volt. Yolt Filekbe ekkor Tonhauzennel úgymint 
negyedfélszáz német; magyar vitézlő rend semmi nem volt. Vol-
tak az magyarok Filek alatt másfél hónapig. Erővel nem is 
vehették volna meg. Az két öreg ágyúval ingyen sem lűttek, 
mert ha erősen lűttek volna, harmadnapra minden porok elfo-
gyott volna. Más az, hogy nem akarták azt is, hogy az török azt 
mondhassa, hogy az ű álgyújokkal vötték meg Fiieket és azután 
jure quondam suo az várat magának vindicálja etc. Végre mikor 
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vizek az várbelieknek elfogyott volna, Tonhauzen mind az néme-
tek akaratjából az várat megadta. Az törököt penig mind az 
két álgyuval így igazították el onnat, hogy az német semmikép-
pen addig meg nem adja az várat, míg az török el nem megyeri 
alóla, mert nem hihet az töröknek semmiképpen, hogy békével 
elbocsássa űket. így az török elmenvén az vár alól, Fiieket meg-
adták az magyaroknak ily eonditiókkal, hogy hatvan szekeret 
adjanak, kiken magokat és marhájokat elvihessék. Kibocsátották 
belőle az negyedfélszáz németet és szekereket adtak alájok, kisér-
ték űket Véglesig, ki öt mélyföld Fileldiez. Késérte el űket ű 
maga Honorius Tonhauzen is, de Viglesrűl visszajött Tonhauzen, 
és azután Bocskai urunk hívsígire adta magát, kit még azelőtt 
is könnyebben megcselekedett volna és mind az Filek várát és 
városát megadta volna, készen egy ember-halál nélkül, ha 
Osgjánnál az Német Bálás harcza szerencsétlenül nem esett 
volna, de az igen megtartóztatta űtet. Továbbá az várban sem 
•élésnek, sem lövő szerszámnak nem volt szüksége, hanem csak 
viznek, melynek fogyatkozása miá kelletett az várat megadni. 
Mert nagy csudaképpen lőtt volt ez, hogy az közép várban 
kűsziklából kivágott mély kút volt és mindenkor bű víz és fogy-
hatatlan volt benne úgyannyira, hogy az vár szállása előtt meg-
mérvén az kútnak az vizét, harminczöt ölnyi vizet találtak benne, 
melyet soha nem liittenek volna, hogy hirtelen elfogyjon. De 
mihelt megszállották az várat, mindjárt fotton-fogyott az viz, 
maga igen kéméllették, úgyannyira, hogy egy itcze vizet mérte-
nek ki mindenik napra. Végre az kútnak az fenekéről az sáros 
vizet is felmerték és azt itták, mert bornak is szüksége volt az 
várban. Ez kútnak elapadását nem vélte ű maga is Tonhauzen 
egyéb okának lenni, hanem hogy az sok taraczkágyú lövés miá 
(mert az várból igen lőttenek ki) az viznek ere és meatusi az ren-
dülés miá földdel vagy sárral berekedtenek és nem folyhatott 
viz az kútban. Ez hogy ezért lött légyen, megtetszött abból is, 
hogy az vár megadása után ismét az viz oly hűséggel meggyüle-
kezett, hogy mikor az kutat meg akarnák tisztítani, éjjel nappal 
harmadnapig merten-merték az vizet és még is ki nem merhették, 
hanem azonban hatták. 

1604. Az német császár pénzét Filek megvétele előtt dúl-
ták fel az késérők Káli Yincze és Káli Pál, ennek atyjafia, Nagy 
János, Hevesi Márton, Kis Benedek, Csákány Mihály, kik voltak 
úgymint hatvan lóval és németek is velek, kik vitték az pénzt és 
marhát. Vide in alio absyrto pag. 435. 

(Szamosközy följegyzése 194 — 1 9 6 lapszámriial.) 

34* 
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Bocskay halála után. 

Transsilvanis quoque pariter mi *) illum hanc 
contumeliam iusto bello vindieaturum. Qui cum et litteris et 
nunciis in maximam spem ipsum erexissent, ita tamen nulla habita 
suae personae et generis ratione ad deridendum toti orbi propi-
nassent. Nec Transsilvanos satis recte ac prudenter fecisse, qui 
cum sui iuris a quinquagentis amplius annis non fuissent, tamen 
electionem liberam ac nullis praeiudiciis impeditam in ore semper 
haberent, ac falso praetenderent, quibus servitutis prius ratio esset 
reddenda, ac postea libertatis vsurpatio quaerenda. Nam etiamsi 
omnia tempóra inde ab ortu huius imperii evoluantur, nullám in 
eo electionem, quae libera fuisset, inveniri posse contendebat.. 
Nonne enim Stephanus primus, quem vulgus monachorum sancti-
tatis dignatione affecit, Giulam, auunculum suum e Transsilvania 
bello eiecit, ac Sultanum auum suum parricidio quaesitae provin-
ciáé ceruicibus imposuit ? Ybi hic in ipsis regni fundamentis libera 
illa, quam tantopere Transsilvani decantant, electio ? Ac postear 
si per omnes regni successiones eatur, non alios vaivodas Trans-
silvanos habuisse inuenimus, quam qui ex mero regum Vngaro-
rum arbitrio ipsis vei inuitis impositi essent ad vsque Joannis 
Secundi regis tempóra, quem Sulimanus Turcarum imperátor 
seuero edicto diu detrectantibus Transsilvanis imposuit. Nec 
ignotum est, quibus technis et clandestinis artibus Stephanus 
Batori in principatum se ingesserit, ac suffragium praetorianorum 
ducum et militum largitionibus emerit; ac postea ipso ad capes-
sendum regnum Poloniae intrante Christophorum fratrem gerrna-
num cognationis iure Transsilvanis inuitis praefecerit. Nonne 
Sigismundum huius íilium, pestem ac furiam provinciáé, recla-
mantibus magna ex parte Transsilvanis, tantum non infantem 
puerum tyrannorum more nuper Stephanus provincialibus obtru-
sit ? Ac nonne postea Sigismundus Germanum in Transsilvaniam 
introduxit ac Transsilvanos in verba llodolphi iurare coegit ? ac 
postea vt furorem suum iterata insania corrigeret, Andreám 
cardinalem fratrem patruelem, ne vei latum vnguem a progeni-
torum suorum institutis recederet, consimili violentia Transsilvanis 
nihil tale suspicantibus obtrusit ? Quid denique Michaelem vai-
vodam, quid Bastam, quid Moisem Siculum, quid alios referam, qui 
non solum electionem liberam illiseripuerunt,sed et graui seruitute 
provinciám oppresserunt ? Nonne hic quoque princeps Stephanus,. 

*) Kiszakadva. — Mike másolatában minimé pnto illum áll. (?) 
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quem viuum inuita fi de coluerunt, mortuum tamen inlioneste 
tractarunt, vi atque armis possessionem provinciáé arripuit P Et 
-quum haec ita sint, libertatem tamen eligendi iactant, quam nun-
•quam habuerunt, nec deinceps habehunt, quamdiu inter duos 
orbis monarchas, Turcum et Grermanum, constituti haerebunt. 

*) Yalentinus cum non sine graui stomacho questus 
esset, videns s e . . . . frustra in acquirendo principatu laboraturum, 
•collectis vasis 2) retro vnde venerat, abiit, ac exanime 
principis corpus aliis in Transsilvaniam efferendum atque tumu-
landum reliquit. Ne vero sine vllo emolumento atque operae 
pretio rediret, hona quaedam demortui principis, quae tribus plau-
stris vehebantur, aliamque item rerum supellectilem, velut e funere 
illius raptas opes, secum abstulit. I t a rebus constitutis, ab Grorozlo 
mouentes, tribus mansionibus Colosvarum ventum est, vbi tunc 
princeps Sigismundus cum frequenti procerum nobiliumque - 
agmine corpus principis operiebatur. Exitum est obviam a prin-
cipe honoris causa venienti ferali pompae ad alterum ab vrbe 
lapidem, derepente sereno coelo ad introitum ita in contrariam 
tempestatem immutato, vt nimium larga pluvia et humum lubrico 
luculentoque humoré madidumcontegeret, et atrata omnia candore 
perfunderet prorsus, vt coelum quoque ipsum exequias optimo 
principi faciendas moerore atque lugubrem faciem repraesentare 
videretur. Occurrit vna cum principe vrbana quoque multitudo 
frequens, cum longo sacerdotum procerumque naenias funebres 
comitantium online. I t a illatúm corpus vrbi, atque in templo 
angustiore ad eum usum erecto pegmati impositum est. Dies, qui 
secutus est dominicus, is erat 18. Februarii, sacris rite faciendis 
ac subinde in inferiis ex dignitate principali peragendis consum-
ptus est. Concionem populari sermone Petrus Alvinczi Cassovien-
sis ecclessiae mysta, quem conscium testamenti princeps fecerat, 
latinam orationem Martinus Samarianus ludirector vrbis habuit. 
I ta rite peractis omnibus, insequenti die cadauer elatum est, 
principe Sigismundo ac frequenti Transsilvanae nobilitatis pompa 
funus comitante. Accedebat vrbanae multitudinis virorum mulie-
rumque lugubre agmen, qui moerorem suum vel gravissimis 
lamentationibus non obscure testati sunt. Et quum in ea vrbe, 
Christiana quadam modestia, nedum viri, sed mulieres quidem, 
ac ne mater quidem orba filium vnicum, licet moeroris ac lacri-
marum plena, in publico dum funus effertur, eiulatibus et plancti-
bus prosequatur, sed seuero silentio sequatur, tamen in huius 
principis funere non potuerunt ita animum in potestate habere 
«clarissimae quaeque foeminae,quin altis lamentationibus flebilique 

*) Kiszakadva. — Mike másolatában. Jani vero. 
2) Oldaljegyzetben néhány szó félig levágva, érthetetlen. 
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comploratione aegritudinem animi ac luctum, quem tacitum 
opertumque volebant, palam effunderent ac publice testarentur. 
.Aliae illum charissimum patriae parentem, seruatorem omnium,. 
liberatorem vnicum, miseriarum atque sempiternarum aerum-
narum depulsorem, libertatis ac salutis publicae vindicem, crude-
lium Tyrannorum protligatorem, aliae alia resonabant, quibus 
ingentem animi dolorem vei inuite exprimerent prorsus, vt per 
multa suspiria divelli se a funere vix paterentur, ac vei vestigia 
feretri currusque, quo inuehebatur, lutulentas orbitas multis cum 
lacrymis amplexarentur ; idque in aliis quoque civitatibus passim 
factum. Nempe meminerant,inque recenti memoria adhuc tenebantr 
quantis e cladibus et quam acerrima ex seruitute Stephanus 
princeps Transsilvaniam exemisset, ac eiecto Germano graue 
seueritatis iugum ab eorum corporibus amovisset, totam salutem 
suam et ciuium huic vili acceptam referre volebant. 

Ante vero quam Cassouiä moueretur, visum est ad Murá-
déin vezirem, qui tunc exercitus vniuersi Turcici imperátor 
creatus erat, quem parsico verbo zerdarem illi vocant, tunc apud 
Belgradum hibernantem, legatos mittere, qui a Murade vexillum, 
sceptrum, aliaque principatus insignia Yalentino in Transsilvaniam 
iam iam ingredienti impetrarent. Missi Petrus Zeplaki et Thomas 
Dobay, viri experientes et iam pridem in rebus Turcicis exercitati-

Triduo post Albam peruentum, et iam inpropinque operie-
bantur Sigismundum principem Petrus et Thomas, quos diximus 
a Valentino ad Muradem vezirem missos, atque una cum iis 
kapuchi passa, quem janitorum magistrum vocant, summae 
dignitatis vir Turca, qui vexillum et sceptrum, itemque acinacem 
pretiosis gemmis illustrem, aliaque insignia, quibus principes 
Transsilvani in provinciáé possessionem pro more a Turcarum 
sultano initiari s o l e n t . Q u a e tamen res latebroso, ambiguo 
obliquoque consili gesta est; nam cum Murad sibi persuasisset, 
se Yalentino principi ea donaria in Trannsilvaniam missurum, 
Petrus et Thomas vbi in itinere intellexissent, reiecto Yalentino 
Rakocium communibus suffragiis principem creatum esse, immu-
tata et ipsi mente, atque ad praesentem statum omni rerum 
circumstantia conformata, ea insigniendi principis ornamenta ad 
Sigismundum Rakocium referre constituerunt. Ita cum ad Zaz-
varos appulissent, passam praecipuum eius legationis ministrum 
eo adigunt, vt litteras a Murade ad Yalentinum scriptas, eraso 
Valentini nomine, Sigismundi principis titulum inscriberent, quod 
a passa horum Maeandrorum non satis conscio effectum est; quae 
res illi postea apud Muradem in exitium vertit. Ita vno eodemque. 
facto et Muradi veziri et Yalentino egregie impositum est. 

Itt az eredetiből az ige kimaradt. 
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Princeps Sigismundus Alba obviam ad Sebesum Saxonum 
opidum legato kapuci passae honoris ergo processit, quem multa 
ofticiorum frequentia Albam introduxit. 22. die Februarii, qui dies 
Jovis erat, corpus ex aula principali, vbi depositum erat, solenni-
bus pompis in aedem sacram, ipso principe Sigismundo et magna 
procerum caeteraeque multitudinis frequentia, atque ipso quoque 
capuci passa praesente, deductum est. Concionem sacram verna-
culo sermone Michael Tasnadi, latinam Stephanus Thelegdi 
habuit. A c peractis omnibus, quae honestando funeri erant, cadauer 
tumbae sépulcrali principali more atque apparatu impositum est. 
Eodem antea conditi erant Andreas cardinalis princeps a Michaele 
Yalacho interfectus, et Elizabeth mortui principis soror,eademque 
Ohristophori principis coniux. Monumenta sepulturae exhibere 
visuntur vexillum ex atro holoserico textum, cui aurato opere 
gentilita principis mortui insignia aliaque id genus lemmata 
sunt appicta, et tabula argentea parieti affixa vicenum quinum 
pondo. His in hunc modum constitutis princeps Sigismundus 
passam, qui insignia attulerat, mille aureis remuneratum, ac 
ceteros quoque comites pro sua quemque dignitate muneribus 
cohonestatos ad vezirem remisit. Et passa ignarus, quam maiam 
a Murade iniret gratiam ob immutatum tabulae statum, laetus ac 
tamquam re bene gesta ad vezirem rediit. 

Haec dum in Transsilvania geruntur, Yalentinus interea in 
Yngaria rerum suarum satagere minitari, turbare atque omnia 
ad confiandam Sigismundo principi apud vezirem inuidiam com-
parare, nihil non mouere, quo socerum e principatu recens 
adepto dejiciat. Itaque nihil antiquius habere, quam vt hos 
Maeandros, quibus et sibi et Muradi missione sceptri et vexilli 
vafre impositum esset, primo quoque tempore explicaret. Nec 
sane Yalentinus spe sua frustratus est. Simulatque enim vezir 
Yalentinum exclusum ac in Rakocium principatum translatum 
esse cognovit, ac donaria quoque interuersa, furenter indignatus 
primum capuci passam ac scribam, qui immutato diplomate 
imperatorio et vexillo ac sceptro aliisque donariis in Rakocium 
transferendis munere legationis abusi erant, atque a praescripto 
ofticii sui praeuaricati erant, capite plectendos curauit, ac corpora 
eorum in profíuentem Danubium spargi, nec multis interiectis 
diebus ad principem Rakocium legatum misit iubens, secesseret 
provincia, cederet locum Yalentino, quem Stephanus princeps 
testamento prouinciae principem legasset, furens ac minitans se 
inílictam sibi et Yalentino contumeliam, ni excederet, ferro peste-
que vlturum. Yerum Rakocius constanti ac firma animi magni-
tudine ita omnes minas praefati hostis contempsit, vt ne minimum 
quidem de iure suo concesserit. Et Murád, quo Rakocio principa-
tum abrogaret, ac insignia missa pro irrito haberet, noua de 
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integro donaria, vexillum, sceptrum et gladiuni, principalibus 
ornamentis excelsa, Yalentino in Yngariam misit, quibus illum 
absentem in principatum Transsilvaniae consecraret, totusque in 
eo fuit, vt socerum cum genero, quantum in se esset, committeret, 
ac bello Yngarorum intestino constrouersiam dirimeret. Polliceba-
tur Yalentino auxilium, quantum ad dimouendum loco Rakocium 
recuperandumque principatum satis esset. Nec Yalentinus occa-
sioni defuit arcem Kwwar, regni Transsilvaniae proprium pecu-
lium, largis promissis tradente Gabriele Pernieszi praefecto arcis, 
in potestatem redegit. 

Haec et talia Transsiluani proceres, penes quos creandi 
principis potestas erat, secum meditabantur. Ac praeterea crude-
lis fama passim increbuerat, Stephanum principem 24 e potiore 
nobilitate Transsilvanica ad caedem, dum viueret, nominatim 
destinasse, idque ex eius secreto quopiam scripto liquere ac pro 
comperto haberi. E t si ipse morte praeuentus haec destinata ex-
sequi non posset, ideo successorem Valentinum scripsisse, ut fera-
lis eius caedis minister atque exsecutor foret, scilicet vt prae-
stantissimorum procerum laniena antea, dum in viuis esset, non 
contentus, ne solus Alexander Kendi, Couaciocius atque alii 
cruentis eius manibus interfecti dicerentur, etiam post mortem 
sanguinariam libidinem suam in reliquiis Vngarica nobilitatis 
explere concupiuerit. Ac dignus quoque magistro discipulus in 
eandem mentem cum illo conspirauerit, qui Cassouiae Cataium, 
propinquum affinitate sibi coniunctum, immaniter dilaniandum 
curauerit, tyrrannidem in suorum carne et sanguine exorsus, quam 
postea in Transsilvanos transferret. Haec et talia alia crudelia 
apud Transsilvanos circumferebantur, quae tarnen, quod satis 
certum atque exploratum est, calumniae erant propiora, quam 
vili veritati. Nam nec Stephanum tale quidquam mandasse satis 
haud eos certum est, qui Stephani fidem et integritatem cognitam 
haerent, et Valentinum nedűm Cataii caedis authorem vei par-
ticipem, sed ne conscium quidem fuisse, qui tunc Cassovia peregre 
abfuerit. Enimuero nihil tam ab humanitate remotum est, quam 
summorum virorum innocentiae labem inferre, ac integritatem 
eorum conhctis calumniis lacerare. 

Hoc modo potentia et opibus auctus, magnam manum mili-
tum praesertim voluntariorum, quos Haidones voeant, illico 
conflare ac spe luculentae praedae animos eorum excitare, in 
Transsilvaniam denuo vastandam et expilandam eos inducere, 
inaria et montes promittere. Parte ex alia nihilo desistebat Tur-
cam Muradem sollicitare, omnia ad terrendum ac loco demouen-
dum socerum comparare. Adiuuabant fauoribus Valentinum ad 
inceptum prosequendum Stephanus Illiesbazi, Paulus Niarius et 
proceres Vngariae nonnulli. Nam et cum Gabriele Batorio, 
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eiusdem principatus candidato, licet non obscura aemulatione in 
competitione alter alteri suspectus esset, tamen vtroque a prin-
cipatus adipiscendi spe reiecto, in mutuam gratiam redierant. 

Szamosközy eredeti fogalmazványa számos törléssel és javítással, 
két íven, az Erd. Muzeum kézirattárában (b. Jósika Géza adományából). 
— Az első íven, melyet Szamosközy fölhasznált, a Bocskai István fölött 
tartott la t in halotti orationak 14 sornyi következő töredéke áll, más egy-
korú kézzel csinosan í rva: 

ORATIO FVNEBRIS 
in obitum Serenissimi Transilvaniae ac Romani Imperii Princi-
pis Stephani etc. defuncti XXIX. Dec. Anni MDCVI. Cassoviae. 

Amisimus, immo ad aeternam beatorum sedem praemisimus 
serenissimum Transilvaniae principem Stephanum, heroem omnis 
aeui, omnisque memoriae incomparabilem, cuius partam per 
illustria virtutis documenta glóriám nulla oblivio quantumuis 
inferna delebit, nullus liuor, quantumuis mordax, iuste lacerabit, 
nullum denique tempus, licet rerum omnium edax, ex animis 
hominum evellet. Nihil est tam potens, tamque ualidum, tam ad 
euertenda quaelibet honesta armatum, quod virtutem labi ne-
sciam, ac interitui minimé obnoxiam, corrumpere atque oblit-
terare queat. 

Jegyzet. Ez talán annak a latin orationak a kezdete, melyet Gyula-
Fejérvártt az egyházban a temetés alkalmával 1607 . febr. 22-én Telegdi 
István ta r to t t , s melyről Szamosközy a föntebbi töredékben emlékezik. 

Constantinopolba való adó Érdélből. 

Tizenöt ezer arany a török császárnak. Honorárium mimus 
az adó mellett, száz ghira ezüst. Tíz bokor sólyom. Ez az csá-
szárnak. 

Az fővezérnek esztendőnként öt ezer tallér. Si vero nouus 
supremus vezér basa surrogatus esset, decem millia additi, et 
viginti marcae argenti. 

Az második vezérnek ezer tallért, akár uj basa lött legyen, 
akár penig régi. 

Tertio et subsequentibus ad summum octo veziribus cum 
praecipuo, quod tamen raro fit, ut octo simul vezires existant, 
nam quinarium vel senarium numerum non excedunt, singulis 
trecenti thaleri,et singulis veziribus insuper decem marcae argenti. 

Duobus praecipuis chyauzis similiter trecenti thaleri. 
Reliquis duobus, qui dragomanis id est interpretis vice fun-

guntur, singulis centeni thaleri. 
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Nisaczki basae seu cancellario thaleri 150. Insuper eideut 
"egy aranyos kupa, három girás. 

Fuerunt et alia munera beglerbegis, kapucsibasis, Janicza-
rorum aghae, bassae, tihaia, quae omnia computata ad sexaginta 
millia fiorenorum assurgebant. 

Az német fejedelem ajándéka esztendőnként negyven ezer 
forintot teszen, az adó Constantinopolba. 

De ez mellé költ az császár az német követekre esztendőn-
kint száz ezer forintot. Ezeket Sennyey Pongrácztúl hallottam. 

Naláczi László, Balogh Ferencz, Gonyó Péter, Nagy Már-
ton, Rácz Péter, Ováry István, Torma Christof, Gávay Miklós, 
Sennyei Pongrácz, Bódogh János, Kendi Ferencz, Kendi Sándor, 
Nagy János Keresi, az portára jártanak diversis temporibus az 
Bátori fejedelmek idejében. 

Mindezek közül egy se találtatott, ki egy arcus papirosra 
valami emlékezésre való dolgot irtanak volna fel pro memoria 
posteritatis. 

Ziaus basa magyarfi volt, Zalay Gábornak, egy nemes 
embernek rokona. Ezt mazullá tötte volt az császár, mikor az egri 
viadalból haza ment, azért hogy az császár fiát az atyja székében 
ültette volt, azt hivén az sok hír miá, hogy az császár oda veszett 
volna az egri hadba. Igy mondják. 

1604. Básta megszállotta Kassát 3. Decembris. 
1604. Az fejedelem Bocskai velünk jött be Kassába 

11. Novembris, Szent-Márton napján, pénteken. 
1604. Az török császár zászlóját hozták be Kassára az feje-

delemnek 20. Novembris. 
1604. Lippai Balásnak adták meg Kassát 30. Octobris. 
1604. Király képe Barbianus ment ki Kassárúl az álgyúk-

kal Bocskai ellen 8. Septembris. 

1596. Mikor Baba alá mentenek, Zénásy Mihály volt egyik 
hadnagy, ez oda veszett, Sirkó Imre deák, gyarmathi, ez is oda 
veszett. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszéki levéltárban levő eredetiből, mely 
Szamosközy írása.) 
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P a x. 

Qua nihil in toto pulchrior (?) orbe viget, 
Moenia tu condis, tu legibus opida firmas. 

Aurea tu mundo Saturni tempóra reddis, 
E t mutas auro ferrea secla tuo. 

T u reples vacuum, quem Mars exhauserat orbem, 
T u recolis vastos, quos vitiarat agros. 

T u sancis castis hymeneia sacra maritis, 
Ne iaceat vido foemina virque toro. 

T u refoves Musas, tu sacras perficis artes, 
E t tibi multiplici messe redundat humus 
\yagy: et tibi multiplici semine floret humus, 
vagy: et tibi multiplici seminc turget humus] 

T u poenas reprobas (?), das praemia — — — — 

Foedera tu iungis, per te concordia reges 
Copulat et populis redditur alma quies. 

Tu Ceresem Bacchumque seris, tu dolia musto 
Plenaque laetificat horrea fruge reples. 

P ro te facit vittatus sacra sacerdos 
Thuricremisque facit vota precesque focis. 

(Szamosközy fogalmazványa.) 

Töredék, Szamosközy I. kezeírása. 

Hic Stephanus Torda et coniunx Catharina quiescunt, 
Aspera quos spatio fata tulere brevi. 

Foelices animae, quibus uno tempore coeli 
A u r e a speratas regia paudit opes. 

Lus t ra novem vixit perfunctus houoribus altis, 
Cui coniuncta fides cum pietate fuit. 

Is populi reditus lancem pensavit ad aequam, 
Principis et magnas amplificavit opes. 

Dum virtus vivum molitur in aethera ferre, 
P a r t e túlit, partem . . . . J) reliquit humi  

x) providit, praevidit ? stb. A szó csak kéttagú lehet s magánhang-
zón kell végződnie, a versmérték úgy kívánván. 



A K e n d y - f é l e ö s s z e e s k ü v é s . * ) 

(Latin históriás ének.) 

Conspiratio Kendiana. 62. 1. 

A d m e l ó d i á m L o s o n c i a m , 

vei sic 

D o l g á t h a l l j u k A m u r a t e s c s á s z á r n a k . 

Conspiratio Kendiana. 1. a) 

1. Ex miris multis audite miram rem,x) 
Heu Hungáriáé gentis 2) inginetem! 
Transilvaniae novam motionem 
Per tristem bella volenti um s) sortom. 

2. Jam diu est ex quo nihil scripsimus, 
E t quae fortasse scripta sunt pressimus.4) 
J am tempus est, o Musae, vigilemus, 
E t amoenum ver monet ut cantemus. 

3. Eausti ominis stellam radiantem, 
Florem Bathorinae stirpis nitentem 5) 

*) Ezen históriás a ének berni városi könyvtárban őrzött Bongarsius-
féle gyű j temény egyik becses da rab já t képezi s szerző, Szamosközy 
sa já tkezű j av í t á sáva l van ellátva. 

x) A legelső sor először így volt: Audite mirum ex mirandis multis, 
ez azonban kitörölve. 

2) A heu szó először a gentis után volt irva, s azután kitörölve, előre jött. 
3 ) E z eredetileg castra eupientium s ez kitörölve, fölébe Íratott a 

jelenlegi. 
4 ) E rede t i l eg : Et quae forte scripta sunt subpressimus. Azután j av í tva 

forte for tasse-ra s sub kitöröltetett. 
5 ) E sor fölöt t kitörölve á l l : Bathoreae stirpis florem nitentem. 
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Contra colubros domesticos sortem 
Perge Thalia pandere rem omnem. 

4. Ajunt nonnulli, quid prodest scribere! 
Atque poétas vanum est vivere. 
Verum glória nequit perdurare 
Si Phoebus eam non vult decantare. 

5. Obliviscimur militiam Mártis, 
Si eam Musae, vos non concinitis, 
Sed non oportet nunc de rebus istis 
Plura proferre; rem euim tenetis. 

6. Anno post mille currente decimo 2) 
Sexcentesimo, menseque Martio 
Gabriel princeps Batori3) in regno 
Transilvaniae vivit cum gaudio. 

7. Imrefi h§rum 4) consilio fovet, 5) " 
Inter caesarum 6) duos rictus heret, 
Macbinatio in dies refloret 
Imrefi vices beri7) sui dolet. 

8. Cancellarius supremus in aula 
Stepbanus Kendi seit secreta cuncta, 
Donec corrupit consilio Praga, 
Qui 8) sie ingressus patris vestigia. 

9. Pancratius hunc sequitur Sennyei, 1. b) 
Balthasar Cornis obsequitur ei, 
E t Sigismundus Cornis gnarus rei, 
Kovacsotzki es quartus papae spei. 

10. Possent9) heroes 10) plures nominari, n ) 
Sed de his tantum nunc volumus fari, 

*) E z u t á n áll t narrar, de mindjá r t ki is törölve s folytatólag jön 
pandere. 

2) currente decimo így áll t , s felettök 2. 1., s a második sor ennek 
megfelelőleg Sexcentesimo, Martioque mense, s ebből jav í tva először is a 2. 
1. ki törölve s a második sor hibás 1. 2. 3. s zámokka l jelelve Mart io u tán 
a que k i törölve s ez a mense u t á n írva. 

3) E szó u t án eredetileg in flore állt, de ez kitöröltetvén, j ö t t az 
in regno. 

4) Erede t i legImrefh ís hunc az aláhúzott töröltetvén,felet te áll a herum. 
5) E sor f ö l ö t t : Janum Imrefi in secretuni tenet kitörölve. 
6) E rede t i l eg caesarea u-ra j av í tva s fölötte a rövidítés jele. 
7) Erede t i l eg sui, ki javí tva heri . 
8) E szó előtt Et dorne fágit. 
9 ) E rede t i l eg Possemus. 

1 0) E rede t i l eg plures heroes, 2. 1. számokkal jelölve. 
11) E rede t i l eg nominare. 
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Ut fundamentum possit concinnari 
Sermoni.1) nam istimet obscurari. 

11. Hos sex heroes sic distribuemus, 
Imrefium inter fidos ponemus, 
F i dum2) fuisse et in Ecsed scimus, 
Ut boc alibi latius3) scripsimus. 

1 2. Erant reliqui diu famelici, 
De sordibus per berum elevati, 
Cui par fuit gratiam referri, 
E t sic póterant altius efferri. 

13. Sed viperarum proles exercenda, 
E t genitricis erodit viscera, 
Licet hoc rnalum ipsa sit passura, 
Sic semper prava perfidorum5) lucra. 

14. Eidem 6) papalem hi proceres fovent, 
Quod christianus princeps, ipsi dolent, 
Papismum rursus inducere student, 
E t in principem vel coram infrendent 

15. Balthasar Cornis nuper in proximis 
Palam dixerat haec in comitiis : 
Vos heretici nunc nimis 7) gaudetis, 
Nos vero curis 8) premimur molestis. 

16. Sed sumus adhuc et nos mille novem,9) 
Gaudium vestrum ibit in dolorem, 
Laetabimur mox et nos post moerorem 
Et missa priscum habebit valorem.10) 

17. Pacta es haec vox motionis causa, 
Proditionis monstrans indicia | . . . 
Nam convenerant mox in comitia, 
Quo nemo venit fidelis [ persona. n ) 

Eredet i leg Serrnoais nostri m ind já r t törölve s folytatólag jön 
nam stb. 

2) E lő t t e Servum mindjá r t tör. 
3 ) Erede t i leg U t alibi hoc late perscripsiinus, alibi felé 2., hoc felé 

1. helyezve, late latius-ra javítva, per törölve. 
4) Namfelé írva, mely kitöröltetett . 
5) dolosorum felé írva, mely kitörölve. 
6) Relligionem áll előtte, de mindjá r t kitörölve. 
7) Erede t i leg animis laetis az a láhúzot tak kitörölve s folytatólag 

írva gaudet i s . 
8) Erede t i leg Nos trislitiis, kitör, az aláhúzott s felibe írva vero curis. 
9 ) Eredet i leg áll novem mille, s felet tök 2. 1. 

1 0 ) E l ő t t e áll kitörölve nitorem. 
n ) N e m 4, hanem a ' ' szerint 3 sorban. 
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18. Franciscus Rhédai praeses Yaradinus 2. a) 
Nicolaus x) est una Senneijus, 
Gábriel Bethleni cum Iiis simul missus, 
Posonium ad conventus profectus. 

19. Jauus Imreti erat2) cum principe 
In palatio domus contiguae, 
Hinc innotuit principi repente 
Quaenam tractarent proceres contra se. 

20. Deinisit princeps post haec Imrefium, 
Qui ingressus est protinus 8) conventum, 
Cum jam insonant clamores ordinum, 
Clamant adesse decet Imrefiium. 

21. Cum Balthasaris intellexit vocem, 
Janus Imrefi dixit in faciem : 
Cur audes talem promere sermonem. 
Cum talis sermo mereatur necem. 

22. Ais vos esse novem mille viros,4) 
Spernitur a te hic principis honos,5) 
Qui statim potest viginti millenos 
Yel plures si vult conscribere viros. 

23. Cur conspiratis? cur non quiescitis? 
Inquit Imrefi, cur pacem spernitis ? 
Movere turbas facile potestis, 
Yerum exitus vos necabit tristis. 

24. In comitiis sic ne decet far i 6 ) ? 
Siccine licet regno minitari ? 
His7) regnicolae sonare caepere,8) 
E t papistici proceres tacere. 

25. Hos Imrefius admonet serio 
Partim privatim, partim in publico, 
Ut abstineant proceres a hello, 
Sed permaneant in statu tranquillo. 

26. Porro proceres pergunt machinari, 2. b) 
E t consilia vafra fabricari, 
Sed cum inter hos non posset transigi 
Rem distulerunt in festum Georgi. 

x) E l ő t t e áll kitörölve Simul nobilis Sennei Ni 
2) Erede t i l eg adeva.t, ad kitörölve, cum fe l ibe írva principe-nek. 
3 ) E l ő t t e áll kitörölve Statim Palatium. 
4) E sor fölött áll kitörölve Cum novem mille viros vos dixisti. 
5 ) E sor fölött áll ki törölve Verum ubi est hic 
6) E l ő t t e áll kitörölve logui. 
7) Erede t i l eg hinc s ez j a v í t v a liis-re. 
•8) Erede t i l eg coepere touare , s felettök 2. 1. 
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27. Post natalia Christi novo anno 
Milleno et sexcentesimo deno, 
Cancellarius profectus Parno, 
Ut sponsam suam visat in hoc Castro. 

28. Kendius heros mire hic inflatur, 
Contra principem vafre machinatur, 
Cum proceribus papistis versatur, 
Qui nos extreme omnes detestantur. 

2 9 . F o r t a s s i s posset ab aliquo quaeri, 
Quis, quaeso, novit quid conclusit Kendi, 
Num nos fuimus consultores ipsi, 
Vates huc2) certe non sunt accersiti. 

30. Quod accersiti non sumus, gaudemus, 
Imo proditor quod sit, id 3) dolemus, 
Quam pauci simus numero, videmus, 
Vix respiramus, porro 4) calcitramus. 

31. Postmodum paucis mensibus elapsis, 
Conspiratorum machinis detectis, 
Comprehenditur Balthasarus Cornis, 
E t vulneratus stringitur catenis. 

32. I n comitiis Bistricii 5) deinde 
Nihil technarum caelavit sub corde, 
Sed enarravit omnia aperte, 
Quo modo 6) capti fuerint hac peste. 

33. U t audivimus ex ipso, scribimus, 
Quae scriptis dedit, ea nondum scimus, 
Sed ubi probe scire poterimus, 
Nulli parcentes recte vulgabimus.7) 

34. U t hoc 8) in mundo late predicetur, 3. a) 
Innocentia principis probetur, 
Conspirantium dolus observetur 
E t defensio ut istis negetur. 

35. Stephanus Kendi agit trans Tibiscum, 
Princeps interim administrat regnum, 

*) Erede t i l eg 30, s mindjár t ki javí tva. 
2) Ez a ké t szó Scriptores elé szúrva, mely kitöröltetett . 
3) Erede t i l eg quod is sit, dolemus, si törölve, id közbeszúrva. 
4) Erede t i l eg lamen, mely töröltetvén, felébe Íratot t porro. 
5) E lő t t e áll dein törölve. 
6) E rede t i l eg Qua ratione, ez utóbbi törölve, felibe i rva modo, de a 

qua nincs j a v í t v a . 
7) Egészen lent olvasható más kéztő l : sok csudák. 
8) E l ő t t e áll in, mely kitörölve s azután beszúrva mundo felé. 
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Urbes perlustrans et oppida circum, 
Incolae donis cohonestant herum. 

36. Post dum cessarant vix bacchanalia, 
Alba recipit principem Julia, 
Hic cum pauculis priuceps est in aula, 
Procerum sparsim quisque visit sua. 

37. Post in Vinceno Johannes Imrefi 
Solus constanter adhaeret principi, 
E t Gabriel huc Bethlehem properat, 
Atque principis aulam cautus intrat. 

38. Balthasar quoque Cornis venit, ajunt, 
Quem tarnen isthic perpauci viderunt, 
Ut 2 ) cito venit, propere 8) recessit, 
Stomachi forsan jam nauseam sensit. 

39. Perfidum non est opus territare, 
Nam intus sólet tortorem gestare, 
Qui nunquam scint hunc requiescere, 
Huic raro solent vei cibi sapere. 

40. Cum nondum princeps fuisset Cibini, 
In hujus novi curriculo anni, 
Statuit urbem 4) invisere brevi, 
Principem cives excipiunt laeti. 

41. Februarii tandem die quarto, 
Dum Cibinensi pergimus in agro, 
Ejaculantur bombardae de muro, 
Hic commovemur facto sane miro. 

42.5) Fuit-ne casus an proposita res, 3. b) 
Bombardae tantum tonant trigesies, 
Machinas autem intelligo grandes, 
Nam hic scloppetos non noto minores. 

43. Dixi protinus sic famulis meis, 6) 
Triginta numis vendidit judaeis 
Judas Jesum, unde semper nostris 
Iste numerus displicet Ungaris. 

44. Inter alia sic plura diximus, 
Quae tandem ouncta in joca vertimus, 
E t cum principe in urbem tendimus, 
Hora undena, quo 7) ingressi sumus. 

*) Eredetileg fidelis állt, mely kitörölve s felébe írva constanter. 
2) Eredetileg Quam, mely tör. s felibe írva Ut. 
3) Előtte törölve tam. — 4) Előtte törölve eos. 
5) Eredetileg 41, de mindjárt javitva. 
6) Eredetileg Famulis meis protinus sic dixi, s felettök 4. 5. 2. 3. 1. 
7) Eredetileg é s e fölé írva quo. 

MONUM. HUXG. HIST. SCRIPT. XXX. 3 3 
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45. Hic sua quisque intrat hospitia, 
Sed mire friget ubique culina; 
De loco isto vera vox est illa, 
Minuit mihi famam praesentia. 

46. Hic desunt panes, deest quoque vinum, 
In summa deest et equis pabulum, 
Cuncta in unam concluserunt domum, 
Hinc murmurando promunt omne donum. 

47. Plura non loquar de re hujusmodi, 
Nam intelligent rem viri cordati, 
Jam princeps praesens tracta de re gravi, 
De comitiis, quae sunt Posonii. 

48. Janus Imrefi adest cum principe, 
E t Bethlen Gabor cum pauco milite, 
E t Stephanus Kendi*) advolat repente, 
Quinta Mártii die relucente. 

49. Franciscus Redai jam cum Sennyeijo 
Irat i redierunt2) Posonio, 
Quid profecerunt in hoc comitio, 
Id princeps scire vult cum 3) toto regno. 

50. Edixit ergo ordinibus regni, 4. a) 
Ut conveniant cuncti Bistricii, 
Rhedaiani adsint quoque ibi 
Ad vigesimum quintum 4) diem Martii. 

51. E t hic referant rem regis Matthiae, 
Qualem praebeat se Transylvaniae, 
Pandant mentem 5) procerum Hungáriáé, 
Fidei chartam promunt hujus formae : 6) 

52. Ex divina gratia Bathorius 
Gabriel princeps Datiae totius, 
E t partium Ungariae dominus, 
Ac 7) Siculorum comes legitimus. 

53. Clementiam omnibus ordinibus, 
Atque salutem nostris fidelibus, 
Literarum nostrarum hic est scopus, 
Quem clementer cunctis significamus. 

Ered . E t Kendi. Steph., s fölöttük 2 . 1 . — 2) Előtte domum törölve. 
3) Elő t te ál l t az id eredetileg, azután kitörölve s a sor elibe irva. 
4) E lő t te 2 5 , azután kitörölve. 
5) Eredet i leg Et sententiam regni Hungár iáé volt a sor. Et senten-

tiam törölve s fölibe i rva Pandant mentem, a lá ja Mentem procerum. 
A regni sz intén törölve s a la t ta votent törölve. 

6) E sor fölött törölve In Transylvanos exponant lucide. 
7) Eredet i leg Et s úgy javítva Ac-ra. 
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54. Conventui diem divi Greorgi, 
Praefixeramus juxta morém regni, 
Verum nunc gravibus causis permoti, 
Cogitamus rem citius aggredi. 

55. Tractanda sunt1) grandia negotia, 
Dilatio quorum periculosa, 
Ad diem igitur quem praefiximus 
Vos omnes Bistricium invitamus. 

56. Conventus bic locum babét commodum, 
Et quisque pro libitu bospitium, 
Ergo omnis ordo, ut fert edictum. 
Hic (c)ompareat2) ad diem praefixum. 

57. Tales literas non tantum proceribus, 
Nec solum dimisit civitatibus, 
Verum capitaneis praesidibus, 
Cis Tibiscum baydonum ductoribus. 

58. Praeter istos privatim Rkadaio, 4. b) 
Seorsim Nicolao Sennyeijo, 
Atque comitatui Bibarino, 
Qui obsequens Semper suo 3) domino. 

59. Cum capitanéi istud edictum 
Et principis intelligunt decretum, 
Velociter suis dicunt conventum, 
Ut principis quisque sciat rescriptum. 

60. Locus conventui Hentzhida dictus,4) 
Huc capitan, ductor, currünt ocyus, 
Decurionum auditur susurrus, 
His conventus iste videtur mirus. 

61. Quidam ajunt: forsan nos maucipabunt, 
Propterea viritim nos vocarunt, 
Alii dicunt: nos in bellum ducent, 
E t bi rumores haydonibus piacent. 

62. Clamat quidam : 5) omnes compareamus, 6) 
Alter:7) duos capitaneos mittamus, 
Tutius est,8) ut rem primo nöscamus, 
Curam9) dein suam quisque geramus. 

x) Erede t i l eg Sunt t r ac t anda , s felettök 2. 1. 
2) A c a z eredetiben iráshibából k imarad t . 
3) Erede t i l eg suo semper, s felettök 2. 1. 
4 ) E l ő t t e locus törölve s azu tán a szó elejire beszúrva. 
5) E rede t i l eg Dicunt uonnulli, ez törölve s fölibe irva Clamat quidam. 
6) E l ő t t e törölve abeamus. — 7) Előtte tö rö lve : Inquit alter. 
8) E r e d e t i l e g : cunsultius, ez törölve s elibe í rva Tutius, fölibe est. 
9) E l ő t t e törölve: Nostri. 

3 4 * 
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63. Conventus summa haec erat decreti, 
Capitanei aliquot delecti, 
Reliqui sunt domum quisque reversi, 
Ne aliquid patiuntur incauti. 

64. Fűi t eonventus forma et progressus, 
J a m tempus est ut vela convertamus 
Ut rem orditur Kendi videamus, 
Cum Cibinio is foret egressus. 

65. Machinatio haec non fűit nova, 
Sed fundamenta jam diu constructa, 
Nunc occasio dira 2) est3) inventa, 
Qua tandem 4) perdet ipsorum capita. 

66. Nam haec Kendius et ejus complices 5. a) 
Ante tractarunt perfide proceres, 
Ut prineipi cita paretur cedes, 
E t Kendius teneat regni fasces. 

67. Nunc venantem cupiunt invadere,5) 
Nunc 6) flamma pulveraria necare, 
Crebro 7) student veneno toxicare, 
Sed justum deus sólet8) defensare. 

68. Balthasaren! Cornim 9) nuper monuit, 
Ut ipsémét Balthasar aperuit, 
Haec seribimus ut nos Cornis docuit, 
Vocis Kendianae forma haec fűit. 

69. Chare compater, quaeso, quid agimus? 
Anne vitám nostram non deflebimus ? 
Tu taces et vivis valde securus, 
Ego pro te et me sum sollicitus. 

70. Nobis ambobus princeps irascitur, 
Imo tibi jam aperte minatur, 
Nisi vigilemus, mens mea fatur, 
Yita tua brevi terminabitur. 

71. Me non facile feriet sat scio, 
Quia prudentia praeoccupabo, 

*) E lő t t e k i törőive: conflata 
3) E r e d e t i l e g : melior, kitörőive s feléje irva dira. 
3) E lő t t e k i törő ive : arrepta. 
4) E r e d e t i l e g . Quae tamen s ez javí tva . 
5) E lő t t e enecare törölve. 
6 ) Kétszer , másodszor törölve. 
7) E lő t t e Quo törölve. 
8) E lő t t e voluit törölve. 
9) Először ÜT-val, mely C-re javi tva . 
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Verum tuo capiti sic timeo, 
Ac *) si me ipsum mors necet subito. 

72. Jam diu volui haec indicare, 
Nostrum statum tibi manifestare, 
J am 2 ) cum cernam malum ad 3) fores stare, 
Non sum ausus ultra procrastinare. 

73. Haec quae mora? quis veternus nos tenet? 
Regno 4) toti princeps iste displicet, 
Coadjutor nemo ipsi assurget, 
Occasio nobis grata veniet. 

74. An non melius ipsum solum mori, 5. b) 
Quam nos semper subjacere timori, 
Si tu velis 6) jam nos sumus parati, 
Consentit et Fancratius Sennyei. 

75. F t reliquos6) proceres enumerat, 
Quos 7) in suas partes jam pertraxerat, 
Hic nonnullos 8) fideles excluserat, 
Quos partialibus non adnumerat. 

76. Excluserat Imrefium Johannem, 
Una cum hoc Gábrielem Bethlehem, 
Principális aulae spernit militem, 
Caeruleuin his linquit9) satellitem. 

77. Boldisum Ördög, Wolfgangum Kamuti, 
Laterones et cubicularii, 
E t cum his nonnulli aulae famuli, 
Kendi ait, tales adsunt principi. 

78. Honos detur fidelibus principis, 
Quos non contaminavit ista pestis, 
His nequeo referre nominatim, 
Omnibus tantum hoc dico summatim: 

79. Sub nomine Johannis Imrefi sit, 
Quicunque 10) inter fidelis permansit, 
Factiosorum Kendi caput erit, 
Qui vexillum rebellantium gerit. 

*) E l ő t t e Vei kitörölve. — 2) A sor elibe szúrva. 
3) K ö z b e felébe írva. 
4 ) E l ő t t e törölve: Istc, az R A-böl j av í tva . 
5) Tö rö lve s ismét alápontozva, u tána jö annuis kitörölve. 
6) E l ő t t e kitörölve pro. 
7 ) A kézi ra tban quas áll. í r á s hiba. 
8 ) Erede t i l eg perpaucos, ez töröltetvén, felette áll a nonnullos. 
9) E rede t i l eg contemnit, mely töröltetvén, felette áll aulae relinquit, 

mely töröl te tvén, felette áll a his. 
10) E rede t i l eg Quijwe suo, mely törölve s u tánna írva jö a többi. 
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80. Comitatus Bihar cum proceribus,*) 
Cum suis oppidis, civitatibus, 
E t his auuumeratis haydonibus, 
Cum his est Imreíi2) principi 3) íidus. 4) 

81. Sigismundus Cornis solus dissentit, G. a) 
Ut ex apostolis unus excidit 
Hic cum Stephano Kendio consentit, 
Cujus conatus serio provehit. 

82. Comitatus Szaránd, Szolnokum, Craszna 
Manent in fidelitate debita, 
Cum his tarnen sit practica ignota 
Ad esse nequeunt in tragoedia. 

83. E t praeter hos fuerunt servi5) fidi, 
Qui incorrupti manserunt priDcipi, 
Sed machinarum et hi sunt ignari, 
Hinc nequiverunt servire tempori. 

84. En Kendius loquitur Cornisio, 
Cornisius audet cum cordolio, 
Ardet Kendi ira, flagrat odio, 
Cui sie fatur Cornis cum suspirio. 

85. Quid compater6) cur me sollicitas, 
Adversus prineipem cur me instigas 
Non est crede parva res quam ineeptas, 
Hos cogitatus, quaeso te omittas. 

86. Qui principi suo vult insultare, 
Hunc necesse est deo rebellare 
Nam prineipem deus seit defensare, 
Exempla majorum hoc monstrant clare. 

87. Verum tarnen ut hic7) solum sit dictum, 
Si rationes 8) occurrant commodum, 
Consurgere nos non foret indignum, 
Sed nullum video modum directum. 

1) E sor fölöt t Sigismundus ab his sol Komis solus dissentit, feie 
kitörölve, fele meghagyva , de tévedésből. 

2) Először kitörölve, azután ismét alápontozva. 
8) U t á n a kitörőive est Imrefi. 
4) E , sor fölött áll kitörőive Hero Cum his Hero íidus Principi 

Imrefius, a He ro mindkétszer vastagon kitörőive, a többi csak 
áthúzva. 

5) E lő t t e kitörőive fidi. 
6) E lő t te kitörőive est ? quaeso. 
7) Eredet i leg tibi, mely kitöröltetvén, felébe í ra tot t u t hic. 
8) Eredet i leg medium, kitöröltetvén, felibe írva rationes. 
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88. Cancellarius Corniso respondet, 
Nemo id commodius praestare2) posset 
Quam tu, si ad id te nunc obfirmares, 
Rem omnem facile mox expedires. 

89. Chare compater vir es fortissimus, 6. b) 
Nec maximus tibi deest animus, 
Transverberes ut perstemus principem 3) 
E t sic celebrem reddes tuam stirpem. 

90. Cornisius4) inquit cancellario : 
Meministi de Sigmund-Batborio, 
E t fortassis de dire ejus equo, 
Cui nomen tunc erat Szaláncino. 

91. Siquis equus bujus oculos vidit, 
Post intueri secundo timuit, 
Nam aspectu saevo omnes terruit, 
Rei veritatem quisque meminit. 

92. Equum sed beri nostri taceamus, 
Hujus oculos scis ut formidamus, 
Cum antestamus nostri ut sudamus, 
Vei ad aspectum ejus trepidamus. 

93. Quid si res ad manus ejus veniret, 
E t si in nos acinacem stringeret, 
Vix vigesimus nostrum subsisteret, 
Quid bic sola manus mea facérét.5) 

94. Metuo ne in nos ruat ista res, 
Batkorea stirps est princeps ut vides, 
Quem et alma dei dextra protegit, 
Animosum gentis suae cor gerit. 

95. Exordium nec ego improbarem, 
Sic bic sufficientiam viderem. 
Cancellarius ad baec Cornisio : 
Facilem inquit 6) viam invenero. 

96. Cornis quaerit, ut fieri id posset, 
Huic cancellarius sie respondet: 
En jam progredimur in comitia 
E t Bistricium veniemus una. 

F ö l i b e í r v a : citius mely szintén nincs kitörölve. 
2) E rede t i l eg pi*aestare/, de a t törölve. 
3 ) E rede t i l eg a sor : Principem u t perstemus subsistamus, s felet tök 3. 

1. 2. P e r s t e m u s kitörőive s ismét alápontozva, subsistamus egészen kitörőive. 
4 ) E lő t t e Ait kitörőive. 
5) U t á n a auderet kitörőive. 
6) E rede t i l eg Inquit facilem. 
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97. Principem invitabis in prandium, 
In Radnot praeparabis convivium, 
Hic facilem inveniemus modum, 
Nec deerit bic nostrum officium. 

98. Hic veneno, pulvere vel gladio, 
Vel alio necabimus medio, 
Si non comparebit cum Imrefio, 
Ego in Szamosujvár ego invitabo. 2) 

100. Satellites istic fortes sunt mihi, 
E t audaces ad facinus servuli, 
Atque certo numero sunt drabanti, 
Qui praestare obsequium parati. 

101. Ego deinceps viam inveniam, 
Ceruleos 3) satellites 4) dispergam, 
Aulae deinde ministros praemittam, 
Solum principem cum paucis relinquam. 

102. Occidamus ergo principem primum, 
Post Imrefium consiliarium, 
Tandem Michaelem hujus filium, 
E t sic habebimus portum tranquillum. 

103. O B) amarulentia ardens Kendi! 
Quid, quaeso. tibi peccavit Imrefi! 
Vel filius innocens hujus viri, 
Quos potius debuisti vereri ? 6) 

104. Qua re páter7) Imrefius te laesit? 
Nulla, nisi quod tibi benefecit, 
Quod apud herum pro te intercessit, 
E t ad tantam dignitatem evexit. 

105. Ergone filius necem meruit, 7. b) 
Quod ejus páter te benigne fovit, 
Pater sane te sprevisse scripturam, 
Nec notasse bibliorum doctrinam. 

106. Sed revertamur nunc ad propositum, 
Cornisio piacet Kendii votum, 
J a m percepit prudentiae cumulum, 
J a m se 8) putat9) perdere posse herum. 

Elő t t e ál l kitörőive Isthic. 
2) A sorszám 1 0 0 — 1 1 4 . az eredetiben tévedés, k imaradván a 

9 9 . szám. Á m d e 1 1 4 kétszer lévén, így helyre áll az egyensúly. 
3) E lő t t e ut kitörölve. — 4) Előt te mi kitörölve. 
5) E lő t t e kitörölve Tu. 
6) E sor fölöt t áll kitörölve : Quaeis debuerunt gratiae referri ? 
7) E l ő t t e te kitörölve. — 8) se beszúrva. 
9) E lő t t e posse kitörölve, putet eredetileg. 
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107. Herum x) vocant in Badnott ad prandium, 
Sed huc frustra; post vocant Uy varinum, 
E t cum ignoraret eorum dolum, 
Eere ingressus erat2) convivium. 

108. Consilio3) Imrefi monet4) herum, 
Ne conscenderet Szamos-Ujvarinum, 
Si vult vitae vitare periculum, 
Sed Kendii devitet blandimentum. 

109. Hoc5) facere ante Kendi non sólet, 
Ut principem ad convivium 6) vocet, 
E t nunc forsan dolus ingens hic latét, 
Ut herum, tantopere sollicitet. 

110. Herum Imrefi multis dehortatur, 
Ne nunc Uyvarinum proficiscatur, 
Potius Clausenburgum divertatur, 
Ut et haec7) urbs 8) a principe visatur. 

111. Venit herus Tordam, in itinere 
Volunt9) et hic in ipsum irruere, 
Ut 1 0 ) si vei possent necare pulvere, 
In lecto cubantem n ) sic disperdere. 

112. Sed non consultarunt illi cum deo, 8. a) 
Qui principem tegit suo brachio 
Si1 2) iisset Uyvarum 13) cum Imrefio 
Kendi u ) ipsum perdidisset subito. 

113. Hic palatium quod hero ornavit, 
E t quasi pro quiete assignavit, 
Hinc ingentes machinas admovit, 

- E t in herum deturbare voluit. 

1) Fö lö t te kitörölve In Radnot vocant He. 
2) E d d i g a sor kitörölve s azu tán ismét alápontozva, a l a t t a kitö-

rölve Parum abest quin iret in. 
Fölö t t e kitörölve e sor Sed adest Imrefi Domino suo. 

4) Eredet i leg monet Imrefi, s felettök 2. 1. 
5 ) Eredet i leg hac. 
6 ) E lő t t e kitörölve prandium. 
7) Eredet i leg hic, ebből j av i tva . 
8 ) E l ő t t e locus kitörölve. 
9) Erede t i l eg E t hic volunt, s felettök 2. 3. 1. 

1 0) Fö lö t t e törölve: Et si vei si possent vette. 
X1) Erede t i l eg cu^anrfem s abból javi tva . 
1 2) E lő t t e Et törölve. 
1 3) Erede t i l eg descendisset, ez törölve s felibe irva iisset Uyvarum. 
1 4) Fö lö t t e e sor törölve Xlyvarinum periisset subito. 
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114. Yel cum administrandum prodiissent. 
Herum statim ense transverberassent. 
Ad banc rem servum delegit audacem 
Ut is excarnificaret principem. 

114.1) E t quidem honestatis in specie, 
Ducentos pedites civit repente, 2) 
Sesquicentum equites 3) in serie 
Ducit, ut herum honoret ista re. 

115. Cum tamen aliud nihil quaereret, 
Quam ut per hos principem trucidaret, 
Licet rem vix unus et alter sciret, 
E t qui sciret, non statim approbaret. 

116. Cum Stephanus Kendi animadvertit, 
Quod ejus prandium herus neglegit, 
E t quod vocatus Uyvarum non venit, 
Hinc versare vafram mentem incepit. 

117. Cor tristatur, caput ipsi calvescit, 
Ob 4) varios cogitatus fatiscit, 
E t Kornisum consilium deficit, 
Aleae jactae exitum metuit. 

118. Jam alia progrediuntur arte, 
In Szek proficiscuntur cum principe, 
E t quantum vis 5) contristentur in 6) corde, 
Tris(ti)tiam 7) dissimulant in facie. 

119. Diribitor hospitii praecurrit. 8. b) 
E t hospitium cuivis decernit 
Nunctium Kendi8) Ujvarinum mittit, 
Qui multum hinc commeatum advehit. 

120. Est nobilis aula quaedam Szekini, 
Hanc Kendi jussit hero assignari, 
In propinquo hospitatur Imrefi, 
Ut ante solebat saepe fieri. 

121. Hic nobiles laterones ministri 
Prope heri9) hospitium locati, 
Qui ante principem solent versari. 
Prope aulam jussi sunt diversari. 

*) 1 1 4 kétszer s így helyrehozva a kihagyott 99 . szám. 
2) Eredet i leg adh habet inte ducit ordine mind törölve s felibe i rva 

civit repente. 
3) Equit?<s-ból jav í tva . — 4) Elő t te Per törölve. 
5) Eredet i leg Etsi, ez törölve s felibe írva E t quantumvis . 
6) Előt te infus törölve. 
7) A berekesztet t ti tollhibából marad t ki-
8) Ered. Kendi nunctium, s felettök 2. 1. — 9) herum-h<A javí tva . 
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122. Sed Kendi adhuc scatens versutia, 
Varia meditatur consilia, 
Ne, si peditatus adsit prineipi, 
Non possit ejus conatus progredi. 

123. Eactiosi rem hanc sic deliberant, 
Ut prineipi penitus persvadeant, 
Equites ut aliorsum dimittat, 
E t pedites pedetentim praemittat. 

124. Si (inquiunt) princeps cum bis procedat 
E t cum peditibus paulatim pergat, 
Si aulicus exercitus hic substat 
Incolas terrae nocenter aggravat. 

125. Ergo pedites (ajunt) praemittantur, 
Nos prope Bistricium praestolentur, 
Perendie princeps proficiscatur 
E t pedites facile assequetur. 

126. Blandiuntur complices Kendiani, 
Quasi optime cupiant prineipi, 
Quia ab aulicis metuunt sibi, 
Nam vident hos conatibus obsisti. 

127. Deo disponente princeps credidit, 9. a) 
E t suos equites passim dimisit, 
Peditatum quoque praeire jussit; 
Vix quinquaginta ceruleos liquit.2) 

128. Nobiles dein aliquot juvenes, 
Hero et Imrefio ministraut.es, 
Yix 3) triginta et duo 4) existentes 
Hinc caeteri abierunt praepetes. 

129. Hic idem sensit Kendi cum Iehova, 
Ut a principe dimittatur túrba, 
Sed non una est utriusque meta, 
E t Judas sic égit pro pecunia, 

130. Stephani Kendi fűit propositum, 
Ut facilius extingueret5) herum, 
Sed deus vult se ostendere mirum, 
Qui per paucos seit liberare virum. 

131. Voluit hoc omnibus demonstrare, 
Quod principem solus potest servare, 
Quod dominum non liceat tangere, 
Neque ipsi insidias struere. 

*) Elő t te kitörölve Equit. — 2) Előtte re kitörölve. 
3) Előt te kitörölve Numero. 
4) A sor fölött az et duo. 
5) Eredetileg comprimeret, ez törölve s fölibe irva extingueret. 
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132.]) J a m dissipatus est ordo aulicus, 
Una cum peditatu equitatus, 
Postridie vult progredi et herus, 
Adest ipsi Imrefi ét filius. 

133. Parvule Ascani quid tu hic agis? 
Nondum vides quantum periclitaris ? 
Haustum quaeris Kendi tui sanguinis, 
Sed dextera te defendit numinis. 

134. Consecratus miles Kendius foret,2) 
Si fundere 3) sanguinem suum posset, 
In chronicis dignum seribi fuisset, 
Quod Achilles Troilum devicisset. 

135.4) Sed hoc erit monimentis dignius, 9. b) 
Quod noster herus salvus et illaesus, 
E t cum patre tu quoque es servatus 
Pe r Jehovam, qui vos servet amplius. 

136. Hinc Kendius principem non expectat, 
Sed praecurrens hospitia visitat, 
Non tributa pro suo voto notat, 
Ergo aliter hospitia locat. 

137. Imrefium longius dislocavit, 
E t juvenes aulicos sic dispersit, 
U t si princeps forte uti5) velit, 
Princeps6) horum nullum habere possit. 

138. Sibi vero hospitium in monte 
Delegit cum factiosa cohorte, 
Hinc principis hospitium inferne 
Pervidere potuerunt aperte. 

139. Istinc 7) Kendi in hanc aulam descendit, 
Ubi princeps diversari debuit, 
Hic arte (sic !) suam versare incepit, 
Quemadmodum Judas ipsum docuit. 

140. Januarum cardines et pessula 
Laxar i 8 ) curavit9) et repagula 

1) 133-bó l javí tva . 
2) E lő t te fuisset törölve, az us a Kendi után betoldva. 
8) E lő t t e gustare törölve. 
4) 136-bó l javí tva . 
6) Eredet i leg kora aliquem törölve, hora hos-ra javi tva , forte uti sor 

föld irva. 
6) Fö lö t t e e sor törölve: A principe quisque longius absit. 
7) E lő t t e Hi törölve. 
8) Erede t i l eg Extorsit laxavit, az első tör., a második laxari-ra javi tva . 
9 ) Sor fölé irva. 
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Cancellos fenestrarum in pergula 
Clam jussit frangi1) cuncta munimina. 

141. Post ubi princeps debuit cubare, 
Hic tonnám pulveris vult occultare, 
Verum justo exludium tempore 
Quia berum audit jam2) adventare. 

142. Ad diem Mártii vigesimum quartum 
Princeps Gabriel ingressus Szekinum, 
Quinquaginta tantum satelles secum 
E t pauxillus manipulus juvenum. 

143. Cancellarius rem gerit solerter 10. a) 
Prandium administrat frugaliter, 
Vinum paucis datur et tenaciter, 
Machinationem cudunt latenter. 

144. Tandem ubi tempus advenit coenae, 
Incipiunt vinum largiter dare, 
Etiam non petentibus mittere, 
Cibum, potum ministrant munifice. 

145. Quod in prandio nulli satis dedit 
Ex proposito negotium égit, 8) 
Vini appetitum in iis auxit, 
Vino sepultos bospites voluit. 

146. Cunctos nempe studet inebriare, 
Nocte suum facinus incboare, 
Astuta4) vulpes caudam occultare. 
Post6) tamen se sólet laqueare.5) 

147. Quinquaginta pedites adsunt7) hero 
E t de bist est haec deliberatiö, 
Ut et bi abeant sub diluculo, 
Tantum adsit hero procerum ordo. 

148. Nullum adhuc haerus novit arcanum, 
Male valet, caput habet ligatum 
Cancellarius aluit coenatum, 
Imrefii ingressus hospitium. 

149. Tum Imrefio tractavit prolixe, 
Saepius cachinnos sustulit alte, 

1) E rede t i l eg Constringi jussit, ez törölve s a la t ta áll a Clam jussit 
frangi . 

2) E r e d . Quia audit j a m Herum etc., a qu ia fölött 1. he rum fölött 2. 
3) E l ő t t e fecit törölve. 

Astutas-ból javitva. 
5) E rede t i l eg Saepe ez törölve s elibe szú rva Post. 
6) i l e lőt te törölve. 
7) F ö l ö t t ü k 2. 1. áll, de ú j r a törölve. 
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Sed Imrefms timuit occulte, 
Verum *) nil tale potuit sperare. 

150. Jamque princes decubuit et dormit, 
Imrefi in bospitio quiescit, 
Cancellarius mentem in id intendit, 
Suae qualis practicae 2) finis erit. 

151. Percuntatur ex3) Baltbasare Kornis, 
U t reliquit hospitium principis ? 
Ad irruptionem apertis portis 
Modo velint uti manibus citis. 

152. Ducentos pedites Kendi habuit,4) 10. b) 
Sed eos adhuc Ujvarum tenuit, 
J a m meridie bis legatum misit, 
U t ad noctem quisque Szekini adsit. 

153. Hic cum equitatu cancellarius 
Sarmasagi, Sennei Pancratius, 
Kovaczotzki, Baltbasar Kornisius, 
Cum servis 5) et Kornisius Georgius. 

154. J a m pedites adducunt Ujvarinum, 
Quos proceres collocant in borreum, 
Nec eques nec pedes novit intentum, 
Excubias agit cohors peditum. 

155. E t ipsimet proceros non dormitant, 
Verum plurima inter se susurrant, 
Kendium, Kornisium somnus fugit, 
Tandem Kendius Cornisii inquit: 

156. Ecce nunc patescit compater chare, 
Me verum esse filium patriae, 
Quia eam nunc liberabo plane, 
E t bunc tyrannum occidam cordate. 

157. Nondum caepisti Kendi et deplumas, 
Non fuit6) tyrannus, quem sic 7) appellas, 
Cum ab ipso Ujvarum acceperas, 
J a m 8 ) sequetur praeter haec, quae dixeras. 

Erede t i l eg Sed és ebből javí tva. 
2) Eredet i leg practicae qualis, s fölöttök 2. 1. 
3) Erede t i l eg Communicat cum, ez törölve s felibe irva Percunta tur ex. 
4) Erede t i l eg a két sor Ducentos pedites Kendiws hab et Quos adhuc 

Uyvarómm tenet , az a láhúzot tak törölve, illetőleg javi tva, a második sor-
ban eos quos felé irva, Sed pedig elibe. 

5) Erede t i l eg Hic est et, ez törölve s felibe irva Cum servis, az et 
nincs törölve, de ez tollhiba. 

6) esz!-ből javi tva . — 7) Előt te tu talem putas kitörölve. 
8) E lő t t e Sed törölve. 
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158. Licet Cornisio haec dicat clare, 
En hodie pátriám leo sane, 
Sed quomodo seit gratias referre 
Hoc nequam regnum ille2) seit bonum velle. 

159. Sic8) septem castra4) nequam regnum foret, 
Si sceptrum in tuas manus venisset, 
Pedetentim altius ascendisses, 
Sed te manebit prudentiae merces. 

160. Balthasar Kornis respondet Kendio, 11. a) 
Non erit liujus rei oblivio, 
Grates reddemus tempore commodo, 
Pro illustri hoc tuo beneficto. 

161. Cancellarius post reddit5) hanc vocem, 
Ergo tandem quem eligent prineipem, 
Cornis inquit: nescimus digniorem, 
Te majorem hoc regnum nescit stirpem. 

162. Sed cum res jam in hoc solum versetur. 
Ut princeps ante lucem trucidetur, 
Necesse est u t 6 ) recte perpendatur,7) 
Per quem res et quomodo peragatur. 

163. Accersit tunc Kendi servum fidelem, 
Quem multi noverant, Turcam Johannem. 
Praestantium equorum curatorem, 
Huic verba facit in liunc tenorem. 

164. Inquiens, serve fortissime, nostri 
Ut herus tibi benigne extiti, 
E t tu mihi fideliter servisti, 
E t multa commode expedivisti. 

165. E t nunc credo tuam fklelitatem 
Hortor. acceptis hunc8) meum sermonem, 
Suscipe nunc hanc quam a te peto rem. 
Si diligis tuam promotionem. 

166. Negotium si tu hoc perficies, 
E t si voles, facile conficies, 
Honoribus magnis cumulaberis. 
E t multis bonis lucupletaberis (sie) 

l ) E rede t i l eg haec grate. — 2) Olvashat lan szóból jav í tva . 
3) A sor szélén betoldva, u t ána törölve Nequam regnum. 
4) u t á n a fuisset törölve, a többi a sor fölé i rva . 
B) E r e d e t i l e g rursum profért, fölötte statim mind törölve s a la t tok a 

pos t reddit . 
6) A so r fölött. 
7) E l ő t t e kitörölve consideretar. 
8) E r e d e t i l e g nunc azután tör., s végül l iuncra jav í tva s a lápontozva. 
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167. Janus Turca nondum intelligit rem, 
Herum rogat, ut sibi pandat vocem. 
Conclusimus rem inter nos praesentem. 
Ut perdamus Bathori Gábrielem. 

168. Enormia facta ejus odimus, 
Ergo ipsum profecto occidemus, 
Ad quam nos rem diem bunc praefiximus, 
Sic cum universo regno sentimus. 

169. Non est verum Kendi, non sic sentimus 11. b) 
Nec ejus serenitatem odimus, 
Multi fideles ipsius, novimus, 
In hac fide permanent, quem scribimus. 

170. Hoc audito Töröc János, cohorret. 
Contra herum non libenter surgeret, 
Hinc ignis, illinc aqua virum terret, 
Inter duo mala dubius stupet.J) 

171. Homo2) miser sibi timet a morte, 
Töröc János talia volvit mente, 
Si recusavere, rem expedire, 
H i proceres occidunt me repente. 

172. Forsitan et talia recordatur, 
Quod coacta fides non puniatur, 
Begno ruinam haec res minitatur, 
E t 3) princeps nunc in extremo versatur. 

173. Divus Bernardus istud4) recte docet: 
Noxium juramentum nemo ser vet, 
Quod5) forsan suo proximo noceret, 
Vel quod ecclesiae incommodaret. 

174. Janus G) Turca jam 7) promittit operám, 
Si modo 8) viam videat commodam, 
Servum Kendi obsecrat et adjurat, 
Ut arcanum hoc nemini retegat. 

175. Kendius et Cornis sic fabulantur, 
Johanni Turcae talia loquuntur; 
Gabriel Batori a te vincitur, 
Nam robur tuus (sic) cunctis celebratur. 

x) E l ő t t e haeret, tacet törölve. 
2) F ö l ö t t e e sor törölve Tragilis est homo mortemque timet, horrescens-
3) F ö l ö t t e e sor törölve Atque princeps noster periclitatur. 
4) Erede t i l eg de hac s e fölé írva istud. 
5) E l ő t t e Unde. 
6) E l ő t t e Janu. 
7) A sor fölé írva. 
8) E rede t i l eg Tantum, s e fölé írva Si modo. 
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176. Peditatum nos mane dimittemus, 
Ante lucem abire jubebimus, 
E t tandem principem explorabimus, 
Ad aulam ituri sic faciemus. 

177. Nos evaginatos enses geremus, 12. a) 
E t hunc mucronem en tibi praebemus, 
Transadigas ipsum, nos irruemus 
E t simul omnes ensibus caedemus. 

178. Eheu progenies perniciosa, 
Jam buc usque perduxit consilia, 
Princeps dormit, ac si omni re tuta, 
Interim appropinquabat aurora. 

179. Principis servus unus foros prodit, 
E t procerum bospitium respicit, 
Hic funes ignitos gestari cernit, 
In tenebris mox illuc ire pergit. 

180. Drabanto esse videns, ait illis, 
Submissa voce querens, quid agitis? 
Excubias vos ante non egistis, 
Quem quaeso custodis, et quot estis? 

181. Respondent: 2) nos sumus tantum ducentí, 
Vigilamus jussu cancellarii, 
Sed 8) in bis borreis latent reliqui. 
Servus revertens, indicat principi. 

182. Quaenam4) bae (sic) sit res, princeps scire nequit, 
Imrefium de repente accersit, 
E 5) lecto Imrefi(us)c) statim prosit, 
E t propere vestes suas induit. 

183. Jubet sterni7) filii sui equum 
Festinationis causa parvulum. 
E t sic velociter acce lit herum. 
J am 8 ) videamus Jani Turcae factum. 

-1) Erede t i l eg crepusculum i r e ; fölibe í rva , ab beszúrva. 
2) F ö l ö t t e e két sor t ö rö lve : 

Nos tantum duceut i sumus, respondent , 
Sed plures isthic in horreis la tent . 

3 ) U t á n a His törölve. 
4) E l ő t t e Princeps törölve. 
5 ) E l ő t t e Imrefius törölve. 
6) A z us az eredetiben u g y a n nincs, de a vers úgy k íván ja . 
7 ) U t á n a a sor így áll e r e d . : equulum equumsui filii, s folöttök 3 . 1 . 2 
8) Erede t i l eg a sor, J a m elibe szúrva, Hic J an i Tureae videamus 

factum, s fe le t tök 1. 3. 4. 2. 5 . 

MONUM. HUNO. HIST. SCRIPT. XXX. 3 4 
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184. Principis vices Janus miseratur 
E t animo sic ratiocinatur. 
Si vita sibi*) certo donaretur, 
Rem omnem ut est, hero loqueretur. 

185. Kendi rursus Janum affatur Turcum 12. b) 
Serve cbare, abi nunc exploratum, 
An adhuc dormiat, observa herum, 
Sed nil loquaris, tene silentium. 

186. Abit Janus Turca tristi facie, 
Erga principem est sat bona mente, 
Sed ingemiscens timet vitae suae, 
Sic meditatur animo dolente. 

187. O mi deus, egone nostrum herum, 
Cui tuum subjecisti populum, 
Trucidem 2), et ejus sanguine manum 
Commaculem et polluam cor 3) meum. 

188. Melius foret me subire mortem, 
Quam perpetrare 4) tantam perniciem, 
Quam, ut sic diro, daemoni servirem, 
Tandem mortis aeterni damna forem. 

189.5) Inter duo quid eligam. nescio, 
Quia obiigatus sum juramento, 
Fidem datam violare timeo, 
Perjurium 6) punit deus hoc, scio. 

190. Post hanc luctam sic7) animo concludit, 8) 
Principis vitae ut parcat, decrevit, 
Proditionem aperire qiiaerit, 
Jam in hospitem0) principis venit. 

191. Yidens eum unus ex heri servis, 
Rogat: quid quaeris hic in tenebris ? 
Quod est nomen, cur huc armatus venis? 
Ad hac sic fűit responsum Johannis: 

192. Mihi nomen est Johanni Turcico 
E t 1 0 ) hero famulor n ) cancellario. 

1) mihi fölött . 
2) Eredet i leg Trudem«e törölve, ci felibe írva. 
3) E lő t t e animum. — 4) cogitare fölött. 
5) 1 8 8 - b ó l javí tva . 
6) Fö lö t t e e sor törölve : Nam fal Perjurium a Deo p'uníH scio. 
7) Fe l ibe í rva a sornak. 
8) E lő t t e sic. 
9) Igy , l iabár helyesebb s a versmérték szerint jobb volna hospitium. 

10) Ké t sze r írva. az egyik törölve. 
n ) inservio fölé írva. 
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Quaeso mihi cede in hoc studio, 
Quod nunc tibi aperiro gestio. 

193. Praestes x) hic 2) mihi quaeso juramentum, 
Principem nunc 3) vitae meor parsurum, 
Vel producas me in ipsius conspectum, 
Yidebitis mox miruin sequi casum. 

194. Servus princibis ait: non jurabo, 13. a) 
Sed rem hero statim significabo, 
Hic interim tu foris subsistito, 
Donec responsum ad te pertulero. 

195. His dictis servus ad herum introit, 
Imrefium penes principem cernit, 
Sed soli principi in aurem dixit, 
Quae nunc foris a Johanne audivit. 

196. Imrefius rem nondum intelligit, 
Tantum princeps subita voce dicit: 
Intromittite, velox servus exit, 
E t Johannem Turcam hero adduxit. 

197. Jam 4 ) ad herum Johannes est ingressus, 
Ante pedes gratiam petit pronus, 
Clemeutiam ostendit ipsi herus, 
Post rem audacter narrare est jussus. 

198. Narrare rem omnem ordino pergit, 
Diros procerum conatos detegit, 
Qui tantum hoc avide nunc expectant, 
Ut praemissi pedites hinc abeant. 

199. Yersatur Tua res in hac acie, 
Cum peditatus abit summo mane, 
Proceres te trucidabunt repente, 
Ego fui subornatus pro hac re. 

200. E t reliquos pandit eorum dolos, 
Dicens illos omnes esse paratos, 
Adesse pedites, equites multos, 
E t 5 ) hac nocte nil dormivisse illos. 

201. Haec audiens princeps stupet. miratur, 
Super hac perfidia perturbatur, 
Lecto surgit, animo eregitur, 
Militari more mox induitur. 

*) Előt te Jura mihi. 
2) nunc felé írva. 
3) Felibe írva a nuc-nak. 
4) Cum-ból javítva. 
5 ) A sor elibe szúrva. 

3 4 * 
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202. Serio maiidat, sed submissa voce, 
U t juvenes accersantur propere, 
E t drabanti jubet adsint repeiite, 
Omnes qui secum manserant bac nocte, 

203. Mandat ut et timpanum secum ferant, 13. b) 
Verum tamen nullum strepitum edant, 
E t omnes *) altum silere jubeant, 
Ceu clanculum, buc cuncti adveniant. 

204. Herus ipse agit cum Imrefio, 
Ambo fortes accincti sunt gladio, 
J a m res innotuit juvenum choro, 
Qui ad principem advolant subito. 

205. J a m consultat cum Imrefio herus, 
Drabanti susurrant cum juvenibus, 
Quae res haec est, qualis rei2) exitus ? 
I n tenebris talis fűit susurrus. 

206. Adhuc Johannes Turca est cum hero, 
Quem nunc princeps constrinxit juramentor 
IJt nihil de hac re dicat Kendio, 
Sed 3) fidem conservet principi suo. 

207. Sic eum mittit ad cancellarium, 
Janus redit ad factiosum herum 
Kendius fidenter excipit servum, 
Prorsus ignorat hunc esse mutatum. 

208. De drabantis interrogat Kendius, 
An eorum paretur jam discessus? 
Janus ait : non videó conatus, 
Ad discessionem nemo paratus. 

209. Addit: ecce aurora mox consurget, 
Siquid aggredi velimus, nunc decet, 
Herus adhuc dormit, in lecto jacet, 
Non est quod moremur. jamjam diescet. 

210. Valde indignatur cancellarius, 
Inquietat ipsum ammus dirus, 
Quod drabanti non abeant, est maestus, 
Timet4) ne in se recidat laqueus. 

211. Herum Johannes sollicitat multis, 
Hunc adest commoditas, si quid vultis, 
Videt enim conversionem sortis, 
E t Kendium jam involutum tricis. 

1) F ö l ö t t e e sor törölve : Altum silentium cunctis imperatr 
2) E rede t i l eg ejus, ez törölve s fölibe írva a rei. 
3) F ö l ö t t e e sor törölve: Sed adjungat se fidelium choro. 
4) E l ő t t e törölve: Me. 
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212. Cancellarius subornat iterum. 14. a) 
Alterum servum mittit exploratum, 
Ut observet drabautorum conatum, 
An velint cito parare discessum. 

213. Ad drabantos cum bic servus pervenit. 
Num Bistricium abibitis, quaerit. 
Nondum imus, ex eis unus inquit, 
Quia adbuc nemo nobis mandavit. 

214. Haec dum loquitur, statim arripunt 
D rabanti, et ad principem deducunt. 
Num eum minis torturarum cogunt. 
Nunc territum verbis blungis erigunt. *) 

215. An ex proposito vei ex timore. 
Non certe sine divino favore, 
E t bic servus cuncta pandit aperte, 
Quemadmodum Janus fecerat ante. 

216. Ultra princeps se continere nequit, 
Ut juvenes equos sternant. praecipit. 
E t drabanti sint parati, edicit, 
Jam proceres invadere decrevit. 

217. Dum abest explorator Kendianus, 
Kendium monet2) Cornis Baltbasarus, 
Nostrae rei finis adhuc 8) remotus, 
Magnus adhuc nobis superest nodus. 

218. Noster exercitus sane nondum seit. 
In hoc negotio mens nostra quae sit, 
Vei quae ipsos ratio huc concivit, 
Ut 4 ) servire debeat, nemo novit. 

219. Bonum esset compater enarrare, 
Mentem nostram ipsis significare. 
Causas graves singulis inculcare, 
Sic non frustraretur tuum sperare. 

220. Nam si haec ipsis non significemus, 
Interim rem ipsam incipiemus, 
Eveniet id, quod minus timemus, 
Ut per hos vitám nostram terminemus. 

221. Hoc vereor, ne omnes hi recedant, 
E t in ipsa6) acie nos deferant, 

*) E r e d . Nunc verbis blandis territum er igunt , s fölöttök 1. B. 4. 2. 5. 
2) Erede t i l eg Monet Kendium, s fölöttök 2 . 1. 
8) h u c betoldva. 
4) F ö l ö t t e kitörölve e sor Qua in re serviat horum nemo. 
5) E l ő t t e törölve acie. 
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E t subito principi se adjungant, 
E t contra nos arma sua invertant. 

222. Consilium hoc perplacet Kendio, 14. b) 
Exercitus jam paratus in equo, 
E t pedites cuncti adsunt parato, 
Servum *) Kendi expectat2) cum taedio. 

223. J a m et Kendi conscendit equum suum, 
Adstat in medio exercituum, 
E t quos bic sermonem babet pomposum 
Ac si jam possideret principatum. 

224. Regni3) scio filii omnes estis, 
E t patriae miseriam doletis, 
Vos 4) itaque nobiscum sie geratis, 
Ut patriae bodie servatis. 

225. Hunc prineipem omnis ordo perodit, 
Ut perdamus, totum regnum expetit, 
Ergo strenuus sit quisque in bac re, 
Satis regnavit. jam dignus est morte. 

226. His exercitus omnis percellitur, 
Int ra se mussans quisque sie loquitur: 
O deus absit a me talis pestis, 
Ut fiam carnifex tanti principis. 

227. Non sic, ajunt5) nos vocasti celeres, 
Ut nos in prineipem regni armares, 
Sed ut hunc in convivium vocares, 
E t nostra praesentia honestares. 

228. Tales sermones inter hos °) volitant, 
Nam qui ante hac non intellexerant, 
Prodiiionem omnes cohorrebant. 
Hinc7) fictiosi proceres trepidant. 

229. J am et prineeps paratus est in armis, 
E t talia meditatur animis, 
Ut proceres quaerat in hospitiis, 
E t eos invadat ceu8) miles, armis. 

*) Erede t i leg Explorantem, ez törölve s aláírva Servum Kendi . 
2) Eredet i leg expeta^it, n kihúzva. 
3) E lő t t e Scio. 
4) E lő t t e Ram törölve. 
5) inquiunt-ból javí tva . 
6) Eredet i leg istos s e fölé írva, valamint az egész mondat 

számban. 
7) Fö lö t t e e sor törölve: Exinde procerum corda trepidant. 
8) E lő t t e armis törölve. 
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Sed Imrefi dehortatur prineipem, 
Suplex rogat ejus celsitudinem, 
Nam habebit res eventum felicem, 
Si in hospitio obruat hostem. 
Postea,x) namque omnia negarent, 15. a) 
E t se nil mali tentasse clamarent, 
E t ubique nos dire traducerent, 
Quasi per nos, nec lecto tuti forent.2) 
Magna fiet hic eorum 8) querela, 
Quorum 4) vi invesimus hospitia, 
E t si quae nobis evenirent mala, 
Dicent in armatos sumsimus arma. 
Hoc consilio 5) princeps acquievit, 
Ab Imrefio iterum quaesivit, 
Quid igitur facere oportebit, 
Sicarios 6) huc venire nocebit.7) 
Imrefius haec respondet principi, 
Mandet princeps eos huc accersiri, 
Si omnino nil machinatur mali, 
Accersiti huc advenient promti. 
Si vero vocati hic non comparent, 
Si ipsos protinus suspectos reddent, 
Yidebimus post quid nobis facient, 
Nos hic armis invadere vix audent. 
E t hoc consilium princeps acceptat, 
Servum fidum mox vocari imperat, 
Huic equum celerem dari demandat, 
E t cum hac instructione ablegat. 

287. Abi, inquit, indices proceribus 
Qualisnam est causa hujus cunctatus, 
Yestrum invisit me nemo penitus, 
Ecce iter8) ingredi sum paratus. 

238. Eos tarnen tu non prope accedes, 
Neque loquens coram ipsis consistes, 
Manus insidiantium devites. 
Scolpetorum ictus, vide, devites. 15. b) 

*) F ö l ö t t e e sor törölve: Nam sic isii -postea cunctu pemegarent. 
2 ) E l ő t t e esse törölve. 
3 ) Erede t i l eg hinc horum ez törölve s felébe írva. 
4 ) E l ő t t e Quod vi törölve. 
5 ) consilÍMw-ból javí tva . 
6 ) Fö lö t t e kitörölve: Enses expretare non tutum érit. 
7 ) A l a t t a ki törölve: Conspiratio Kendia\ 
8 ) E l ő t t e jam törölve. 

2 3 0 . 

231. 

232. 

* 233. 

234. 

235. 

236. 
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239. Servus equum cogit ictu calcaris, 
Hospitium x) petit gressibus citis, 
J am proceres omnes insident equis, 
E t totus exercitus adstat eis. 

240. Cur 2) inquit3) vestra dignitas moratur, • 
J am princeps iter ingredi conatur, 
Vestrumo ad se venit, miratur, 
Cunctationis causa ignoratur. 

241. Princeps duaum jam progressus fuisset. 
Ni vestra dignitas moram fecisset, 
Baltbasar Cornis sic 4) ait latenter, 
Hi 5) parati sunt, heu 6) Kendi compater. 

242. Cancellarius ait: quid agimus 
Mi compater chare, ecce perimus, 
Tres sunt viae, respondet Cornisius, 
Sed eheu, quam inibimus tutius ? 

243. Aut strenue pugnando peribimus, 
Aut hinc inde vagaturi fugimus 
Aut quod mihi videtur commodius, 
Ad principis gratiam procidemus. 

244. Interea servus proceres rogat, 
Descendant ad principem, sollicitat, 
Interim velox hinc inde equitat, 
E t in nullo prorsus loco restitat. 

245. Breve responsum principi nunctiant, 
Se protinus descensuros affirmant, 
Ipsos 7) repente honores occupant, 
Quis fugám arripere inceptant. 

246. Leonini exercitis dux cervus, 
Hic jam retro nil respicit Kendius, 
J a m ipsi non est cura principatus, 
Es t illi8) dumetum9) regno carius. 

247. Expecta Kendi gloriae 10) splondorem, (sic) 
Exaudi regni gratulationem, 

Előt te Et törölve. 
2) Elő t te Diri törölve. 
3) A sor fe lé írva. 
4) Előt te loquitur mussanter kitörölve. 
5) A k i törö l t Heu elibe írva a Hi. 
6 ) Előt te ii kitörölve. 
7) Ki törölve s ismét alápontozva. 
8) E lő t te sib kitörölve. 
9) E lő t te regno törölve. 

10) Erede t i leg speratam glóriám. 
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Jam tibi dabimt sceptum principalem, 
Ad quam et Bekes adspiravit sortem. 

248. Dum strenue fugit cancellarius, 16. a) 
A pedite eques statim divisus, 
Ad dextram eques, pedes sinistram versus. 
Cum equite est omnis factiosus. 

249. In hospitio est pervigil herus, 
Habet modices duos exercitus, 
Triginta tres juvenes, et aurigae, 
Cum bis est Imrefi cum cbara plore. 

250. Quinquaginta sclopetati deinde,2) 
Cum bis est princeos in montis latere, 
Et solis lux jam incipit surgere, 
En servus principis redit propere. 

251. Ait principi, fugiunt proceres, 
Hoc equites clamitant et pedites, 
Quosdam manu ostendit fugientes, 
En vides eos silvam petentes. 

252. Placet juvenibus ipsos persequi, 
Consentiunt cum istis 3) et drabanti, 
Sed non sic placet benigno principi, 
Cum eo consentit fidus Imrefi. 

253. Forsan insidias habent prope se, 
Quod sane aequum nos perpendere, 
Tandem 4) cuntas qlacet haec sententia, 
Ut boc petat tantum juvenum turba. 

254. Omnes tarnen a fundendo sanguine, 
E t abstineant a bumana caede, 
Prorsus abstineant ab omni nece, 
Tantum proceres conentur5) capere. 

255. Cum proceribus velox fugit Kendi, 
Nulla ipsis super est mens pugnandi, 
Hos juvenes et aurigae persequi6) 
Pergunt et quos possunt caedunt strenui. 

156. Tunc incidunt in viarum compita 16. b) 
Hinc Ujvarinum est via herbida, 

*) E lő t te Iiis törölve. 
2) E lő t t e alii törölve. 
3 ) E lő t t e Iiis et, és e fölöt t istis törölve. 
4 ) Fölöt te e sor tö rö lve : Tandem omnium hae sunt sententiae. 
5 ) Eredet i leg studeant törölve s e fölé írva conentur. 
6 ) E lő t te f er vidi törölve. 

5 3 5 



536 SZAMOSKÖZY' ISTVÁN. 

Hic subsistens procerum 1) túrba stantem, 
Videt in 2) montis latere principem. 

257. Ait Kendi, en ipse princeps is est, 
E t Kornisius dicit certo adest. 
Inquit Kendi: mi compater quid taces 
Nunc epus, si3) quid consilio petes ? 

258. Respondit Komis : adhuc4) est mea mens, 
Revertamur5) ad principem supplices, 
Nam 6) valde benignus 7) est iste princeps, 
Culpam nobis condonabit, certum est. 

259. Cancellarius ait: non audeo, 
Ah compater, me occidet, timeo, 
Vos videritis quid facto 8) sit opus, 
Ego contendam TJjvarinum versus. 

260. Ingressus sic viam Ujvariensem, 
In dumis abjecit principatus spem, 
Kornis vero equum sentit lassatum, 
Brachium dolet sagitta transíixum. 

261. Kornisium tandem ipsum capiunt, 
Et ceu captivum ad principem ducunt, 
Huj us fratrem Georgum 9) occiderunt, 
Nam 10) vivum capere non potuerunt. 

262. E t reliqui omnes sunt dissipati, 
Szatmarinum fugit Pancratz Sennei, 
In hujus comitatu Sarmasagi, 
Sunt u ) et plures conscii hujus rei. 

263. Adsunt qui Georgum Kornis excusant, 
Fuisse rei ignarum affirmant, 
Insontem esse occisum clamitant, 
Sed12) isti quae nunc repeto, audiant. 

264. Cum18) in via est Cornis Balthsar,14) 
E t cancellarius in Szamosuyvar, 

1) Eredeti leg juvenum s e fölé írva. 
2 ) A sor fölé írva. 
3) Előtte est ut consilio füves törölve. 
4) Előt te adest törölve. 
5 ) Előtte Ut törölve. — 6) A sor elé szúrva. 
7) Eredeti leg clemens s e fölé írva. 
8) Előt te sit törölve. — 9) i belőle törölve. 

10) Eredet i leg Quod, ez törölve s elibe írva. 
n ) Fölöt te e sor törölve : Et plures participes hujus rei. 
12) Előtte t ö rö lve : Sed isti has rationes audiant. 
1 3) Fölöt te e sor törölve: Cum adhuc Balthasar Kornis adesset in via. 
14) a ki törölve. 
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Eo tempore Georgus Kornisus 
Bistricium it ad regnix) conventus. 

265. Cancellarius petiit literis, . 17. a) 
Ut ad se veniat Georgius Kornis 
Bistricio, mox 2) Georgus Szekinum, 
Contendit 8) et ingreditur oppidum. 

266. Interim et Balthasar est4) ingressus, 
Georgus Kornis ipsis obvius, 
Fratrem Balthasar hic videt invitus, 
Quid hic agit inquit, quis hic conatus. 

267. Ait fratri : 5) me Kendius vocavit, 
Frater ipsum protinus sevocavit, 
Ipsi omnes conatus aperuit, 
Ut hinc cedat,6) fratrem gemens oravit. 

268. Ad haec fratri sie ait Georgius: 
Nec mihi est meum caput charius, 
Idem est cum vestro meus conatus, 
Non 7) revertar, vivam seu sim mortuus. 

269. Hinc apparet utrum innocens fuit 
E t an sua siue culpa cecidit, 
Ut quaesivit, praemium sie invenit, 
Consertii8) pravi sie merces erit. 

270. Ad diem Marti vigesimum primum 
Dictum 9) annunetiationis festum, 
Ad diem comitiorum praefixum 
Sic protexit10) deus principem nostrum. 

270.11) Cancellarius in Ujvari arce 
Tristatur super suo dedecore, 
Morari timet, sed media nocte 
In Ungariam protinus confert se. 

271. Instar postae 12) velociter procedit, 
Per Tibiscum apud Tokaj trajicit. 

*) Eredeti leg jam venit ad, törölve s felibe írva it ad regni. 
2 ) Előt te Komis tendit törölve. 
3 ) Előt te Pergit törölve. 
4 ) Beszúrva a sor föle'. 
5 ) Frater-bői j av i tva . 
6 ) Eredeti leg secedat, törölve s felibe i rva hinc cedat. 
7) Fölöt te e sor törölve Sive vivam sive cadam mortuus. 
8 ) Fölö t te e sor k i t ö rö lve : Quod promeruit miser sustinuit, obtinuit. 
9 ) Eredet i leg Quem s ez elibe írva. 

1 0) Eredeti leg servavit s e fölé írva. 
J 1 ) Kétszer a 270. , í ráshiba. 
1 2) Eredeti leg Postae ins tar , s felettök 2. 1. 
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Se esse legatum ubique blactit, 
Sic: currere me regni causa cogit. 

272. Ad sponsam suam mox in Szerencz venit, 
Hic proprium 1) thesaurum convasavit,a) 
Atque regni pecuniam sustulit, 3) 
Quae in Portám Turcae mitte debuit. 

273. Multum abstulit, sed hoc nihil foret, 17. b) 
E t si furtum domino pudor esset, 
J am varia ejus patet machina, 
Quae ante mire fűit occultata. 

274. In Uyvar confregit magnam bombardam, 
Hinc 4) plurimam cudit falsam monetam, 
Eorsan hac uti voluit in Parno, 
Quo principem invitaverat primo. 

275. Aeneos numos nolunt septem castra, 
Fides Kendi aenea est facta, 
Ad superiora sic pergit5) loca, 
Ut hoc aere hic ematur gratia. 

276. In itinere sic consolatur se: 
Tutelam petet a Matthia rege, 
Turbam tollet fmium supremorum, 
Si invadet regnum septem castrorum. 

277. Non dolebit princeps si rex6) tutetur, 
Modo communis pax non violetur, 
Secundum7) legem Kendi judicetur, 
E t 8 ) latae culpae crimen ponderetur. 

278. Septem castra nonne satis turbasse? 
E t superiores vis concitare, 
A 9) machinis cessare cur non potes, 
Sed et istinc praenium 10) dignu feres. 

279.n) Postmodum princeps iter aggreditur, 
Cum paucis Bistricium ingreditur, 
J am adest omnis ordo in conventu, 
Expectant principem hilari vultu. 

Eredeti leg depositura s e fölé irva. 
2) Előt te sustulit kitörölve. 
3) Előt te quam tenuit kitörölve. 
4) Fölöt te e sor kitörölve Ex hoc aere falsam cudit monetam. 
5) Eredet i leg Cum aere it ad suprerna, s ez alá irva az egész. 
6) Eredet i leg sic s ebből javí tva . — 7) Előtte Et mo törölve. 
8) Fölöt te e sor törölve Laesae Majestatis crimen notetur. 
9) Fölöt te e sor törölve A machinis cur non potes cessare, a fe le t tük 

1 . 3. 4. 5. 2 . 
10) Előt te justum törölve. — u ) 278-ból javitva. 
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280. Totum regnum convenit postridie, 
Ut conventus causam teneat quisque, 
Totique regno princeps denunciat, 
Ne quid conventus adhuc constituat. 

281. Sed legibus expendatur,x) id primo: 18. a) 
Nobile regnum pandat judicio, 
Qualis poena debitur tali reo, 
Qui tale molitur prineipi suo. 

282. Director responsum suum perserit, 
Quo perfidos proceres accusavit, 
Sed director nondum animadvertit, 
Quod et ipsum haec poena simul tangit. 

283. Rebellionem conventus ponderat, 
Ac sedulo justam poenam ruminat, 
Sed 2) non invenit alium exitum, 
Quam ut est in regni decreto scriptum. 

284. Primae partis binus iste titulus, 
Decimus quartus et dicimus (sic /) quintus 
Hi notas perfidiae enumerant, 
Et simul sententiam pronunciant. 

285. Quisquis, aiunt, manum tollit impiam, 
Et in principem sumit armaturam, 
Vei quisquis conabitur ejus vitám, 
Ferro violare heri personam: 

286. Vei latronis instar vi ingreditur, 
In qua domo cunquam princeps moretur, 
Vei quieunque hoc facinus committit, 
Ut falsam monetam clanculum cudit. 

287. Hic decretum multo plura continet, 
Ut quot casibus rebellió constet, 
Quae omnia cum in summám contraxit, 
Tandem eorum poenam sic exprimit: 

288. Talis homo vitám suam amittit, 
E t bona ejus cuncta fiscus capit, 
Haec istic quisque legere poterit, 
Qui latius intelligere cupit. 

289. Hanc ergo sententiam pronunciant, 
Et quidam suo pondere confirmant, 
Et nonnultis suum praemium dabant, 
Kornisum in Kővár vinetum mittebant. 

290. Julam, Papmező, Szamosuyvarinum 18. b) 
E t reliqua bona factiosorum 

x) hoc előtte tör. 
2) Fölöt te Sed nullám invenit törölve. 
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Occupari jubet princeps propere, 
E t incolae se dedere repente. 

291. Jobannes Thordensis snb baec tempóra 
Fungitur bujus regni directum,*) 
Bistrici2) quadam die domiuica 
Conscendit aulicorum palatia. 

292 Conscidit et ipse ac3) meditatur. 
E t simul nonnullis talia fatur, 
Si Tkordam semel hinc regrediatur, 
Directura postliac non fatigatur. 

293. Vix dum sermonem4) istum proloquitur, 
Drabantus mox ante ipsum sistitur, 
Inquit orphanorum pressor et hostis, 
Surge, quia captivus es principis. 

294. Ex sala directorem hunc deducunt, 
Ad tempus coeco carceri includunt. 
Tandem ad diem sabbathi producunt, 
E t ante portám hominem suspendunt, 

295. Cum die sabbathi mane surgitur. 
Et ex conventu quisque egreditur, 
Cum directore jam nemo liquitur, 
Nam pensilis a vento agitatur. 

296. Sic factum cum factiosa cohorte, 
Quae noluit5) domi conquiescere 
Exemplum elati discant sumere,. 
E t cavent in principem surgere. 

297. Inconstantia proceres non decet, 
Nam haec illis vel in servis displicet, 
Si planetae eos altum extollant, 
Quare semet ipsos sic dehonestant ? 

298. Haec scripta fideles non aegreferent, 
Sed breve chronicon libenter legent, 
Scio qui contemnunt, Kendio favent, 
Sortem ipsius capiant qui fovent. 

Finis. 

(Eredeti kézirat a szerző javításaival a berni városi könyvtárból : Handschrift 
148 der Bongarsischen Sammlung.) 

1) Előtte dict törölve. 
2) Eredet i leg Ferre hic és e felé irva. 
3 ) Előtte cogitabundus et mira kitörölve. 
4) Előt te proloquitur kitörölve. 
5 ) Előtte nam törölve. 
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Szükségesnek tart juk az eredeti kézirat néhány sorát liü 
fac-similében bemutatni, leginkább annak igazolásáúl, bogy a 
munka Szamosközy tollából ered. 
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