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BEVEZETÉS. 

Midőn Báthory István fejedelem (1576 március 3-án) 
hadseregszámba menő díszes kíséretével kivonult 

Gyulafehérvárról és Moldován keresztül Lengyelor-
szágba sietett, hogy elfoglalja királyi székét, utódjául 
testvérbátyját, Báthory Kristófot jelölte meg. Jobbat 
nem is szemelhetett volna ki ennél, a tapasztalt, vallásos, 
világjárt, tanul t embernél, aki fiatal korában — az 1546 
—47 közti években Flandriában Y. Károly császár lová-
sza és a császári lovak betanítója volt.1 Megfordult An-
gol- és Spanyolországban meg olaSz földön is, sőt kikül-
detésben jár t Párizsban, hazatérő ú t j ában pedig Német-
országban. la 

Az előkelő császári udvarban sok szépet látott és 
tamilt s miként István király szokta mondani, lelki 
nemessége is spanyol hatás alatt alakúit ki, megnyerő 
kedves modora mellett. Iránta tanúsított hódoló tisz-
teletét is annak tulajdonítá. Ezek folytán oly megértő 
szeretetben éltek, hogy bárhol jelentek meg együttesen, 
soha külön lakást és szolgaszemélyzetet nem tartottak, 
mert mindig együtt voltak.2 

Hazatérve, Báthory Kristóf később (1558 tavaszán) 
Izabella királyné követe Párizsban,3 m a j d váradi ka-
pitány s egyúttal Bihar vármegye főispánja. Megfon-
tolt elhatározását királlyá választása nagy jelentőség fi 
tényével együtt Báthory István az 1576 január 28-án 

1 Egykorú néniét nyomtatott feljegyzésből Martian Julián, 
az Erdélyi Múzeum 1910. évf. 53. 1. 

l a Szamoslcözy István feljegyzése; Történeti maradványai 
I. köt. 192. 1. 

2 Bolognetti Albert nuncius jelentése a királlyal folytatott 
beszélgetéséről, Krakkóban írt 1585 május 15-i levelében, Monu-
menta Polonica Vaticana tom. VI. p. 297. 

3 Izabella királyné — életrajzom (Budapest, 1901) 460. 1. 



VI Bevezetés 

megnyilt, tíz napig tartott medgyesi országgyűlés színe-
előtt jelentette be a rendeknek: megtoldva avval a sú-
lyos nyilatkozattal, hogy tekintettel az ország nehéz, 
nemzetközi helyzetére, Erdély kormányzásának gond-
ját továbbra is örömest vállalja s ezért minden fonto-
salbb határozatot hozzá kell jóváhagyásra felterjeszteni.. 
Ezt természetesein, igen bölcsen nem vették be a végzé-
sek közzé, megelégedvén mindössze avval a hálálkodó 
kijelentéssel, hogy ő Felsége jövendőben az mii jónkról 
el nem felejtkezik, hanem minden segítséggel lészen* 
Az erdélyi rendek e tapintatos el járása nagy körülte-
kintésre vall, dicsérvén egyúttal a király kiváló diplo-
máciai érzékét is. Tetézte ezt még avval, hogy ehhez a 
megállapodásához a porta hozzájárulását is sikerült 
megnyernie; kivált miután István király biztosította, 
hogy fejedelmi címét bá ty ja addig nem használja, amíg 
hírét nem veszi megikoironáztatásának. Ez is megtörtént 
május elsején Krakkóban s bár ettől kezdve Kristóf ön-
állóan kormányzott, egyezségük értelmében minden je-
lentékeny ügyben és nagyobb birtokadományozás el-
döntésében kikérte István király tanácsát. Külügyi dol-
gokban meg természetesen semmit nem végezhetett elő-
zetes hozzájárulása, tanácsának meghallgatása és szen-
tesítése nélkül. Ez így rendjén is volt, mivel közel, öt 
évi erdélyi kormányzása alatt annyira megismerte az 
ország viszonyait, előzőleg — bécsi kényszerült tartóz-
kodása idején — meg a német-római birodalom helyze-
tét s egyben a császári udvar s a Magyar királyi kan-
cellária körülményeit, hogy tapasztalatait valóban nem 
lehetett volna mellőzni. 

Ez a jól bevált ú j rend olykor hátráltatta ugyan 
egyik-másik dolog gyors elintézését, de viszont meg-
nyugtatta a tekintetben a rendeket is, hogy azt az or-
szág s a köz érdekében helyesen valósították meg. Kor-
mányzása így nyugodtan és zökkenő nélkül folyt öt 
esztendőn át. Ekkor azonban Kristóf betegeskedni kez-

4 Az Erdélyi Országgyűlési Emlékek II. köt 576. 1. 
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dett s mivel e miatt halála esetére utódjául — István 
király helyeslő „izenete" folytán4® — nyolc éves fiát, 
Zsigmondot kívánta látni, ezt a rendekkel (1581 május 
1-én) a kolozsvári országgyűlésen megválasztatta. Ek-
ként lelkileg megnyugodva, a nemrég elhunyt feleségét 
sirató fejedelem még a hó vége előtt — május 27-én •— 
ötvenegy éves korában meghalt. 

Báthory Kristóf haláláról június kilencedikén érte-
sült István király Vilnán, ahol akkor tartózkodott.5 A 
váratlanul jött gyászhír mély hatást tett a királyra, akit 
bátyjához ritka benső testvéri szeretet fűzött. De miután 
szívén viselte Erdély és kiskorú fejedelme ügyét, az or-
szág kormányzását a tanácsurakra bízta. Az erről szóló 
utasítást magyarul írta meg. Bevezetésében dicséretét 
fejezte ki ugyan eddigi tevékenységük ért és eljárá-
sukért, de inté őket, hogy ezentúl ne legyen köziük helye 
semmi magánérdeknek, irigységnek és gyűlölségnek, 
mert a kiről effélét hall, oly orvossággal köti be, mely 
könnyen elválasztja az élettől.6 

A fontos államiratot Berzeviczy Mártonnal küldte 
be Fejérvárra, hogy ott élőszóval és gyakorlati taná-
csokkal is megszervezze az erdélyi kormányt s aménv-
nyire lehet, véget vessen a főurak közti örökös félté-
kenykedésnek iés pártoskodásnak. Ezt kívánta a király 
megbélyegezni fenyegető kemény szavaival, miután 
keserűséggel értesült az urak közt lábra kapott áldatlan 
torzsalkodásról. Az államügyeket ugyanis a tizenkét 
tagú kormánytanács vezette. Persze valamennyi t ag ja 
ritkán lehetett együtt. Ilyenkor 7—S ember írta alá és 

4a Ezt az üzenetét István király Kendy Sándor és Sombory 
László ú t j á n küldte be Báthory Kristófnak, akitől azok 1581 már-
cius első hetében érkeztek volt hozzá Varsóba, megvitatni ezt a 
nagy fontosságú ügyet. (Caligari. János nuncius 1581 március 10-i 
tudósításában; Levelezése 578. 1.) 

5 Zamoyski János kancellár részvétlevele szerint, a Történelmi 
Tár 1892 évf. 691. 1. 

6 A király 1581 június 12-i utasítása szövegében, kötetünk 
első darabjában. 
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pecsételte a rendeleteket, származásuk és szereplésük 
szerinti sorrendben, így: Apaf i István, Kovacsóczy Far-
kas, Gá l f fy János, Kendy Sándor, Kendy Ferenc, i f j abb 
Bátliory István és Csáky Dénes.7 Magukat az iratokat 
a tanult egykori páduai deák, Kovacsóczy fogalmazta, 
az egyetlen tollforgató köztük, a dalmata-horvát szár-
mazású bevándorolt és magyarrá vált idegen, kinek a 
gőgös, rá tar t i erdélyi főurak sohasem tudták megbo-
csátani, hogy „egyszerű orvosból"* lett kancellár jutott 
föléjük.8 

Ily viszonyok közt és ennyire kedvezőtlen légkörben 
hamarosan kitűnt, hogy az István ki rá ly által jónak 
képzelt kormányforma fenntartása nehézkes. Hiszen 
sürgős ügyekben olykor hetekig kellett a király 
szentesítésére várni, másfelől, bár egyszerűség kedvéért 
a tanácsurak közül csupán négy intézte a dolgokat, 
ezek kezét a teljesszámú szenátus, ezét meg a király 
végzése korlátozta. Az e miatti keserűséget persze nem 
volt szabad éreztetni a királlyal, akire mindig elisme-
réssel gondoltak. így midőn hírét vet ték 1582 tavaszán, 
hogy békét köthetett a muszka fejedelemmel, a rendek 
hálát adtak érte Istennek, kévánatos és boldog succe$-
sust k ívánván minden dolgában, hogy ő felsége az mi 
rólunk való gondviselésében is mehessen elő, mint eddig 
is nyilván megtapasztaltuk és láttuk voltaképpen ő fel-
ségének minden gondviselését.9 

Az ügyeket intéző tanácsurak helyzete azonban 
nem volt nagy feladataikhoz mérten megfelelő. Nyo-
masztóan hatot t reájuk mindenek felett az ország ke-

7 A kormány tanács ily kiadványa — a teljes s á m ú pecsé-
tekkel — igen ritka; egy példányát hat címerespecséttel, lema-
radván rajzunlkiról az Apafi Istváné, kiadtam Berzeviczy Márton 
életrajza (Budapest, 1911) 141. 1, 

8 Ferrante Capece kolozsvári jezsuita nyilatkozata alapján, 
Berzeviczy Márton—életrajzom 140. 1. 

9 Az 1582 április 29-én megnyilt gyulafehérvári ország-
gyűlés megnyitó első végzésében, az Erd. Orszgy. Emlékek III. 
köt. 166. 1. 
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servés pénztelen állapota, úgy, hogy a tárház majdnem 
mindig üres volt s e miatt a lmvi zsoldosztás s az 
udvari emberek fizetését gyakran késedelmesen lehetett 
csak teljesíteni, ami természetesen nyugtalanságot és 
elégedetlenséget okozott. De nagyobb b a j volt ennél az. 
bogy nélkülözték a kellő tekintélyt, főleg a miatt, hogy 
a soros tanácsurak sokat tartózkodtak családjaiknál, 
vidéki nemesi kur iá jukban ős mivel kevés időt tölthet-
tek az udvarban, az ügyek elintézése késedelmet szen-
vedett. Ezt nyíltan — és büntetlenül — lehetett ország-
szerte tárgyalni, sőt megjelentették magának a király-
nak is úgy a futárok, mint azok az urak, akik ügyes-
bajos dolgaikat személyesen óhajtották krakkói palotá-
jában (vagy egyebütt) a királlyal megbeszélni. 

A szűnni nem akaró panaszok jogosultságát a ki-
rálynak is be kellett látnia. Hogy tehát intézményesen 
javítson a helyzeten, végre is magához hívat ta a tanács-
urak néhányát s a mint azok az ú jév elején (január 
utolsó hetében) Kovacsóczy Farkas kancellárral meg-
érkeztek Krakkóba, közeli csendes niepolomicei vadász-
kastélyában a király napokon át tárgyalt velük az or-
szág legfőbb feladatairól10 és a kormányzás dolgában 
követendő eljárásukról. Ennek vezérelveit (ellentétben 
első elgondolásával) István király a hármastanács — 
triumvirátus — formájában látta legjobban biztosított-
nak. Az ú j kormányzat általános kérdéseiben (a ki-
rály erélyes fellépése folytán) hamar megegyeztek. A 
tanácsurak ekként február 10-én már útrakészen álltak 
a hazaindulásra,11 nem tar tván tanácsosnak az otthon-
maradt szenátorokat túlsokáig vezető nélkül hagyni. 
Kovacsóczynak azonban meg kellett várnia, amíg a ki-

10 Megérkeztükről szemtanuként Possevino Antal jezsuita atya 
tett jelentést Rómába Niepolomicéből, Í585 január 27-i levelében, 
Monumenta Poloniae Yaticana torn. VI. p. 69. 

11 Possevino í r ja ugyanis 1583 február 10-i jelentésében: Hora 
vado a Cracov iá . . . gliaché vanno i senatori di Transilvania verso 
quelli parti. (Mon. Pol. Vat. torn. VI. p. 115.) 



X Bevezetés 

rály és Berzeviczy kancellár aláírásával megerősített 
függőpecsétes, díszes hár tya-okmány az erdélyi kancel-
láriában elkészül, mert anélkül nem térhetett vissza a 
fejérvári udvarba. így jött létre 1583 március 6-án az a 
nagyszerű pontos utasítás, melynek rendelkezései sze-
rint a tanácsurak otthon ú j életet kezdhettek. Ám erre 
kellemetlenül vállalkoztak és elégtelenségüket hangoz-
tatva sehogy sem merték a nagy feladat teljesítésére 
magukat rászánni.12 Csakhogy a király akarata elől ki-
térniük nem lehetett s végre is el kellett fogadniok a 
terhes megbízatást. 

A háborgó lélekkel felérkezett erdélyi küldöttség 
tagjai tehát megnyugodva vették tudomásul a király 
döntését és szebb jövőről ábrándozva távoztak, elragad-
tatással tárgyalván hazatérő út jukon ő Felsége i rántuk 
tanúsított lekötelező jóságát. Ez abban is megnyilvá-
nult, hogy emlékül mindegyikük udvar i szolgáló lelké-
sze, a tudós Sokolowski 'Szaniszló ép akkor megjelent 
s a király költségén nyomatott De oerae et, falsae eccle-
siae discrimine című szép munká jának egy-egy díszkö-
tésű példányát kapta a király sajátkezű dedikációjá-
val ékesítve. A szászoké köziil kettő mainapig reánk 
maradt. Sjiveg (Hueth) Albert szeibeni királybíróénak ez 
az ajánlása: Stephanus Rex Poloniae Alberto Syvegh Ju-
ciid Regio Cibiniensi ad cognoscendam lutheranae sec-
iae vanitatem etc. donaoit Steph. R. P. A Koch Jakab 
medgyesi bíró példányán viszont ez a rövidebb ajánlás 
olvasható: Stephanus Rex Poloniae Joachimo Kok Magit-
tro Civium Megesiensi dono dat Steph. R. P. Az első pél-
dány ajánlásának keltéből ennyi látszik: Datum in arce 
nostra Regia Niepolomicensi triuin miliarium a Cracovia... 
Anno domini 1583, mivel a könyvlap szeglete a napke-
lettel leszakadt; de az március 3-ika lehetett, amely 
napon Süveg a szászok kiváltságleveleinek hitelesítését 

12 Ezt a tanácsurak maguk -vallották meg amaz J583 december 
22-i beadványuk bevezetésében, amelyben felmentésüket 'kérték a 
királytól elsőévi szolgálatuk végén. 
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kérte a királytól,18 amit aznap meg' is kapott irántuk 
való jóindulatból.14 

Pár napi készülődéssel az erdélyi követek Bialob-
rzeski Márton kanieneci püspök kíséretében keltek útra 
haza Erdélybe, akit a király 1583 február 13-i levelével 
indított be Kristóf fejedelem temetésének elvégzésére. 
A püspök teljes előkelő udvartartását magával vitte a 
nagy, nehéz útra, amennyiben Moldván keresztül már-
cius 11-én ér t kilenc kocsival az ojtozi szoroson át Bras-
sóba1^ s folytatta onnan tovább ú t j á t Gyulafehérvár 
felé. Ott az emlékezetes temetés 1583 március 24-én 
ment végbe a jezsuiták templomában, mindenben István 
ismert elrendelése szerint. 

I. • 
A kinevezett Erdélyi húr mast amies tagjai voltak a 

megmaradt szavazó tanácsurak mellett a tapasztalt, 
bölcs lónai Kendy Sándor, a nélkülözhetetlen tanult Ko-
vacsóczy Farkas kancellár és a pénzügyekben jártas Som-
bory László. Elnökük lett koránál fogva is Kendy Sán-
dor, a hozott végzések végrehajtója a kancellár, de az 
iratokat a kiskorú fejedelem írja alá, az adományleve-
leket pedig a kancellár ellenjegyzésével adják ki és tar-

talmukért felelősséggel tartozik. Az ú j rendtartás nagy fel-
tűnést keltett Erdélyben s arról az egyik tanácsúi*, if jabb 
Báthory István főispán házi naptárában külön is meg-
emlékezett; nem tagadván, hogy az intézkedést a rendek 
nagyrésze ellenezte. 

A nagy tekintélyű főúr szavaira később sokan visz-
szaemlékeztek, midőn jóslása nemsokára bekövetke-

33 Schüller G. A. közlése alapján, a nagyszebeni Kirchliche 
Blätter aus der ev. Landeskirche A. B. in den siebenbiirg(ischen) 
Landesteilen Ungarns c. hetilap; 1912. évf. 577. lapján, a szebeni 
Brnkenthali-Múzenm könyvtárában fennmaradt két kötet ismerte-
tése kapcsán. 

14 Kiadtam Báthory István király levelezése II. köt. 219—220. 1. 
14a Egykorú bejegyzés Brassó város számadáskönyvében; 

Hurmüzaki: Docnmente XI. köt. 825. 1. 
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zett.15 Egyébként e fontos ügy történetének ismeretéhez 
tartozik az is, hogy a hármastanácsba maga Csáky Die-
nes is vágyott s hogy királyi nagybá ty ja nem nevezte 
ki, az neki annyira fá j t , hogy még az év végén is fel-
emlegette.16 Pedig a király igen bölcsen cselekedett, mi-
dőn vágyát nem teljesítette, mert rosszakarói méltán el-
fogultsággal vádolták volna, ha unokaöccsét is kinevezi 
vala. 

Napok teltek bele, amíg a beható tárgyalások alap-
ján az erdélyi kancellárián Berzeviczy Márton gondos-
kodásával az utasítás latin nyelvű pergament-példánya 
illő módon elkészült s azt a k i rá ly — kancellárjával 
együtt — 1583 március 6-án aláírhatta. Ez az irat valósá-
gos remekmű: tartalmánál és szépségénél fogva egyaránt. 
A nevezetes okmány megállapítja Erdély ú j kormány-
zásának rendjét és közigazgatását, az „országnak gondja-
viselésére" kinevezett helytartókra jóformán korlátlan 
hatalmat ruházva. A három prézesnek állandóan a fe-
jérvári udvarban kell tartózkodnia s naponta üléseznie 
a folyóügyek letárgyalása végett; de amennyiben va-
lamely nehéz és szokatlan dologban nem bírnának meg-
egyezni, kötelesek levéllel behívni a bírákként szereplő 
tanácsurakat s azokkal együttesen tanácskozni. I1] nhgy-
tanácsban a kancellár terjeszti elő a tárgyalandó ügyet 
kellő indokolással s ahhoz minden egyes tanácsúr szól-
jon hozzá, leadván a maga votumát s ha megegyeztek, 
a hozott határozatot •— sentenciát — az elnök (Kendy 
'Sándor) mondja ki. H a azonban nem tudnának egyez-

15 Ó-naptár szerinti feljegyzése így szól: 25. Februarii 1585 
a Rege Poloniae creantur Gubernatores íregni Transvlvaniae 
Alexander Kendi, Ladislaus Sombora, Wolfgangus Kouaciocv, om-
nibus fere regni proceribus contradicentibus etc. Hac in re verő 
Legatione fungebatur Georgius Sybrik. (Anton Kurz: Nachlese, 99.1.) 

16 Errőll Posse vi,no Antal jezsuita atya (Kassáról írt 1583 októ-
ber 29-i levelének e soraiból értesülünk: Serive un nobile di Tran-
silvania, nominaío Dionisio Chiakio, di cui intendő ch'egli resta 
scontento del Re poiché non lo fece l 'uno fle i. tre governatori di 
quella provincia. (A vatttkáni ltár Nunz. di Polonia 15. C. köt. 146 1.) 
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ségre jutni, halasszák más időre a dolog újabb tárgyalá-
sát s azt addig hányják-vessék meg, míglen megegyene-
sedvén és egy-érte lembe lévén egyhangúlag elfogadják. 
Ám, ha megegyezésre nem juthatnának, terjesszék fel 
az ügyet a királynak, hogy azt idején megláthassa és 
határozhasson benne. 

A magtalan kihalás folytán vagy más úton a kincs-
tá r ra szálló jószág el adományozásában „a régi va jdák 
szabadságát követve" 32 házjobbágyig menő birtok ado-
mányozásához van joguk, míg a fejedelem neve alatt 
nagyobb birtoktest d on ati ójában a király dönt. 

A „fiskus"" uradalmaiba tiszttartókat a kormány-
tanács nevez ki, kivéve a fontosabb erősségekbe, ami-
lyen Yárad, Karánsebes és Szamosújvár, melyekbe tiszt-
tartót a király fog kirendelni. 

Részletes utasítás rendelkezik az udvari tisztek és 
lovasok, a várak őrsége fizetéséről, valamint a tárházról, 
melyet István király a kipróbált Sigér Jánosra bízott, 
avval az elgondolással, hogy „az mennyire tőle lehet,, 
nagyobbra viheti az országnak jövedelmét" megfelelő 
adószedők alkalmazásával. 

Művelődéstörténeti fontosságú végül az okiratnak 
az alig tíz éves fejedelem, Báthory Zsigmond nevelését 
illető intézkedéseinek sorozata. Az i f j ú ellenőrzését a ki-
rály a hopmesterre bízta, kötelessége lévén az is, hogy 
akiknek tisztje lészen, hogy a fejedelem asztalát megvesse 
és ékesítse, étkét elfogja, este neki megágyaljon, tiszták, 
hűségesek és szorgalmasak legyenek, a gyermek-ifjú 
játszótársai meg erkölcsösök. 

Nem feledkezett meg a király a követek és külső 
emberek rangjukhoz illő fogadtatásáról sem, meghagy-
ván szigorúan az Erdélyországban és magyarországi 
részeiben (azaz partiumban) működő különböző tisztvi-
selőknek és lakósoknak, hogy ezt a rendelését minden 
cikkelyében „megszeghetetlenül" megtartsák, a kineve-
zett helytartókat tiszteljék és féljék, és semmit hívségük-
től és tisztjüktől idegent cselekedni ne merészeljenek. 
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E szigorú intézkedéseket tartalmazó okmány bemu-
tatását a király két jeles hívére bízta: a tollforgató lite-
rátus Gyuláy Pá l t titkárra, meg a harcokban edzett eré-
lyes Sibrík György kapitányra. Ez a bemutatás Báthory 
Kristóf mostanáig elhalasztott temetése u tánra maradt . 
Gyuliay olvasta fel szép csendesen, de az irat lényegét 
s a király valódi szándékát erre az első olvasásra a 
rendek alig értették meg. Hiszen mindenek felett azt 
vették ki belőle, hogy az ú j szabályrendelet jóformán 
semmit nem változtat az eddigi helyzeten, csak annyit, 
hogy négy helyett most három tanácsúr vezetné a dol-
gokat; holott a rendek azt kívánták, hogy egy ember 
álljon az újjászervezett kormány élére. Szavazatukat 
tehát elhalasztották s csak további kétnapi tárgyalás és 
veszekedés u tán fogadták el a javaslatot, bár most is 
csupán, miután 'Sibrik külön végigjárta a tanács- és fő-
urakat , ígéretekkel és megfélemlítéssel igyekezvén őket 
az ügynek megnyerni.17 Annyi bizonyos, hogy, miként a 
„hármastanács" a dologról Thorma Kristóf konstanti-
nápolyi követnek beszámolt, a rendek nem értették meg, 
hogy ő felsége tulajdonkép semmi újítást az ittoaló 
állapotban nem tett, csupán azt akarta, hogy szüntele-
nül gondot viseljenek a fejedelem nevelésére s a közön-
séges szükségekre;18 amit most a király szigorúbb ellen-
őrzéssel akart elérni. 

II. 

Az ú j kormány tanács irat váltását a királlyal egy 
pompás leveleskönyv tartotta fenn számunkra. Ebből 
néhány 1583—84 közti érdekesebb darabot néhai Szilá-
gyi Sándor adott ki a szerkesztésében megjelent „Er-
délyi Országgyűlési Emlékek" III. kötetében, megje-
gyezvén, hogy azokat az Országos levéltár gyüjtemé-

17 A tárgyalások részleteit bővebben ismertette Szilágyi 
Sándor, az Erd. Orszgy. Emlékek III. köt. 48-49. 1. 

18 Az Erdélyi hármastanács idézett levelében 1585 április 
5-ről; kötetünk Függeléke II. része 1. sz. a. 
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nyéből közli.19 Ám a megjelölés nem pontos, mivel nem 
gyűjteményről van szó, hanem egy nagy ívrétű, bőr-
kötésű, írása szerint, a XVIII. század második föle vé-
géről származó 481. lapnyi vastag könyvről, teleírva 
olyan értékes jelentésekkel, melyeknek eredeti példá-
nyai idők folyamán immár rég elpusztultak és sehol 
meg nem találhatók. 

A becses köztörténeti jellegű kötet provenientiájá-
ról Nagyaj ta i Kovács Is tván égy kis jegyzete tájékoz-
tat. E szerint ezt gróf Bán f fy György erdélyi kormány-
zó 1794—95-ben másoltatta le a maga számára a gróf 
Batthyány Ignác hercegprímás könyvtárában őrzött 
eredeti protokollumról. A gubernátor halála után 
könyv- és levéltára örökösei közt felosztatván, ez a ka-
marai levéltárba jutott s ma az Országos Levéltár tulajr 
dona.20 Maga az eredeti a gyulafehérvári káptalani le-
véltárból juthatott erdélyi püspök korában a nagy 
könyvgyűjtő birtokába és halálával az esztergomi pri-
mási levéltárba12 s onnan később a főszékesegyházi 
könyvtárba, melynek ma egyik nagy értékű kézirata. 
Ennek ellenére teljesen ismeretlen maradt s magam 
voltam az első. ki belőle egyes darabokat közöltem.22 

Az Erdélyben használt papirosok ismert víz jegyű 
(25x35 cm nagyságú) 711 lapnyi kötet23 nyilván a király 
utasítására készült a fejérvári udvari kancelláriában, de 
miután nincs semmi írott, avagy rányomtatott címe, 
lehet a neve ennek is Proíocojlum Bathorianum, mint 
a Magyar Nemzeti Múzeum hasonnevű értékes köteté-
nek. amely azonban egyes fogalmazványokból és máso-

19 Az Erdélyi Országgyűlési Emlékek III. köt. 46. 1. 
20 Az Erdélyi Történelmi Adatok I. köt. 268-9. I. Kolozsvár, 

1835. 
21 A Lányi-Knauz-féle Magyar egyház,történelem II. köt. 

149-150. lapján; 1869-ben még innen idézi, néhány sora kapcsán. 
22 Bukaresti Documente-kiadványom II. és III. kötetében, 

1930-31-ben. 
23 A kötet egyébként TI2 lapnyinak veendő, amennyiben lap-

számozásakor a 397-ik lap után újra 596 lap jutott s a tévedést 
később sem vették észre. 
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latokból van összefűzve s nem tulajdonképeni leveles-
könyv, mint ez az esztergomi. Egyébként korábbi annál , 
Báthory erdélyi fejedelemsége éveiből való iratokkal . 
Kiadta néhai Szalay László,24 Báthory Istvántól eredő 
darabjait betűhíven magam, a király levelezésében.25 

A tiszta lapokat tartalmazó vastag könyv első irata 
István király Niepolomice várában, 1583 március 6-án 
írt utasításának szövege, amellyel Erdély kormányzá-
sára egy háromtagú tanácsot nevezett ki. Ezt a k i rá ly 
rendeletére Kovacsóczy kancellár irat ta be a protokol-
lumba, melyet a legelső futár-alkalommal aláírás végett 
átküldött hozzá. I ránta való hódoló kedvezés folytán 
azonban a kancellár jellegzetes szép írásával sajátkezé-
vel ír ta le a kötet első három lapján Báthory Kristóf 
fejedelem temetésének rendjét és részletes lefolyását, 
latinul s ez ekként leghívebb — hivatalos — emléke.25a A 
visszakapott protokollumba aztán ő Felsége szigorú meg-
hagyása szerint be kellett jegyezni a tőle érkező orszá-
gos fontosságú, közérdekű vagy a külföldi kapcsolato-
kat megvilágító jelentéseket és utasításokat, a hármas-
tanács által tárgyalt ügyek határozatainak s egyszóval 
válaszuknak teljes szövegével együtt, hogy tükörként 
mindig szemük előtt lehessenek. Hogy ez volt a bölcs 
király elgondolása, mu ta t j a az, hogy a kormány tanács-
nak szóló latin utasítás szövegét — a kötet első darab-
jaként — megerősítette sajátkezű, meg erdélyi kancel-
lárja, Berzeviczy Márton aláírásával. Ez aláírások kö-
zül a királyét aztán a gyulafehérvári kancelláriában 
(mintegy nagyobb hitelesség keltése kedvéért) hosszú 

24 Az 1571-78 közti magyar leveleiket tartalmazó becses gyű j -
teményt Szalay László adta M Pesten, 1860-ban „A magyar tör-
ténelemhez" című kiadványa I. köteteként, de mivel a végig 
magyar forrásmunka nem volt kelendő, két évre reá „Erdély és 
a Porta" ú j címlappal bővítve adta ki, 8-rétű 373 lapon, 

25 Báthory István erdélyi fejedelem és> lengyel király leve-
lezése (1556-1586) című kétkötetes munkámban. Kolozsvár, 1944. 

25a Kiadtuk kötetünk Függeléke I. darabjaként . 
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ideig a folytatólag kapott és bejegyzett későbbi levelek 
végé re is rávezették a könyvbe, jól-rosszul utánozva 
kezevonását.20 A beérkezett és kimen! leveleket többen 
(s különböző íintával) másolgatták be a protokollumba, 
a szerint, hogy melyik íródiák volt soros a „prézesek"' 
mellett s ez így ment szigorú következetességgel a király 
haláláig — 1586 végéig — a 214-ik lapig. De követve a 
jogszokást, folytatták: azután is, 1594 júniusi 25-ig, a pá-
ratlan értékű leveleskönyv utolsó darai)ja keltéig. Párat-
lannak mondható azért is, mivel a kormánytanácsnak 
Juszuf budai basától27 és mások leveleiből is találunk 
benne kalligrafikus török írással belemásolva tizenhár-

A kötet írásának jellege nagyon egységes, mert gon-
dosan vigyáztak arra, hogy ne tűn jék fel, hogy darab-
jait többen másolták belé. Azért természetesen kisebb-
nagyobb eltéréseket vehetünk benne észre, a szerint, hogy 
az egyik íródiáknál gyakoribb az í és 6 vagy a 3, s a 
szóvégi és t utáni li avagy az y és i használata, vagy7 

nem. Ez árul ja el a másoló egyéniségét, míg a közép-
korias § vagy 9, avagy \v és y írásmódjának meglepő 
tünete az illető másoló életkorára is utal, miután e kódex-

26 Erről a nevezetes utasításról tudnunk kell, hogy egyide-
jűleg magyarul is kiadták s mi ezt közöljük kötetünkben, de 

1 — a korszellem hatása alatt — hivaialos példánya úgy látszik 
ez a latinul írott volt ä ezért vezették be ennek szövegét és nem 
a magyart, amely pedig ugyancsak a király és Berzeviczy alá-
írásával megerősítve adatott ki egyidejűleg. A protokollumban 
azonban a latin példány csupán csonkán maradt fenn, a 9-11. la-
pon, eleje (a szöveg 1h-öd része) a kötet újrakötésekor veszett el. 
Előtte viszont található a Báthory Kristóf temetésének leírása, 
az elhangzott latin versekkel és Létez i János páter beszédével, 
amit a kötet elejére, az első nyolc lapra másoltak be, a király 
utasításának szövege elé, nyilván annak kegyeletes emlékezete 
okából, hogy a protokoll um akkor került használatba, közvetlen 
a temetés után. 

27 Ez tulajdonképpen Frenk Juszuf Szinán basa, 1583 decem-
berétől fogva Budavár parancsnoka. 

28 A 69-72 és 74-?7-ik lapokon s ezek — tudtommal — isme-
retlenek és kiadatlanok még. 

Báthory I s t ván levélvál tása b 

mat.28 
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szerű betűk írásmódja a Báthoryak korában már nem 
igen volt divatban. Eléggé gyakoriak a kötetben a kettős 
magánhangzók is: aa, ee és oo az ékezetes betűk (az 
á, é és ó) kifejezésére, míg a g és k felcserélése ar ra mu-
tat, hogy a hosszú jelentéseket nyilván diktálásra írták, 
amikor ez a betűcsere könnyen megesett idősebb, nagyot-
hallásra hajlamos vagy kényszerült íródiákoknál. Ebből 
arra is következtethetünk, hogy a leveleskönyv darabjai 
egyrészének másolói öreg emberek lehettek, akik vala-
mikor — a század elején — még így tanul tak írni. Hogy 
gondosan dolgoztak, muta t j a az is, hogy írásaikban 
sehol egyetlen hiba, elírás vagy javítgatás nem fordul 
elő s e tekintetben ez a Báthory-protokolluin mintaszerű 
s úgyszólván magában álló nyelv- és történettudományi 
kincs e korból. 

E mutatóul felsorolt jelenségek értékelése nyelvészek 
feladata, minthogy a mássalhangzók kettőzése nem kö-
vetkezetes bennük, úgy hogy például ahoz, awal, ewel, 
any, liatt, lett, yob, vele, at tuk. ha t tuk (adtuk és hagytuk 
helyett) vegyesen fordul elő, az aal, aianllia és hasonló 
formákkal. Ezeket természetesen érintetlenül hagytuk 
közlésünkben, de olykor — figyelmeztetésül — egy-egy 
(!) jelt vetettünk utánok, nehogy ügybuzgó sajtóhiba-
böngészők azt higyjék, hogy azok a hibás helyesírása 
szavak a kefelevonat felületes olvasása következtében 
maradtaik javítatlanul a szedésben! De ha az író-
deákok munkájában itt-ott mégis hiba esett véletlenül, 
hangtani szempontból az ily írásmód helyes kiejtésű 
olvasása magyar embernek nehézséget nem igen okoz: 
ahol pedig az akár csak gondolkozásra adott okot, azt 
jegyzetben magyaráztuk meg. 

Az iratok bejegyzését azonban a kancelláriában 
sajnos, nem folytatták betűszerinti következetességgel. 
E miatt a király egyik-másik levele s a prézesek válasza 
bizony nem jutott a protokollumba: valószínűleg olyan-
kor, midőn a futárindítással sietniök kellett s e miatt 
bejegyzésük lehetetlenné vált. így hivatkoznak például 
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a tanácsurak 1583 április 20-i jelentésökben István ki-
rály egy Booskay fizetésére vonatkozó levelére, mely-
nek nyoma sincs a kötetben. 

Ez tagadhatatlan hanyagság, aminek több nyomára 
is akadunk. Megbocsáthatatlan mulasztás terheli a ta-
nácsurakat egyebek közt, hogy a Báthory Kristóf fé-
nyes, országos jellegű temetéséről, amelyen Erdély min-
den számottevő nemese és a lak ja résztvett családostól, 
nem számoltak be a királynak külön jelentésben, s meg-
elégedtek a kötet elején olvasható latin megemlékezés-
sel. Nyilván úgy vélekedtek, hogy a nevezetes gyász-
ünnepély részleteiről majd élőszóval tesz jelentést Ő Fel-
ségének a hazatérő lengyel főpap, ki — miután Er-
délynek ekkor katolikus püspöke nem volt — a gyász-
szertartást végezte. Fabius apát segédletével.29 Ezek 
be is számoltak a királynak kellően megbízatásukról, 
de bizony sem előadásuk, sem pedig Bolognetti nuncius 
Rómába küldött hivatalos jelentése nem pótolhatta az 
elmaradt magyar beszámolót. Ezt ma annyival inkább 
nélkülözzük, mert az egykorú erdélyi krónikáik megfe-
lelő l ap j a sem maradt reánk egyik írónk munkájában 
sem; holott Fabius apát külön kiemelte a király előtt, 
hogy a páratlan fényű ünnepélyen kellemesen lepte 
meg őket az erdélyi szertartás — olasz földön ismeret-
len — ama része, mikor a templomba lépett talpig fel-

29 Bolognetti íruncius Krakkóban írt 1585 május 15-i jelentésé-
ben e szavakkal: Volse altro giorno Sua Maestä che l 'abbate di 
Suleovia facesse in presenza mia 3a relatione delle cose di Tran-
silvania, massime per conto delle giá scritte essequie del prencipe 
suo fratel'lo, le quali se bene (per quanto esso abba te riferse) furno 
inolto splendide et honorate dal concorso quasi di tutta la nobálta 
di Transilvania, non liebbero peró alcuna singolaritá rispetto all'uso 
nostro, se non quellentrare d'un huomo armato nella ohiesa et 
rompere Iia lancia in terra, uso anco in Polonia, et il recitare 
d'&lcuni versi composti dai Padri giesuiti, mostrando eli'il morto 

:si licentiasse dalia casa del Re suo fmtello et dal principiao, suo 
figliuolo. (Epistolae Bolognetti vol. TI p. 29T.) 
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fegyverzett lovag falnak csapta ketté tört lándzsáját,, 
u tána meg a jezsuita a tyák versekben búcsúztatták el 
az elhúnytat a királytól, valamint hátrahagyott kis-
fiától. 

Nem voltak, vagy talán helyesebben nem lehettek a 
tanácsurak következetesebbek a nagyobb birtokadomá-
nyozások felterjesztésében sem, mivel a gyakorlatban 
hamarosan kitűnt , hogy az ily vagyoni ügyekben 
várt döntéseknek olykor hetekig való késése gyakran a 
kincstár, meg az érdekelt felek anyagi károsodását 
okozta. A kényes dolgot tehát úgy oldották meg, hogy 
a fejedelem nevében kiállított adomány levelekről alkal-
milag összefoglaló jelentést tettek a királynak. Akinek 
birtokadományozását azonban ő maga kívánta rende-
sen rövid magyar utasításaiban, azt szó nélkül végrehaj-
tották. Ez egyébként nem is került nagy áldozatba, 
mert a király e kisebb földhözjuttatásai nem örökös (in 
perpetuo possidendae) adományozások voltak, hanem 
rendesen élethossziglaniak (durante vita) vagy néha ép-
pen visszavonásig tartók (durante bene placito nostro) 
ami különösképpen nem terhelte túlságosan a tárházat. 

Ez adomány formákkal lépten-nyomon találkozunk 
István király leveleiben, abban a mértékben, ahogy ki-
szolgált és leszerelt vagy sebesült derék vi tézeienge-
délyt nyertek tőle a haza utazásra, vagy amint Erdélyből 
valami vagyonos főúr magtalan haláláról hírt vett, 
hogy a reá, illetve a kincstárra vissza szállott földbirtok 
sokáig parlagon ne heverjen. 

Nagyobb fogyatékossága ennél a leveleskönyvnek, 
hogy a jelentések mellékleteit idő- és anyagkímélésből 
nem másolták belé, megelégedvén az elhagyott darab 
egyszerű jelzésével, nehogy az íródiák a fogalmazvány 
tisztázásakor megfeledkezzék róla. így találjuk például 
a Gyczy Jánosnak szóló 1585 január 7-i levélben ezt a z 
utalást: Király ő fölsége irása etc. Csakhogy így s^k 
levele maradhatott ki. a mellett számos becses gazdasági 
elszámolás, meg gyakran mívelődéstörténeti fontosságú 
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jegyzek és kimutatás ismeretétől estünk el. Ez még 
nyelvtörténeti szempontból is veszteséget jelent, mikor 
néha olyan nevezetes iratokról esett szó a jelentésekben, 
mint Báthory Kristófné hátrahagyott gazdag ezüstmí-
veinek leltára, avagy Báthory Grizeldisz kísérő nászné-
pének s főleg asszonyainak névsora, meg ú t juk állomá-
sainak és útiköltségük naponta jegyzett registroma, s a 
menyasszonyi vásárlások költségjegyzéke, amit előzőleg 
jóváhagyásra megküldtek István királynak. Találtunk 
ellenben a protokollumban (egyes mondatok végén) lé-
nyeges kihagyásokra utaló etc. etc. jelzéseket is. Ezek 
nagyon sajnálatos csonkítások, mivel rendesen a király 
jóindulatú intelmei és utasításai törlését jelzik, miután 
azokat — minden igazvoltuk mellett — a régensek úgy 
látszik már sokallták vagy éppen bosszantónak tartották. 

Az idők folyamán a folytonos használattól szét-
hulló kötet 1784-ben lapszámozást kapott, tartalomjegy-
zéket és egyszerű, jelentéktelen fekete bőrkötést; ezért 
ú j r a kellett vágni, miáltal itt-ott le is hullott a szélén 
egy s más betű az írásból. Egyébiránt ekkor már hiány-
zott a protokollum elejéről az a négy (avagy tán nyolc) 
oldalnyi ívlap, amelyen Leleszi János gyászbeszédének 
vége, meg István király triumvirátusi okmányszövegé-
nek kezdete volt olvasható. A hivatalos leveleskönyv 
könnyebb használata s a levelek gyorsabb áttekinthető-
sége végett a kancelláriában egyes lapjainak baloldali 
szélére az, illető levelek tartalmát — a levelekből kisze-
dett — rövid bökszavakkal jelezték, hanem összefoglaló 
felsorolásukat mellőztem, njiután semmi különösebb ta-
nulsággal nem szolgáltak az érdekelt íródiákok puszta 
kényelmén kívül. 

István király első levele a kötetben 1581 június 
12-ikéről való. Evvel együtt hetvenhatot találunk benne 
tőle, míg az Erdélyi kormány válaszainak száma 
tizenkettő; azért kevesebb, mert jelentéseikre Báthory 
István néha két levélben is felelt. A mindennapi élet-
ben előforduló egyes ügyekben írt rövid rendeletek és 
levelek megőrzését, illetve bejegyzését, úgy látszik, sem 
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a király nem kívánta , sem a hármastanács nem tartotta 
fontosnak; bármily érdekesek is olykor. így esett, hogy 
különféle levéltárakból a protokollum darabja inak ki-
egészítésekép gyűj tö t t anyagom annyira hézagos, hogy 
1581-ből mindössze 2 levielet, 1582-ből hatot tudok b e -
mutatni, 1583-ból 32-őt, 1584-ből 14-et és 1585-ből ötöt, 
s így ez az aktacsomó még a hatvan darabot sem éri 
el, abból a sok százból, amely nyilvánvalóan a király 
lengyelországi erdélyi kancelláriájából — öt esztendő 
alatt — kikerült. Ezért természetesen ennek a szerény 
számnak is örvendenünk kell, tekintve a hézagos gyűj-
temény nagy köz- és mJvelődéstörténeti fontosságát. 

Ez a gyűjtemény egyik bírálóm — Nagy Miklós — 
találó megjegyzése szerint: rendkívül becses. Szinte 
minden darabja beszédes bizonysága Báthory István 
nagyságának, kis dolgokban éppúgy, mint országos 
ügyekben. Tanácsaiban, utasításaiban, rendeleteiben, in-
tézkedéseiben egyaránt bölcs, mérsékelt, előrelátó, aki 
mindig fején talál ja a szöget. Még a lengyel királyi tró-
non sem felejtkezett meg Erdélyről. Oda húzta szíve-
ielke mindvégig. Az erdélyi magyar kancelláriáját meg-
tartotta Lengyelországban is. Az iratok hű tükörképét 
a d j á k Erdély egykorú történetének is és kiadásukkal 
az Akadémia egyik legszebb kötelességének, múltunk 
emlékei közkinccsé tételének tesz eleget. 

Miután a hármastanács kötelességszerűen bő jelen-
tést tett mindig a királynak az eléje jutott ügyekről s az 
ország bel- és külállapotáról s azokra viszont István 
király is részletesen felelt, k i fe j tvén minden tárgyról 
véleményét, jelen kötetünk oly hű krónikája Erdély-
ország ez ötévi — bizony még mindig nem eléggé ismert 
— történetének, melynél jobbat és kimerítőbbet még 
történetírótól sem várhattunk, miként hogy Szamosközy 
István nem is terjeszkedett k i nagy munkájában a je-
lentéseinkben foglalt tárgyaikra. Pedig tudott a testes 
könyvről s épp ő jegyezte fel, hogy abba minden nagy 
dolgot szokás volt beírni: G á l f f y János megöletését 
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azonban azért nem jegyezték belé 1593-ban, minthogy 
az nem „közönséges tanácsból" ment ki.30 

A triumvirátus tagjainak egyenként havi 200 forint 
fizetés járt a tárházból;31 tekintélyes Összeg, ha a pénz 
akkori vásárló erejét ismerjük. Hisz például egy pár 
ökör Udvarhelyinegyében ekkoriban tíz forinton kelt el 
s ennek megfelelően termékei is olcsók voltak; így egy 
ökörbőr ára 65 dénár, a tehénbőré 40 dénár, kos- és ürü-
bőrt ötivel egy forintért lehetett vásárolni, juh- ós kecs-
kebőrt hatával. Elviselhetően csekély a kereseti adó is. 
így akinek négy járom-vonó ökre vagy ló-ekéje járt, 
99 dénárral rovatott meg egész esztendőre, de aki csupán 
32 juhával gazdálkodott, azt nem- róhattak meg.32 A 
piaci árak is olcsók maradtak, mert bő évben, amilyennek 
az 15834k: és rákövetkező is számított, 4—5 kolozsvári 
köböl búzát adtak egy forinton ési 90 meszely bort mér-
tek a kolozsvári piacon 2 forinton.33 

Nagy fizetésüket azonban a kormánytanács tagjai 
bőven megérdemelték, mert hivataluk egyáltalán nem le-
hetett valami kényelmes és könnyű. Hiszen az utasítás 
értelmében éjjel-nappal az udvarban kellett mind a há-
rom helytartónak tartózkodnia, hogy állandóan a feje-
delem mellett legyenek és nevelését gondozzák és ellen-
őrizzék: felkeléstől lefekvésig. Napestig elfoglalták őket 
az, államügyek is, meg a fontosabb kérdésekben a be-
hívott tanácsurakkal órákon át folytatott tárgyalások 
vezetése és végrehajtása. A beérkezett leveleket és ál-
lamiratokat a kancellár bontotta fel és ismertette a na-
ponta tartott üléseken, viszont a végzéseket az elnök, 
Kendy hirdette k i ; az esetben pedig, ha nem1 hozták 

30 Szamosközy fejegyzése, munkái IV. köt. 27. 1. Megerősíti 
az ada t helyességét kortársa. Gyulaff i Lestár adaléka is*, a 
Történelmi Tár 1893. évf. 120. 1. 

31 Ugyanott a 17. lapon; annak megemlítésével], hogy a 
triumvirátus itartott 1585 április 8-<ig. 

32 Az Erd. Orszgy. Emlékek III. köt. 127 és 134. lapján, 
az 1578 április 24-i országgyűlési végzésből. 

33 Gyulaffi Lestár feljegyzése, Történelmi maradványai IT. 
füzetének 15. 1. 

y 
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egyhangúlag, csupán két tag javaslatára, joga volt har-
madikul hozzájárulni avagy ú j végzést kívánni. Na-
gyobb ba j volt, hogy a prézesek ném élveztek semmi te-
kintélyt a fegyelmezetlen urak részéről, akik minden 
ténykedésüket igyekeztek elgáncsolni, rendeleteiket pe-
dig egyszerűen nem vették tudomásul. Ebből a kor-
mányzók nem csináltak titkot, sőt azt nyíltan meg-
ír ták a királynak, Gyczy János váradi kapitánynak3 4 s 
nyilván másoknak is keserű ségökben. Miután pedig az 
ellenzék még az országgyűléseken is folyton becsmérelte 
működésüket, esztendejük elteltével — 1583 december 
22-én — tisztesságtudóan felmentésüket kérték. 

A dolog nem érte meglepetésszerűen István királyt, 
akinek végre be kelj et t látni a, mennyi vesződséggel járt 
egy ügyben három férfihez alkalmazkodni, kivált mi-
dőn azok olykor nem bírtak könnyen megegyezni. Ezért, 
mivel a szatmár-nagybányai tárgyalások folytatása vé-
gett Possevino Antal jezsuita atyát az év Őszén ú j ra be 
kelle küldenie Kassára, a r ra is felkérte, hogy men-
jen le ismét Erdélybe és tapintatos módon igyekezzék 
ki tar tásra bírná annak hármastanácsát.35 Érrel sajnos 
nem maradt ideje, mégis érintkezésbe jutott vele levél 
ú t j án : ép azidőben, mikor a tanácsurak utasítását kér-

34 Gvczy János nevének egyetlen helyes írása ez, illetve 
pontosabban Gvczy, miként két sajátkezű aláírása mutat ja: az 
egyik Gvulafehérvárt kelt 1585 augusztus 21-i levele végén, kö-
tetünk függelékében; a másik ugyancsak Gyulafehérvárt írt 1588 
november 24-i levelében, hasonmásban Szádeczky Kovacsóczy-ja 
45. 1. Nevének minden egyéb írásmódja helytelen és csupán író-
diákjaitól származó, minthogy — nagy elfoglaltságában — kösz-
vényes kezével még hivatalos leveleit sem írta mindig személyesen 
alá. 

35 Possevino István királlyal folytatott beszélgetése keretében 
Krakkóban, 1585 július 16-án írt levelében; a Mon, Pol. Vat, id. 
VI. köt. 414. l ap ján e szavakkal: Indi poi Sua Maesitä dice che 
sarebbe bene ch'io andassi nella Transilvania et me ne stessi trenta 
o quaranta giorni tanto presso il principe suo nipote per contenere 
sotto pretesto di altri negotii qued governatori heretici di Tran-
silvania in ufficio, al che mi darä mezzi convenienti. 
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ték arról, miként léptessék életbe gyakorlatban a Ger-
gely-féle új-naptárt.86 Possevino a nagy cél érdekében 
készséggel állott rendelkezésükre, habár (protestáns vol-
tuk miatt) nem túlságosan szerette őket, úgy érezvén, 
bogy minden igyekezetét meghiúsítják, amint erről a 
k i rá lynak is beszáinolt?7 

III. 
Beadványukban a három tanácsúr részletesen elő-

adta. azokat az okokat és szomorú körülményeket, me-
lyek miat t a kormányzást tovább nem vállalhatják. S 
mialat t fu tár juk — Don Pál — a fagyos karácsony he-
tében hosszú ú t j á ra készült, jelentésük utóiratában ar-
ról a sérelemről is meg kellett emlékezniük a levél meg-
pecsétlése előtt, annely őket december 28-án Borbély 
György kapitány részéről érte, általános felháborodást 
keltvén az egész várban. Mikor ugyanis a betegeskedő 
öreg Kendy házában folytatott tárgyalásukról kijőve, 
hazafelé igyekeztek, Borbély részeg fővel beléjök kö-
tött, rú t szidalmakkal illette őket, sőt „fogát csikor-
gatva" még kardot is rántott Kovacsóczy kancellárra. A 
prézesek végre is> elfogatták és fogságba vetvén jelentést 
tettek a hihetetlen dologról, mely egyúttal a király sze-
mélyét is sértette; nem is szólva arról, hogy ez meny-
nyire ártott amúgy is gyenge lábon álló méltóságuknak. 
A k i rá ly megbotránkozással értesült az esetről, de min-
denben helyeselvén a tanácsurak eljárását, megnyugtatta 
őket, hogy ne vegyék Borbély tettét annyira szívökre, 
ismervén a múltból izgága, veszekedő természetét; sőt 
legyenek kímélettel iránta régebbi derék szolgálataiért. 

A Grodnóból visszatért f u t á r nem hozta meg a ki-
rálytól a várva-várt felmentvényt s ez egy okkal több 
lehetett arra, hogy a tanácsurak ellen tovább működjék 
a titkos, sőt nyílt aknamunka. Mikor aztán a szokásos 

36 Ugyanő Kassáról, 1585 december 29-i levelében, ugyanott, 
A 726. lapon. 

37 Possevino Kassáról, 1585 december 29-i levelében, idé/.ve 
Fraknói Egy jezsuita-diplomata hazánkban c. értekezése 42. 1. 

\. 
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tavaszi országgyűlésre a rendek összegyűltek, több napi 
tanácskozás u t án ebben a kiváló ügyben követséget me-
nesztettek a királyhoz, még pedig a nemességből Apaf i 
István, a székelyek közül Kornis Farkas , a szászok 
köréből meg Lukács brassai nótárius személyében.38 A 
május 2-án eloszlott diéta u t án a követek fel is mentek 
Lengyelországba a királyhoz, aki meghallgatván előter-
jesztésüket határozott választ nem adhatott nekik, 
s ezért egyelőre még fenntar tandónak vélte az ed-
digi triumvirátusi kormányformát. A követek persze 
nem ezt akar ták , inert kellemetlennek tartották, hogy 
nem a várva-várt döntéssel indulhattak haza. De meg-
nyugtatónak tekintették, bogy a király nem vette el 
teljesen reménységüket, csupán meggondolási időt sza-
bott magának a jelentős országos ügyben. 

István k i rá ly az Erdélyi hármastanácstól kapot t 
jelentést olvasva nem igen csodálkozott azon, hogy né-
melyeknek nem tetszett az ő végzésé, mert tudta jól„ 
hogy „az mennyi fő, az annyi értelem, némelyeket pe-
dig irigység és ambíció is vezetett maliciózus viselkedé-
sökben." Épp ezért megdicsérte a prézeseket férfias ki-
tartásukért és egyszersmind meghagyta nekik, hogy ha 

f iovábbra is akadna a rendek közt olyan, aki a végzés 
ellen tüzelne, nevezzék meg neki levelűkben s azokat 
úgy megadmoneáljuk -— úgymond — az mint illik.3'* 

A király felháborodásának e jogos kitörése termé-
szetesen nem jelenthette a fontos közjogi kérdés elinté-
zését, mert helyes megoldásának szükségessége immár 
átcsapott a közvélményre is, amely azt mind hango-
sabban követelte. Ennek az ellenzéknek a l e fegyver -
zésére, de liieg a bármastanács elvének igazolására, Ko-
vacsóczynak az az ötlete támadt, hogy latin nyelven 
könyvet ír e ké t kormányzati elv jogosultságáról, tapasz-
talatból tudván, mily előszeretettel szokta a király ol-
vasgatni az ily alkalmi nyomtatványokat, melyekkel 

38 Egykorú székely feljegyzés, a Történelmi Tár 1880, évf . 
646. 1. 

^9 A király szavai, 1583 má jus 9-i válaszlevelében. 
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neki egyes írók kedveskedtek. Így született meg De ad-
ministraiione Transylvaniae című érdekes munkája,, 
melyben Philodacus és Eubulus párbeszéd a lakjában 
ad ják elő véleményüket arról a nevezetes ügyről, hogy 
mi üdvösebb az országra nézve: a triumvirátus avagy 
az egyszemély-kormányzás elve? 

A kiváló államtudományi munka kéziratban na-
gyon megtetszett a fejérvári udvarban élő Squarcia-
hipi Marcell orvosnak s avval érvelvén, hogy írója 
azt az aranykönyvet ne irigyelje barátaitól, végre is 
megkapta tőle és kinyomatta a kolozsvári Heltai-nyom-
dában. A kis rpűvet az olasz orvos Berzeviczy kancel-
lárnak ajánlta, abban a meggyőződésében, hogy „tudós 
és bölcs bará t jának e nagy műveltségről tanúskodó, 
ékesen szóló és érvekben gazdag értekezését nemcsak 
jó szívvel fogja fogadni, hanem gyönyörködni is fog 
irálya remekében, a világtörténeti példák gazdagságá-
ban, a gondolatok és érvek mélységében és mindenek 
fölött az író fényes ítélőtehetsége erejében. Mindez annál 
inkább bámulandó — úgymond — mert oly férfiútól 
származik, aki oly nagyon el van foglalva s az udvari 
gondok és hivatalos zaklatások ár jában annyira el van 
merülve."40 

A két vitatkozó közül Eubulus elvei hirdetőjében 
Kovacsóczyra kell ismernünk, mikor kijelenti, hogy a 
mostani nehéz viszonyok közt egy ember nem elég Er-
dély kormányzására, miután kiskorú fejedelme nevelé-
sének gondja is reá hárul, mert ez a kormányzás ,.egy 
embernek az Aetna hegyénél is nehezebb terhet rakna 
\ál laira , mádőn az ország oly különböző elemekből áll, 
nemcsak nemzetiség és vallás, de egyszersmind erkölcs 
tekintetében; midőn az ország a török szultánnak adó-
fizetője; midőn a lengyel király legfőbb védnöksége 
alatt áll; midőn annyi különféle nemzetiségű és vallású 
népek által van körülvéve; midőn béke idején is örö-
kös perpatvarban és versengésben él s ha háborúja 

40 Szádeczky Lajos fordításában, Kovacsócsy-ja 40. 1, 



XXVIII Bevezetés 

nincs, maga csinál belháborút, veleszületett nyugtalan 
természeténél fogva. Ha ismer olyan férfiút , aki mind-
ezeknek meg tudna felelni, ám nevezze meg."41 Szer-
zőnk valósággal István király gondolkozásmódját mu-
tatta be. Sajnos nincs írásos nyoma, miként hatott elő-
adása a nagy elhatározás előtt álló királyra; ám bizo-
nyos, hogy lassanként maga is belátta, hogy igazuk van 
az erdélyi rendeknek midpn a kormányzás terhét és fe-
lelősségét egy személyre k ívánják ruházni.42 Másfelől 
bántotta az a sok panasz és gyakran ismétlődő suttogás, 
mellyel az Erdélyből hozzá feljáró nemesek tartották, 
hogy bizony a hármastanács működése sok kifogásolni 
valót árul el. Ez nem volt egvszeríí szóbeszéd avagy rá-
fogás, mert nem kisebb főúr, mint G á l f f y János marsall 
hagyta reánk írásban, hogy a prézesek nem viselek úgy 
magukat, mint a bölcs lengyel király rendelte vala, 
mivel elhivek magokat, csak az magok hasznát keres-

' 4 2 

ven. 
Ez a szigorú ítélet így egyáltalán nem jogosult, 

mert a kormánytanács élén álló három prézes minden 
tekintetben tisztességes és megbízható ember volt, kik-
nek nevéhez semmi bűnös pénzügyi cselekedet nem 
tapadt. A b a j abban keresendő, hogy mivel nekik — 
saját szánalmas bevallásuk szerint — semmi tekintélyük 
nem volt, ezt a helyzetet ügyesen kihasználták pénz-
kezelő élelmes diákok meg tiszttartók és hátuk mögött 
olyan visszaéléseket követtek el, melyek méltán keltet-
tek általános felháborodást az emberekben. Élő példája 
volt ennek Gergely deák. aki Báthory Kristóftól 14.000 
forintot vett át s ^arról a fejedelem halála után saját-
kezű levélben nyugtatta meg István királyt : mikor pe-

41 Ugyanott, a 41-42. la'pon. 
42 Szilágyi Sándor finom meglátása, az Erd. Orszgy. Em-

lékek III. köt. 61. 1. 
43 Gálffy János vallomása, fogságában irt önéletrajzában, aki 

mint a király híve, a kormányzók tevékenykedését közvetlen 
közelből állandó figyelemmel kísérte. (Erdélyország történetei 
tára I. köt. 84. 1.)' 
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dig- most a prézesek részletes elszámolást kívántak tőler 

abban azt jelentette ki, hogy a pénzt még Kristóf feje-
delem idejében kiadta kezéből. A király nem fogadván 
el ezt a kijelentést, visszaküldte az elszámolást, elren-
delvén a deák kihallgatását és alaposabb elszámolását.436 

A kényes ügyben a rendeletnek azonban nem lett foga-
nat ja , mert az hallgatólagosan elsimult, anélkül, hogy a 
ká r megtérült volna, s erről a kimondott sikkasztásról 
bőbeszédű jelentéseikben a prézesek még csak be sem 
számoltak a királynak. Ez a dolog pedig, sajnos nem 
volt magábanálló! 

Az ilyenek végre is kiábrándították a királyt a pré-
zesekből, s miután belátta e kormányforma lehetet-
len voltát, méltánylással fogadta a küldöttek érveit és 
teljesítette a rendek kívánságát, ámbár harmadéve a 
hármastanácsot épp azért nevezte ki, „mivelhogy egy 
embernek tanácsa és gondjaviselése, keválvképpen efféle 
tisztnek viselésében és szolgáltatásában ritkán szokott 
tökéletesnek lenni." 

íme tehát a bölcs Eubulus elvének jóváhagyása, 
mielőtt még nyilatkozata Kovacsóczy művében megje-
lent volna. Mikor aztán a hármastanács jelentéséből 
megértette, hogy a fejérvári őszi országgyűlés „sem le-
hétett meg tumultus és verekedés nélkül," sőt már azt 
is vi tat ták az, elégedetlenek, hogy semmi törvény addig 
ne szolgáltassék az országban, amíg az itt való állapotot 
az ő kívánságok szerint el nem rendezi, a király — a 
köz érdekében — megtagadván korábbi józan elvét, el-
határozta, hogy kormányzót nevez ki. Hanem miután 
a szeptemberi ülésről a prézesek csupán karácsony előtt 
értesítették, maga sem sietett döntésével, amelyet szán-
dékosan hónapokig halasztgatott tűnődésében, míg tes-
tet öltött elhatározása a megbízandó ú j személy tekin-
tetében is. Ez az általa mindig nagyrabecsült Gyczy 
János váradi kapi tány volt. Ezt nevezte ki Erdély kor-

43a István király 1583 július 24-i levelében; kötetünk 58-
száma alatt. 
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mányzójául 1585 április 8-án, liavi ezer forint fizetés-
sel.44 De kinevező kormánya csupán május elsejére 
készült el és küldetett be hozzá. Meggyőződvén, hogy a 

s sokak uralma éppúgy, mint a hárrnastaiiács intézménye 
— ír ja a kiirály lemondóan a bevezetésben — nem kielé-
gítő, mert Erdély szokásaitól elüt s a közjóval nem 
egyeztethető össze, teljhatalmat ad neki s még avval a 
joggal is felruházza, hogy az okleveleket aláírja, akár 
maga a fejedelem. 

A kitüntető megbízatást Gyczy János vonakodva 
s nagy rábeszélésre vállalta. Mint aki Magyarországból 
költözött volt be, Erdélyben jövevénynek tartotta ma-
gát, miként az ilyeneket nevezték is az erdélyiek. Hű-
ségét megbizonyítá azonban bőségesen avval, hogy 
évekig szolgált Gyula várában, annak elestéig, mikor 
pedig utána (1568 végén vagy a rákövetkezett év ele-
jén) Erdélybe jött, ott meg a váradi kapitányságban 
eléggé kiismerhették, amint ő is kiismerte az ország 
minden szükségét, számbajöhető emberét és viszonyait. 
Ám beteges állapotára és ar ra is hivatkozott, hogy nem 
tud latinul.45 Negyedfélévi kormányzói uralma azért 
áldásos volt és jó emlékű maradt az országban, 1589 
január 7-én bekövetkezett haláláig,46 mert szigorú, igaz-
ságos, erélyes és törvénytudó, jó gazdaembernek mutat-
kozott, aki 42,000 aranyat, 2000 tallért és 13.000 forint 
aprópénzt hagyott hátra a tárházban s azonkívül még 
8000 forintnyi követelés maradt a lelépett három tanács-
úrnál, amit egynehányszor kértek is tőlük, ámbár soha-
sem vehettek semmit rajtok. Mennyiben terhelte őket 
ezért anyagi felelősség, ma már nem igen állapítható 

44 Szamosközy fent idézett helyén, a Kultsár,-féle Székely 
krónika 51 -52. lap ja feljegyzésével kiegészítve. 

45 Bátharv István krasznai főispán naptári feljegyzése; Kurz: 
Nachlese, 136-8. 1. 

4,6 Gyczy Jánosról nincs kimerítőbb életrajzunk, de először 
írt róla bővebben Jakab Elek A Ghyczyek Erdély történetében 
-című értekezésében, 1875-ben; részletesebben pedig Nagy Miklós 
A Ghyczyek a magyar nemzet történelmében című tanulmányá-
nyában , a Turul 1929. évf. 19-25. 1. 
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meg,47 látva lelkiismeretes jelentéseikből, mily szűkös 
viszonyok közt működtek s micsoda terhet jelentett a 
portai adó s a pasáknak kijáró ajándékok előteremtése, 
meg a folyton javításra szoruló várak helyreállítása, 
ami vállaikra nehezedett a legnehezebb időkben. 

E nehézségekről és mostoha időkről igazában csak 
köte tünk leveleiből alkothatunk magunknak meg-felelő 
képet, b á j — a történettudomány nagy kárára — István 
k i rá lynak Gyczy János gubernátorral folytatott leve-
lezése nem maradt reánk s abból egyetlen iratot sem 
mutathatunk be. Viszont kötetünknek megvan az a ritka 
előnye, hogy leveleinek mindössze Öt darabja latin, 
a többi végig magyar nyelvű, a XVI. század utolsó ne-
gyedének zamatos erdélyi virágos nyelvén írva s ezért 
olvasásuk gyönyörűséggel töltheti el nem-erdélyi ember 
lelkét is. Minthogy pedig e leveleket az Akadémia sza-
bályai szerint szigorúan betűhív módon másoltuk és ad- , 
tuk saj tó alá, azok nyelvtörténeti tanulságait nyelvé-
szeink is nagy haszonnal értékesíthetik. 

Függelékül közölt darabjaink közül igen becses 
Erdély 1585-i hivatalos schematizmusa. amely a kö-
tetünk idejében fennállott közigazgatási beosztásról, a 
főispánokról s az országgyűlés tagjairól nyúj t hiteles ösz-
szefoglalást. 

IV. 

Önálló tanulmányt igényelne Báthory István király 
párat lanul nemes egyéniségének méltatása, amint az le-
veleiből előttünk kibontakozik és őt kortársait messze 
felülmúló történeti alakként muta t ják be: katonai ér-
demei, tanultsága, életbölcsesége és szívjósága révén. 

Is tván király Erdélyországról mint szülőföldjéről 
mindig meleg szavakkal emlékezett, valahányszor arra 

47 Szamosközy, Munkái IV. köt. 22. 1. Viszont Betlilen Far-
kas, Históriája (II. kötete 564. lapján) ezt az összeget — az egy-
korú Somogyi Ambrus kézirata nyomán — 200.000 magyar íoriní-
nyinak mondja, a sok arany-ezüst marhán kívül, amit hátra 
hagyott maga után. 
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alkalma nyílt. Boldogulását állandóan szívén viselte és 
semmi eszközt nem mulasztott el, amivel sorsán segít-
hetett. Mikor például a hármastanács ismételten arról 
panaszkodott, hogy főleg a török adók s a portai vezér-
pasáknak ki járó ajándékok miatt a „tárház" jóformán 
üres és alig fog ják kibírni az ú j adó behajtásáig, egy-
másután ajánlott fogyasztási és kereseti adókat, ami-
lyeneket Lengyelországban talált s ott az állandó pénz-
ügyi egyensúlyt fenntart ják, mert: Nem ország az, ki-
nek tárházában, semmi nincs. Efféle fogyatkozásból sok 
perioulum szokott történni . . . Midőn pedig a préze'sek 
avval hozakodtak elő, hogy az erdélyi szegényes viszo-
nyokat nem lehet a nagy kereskedelmi forgalommal bí-
ró lengyelekével összehasonlítani, ú jabb érvekkel igye-
kezett meggyőzni őket, kijelentvén, hogy ott sem volt 
ez mindig így, de a lengyeleket is a szükség vitte reá ez 
adók bevezetésére, s ime: az oroszok elleni hároméves 
hadjára ta költségét a söradóból fedezte. 

A király még arra is felhívta a prezesek figyelmét, 
hogy mivel Lengyelországban minden hordó bor után 
két forintot fizet mind az eladó, mind a vevő, ami oly 
általánossá vált ,hogy immár évi 15.000 forintért adta 
bérbe ezt az adót: az a véleménye, hogy ezt utánozva, 
ha csak egy-egy pénzt (azaz dénárt) fizetne minden 
hordó után a termelő és fogyasztó egyaránt, azt senki 
meg nem érezné s állandóan fokozódó jövedelmet jelen-
tene. Ép így lehetne megadóztatni a mészárosokat és 
kenyérsütő pékeket, miként az , Németországban van,, 
mert olyan jól termő országban, mint Erdély, ugyan ki 
fogyatkoznék, ha valami jó renddel ezt az adót bevezet-
nék, amit a fogyasztók is hamar megszoknának.4Ta 

Nem kétséges, hogy az állandó pénzhiányban szen-
vedő prézesek kellő megértéssel fogadták a király jó-
akaratú javaslatát, de miután bármily csekély adó beve-
zetését nyilván a nemesi szabadságba ütközőnek tekin-
tették volna, a rendek még csak említést sem tettek róla 

4Ta Bővebben kifejtve a király 1585 november 16-i levelében-
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válaszukban. Ezért a király bárom hónap múlva ú j r a 
rátért erre a tárgyra, hogy minden cseber bor után bár 
két pénzt fizetne mindenki — kivétel nélkül — még a feje-
delem sem lévén kivétel, ami ekként tekintélyes jövedel-
met biztosítana.4715 Ám a kormánytanács így sem mert 
előhozakodni a dologgal. De hogy ügybuzgóságukról 
meggyőzzék, a bányák bérbeadása ügyének bő előadá-
sával nyugtat ták meg az ország súlyos anyagi gondjai 
miatt aggodalmaskodó királyt. 

A bányákban ugyanis állami üzem folyt s ez nem-
csak jövedelmet nem hajtott , hanem gyakran ráfizetés-
sel járt, holott: Jobb — írta egyszer — gondviselés nélkül 
bizonyos jövedelmet várni, hogy nem, mint gondviseléssel 
bizonytalant . . . így jutottak aztán a nagy- és felső-
bányai arany-ezüstbányaművek Herberstein Felicián 
osztrák báró kezelésébe, habár a király sokallotta, hogy 
a bérletet tizenkét esztendőre kellett megkötni vele. 
A bérbeadott bányák arany termése a szebeni úgyneve-
zett cementházba került, ahol belőle pénzt vertek s vele 
az ország jövedelmét szaporították.48 Ezt persze nem kür-
tölték világgá, miként hogy a mostanában felfedezett 
zarándmegyei aranybányákat is óvatosságból titokban 
fogták mívelés alá. nehogy — ott a török hódoltság szom-
szédságában — a törökök észrevegyék a nagyobb üze-
met a bányamívelési szerszámok és munkástelepek láttán 
s avval alkalmat nyújtsanak nekik az ország megroha-
nására. 

A király felfogásán egyébként nem csodálkozha-
tunk, ha tud juk , hogy igen takarékos s még adakozásá-
ban is mérsékelt ember volt. Kortársai jól ismerték a 
király e természetét, „mely aprónként szokta osztani 

47b A kirá ly 1584 február 26-i levelében. 
48 István király óvatos előadása Possevinohoz, annak 1595 

január 26-án intézett jelentésében, inidőn neki a pápa részére em-
lékül néhány termésaranydarabot átadott egy dobozban, azokból, 
amit a hozzá érkezett erdélyi küldöttektől kapott akkoriban. 
(Epistolae Bolognetiti vol. II. p. 66.) 

Báthory István levélváltása 
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az alamizsnát: kevés embernek ad ü egyszersmind két-
száz ház jobbágy ot."49 Ezt mindenki tudta róla, hiszen 
ez már nagybirtok-számba ment Erdélyben, ahol régi 
hagyományos szokás szerint a közönséges adományok 
32 ház jobbágyú földnél nem igen voltak nagyobbak. 
Igv kap ták ezt utasitásúl a tanácsurak is avval a meg-
jegyzéssel, hogy az ily „kicsiny jószág" adomány levelét 
a (fejedelem (Báthory Zsigmond) nevében állítsák ki50 s 
csupán az ennél terjedelmesebbekről tegyenek előzetes 
jelentést. Mert István király takarékosságával annyira 
ment, hogy midőn Rómába küldött unokaöccse, Báthory 
András, bíborosként hazaérkezett s csodálkozva értesült 
róla, mekkora adósságot hagyott hátra, annak azonnali 
kifizetése iránt intézkedvén, neheztelését ismételten érez-
tette vele meg mentorával: midőn szemrehányóan kije-
lenté, hogy olasz földön élhetnek az emberek fényűzően, 
ám Lengyelországban a szűkösebb viszonyokhoz kell 
alkalmazkodn i .51' 

A kapott egyéb közgazdasági javaslatokra a hár-
mastanács avval érvelt, hogy megvalósításuk anyagi 
befektetést kíván. Mivel pedig evvel nem rendelkeznek, 
a hadsereg létszámának csökkentésével igyekeztek ta-
karékoskodni. Szegény jó szenátorok, korlátolt gondol-
kozásukkal nem vették számba, hogy született katoná-
val van dolguk, aki aztán úgy felelt nekik, hogy: Nem 
ország az, akinek efféle kész praesidiuma nincs. Aki 
maga fegyverét le teszi, más ember fegyveréi ingerli 
magára s minthogy a jövőt nem ismerjük, fegyver-
kezni kell. mert köz példabeszéd, hogy nem akkor hiz-
lalják az lovat, mikor hadba kell indulni. 

49 Gyulay Pál érdekes megjegyzése Báthory Kristófhoz in-
tézett bizalmas könyörgő levelében, melynek csupán belső íve 
marad t reánk, amiért keltét csak hozzávetőlegesen állapíthatjuk 
meg. (Másolata gyűjteményemben.) 

50 Szószerint benne van a király 1583 március 6-i nagy 
utasítása szövegében. 

51 A király több levelében, 1584 végétől 1585 végéig; Leve-
lezése II. kötetében. 
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Y. 

Báthory István mély tudását s egyben nemes gon-
dolkozását még hivatalos irataii is visszatükrözik, holott 
az olyanok rendesen megszokott régi formulásköny-
vek szavaival íródtak. Micsoda életbölcseség sugárzik ki 
például a kolozsvári jezsuita kollégium alapítólevelének 
szövegéből, midőn annak bevezető első mondatában ki-
jelenti, hogy a fejedelemnek két kötelessége van: egyik, 
bogy alattvalói közt fenntartassák az igaz és őseredeti is-
teni tisztelet, ami az embernek a földön fő célja; a má-
sik, hogy kinek-kinek igaz joga megadassék, ami a pol-
gári élet alapja.51 Avagy mit szóljunk arról a (korát 
megelőzött) szabadelvű felfogásáról, hogy a zsidókat 
igazságtalanul vádolják keresztyén gyermekek megölé-
sével, meg avval, hogy oltári szentséget lopnak; kijelent-
vén, hogy aki ezeket továbbra is hirdeti, szigorúan 
bűnhődik, aki pedig bíró előtt emel vádat a zsidók el-
len, fenyítő eljárást von magára és fejvesztésre ítéltes-
sék.53 

Ez a ténykedése is arról tanúskodik, mennyire ko-
rát meghaladó felvilágosult, széles látókörű politikus 
volt Báthory István,53 kinek egyéni érzelmei és állam-
férfiúi maximái egyaránt elénk tűnnek azokban a le-
velekben, illetőleg okmányokban, melyek által a jezsuita 
szerzetesrendet is Erdélyben megtelepíteni akarta. '4 

István király a kormányzók hosszú jelentéseire a 
legtöbbször késedelem nélkül felelt; azért is, hogy a 
halogatás ügymenetükben késedelmet ne okozzon. 

62 Vilnán, 1581 május 12-én kelt oklevelében, a Fontes Rerum 
Transylvaniicarnm T. kötete 127. 1. (A 22-ik sorban goromba írás-
hibával genuinus helyett germanus szóval nyomatva!) Jakab Elek 
fordítása szavaival, Kolozsvár története II. köt. 269. 1. 

53 Ily természetű, egy előadódott per alkalmából 1576 július 
16-án kiadott rendeletéből, munkánk II. kötete 56; 1. ' • • 

54 Pokoly József megállapítása, I. Fontes-kötetem' 'megjele-
nése alkalmával írt bírálatában, a Protestáns Szemle 1912. évf. 
95. 1. , ,.. < . ... ••• 
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Magyar írása egyszerű és nemes, telve szép kitéte-
lekkel és (még tán korában is r i tkán használt) köz-
mondásokkal, az erdélyi társalgásból megszokott virá-
gos beszédformákkal, amelyek használatában igen jára-
tosnak és gazdagnak mutatkozott. 

Leveleit főleg közmondásszerű kijelentései teszik ér-
dekesekké. Egy alkalommal például ez a „köz,példa-
beszéd"' tolult tollára: Nem pengeti í j ját, aki var ja t 
akar lőni . . . Mikor pedig a tanácsurak arról panasz-
kodtak, hogy pénz h í ján nem végezhetnek oly beruhá-
zásokat, amelyeknek közvetlen hasznát nem élvezhetik, 
tizt a jellemző választ kapták, hogy: Akik élünk és Isten 
gondviselést bízott reánk, nem csak magunknak, sem 
csak az mi időnkbelieknek kellene élnünk, hanem az 
utánunk valóknak is; imitálnék az jó agricolát, ki oly 
fát is olt. melynek gyümölcsét nem reménli. 

Ám okos közgazdasági tanácsai nem igen találtak 
követésre olyan maradi gondolkozású és gyenge vállal-
kozási szellemű vezetők alatt, amilyeneknek a prézesek 
mutatkoztak s e miatt ő bizony igen féltette az ország 
sorsát és gyarapodását, holott azt távozásakor sem 
belső, sem külső ellenség nem fenyegette. Féltette 
különösen a töröktől, akiben sohasem bízott, mert —-
miként leveleiben gyakran megírta — bízni benne 
nem lehet s ami jóakaratot muta tnak is olykor, csak 
az ajándék kelti bennök. Ezért Erdély hagyományos 
politikáját folytatta s látszólag a legteljesebb barátságot 
tartva szüntelen a pogánnyal; jól tudván, hogy egy 
keresztyén fejedelömnek, akar melynek sem jó, maga 
erejével török császárba kapni . . . vágy, miként 
magát e fontos dologban máskor kifejezte: Valamely 
fejedelem egy ü maga erejével megveri az török csá-
szárt, lovászul szolgálom én azt/'5 

Evvel a bölcs, óvatos politikával ki is lehetett jönni 
a portával és sem István király életében, sem azután, 

55 Szamosközy kJ. munkái IV. köt. 19. 1. 



Bevezetés XXXVII 

sokáig a török nem bántotta az országot és területi ép-
ségét. Az ugyan mindennapos dolog volt, liogy a török 
bégek a határokon be-becsaptak, kivált az újonnan ki-
nevezettek, akik hatalmuk fitogtatására olykor rablóle-
velet (vagyis behódolt at ó parancsot) szereztek a portá-
tól egy-két falura s azokból embereket is elhurcoltak, 
kisebb-nagyobb összecsapásaik után, sőt a borosjenői 
bég még gyerekeket is lopatott. De a jogtalanul behódol-
tátot t falvakat és elvitt foglyokat a beadott hivatalos 
panaszok alapján rendesen visszakapták a kárvallottak. 
Ez a majdnem állandósult rablás éberségre szoktatta, fő-
leg a váradi tartományban élőket, hogy a hódoltatások 
ne ter jedjenek túl Halul bég tefterjén, amelyre mindkét 
/észről ' következetesen hivatkozni szoktak a károk ki-
vizsgálása s a portára küldött panaszlevelek megírása 
alkalmával. 

Külpolitikájának csak vázlatos bemutatása is meg-
haladja kötetünk bevezető sorainak keretét. A német 
császárral, mint a magyar királlyal s nagy ellenfelével, 
a szomszédos orosz, cárral szemben kifejtett diplomáciai 
tevékenységét behatóan méltattam volt a nagy király 
életrajzában. 

VI. 

Báthory István király levélváltása az egymást kö-
vető két erdélyi kormánnyal hiányosan jutott reánk: 
mivel a leveleket a protokollumba való lemásoltatásuk 
után — oktalan módon — megsemmisítették vagy ami 
szintén feltehető, azokat Báthory Zsigmond Erdélyből 
való végleges távozásakor (1602 nyarán) az államlevél-
tár sok más darabjával elégette a gyulafehérvári 
székesegyház kapu ja előtt felállított iratmáglyán, hogy 
— kijelentése szerint — ne maradjon írásos nyoma ural-
kodásának. De az még hiányos, csonka állapotában is — 
valóságos krónikás történelme Erdélyország 1581—85 
közti köz- és művelődéstörténetének. 
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István király erdélyi kancelláriájának vezetője 
lengyel földön a szepes-sárosmegyei Berzeviczy Már-
ton meg a mellette t i tkárként működő erdélyi Gyu-
lay Pál volt; mindkettő ki tűnő képzettségű, jó tollú 
férfi . A királyi leiratokra a választ legtöbbször Ko-
vacsóczy Farkas erdélyi kancellár ír ta és fogalmazta, 
amint azok a protokollumban reánk maradtak. Ez a le-
veleskönyv — már Szilágyi Sándor megállapítása sze-
rint — becses és érdekes olvasmány, mely Kovacsóczy-
nak velős és tömör irályát fényesen ragyogtatja és kor-
ismertető szempontból minden krónikánál becsesebb." 

Erdély kiváló történetírójának e fényes méltatása 
annál fontosabb, mert ő leveleskönyvünket nem ismerte, 
csakis annak hibáktól hemzsegő gondatlan budai késői 
másolatát, amiért az általa belőle közölt darabok is csak 
nagy kritikával használhatók. E ritka szép levelek h ű 
szövege a leveleskönyv egykorú hiteles másolatairól s az 
általunk annak kiegészítéséül gyűjtött darabok eredeti-
jeiről — melyek közül egy magyart meg egy latint 
hasonmásban is bemutatunk — most válnak közkincsévé 
a történelemnek. Kötetünk anyagának magyar szó-
kincse, azt hiszem, felülmúlja az 1581—85 közti időszak 
magyar prózai nyomtatványaiét, főleg mert tele van 
egyúttal mezőgazdasági, mesterségbeli, bányászati s más 
kifejezésekkel, melyeket abban az időben könyvekben 
hiába keresnénk. 

A XVI. század ez utolsó évtizedének nyelvét kü-
lönben sem ismerjük még e tekintetben alaposabban: 
csak lát juk és érezziik olvasásába merülve, hogy az 
— mellőzhetetlen latin szavait nem tekintve — gazda-
gabb, szebb és kifejezőbb volt ma beszélt anyanyel-
vünknél, mert hiába keresünk benne idegen szókat, 
idegenszerű fordulatokat, ellenben seregével találko-
zunk a levelekben olyan tősgyökeres mondásokkal, rég 
elfeledett szókkal, amik ma már újságszámba mennek. 

V 
56 *Az Erd. Orszgy. Emlékek III. kot. 60. 1. 
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A magyar írás terén elért ez eredmény a XVI. század 
iskoláinak a t i tka s a reánk maradt magyar levelek tö-
megéből világosan kitűnik, hogy mestereink e korban 
a forma-érzéket, a nyelv szelleméhez és tisztaságához 
való ragaszkodást beléoltották a deákjaikba.07 

E találó jellemzést kiegészíthetjük avval, hogy az . 
erdélyi magyar nyelv, s benne a székelyföldi oly tiszta 
volt, hogy például Cyzér Pál gidófalvi bíró 1564 virág-
vasárnapján kiállított ítéletlevele 48 (petitszedésű) nyom-
tatott sorában egyetlen idegen szót, még latint sem 
találunk.58 Ez pedig nem egyedüli példa! 

Az ismeretlenség homályából előkerült e r i tka szép 
ú j erdélyi forrásanyag sajtó alá rendezésében jó hasz-
ná t vettem két akadémiai bírálóm: néhai dr. Maclzsar 
Imre és dr. Nagy Miklós kívánságainak, melyek 
nagyrészét teljesítettem, amennyire az még mindig hé-
zagos erdélyi forrásmunkáink világánál lehetséges volt; 
főleg a kötetben előforduló helységnevek megállapítá-
sát és a szereplő egyének bővebb méltatását tartván 
szem előtt.. Köszönettel tartozom végül dr. Zakonyi Mi-
hály esztergomi főszékesegyházi volt könyvtárnoknak, 
amiért a ritka kódexet az Akadémia palotájába be- • 
hozta, melynek óvóhelyén a fővárosunkat ért kegyetlen 
bombázás ezernyi veszélyét is teljes épségben szerencsé-
sen átélte. Épp így átélte a kötet szedése is. melyet 
semmi háborús veszély nem ért, bár a súlyos gazdasági 
viszonyok miatt a szedés négy esztendeig hevert a 
nyomdában, amíg napvilágra juthatott, nem lévén köz-
ben sem papír, sem pénz, sem pedig munkaerő annak . 
kinyomtatására! 

Kötetünk egyben szerencsés kiegészítője „Báthory 
István erdélyi fejedelem-és lengyel király levelezése" 
című nemrég megjelent kiadványomnak, mely Erdély-

57 Néhai- Takáts Sándor szavai, Rajzok a török világból c. 
műve I. köt. (Budapest, 19Í5) 20. 1. 

58 Kállay Ferentz: Históriai értekezés a Nemes Székely 
nemzet eredetéről (Nagy Enyeden, 1829) 182—4. I. 
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nek 1556—1586 közti harminc esztendeje történelmét 
változatos bel- és külföldi ú j levéltári adalékokkal gaz-
dagította. 

Végezetül, kötetem keletkezése történetéihez tarto-
zik annak felemlítése is, hogy anyagának a gyulafehér-
vári Batthyaneumban őrzött leveleit dévai történet-
tanár koromban ép félszázada másoltam, e Bevezetés 
elején ismertetett Báthory-protokollum. másolati köte-
tének darabjaival együtt. Ezeket aztán eredetijeikkel 
összevetve egészítettem ki később hónapok munkájával ; 
e kísérő sorokat pedig azon a napon vetettem papírra, 
midőn irodalmi működésem hatvannegyedik esztendejét 
— .ép erőben és teljes szellemi frisseségben — betöltöt-
tem!59 

Pécs, 1948 október í5-én. 
Dr. Veress Endre 

09 Minthogy a bukaresti metropolia-templom ereklyéjéről, az 
esőhozó Szent Demeter ezüst koporsójáról s a vele összefüggő 
néphitről (saját vizsgálatom a lapján I6V2 éves iskolás koromban) 
írt első cikkem megjelent a Vasárnapi Újság 1884. évf. 45. száma 
722. lapján, 255 sorban. 



LEVELEK ÉS VÁLASZOK. 

1. 
Wilno, 1581 június 12. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 

Válasz. Szomorúan értesült szegény bátyja: Báthory 
Kristóf fejedelem haláláról. Kormányzási ténykedésü-
ket jóváhagyja. Intézkedik az „árva" kiskorú Báthory 
Zsigmond neveléséről, intőén őket, hogy tanításában 
semmi változást ne tegyenek, körülötte pedig (játszótár-
sakul) csak komoly, derék ifjakat tartsanak. Bővebben 
az Erdélybe indított Berzeviczy Mártonnal üzen. 

M. Tud. Akadémia könyvtára. Budapest. Tört. ívrét 110. kö-
tete 101-3. lapján; XVIII. századi igen hibás, gondatlan másolat. 

A fontos levél eredetije megvolt a hédervári kastély kézirat-
tára 27. kötetében, amely Szamosközy István hagyatékából került 
oda; de mire lemásolhattam volna, a II. világ-háború alatt, áclegen 
katonák dúlása folytán eltűnt s megtalálható nem volt! 

Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux 
Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Li-
voniaeque etc. Dominus, nec non Transsilvaniae Prin-
ceps etc. 

Magnifici, Clarissimi nobis dilecti. Salutem et nos-
trarn commendationem. 

Tegnap előtt 10 die, mikor az előtti irástokról vá-
laszt tettem volna és az posta induló félben volna, juta 
Sennyei Pongrácz1 uram levele, melyből értem ez ideig 
való diligent) at okat és progressustokat az szegény 
Atyám [fia]2 halála után. Legelőször azért dicsérem, 

1 A Dunántúlról, a vasmegyei Kíssennyéről Erdélybe költö-
zött Sennyei Pongrác tanácsúr, később Basta György alatt erdélyi 
kancellár. 

2 Érti bátyját, Báthory Kristófot, Meghalt Gyulafehérvárt 
1581 május 27-én. 

Báthory Is tván levélváltása. 1 
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irva hagyom, hogy Kegyelmetek semmit nem késett az 
portára való küldéssel; annakutána irva hagyom aztis 
az minemű instructioval t y Kegyelmetek bocsáttya az 
első követet3 és akarja bocsátani az másodikatis és az 
leveletis, melyet az ország nevével irtak in omnibus 
punctis [ap] próbálóm. 

Szánom az Apafi Is tván esetit, de nem tehetünk 
rólla, mert et nos in eadem damnatione vagyunk.38 Tet-
szett nekem az Balog Ferencz beválasztása, mert t ud ja 
az porta dolgát31' ki tudom, hogy mint az előtt, most se 
vonogatja magát az szolgálattól; főképpen ilven szükség 
időben. Siger Jánosnak sem Vagyunk kétséges, elég 
valóban, csak legyen valaki mellette, ki az porta dolgá-
ban tudós Volna. Forró János és Gávayis4 tetszik, ha az 
többi valami legitimum impedimentum miatt nem me-
hetne avagy nem akarna menni, kit én egy jámborhoz 
sem hiszek, főképpen ilyen időben és az közönséges ha-
zának ilyen szükségében. 

Továbbá kér azon Ti Kegyelmetek, hogy én is köve-
temet bocsássam az portára, ki egyet értsen a Kegyel-
metek követével, ha az portán kedvességet látna, segít-
ségül lenne: én örömest meg mivelem, de ha lehetne!?, 
nem tetszenék, hogy az én követem az dolognak elejében 
volna jelen egy néhány okért; de az időis excludal attól, 
hogy az én követem az t y Kegyelmetek bocsátta követ-
tel együtt lehessen. Azért én el készítem az én követe-
met, az praemisliai kapitánt,5 jámbor hitű, eszes embert, 
ki oly tanúsággal Premislián lészen, hogy mihelyt ti 

3 Ez maga Sennyei volt, akivel a portára Kristóf halálát 
megüzenték. (Sznmosközy István Történeti maradványai IV. köt. 
15. 1.) 

3fl Vonatkozik Apafi István halálára, amiről semmi más 
krónikás feljegyzésünk nem maradt. 

3,1 Onnan tudta, hogy már 1568 tavaszán járt a portán, mi-
dőn ott az évi adót beszolgáltatta. 

4 Irva hibásan: Ravaszelics. ami ha Gávay neve van benne, 
akkor a később sokat szerepelt Gávay Miklós volt. De lehet Ra-
\azdi György is. 

5 Drohojowszki Szaniszló várnagy. 
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Kegyelmetek meg irja neki, hogy azonnal induljon és 
Erdélyre induljon, instructioját ti Kegyelmetekkel kö-
zölje et e re nata consilium capiat; el hid je penig ti Ke-
gyelmetek, hogy ha szükség kívánná személy szeréntis 
közöttetek [lennék] és meg mutatnám azt, hogy per-
fecta est ea Charitas, quae et pátriám, et pupillem 
principem proseqnarer.5a 

Ir ti Kegyelmetek továbbá arrólis, hogy az árvá-
itak6 nevelésére és az ország gondviselésére viselnék oly 
gondot, ki legyen az földünk meg maradására és az ár-
vánakis javára; de kívántam volna, hogy az mi abban 
az Kegyelmetek közönséges tanácsa directe et sincere 
meg irták volna, hogy egymás intencióját conferalván, 
az mi jobb azt elicialnánk; vélemis azt magamban, hogv 
az mely tanácsbeli embert rendel Kegyelmetek ide kül-
deni hozzám, az által arról kiváltképpen informáljanak. 
Azért el jutván az Kegyelmetek embere én hozzám, 
sem te, sem tova nem nézek, hanem a' mit Isten az 
Kegyelmetek jovára szivemben ad, olyan rendelést 
teszek Kegyelmetek közt: az mint most, ugy ak-
koris (ledarálván, hogy az miképpen azelőtt soha nem 
priváltam magamot az Erdélyi fejedelemségtől, azon-
képpen ezután sem priválom, főkép pen, hogy értem az 
ti Kegyelmetek akarat já t , hogy minden dolgotokban 
csak én reám akar nézni és Isten után segítséget várni. 
Ezen közbe penig a' mint Kegyelmeteknek levelemben 
meg irtani ez előtt, Kegyelmetek kik tanácsok vagy-
tok egy értelembe és egyenlő auctoritasban levén, az 
mit kiván az dolog az ország meg maradására és [az] 
gyermek jovára consultáljatok. És ne legyen most helye 
köztetek semmi privatumnak, semmi irigységnek, semmi 
gyűlölségnek, hogy ha ki az féle találkoznék, ki az 
•egyességet perturbálni és magának valamit usurpálni 
akarna, nekem tudtomra adjátok. Én pediglen Kegyel me-

Ba Itt meg kissé alább javítva az Erdélyi Múzeumi kötet 
"56-7. lapjáról. 

0 A nyolc éves, a váradi várban született kis Báthory Zsig-
mond. 

1* 
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tekkel egyetemben az féle putridum membrumot oly 
orvossággal kötök be, mely facile separabit a vivo. De 
hiszem, hogy az ki jámbor sem magát veszedelemmel 
nem involválja, sem nekem gondot nem szerez. 

Berzevicei Mártont7 be bocsátom Kegyelmetek kö-
zibe, teljes tanúsággal, csak várom azt, ha az fő ember, 
kit Kegyelmetek be választott, el érkeznék; de ha ötöd 
napig el nem jutna, azt sem várom. Az temetést pedig 
Kegyelmetek decemberre halassza.8 

Ez előtt singillat im, kik hirtelen eszembe jutának 
irtunk volt, hogy quilibet in sua functione incedat fide-
liter et senectus sequandum auctoritatem im ismét ir-
tunk némelyeknek és generale mandatumotis i ratunk 
most in eandem sententiam, kivel ki pro arbitrio suo-
utatur, mint ez előtt meg irtuk vala. 

A' Gyczi9 János ott benn léte igen tetszik ideig, de 
ott benn [maradását nem szenvedi]10 az dolog; szükség, 
hogy Yáradrais tekintsen. Tetszik azis, hogy Lúgosra 
drabantot bocsáttatok és hogy az szolgáló népet be gyűj -
tettétek. 

Az pénznek kevés voltátis értem, de nem kételke-
dem, hogy ti Kegyelmetek országul nem szenved fo-
gyatkozást miatta, avagy a* szolgatartást, avagy az 
porta szükségét, avagy aulae dignitatem cadere, mert 

7 Ea meg a Szepességből jött és telepedett le Erdélyben, ahol 
később oly nagy befolyásra tett szert s a király mellett erdélyi 
kancellár is volt. Életrajzát megírtam kimerítően 1911-ben, ké-
pekkel díszített szép kiadásban. 

8 Érti Báthory Kristóf fejedelem temetését, amely folytonos-
halasztásokkal majd két év múlva ment végbe, mikor a király 
végre belátta, hogy nem jöhet át a temetésre, miként elejétől 
kezdve akarta és óhajtotta. Berzeviczy még a „temetés rendjét" is 
magával vitte Erdélybe, úgy amint a királlyal együtt hirtelen 
megállapították, a legkisebb részletre is kellő figyelemmel. A vég-
telen becses magyar iratot ez utasítás végéhez csatoltan közöljük, 
reánk maradt eredetijéről. 

0 Meghagyjuk az írásmódot, de sajátkezű leveleinek aláírása 
szerint nevét így ír ta: Gyczy. 

10 Olvashatatlan firkálás, talán ez lehetett a levél eredetijében-
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ezek coniuncta sunt cum salute et dignitate Regni. Én 
sein magamnak, sem az árvának divitias Croesi non 
opto, hanem csak annyit, kivel providealhassuk az or-
szág szükségit és dignitását. 

Ez előtt való két levelem ben is intettem Kegyelmete-
ket,11 hogy az gyermeknek tanításában semmi változást 
ne tegyenek, se penig az Religioban meg ne háborítsák; 
mostis azont kívánom Kegyelmetektől, kiben hiszem, 
hogy Kegyelmetek semmi difficultást nem teszen. Az 
két Jesuvitát,12 az melyekkel az gyermeket taníttatta, 
valaminemü rendelésbe az szegény bátyám tartotta, 
azon állapotban és békességbe, tisztességbe tartsák, sőt 
a' mit in eos conferret [respectum] humanitatis, mihi id 
fac tum putabo. Az monostori12* és kolosvári collegiumot 
és Societast Kegyelmetek minden injuriától meg oltal-
mazza és mindenekbe meg tartsa a" szegény bátyám 
rendelése szerint és ha mit épületeire a collegiumnak 
designált, ordinált, azt ti Kegyelmetek be teljesítse. 

Az gyermek körül az mely inasok ez ideig forgod-
tak, ugyan azonok meg maradjanak és ha kit újonnan 
adjicial többet Kegyelmetek, az mi képpeii hogy talám 
szükség, hogy többen legyenek, modestusokat szerezzen 
Kegyelmetek, kik tenerum illius animum non scandali-
zent se szavokkal, se magok viselésével.13 Tarcha meg Is-
ten Kegyelmeteket és adja, hogy minden jót hall jak fe-
lőletek. Költ Vi Inán, 12. Junii 1581. 

Stephanas Rex 
Kiilcíme: Magnificis et Generosis cunctis regni 

nostri Transylvaniae Consiliariis etc. Sincere et íideli-
bus nobis dilectis. 

11 Sajnos, egviik sem maradt reánk, avagy lappangnak. 
12 Az egyik Leleszi János, a másik talán Vásárhelyi Gergely 

atya. 
i2a Értendő Kolozsmonostor, melynek régi apátsági épületé-

ben laktak egyelőre a páterek. 
13 A levél e két bekezdését idézte Jakab Elek, a Keresztény 

Magvető 1877. évf. 28-29. 1. 
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Exequiae Christophori Bathori Principis Transylvaniae. 

Leg először a* Castrum doloris azaz bánatnak liáza-
legyen az Sellyével eggyütt. Az sellyén felől egy her-
czeghi korona, jobb kéz felől egy bot és bal kéz felől 
egy tőr raita. Ezek mind aranyosok legyenek fekete-
posztóval avagy bársonynyal su perlat módra be vonva. 

Az egész egyháznak fala és padimentoma az nagy 
oltártól fogva mind az predicáló székig fekete posz-
tóval be vonassanak. Az bána t háza párkányán körös-
ként fél fél font viaszból csinált gyertyák legyenek.. 
Tizen négy öreg gyertyais legyen egy egy font viasz-
ból. 

Az meg holt urunk czimerét az bána t háznak ol-
dalán körös körűi fel szegezzék és az egyház falárals : 

kereszt módra. Négy székecskeis legyen az bánat házá-
nak az négy szegére, kikben négy pap egy misemondó 
pappal eggyütt absolutiokat tesznek. Az székek fe-
kete posztóval lesznek be vonva. Ötödik székecske a' 
celebransnak kelletik. 

Urunknak egy karszék kell, azonképpen ő Fel-
sége14 követének is ellenben által, fekete posztóval be 
vonva és fekete vánkos legyen raita, kire urunk ő 
Nagysága könyököllyön és az ő Felsége követe. Az 
bánatnak háza penigh fából és dezkából leszen csi-
nálva négy szeghre. 

Továbbá fekete temérdek posztóból köntösöket 
csinálianak csuklyáson. Az fejedelemé penig és az 
ő Nagysága at tyaf iáé hosszan nyúlt hátullyával legyen.. 

Az egész udvar népe és mind az tanach wrak 
gyászban öltözzenek és fekete gyapjas sövegek le-
gyen. 

Száz fekete gyertyais legyen, mellyeket száz sze-
gény avagy az fejedelem szolgái százan, mind fekete 
csuklyás ruhában az sellye mellett két felől vigyenek., 
mindenik felől ötven ötven. 

14 Értendő Rudolf koronás magyar király. 
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Az meg liolt urunk czimere hatvan legyen fekete 
regál papiroson, kinek egy részét az sellye oldalára 
szegezzék, az többit az egyház falára kereszt módra. 

Egy nagy zászlót csináljanak fekete atlaczból 
avagy fekete dupla tafotából, mellyen az, meg holt 
fejedelem czimere az koronával eggyütt legyen, közös-
leg aranynyal és ezüsttel meg ékesítve. 

Annak utánna az meg holt urunknak nevét, veze-
ték nevét és fejedelmi méltóságát, és leg végül halálá-
nak esztendejétis és napját fel irják. Mely zászlót egy 
fő lovag visellyen tiszta fekete bakacsinba öltözve és 
mind mellyén, há tán az meg holt urunk czimerét hor-
dozván, és lovais fekete bakacsinban legyen fel öltöz-
tetve. Meg más lovagis legyen azonképpen fekete baka-
csinba öltözve mind ő maga, és mind az lova, ki az 
bal kezében egy fekete paist visellyen, az kin az meg 
holt fejedelem czimere legyen, az jobb kezében penigh 
egy fekete kópiát, melly kópiának az tetején lobogó 
leszen azon meg holt urunk czimerével eggyütt. 

Ez két lovag mindeneknek előtte jár, mikor az 
testet ki hozzák az várból. Kik után az papok men-
nek az cantorokkal eggyütt. Ezek után viszik az tes-
tet fekete bársonnyal be vonva. Ez fekete fedél alatt. 
Ha valami szép fejér gyolcs lenne, azis igen jó volna. 

Az testet tiz, avagy tizenkét fő ember vigye mind 
az bánatnak házáig. Az test u tán mingyárást urunk 
ő Nagysága mennyen. Az ő Felsége követe, urunk 
attyafiai , az tanach wrak, az országbeli oratorok és 
az udvar népe, mind azon gyász ruhában és fekete 
gyapjas süvegben. Mikor penigh amaz két lovag az 
egyházhoz jutnak, az eggyik az egyház falába törje 
az kópiát, az másik penigh, az ki az zászlót viszi, 
az zászlóval ós az paissal be menyen az, egyházba 
és mind addig kezébe tartya, mig az egész ceremónia 
el végeztetik. 

Az mise és egyéb ceremóniáknak el végzése után 
az koporsóra tegyék az zászlót és az paist. Az evan-
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gelium után következik az mise, az mise evangelium 
után praedicatio leszen. Az praedicatio után urunk o 
Nagysága, az ő Felsége követe és urunknak minden 
attyafiai, az tanách wrak és az egiéb rendekis az offer-
toriumra mennyenek. Az mise és egyiéb ceremóniák-
nak el végzése után alamisnát osszanak a' szegények-
nek. 1 

Minek utánna minden ceremóniákat el végeznek, 
az Jesuiták valami yerseket recitálnak az fejedelem 
tisztességére. 

Azért legyen gondjok erre az tanách wraknak, 
hogy mind ezeket iIlyen módon meg szereztessék. 
Mingyárást hivassanak ács mestereket, kik az bánat-
nak házát meg csinálják: képírókat, kik az czimereket 
és zászlókat meg irják, ötvösöket, k ik az koronát, az 
botot és az tőrt el készítsék; szabókat, kik az ruhákat 
el készítsék és az egyházat az megmutatott mód sze-
rént fekete posztóval be vonnyák. 

Oldalt egykorú kézzel: Tale g e n u s exequiarum leges in Mer-
eurio Gallobelgico. Anno 1592, pag. 522. 

Megjegyzés, E fontos levél adalékait érdekesen egészí-
tik ki a király egyidejűleg Kovacsóezy Farkas kancellár-
nak és Leleszi atyának írt, valamint (két nappal) előbb 
a kis Báthory Zsigmondihoz intézett szép levele.14a 

Külötnl utasításiban hagyta meg a király a prézesek-
nek, hogy Zsigmond előtt, mikor eszik, háromféle dologról 
beszéljenek; 1. Idege,ny országokról. 2. Hadi dolgokról és 
vitézkedésliez valókról. 3. Vadászásról.15 

A temetés rendjét Kultsdr István adta ki még 1805-
ben, a budapesti Egyetemi könyvtár kéziratai közül, fo-
netikus átírásiban, amit résziben meg kellett tartanunk.1,1 

Ezt Szilágyi Sándor még látta és! idézi is Szamosközy Ist-
ván. történeti maradványai közit 1880-ban, de már a 

14a Kiadtam őket Báthory István levelezése II. köt. 163-7. 1. 
15 Szamosközy értékes feljegyzése, id. műve IV. köt. 17. 1. 
16 Kiadva „Báthori Kristóf temettetésének rendje" felirattal 

Krónika című műve (Pesten, 1805) 47-50. 1. Utána a Vasárnapi 
Újság 1864. évf. 519. lapján, Orth Pál közlésében. 

Napjainkban cikket írt Báthory Kristóf temetéséről Biró Ven-
cel tanár, a Pásztortűz 23. évf. 121—3. 1. Két képpel. 
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kézirattár17 nyomtatott katalógusában nincs nyoma18 s 
ezért voltuink kénytelenek azt Kultsár (különben is igen 
ritka) könyvéből lenyomatni. 

2. 
Pskóroi tábor, 1581 augusztus 29. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 

Kéri, teljesítsék Forró János jószágkérése iránti kí-
vánságát hűséges szolgálata jutalmául. 

Gyulafehérvári káptalani levéltár. Kiadta főnétiku s átírás-
ban Dr. ÖÍDÖS Ágoston orvos „Báthori István lengyel király levelei 
1576—85" c. közleménye 19. darabjaként, a Magyar Történelmi Tár 
8. kötete (Pest, 1861) 224. 1. Beke Antal 1145 számú regesztája 
„Az Erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt" c. műve (Buda-
pest, 1889) 24-2. 1. 

Stephanus Rex etc. Magnifici Fideles nobis syncere 
dilecti. Salutem et gratiam nostram Regiam. Forró János 
talált meg minket, és Kis Galambfalván1 kér valami jó-
szágot tőlünk; melyet miérthogy nem tudjuk, micsoda 
jószág legyen, Kegyelmetektűi várunk informatiót róla. 
Ha oly, hogy valami háznak fogyatkozása nélkül el ad-
ha t juk , nem ta r t juk meg tőle,2 miérthogy mostis jól szol-
gált, i f jú legény is, hisszük hogy ezután sem vonsza meg 
magát az szolgálatiul. Tartsa meg Isten Kegyelmeteket. 
Da tum ex castris nostris ad urbem Plescoviam, 29 Au-
gristi. Anno 1581. Regni vero nostri sexto. 

Stephanus Rex fpt 
Külcíme: Magnificis Praesidibus regni Transylva-

niae etc. 
17 Megvolt a Hevenesi-gyűjtemény 68. köt. 362-4. 1. Idézve 

a IV. kötet 16. lapján, 1581-ből, vagyis amikor azt István király 
megírta, amiről Szilágyinak nem lévén tudomása, jegyzetben azt 
tette hozzá, hogy az tévesen van 1585 helyett írva, amikor ter-
mészetesen a temetés történt, 

18 Megjelent „Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Reg. 
Scient. Universitatis Budapestinensis" címen két vaskos kötetben, 
1889-1907 közt. 

1 Udvarhelymegyei, ma is meglevő jó székely község, 
2 Szokatlan ritka erdélyi kifejezésmód. 
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3. 
Wilno, 1582 január 8. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 
Udvarában szolgáló 15 gyalogosa szabadulni óhajt-

ván Becz Pálné alól, akinek jobbágyai, kéri, kárpótol-
ják ottlévö házaikért az asszonyt, hogy megmaradhassa-
nak azokban, hűséges szolgálatuk jutalmául. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ötvös műve 21. sz. a. Beke 1148. reg, 
Stephanus Rex etc. Ezen tizenöt legény,1 Becz Pál-

né" jobbágyi, mi udvarunkbeli gyalogink, szüntelen 
való könyörgésekkel találtak meg minket, hogy egyne-
hány időtől fogva jámbor szolgálat jókat és vérek hullá-
sokat, kit külömb-külömb hadainkban szenvedtenek, 
megtekintvén, őket Becz Pálnétul meg szabadítanék, 
hogy jövendőbenis itt benn meg maradván, az mi szol-
gálatunkra alkalmatosbak lehetnének. Mi annak okáért 
meg gondolván, hogy ezek immár az szolgálatban gya-
kor helyeken való forgódásokat, ennekutánnais mind itt, 
mind kedig ott kin az országnak szolgálhatnak: akar-
nók, ha valami módot találhatnánk meg szabadulásuk-
ban; főképen, ha oly jószág volna ott közel, kit az iizen-
öt házért Becz Pálnénak adhatnánk. Lássa azért Ke-
gyelmetek, ha oly módon hozzá férkezhetnénk, kiből 
nektinkis kárunk ne esnék. Ebben pedig az dologban mi 
volna az Kegyelmetek tetszése, i r ja meg minekünk. Da-
tum in arcé nostra regia Yilnensi, 8. die mensis Januarii. 
Anno Domini 1582 etc. 

1 Nevök talán egy kii lön cédulán szerepelt; családtörténeti 
szempontból kár. hogy nem maradt reánk. 

2 Kozmási Becz Pál Csík, Gyergyó és Kászcnszék királvbí-
i á j ának özvegye. 

4. 
Wilno, 1582 január 24. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 

Ajánlja oltalmukba Jakcsy Boldizsárné dézsma-
ügyét. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ötvös műve 22. sz. a. Beke 1149. 
reg. A király öt sornyi, sajátkezű utóiratával. 

v 
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Steplianus Rex etc. Jakczy Boldizsárné talált meg 
minket levele által, és minthogy ez esztendőbeli dézmá-
ját meg engedtük vala, jelenti, hogy míg a választ tő-
lünk ki vitték, addig el osztották volt a dézmát. Azért 
könyörög, hogy azért mást deputálnánk neki; kiről in-
formáljon Kegyelmetek minket. Tartsa meg Isten Ke-
gyelmeteket. Datum in arcé nostra Regia Yilnensi, die 
24. Januarii. Anno Domini 1582 etc. 

Avagy szakasszon az [ottani] jószágában Kegyelme-
tek neki. Kér azoiiis, hogy oltalmunkba vennők: azért 
mi törvénteleii háborgatok ellen az ő oltalmát Kegyel-
metekre biztuk. 

Stephanus Rex ípt 
Külcíme: Magnificis regni Transsilvaniae Senato-

ribus, consiliariis nostris etc. Fidelibus nostris syncere 
dilectis. 

5, 
Wilno, 1582 február 13. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 
Jelentésüket kéli az erdélyi celleristák csatolt kér-

vénye tárgyában. 
Gyulafehérvári kápt. Itár. ötvös 23. sz. a Beke 1150. reg. 

A király néhány soros sajátkezű utóiratával. 

Stephanus Rex etc. Az minemű dologbul minket az 
erdélyi celleristek1 meg találtak, az be kötött supplica-
tioból Kegyelmetek meg érti.2 Mely dolognak menjen 

1 így nevezték azokat, akik a sóbányákat mívelték s a ki-
termelt sót vizén (a Maroson meg Szamoson) elszállították a 
portusokról lerakó helyeikről. (Szilágyi Sándor megállapítása a 
celleriistákról írt kis cikkében, a Századok 1887-ik évi folyama 
kirándulási füzet-melléklete 66. 1.) A czellerek őrmezei 1587-i sza-
bályzatát ugyanő adta ki a Történelmi Tár 1887. évf. 806-7. 1. 
Nevük átment később az adószedőkre és pénztárnokokra is, ha-
bár helytelenül. 

2 Nagy kár, hogy hiányzik, mivel a celleristákról kevés 
okleveles anyag maradt reánk: így az, mellyel Báthory Zsigmond 
fenti 1587-i szabályzatukat (1592 októbei* 20-án) megerősítette s-
nagysokára az, hogy az 1659-i országgyűlésen szó esett róluk. 



12 5—6. irat 1582 márc. 24 

végire személyválogatás nélkül Kegyelmetek. Ka ugy 
legyen: kárával-e, és mennyivel az Tárháznak. És in-
formáljon minket Kegyelmetek róla. Tartsa meg Isten 
Kegyelmeteket. Datum in arcé nostra Regia Yilnensi, 
13. Februári i. Anno Domini 1582 etc. 

Ez dolog innét bizonyittatik meg, ha ti Kegyelmetek 
conferálja az oellerek ideibeli jövedelmét az mostani mód 
szerint való jövedelemmel; az miben az Tárháznak 
hasznát látjuk, ebben nem kell senkinek kedveznünk, 
miérthogy sok az szükség és fogyatkozás. 

Stephanus Rex fpt 

6. 

Riga, 1582 március 24. 
Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 

Sznbó Mihály gyaloghadnagy vitézül szolgálván 
harcaiban, kéri adjanak neki jutalmul három ház-job-
bágyot. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ö tvös műve 2-t. sz. a. Beke 1151. 
regesztájában tévesen 1582 március 14-nek írva. 

Stephanus Rex etc. Szabó Mihály, mi Száz-gyalo-
gunknak 1 hadnagya,2 könyörgött mi nekünk, hogy őtet 
valami kevés jószágocskával meg látogatnék. Ki mivel 
hogy mi nekünk az el múlt hadainkban, ugy mint vitéz 
ember, vére hullásával szolgált, méltónak it i l jük azért 
őtet az mi kegyelmességünkre. Had juk azért Kegyelme-
teknek, hogy valahol intézzen három ház jobbágyat 
nekie, ahol valami házunknak fogyatkozásával nem kö-
vetkezne, Kegyelmetek itélnéje; kiről mikor Kegyelme-
tektől informatiónk leszen, adhassunk levelet nekie 
róla. Tarcha meg Isten kegyelmeteket. Datum in arce 
nostra Rigensi, 24. Mártii. Anno Domini 1582 etc. 

1 A .,század" kifejezés régi magyar őse. 
2 A király lustrakönyveiben legelőször 1581 június 4-én fordul 

elő, 99 gyalogos élén. havi 20 frt zsolddal. (A Fontes Rerum Hun--
garicarum III. köt. 155. 1.) 
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7. 
Riga, 1582 március 29. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 
Kéri adassanak évente 100 forintot Salamon Péter-

nek jámbor szolgalatjáért. 
Gyulafehérvári kápt. ltár. ötvös 25. sz. a. Beke 1152. reg. 

Stephanus R e x etc. Salamon Péternek1 jámbor 
szolgálatját meg tekintvén,2 és hogy ezutánis vagy itt 
benn, vagy ott k inn kell szolgálatja: száz forintot ren-
deltünk házához. Had juk azért Kegyelmeteknek, hogy 
bizonyos helyen az száz forintot deputál ja meg neki esz-
tendőnkint. Továbbá ide be jöttekor adósodott volt meg 
Daczó Györgynek kilenczven forinttal: Kegyelmetek az 
hámoron adassa meg vagy pénzül, vagy annyi érő vas-
sal. Taroha meg Isten Kegyelmeteket. Datum in arce 
nostra Rigensi, 29. Mártii. Anno 1582 etc. 

8. 
Riga, 1582 április 14. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 

Felvilágosítást kiván a karánsebesuidéki Oláhság 
nevü faluról, melyet jámbor szolgálatáért tőle Stepán 
István kért adományul. 

Gyulafehérvári kápt. levéltár, No. 1155. Beke 1155. reg. Ki-
adtam a Documente II. köt. 225. 1. 

Stephanus Rex etc. Könyörgött mi nekönk Stepan 
István egy Oláhság nevü falu felől, ki Karánsebes tar-
tományában magvazakattul1 mi reánk szállott volna, 
hogy az, ő jámbor szolgálatjának tekintetiért, melyet ez 
el mult hadainkban meg mutatott, azt kegyelmesen neki 

1 Taplóczai Salamon Péter 1585 február 25-án már otthon 
élt; említve a Székely oklevéltár IV. köt. 84. 1. 

2 |Ez,t 1581 június 5-án Vilnán találjuk Báthory Boldizsár 
hadában 6 lovával; a F. R. H. III. köt. 155. 1. 

1 Hibás írás és olvasás folytán: Magna Zakattul; de mivel 
ezt a szót sem az egykorú íródeák, sem a levél első közlője nem 
értette, így értelmezendő helyesen: magvaszakadtul! 
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confer álnok. De mivelhogy mi azt nem tudjuk, az jó zag 
zakadott-e reánk avagy nem es mi allapatban ügyen 
mind hazna, mind jövedelme, es annakfelette neki con-
feralasa lehessen-i valami fogyatkozás nekeol, hagy juk 
azért Kegyelmeteknek, hogy annak az falunak dolga 
miben legyen bizonyosan ad ja ertesönkre. Tarcha meg 
Isten Kegyelmeteket. D a t u m in arce nostra Regia Ri-
gensi, 14. mensis Április. Anno Domini 1582 etc. 

'Steplianus Rex ípt 

9. 
Krakow, 1585 január 1. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 

Miután a régebbi szolgálataiért méltányolt Kuno-
vith Reczep bég állását elveszítette s most szeretné ú jból 
felvétetni magát szolgálatra, kéri, ajánlják a Portán az 
erdélyi követ útján, hátha kineveznék a gonosz gyulai 
bég helyére. 

Gr. I létlerváry levéltár. Hédervár. Kéziratok 27. kötetében. 
Kiadta b. Radvánszky Béla a Történelmi Tár 1880. évf. 693. 1. 

Steplianus dei gratia Rex Poloniae etc. 
Kunuytth Reczepp beget1 er t jük hogy igen meg fo-

gyatkozott az olta miolta ínazulla tötték,2 ki mostanság-
galis tiszt neköl az portán leven, k ívánja mellette az mi 
törekedésönket. Mivelhogy pediglen szükségünknek ide-
jen meg nem vonta magát az szolgalattul, miltó rea te-
kintetűnknek lenni: lakása pedig hogy ez ideig ott az 
szomszédságban volt, nekönk tetszenek, hogy az mi 
a tyankfia 3 nevivel promovealtatnék az portan. 

Azért jo volna, lia íi kegyelmetek iratna mellette az 

1 Bég (béj) okleveleinkben bég vagy bék = a pasánál alsóbb 
rendíi cím, melyet a kisebb tartományok vagy kerületek, a szand-
sákok kormányzói viseltek. Jelvényük egy lófark (túg) volt. 
<Thury.) 

2 Aííiznl lett annak a neve, akit a szultán (valami hűtlen» 
«ég folytán) megfosztott hivatalától, helyébe mást nevezvén ki. 
<Thi.ry.) 

3 Vagyis az i f jú Báthory Zsigmond fejedelem. 
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por ta ra es viseltetne oly gondját , hogy dolgaban mehes-
sen. elebb. Melyben jo modjais vagyon kegyelmeteknek 
mivelhogy az gyula i beg olyan gonosz szomszédsággal 
vagyon az országhoz, netalán annak az helyet meg nyer-
hetnek nekie; ezzel pedig nem kellene késni, hanem 
mentől hamarabb az portan való residens altal indít-
tassa el kegyelmetek ez dolgot. Tarcha meg Isten kegyel-
meteket . Datum in arce nostra Regia Craccoviensi pr ima 
d ie mensis Januar i j . Anno domini Millesimo quingen-
tesimo octogesiino tertio. Regni vero nostri octavo. 

Stephaniis R e x fpt 
Külcíme: Magnificis consiliariis regni nostri Transsil-

vaniae etc. Fidelibus nobis sincere dilectis. 
Megjegyzés. A levél' keltét az íródeák eltévesztette, 

sietségből vagy szórakozottságból írván tévesen septimo-t, 
ami t az aláírásra való bemutatáskor a kancelláriában 
senki sem vett észre. Érdekes azonban, hogy erre a szo-
kássá vált hibás keltezésre! az irodában csupán 1583 május 
10-én jöttek reá — talán magának István királynak a 
figyelmeztetése folytán — s attól kezdve egy teljes esz-
tendeig hibátlanul történt a keltezés. De ekkor (nyilván 
vaAaimii deák változás alkalmából) 1584 május 6-tól kezdve 
újból gyakrani ismétlődött a hiba 1585 március 27-ig. Ám 
az is megeshetett olykor, liogy a helyesen írt keltet, azaz 
a király uralkodási évét a gyulafehérvári kancelláriában 
a pro tokol himba való beíráskor vétették el. Miután ez kö-
tetuln,kiben a folytatólagos királyi levelek keltén többször 
is előfordult, egyszerűség (kedvéért s hely kímélésből azo-
ka t mindig hallgatagon helyesbítettük. 

10. 
Niepolomice, 1585 január 29. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 

Minthogy az Alsó és Felső Zsuk közt elterülő Ba-
rá tok tava nevű halastavat a kolozsvári jezsuita atyák 
kollégiumának adományozta, rendeli, hogy azt kel-
lően helyreállítva adják át nekik. A Collegium telké-
nek a szomszédos Kolozsvár és Fenes község határával 
vitás részei dolgában egyezzenek meg törvényes úton 
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és formák közt. Keresztury Kristófot megbízta, hogy 
Kolozsvár és Gyulafehérvár külvárosaiban megfelelő 
temetőhelyet keressen és állítson fel a katolikusok 
számára. A még néhai Báthory Kristóf fejedelem által 
építeni kezdett kollégiumnak évi 1000 forintot juttat 
arra az időref amíg elkészül. 

Archívum Societatis Iesu. Roma. Austria vol. 224 p. 48. 
Copia R. Dyonis'ii Szittyay. 

Magnifici fideles nobis sincere dilecti etc. Contuli-
mus Yenerabili Societatis Iesu Collegio in civitate 
nostra Colosvariensi a nobis fundato piscinam B a r a -
t o k t a v a 1 vocatam in territorio possessionura Also et 
Felseo Zsuk2 sitam, quemadmodum literae nostrae ea 
de re ipsi concessae latius testantur.3 Quandoquidem 
autem illius piscinae earn conditionem esse intellexiinus,. 
u t multa in ea opera instituenda sint, quae nisi paren-
tur, exiguus aut plane nullus proventus eius praefa-
tam Societatem Iesu perventum sit, mandamus i taque 
Fidelitatibus Yestris, ut ad earn reficiendam sine aliqua 
procrastination e certas operas destinent; praeterea, si 
ibidem aliquis locus molae frumentariae idoneus depre-
hendetur, etianx in ea extruenda pro commoditate eius-
dem Societatis Collegii nullam diligentiam praeter-
mittant. 

Desiignavimus item fideiem nobis dilectum egre-
gium Christophorum Keresztury, ut quasdam areas in 
suburbiis civitatum Colosvariensis et Albensis disqui-
ret, disquisitasque sepulturae catholicorum assignet; 
iniungent igitur Fidelitates Yestrae ei nomine nostro^ 
ne in hoc munere sibi a nobis iniuncto diligentiam suam 

1 Nevét az ezen a vidéken működött egykori domonkos-
barátoktól nyerte. 

2 Ma is meglévő két falu Kolozsvár közelében, közigazgatá-
silag Apahidához tartozók. 

3 A király egyidejűleg (1583 január 28-án) kelt h i v a t k o z o t t 
adománylevelét közöltem Fontes Rerum Transylvanicarurn címft 
kiadványom I. kötete (Budapest, 1911) 250. 1. 
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requiri patiatur. Ubi autem areae illae in usuin coeme-
terii designatae fuerint, volumus, ut Fidelitates Yestrae 
eas saepimento munitisque foribus, ne pateant, contra-
que iniuriain protectae sint, circumdari curent. Et 
quo loca illa plus vener at ionis in se haibeant, fanum 
in eis dedicandum aut saltern crucibus, campanis, aliis-
que sacrarum aedium insignibus exornandum existima-
mus, eas ad res. ut Fidelitates Yestrae suum Studium 
adiungant, eisdem mandamus. 

Denique contendit a nobis commemorata Societas 
Iesu, ut cum bonorum per nos collegio ipsorum iam 
attributorum limites cum vicina' civitate Colosvariensi 
et oppido Fenes controvertantur, in iis dirigendis 
nostram auctoritatem interponeremus, quo sublatis 
huiusmodi lítium difficultatibus ipsi eo tranquillius 
studiis pietatis incumbere possint. Quae res. ut maxime 
cum aequitate ipsa, institutoque eoirum coniuncta nobis 
visa est, ita Fidelitatibus Yestris mandamus, ut ex 
protlionotariis aliquem designent, adhibit is ei aliquibus 
nobilibus viris bonis et iuris non ignaris, qui limitum 
controversias cognoscant, easque ex veterum monumen-
torum, terminorumque fide regant. 

Cum vero Collegii aedificium ab Illmo Principe, 
defuncto fratre nostro desideratissimo fabricare coep-
tum sit, in eamque aedificationem singulis annis mille 
floreni Ungaricae monetae collati, ne tarn necessarium 
ac utile opus destituatur, constituimus!, u t eo usque 
tanta pecunia quotannis ex aerario nostro in eos usus 
erogetur, quoad fabricatio haec absoluta fuerit. Quae 
omnia, ut summo studio Fidelitates Yestrae proeurent, 
volumus ac bene valeant. Datum in arce nostra Regia 
Nepolomicensi, 29. die mensis Ianuarii. Anno Domini 
1583. Regni vero nostri octavo. 

Megjegyzés. Ezt a fontos levelét István kiirálly — szo-
kásán: kívül — nyilván azért írta latinul, hogy azt a ko-
lozsvári páterek valamennyien olvashassák s könnyen 
megérthessék. 

Báthory Is tván levélváltása. 2 
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11. 
Niepolomice, 1583 február 5. 

Báthory István ki rá ly az Erdélyi tanács uraknak. 

Minthogy Felgyógyot Kovacsóczy FarkasJiak ado-
mányozta, rendeli, hogy azt neki átadják, amint kivált-
hatja zálogos tulajdonosaik lói. 

Orsz. ltár. Budapest. Gyulafehérvári lymbus I. 4. 1569. Ha-
sonmásban kiadva Szádeezky Lajos: Kovacsóczy Farkas (Buda-
pest. 1891) 70. lapjához mellékelten. 

Stephanus Rex etc. Pelgiogioth ki mafkippen hiua-
tatik Olah giogynak,1 megh engetteök Kowachoczi Far-
kainak az mi athiankfia az Erdély Yaida Cancellariuf fa-
liak az moítani poííeífbroktul kv val tany; melyeth ma6 
leueleonk altal eoreokbe nekveió conferaltunk. Azirth az 
mikoron az pinznek mely summaba uolt, Zerith tehethv, 
thy Kegyelmetek fiícuó neuiuel kinallia megli az poííef-
íorokath annak fel uitelyre: e6 Íunmiaiokat az inícriptio 
zerinth le tinin, recipiallya theolleok az meg mondoth 
falutth; e6 bocyaíía Kouachoczy Fa rkab keziben. Thar-
cza megh Ilten Kegyelmeteket. Da tum in arcé noftra 
Regia Nepolomicensi tert ia die meníi6 Februári i. anno 
Domini millesimo. Quingenteíiinó. octogeíimo tertio. 
Regni uero noítri octavo. 

Stephanus Rex fpt 
Külcíme: Magnificis Consiliariis regni nostri Tran-

silnaniae etc. Fidelibus nobis sincere dilectis. 
1 Mainap is Felgyógy néven szereplő alsófehérmegyei falu, 

míg a szomszédos Algyógy már Hunyadmegvében fekszik. 

12. 
Niepolomice, 1585 február 3. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 

Jelentésüket kéri Gyarmathi Gergely deák és fele-
sége dolgában, melyhez előbb nem adhatja beleegyezé-
sét. • 

Gyulafehérvári kápt. l tár. Budapest. Lymbus. ötvös műve 26. 
sz. a. Beke 1154. reg. 
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Steplianus Rex etc. Az minemeo contractuít tlieot 
-Gyarmathy Gergely deák az eo feleiigiuel, mefter 
eleoth azth my hozzánk be kulduin keonieorgeoth hogy 
ar ra coníeníuíth adattnank. De myerthogy nekeonk 
tecczek hogy re6 fit mali exempli; ki ha in abuíum 
ieone az f i ícuínak felette igen derogálna; Kegyelme-
tekre remittaltuk, hogy ez dolgot valóba megh laííatok 
e6 minketh informallion Kegyelmetek. Tarcza megh Il-
ten Kegyelmeteket. Datum in arce nostra Regia Nepolo-
micensi, tertia die menfis Februarii, anno Domini mil-
lesimo, Qu ing en t eí i m o Octogeíimo Tertio; etc. 

13. 
NiepoJomice, 1585 február 5. 

Báthory István király az Erdélyi tanácsuraknak. 

Csanádi Demeter decik régi szolgálata jutalmául 
valami jószágot kíván s addig is amíg megadhatja neki, 
ajánlja: emeljék fel udvari fizetését. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ötvös műve 27. sz. a. 

Steplianus Rex etc. Könyörög mi nekünk Chanádi 
Demeter deák, az ő régi hiv szolgálat ját kegyelmesen 
hogy meg tekintenők, és ott benn Erdélyben valami jó-
szágocskával látogatnék meg: kinek könyörgésére kel-
lene valami jót vele cselekednünk, ha módunk volna 
benne mert ennyi ideig való szolgálatjának jutalmátis 
érdemelné.1 Azért legyen azon Kegyelmetek, hogy pri-
ma occasione providealjon nekiis Kegyelmetek; hogy 
pedig azt csendesben várhassa, ha kivánja, fizetését öreg-
bitse meg Kegyelmetek, hogy az szolgálatra lehessen 
őnekiis nagyobb kedve és alkalmatossága, larch a meg 
Isten Kegyelmeteket. Datum in arce nostra Regia Nepo-
lomicensi, 3. Februarii, Anno 1583 etc. 

1 Ez igaz, mert Csanádi Demeter már II. János vál. király 
-alatt is szolgált és róla írt verses életrajzával is megörökítette 
nevét XVI. századbeli irodalmunkban. Ez az 1571-82 közti időben 

•<it kiadást ért. 
2* 
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14. 
Niepolomice, 1585 március 6. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Megállapítja Erdélyország igazgatásának új formá-
ját és annak élére triumvirátust nevezvén ki, 
az ország gondjaviselését Kendy Sándor, Kovacsóczy 
Farkas kancellár és Sombory László tanácsurakra 
bízza, feladatukat részletesen körülírva. 

Egyetlen reánk maradt egykorú példánya, amelyről kiadtuk, 
a M. N. Múzeumi Rhédey-levéltárban. Ez tökéletesebb a nagy-
szebeni Siebenbiirgisches Natiional-Arckiv példányánál, melyet 
néhai Szilágyi Sándor adott ki az Erdélyi országgyűlési Emlékek 
III. kötete 171-7. 1. További XVII. századi példánya van a bu-
dapesti Egyetemi könyvtár IJterae originales 149 sz. a. Latm 
szövege megjelent Bethlen Farkas História Transylvaniae-ja II. 
köt, 464-472, lapján, nyilván Szamosközy István irataiból kiadva, 
majd Történeti maradványai I, köt. 215-221. 1. De ez kevésbbé-
pontos és gondos szövegű, habár azt mondja, hogy eredetijéről (ex: 
ipso archetypo regio) írta le. Megvan az utasítás latin szövege 
Katona István Históriája XXVI. kötete 190-6, lapján is, de abban 
is eltéréseket találunk, 

Nagysagossoknak wy^ezlo es nemesseknek es az my 
Erdély orzágunknak egy eb fele rendeynek, mynekwnk 
zerelmes hyweynknek etc. 

My Istwan Istennek kegyelmessegebeol Lengyel or-
zagnak kyra lya , Ly t twanyanak , Rwssiának, Prussia-
nak, Masowianak, 'Samogit ianak, Kyowyanak , Volinia-
naJk, Podlachianak es Lywonianak etc. Nagy herczege 
és vra, es Erdelynek feyedelme. Adgywk emlekezett-
re ez my lewelwnknek Rendyben jelenttwen, mynde-
neknek az k y k n e k illyk Mywelhogy my az meghholth 
Nagysagos es tekyntetes Somlyai Báthory Christoph-
nak Erdély v a y d á n a k es zekelyek Ispannyanajc. az my 
zerelmes At tyankf i anak halalatol fogwa abban az 
gondvyselesben vol tunk foglalatossok, hogy az my Er-
dély országunknak a l lapat tyat th haznos byrodalomnak 
gondvyselessewel addigh megh ereossytteneok, miglen az 
Nagysagos és tekintetes feyedelem Báthory Sygmond az 
my zerelmes a t tyankf ia , kyre az megh mondott orzág-
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nak Rendynek es allapattyanak keozeonseges vegezesse-
beol. az eo atyianak byrodalma az eo halalanak eleotte 
egy kewes ydeowel teorvcny zerinth zalloth, arra az 
vdeore jwttliattna, mely wdeoben enny nagy gondnak 
wysselessere alkolmatos lehet t ne, byzonyos es méltho 
okokból Annak az orzagnak igazgatassaban es byrassa-
ban illven modon való Rendet vegeztwnk, MywelhogV 
pedegh Egy7 Embernek tanachya es gondyavysselesse, 
kewalykeppen Effele tyztnek visselesseben es zolgalta-
tassaban rytkan zokotth teokelletesnek lenni, annakfe-
iette mvwelhogy mynd az tanachyok kyknek ottli az eo 
zamok Nem kewes gyakori atossagal es zw n tel en az Fe-
yedelem ndwaraba lakny lehetettlennek lattatyk, Es 
myerthogy az eo Értelmeknek is kwleonbeozeo voltba 
egyenetlensegeth [ne] zerezzen hanem hogy azok tellyes 
melthosággal legyenek, k y k erchyek es el vegezzek myn-
denfele Ertelmeketli, Annakokaerth My mynd az my 
hyw tanachaynk keozwl ez Nagysagossokath, Kendj 
Sandortt Lonarol.1 Kowachyoczy Farkast Cancella-
riust, es Sombory Lazlotth Ennek az orzagnak gongva 
vysselessere ez modok zerenth, kytli leweleunkben 
alab megh irtunk, tellyes meltosaggal heHheztettwen ve-
geztwk, es hattuk, mykeppen helylieztetjiik es prae-
ficialywk ez my lewelunk altal. 

Legh eleozeor pedigh eokeÜi Egyenleo meltosaggal 
allapattal tyzt[t]el ennek az gondnak gondyawyselesse-
ben rendeltyk, es ezt, ygy myntli erősnek es vegezejt] 
sent[en]tianak ereyebe lenny hagyyuk, azt azmytth 
azok az keozeonseges dolgoknak tractalassaban es vege-
zesseben az eo es elmeyeknek es ertelmeknek egy 
aranth valo voltabol deliberalnak es vegeznek. 

Az tanachynak es vegezesnek helyet az fevedelem 
vdwaraban Feyerwaratth keozeonseges ertelembeol ee 
tanáchyokbol vegezzek, mely helyre mynden napon 
vegezetth orakon, ha valamy dologhtol megh nem ban-

1 Ma Kendilóna, Szohiokdobóka vármegyében. S/amosujváí • 
;tól délnyugatra, a l.óna vizén. 
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tatnak egybe gyulyenek es az dolgokban munkálod gya-
nak. 

Az Cancellariusnak pedegh tyszty ez lezen, hogy 
mind keozeonseges es rez zerentt(!) való dolgokattli kyk 
az tanachyba jeoneiiek az teobbynek eleybe adgya, 
rendzerenth megh valogassa es megh magyarazza, levele-
keth az tanachyba eo zakazzon fel es olwasson megh, 
iro deakva legyen, k y az feleleteknek rendytk es az 
tanachynak mynden arról való vegezesseth vgyan ott 
fel jegyezze es azzerent valazt adgyon az keonyeor-
geoknek, mynden leweleketh az tanachyban el olwas-
tasson, mellyeket hogy ha egyczersmynd helyen had-
nak, az feyedelem newetli szokás szerentt rea irwan 
be keosse es be pechyetelye. 

Hogy ha pedegh az teob tanacliyok keozwl zabad 
akarat tyok zerenth awagy teorteneth szerentli [men-
ninek] vagy pedig hywatattnak(!) vd\varhoz, azoknak 
zabadsagok legyen az tanachyba bemenny; azoknak ta-
nacliyokat és értelmeketh meg kergyek, de vgy hogy 
mynden dolognak el v ege z es se chyak az három megh 
mondott Ii zemelyeken allyon meg es az el rendelt ta-
nachykozasnak ez legyen modgya. 

Ha pedegh valamynemw nehez es szokatlan dologh 
találkoznék, kynek veghez menetely neheznek, es kett-
segesnek láttatnék, azok mynd az teob tanachyoknak 
egywth letere halaztassanak kyk azokrol lewelek altal 
meg byzonyosytattvan es hywata twan myndgyarast 
eozwegyuljenek, es azokkal az kyk jelen leznek egye-
tembe tanachykozzanak. 

Orzagnak gywlessebenis, kyk az orzagnak haznay-
ert es zwkségeerth vegeztettnek, annak vtanna teor-
wenvekben es egyeb zwkseges gywlekezetekben azon 
tanacliyok az helynek es tyztnek meltosagatth mynd az 
helytartókkal eggyuth oltalmazzák, es sentenciayokath 
mongyak, mely sentenciayokath es ertelmeketh mykor 
az tanacliyok megh mongyak, az mynth megh mondok 
az három hely tartó el vegezzek es kyadgyak tudny il-
lyk ez megh irth mod zerenth. 
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Mynek vtanna myndnyayan az tanachyba be 
gywlnek, az Cancellarius az dologli feleol az mely fe-
leol végezmy akarnak, eo nekyek szolyon, my legyen az 
dologli es myt kewannyon megh mutassa, es mynden 
szawatt ar ra igazgassa, hogy az tanaiohy abból erthelmeth 
vehessen. Annak v ianiia az dolgotth megh ertliwen az 
tanachyok Rendzerenth ertelmeketh meg mondgyak, 
azokatth az hely tartok ezekbe" vegyek es magokban 
megh hannyak vessek, és twlaydon chyak az eo ma-
gok kerdezkedesere es itiletekre vessek es hagy[j]a. Es 
az mely sentenciat eok egyenleo akaratból jobnak itil-
nek lenny, azt annak utanna eggyyk az három közwleok 
ky mongya twdny illyk Kemdj Sándor. Hogy ha pedegh 
eok valamely dologban egymástól az eo ertelmekben 
k^slembwznenek. Annak az sententianak ky mondasatth 
myndgyarast el halazzak, es esmeth mas ydeoben eleyk-
be vegyek, es mynd addigh hannyak vessek magokban, 
miglen megéli egyenesedwen es egy erteliemben lewen. az 
dologh veghez megyen es el vegeztetyk. 

Kwleomibeozwen pedegh az helytartók20- eo magok 
keozeotth nemykoron velekedessekben es ertelmek-
ben, ketteynek az eo ,egyaranth való ertelmebeol az har-
madyk ellent benne nem tar twan az dologh el vegezeod-
gyek, hanem ha keozeonsegeskeppen myndyayan kw-
leombeth ertenenek, awagy az dologh nagy es ketseges 
vegezetw volna, mely dolognak weghez vytele feleol 
mynket talalyanak megh. 

Mynden nehez es nagy dolgok pedeglen, mellyek 
ottli beleöl vagy kywwl talalkoznanak legli eleozeoris 
mynekwnk iryak megh, hogy myes az mit arról ta-
naehykoznunk kel[l] ideyen megh latthassuk. 

Mynden ez orzagnak rendeyth pedegh az az myn-
den meltosagbel^ és reiidbeR embereketh , vitézi eo, zol-
galo es polgári rendeth, valakyk az my tellyes byrto-
kunkban Erdelyben es azonkywl laknanak, az my 

2 Olvasandó: eszekbe azaz eszükbe. 
2a Jellegzetes fordítása a praeses szónak. 
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hely tar toynknak byrodalma ala vettettwen lenny 
haggywk. 

Az tanachynak végezéssy mynek vtanna mynde-
nek ky hyrdettwen leznek, az orzagnak zokassa ze-
rent myndyarast veghez vytessenek, nemellyek azok-
tol az kyknek az vdwarnal byrodalmok es tyztek va-
gyon. nemellyek pedegh az orzagnak egyeb byrodal-
mynak feyeyteol, kykteol zorgalmatossagotth es seren-
sigeth az eo tyzteknek vysellesseben kewanúnk. 

Az mely jozagok pedegh az feyedelem tarhazara 
szallananak, annak az el adassaban az orzagnak regy 
vaydaynak zabadsagatth engedgyuk, vgy hogy kychyn 
jozagoknak el adassaban, mellyek liarmynczket liaz 
jobbagyoiknaik zamat! tennék, az eo itileteknek meltho-
sagatli kowessek. hogy azokath olynak adgyak kyk az 
orzagnak es hazayoknak jol teoth es haznos tagay, ba-
torsagosson es zabadon az feyedelemnek az eo newe 
alatt adgyanak. 

Thowabba varakba valo tyztartok es kyk egyeb 
keozeonseges tyzteketh vyselnenek, azok feyenkentli 
es myndnyayan az tanaphynak akaratyokbol fwgyenek, 
mely tanachynak hata lma legyen arra azokrol az my 
job azt vegezny. modotli es rendet h azoknak zabny, az 
eo tyztekre inteny es ha tyztekben el nem jarnak, lie-
lyekbeolis megh valtoztattny es alkalmasbakatli helyekbe 
zerzeny. Az nagyob tyztartasokba pedegh myntli Va-
rad, Karansebes es Yyvar,2b my hyrunknelkul az tyztar-
tok megh ne változtassanak, se inast bel lycttek ne te-
gyenek. 

Az wdvarba bat zaz lowagnak, kyknek kewalykep-
pen josagos cliyelekedetek és erdemek tekentetes le-
zen, hozam3 zerent fyzetesek legyen. Aztis pedegh eliyak 
azoknak, k ik zwneos zwntelen az feyedelem vdwara-
ban zolgálnak, fizessek. Az teob otthon lakoknak pe-

2,;> Újvár, a inai. Szamos új vár tv. időben igen divatos rövidített 
neve. közel Déshez; a várostól délre. 

3 Értendő kószám azaz hónapszám szerint, 
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<legh, az k y k zwksegesek lennenek. eztendeonkenth való 
fwzetessek megh adassanak. Wárakba es egyéb ereosse-
gekben eh yak anny lowagnak es gyalognak zaraa tar-
tassek, mely mynd az vdeonek es zwksegeknek álla-
pat tyanak illendeo lezen. Egyéb fele heaba való keolt-
segek mynden ek el távoztassanak. 

Az teob tanachyoknak pedegli az regy es zokotth 
fwzetessek eztendeonkent megh adassanak. 

Mywelhogy pedegh az tárházról, es az penzreol ke-
walykeppen való gondvyselesnek kel[l] lenny, nem ke-
wesbe arrolis zorgalmatossok vagyunk, es azokaerth ez 
íyztnek gongyawysseleset, az my hyvünknek az vytez-
leo Siger Jánosnak, kynek hywsegetli zorgalinatossagath 
sok dolgokban immár megli kesertettuk. a at tuk. ky el)l>en 
való munkálkodását es zorgalmatossagath kewalykep-
pen innét mwtat tya megh hozzánk, hogy ha valamy 
tyztesseges móddal, es mesterseggel az orzagnak ada-
yatth es haznath megh eoregbyti es az menyre teolle le-
hetth nagyobra vyliety az orzagnak zokott jeowedel-
metli és kwleomb kwleomb fele adaytth fel zedy, tar tva 
es oda aihowa az zwksegh kewannya az tanachynak aka-
rattyabol keotliy: jámbor es gyors ezes szolgakath, kvk-
nek segetsegewel ellyen maganak keressen es valazzon. 
es gyakorlatossaggal eo maga mynd az varakath, mynd 
^o kamarakatli , es egyéb hasonlatos hélyeketh, kikbeol 
az keozeonseges haznot gywtettek rendelth vdeokben 
megh ya rya es megh latogassa, zamott vegyen, es ha 
valaky az tyztartok es gondvyseleok keozul hywen es 
igazan az eo tyztekbe el nem jarnanak, eoketli az 
heKr tar toknak az eo teccese zerent megh valtoztassa, 
es myndeneketh job[b] allapattba hozhasson. Mykor vd-
varnal lezen, mynden jeowedelmeknek modgyatth az 
helytartoknak megh mondgya es azoktol mynden dol-
gokrol ertelmeth, tanuságotth vegyen. 

Mywel hogy pedegh mynekunk nem kewes zor-
galmatossagunk vagyon, Az my zerelmes at tyankfia-

8a Yagyif.; megtapasztaltuk. 
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nak egessegere, elet ©re es igazan való tanyta tasara , 
melthosagara es v t lwaranak ekessegere, aka r juk hogy 
az kyk az eo fel ta r tassanak newelesenek gongya vy-
seleov leznek, fellyeb való dolgok ne legyen mynt hogy 
az eo zemelyere myndenkoron nezzenek, erkeolchyeben 
igazgassak, es az massokath es if f i aka t kykke l gya-
korlatossaggal valo lete es elete eggywtth vagyon, eo-
neky engedgyenek, es szolgalattyahoz zokyanak. Es 
myndezek myerthogy az hop mesterre nezny la t ta tnak, 
Eoneky az tobby keozeotth elseo tyz ty ez lezen, hogy 
rendelth orakban, az feyedelemhez es udwarlioz men-
nyen, az feyedehnet az tanusagra3 b awagy az zentseg-
nek hallasara, es vadazny vygye, onnath esmeth megh 
hozza, es az vdwarban zorgalmatosson megh lásson 
myndeneket . Az vdva r nepenek erkeolchyeth eleteth 
mertekleny, igazgattny es tellyesseggel ar ra gondott vy-
seljny hogy az v d w a r zorgos es tekentetes legyen, va-
lamy háborúságok az vdwarba ne tamadgyanak, sen-
ky az tyztessegnek es tyztynek hatarat l i altal ne 
liagya,4 hogy m y n d n y a y a u mynden napon byzonyos es 
vegezeth vdeokben az vdwarba gywlyenek, az myt th 
nekyk paranchiolnak megh t a rchyak és megh chyele-
kedgyek. Az feyedelmeth vagy lelky dologban vagy 
j^edegli egyeb okokerth mykor va lamy keozeonséges 
helyre megyen, el keseryek es el vygyek. Es akvnek 
arra valo tyz ty lezen, hogy az feyedelem aztalat megh 
vesse es ekesychye, etketh el fogva,4 a azoknak eleozeor 
tyztasagok, rwhazat tyok, hywsegek es zorgalmatossa 
gok meg'h tessek; azonkeppen azokis, k y k agyas haza-
nak es agyanak gondgyavyseleoy leznek azonth chyele-
kedgyek. Hogyha valamely keowettnek awagy kVvlseo 
embereknek az hely t a r toknak akara t tyabol az feyede-
lemhez valo menesere es keozeontesre zabadsagli ada ta-
tyk, azon vdvuarnak hop mestere megh tani t ta twan az 
hely tartóktól, megh lassa es azt chyelekedgye, hogy 

•"'h Azaz: tanulásra kísérje aznapi tanítómesteréhez. 
4 Olvasandó: hágja. 4a Értendő: étkét elfogja. 
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myndenek akkoron ekesseggel es méltósággá l legyenek 
es azon jeoweuenyeknek es vendegeknek kynek ky-
nek az eo äl lapat tya zerenth zallasth es egy eb alioz való 
zwksegeket adasson, es alkolmatos emberekre byzza 
azoknak gongya vyselesseth. Mynden dolgokban pedegli 
es tyz tnek rendynek megh chyeleked (et)yben az hely tar-
toknak az eo igazgatasokbol es meltosagokbol igveke-
zek vegliez vynny. 

Reowydeden, mywelhogy mynden dolgoknak sum-
mayath gongyath ez három he ly ta r tóknak hattwk,5 sem-
mytt azoknak semmy nemeo dologban hyreknelkwl ta-
náchyoknelkul lenny es cihyelekettetny nem akarunk. 
Mely dologh hogy myndeneknek f i lekhallasara es erte-
sere legyen, Tynektek Nagyságossoknak, vytezleoknek, 
Nemesseknek, gyorsasagossoknak, ezesseknek es Teken-
teteseknek, Tanáchyoknak, vdwarhadnagynak , Ispá-
noknak, varaknak, Lowagoknak es gyalogoknak capi-
taninak, viceispanoknak, vicecapitanoknak, tellyes keo-
zeonseges Nemességnek, kvrá ly byraknak , feoemberek-
nek es lofeyeknek, mynden zekely zekekben, polgármes-
tereknek, kyra ly byraknak , zekbyraknak, eskuth pol-
gároknak mynden varosokban es zazsagnak zekhelyen 
es myndeneknek a k a r rnynemu al lapat tban meltosagban 
leweo embereknek Erdély orzagnak es Magyar orzág-
nak rezeyben, k y k az my b i r tokunk alatt laknak és 
vadnak jelen valóknak es jeowendeoknek ez jelen való 
lewelunkben haggyuk es paranchollyuk, hogy ezt az íny 
rendeleswnket az t y haznotokra my teollunk, az m y 
a t tyankf i anak es t y feyedelmeteknek meg erth ideyeiglen, 
es az megh irth mod es okok szerenth megh ereositetetth 
mynden rendyben cykkel(i)ben megh zekhetetlenul megh 
tarchyatok. Az megh mondott hely tar toknak meltosa-
gath vgymynth az my es az t y feyedelmeteknek tulay-
don meltossagatt tyztelyetek es feli(e)tek, azoknak paran-
chyolattyokath fogadgyatok es megh tarchyatok, es 
semmy th az ty h y wsegtekteol es tyztetekteol idegenth 

5 Azaz: hadtuk = hagytuk. 
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cliyelekedny ne meryetek. Az my akara tunknak pedegh 
nagyob byzonysagara, ez lewelnek alaya az my kezünk 
irassat irtuk, kyre az my tytkos pechyetunketh, mely-
lyel az erdely dologban elünk, rea nyomat tny hattwk. 
Keoltli az my kyraly varunkban Nepolomican Beottinas 
hawanak hatodik napyan 158*5. Az my országunknak 
pedegh nyolczadvk esztendeyeben. 

Steplianus Rex fpt 
Mart. de Berzeuice 

Cancel 1. pp 

Megjegyzés. A nevezetes államirat történetéhez tarto-
zik annak megemlítése is, liogy latin példányának szöveg-
közlése Szamosközytől nem a legpontosabb. Az a benyo-
másom, hogy valami olyan másolati példányát használta 
nagy latin műve írásakor, amelyből némely megszorító 
rendelkezés szándékosan volt kihúzva. Igv a 217. lap I l ik 
sorában, aíliol a mondat e szavakkal végződik: praesides 
ipsi definiant et edant, kimaradt ez a rendelkezés: hoc 
scilicet modo per expressum declarato. Odább (a 218. la-
pon, alúlról számított 8-ik sorban) ahol arról van szó, 
hogy a prézesek a meg nem felelő várnagyokat el is bo-
csáthatják, ki van hagyva ez a fontos végzés: demum si 
ei satis, non fecerint, loco etiam movere. Végül az irat 
záradékát Szamosközy (nyilván helykímélésből) tudato-
san elhagyta s ezért azt az alábbiakban közöljük: Quae 
res, ut ad omnium au res, notitiamque pervenáat, vobis 
Magnificis, Egregiis, Nobilibus, Agilibus. Prudentibus e; 
Circumsipectis Consiferiis. Aulae Praefect'is, Oomiti'bus, 
vice Capitaneis, Universitati nobilium, Judicibus Regiis, 
Primoribus et Primipilis omnium Sedium Siculicalium. 
Magistrisi civiuin, Regiis et sedium Juidicibus, iuratisque 
civibus omnium Civitatum, Sediumque Saxonicalium, ae 
omnibus denique cuiuscunque status, conditionis, dignita-
tis et praeeminentiae hominibus in Regno Tnanssiluaniae 
et parti bus Hungáriáé, ditioni scilicet nostrae subiectis 
existentibus et com m or a n t i b us, praesentibus et futuris, 
ha rum serie committimns et mandamus, ut haue o rdi na-
tion eni nostram, ad vest ram utilitatem a nobis ad tempus 
usque maturioris aetatis praefati nepotist nostri et Prin-
cipis vestri factam, et praescriptis modis ac rationibus 
stabilitam, in omnibus eius partibus et articulis inviola-
biliter observare, praedictorum praesiditm auctoritatem 
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ianquam nostram, Principisque ipsius proprium revereri, 
iussa illorum capessere et exequi debeatis, nihilque a fid-3 
et officio vestro alienum eommittere nnquam audeatis. Ad 
maiorem autem hniusce voluntatis nostrae testi ficatio-
nem Uteris hi see manu nostra subseripsimus, ae sigillum 
nostrum secretum, quo in rebus Transsiluamieis ut imur 
apprimi iussimus. Datum etc. 

15. 
Niepolomice, 1585 március 14. 

Báthory Is tván király az Erdélyi hármastanácsnak. 
Rendeli, hogy a görög kereskedők ezentúl Karán-

sebesen kívül, csupán Szeben és Brassó külvárosaiban 
folytathassanak kereskedést; ha pedig arannyal és ezüst-
tel is üzérkednek, azt tőlük foglalják le a kincstár javára. 

Sieb. Nat. Archiv. Nagyszeben. No. 1218. A szöveg alatt nagy 
állampecséttel megerősítve. Pesthv Frigyes másolatából, a M. Tud. 
Akadémia Történelmi Bizottsága kéziratgyüjteményében. Kivonata 
a szebeni Archiv 1848-i III. köt. 271. 1. 

Stephanus Rex etc. Fidelibus nobis syncere dilectis,. 
Magnificis Praesidibus regni nostri Transylvaniae. Sa-
lutem et grat iam nostram Regiam. Conquest! sunt Maie-
stati nostrae in persona et nominibus universorum f ide-
lium nostrorum Saxonum Transylvaniensium legati ip-
sorum: Quod, etsi publicis comitiorum Transylvanien-
sium decretis sancitum sit, ne omnino ullus Graecorum 
institorum et mercatorum in Transylvaniam, ultra civi-
ta tem Karansebes et suburbia Cil)iniensis et Coronensis 
civitatum nostrarum transire, mercesque suas deveheré 
et vendere audeat , 1 tamen in contrarium istius constitu-
t i o n s publicae, eosdem Graecos mercatores nunc in om-
nes Transylvaniae partes, civiíates, oppida et villas di-
vagari, fora, mercatas et nundinas, ubivis locorum fre-
quentare, mercesque suas libere, nullo aerario fisci per-
soluto censu venumdare, au rum quoque et argentuin, 
tam rude, quam2 elaboratum ex ipsa Transylvania copio-

1 Érdekes • és különös, hogy ennek a tilalomnak az ország-
gyűlési végzésekben (Izabella királynőig felmenőleg) semmi nyoma 
nincsen. 

2 Pesthv másolatában rude quam helyett hibásan undequam. 
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se eveliere; quae res non modo mercatoribus nostris, sed 
et tóti regno nostro damnosa admodum esset. Supplica-
runtque nobis liumillime, ut eiusmodi inusitatas et prae-
iudieiales Graecorum circumforaneas divagationes et 
negotiationes in posterum non admitteremus. Cum itaque 
liaec res tarn privatam. quam publicam concernat utili-
tatem, ideo eorum supplicatione clementer exaudita et 
admissa, Synceritatibus vestris mandandum et commií-
tendum duximus, prout serie praesentium mandamus et 
volumus, ut in posterum Graecos institores et mercatores 
ultra praefata loca Karansebes et du arum civitatum 
Coronensis et Cibiniensis suburbia cum mercibus suis 
in regnum nostrum Transylvaniae int rare, mercesque 
suas distraliere nulla ratione permittant, sed pratelibata-
rum civitatum Karansebes, Cibiniensis et Coronensis 
mercatoribus vendere iubeant; i ta tarnen,- ut dictarum 
civitatum mercatores a Graecis mercatoribus coemptas 
merces convenienti et iusto pretio subditis nostris rursus 
vendant. Auri quoque et argent i exportandi licentiam 
illis interdicant, ne forte Respublica eius penuria ali-
quando laborarc neces.se Ii ab eat. I lanc autem volunta-
tem nostram in locis praeeipuis Synceritates vestrae 
publicari et seria animadversione ad effectum deduci 
cur abunt. In transgressores confiscationis mercium, auri 
et argenti poena constituta et irremissibiliiter irroganda. 
Secus non facturi. Praesentibus perlectis, exliibenti resti-
tutis. Datum in arce nostra Regia Nepolomicensi, deeima 
quarta die mensis Martii. Anno domini Millesimo Quin-
«;entesimo Octogesimo tertio. Regni vero nostri octavo. 

Ellenjegyezte: Mart, de Berzeuice Cancell. 

16. 
Niepolomice, 1585 március 29. 

Bátliory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Jóváhagyja intézkedéseit. Unokahuga (Bátliory 
Grizeldisz) kelengyéje kiegészítése iránti javaslatait. A 
menyasszonyt Lengyelországba kísérők jegyzékéből so-
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keik nevét törölte, takarékossági szempontból is. Bede 
Mátyás adományának ügye. Bécsben a Szatmár átenge-
dése fejében kívánt jószágok ügyében meginduló tár-
gyalásokra megbízottját fogja fel küldeni. 

Az esztergomi Bátliory-protokollum 27—28. 1. 

Exemplum li teranim Sacrae Maiestatis Regiae ad 

Praesides da ta rum. 

Magnificis regni nostri Tranísyluaniae Praesidibus 
etc. Fidelibus nobis sincere dilectis. 

Steplianus Rex Poloniae etc. Magnifici, fideles no-
bis íincere dilecti. Salutein et gratiam noí t ram Regiam. 

Jol cíelekette kegielmetek bogy Pa ter Poííevinust 
íisztefíeggeL fogatta, eó a3 Seminarium dolgatió exequal-
ta ,1 a3 temeteb napjat ió hogy towab hala3totta yawal-
lyuk . í rva kegielmetek liogy húgunknak ke3eoletibe 
gyeongy nelkeől 3eőkelkednetek eó hogy itt Craccoba 
3ere3hetnenk. My kereítetteonk e6 a3 postatió a3érth 
ke i lelte ők. D e moítaníaggal ittiő felette igen 3wk, a.3 
ki t t talalnakib apro gyeongy wiíelth, a la walo e6 igen 
d raga , e6 mindeneíteől fogwaib aligh ta la l tak tÍ3en kett 
lototh. l a De ha felettébb olly 3wkíege6, kit nem weleönk, 
hogy moítaníaggal annelkeöl el nem lehetne, hÍ33eők 
hogy ott walo a33onyoknali6 talal tathat kegielmetek 
myben walokat , kith pin3en teőlleök megh 3ere3het ke-
gyelmetek. A3 m y a3 n iakba weteoth nezy, ke3eleott eb 
par taka th . a3t ínykor yeőnek ide elkesithcttyeők. A3 
m y a3 Doó l b dolgath nee3y megh vr tuk Zabo Miklofnak, 

1 Possevino Antal jezsuita, akit István király küldött Er-
délybe, a kolozsvári kollégium megszervezésére. Erdélyi út ját 1585 
március 6-án Gyulafehérvárt, meg március 18-án Kolozsvárt kelt 
levelében írta le érdekesen; kiadtam mindkettőt a Fontes Kerum 
Transyloanicarum I. köt. 255—279. 1. Erdélyről írt nagy olasz mű-
vét ugyanott, a III. kötet gyanánt, egykorú képekkel díszített 
kiadásban. 

la Magyarul tat, régi súlymérték, a fontnak '/"-ed része, 
l b Értendő dos = a hozomány készpénzt-része. 



32 17—18. irat 1583 márc. 31 

hogy a3 my peng nallai wagyon in depofito, a3t kegiel-
metek requifitioiara ky aggia. De a3 menib'e leheth ki-
millie kegielmetek a^tli a3 m y keweó twlaidon yo^aga-
bol gywlth, holoth egieb finch íemmy. Hogy Bebekne" 
Boclikayne,3 es B a n f f y Györgyné4 a33oniom el akariak 
ki ferny eő kegi elmektől yo newen \ve33e0k, aggia Ilten, 
hogy egefíegbe ywthaffanak yde. A3 wdwary 3olgaknak 
e6 egieb rendbelieknek rege tromath megh láttuk, abban 
fokatli latunk, k ikre heaba walo keölchig megien, kiknel-
keől 3abadon elleheínenk, merth a3 kit ala f fel kellene 
keölde3ny elegh wolna olliat hw3at tar tany, egy 
egy lora walo fiseteíin, nem 3wkíegh wolna ket ket 
wagy három lowon walokra keölcheget tenny. Az wd-
waris fokkal dÍ3esb welle mikor eött wagy liatt lowon 
valo feő leginek wad nak beőwebben benne, hogy nem 
effele kett wagy barom lowaíok. De moít illy reówid 
ideőbe abba itiletet tenny nehe3, hanem gondolkodunk 
í'olla e6 a3 wtan a3 my tecceíeönketh quamvis abfente6 
ertefeere aggywk kegielmeteknek. 

I rya astib kegielmetek hogy Sombory Laslonak 
egy 3amadatlan 3olgaya holth wolna megh, kinek marha-
iat iure oaduci Bede Mathiafnak itt litibe conferaltuk 
wolna, keönyeöreögtek a3on hogy ebből a3 Sombory 
La3lo keőníeőrgeíinek nagiob helt adnank hogy nem 
mintli a3 Bede MathiaG expofitioianak. Meg gondolhattia 
a3t kegielmetek hogy a3 inith ecc3er ualakinek confe-
ralunk, nehe3 rewocalny; ha Sombory La3lo itt litibe 
akkor chiak egy 30wal talalth wolna megh ebbeolió 
fokkal inkab(b) kedwe3teonk wolna neky, hogy nem 
a3 maiiknak; minda3altal talallion modoth kegielmetek 
kiwel Bede Matiaft, a wagy Sombory Las3lot, liogv a3, 
my adomaniunkió megh maraggyon e6 Sombory La3lo-
nakis elegh legien contentallia. 

2 Bcbek Györgyné — Patócsy Zsófia, ki nemsokára még ez 
évben, (szeptember 1-én) meghalt; Nagy Iván id. m. I. köt. 262. L 

3 Az öreg Bocskay Györgyné, Sulyok Krisztina; ugyanott, 
a II. köt. 130. 1. 

4 Özvegy Perneszy Anna. 
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Továbbá a3 m y keówetunk a 3 Cuiaviay pis-
pek5 Bechbpl 03 napokba ywot(t) megh ylly \\rala33al, 
hogy CIia3ar ad medium meníis May feo commyí rari-
uíith bochattia ala, kik haíonlo yosagot in recompeníam 
inte33enek Zathmarert, myes akkorra feő embereönketh 
boefiaffruk. Á3ertli a3 ydeőre mye6 embereönketh bo-
cihiiattyuk. Tarcha megh Ilten kegielmeteket. Datum in 
arce noftra Regia Nepolomicenfi, uigeíima nona. die 
menfi6 Mártii, Anno Domini Millefimo, Quingenteíi-
mo, Octogeíimo tertio. Regni vero noítri octavo. 

Stephanus Rex ípt 

17. 
Niepolomice, 1585 március 50. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Rendeli, járjanak el Bölöni Péter és három társa 
dolgában, jutalmul vitéz szolgálatukért, miután azt je-
lentették, hogy földesuruk, Apor István elvette szabad-
ságlevelüket, melyet nekik adott volt. 

Gyulafehérvári kápt . ltár. Sajátkezű négysornyi utóirattal, 
ötvös 28. sz. a. Bek a 1155. reg. 

Stephanus Rex etc. Bölöni Péter,1 Sólyom Pál, Sidó 
Gáspár ós Bölöni Máté, polyániak, kik az el múlt eszten-
dőkbeli hadainkban nekünk jámborul szolgáltak, jelen-
tik: hogy mi az ő jámbor szolgálat jókat meg tekintvén, 
oly annuentiát ad tunk volt nekik, hogy az földes urok, 
Apor István és András jobbágyságából szabadosok len-
nének személyekben, örökségeket el hagyván és az Ve-
res Drabantokkal együtt az országnak szolgálnának; 
mindazáltal az, földesurak az mi tőlünk nekik adott le-
velet el vötték tőlök és szabadságban nem tartanak. Ki 
felől az mi atyánk fi átis az erdélyi vajdát meg találták 
volt az supplicansok, parancsoltis volt Perneszt István-

5 A jelie's Karnkowski Szaniszló, a király lelikeis híve és tá-
mogatója elejétől kezelve, 

1 Ez gyalogosként már az 1578 január 31-i zsold jegyzékben 
előfordul, de szolgált 1580-ban is; az udvari számadások id. köt. 
58 és 103. 1, 

Báthory István levélváltása. 



34 17—18. irat 1583 márc. 31 

iiak, hogy meg oltalmazza őket, de meg igen szidogatta. 
Had juk azért Kegyelmeteknek, hogy az dolgot meg ért-
vén, ha ugy vagyon, az mint nekünk mondják, tehát az 
földesurokkal adassa meg leveleket, és találjon módot 
benne, hogy az mi szolgálatunkon maradhassanak meg 
személyekben. Taréit a meg Isten Kegyelmeteket. Datum 
in arce nostra Regia Nepolomicensi, 30. Mártii. Anno 
Domini 1583 etc. 

Stephanus Rex ípt 
Ugy ér t jük, hogy Sido Gaspar2 meg holt, és egy fia, 

Sido Ferencz, maradott. Azért ha elegendő leszen az szol-
gálatra. tehát tartsa meg Kegyelmetek a drabantságban. 

18. 
Niepolomice, 1583 március 51. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Perneszt István kapitány bizonyos foglalásairól kér 
fel világosit eist. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Beke 1156. regesztája. A levél felső 
harmadrésze tentával átöntve olvashatatlanná van téve. 

[Stephanus Rex etc.] . . . [Panazolkodik nekeonk . . . 
l iujgwnk volth [ot]h eo neki, PernegCy István azl ray 
várhegi kapi tanunk fem a3 mi lewelewnketh [nem 
be]chywlwin. lem penigh a3 mi Attyankfiai a3 Erdély 
[wjaida paranchiolatt javal nem ghondolwan. bekefe-
geffen nem liadna birni. Haggiwk agerth kegielmetek-
nek, liogi megh erthwin a3 dolgoth informailyon min-
keth feleolle haladeknekeol mi legien annak a3 oka 
hogi [eoketjh a3 mi adomaniunkban haborgattya. 
Tharchia megh Ilten kegyielmeteket. Datum in arce 
nostra Regia Nepolomiceníi, vltima d je m[en]íi6 Marty, 
anno Domini milleíimo, Quingenteíimo. [octojgeíimo 
Tercio. Regni vero nostri Octavo. 

Stephanus Rex ípt 
2 Tizedesként szerepel az; 1578 január 31-i zsoldosztáskor 

(havi 4 frt fizetéssel) Ráez Bálint kapitány gyalogsági századában. 
(István király udvar i szám adáskönyve 59. I.) 
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19. 
Nie pol amice, 158~J április 1. 

Báthory Is tván király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Panaszos írást kapván Brassó város tanácsától 
lllyefalva elöljáróságával fennálló engedélyük meg 
nem tartása miatt, rendeli, hógy abban a brassaiaknak 
igazságot szolgáltassanak, miután a kérdéses engedélyt 
már Kristóf s utána Zsigmond is jóvá hagyta. 

Gyulafehérvári kápt. levéltár. Budapest. Cista appendicis 4. 
-csomagja 298. száma, 

Stephanus Rex etc. Magnifici etc. Salutem et gra-
"tiam nostram Regi am. Perlat um est ad nos nomine 
f i delhim nostrorum Iudicis iura torumque civium et 
totius civitatis nostrae Coronensis, non fine querela 
pofsefsionem nostram SicuI icalem Illiefalwa,1 in vioinia 
ipsorum Coronensium trans fluvium Alutam fi tani, 
nund inarum annuarum et for i hebdomadalis indultum, 
al> Illrao Principe, f ra t re nostro defuncto, importunis 
precibus impetrafse, in grave eiusdem civitatis emporii, 
ac etiam vigefimae nostrae praeiudicium. Et fii uero 
pof tea p rae fa t a civitas Coronensis praedicto f ra t r i 
nostro evidentibus argumentis demonstraíset eo indulto 
ipsis Aalde praeiudicari , obidque eundem defunctum 
principem, it idem etiam Illmum Principem dominum 
Sigismundum. nepotem nostrum carifsimum, aliis íuis 
Uteris patentibus prius indul tum Illiefaluiensem caísaíse 
addi ta inhibitione; tamen praelibatos2 Illiefaluienses, 
negleeta fratr is et nepotis nostri inhibitione, a nobis 
c lam confirmationem obtinuifse, et vigore illius in pro-
pofi to fuo perfeverare. Q u a r e fuppl icatum est nobis 
p r o par te prae tac tae civitatis nostrae Coronensis. ut 
ipsis clementer hac in re providere dignaremur. Quo-
r u m supplicatione exaudita Fid(elitatibus) Yestris man-
damus , lit Ii commemorati Coronenses ea de causa 

1 Tévesen írva: Illiesifalwa. 
- Az eredetileg hibásan írt praelibatt<* s .̂ót a király javítá ki 

_a rendelet átolvasása és aláírása alkalmával. 

3* 



56 19—20. irat 1583 ápr . 4-

F i d : Vestras requifiverint, in ea id s ta tuant , quod iar i 
et equitati confentaneum fuer i t , salvis ipsorum iuribus, 
nec fecus fac turae . Datum in arcé nostra Regia Nepo-
lomicensi pr ima die mensis Április anno Domini mille-
íimo Quingentif imo octogefimo Tertio. Regni verő-
nostr i Octavo. 

Stephanus R e x fpt 
Hátlapján, az irat felső szélén: Braíso l l iefalui 

dolog. 
20. 

Krakóm, 1585 április 4. 
Bátliory Is tván király az Erdélyi l iármastanácsnak. 

Rendeli, hogy a szászvárosi elhalt Lajos ariánus 
pap jövedelmét ezentúl újból a plébániának adassák. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Budapest. Kiadva Amlacher: Ur-
kundenbuch der Stadt Broos 177-8. 1. — Bcke reg. 894. sz. 

Stephanus R e x etc. Magnifice fideles nobis sincere 
dilecti, salutem et gratiam nostram regiam. Talaltak 
meg minket keonyeorgesekkel az Szaszvarosiak,1 hogy 
az minemű Ol tá r mesterseghez való jeovedelmet az meg 
holt János Kira ly l a az ő plebanussoknak rendelt volna, 
egy Lajos P a p nevű,2 ki Ariánus liiten leven, bizonyos 
ideokteol fogva b i r t a azt, es holta u tán az mi meg holt 
Attyanikfia ez fe l lyul meg neuezet(h) jeovtedelmet ugyan 
az ott való Praedikatoroknakis meg engedte volt az eleobbi 
es regi mod szerint, ugy hogy annak az Lajos P a p n a k 
hala la utan ismegh az Plebanushoz applicaltassék, melly 
Lajos Pap miuel meg holt, es mostansaggal volnanak 
nemellyek az Városbeliekben, k ik azt az jeovedelmet is-
miglen Ariánus Praedica tornak ta r tasara akarnak con-
vertalni : H a d g y u k azért Kegyelmeteknek, hogy azt 
semmiképen ne szenuedgye, hogy ez u t a n Ariánus P a p 

® v 
1 Beke regesztájában (az Erdélyi káptalan levéltára 894. sz. 

a.) tévesen szászsebesinek írva. 
l a Értendő II. János választott király, azaz János Zsigmond-

fejedelem. 
2 Helyesen így értendő: egy Lajos nevű pap. 
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legyen keozteok; hanem az jeovedelem az ott való Ple-
banuísaghoz applicaltassék. Tarclia meg Isten Kegyel-
meteket. Datum in arce nostra Cracoviensi, 4. die men-
sis Április, anno domini 1583; etc. 

21. 
Krakórv, 1585 április 11. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Vásárlásai húga, Báthory Grizeldisz nászruliái kellő 
feldíszítése végett. Mivel őt a király Zamoyski János 
kancellárnak szánta feleségül, inti a Tanács tagjait, 
hogy beindítását úgy intézzék, hogy pünkösdre itt lehes-
sen kíséretével. A Nagybánya-szatmári jószágok ele ser é-
lése ügyében megindított tárgyalások folytatása május 
közepén Kassán lesz. Arra maga részéről Berzeviczy Már-
tont küldi be, hogy a Possevino Antal páter ez irányban 
végzett megfigyelései alapján igyekezzék ott a császári 
biztosokkal tárgyalni. 

Az esztergomi Báthory-protokolhim 23—29. 1. Kiadva (hibás 
budai másolatáról) az Erd. org. gyül. Emlékek III. köt. 183—4. 1. 

Exemplum Uterarum Maiestatis Regiae ad Prae-

sides da tar um. 
Magnificis regni nostri Tranísyluaniae Praesidibus 

etc. Fidelibus nobis sincere dilectis. 
Kew3enethem eó magam aianlaía wthan. A3 mikep-

pen a3 elewtli megh yrtam, ytt gyeöngynek 3ereth nem 
teheieők, a3 my kewefeth leltek wala a3yó regy e6 
apro e6 felette drága. A3 my illety a3 ke3re waloth, 
nyakba wetewth, e6 ola3 partara walo keöweketh m.13-
iotb, abból íemmy fogiatkosaó nem le3en, yth ke3en wa-
gyon. A3 gyeongy ínyre walo 3okniarae, wagy mire 
nem yrtatok wolth megh. En a3th itelem hogy 3okniara 
nem 3wkfegh, merth e3 moítany ydewbe wgian nem 
3okaó, Iryatok megh a3ertb myre kewantatik a3 
gyewngy, hogy erthefíwk megh meny eó michoda fele 
gyewngv kellien awagv 3wkíegh, awagy nem 3wkfegh le-
gyen. 
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A3 hwgom be limditafanak n a p i a t kegielmetek wgy, 
inte3[3]e, hogy pwnkef t 1 elewth w a g y wtanna ba rom 
wagy négy nappal ywí íon yde. E n mihelt Lengyel or3ag-
ba vwth, minden keölchegenekgongyaí wifelem,e6 a3 halo-
helieketh ma6 emberemtwl y rwa kiewldem. Annakió ke-
gielmetek regeftomath elewb el kwlgye, kik Ie3nek wele 
mind a33oniok í mind egieb few e6 kew3 emberek, e6 a3. 
a33(>nyoknak few nepeknck meliknek meny Iowa e6 
3olgaya le3en, e6 mely napra y w t a3 Lengyel ha ta rba , 
hogy a3 3a]afokon twgyanak a3 3erentli eleffel kezwlny. 

A3 portáról, ha m y byzont er thet kegielmetek e6 
iewíkeppen h a Chia^ar 3emelie 3erentli Perli ara indulna 
aggyá tu t tomra kegielmetek. En Podlado3kit , l a a 3 a vice 
lowa3 mef te r th boohatom a3 por t a ra lowak wenny, c6 
megh Iiat tam hogy ha Zyawó Paff a few wezer taihát 
Markha3y feleól serio tractallion wele, c6 en twlem tyz 
e3er tallért igerien.3 

A3 Chia3arnak wa lo keöweteonk oly wala33al yowe-
megh2a hogy maiufnak ko3epire K a f í a r a commiííariuío-
katih kewld, eny6 kewlgiek, e6 a3ok 0.3 equiualeníeth 
megh muta t t iak , mely napra ynnet Ber3euicey Martonth 
bochiatom, de rnelto wolna lia wa lak i t maítió adiunga]-
hatnank. I rva megh kegielmetek k i t itelnetek a3 feó 
nepek keŐ3ewl a lkolma t oín a k, a w a g y ha tccc3Íke hogy 
mait lengyelth bochiatanek. 

Pa te r Poflevinus megh ertl iwen hogy a3 Po íony 
gywieb hwíwet 3 w t an haladoth, y d e terth wala hoz-

3 Pünkösd ez éviben május 19-re esett. l a Ioannes. 
2 Márkházi Pál. Báthory István portai ellenlábasa, aki őt (és 

általa Báthory Zsigmondot) kétszeres adó ígéretével akarta erdélyi 
fejedelemségétől megfosztani: de bár tőrök hitre tért, tervét még 
sem bírta megvalósítani. 

2a A királynak a császári udvarba küldött követe Ro zd ra-
ze wsiki Jeromos wladiisliaviai piispök volt. Ez megbízatását be fe -
jezrve, március elején indult vissza Bécsből, ahol Rudolf császár-
ral tárgyalt a fontos ügyben. (Rudolf császár Bécsben 1583 febr„ 
28-i levele szerint; Báthory István levelezése II. köt. 217, 1.) 

3 Húsvét ez évben március 51-re esett. 
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[z]am, igen contentulnak latom mind a3 ott walo fewld 
feleöl, ky talam nem artli yeőwendeőbe a3 ott walo 
al[l]apatlinak. En welem 30]wan my lehetne a3 equiua-
lenó, myerthogy eő ott volth, e6 lata Zathmarth, 
e6 deprehendalta ex íitu locorum michoda wagyon 
Cha3arnak oda a3 fewldre, a3t ityly hogy egieb ninch 
Munkachnal e6 Nagybanianal. Munkach mierthogy 
Magochynal nagy Íummaba eó by3onioó ideigh wagyon 
nagy ob diff icultaí t mutatli,4 Nagybaniath remele evV 
hogy y d e a d n a : de en nem welem a3 bániak ertli. A3erth 
en lat twan e3 difficultaíokath, hogy wgyan ninch mytt 
adny, bÍ3tam ezth Pater Poffevinuíra, liogy ha lattia 
mogyaíh indecia^a 3ei*3ewdesben hogy Zathmart adna 
megh epen, eó a3 falwk[k]al kiketh a3 erdewdy5 yo3agbol 
oda byrnak. e6 en mind a3 Zatmary warnak f mind a3 
yo3agnak iuíta eftimatioiath megh fy3etnem. Inneth 
a3ert Pater Poííevinus egyeneíren Chia3arli03 rnene, 
hogy opportunitate captata, mierthogy Papa ewtet bo-
chiatta wolth ezen dologh wegeth Chia3arh(í3, e3 dolgot 
prornouealna, meli dologra nagy motivuin az hogy Pá-
pá t fogtwk mind kett felewl arbiternek, e6 ew ex libera 
fnibmiííione Cacíaris, qui agnouit iam iu6 noítrum, et 
cquiualentia promiíit, megh ielentete Chia3arnak hogy 
coniponalion, mertli egiebet nem decernalhat hanem a3 
my a3 líteni eó terme3etnek terwenie: Suum cuique 
reddatur. Immár my legien a3 wege tempuó docebit, kire 
e n n e m vagyok olly auidus hogy ne latum vnguem diíce-
dam a bono publico amicorum et reipublicae etc. Tar-
chia megh Iften Kegielmeteket. Cracoban kewlth 11 Ap-
ril ió, hwíwet wtan hetfón, Anno 1583. 

Stephanus Rex fpt 
Megjegyzés. Ez érdekes levél legfontosabb politikai 

tárgya az, amely Márkházi Pál nagy rátörő üzelmei vei 
4 Mágóchy Gáspár Máramarosmcgyei főispán. Báthory István 

regi meghitt barát ja . 
Olvasandó: indétsa = indítsa. 

5 Erdőd vára ekkor még teljes épségben meg volt. (Szatmár 
vára mellett.) 
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kapcsolatos. Hogy azok mennyire nyugtalanították, sőt 
aggasztották István királyt, mutat ja az elnómításiukra a 
portának felajánlott összeg rendkívüli nagysága. To-
vábbá az, hogy az általa hitvánnak mondott embert a 
Szinán pasa bukásával helyére jutott Ziavus niagyvezér 
még 1582 december 7-én elfogatta s a Héttoronyba zá 
ratta,1 amiről Báthory István lehetetlen, hogy ne tudott 
volna négy hónappal utána í r t levelében, melyben azt az 
óriási pénzt felajánlotta.2 

1 Báró Preyner Frigyes konstantinápolyi császári német követ 
1582 december 12-i jelentéséből; Hurmuzaki : Documente torn. XII 
p. 661. 

2 A Márkházi üzelmeiről szóló hazai adalékokat idéztem 
Báthory István levelezése II. kötetének három különböző helyén. 

22. 
Gyulafehérvár, 1583 április 20. 

Az Erdélyi hármastanács Báthory István királynak 

Válasz. Beküldött levelét a lefolyt országgyűlésen 
a rendek egy része nagy ellenszenvvel fogadta} mert az 
a kívánságuk, hogy az ország kormányzását egy em-
berre bízza, ne háromra, miként rendelte. A hármasta-
nács csak kétnapi rábeszéléssel birta az ellenzékkel a 
király intézkedését elfogadtatni, ámbár eskütételt kí-
vántak a tanács tagjaitól. Ezt ők azonban megtagadták, 
illetve várják felőle a király rendelését. Az udvari em-
berek: Csáky Dénes és Bocskay István fizetésének ügye. 
Báthory Grizeldisz kelengyéjének hiányai. Portai hírek. 
A Szatmár és Németi elcserélése tárgyában meginduló 
kassai tárgyalásokra ajánlott biztosok kinevezése. A tár-
házat majdnem üresen vették át s így javaslatát kérik 
a jövedelem szaporítása dolgában. Küldik az elhunyt 
fejedelemasszonyról maradt ékszerek jegyzékét, vala-
mint a leveleket. Rendeletére átadták Becz Imrének a 
csíki királybíróságot, de kérdik, hogy kiterjed-e az a 
csíki hámorra is avagy nem? 

Az esztergomi Báthory-protokollum 20—27. 1. Budai másola-
táról kiadva az Erd. org. gyül. Emlékek III. köt. 185—193. 1. 
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Exemplum literarura a Praesidibus ad Regem per 

Georgium Baló scriptarum. 

Sacra Regia Maiestas domine, domine nobis clenien-
tissime. Post fidelium servitiorum nostrorum in grat iam 
Maiestatis Yestrae Sacrae humill imam commendationem. 

A3 itli walo dolgainkrol e6 allapathonkrol f'elíeged-
nek e3tli y rba tyok, bogy e3 el ínulth gyeőleíben, k y 
a minth fellegednek megh yrtök wolth, wyraghwafa r -
napon celebraltatek,1 Sibrik Gyeörgy2 mingyaraí t a3 
Temeteó wtlian,3 a3 tlie felleged leweleth a3 or3aghnak 
a tanacli ielen letheebe megb ada, ki t t mikor wgyan 
ottan publice megh olwaí tanak wolna, lath wan a3t, 
hogy nem mindniaian erthettek wolna megh, ydeőth 
weőnek benne, hogy megh magyara3 ta twan a leweletb, 
e6 iobban megh ertwen a3 felleged akara t t ia th , twdna-
nak mith rea felelny. O t h myngyara f t primo illo 
afpectu, megh tapa3talok bennek e3 dologho3 walo 
nagy kedwetleníegeketh. A3 wtan eítenek a3onnal nagy 
g'ondolkodaíokban, e6 kolemb kplemb fele raciokkal 
annyra wytet tenek, hogy maíod nap ki faka3taak 
mynden mergeketh. A3 teöb tanach wraka th , my kywo-
lonk, be h y w a n lio33aiok, arrfll a3 lielrpl, ahol az tanach 
eÓ33e gyólth wolth, egienlo akaratbpl a r r a mentenek. 
e6 a3t wege3teek, hogy addig a felleged rendeleíeben 
femmith be ne wegyenek, hanem elp33er felíegedhe3 
keölgyenek, e6 fellegednek a3 or3agli kewaníagath 
megh yelcnthween, a3t contendallyak, hogy felleged eb-
ben a3 eó keÓ3enfeglie6 tecc3efekhe3 accommodallia ma-

1 Ez április 5-ika, de mivel a gyűlési végzések a megnyitás 
virágvasárnapját március 24-nek jelzik, ez a kelet ó-naptár sze-
rintinek tekintendő. A végzések szövegét lásd az Erdélyi ország-
gyűlési Emlékek 3. köt. 177—182. 1. 

2 Szarvaskendi Sibrik György kapitány, a király bizalmasa-
Yégigszolgálta 1579 óta valamennyi oroszok elleni hadjára-

tában. (István király udvari számadáskönyve igen sok helyén 
említve.) 

3 Báthory Kristóf temetése, antely az országgyűlés megnyi-
tása előtt folyt le a gyulafehérvári jezsuiták templomában. 
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gatli, k y e3 wolna, hogy the felleged nem harmath erre 
a gondwifeleíre, hanem eggyeth walakith a ky th eok 
ke3enfeglies akaratiból neweznenek praeficialna. Ezth 
ínykor igy el \vege3tek wolna ho33ank keöldeenek, ye-
lenthwen a3t.l1, hogy by3onioó okokbol teccset wolna 
nekik, hogy mingy arai t felíegedeth attiokfiay altat 
megh talaltatnank, e6 ynthwen benneónketh, hogy mye6 
e3th acceptalnok, e6 a meddig felsegedtQl wala33ok nem 
yonne, addigh mindenek lennenek in priori Ítatu, e6 
mye6 eöreííek lennenk a3 felleged inítructioiatol, holotli 
eóki6 addigh lem a3 eő Nagyíágha propoíitioiho3s íem 
Íemmy egyeb or3agli dolgaho3 nem akarnanak 3olny, 
hanem mindent akkorra hala3tananak, a mikor felle-
gedtől wala33ok yeőnne. 

Erre my 3eep 30wal yseneenk nekik, e6 kerthok 
eőketli, hogy t eme re ne wethneek megh a 3 felleged reti-
delefeeth, e6 ne uocalnak azth in dubiiim, kyth tlie fel-
leged egyc3er yo okokból \vegl1e3 w y t t wolna, a3 or3agh 
dolgaibanis, kyk haladekoth nem 3enwedneenek, ef fe le 
akadaliokath ne wethneenek, gondolnánk a3Ü6 megh 
hogy C3 re6 mali exempli wolna, e6 íemmy yoth keo-
3Ínkbe nem ho3iia, Annak felette, tekentenek megh a3 
Zom3ed£agoti6 e6 a3 Tórf>keth, k iknek a3 my egyenet-
leníeg^nkel, minden ellenonk walo dologra okoth e6 oc-
caíioth adhatnaank, Illienkeppen Í3enenk nekik, d e 
chak heaba. Merth wgyan chak a3 wala3th theweek. 
hogy ezth egy3er el wege3tek. e6 nem te3nek íemmi-
keppen egyebeth benne. 

Lathwan kernenfegeketh, a3 furornak ípaciumoth 
akaraaiik adny, hogy ygy tempore et mora mollirentur 
aniimi, ac ad íanitatem reducentur. Elwen a3erth a3 the 
felíeged kőweteenek auctoritafawal maíod napra báláz-
tak a3 wala3 tetelth, illy colorral, hogy a3 the felíeged 
kőweteenek megh teőb 3awa wolna welek. E3 alath 
mind a3 the felíeged kówethe altal e6 feő feo nepeketh. 
mindeniketh prinatim ha30knal, f mind my magpnk a' 
kiketh gondoltunk, hogy tu rbarum iítarum auctoreó' 
effent, aggredialtonk, deterrealtok eöketh a propofito. 
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e6 eleikben tama3twan, et turpitudinem rei et impoífi-
bilitatem; tudwan a3th, hogy felleged a3 egyser el we-
ge3eth dologtol kyre fellegednek mind auctoritafía, I 
mind tehetíege lett wolna, íemmy wtlion nem recedalna, 
annyth h a3ii althonk nemellyieknel mingyaraft, bogy 
83onnal poenitere confily et fenten tiam mutare jncipe-
rent, wgy annyra, hogy maíod napra kellween e6 a3 
Tanaoh el 3akadwan a3 o^agtol , mideőn Sibrik a3 Ta-
nacli wraktpl, ordine et singillatim sen tent ia6 exquireret» 
hogy ap(p)robalnaake minden re3eben a3 felleged ren-
delefeth e6 akog tartanuké magokath, íenky ke33olek 
kolemb ertelembe nem talaltatek, hanem mindniaian, 
difíimulatio in pr(i)u6 pudore et compreffa inuidia, 
azth wallanak, hogy a3 felleged wege3eeíe ellen eök nem 
teórekednenek, hanem mindenbe engednének a3 felleged 
akaratt ianak. Az Tanaeh egienleó wala3 teteleth a3 or-
3aghi6 oda ala megh erthwen, mikeppen hogy a3eleótli 
a3 gono3 indulatba kpwethe wala eőketh, wgy ebbenió 
mingyaraft kówethe e6 ho33aiok haila, e6 igy a3 felle-
ged rendeleefe fok wesekedeesek e6 elmeeknek theoró-
deeíe wthan heleen maradna. Ebl>en igy w§gh lewen as 
wthan a3 teob dolgokió, meliekerth a3 gyeőlefnek kel-
leth wolna lenny, kewaltkeppen a3 adónak fel weteííe, 
e6 a3 teörweny solgaltatafarpl walo deliberatio Iítennek 
kegielmefíegeb^l weeghe3 wytetek, e6 egyben akadaa-
nak chak megh, hogy iuramentomath kywannak wala 
tolónk, kitli wgian igen vrgealanak, e6 minden wthon 
a3on walanak, hogy rea menny pnik, de my ewel mentet-
tok magonkath, hogy annelkoliő hy telek lewen thwd-
nok a3 my tigteőnketh, annak felette h ogy the felfeged-
t(,)li6 erreol tanolíagonk nem wolna, nemió akarnaank 
oliath magonknak e3 wyonnan walo hyttel affnmalny, 
kitíi nem kellene, eó a ky talam felfegednekió ellene lenne, 
hanem hogy the fellegednek e3 dolgoth kesek lenneenk 
megh yrny, e6 a mith felleged eleonkbe adna, abban 
yamaank el. E^en eő)ki6 megh allanak, e6 a3th kywa-
nak th tolónk, hogy a3 my a3 felfeged akaratthiá erről 
lenne, arról e3 yeöweő gyeőlefre eőketh by3onioífa ten-



44 22. irat 1583 ápr. 20 

n<^k, ky re myeó rea felelween nekik. a3 gyeolefnek 
wgy león weghe. 

I m m á r the felleged kegielmes wronk laíía e6 gon-
dolkodgyek róla, m y t h kelleífeek ebiben ehetek ed ntvnk. 
A3 hy tnek meerth kelleffeek w y o n n a n theól^nk lenny, 
m y íemmy olly okaa th nem la t tywk, holoth el fele kó-
3eníegeí 3olgalatra. a3 el(,)thi6 keteleíek wolthonk, e6 
moíltió a3 my ty3tonk 3erenth m y chak abban yaronk el. 
A3 m y a felleged kegielmeó tecc3eíe le3en, a3t t he fel-
leged mind minekünk í mind a3 or3agnak aggia ertlie-
feere, hogy ebben i 6 ne nywghatat lankodnaanak, , hanem 
megli elegedween a3 m y eleobbeny keteleíí egonkel len-
nenek el effele l iazontalan kewanfagl i nelkeól, Minda3-
altal m y myndeneket fummit(t)alonk chak az the felle-
ged beolcli itilety ala. 

A3 m y a3 ellő e6 a' feó dolgoth nezy, ky a3 mi al-
l apa tunka th e6 ty s t^nke th illethv, arról kelletek talam 
fellegednek theob gondolkoda í a a n a k lenny, holoth 03 
ny lwan moít megli laczoth, melly igen nagy ellenek 
lett legyen mindeneknek, ez a t he felleged mosta nv 
rendeleíe, e6 moítió nagiob re3e mind wraknak I mind 
feő nepeknek melly igen maié contentuíok legyenek, 
wele, minth forgaífak elmeieketh, howa ne33enek e6 
mit(,)l waryanak , w g y annyra, hogy feló, ha my walto-
3a6 teórtennek, leitől I l ten a3 eó 3enth f iaerth megli ol-
talma33on, walamy nagy haborw e6 wesedelem ne keö-
wetke33ek reánk, e6 a3 feőldnek bekeffegeó allapattia • 
ra belőle. The fellegednek yo le3en ydeien prouidealny 
e6 eleith wenny, ne malum hoc latiuó ferpat et altius 
radieeó agat. 

H a the felleged minketh, aka ra thonk e6 keőnieőrge-
fwnk ellen illien nagy gondos eó gy^lolfeges tÍ3tben we-
teth, the felleged kegiebneííeg'ebol laíía. e6 wyfellien gon-
doth rea, hogy e3 y mmar fem nekeonk gyala3atwnkra, 
et in derogamen M(aiestatis) Y(estrae) S(acrae,) íem pe-
dig k i th mindeltigli cum tota poíteri tate megh fyrat-
naank, ad communein patriae perniciem, quae íaepe ex 
contraryó hominum f tudyó oritur, ne efíek. Jo le3en ta-
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lam fel legednek a3 feó feó nepeth, wgy mintli w r a k a t h , 
fó nepeketh , e6 3olga rendeketh pr iuat im lewelewel, e6 a 
k ik o d a mennek, a3okath 3oowali6 admonealny, hogy ha-
t a r o k b a n ta rchak magokatli , e6 í emm^íh a3 keózenfe-
gheó yo e6 bekeífegh ellen ne moliall ianak, íe te, íe towa 
ne ne33enek, hanem marag ianak a3 the felleged rendele-
feeben, e6 femmy k ^ e n í e g h e ó yotol eó 3ewkíegtol megh 
ne wonn iak magokatli , az kiknek pedigh kellene, 
w g y a n megh a d n a felleged er tbeny, hogy ennek mind 
eley í mind a 3 wege chak the felleged ke3eebe leőtt 
wolna . My kegielmeó w r w n k a mennyi re a3 Uten ho33a 
Íegeth, a3on lezonk, hogy a' fel leged paranchola t t ia 3c-
renth femmiben a3 m y tÍ3teonkben megh ne fogiatko-
3onk, h a a3 30 fogadaó, e6 a3 obedientia megh lesen, 
ki nelkeol, a min th yol twggya felleged irri tus f i t 
omnis labor. Ennek pedigh moft a s ydeie, hogy ne eÜek 
a m a 3 non putara in . 

C h a k y Dieneó4 wram y m m a r ha3aho3 keólte3ek, 
k y n e k a3 minemeó fy3eteí t felleged ha3aho3 rendelth^ 
a3th kewania. hogy felleged eótwen lora teőlche, e6 3a-
meliereió Eoth Za3 forintoth adaf íbn, kyrol megh talallia 
eó magaió fel íegedeth keóniergeíewel, mye6 a3onkeppen 
y r t h o n k fel legednek mellette, y m m a r a3 the felleged 
kegielmeííegen aal, myt t cheleke3Ík wele, helette G á l f f y 
w r a m a t h 5 a3 fel leged akarattiíab^l al lathok a3 tÍ3tbe. A3 
komomik íag ra pedigh, a min th f elf egeid hagy a, Bochkay 
I f t w a n t h rendeleok, k y iolleheth fok 30 wthan , k iwel 
elegtelenfegeth ielenthy wala , engedelmeó leőn a3 felíe-
ged aka ra t th i anak , wagyon ha t t r a chak e3, hogy mine-
meő fy3eteí íe y a r y o n ith Wdwarna l , k iwel a3 eó rendi 
3e ren th tÍ3teííeggel elheííen, felleged el wegesse, hol-
oth m y felleged hyre nelkeől nem chelekedheteenk 
benne, mywelhogy felleged a3t paranchiol ta egy lewe-
leebe, hogy a3 minemeó fyzete í íe ot tkin W a r a d o n ha3a-
I103 yar th . a3t ez w tan i t tben adaí íok megh neky.5a Az 

4 Nővére révén, a király atyjafia. 
5 Kocsárdi Gálffy János tanácsúr, udvari marsall. 
5a A király e levele sajnos nem maradt reánk. 
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ped igh e3 wol th , harmincz ke t t lóra e6 I1W3 gyalogra f y -
3e t t ek neky, e6 liarom 3a3 for in to th a t t a k 3emelyere. Im-
m á r 03t ínyben baggia e3 w t h a n fel leged, megh y a r -
yonc wgyan a3on f \ r3etefe h a j a h o s , e6 e3 feleih y t b e n 
w a l o l a k a f a a r a mi th rendel felleged, a3, a 3 t he fel leged 
kegielmeó a k a r a t t i a n aal. The fe l leged i clench e megh 
a k a r a t t i a t h , h o g y twggia m y h e 3 t a r t a n v magath , mer íh 
eó mind a3 ott k y n walooth kewanna , h o g y megh t a r -
t a n a felleged na l a , í mind pedigh azth, h o g y i t tben wa lo 
30Igala t t iara ti.3teífege6 f J e t e i t r ende lne felleged n e k y . 

T h o w a b b a kegielmeó wronk , a ine l ly leweletli fel-
l eged es n a p o k b a n kewldeö th Balothpl, a b b a n a3th y r j a 
felleged, hogy gyeöngyeth f elf eged az I f f y w a33onyonk 
3ewkf egere n e m kwldbe te th , de hogy megh 
v rnok fe l legednek m y r e k e w a n t a t t n e k , m e n n y e6 mi-
clioda fele kel lene. A3er th bizony dologh, hogy e r r e 

n a g y zeVvkfegek wala , m ind a 3 3okniakra . k i k n e k a3 pre -
meket l i (ha f eó rwhak) moí t f e w k e p y e n c h a k awal 30k-
t a k ekeíi teny, mind pedigh pa r t ak ra , feóketeökre , Berc-
t a k r a , 3oknya w y a k r a , e6 egieb feóre w a l o ekeífegekre, 
de h a ymnniar ot t lem t a l a l t anak , m y m a í o n n a n illien 
her te len 3ereeth nem tehe t ty^k . h a n e m c h a k wgy kell ' 
el ke3eytenéonk a min th leheth. I m m á r t he felleged 
la f ía , min th kell ien C3eknek megh l enny . My egieb 
moggia th nem la t tyok, h a n e m h a w a l a m y keweó ydeó 
leheth 11033a. o t tyó e3eketli h a m a r meg1!! cl ienaltat t iak, 
ez felet te fe l leged, nyakbawe theokke l , f iggeökkel ke3re 
walokkal , e6 n y a k 3orvtokkal , annak fe l e t t e nw3th eó 
h y w 3 beórekkel , oth epychie fel ew N a g y i aga th. A3 mi 
embereönk k i t h Bechbe keőldöt teönk wol th egyer th 
mafe r th , moít erke3eth megh,5 b a mytl i liattunik wolth ne-
k y , mindenth 11030th k v y g e n vol eíeth, mert l i igy y m -
m a r a menyre a 3 ydeönek reöwid wolt l ia 3envedv yob-
b a n el wege3het ik a3 r w h a k a t h . A3 el indu laó feleöl pe-
d i g h a3 felleged pa rancho la t t i a 3erenth, a z t h wege3teök, 

3lj Ez a németül is tudó Haller Gábor volt. 
r»c Téves, mert május 2-ákn csürtörtöki napra esett. 



15K5 ápr. 20 22. irat 47 

liogy e3 yeöweő lietfeön, mel ly fiecunda May le3en5c eő 
JNagyíagath ynnen el i ndychy wk, hogy a r r a a3 nap ra , 
k y t h felleged praef igal th ydeyekoran erke3heííek o d i 
fellegedhez. Kik le3nek pedigh eó Nagyiagawal , mind 
w r a k feő népek, A33onyok, e6 egieb keferok, lm e3 Re-
gef tomban mind a3 w t h n a k el rendelefewel eÓ33e oda 
keőltheők y r w a fellegednek. 

A3 portaro'l lia m y hy ronk wolna parancholia fel-
leged, hogy megh yrnok fellegednek, ky rp l a3th yrl iat-
t y w k fellegednek, hogy ym moít ypwie ho33ank onnan 
a 3 Cha3artol, e6 az BaHatpol Deruió Chaw3, 5 d a minemeő 
leweleketh 11030th. a3oknak maffa th y m oda keölthok 
fellegednek, 3owali6 w g y a n chak in eandem fo rmám 
3olla. ayan lwan a3 Ba f í anak \\rrwnkl103 e6 or3agunk-
I103 minden y o akara t t ia th . 

A3 P e r f i a y had feleöl egyebeth eő fem monda, ha-
nem hogy C h a 3 a r Fe rha th BaÜawal a3 wtolío we3er-t 

rel nagy l iada th bochat t ia moít reaya . A3t wezeök 
e3eönkbe, hogy moít e<> m a g h a kewann ia a3 keres tye-
nekkel walo egyeneílegeth, hogy- e33el teöb eóreífege5® 
lehefíen, a3 Ka3wllal walo dologra. Monda a3ti6, hogy 
Amhatli C h a w 3 t felfegedhe3 a3 Jankula 6 penzeerth e6 
kynchee r th [kwlde,] kyrol ke rde tbol(^nki6 mitli hyn -
neenk feleole, m y chak a3tli mondook, liogy nem: t hwd-
1100k, hanem hynnok a3th, hogy abban maid wgyan 
femmy lem ywto th wolna felleged ke3ehe3. Erre eó aztli 
monda, hogy hw3on hal t C3er taller ywto th wolna. Innen 
a 3 Chaw3 Temefwar ra megyen altal, az min th ielente, ajj 
ott walo Baífanalió lesen w a l a m y dolga, k y myerthogy 

5cl Csausz (helyesen csaus) háromféle volt: udvari, polgári és 
katonai. Ezek közül az udvariak jártak külföldre követségben 
"vagy internunciusokként a külföldi hatalmakihoz, személyesen 
nyújtot ták át a szultán meg a porta sürgős rendeleteit. (Thury.) 

5 e Tévesen írva: üressége helyett; azaz: hogy több ideje 
lehessen. 

6 A brassai szász származású Iancu moldvai vajda (1579—• 
S2 közt) akit bűneiért a király 1582 őtizérí Ilvvóban kivégezte-
tett. 
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igen yol wolth Zynan Baffanál, t a l am y m m a r eó reaib 
wagyon wa lamy neheffegh a3 portarol , k y t h m y fem 
b á n n á n k ha wolna, mer th eleitol f o g w a nem igen yol al-
k w t h weleőnk, e6 a3 wegbelieketh íemmy dolgokról, 
kikről gyakor iba pana3olkot tonk n e k y megh nem 3oli-
totta. Azon leseónk myeó hogy ne keoniebychf,>k dolgath, 
hanem a minth eő magaió kewann ia , a3 m y ban t a í i nk 
m y n d eő thole í m i n d a3 wegbeliektól wadnak , a30kar.l1 
eleibe aggywk, hogy el iga3Ícha, e6 meg 3abadichon 
thf>lek. Er re wagyon cliak feő gondonk, minth bochia t -
haf fok el tliplonk, holoth enni doiogh eó enni keőlcheg 
kÖ3eth, k ik egyc3erfmind 3orv. 1 t hanak reánk, a3 Tar-
h a s n a k i Ilién nagy pw3ta lagaban , n y n c h mihe3 nywl -
nonk, kedwetlenpl ped igh ynne th el bocha tanunk ezth, 
k y 33 Baf íana l ollian yol wagyon, e6 nekonkió eleithpl 
fogwa y o akarónk volth, fem nem illenék, fem nem ha3-
nos wolna. De m y n d enny d i f f i cu l t a íokban rea kel le-
tyk w a l a hogy f wa lamin th leheth, erreió ereölked-
neonk, w g y hogy femmiben w r o n k n a k e6 h a 3 a n k n a k 
megh ne fogyatko3[z]unk. 

A3 Cha3arral w a l o dolognak el iga3Ítafara ym 
er thyok, hogy fel leged ad medium M a y Ka ff a r a embe-
reth Ber3euieey wramat l i bochiatt ia , haggya felleged 
nekeonkió, hogy megh yrnok fel legednek, k y t adiungal-
ha tna felleged ynnen melleie, Melly dologban w g y ytel-
liok, kegielmeó w r a m myes, hogy igen 3wkfegh e6 mel to 
walakiinek ynnanió mellet te lenny, mind a3 f elf eged mel-
to faganak tekintet ier th, f mind a3erth, hogy egy mas ta-
nachawa l t h w d n a n a k wgy e3 dologban chelekedny, 
hogy w a l a m y w e t k e t h e6 fogia tkosa í t felfegednek nem 
tennenek. ítillieők a3er th kegielmeó w r a m (faluo t amen 
fapi (entiori indicio M. V. S.) hogy Kendy Ferenc3, e6 
A p a f f y I f twan erre alkolmatoffaík lennenek. A p a f f y 
I f t w a n a3 feőldeth oda yol twggya , a3 maf ik-
naki6 yo iudiciuma eó magba wyfe le fe wagyon. E3ek 
eggypth lewen a3 felleged p rae fc r ip tuma 3erenth m i n -
dé [nben] cum bona ratione proceda lha tnanak . 
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Thowabba keg.ie.lme6 w r w n k a3 Tarlia^ dolgáról et 
de re peeuniiiaria, a^ t y rha t t ywk fellegednek, hogy m y 
y th ag Tarl ia3ath maid wgy an telliefíeg[g]el eóref'íen 
talal tok. A3 keőlchegnek pedigli mingyarafit w n o qnaíi 
momento menny feleenek kel]et(t) lenny felleged yol 
meghj gondolhat tya. A3 Temeteb alkolmaó keőlchegxmkbe 
loth. A 3 I f f y w a33onyonk7 ke3eőlethy egy3erfmind 
ke3detet.l1, kyer th ehak Bechbeni6 ha rmad fel e3er fo-
rintoth kellet(t) a3 waía r la f ra keőldeneőnk, I thon a3on-
keppen minden eketh 3ere3thonk e6 ke3Ítettonk fok 
imide amoda walo keőlchegeőnk(k)el. Gyczy Janofnakiß 
W a r a d r a a3 wraim fÍ3etefere egieb nem leliete benne, 
hanem barom 03er forintoth kelletek adnonk. A3 gia-
logh fÍ3eteffe annak felette, e6 rwha iokra walo po3to wee-
tel, e6 a mindennapi 30klegh e6 keőlchegli, a33al egye-
tembe, k y t h a3oknak. k y k eó Nagifagat be ke fe ryk kel-
leth a d n o n k el múlhata t lanok wolt l ianak, Minde3ekre 
íuperuenia la a3 Deru i6 Aga li033ank walo> alkolmat lan 
yí)wefe, kith fok embertelen chachogaí ía w t h a n , mind 
33 ayandekokka l eÓ33e keweíebbel e3er forint(n)al el 
nem wethe tenk rolonik. lm moít i ímeg Hawafal fo ldr^ l 
w a r y ^ k a3 W a y d a n a k walamy kówete th ho33ank.7a 

Iliién angultia'kban leween e6 a( l ) lwan eleőttonk a3 eo 
Nagy f aga doffanakió megh ke3etheeífe, a3 t he felleged 
annuent ia ia 3«renth a 3 Bethleny pen3eerth 3Ínte ha-
romsor kelleth kőiden<,vnk. wtolsor 03tan wgian eó maga 
Sigir Janoó ho3ta el, Merth Zabo Miki06 megli nem ele-
gedwen a3 felleged lewelewek lem a3 my yra íunk[k]a i , 
nem gondolwan a 3 ydeőneki6 enny l ia ladekyawal , nem 
akara egiebeth benne, hanem hogy eő maga Sigir Janoó 
mennien erethe, k y eleegh alkolmatlanul eííeek, mer th a3 
ydeőnek reöwid wol ta miath nem leőn 03tan m y t ten-
neőnk. hanem a3 w r o n k keweó aranvaho3, k i th egieb 

7 í gy idézték mindig a menyasszoiiyszámba menő Báthory 
Grizeldiszt, kinek kiházasítása nagy gondot adott. 

7a Ez a fülbevalós (Petru Cercel) vajda, aki később meg-
szökvén országából, Erdélyibe jött át s annyi bajt okozott azáltal 
kormányának. 

Báthory István levélváltása. 
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nagiob seókfegekre, k ik m y n t h illien lab alatb walo 
liefen naponkentli occura lha tnaanak, k ewal tkeppen 
bogy a3 a ranyó ennyre kesde spkolny, tar tónk wala, 
kellettek"* nywlnonk, e6 a 3 apró peen3tli nagiob reseere 
awal commutalok inegli. 

Talala praeter Ípem, e3 a3 incommodmiiió, bogy 
Betlembol fem ho^hatanak teöbbeth I1W3 e3er forint-
nál, ky cliak a3 doítió yowal nem aequalliattia wala , 
banem nolle velle, a3 fogara f fy pensboL kiben a3 a r a n y 
walfhafra egy el[f]eabe, a mint felleged liatta wala. t y 3 
e3er forintoth ho3attonk wala ide, be t 03er forintoth 
teőttpnk 11033a, e6 igy kelleth esti6 megh sersenonk, 
bogy pedigh a s egee3 íiimmatli a r a n y w l keőldbeífuk 
be, abban i 6 elegetli labor al tunk, kynek iolleheth eleegli 
neliezen 3eret|ió} tettek, eó ymmar eppen kplgyc^k be. 
Mywelhogy pedigb felleged a3 foga ra fy penstli illien 
3pkíegeó e6 ba3no6 dologhra deputal ta , bogy ebben 
defectu6 ne cfheffek, h a felfeged yo akarat t ia , felle-
ged parancliolya megh Zabo Mikloínak. hogy astli a 
hett e3er forintoth, kiwel as dolt íupplealtok, ex pro-
uentibu6 an ni f uperiorió, k y meegh eppen nala wagyon 
repraeíentallia, hogy így e3Í6. kyre y m m a r naponkentl i 
gondunknak kell lcnny, el ne mulbek. A3 keolchegnek 
regeftomatli ym oda keöl thok feli egednek, kiból megh 
lattia felleged, hogy nem kychyn íummanak kelleth 
menny e3 ke3wlethre, maga b y s o n y a3on wolthonk, 
hogy íemmith heltelen beiben ne keőlchonk, e6 íernmi-
ben in nimio exceffu, noha fokaknak kewanfagok ellen, 
ne peccallionk. 

A3 w r a y m Regestumatli am be kewltheők wala 
fellegednek, waryok w a l a a3th, hogy a3 megh sali taíok 
f'eleől reíolualna magath, k y miertlihogy liertelen fel-
legedtől nem leheteth, ekeöshe a3on wagyonk, hogy 
minden h e a b a walora. a 3 mennyre in hoc principio 
11033a ferheteőnk a3 pen3t ne we3tegeffewk, A3 Dereka-
rol a3erth enneki6 cliak fellegedtől waronk. In genere 

7l) Olvasandó így: kelleték. 
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pediglL felleged nek e3 3olgak dolgarol e3tli bÍ3onnial 
yrhat typk, hogy yt t annvra el 3oktanak ymmar mintl-
n i a y a n a3 3olgalattwl e6 a3 wdwarlaffyvl,8 hogy fem 
3ep 3owal, fem feddeífel in officio nem conti nealhat-
t y w k ewketh. The fel [egednek talam yo wolna a3ti6 a 
k y eleöltek yaro, feriö admonealny, hogy tygtiben con-
tiniiuő et diligenő lenne, merth taleő funt íaepe militeő, 
quali6 Imperator . 

Walamy marhaia, a rany my we, gvengyeoó e6 keo-
wes draga marhaia , e6 egieb aprolekia maradoth wolth 
a3 3egeny a330nyonknak.9 a3th Regiítoinban fe lyra ta t -
w a n ynkab mind oda a t tuk eő Nag[yíaglawal . Mind 
enny k60330li6 egyebeth yt t nem mara3ta t tonk wrwnk-
nak . három a r a n y lanc3nal. egynehány Liíimachu6, goí-
tyan,10 e6 walami effele aproleknal, e3thió chak a3erth 
mywelthpk, hogy ha Iíten fel newely legyen eő nalaió 
wa lamy keweó, tanquam pro memória a3 attliia, eó 
a n n y a niarhaiaban. A3 ky t t oda wÍ3nek mindeneketh 
Boronkay10® k03cben bigihonk, hogy a3 wthon ew wyíellie 
gongyath, eó otthió eő aggyá ke3ben. A3 Regeítombpl 
myndeneketh felíeged rend 3erenth megh ertheth. A3 
kpweó marha th my yth megh nem b^clmlíetthettok, 
mer th ith a r r a ' w a l o emberek wgyan ninchenek, annel-
keőlió pedig a f fe le marhanak a3 a r ra a3 hellel e6 a;? 
ydowel a3a3 a3 dragaíaggal c6 olchofaggat eggy^th yar. 
Máindazaltal ha k y megih twggya vol aran3any az 
ar ra th , a3th h \ 3 3 0 k hogy wgian vol fel megien a3 fum-
m a we le. 

A3 lewelek: kik \ tt a3 3egeny wronk tarha3aban 
wol thanak, a minth felíeged parancholta, ym pecheth 
alath oda kewltlmk fellegednek, kik ko33eth a j t h h i v 

8 Udvari szolgálat értelemben, 
9 Báthory Kristóf előtt elhunyt neje. Bocskay Erzsébet. 
10 Ó-kori Erdélyben talált arany-ezüst trák érmek, melyeket 

. az erdélyiek „pogány pénzek" néven emlegettek. 
10a Boronkay László, a Báthory Grizeldis lakodalmi holmija 

átvételére érkezett erdélyiek egyike, aki útiköltségül 25 forintot 
kapott a királytól. (Udvar* szám adáskönyve 20?. 1.) 

4* 
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30k liogy ott w a g y o n Reuersalió leweliő, kith Caii-
cellariuó w r a m a 3 3egeny w r o n k n a k en a l ta lam Kendy 
Sándor altal kpld^th wolth.11 Arról m y így gondolko-
d w n k wala, hogy talani yo wolna a3th ith wrwnkna l 
t l iar tany, ky th h a kitol I l ten o l ta lma3[z]on valamelyik-
nek hala la teőrt ennek, awagy egy eb w a l a m y walto3aa6 
efn^k, íenky a3 eo iuílatol n e p r ina l t a tnak ; ha the fel-
leged a3th ínel thonak itelendy, megh kere í te thwen a3 
teőb lewelek keóseőth , esth a leweJeth k y kc/ldhety fel-
leged, hogy in omnem euentum allyon v t t wronknal , 
Mertli m y 33 lew elek kpzoth y t t ke re íkedny nem akar-
thonk, hanem a minth wadnak , wgy kpl thok be eőketh 
fellegednek.11" 

Bec3 Imreh1 2 e3 napokban 1103a nekepnk a3 felleged 
leweleth, kiben parancholia felleged, hogy a3 Chiky 
kyra lybyro l í agba , ki th felleged neki adoth, myeó megh 
ta r ta f fok , kiben mynekeónk minth hogy eggiebbenió min-
denben a3 fel leged akara t t i a th kelleth kpwethnunk. 
[semmi ellenvetésünk,] chak hogy nem ertliettpk a3t 
n y l w a n a3 felleged lewelebol, ha a3 hamorho3 walo 
keöííegió, kit a3 ky ra l ' byrak ke3e alol bvzonios okokerth 
a 3 3egeny wronk k y weőtt wala , a mennybé l illik ho33aia 
ha[l]lgaífon w a g v nem, kyrol moítió fellegedtől informa-
cioth waronk. m e r t h ray addigh erre neki 3abadfagot nem 
adha tonk . mygli felleged est n y l w a n k y nem feie3y, liogy 
le eggik fel íe ma i ik my felölünk mél ta t lan n e pana3ol-
kodhal fek . A3 keóífegnek a by3ony dologh, hogy a 3 

11 Ez az önmagára való érdekes hivatkozás azt mutatja, 
hogy az Erdélyi hármastanács ez első hivatalos válaszát maga az 
elnök fogalmazta vagy tán inkább diktálta, mivel nem az ő írásá-
ban maradt ránk. különben is Kendy Sándor nehézkes írású ember 
volt. 

: i a Amily bölcs volt István király intézkedése, oly károssá 
vált hatása, mert Báthory Kristóf levelezése is elpusztúlt a 
királyéival együtt Lengyelországban; egyikből sem maradt reánk 
egyetlen darabjuk sein, a történettudomány nagy kárára. 

32 Ez az 1581 június 3-i Vilnában történt fizetéskor hat lo-
vasával egyetemben kapott zsoldot, s külön 20 f r t segélyt. (István, 
király udvari számadáskönyve 155. 1.) 
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ket t fele walo ha[l]lgataó eleegh. neheííegere wagyon, 
Mind a.3 altal minekeőnk mindenbe a3 fellegied aka-
ra t t ianak kell" engednonk. Ilten tarchia megh fellegedet 
yo egeffegben. D a t u m Albae Juliae 20 die Aprilió. 
Anno Domini 1583. 

Maiestatis Veítrae Sacrae 
Humi Ili mi Sei'vi tores 

Alexander Kendy de Lona Yolffgangus Kowachoczy 
Ladislaus 'Sbmbory 

23. 
Niepolomice, 1585 április 25. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 
Horváth (Petritijevith) Kozma ajánlására rendeli, 

hogy tartsa meg néhai Tőrös Márton utódait az általa 
neki adományozott tuzsoni házbirtokában. 

Gyulafehérvári kápt. Itár. Budapest. Mi s cella n eor am Cist a 1. 
fasc. 1. no. 36. 

Stephanus Rex etc. Magnifici etc. Salutem etc. 
Aggyá erteneönk Horuatli Cozma, hogy a3 zegen megh 
holt a t i ankf ia Teoreoó Marionnak Egerefy tÍ3tartoianak 
adoth! uolt Tuff ónban1 egy ha3ath kit megiő ne-
mei fitet(t). mely Teóreós Marton hogy megh holt mind 
arról 33 ha3rol. mind egieb marhayaro l a t t iaf iainak 
diípoíiitiot teóth, keónieörgeió nekeónk hogy a3t a3 eö 
difpofitioiat kegielmefen helyen hadnok, abba az eo 
a t t ya f i ay t c6 megh tartatnok. Haggiuk a3ert hogy a.5 
eo Tef tamentuma Zerinth mindenekben at t iaf iai th ' 
ta réba e6 tar taffa megh Kegielmetek. Tarcha megh 
Ilten Kegielmeteket. Datum in arce nostra Regia Ne-
polomicensi, uigeíima tertia die menfió Aprilió, anno 
domini milleíimo, Qu ingen teíimo. octogefimo tertio, 
Regni uero noítri octavo. 

Stephanus Rex ípt 
Külcíme: Magnifieis Praesidibus regni nostri 

Transsiluaniae. Fidelibus nobis sincere dilectis. 
1 Mindkét falu (Egeres és Tuson) Kolozs megyében. 
2 Ezek egyike volt Tőrös János gyalogos 1581 július 2-án 

-a diznai táborban. (István király ud.vari számadásköinyye 164. L) 
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24. 
Niepolomice, 1585 április 24. 

Báthory Is tván király az Erdélyi l iármastanácsnak. 

Figyelmébe ajánlja Balogh Jánosnak és társainak 
Mikó Miklós elleni ügyét. 

Gyulafehérvári káptalani levéltár. Beke 1157 regesztájar 
csonka, felső része tentával áthúzva. 

[Stephanus Rex etc.] 
[Magnifici etc. Salutem etc.] . . . Meghtekentuen, 

a3ert e3 eo 3olga[ia . . .]nek, hogy ha a3 meghmondot 
Myko Miklob a3 cliyer[eteol nem] volna idegen taliat 
adgion ma6 jobbagiokat erte oly helyen, kybeol ne-
keonk nagy k a r u n k nein keowet[keznek. Thar]cza megh 
Iijten kegielmeteket. Da tum in arce nostra Regia 
Nepol[omicenífi] vigeíima quar ta die meníi6 Aprilió, 
anno Domini milleíimo, [quinjgenteíimo octogeíimo-
tertio. Regni uero nostri octavo. 

Stephanus Rex ípt 
25. 

Krakórv, 1585 április 29. 
Báthory Is tván király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Ajánlja, adjon Kopácsi Ferencnek, hűséges szolgá-
lata jutalmául valami jószágot, amint olyan ürül. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Ötvös műve 29. sz. a. Beke 1158. 
regesztája. 

Stephanus Rex etc. Kopáchi Ferencz könyörgött 
nekünk, hogy az ő ekkoráig való szolgálatját meg 
tekintvén, valamely jószág nélkül ne l iagynók, mert az. 
szegény meg holt a tyánkf ia is adott volna nekie éltében 
felőle jó reménységet. Miérthogy pedig, azmint egye-
bektől is meg értet tük, az szolgálattól meg nem vonsza 
magát , hanem valamit rea biznak, a b b a n az ő tehet-
sége szerint el jár , méltónak Ítéltük az mi kegyelmessé-
giinkre. H a d j u k azért Kegyelmeteknek, hogy ha esik 
avagy irül1 oly jószág, ki t az ő állapotjáhozi képest neki 
adhatnánk, t ehá t neki conferál ja Kegyelmetek az mi 

1 Értendő így: ürül a"zaz üresedik. 
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a tyánkf ia neve alatt. Tar t sa meg Isten Kegyelmeteket. 
Datum in arcé nostra regia Cracoviensi. 29. mensis 
Április 1583 etc. 

26. 
Krakóm, 1585 má jus 9. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz az országgyűlési tárgyalásokról szóló jelen-
tésükre. A Rudolf császár és közte folyó tárgyalásokra 
vonatkozó javaslatukat helyesli, de az idő rövidsége 
miatt Kassára már csak Berzeviczyt küldheti be, kettő 
utasítással. Az ország pénzéről szóló jelentésük meg-
lepte s ezért nézzenek utána, hova lett néhai bátyja, 
Báthory Kristóf aranykészlete s a többi pénz, amit a 
fejérvári számtartónak vagy udvarbírónak adtak meg-
őrzésre. 

Az esztergomi Báthory-pmtokollum 29—31. 1. Budai másola-
táról közölve eleje és vége az Erd. org. gyiil. Emlékek III. k ö t 
194—5. 1. ( 

Exemplum li terarum 'Sacrae Regiae Maiestatis ad 

Praesides per Georgium Baló da ta rum. 

Magnifici dornini nobió dilecti, Salutem et nostri 
commend ationem. 

A3 gywlefben hogy egy c l ev re r nem tec3et(t) nekik 
a3 en wege3efem, nem chwdalom, eó welem a3t hogy 
mikeppen hogy a.3 meny few, any a3 ertelem, a3on-
keppen nokiek reowid ertelmek miath, nemeliek irygy-
ligh miath , nemeliek ambicio miath, legkeweíb ex 
abfoluta malitia miat t peccaltanak, de ut ut Iát, elegh 
hogy nem íokaigh períeueral tak a3 errorba, a3 my 
akara tunkho3 accomodaltak magokath, eó mind ado, 
teórweny dolgarol wegestenek; hogy penigh kegielme-
tek nem cedalth a3 ew eselyewó woltoknak a fb]ban igen 
dickerem a3 kegielmetek conltantiaiath, merth akar 
mynth bolondofkodtak wolna, kewetet \vala3t0ttak 
wolna, egieb deliberacioth ennél twlem nem wet-
tek wolna, merth en a3Í lattam, moftió e3ent lathom 
mind a 3 or^ag, f mind a3 i f f y w fei'edelem yawara lenny, 
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quod cum ita sit p r iua torum a f f ec tu6 commodió pub-
lició libenter poftponimu6. 

A3 iuramentomoth hogy kewan tak kegilmetektwl, 
ha e3 elewth hyteó tanachiok nem lewttetek wolna, mél-
tán kewanha tak wolna, de egyser e3-en dologra hwte-
íek lewen, nem latom okath myert l i vrgealiak, holoth 
nem fokkal kwlemb ige[k]kel in eundeni tarnen fen-
fum kellene a3 hytnek lenny. Instalion a3erth kegiel-
metek hogy legyenek contentuíok 33 elewby hewtewk 
3erenth. Ha penigh w g y a n obftinate vrgealnak. t hy ke-
gielmetek ne tarchon ellen abbanib in banc formuláin: 
Ego N. iu ro quia 111"10 Principi etc. fidelió ero, negotia 
Illjustritati] Suae et Reipublicae fideliter t ractabo, 
commoda omnia quan tum in me eft augebo, damna uero 
pro poffe meo auertam, nec in derogationem Ml [ustri-
tatis] Suae et Reipublicae quiequani fcienó et uolen6 
faciam. Indicia sine ullo refpectu personarum iudicabo etc. 

Hogy h a walakik w a d n a k kik temeré et malitioíé 
opponálnák magokath 03 my wege3eíeönknek e6 ke-
gyelmeteknek, a3pkath kegielmetek newe3[z]e meg le-
weleben, e6 a/alkati) w g y megh admoneallywk. a .5 
minth illyk. 

Boclikay Eítwan fy3eteeíe fuperf luum, hogy 
harminc3keth lora e6 I1W3 draban t ra legyen Kere-
kebe1 fy3etefe, bekefíegh ydeien e6 olyan kychyn 
ha3ba eleegh tysen ha t Iowagh e6 ty3en ha t t 
gyalogh. Wdwarnal 3emeliere walo f J e t e i t , ereg-
byche meg kegielmetek hogy legyen hat t 3a3 forinth 
fÍ3eteffe e6 bor, bw3a 3aka3twá meltokeppen. 

A3 liwgom 3ewklegere a3 my kwlth mind dofa-
wal egyetembe megh er te t tem a3 kegielmetek regestoma-
b<,)l. a3ti6 megh ertettem hogy a3 fogaraf fy pen3bwl 
tewtt kegielmetek liet e3er forintoth ho3[z]a, a3 minth en 
inneth gondolom wala 33t hyt tem hogy megh erve ke-

1 Helyesen Kereki., ma Nagykeréki. Bihar megye keresíiesi 
járásában, a község északkeleti szegletében a Bocskay család rég i 
tornyos várkastélyával. b.. & :i 
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.gielmetek avval ag my Zalx> Mikloínal, é6 a3 feierwary 
vice vdwarbyronal , e6 a3 tarha3bely maradék a ranya 
wol th a3 3egen batt iamnak, liowa lewth a3 pen3, a 'kv 
a3 feyerwary vice wdwarbyrona l wagy 3am tartonal 
wol th in depo íi to, meegli mofit fem twdom, yollehet y r • 
tani wala neky, hogy Zabo Mlikloó ke3ehe3 adna, de er-
t e m hogv oda feni atta, e6 femmith a3 w tan nem y f a 
feleöle. wgy ertem wala penig hogy ti.3en negv eser fo-
r in th t a f a n wolth as pen3, ki ha nala wolth. wolna, a3 
fogara fy pen3t. kyth oilman zewkfegre ha t twnk wala, 
nem wolth wolna 3e\vkfegh el keoltheny. Ha penigli 
.a3t a3 pen3th egyeb or3agh 3ewkfegere kewltetenek 
melío wolna, hogy kegielmetek a3 or3ageb?l helyere 
al [1 ]atna.Nam walaniith ta rha3aban ta la l tanak, mindenth 
eóreómeft engedteónk a3 or3agh 3wkfegere el keóltenv, 
cliiak a3 eő maga yoewedelme al(l)haffon meg neky, 
mennien wegere a3crt kegielmetek es aggya twttomra 
h o w a teőtte a3 3am tartó a s t a3 pen3t. A3 arany wal-
chiagra walo pen3th kegielmetek egieb dologra ne for-
dychya , merth cliiak heaiba marad efmeth minden a.3-
be ly ygyekegeteónk. 

Bechbely wafar lasra y r th wala kegielmetek, hogy 
ha rmadfé l e3cr foryntoth kewltetek. e3 mof tany lewelbe-
16 y r tha kegielmetek hogy megh yewttek e6 mindenth 
•megh ho3tak, a3 regei tómba penigli mellieth moít kewl-
detli kegielmetek nem talalok teöb Bechy wafar laf t , ha-
nem liogy Haller Gabor l a 3a3 harminc3 niolc3 forinth 
arratl i waíarloth, e6 kewlteth hetwen heteth. 

A3 portáról clegh selcgien vr tak moít , aggva Il-
t en es wtthanió w g y legyen, de ridente domino nem keil 
l iyi iny etc. Zwkfegh a3 en itiletem 3erenth, hogy olly 
dologba, kywe l a3 kere3tienfegnek lem my ar ta lma 
nem le3en e6 kegielmeteknek walamy tekintetet és gra-
oiath 3ere3, kedweíkeggiek kegielmetek a3 portanak, 
Miiképpen hogy e3 dologh feleől tec3Ík nekem yryon 

1 Korúl>bá okleveles nyoma van 1581 -i naplófel jegyzésében: 
a z Erdélyi Múzeum 1905. évf. 554. 1. 
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mindgyara f t leweleth in h a n c fententiam, hogy a3 Ghia-
3a r pa rancho la t tya y w t h w a n n a g y gongyok wolth arra, 
hogy a3 dologrwl, mellyr^l paranchol th by3onth ert-
heffe tek es y rha f fa tok . A3erth minden bÍ3onnial y rha t -
y w k , hogy a3 C h i a s a r ewchyenek eggik, k inek Maxi-
milian2 newe, C a í í a r a megien lakny , eó ott fogh lakny, 
de hogy w a l a m y hadnak jeöwefeth a w a g y chak ke-
3\Vleteth fem l ial iuk, es moít ugyan ninchen, e3 wthanió 
3orgalm atosok Je3nek megh erteny mikor el y e w 
m e n n y haddal, eó michoda 3andek(k)al le3en. 

A3 en ke\'v3tem eó Ghiasat* kew3th, walo commií-
f íora teceenek a 3 kegielmetek itilety, K e n d y Ferenc3, 
eó A p a f f y I í t h w a n feleöl, d e la thom hogy az ydeö kefew 
h(>3(z)a, a3ertli w g y a n chak Ber3euiceire by3om, eó T y -
3an twl, hanein ha Nagybania th agya fa lwk[k]a l , megh 
nem eleg^em. T y 3 a n ynnet fem twclom femmi 3abad yo-
3aga th Tokaitól elwalwa, talam wgyan Zat l imarth megh 
aggya , myer thogy Poffeuinuó ál ta l igir tem hogy a 3 
epwle th eó hadako30 3er3am, eó a3 E r d e w d y f a l w k arat , 
melieketh ho3[z]a applical tak, megh adom neki. 

A3 3olgaknak 30 fogadat lanfagok longo abufu , es ne-
ta lam a3 elewt[t]ek yaro lagyfaga miath wa.gyon. A3erth 
contrar ia cont rarys curanda fun t , a3 lagyfagoth diligen-
t ia e t seueritaó campiductor i im, a3 a b u f u ft pr iuat ione 
f t i pendy corr igalhatny, admoneal ia a3erth kegielmetek 
Ge3t i th off icy, a 3 zolgalo nepet ió: es wegre wgyan 
megh ielenchie liogy egyebeth nem tehe tnek benne, 
t u t t o m r a kell* a d n y , eó a3 w t h a n a3th clielekedny, a3 
niith en kegielmetek eleibe a d n é k : en a3 w t h a n ha 3wk-
íegb lezen w g y a n keminen y r o k nekik eó 
megli yelentein azthió, hogy t a n ú ff ago tli a t t am kegiel-
meteknek mith chelekeggiek, h a eny ynteó nem fogna 
ray tok , így kegielmetek niegió inkab deci inealhat t ia a^ 
rea iok walo 30 th , la t wan hogy en tewlemí le3en hagywa. 
A 3 reuerfalió h a it le3en megli latom, eó a3 menibe le-

f-.Miksa főherceg, aki a magyarországi ügyeket referálta ez-
időben a bécsi Haditanácsban s később Magyarországba is küld-
ték valami helytartóként, de soha be nem jött ily minőségben. 
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Leih megh iobytom e6 \vi33a kcwldem. Bec3 Imrehnek 
a3 kyra lybyroíagnak fel re3etli a3on móddal, es condi-
tiowal a t tam, a3 myntli moítanlagh B a n f f y Farkaó 
wram byr ta , eó a3 en yrafomra Bec3nek bochyatotta, 
Tarcha megh Iften kegi elm eteket. Kewlth Craccoban 
9 May. Anno 1585. 

Stephanus Rex ípt 
Megjegyzés. E levéli leglényegesebb tárgya az a rész, 

amelyben István király jelentést kíván a prémesektől 
szegény bátyja , Báthory Kristóf tárházban volt pénzéről, 
valamint a fejérvári vice-udvar bíró (Gergely deák) ke-
zére bízottról. A tanácsurak ugyan igyekeztek beszámolni 
róla, de válaszuk a királyt annyira nem elégítette ki, 
hogy a deák hivatalos elszámolását visszaküldte. Nem is 
hallunk többet róla, pedig hogy jelentős összeg volt. kö-
vetkeztethetünk Báthory Kristóf gazdag ezüstmíve reánk 
maradt jegyzékéből. Ezt élete utolsó két esztendejében 
vétette; fel a gondos fejedelem s a nagy értékű jegyzéket 
áttekintve az a benyomásunk, hogy semmi erdélyi kor-
társának nem lehetett nála gazdagabb kincstára, hisz ta-
lálunk benne felsorolva és részletesen leírva: 22 virágos 
kupát, 25 egybejáró kupát, 13 egyágú kupát, 19 ezüst kan-
nát, 20 fedeles poharat, 2 serleget, 4 palackot, 6 csészét, 
19 ezüst tálat, 16 ezüst tányért, 52 kanalat, 19 villát, 3 só-
tartót, 6 gyertyatartót, 4 ezüst mosdótálatj kancsó jávai és 
más háztartási tárgyat, úgy mint 25 övet,1 meg sok egyéb 
„elegyesleg" ezüstmívet, amiknek jegyzékét nem ismerjük. 
S e ritka nevezetes leltárnak nemcsak gazdagsága lephet 
meg, hanem az is, hogy a felsorolt értékes tárgyak közt 
régiségek is voltak: úgynevezett pogánypénztes kupák, sőt 
a legsúlyosabb köztük a tizenhárom és fél girát nyomó 
Mátyás királyé és sok egyéb. 

1 Kiadta néhai Szabó Károly a Századok 1877. évf. 547—555. 1. 

27. 
Krakórv, 1585 május 10. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Jóakaratukba ajánlja Gyulafy István gazdasági és; 
birtokügyeit, amelyek kívánsága szerint rendezhetők. 

Orsz. ltár. Budapest. Gyulafehérvári lymbus I. 4. 1569. 
Rothadt, csonka hiányos. 



104 2 2 . irat 1583 ápr. 20 

Stephanus Rex etc. Talalt megh minket v^onnan 
G i u l a f y I f tuan a3 At tya ad off aga feleól, keónveoreg-
uin. hogy a3 mik ippen ennek eleótte t aua ly esten-
deóben azt 3am vetuin e3tendeonkinth jo3aga Areu-
•daiabol engettuk uolth hogy k y uegye, kyreól Kegyel-
meteknek C3 teleóttió i r tunk uolt, moíti6 azonkippen 
hadnok k y wenny a3 my liatra uolna a3 adoffagbau, 
e6 vyonnan í rnánk Kegyelmeteknek feleóle, Kegyelme-
tek a3ert uele zamoth vetuin. ha my hatra uolna a3 
a t tya adoófagaban. t a h a t haggva f e l venny j o j a g a dez-
maianak,1 Arendaiabol minden bantaó nekeól. Keonyeo-
reogh a3onni6 hogy a3 Jakchy Bold ifar io3agabely reÍ3ben 
mellyet a3 mv megh holt a t iankf ia a.3 eó a t t ianak adot[h] 
uolth, h a ínykor oduak2 lennenck. lenne salbad ingeral-
ny magath, Kegyelmetek aztib la t taf ía megh teorwiny 3e-
rinth ha vagione modia a3 eo ingeraiafanak auagy ninc3, 
ínyerth hoigy ennfyi idejáigh halaztot ta ; ha ta la l ta t ik io, 
ha nem tahat az zerint kereífe igaííagat . Aggyá erte-
neonk a3tió [hogy] a3 Zongolyt begy reo l io priuile-
giuma volna, mind [azon] altal Kegyelmetek, e6 Borfolo 
Janofi6 haborgatna eotet ab[ban]. Megh irtuk neky hogy 
arról ualo leuelet Kegyebnetek eleibe vigie, Kegyelme-
tek a3okat lathuan, h a io iuífa uagyon a3 hegyheo3, 
ne haborgaffa, feot ma6 ellenió oliahna33a megh eotet Ke-
gyelmetek. Tarcha megh Iften Kegyelmeteket. Da tum in 
arcé nof t ra Regia Cracouiensi, decima die meníió May 
anno domini millefimo Qu i ngentefimo octogefimo tertio. 
Regni vero nostri octauo. 

1 A király sajátkezű betoldása. 
2 Olvasandó így: oduak, azaz eladományozható megüresedett 

rész jószágok 

28. 
Krakow, 15<S3 május 25. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Pribék Péter volt váradi szolgája könyörgésére ren-
deli, adják meg neki, újfalusi részjószágát, miután már 



1585 jún. 5 28—29. irat 61 

korábban adományozott birtokát néhai Báthory Kristóf 
másnak adta volt. 

Orsz. Itár. Budapest. Dl. 22496. A gyulafehérvári káptalan 
1755-i hiteles másolata. A kiirály két sornyi utóiratával. 

Stephanus Rex etc. Pr ibék Péter mi váradi szolgánk1 

könyörge nekiink, hogy Bihar vármegyében Ujfalubel i 
rész jószágot, mely jószág mi reánk Váradi Nagy Mihály 
defectusán szállott volt, neki adnók. Meg tekintvén azért 
az ő jámbor szolgálatját, és hogy ez előtt, az mely jó-
szág'ot neki adtunk volt, azt az szegény meg hót a tyánk-
fia Horváth Mihálynak2 adta. és Ígérte volt. Pr ibék Pé-
tert mással meg elegiti, de propter obitum eiusdem Do-
mini f ra t r i s kárban maradt , hagy juk Kegyelmeteknek^ 
hogy ad j a neki Kegyelmetek azt az rész jószágot és az 
mi a tyánkf ia , az Erdélyi vajda neve alatt adasson leve-
let is róla. Tartsa meg Isten Kegyelmeteket. D a t u m in 
arce nostra Regia Cracoviensi vigesiima tertia die men-
sis Maii. Anno Domini Milllesimo quingentesimo octua-
gesimo tertio. Regni vero nostri octavo. 

Stephanus Rex ípt 
Jelenté azt is, hogy Geezy János intercessiojára thy 

Kegyelmetek ajánlotta volt magát. 
1 Az, elmúlt 1582 januáir 7-én még Vi Inán szolgált 5 lovasával; 

István király id. udvari számadásikönyvei 181. 1. 
2 Ez 1578 eleje óta állott a király szolgálatában 1581 nyaráig, 

amikor tőle haza kérezkedett s otthon élt. (István király udvari 
számadáskönyve tíz különböző helyén.) 

29. 
Krakow, 1585 június 5. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Csáky Dénes könyörgésére rendeli, hogy neki aprán-
ként (egy év alatt) ezer forintot adjanak adóssága tör-
lesztésére. 

Gyulafehérvári kápt. Itár. Ötvös műve 50. sz. a. Beke 1159. 
reg. A dűlt betűs szavak a király sajátkezű betoldásai. 

Stephanus Rex etc. Adja ér tenünk Chaki Dienes, 
hogy udvarná l létében való szolgálatjában nem kicsiny 
adósságban hozta volna magat; könyörög, hogy ezer 
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forinttal segitnők abban . Azért ez mostani szökségben, 
ha egyszersmind nem lehet is, de időjár tában, egyszer 
is, másszor is az ezer forintot aprónkin t adassa meg Ke-
gyelmetek nekii intra revolutionem anni. Tartsa meg 
Isten Kegyelmeteket. D a t u m in arcé nostra Cracoviensi, 
tert ia die Junii. Anno Domini 1583 etc. 

30. 
Krakóm, 1585 június 25. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Rendeli, hogy Bolta Miklós és zálogos hitelezője 
közt tegyen törvényt, hogy elzálogosított magyargáldi 
jószágu kat visszakaphassák. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ötvös 31. sz. a. Bcke 1160. reg. 
Stephanus Rex etc. Bolta János f ia i : Miklós és Gás-

pár leltenek meg minket , és ad j ák ér tenünk, hogy az ő 
eleik, Bolta István és Bolta Fruzina, Székely Mártonné, 
vetettek volt zálogba Magyar Gáldon1 egy udvarházat 
három házza l és egy malommal egyetemben, ilyen con-
ditioval: hogy az Bolták nemzetségi és maradéki azon 
summa pénzen, kiben zálogba vagyon, mindenkor meg-
vál thassák; de ők akkor igen kicsidek levén, meg nem 
vál that ták. Ez idő a la t t idegen kézhez jutott az jószág, 
és az kötés szerint ki nem vehetik kezekből. H a d j u k 
Kegyelmeteknek: hogy h a Bolta Miklós és Gáspár rea 
hivja azokat, kiknél jószágok vagyon. Kegyelmetek té-
tessen törvényt nekiek. Tartsa meg Isten Kegyelmete-
ket. D a t u m in arce nostra Regia Cracoviensi. die 23 Ju-
nii Anno Domini 1583 etc. 

1 A maii Alsó és Felső Gáld (alsófehérmegyei) községek 
egyike, Tövis mellett 

31. 
Krakóm, 1585 június 25. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Ismételten rendeli Török János ügyeinek rendezését 
a felsorolt módon, ha a kívánt dolgok megegyeznek ki-
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jelentéseivel. De hunyadi dézmáját akkor is csupán 
visszavonásig adják meg neki. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Budapest. Centuria Q. 5-k 
Stephanus Rex etc. Magnified etc. Salutem etc. Ir-

t wnk wa la ennek elótte Kegelmetóknek Terek Janoó 
al lapat t ianak rendelele felől, melliet ha kegelmetek ed-
dig el rendelt, maraggyon meg az kegelmetók rende-
lelle1 H a penig nem, kegelmetók e3 u tan fyzetteí fen I1W3 
lora neky , eó 3emelyre ket ket 3a3 foryntot estendón-
kent, de wduarnal lakiek. Kewannia io3aga lewelet No-
wa donacioual k y vennv. melliet kegelmetók fub ti tulo 
princápió adaffon meg neky, Hwniad jogaga dezmaiatió 
duran te bene placito nostro relaxal tuk, melyreól adaf-
fon lewelet kegelmetók neky. Aggyá ertenwnk egtió 
hogy eddig w neky iar t Debrec3enen a3 or3ag adayabwl 
h[a]t2 3 a 3 foryntya, k y ha wgy wagion 03 wtannió ke-
gelmetök adaffa meg neky. Tharc3ya meg Iften kegel-
meteöket. Datum in arce nostra Regia Craccouiensi die 
25 menfió Junv. Anno Domini 1583. Regni vero nostri 
octauo. 

Stephanus Rex fpt 
Kiilcíme alatt, kancelláriai kézzel postai irányítás 

végett írva: Teöreök János. 
1 Ez a Török János 1576—81 közt katonáskodott a király 

seregében s aztán hazamenvén, l>eállt a fejérvári udvar szolgála-
tába. (István király udvari számadáskönyve hét helyén.) 

Kiszakadt, olvashatatlan rész. 

32. 
Krakow, 1585 június 25. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Szer érni Péter hadirokkantnak állást rendel Gyula-
fehérvárt, a szénigyörgyi kapuban. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Beke 1161. regesztája; Szerémi 
nevét hibásan Ferenczinek olvasva. 

Stephanus Rex etc. Zeremy Peternek mierthogy ha-
da inkban talalt sebek miat t immár megnehezedett, ren-
deltünk helt a' zentgyergi kapuba . Azért ott fizettessen 
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Kegyelmetök neki. 1 Tartsa meg Isten Kegyelmetöket. Da-
tum in arce nostra Regia Cracoviensi, die 25 Iunii Anno 
Domini 1583 etc. 

1 Ez a gyulafehérvári! vár keleti f őkapu ja volt, tehát vár-
kapuŐrmiek nevezte ki. — Zeremv Pétert "ViInán találjuk az 1580 
októberi zsoldosztáskor. (István király udvari számadásai 100. L); 

33. 
Krakow, 1585 június 26. 

Bátliory István király az Erdélyi liármastanácsnak. 

Rendeli tétessenek igazságot fíakcsy Gáspár és társa 
perében. 

Gyulafehérvári kápt. Itár. ötvös műve 34. sz. a. Beke 1162.. 
regesztája, benne Bakczi neve hibás olvasással így írva: Rákóczy. 

Stephanus Rex etc. Bakczi Gáspár és Pogán Ferencz 
adják értenünk: hogy jószágokrul való szükséges leveleit 
ángyok, Bakczi Lászlóné. ki nem a k a r j a adni, ki miatt 
immár perbenis forgattak. Hagyjuk Kegyelmeteknek, 
hogy ha az asszont rea hij ják, első táblán Kegyelmetek 
tétessen törvényt köztök. Tartsa meg Isten Kegyelme-
teket. Da tum Cracoviae, 26. Junii Anno 1583 etc. 

34. 
Krakow, 1585 június 26. 

Báthory István király az Erdélyi liármastanácsnak. 

Húga, Báthory Grizeldisz kérésére rendeli, adas-
son nemességet Válaszuti Mátyás deáknak, házát pedig 
mentesítse minden adó alól, érdemeiért. 

Gyulafehérvári kápt. Itár. ötvös 35. sz. a. Beke 1163. reg. 
Stephanus Rex etc. Az. mi Atyánkf ia Hugunk kö-

nyörge nekünk, hogy Válaszuti Mátyás deákot szemé-
lyiben megnemesítenők és házát eximalnók. Hadjuk Ke-
gyelmeteknek, hogy ha meg érdemli, adassa meg Ke-
gyelmetek neki sub titulo Principis mind az nobilitast s 
mind az exemptiót.1 Tarcha meg Isten Kegyelmeteket. 
Datum in arce nostra Regia Cracoviensi, die 26 mensis. 
Junii. Anno 1583 etc. 

1 Nines nyoma címereslevelének. 
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35. 
Krakóm, 1583 június 26. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 
Rendeli, tartsa meg a hazainduló Romany Zsigmon-

dot eddigi fizetésében. 
Gyulafehérvári kápt. ltár. Ötvös 52. sz. a. Beke 1164. reg. 
Stephanus Rex etc. Az mi ál lapat ja és fizetése Ro-

mány Sigmondnak volt udvarnál1 minekelőtte az mi 
Atyánkf ia Hugunk szolgálat jáb an Kegyelmetek hagyá-
sába 1 ide indult, azonban I íattuk;2 Kegyelmetekis tar-
tassa meg abban. Tartsa meg Isten Kegyelmeteket. Da-
tum in arcé nostra Regia Cracoviensi, die 26 Junii Anno 
Domini 1583 etc. 

1 Ennek sajnos nincs semmi írásos nyoma. 
2 Értendő: abban hagytuk, azaz tietjesíté kérését. 

36. 
Krakóm, 1583 június 27. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 
Palatics György panaszolkodván, hogy udvari éle-

te igen költséges, megengedte, hogy azt feliben teljesít-
hesse és rendeli, hogy élethossziglan segítsék meg a fel-
sorolt dézsmajavakkal. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ö tvös 55. sz. a. Beke 1165. reg. 
Stephanus Rex etc. Minthogy Palaticz Györgyöt 

előbbi ál lapat jában hagytuk, kíváná érteni tőlünk, ha 
Udvarnál hagyjuk-e lakását vagy házánál? Nekönk ugy 
tetszik, hogy eféle jámbor f ű embernek szökség conti-
nue Udvarnál lenni: könyörge csak azon, ne készerite-
nők minden szerivel olyan drága helyen lakni; ki mi-
vel hogy mostan nem igenis szökség, megengedtük, hogy 
bátor fele szerivel legyen ott. Az mi bor, buza és verő 
ártány ez ideig fizetésében járt, a helyett engedtünk ne-
ki Szilágyban az Sző-Demeteri1 dézmát, míg az szolgá-
latban leszen, melyet Kegyelmetek adjon meg neki, de 
úgy, ha az dezma nem Váradhoz való. Könyörge ezenis, 
hogy az mi bárány, méz, ludfi és pásitmalacz dezma 

1 Tévesen Szent Demeternek olvasva és közölve. 

Báthory István levélváltása. 



jár ki Székely-faluból, U j Székelyből2 és Csakefalvából,3 

melyekben őnekiis része vagyon, segítségére engednők 
neki. Melyet Kegyelmetek vita duran te adjon meg neki. 
Tarcba meg Isten Kegyelmeteket. Datum in arce nostra 
Regia Cracoviensi die 27 mensis Junii. Anno Domini 
1583 etc. 

2 Udvarhely megyében. 5 Hibásan olvasva: Czikefalvából. 

37. 
Gyulafehérvár, 1585 június 50. 

Az Erdélyi liármastanács Báthory István királynak. 
A gyermek fejedelem, állapota és neveltetése. Az i f j ú 

asszony (Báthory Grizeldisz) kelengyéjének rengeteg 
költségéről. A portáról megtért követ, Thorma Kristóf 
hírei. Két portai csausz kívánságainak ellátása. A mold-
va-havasalföldi vajdák ügye. A budai pasa juhokat kér 
pénzen konyhájára. Üjabb követet küldenek a portára a 
függő ügyek elintézésére s a sok panasz orvoslására, fő-
leg a határokon történő török dúlások mi&tt. Bővebben 
ír erről Gyczy János váradi kapitány, kinek az alatta 
szolgáló tisztek ,,kántor pénzét" is megküldték, nagy ne-
hezen, lévén a tárházban igen kevés pénzük. A kapníki 
bányák bérbeadása. A szász papok terméséből szedni 
szokott quarta-dézma, amellyel baj van, mivel ők régi 
kiváltságukhoz ragaszkodnak; ezért ebben végleges ha-
tározatát kérik. 

Az esztergomi Báthory-protokolluim 38—42. 1. 

Exemplum Hterarum a Praesidibus per Georgium 
Bikv* Sacrae Maiestati Regiae missarum. 

Sacra Regia Maiestas domine, domine clementissime. 
Wrunk eő Nagyfaga feleől a.3th yrha t tywk felleged-

nek kegielmes wrwnk, hogy legyen Iltennek hala, f o 
* Régi hűséges embere' István királynak, 1576-tól kezdve, aki-

nek főleg futárszolgálatban vették jó hasznát, annyira, hogy egy-
szer (1582 nyarán) a király még dinnyéért is átküldte Magyar-
országba. Még Báthory István halálakor is udvari szolgálatban 
állott, mint cubicularius. (Tizenegy életrajzi adaléka maradt reánk 
István király udvari számadáskötetében.) 
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egei í eg ben vagyon, es a min th illik, wgy t anwl es newe-
kedik, my es a3onk éppen m v n t h feienkenth. e3 or3agban 
I s t ennek kegielmeífegebeöl bckeffegben es chendeffeg-
ben w a g y w n k . 

Kegielmes w r w n k hogy tlie fel legednek ennv ydeo-
tpl fogwa. a3 the felleged lewelere wahi3th nem tetteonlc, 
es egieb y t t wa lo dolgaink es a l lapatonk feleőlis íemmith 
nem yr tunk . felleged nekeonk kegielmeffen megh bochiaí-
fa, mertli 63t nem egyeberth m y weit ok, hanem hogy 
the fellegednek fok 3anta lan kolemb kplemb fele dolgait 
m i n d e n approlek i ra funk(k)a l interpel(l)alny nem akar-
twk , hanem w a r t w k a3th hogy olly dolgaink talalko3-
(3)anak, kikről mel tan megh ta la lhaf fuk y ra funk(k )a l fel-
fegecleth, es chak e3 wo Ith ennekió a3 oka, hogy Biky 
Gyeorgveth enny ycleigh i th tar to3tat t i ik. kierth hogy 
t e felleged ne weífe nehcfíegeth rea, keonieorgpnk fel-
legednek. 

Thowabba a.3 wtol3orv lewelebe y r felleged ke-
gielmes w r w n k arról, hogy a3 melly het e3er forintoth 
az fogarafy penslml a3 i f f y w a33onyunk zeökíegere 
kellet[h] adnunk , a3t a Betleny1 penzbpl kel let[hj wolna 
k y t e l i i e í íy teneör rkMel ly Betleny penznek exitulfat , 
felleged nem erthene, hanem paranchol ia felleged hogy 
a 3 t h fellegednek ertheíeere adnank . A3erth fellegedeth 
kegielmes w r u n k ala3atolfon keöwet tvwk felleged eb-
b e n minekeonk femmi weteknek ne tulaidonicha, mer th 
a3 mikor minekeonk a3 the felleged hagya íabpl a3 ytli 
wa lo dolgoknak gongya wyííeleíeré gondunknak kelleth 
lenni, es l á t t uk ag fok eleötteonk walo 3eokfegeketh, 
egyebeth nem tehetteönk benne, hanem a m y wolth aho,3 
kel le th nywlnunk . A3 Betleny peii3neki6 exi tuf ía th ym 
fellegednek be kwldet twk, felleged abból megh la that -
i i a , abba my ywtl i m y ke3Conkben, m y n e k myre kel-
leth kelny. Ez kyweöl m y fohowa femmit fem tet tw(n)k 
benne. 

1 Bethlen a Szamos partján, ekkoriban erős várral, a Báthorv-
-ak tulajdona. 
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A3 a rany wa l t í ag ra walo pen3ti6 y r y a felleged, 
hogy egieb dologra ne fo rdychywk , k y t h by3ony myes 
nehe3en mywel teönk, hogy 03 he th e3er for íntoth elkel-
leth a3 i f f y w a33onyunk 3ewkfegere keol tkeneonk ben-
ne, de hogy a3 dolog íemmith n e m ha ladha to th , e6 anna l 
egyeb femmi nem wol th kezünk keözeöth nem keketelen2 

aho3 kellet (h) fognunk . Minda3on a l ta l a n n a k w t a n n a 
mihelien wa lamenyre ewreölheteönk,2 a a3onnal erreió a3 
a r a n y va l ta i ra 3orgalmatos gondunk wolth, k inek gon-
gyawií íeleíere k y t h ta la lha í íunk es bÍ3haf íunk elegh 
gondunk wolth rea, de minth illien 3ewk wol thaban a s 
embereknek, Gergely deákná l a lkolmatoí íbat rea nem 
vala3tha tank. E n n e k peniglen er re wa lo elegfegith in-
ne th it i l tewk hogy ew ennekeleötteió egynehány e3ten-
deötpl fogwa zegeny wrwnk 3 ideiebe ebben dolgo6'wolth, 
e6 moíti6 mindenne l ha3nolban forgolodhat ik benne, 
l a t t y w k m y magonki6, hogy mind kedwe, m i n d okoííaga 
elegh wagyon 11033a, e3 melleth mye6 íemmiben a mi-
ben kelletik megb nem fogya tko3unk a n n a k 3orgalmatos 
gondwi f elei ib en. 

A 3 Bechy waíar laf rol ió y r y a felleged, hogy a n n y 
iummath felleged a3 3amban nem talal t wolna, a 
m e n y t h m y y r t u n k wolna, k iben hÍ33wk, hogy a3 3 a am 
t a r tok íyet tekben wetke3tenek megh. D e y m moít felle-
gednek efmeth wyol lan mindeneknek 3ama th iga3an 
y r w a keöltheönk. 

A3 p o r t á u l Thorma Kr i í to f f tp l embereonk ki th 
ho33a keoldet teonk wolth megh ypwe , ki tpl egynehány 
rendbely 3ewkfeges dolgokrol, k ikrp l a 3 po r t a th megh 
t a l a l twk wala, w a l a 3 t h te3en. Je lenthy eleŐ33er hogy a-? 
Baí fa kedwetlenpl m u t a t t a maga t ho33ank, minden dol-
ga inkho3 chak igen keönnyen 3ollana, k y t h myes megh 
tapa3tal tonk, m e r t h a3 Jeney Begre, ley feleöl pana3ol-
k o t t u n k waJa, hogy a3 ide walo fa lwkbol gyermekeketh 
lopat ta th , es íok k y l e m b kylemb fele koborla íokat es h o d -

2 Kénytelen helyett használt ritka kifejezés. 
2 a Azaz,: ürülhetünk — a gondoktól. 
3 Értendő néhai Báthory Kristóf fejedelem. 
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la íokath ieteth. cliiak kenyw paraiieholatoth adató th, 
A3onkeppen a3 teobbvreió. inind Bafíara, f mind penig-
ien Bégekre. Irya a3ertl i Tliorma Kriítoff hogy kedweth 
kerefneők, es megh enge3telneok. 

I r i a azti6 hogy Podlodoc3kySa a3 felleged lowa3 nieí-
tere felleged newewel theőrekedeth wolna a3 Balíanai 
Markha3y feleol, k inek illy \vala3t teott wolna a3 Paí ía , 
liogy h a felleged az Jankula wa ida pen3eben megh ad 
Ch;ia3arnak. hath eőyó al talanfogwa Markha3Íth kes-
ben aggva, Mely Markha3y meeghi6 chiak agon fog-
lagban wagyon minth a3 eleótt, es hogy igen yo wolna 
törekedny feleőle, hogy teőbbe niqgh nem 3abadnlna. 
Erről yelenthy hogy Podlodoczky yr th wolna 
fellegednek, kiről Jhy33wk hogy felleged gondolkodoth 
minth wegye felleged ennek eleith, hogy a3 lator teőb 
bwth íenkynek ne 3ere33en. Az Teőreők ebneieti6 
ii.y33C(>k hogy felleged yol al tal lattya, holoth ewk 
mindennel chak eőnnen magoknak ha lasnak es kereíked-
nek. Amiben lelieth felleged I l ten w t h a n efiele gondtwl 
es liaborwlagtol a3 segeny or3agoth menchie es oltal-
ma33a megh. A3 Bal lanak minth lelheífeők kedwet, 
el^ghe wagywnk erette, de kedwetleníeginek okatli a j 
nagy telhetetleníegeth yt i lywk, k y r e my m y n t h lehel-
íewnk elegek, m y nem iwggywk, k y t k fellegedi6 yol 
ertli. 

Thowabba e3tió akarok fellegednek ertheíere adny 
hogy y m chak moíti6 egy maaf wthan keth portay 
ChawÍ3th egyeb wegbelieknelk(,}l kelleth expedialnonk. 

A3 eggik Cha3a r lewelewel Solymokerth. ywth 
wala, d e teőbbet eőtnel nem aka rank thple keöldeny. 
Mentheők magonkath, hogy megh el nem hostak wolna 
eőketh, k v t h ket okerth myweleenk, eggyerth hogy ewel 
ennel i6 inkab reánk ne 3oknanak, malerth liogy a3 So-
Ivom e3 ydeőn ighen 3eőken wagyon, e6 ha myt t moít 

3a Helyesen: Podlodowski János, aki 1585 április 14-én érke-
zett díszes követségével a portára avval az István királytól kapott 
főmegbíratással, hogy neki lovakat vásároljon. (Preyner Frigyes 
báró osztrák követ jelentése; Hurmuzaki: Documente XI, köt. 662. D 
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eítyl keoltlieonk wolna, az th az wtan mikor a3 teobbith 
bé keoltheók wolna, k y y m m a r nem egyger teőrtenth, 
3amba nem wettek wolna. 

A3 mal ik Cbaw3 Moldwa altal y w t b li033ank, ky 
altal a3t parancholl ia Cbia3ar , bogy Petber wa idanak 
33 ko3akok ellen kik M w s q u a orsagbol yQwenek rea 
fegitfigel lennenk. Jrt Pe t e r waydaió w r w n k n a k e3 do-

_ logb feleől, twdnia ilKk bogy a3 ko3akok or3agara 
eóttettenek wolna, es íok kapdofaí th 4 es koborlaít teöt-
tenek benne, ke r a3on ereofíen, hogy fellegednek yr -
nank, felleged lelne modoth benne es al lana ellene, ne 
lenne illien nywgha ta t l an íagba miattok, melly eo k a r a 
es haboruíaglia nekeőnki6 vde keolcliegetb es gondotb 
adna, ky myer thogy igen iga3, es megh probaltatoth do-
log, meltlio ta lam, kegielmeó wrwnk, h a leheth. pe r op-
por tnna aLiqua remedia eőketh compefcalny, lennenk 
myeó yde cbende3ek miat tok. Im eő magaió Petber 
waida yr th fellegednek, a3 leweleth fellegednek megh 
keőldettwk. Ennek penigb a3 wa idanak yo 3om3edía-
gath e6 emberíegeth a3 eleöttió myndenkor megh t a p a s -
taltpk, azonkeppen liogv onnan ky yeöttió naponkentl i 
tapa3tallywfk. Moíti6 illien emberfeg(g)el chelekedeth, 
hogy walaminemw kapdofafok Jankula w a y d a ydeiebe 
eftenek, kik mia io fok niomoruífaga wolth e3 3egenv 
oi*3agnak, m ind el yga3Ította, es megh1 ada t ta . 

A3 hawafe ly wayda dolgarol5 a3th y r h a t t y w k fel le-
gednek, hogy molt ywtha mind Bralfobol, mind pedigh 
Iwachkotol le'welr^nk, k iben yryak, hogy a3 waidaer th 
a3 p o r t á u l ke t t Chaw3th keőlthek wolna, eó y m m a r 
beió indnlth wolna, helette penigb maaó waida yeőne, 
k i th Pet ra íkonak newe3nek.6 Iwaehko minden m a r h a i a -
w a l feleíigiwel, gyermekiwel Zombatfa lwara , ki th f e l -

4 Értendő: erőszakkal való rablást' 
6 Oldalt, a lapszélen: Milinie vaiuoda semotus ab officio. 
6 A román történelemben Petru Cercel a neve; az egyik 

fiilében viselt függő miatt nevezék így. 
Ezt mostanában (1583 június 18-án) nevezték ki, miután három 

éve tartózkodott a sztambuli francia követségen, lesve a vajda 
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Eeged adoth neky0 a yí,*th. onnan a3t yrya hogy menten 
feli eged heg megyfen; tol<?z:ki6 Salimó conductuft ke-
rette, k i th meeghió kewldeenk neki.6b A3 orsagh, wgy 
er thyok, hogy igen megh bódul a, a3 Boerok ke33<?l, ne-
me Ily ek Braffora, nemelliek Zebenre tar thnak, es így 
3alado3nak. A k a r t h w k wolna by3ony, ha e3 3erenchet-
lenfegh a3 3egeny waida t nem ta la l lya wala, merth my 
welpnk yde mindenkor yol a lkwth , es a3 mikor kelleth 
minden baratfaggal es 3om3edíaggal wolth. Immár nem 
t w g g y w k 03 w y wa ida mihe3 fogya magatli tha r tany ; 
fe leönk attwlió, hogy a3 fok Boernak k ^ fu taf fa , ne-
lceönkió ide w a l a m y gondoth a3 portáról ne ho33on, 
k inek a mennyre leheth eleyth kell ' wenneőnk, hogy y th 
megh. ne maraggianak, hanem walahol egyebpth kereí-
fenek helth, es megh maradaf t magoknak. A3 Iwachko7 

leweleth ym megh keoltheők felfegednek.8 

A3 Bwday9 pa f f anak e3 napokban embere yewth 
wa la wrunkho3 lewelel, kiben a 3 Baffa kewanta wrwnk-

letételére, amit el is ér t évi 700.000 dukát ígéreté vols másik 300.000-1 
ígérve a portai tiszteknek. Ennek Vi részét uzsorakamatra sikerült 
most megszereznie, a többit pedig m a j d Havasföldében kívánja fel-
szedni alattvalóitól. (Preyner osztrák követ két jelentése alapján; 
Hurmuzaki : Documente XI. köt. 663—4. 1.) 

6 a Felsőszombatf al va, Fogaras várától délkeletre fekvő oláh 
többségű falu, a havasok alján. Ez István királyé lévén, laka-
helyül átengedte ottani kúriáját a boldogtalan menekült Ivásku 
havasalföldi főibojárnak, aki ott családjával meghúzódott, 

6 b Ez ugy is lett, mert hozzá érkeztéről maga a király is 
értesíté a prézeseket, .sőt a „vornik" távozásakor meg is ajándé-
kozta régi érdemes szolgálata jutalmául a szombatfalvi jószággal, 
s a hozzátartozó Péterliáza nevű kúriával, Lublinban, 1584 
augusztus 18-án. (Másolataim közt.) Ivásku halála után a neve-
zetes falu a havasalföldi vajdák birtokába jutott ési benne a 
XVII. század végén Brankován Konstandin díszes görög-keleti 
templomot épített, amely ma már ugyan romokban hever. Je 
fa la inak freskói még mindig megmaradtak. 

7 Helyesen: Ivásku bojér. 
8 A moldva-havasalföldi viszonyokról szóló fenti bekezdéseket 

k iadtam a Documente II. köt. 254-^b. lapján, a kézirat budai 
másolatáról. 

\ 9 Ali basa, 1580 májusa óta. 
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tpl, hogy k o n y h a i a r a walo Jwho th engedne byrodalma-
b a n penzeerth wyte t tny , Mywelhogy o d a Magyar or-
3agba a3 Juh igen el holth wolna, e3 el mu l th I 1 0 3 3 W tel-
n e k 3ena fogyatko3a[ ía] m y a t h . I r y a a3Ü6 lewelebe, 
hogy reöwid n a p feő embere altal a k a r n a w r w n k a t h 
megh latogatny. Noha peniglen a3 B w d a y Baíía eleegh 
gono3 3om3edíag(g)al w a g y o n ho33ank, mindasa l ta l 
íellieííiggel k e w a n í a g a t h heaba nem h a g y h a t t w k , hanem 
megh engedteök hogy Karanfebeó fele wi te í fen w a l a m y 
ywhoka th , k i rő l wrwnk pa rancho l tyó a3 Bannak, hogy 
a 3 Juh megh wetelebe segitíiig(g)el legyen emberinek. 
.Warywk y m m a r minden n a p emberetli a min th megh 
y r tha , ky h a el yew, myes 03 tan egiebeth benne nem 
telieteönk, h a n e m wrwnktpl ember th ke l ly ho33a bochia-
i anunk , k iben a 3 ayandekra walo keöltíegtol íemmí-
keppen magonka th megh nem oha t tywk . 

Im moít bocha t tywk eímegh ember eonketh a3 por-
i a r a hogy a3 minemeo 3wkíeges dolgaink w a d n a k , ásók-
ról y ryonk es teörekedgywnk, e6 íemmiben magonknak 
megh ne fogyatko3onk5 k ewa l tkeppen penigh a3 Ma-
gyaror3aghy y d e walo dicionak a l l apa t t i a ra keel 3ewn-
telen g o n d u n k n a k lenny, k iben a3 keö rnywl walo Teore-
k e k nagy k a p d o í a í t eó haborga ta í t te3nek, k y mind a3 
Ba f f aknak eó Begeknek tekilet leníegek es embertelenfe-
gck myat eííik, walamirol t a la l ly^k megih eöketh, eó wa-
l a m y t h fogadnak íemmit megh nem al lanak, Janoídotió 
y m chak moít r abo l tak el, egyeb ha ta lmokat ió es kegyet-
lenijegeketh chelekettenek, a min th felíeged megh er thy 
Gyc3y wram leweleb^l,10 es a 3 el rabloth emberek newe 
regiítromabol. 

Akarnak peniglen fel legednek errolió ala3atofíon em-
leke3ny, hogy o t tk in Waradon eó Magyar or3agban by-
30nios dolgok w a d n a k , k iknek admini í t racioiaban nem 
chak a3okban a 3 kik propr ie a3 feiedelem ta rha3anak 

10 Ez sajnos, nincs meg', de szerencsére ismerjük a prézesek reá 
adott válaszát, sót ebben az ügyben Gyczvhez intézett három leve-
lét s azok tartalma bővebben tájékoztat a végbeli törökök 
támadása részleteiről. (Közölve kötetünk függelékében.) 
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' ia3natli e6 yeöwedelmeth illetik, hanem a j k ik a s feöld-
nek yawat l i eó megh m a r a d a í a t ne3Íkió, kwlemb diípo-
íitio requira l ta tnek, Mellyekben m y ékoraigli maid laí-
í abban mentheönk eleö, hogy nem m i n t h wagy a3 dol-
gok k e w a n t a k wolna, w a g y a3 m y y tben Erdelyben 
w a l o chelekedeteönkhe3 quadra l t wolna, fellegednek 
keönyeörgonk, felíeged ebben weííen wegeth es aggya 
waloba erthefeönkre, ha zol lywnke w a l a m i t h a3 oda k y 
walo dolgokhoz,, eó 1 cgvene wa lamy gondunk rea, vagy 
hogy felíeged a3t tellieííeghel kap i t an w r a m r a aka r i a 
byzny , hogy eő igasitoia e6 gongya legyen, Megh la t t ia 
felíeged a 3 W a r a d y keoltíegeth, nem ch ak a3th k y a 3 
3olgaío n e p r e megyen, hanem w g y a n c h a k a3 minden-
napithió. hogy yo fel megyen, es í u m m a t h te3en, a3 mint 
felíeged megh lathat t ia , a3 W a r a d y w d w a r b y r o Regeí-
trombeől, k i t h fellegednek keoltheonk. 

Annak felet te az Jano ídy rablaírolió,11 facile coniec-
tu ram capiet , quid íit de íimiiibus áudicandum. A3 Ja-
nosdrol pedigh a3 Theömeoíwary Baí ía meegh a3 rab-
Ía6 eleott megh talal ta w a l a w r w n k a t h , Jelentwen a3th, 
hogy ertet te wolna, hogy ott w a l a m y Caítelth epitene-
nek. kyrol wala.3t teönk nelky, hogy íem h y r e íem aka -
rat t ia a b b a n w r w n k n a k ninchen, mind a.3 altal a3 m y 
leött legyen, felíeged megh er thy a3 G y c z y wram lewe-
iebeől, legyen a3 felíeged kegyelmeó yt i le ty rayia , m y 
egyebeth nem kewanonk, hanem hogy fel íeged chak ha-
t a r t weí íen mynekeönk, mennyben kelleííek a3 oda k y 
walo dolgokra, k y k in v t r amque p a r t e m menyth impor-
ta l l ianak e3 ege3 or3agnak yol er thy felíeged, gondonk-
n a k lenuy, hogy m y a3 m y t Í3tunknek, es keöteleonk-
nek elegeth tewen, mindenkoron ty3 ta orc3awal alliaí-
íunk fel íeged eleibe. A3 m y n t h megh y r o k fellegednek, 
feőkeppen e3erth a3 Janoídy rab la íe r th kelletyk moítiö 
a por ta ra ere3teneönk, Jolleheth hÍ33ok hogy a3 Theo-
rekió eddig regen megh talal ta , eó c h a k a3 le3en benne, 
hogy a3 m y megh leött, rnegh leött, mer th minekeönk 

11 Jánosd Bihar megyében,. . .. 



74 37. irat 15S3 jún. 50 

mindenkoron chak akkor le3e.11 efelebe hyreonk, m y k o r 
immár a3 dologh. megli efeth. 

A3 mynth felleged megh ha t t a wala, noha eleegh 
keölcliegt elen^l woltunk, Mind a3 a l ta l a3 egy k a n t o r 
pen3th12 a3 wraim fy3eteíere Yaradda , k y negy e3er fo-
rinthot teött, mennél hamareb(b) lehetet (t) megh keöl-
theök, a3 épiteíreió y m m a r hat e3erth at tunk, a3 teob-
bitió a3 reítalo negy e3erth, mihelien walami pen3 yeő 
ke3eönkben k y tel l ieífytywk. 

A3 tarlia3 yeöwedelmenek 3aporgata íara es newe-
kedefere eleegh gondunk wolna, de e3Í6 yol twggya fel-
feged, hogy lalfan laí ían a3 ydeöwel lesen meg*h. A 3 
Sobwl kynek kereíkedeíeeth y th a3 w y s e n yndi to t twk 
wala,18 gondollywk wa la a3th, hogy a3 Tharha3nak wa-
lamy yeöwedelme leheteth wolna, de ennekió e3 e3ten-
deoben igen kewes arra , es kelety leőn, wgy annyra , 
hogy ebb^l immár e3 ydeen kewes ha3noth warhatonk. 

A3 k a p n i k y Baniakath a3 minth o th leteönkben felle-
ged emiitette, es h a t t a wala, az N a g y baniay Nemeth 
wrnak1 4 a t tuk arendaba, wgy tecczik hogy alkolmas ha -
30nnal holoth as eleoth, chak a3 keolchegiő k y reaiok 
menth, be nem yeött a3 tarha3ba. A3 minemeő condi-
tiokkal megh a lkwt twnk embere a l ta l wele, ym the fel-
legednek oda keöltheönk, kyreöl eő theőlei6 a3 mikor 
a s Baniaka th ke3ebe aggy9k reueríal i l t weseönk, ne-
keönk effe le arendalaó, a minth minden or3agokban él-
nék inkab(b) wele, hasnoíbnak es 3aporabnak teccze-
nek egieb dologbanió, h a mindenhe3 emberth ta la lnank , 
minthogy erthei6 wagyonk, es immár i6 a3 karan íebefy 
harminc3adoth, ky a3 eleöth nem fokath teött teobbeth 
eött e3er foraintnal, h a t e3erbe a rendal tok el. 

Thowabba kegyelmes wronk fellegednek errplib 
akarank yrny , A3 melly quarta de3mak a3 Zaz p a p o k -

12 A negyedévenként fizetett pénz neve. 
13 Ez a sókereskedés abból állt, hogy a sót Marosportuson 

hajóba rakták s azt végig a Tiszába ömléséig megállapított áron 
árusították. 14 Az ismert Herberstein Felicián báró. 
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toi yde Feyerwarra,1 5 Fogarafra , es Betlenbe takar ta t -
nak, a3okrol felfeged byzonios indultoniath adotli az 
Za3Íagnak, k i th miiiekeönkió exhibealtak, kewanwan 
hogy a3 the felleged indul tumaban ewketh megh tar-
ta t tnwk. A3onke3ben Horwath Co3mai61G erke3eth I103-
3ank fellegedtől, es ewy6 wgyan a3on dologból leweleth 
}i(>3oth fellegedtől, mellieth mikoron a3 Za3Íaghnak exhi-
bealth wolna, lath w a n a3ok hogy a3 eő indul tumokkal 
ellenke3ek, eímeth yde yeottenek li033ank, kerwen a3on, 
hogy a minemeő modoth felleged egy3er ebben mwtatoth 
nekik maradha tnanak abban megh, de my ebben fem-
mith chelekedny felfeged liyre nelkeöl nem akartonk, 
hanem felfegednek ala3atoffon erthefere aka r twk adny , 
talam yo wolna kegielmes wronk, hogy felfeged wa lamy 
by3onios determinatioth muta tna ebben nekyk, hogy 
le felfegedeth teöbbe erette ne bwfi tanak, fe peniglen 
m y reánk wnta lan ne fw tnanak , Ha mith penigh felfe-
ged ebben reánk thama3th, a3on le3wnk, hogy vt r inque 
wgy complanal lywk e3th, hogy fe a3 felleged tarhaza ha3~ 
na ne minualtaffek, fe a3 keöffegh modnelkeöl walo ban-
taffal ne terhelteffek. W a l a m y a3ert felfeged akarat t ia , 
S3 legyen, felfeged informallion minketh, es mind a3 
3a3okath r9la, Merth enuek naponkenth moft ydeye 
oraia. If ten tarchia megh felfegedet. Da tum Albae 
Juliae 30. Juny. Anno 1583. 

Maiestatis Vestrae Sacrae 
Humillimi Servitores 

\ Alexander Kendy Volffgangus Kowachoczy 
Ladislaus Sombory 

10 Ez a „negyedrész dézsma" Erdélyben csupán a szász pa-
pokat terhelte. Báthory István hozta be, amivel állandó elégedet-
lenséget okozott, mert bizony nehezen szenvedték és fizették. De 
Eelsőmagyarországoix is meg volt s ágy látszik annak mintájára 
rendelte el István király is az ország jövedelmének gyarapítására, 
bármint zúgolódtak is miatta. 

16 Helyesen: Petrichevich Horváth Kozma fogarasi kapitány, 
aki ekkoriban jött vissza a királytól, Lengyelországból. 
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38. 
Krakow, 1585 július 24 

Báthory István k i r á ly az Erdélyi hármastanáQsnak. 

Értesítését várja azokról a birtokrészekről, melyeket 
Irinyi György (vérségi alapon) kíván azon a címen, hogy 
gazdájuknak magtalan halála folytán szabadokká 
váltak. 

Gyulafehérvári 'kápt. ltár. Budapest. Cista Szatmár fasc. 
3 no. 10. 

Stephanuó Dei gratia R e x Polonie etc. Princeps 
Traníi luanie. 

Magnifici fi deles nohiis sync ere dilecti. Salutem et gra-
t iam nostram Regiam. Ir iny Gyergy ada er tenwnk, hogy 
Keózep Zolnok warmegyeben w a l a m y Bewney io3agnak, 
wgymint Bewnyenek, Olahnadafnak , Nyrmondnak, 
Samlondnak,1 Mayaidnak, e6 Zolobagynak magwa zakat 
wolna, e6 wer 3erent wtet illetne, ky t a t tya meg a' 
Bwnyeyek elteokbenni6 perlet(t) wolna. Genealogiayat, 
hogy w wer 11033a, e6 mynden. perfol ta leueleyt mon-
gya hogy eleó 11033a. Á3ert kegyelmeteók la t ta í ía meg 
a3 terwennek proceffula 3erent e6 mynket informallyon 
rwla. Tharc3ya meg Ilten kegyelmeteoket. D a t u m in 
arce nostra Regia Craocouiensi, die 24 Julii. Anno 1583. 
Regni vero nostri anno octavo. 

Stephanus Rex fp t 

Kiilcíme: Magnifició Presidibu6 Regni nostri Tran-
íiluani§ f'idelibu6 nobió syncere dilectib. 

Megjegyzés. A kérelmező I r iny i György egyike volt 
azoknak, akik a királyt lakásában és közvetlen környeze-
tében szolgálták. Erdélyből távozásának első perce óta. 
Eleinte, mint inias (puer) szolgált, majd 1582-ben komor-
nyik (cubicularius) lett és 1583 szeptember 10-én hagyta 
el szolgálatát,- amikor Krakkóból liaza indult Erdélybe.1 

1 Maros-székben fekvő falu. 
1 Állandóan a király mellett találjuk Lengyelországban, úgy 

hogy az udvari számadáskönyvekben 20 alkalommal és helyen 
fordul elő ismert kötetemben. 
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39. 
Krakow, 1583 augusztus 6. 

Báthory István király az Erdélyi háimastanácsnak. 

Báthory Grizeldisz kívánságára rendeli, hogy gazd-
asszonya, Bernard Petemé részérv Enyeden valami déz-
majavakat adjanak ki. 

Gyulafehérvári1 kápt. l tár. ötvös 30. sz. a. Beke 1166. reg. 
Stephanus Rex etc. Az mi Atyánkf ia Hugunk kö-

nyörgő nekünk, hogy vén asszonya Bernárd1 Péterné 
házához valami segítséggel lennénk. Azért ha az fel-
envedi2 dezma el adva nincsen, adassa neki ez esztendő-
ben Kegyelmetek; ha penig el adva vagyon, Enyeden 
adasson Kegyelmetek két hordó bort és liusz köböl bú-
zát házához. Tarcha meg Isten Kegyelmeteket. Datum 
in arce nostra regia Cracoviensi, die 6. Augusti. Anno 
1583 etc. 

1 Hibás olvasással közölve így: Bernát. 
2 Felenyed ma is meglévő külön kis község Nagyenyed 

mellett. 

40. 
Gyulafehérvár, 1585 augusztus 17. 

Az Erdélyi háraiastanács Báthory István királynak. 

Válasz. A fejedelem jó egészségéről. Küldik a por-
táról Thcrma Kristóf ma érkezett követi jelentését az 
ottani dolgokról. Ezek nem a legjobbak, mivel a törökök 
erősen követelik az adót, amihez még a vezérpasáknak 
dukáló ajándék is járul, holott a tárház majdnem üres 
és semmi szín alatt a jövő adófizetésig pénzök nem lesz 
elegendő. A hadadi birtokügyeknek a kincstárra nézve 
való szerencsés elintézése. A szamosújvári tiszttartó ki-
nevezésére várják elhatározását. Leleszi János páternek, 
hogy közelebb lehessen a növendék fejedelemhez, hiába 
rendeztek be a palotában lakást, a király kívánságára, 
mivel ő kollégiumi szállását el nem hagyhatja a tarto-
mányfőnök engedélye nélkül. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 43—46. 1. 
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Exemplum l i terarum a Sena tu ad Sermum Regem 

17 August i per Kunowithium mi ísarum. 

Sacra Regia Maiestas etc. 
A3 W r Iítenthpl fellegednek yo egeífegetli es bo-

dog I 1 0 3 3 W eletet kewanonk, m y n t b kegielmes wronk-
nak. 

W r w n k eő Nagifagha feleől a3 tb v rha tywk fel-
legednek, bogy l í tennek kegielmeffegeb^l, eő Nagilaga 
moltli yo egelfegben wagyon, myes a3onkeppen eo Nagi-
laga w t h a n feyenbentb bekeífegben wagyonk. 

Tbowabba kegielmes wronk, a3 melly leweletli 
fellegednek 03 elmulth napokban Biky Gyeörgytpl 1 

keölthe^nk wala, abban megh y r t w k wala fellegednek, 
a3 teöbb dolgok keőzQth, hogy embereönketli bocha-
tottok wolna a3 por tara by3onyos 3wkfeges dolgainkért!), 
kyk etil f feli egednek akkor meglii6 yelentettok wala, 
mellynek onnatt walo megh tereleeth wartgk mindennap, 
kewanwan nem. chak wronk, or3agonk, es my ma-
gonk o thwalo a l lapat t ia fclt^l mindeneketl i by3onnyal 
megh er theny, hanem felíegednekió mindeneket wgyan 
asonokrpl ertheícre adny . A3ertb a3 ember kegielmes 
wrpnk m a erke3eek onnan megh, k y a 3 mynemeő lewe-
letli Thorma Cliriítopht^l onnan ho3otli, a3t ym in fpe-
cie oda keőlthok fellegednek, eő magaiő a3 ember, k y 
minden dolgokban Thorma Kr i l to f fa l edgyeöth wolth, 
wgyan a30nokatli mongya, es by3onit tya, Mierthogy 
pedigli 3okotli adónknak be keöldeíenek ydeyc 
ym eleőtteönk wagyon, 3oklegefnek ytel^k lenny, 
hogy flelsegedtol minden dolgaink fel^l ercliQnk 
es tanolíagoth .wegywnk. 

A3 min th fellegednek a3 eleőttis megh yrt<?k 
wala, hogy, we33ok e39nkbe a 3 portanak wronk-
I103 es or3agunkho3 walo kedwetlenfegetli, azerth 
mofti6 l a t t ywk es tapa3ta l lywk benne, kynek okai th 
feőkeppen erre wel ly9k: A3 wegbelieknek kplemb 
kplembfele hamió pana3okra , o3tan. hogy a3 Balíath 
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meegli í emmy wy ayandek(k)al myult l ia e3 hely-
ben wagyon, wrunk megh nem latogatta, ehe3 acce-
dal th a3 ko3akok moítany chelekedetek, kyer th myn-
ketliió egyaran th culpalnak. Ennekfelet te Amhath Cha-
W3Í6.1 hogy onnan fellegedtől \vi33a terth, myndennél 

iiehe3Ítiette a3 felleged dolgayth. Egyéb dolgokathió yga3 
elegeth be le lnek feleőleonk, kyer th l a t t y w k hogy íem-
my dolgaink wgy eleő nem mehetnek a minth kellene, 
A3 minemeő parancholatokath kewantak a3 Bál iakra 
es a3 wiegbely Begekre, a3okr<,>li6 chak kenyeő wala-
3onk leőtli, es nem wgy y r t ak eőketh, a minth kelleth 
es z9kíeges leőth wolna, mikeppen felíeged mindenek-
nek a3 mafíabfll yobban megh erthety. Embereőnkelió 
a3 Baíía nagy fel kedwel be3elleth, a3 kyrol megh ta-
ialtok, k y t chak feöle melleöl bochatoth, í k i t pedig chak 
ymigy amúgy erteth, es iga3ytoth el, melly por tanak 
ho33ank walo kedwetleníegeth lath w a n a.3 wegbeliek 
awagy ta lam ertelmetió wewen a3 Baííatol nagy go-
no33wl t a r tyak magokath hozzánk, ky tg l a3 oda k y 
walo 3egenícgli annyira megh remoltli. hogy maid a3 
ege3 fewld, f w t o felben 3ckere határi wagyon, azon-
képpen a.3 W a r a d y wra imnak 39ntelen wygya3niok es 
ke3en lenniek kell', hogy walamy weletlen dologh ray-
tok ne teőrtennyek. W g y a n akkor menth wolth Lube-
nec3kyó2 a3 Baííaho3 a3 felíeged lewelewel, teőb 30 
keőzetli annakió a3t mondta hogy nem kell ' fem ki rá ly -
tok íe pedigh ty magatok, Annak felette hogy a3 m v 
keőwetink a3 lewel feleol replicaltanak neky hogy 
yobban yra í ía , merth ygy íemmy ha3na nem le3en, 
wgyan chak a3t felelthe rea, hogy yo wagyon, es wgyan 
chak wgy kell ' a3t yrnva , de yo le3en a3erth a3 wege. 
Mynd esekbpl a3t ytilyok, hogy minden kewáníaga 
a3 a Baífairak, hogy wronk ayandekka i megh latogaífa, 
k y minálunk moítanaba melly nehe3 es fwlyos dologh 
legyen, hÍ33ok hogy felíeged yol érthy, merth esth, 

1 Ez rcnegált magyar származású volt. 
2 Lubieniecki András, a király egyik komornyikja. 
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Kygonnial yrhat tywk fellegednek, liogy eg moítany go~ 
koth adónak, es mel(l)ette walo ayandekoknak be kpl-
deíe wthan, ag meny peng ag orgagh adayab^l es yeo~ 
wedelmeb^l a Tarhagba marad, awal eg yeowendeő 
adónak beyeŐweíeigh chak ag golgalo wraimnaki6 fy -
getefeketh, es ag egyéb mindennapi keölchegeth nem 
fogyok íemmikeppen megh erhetny. 

E3 kywpl ninch íemmy nalonk kiheg nywlhatnank, 
hanem h a ag kewes araniath akarnok, ky ag wronk 
tarhagaban wagyon, téllieíeghel mind eggigh elkeől-
theny, noha agió in toto 5560 teobbet nem tegen, kinek 
talam nem kellene mind oda lenny, ha egyeb lehetne 
benne. Immár agerth kegielmes wronk felleged megh 
laíía, kelleííek§ ag Baífanak kedweeth kereínónk, es 
ag gokoth ado mellet (t) walo ayandok melleth maas na-
gyob ayandekothió, kywel eg w y wegeríegeben megh 
tigtellyeők, nem wgy hogy ag adowal eggy9th adnank 
be, hanem keöleön es maaó ydeőbe,, neky keőlde-
npnk. Egth pedigh h a megh kelletyk gergenpnk alab(b) 
nem gabhattypk annal, amyth ag eleoth walo Baííak -
nak at tanak, ky a minth yol twdgya felleged y romár 
3Ínte Tyg eger tallérra menth fel, es eg moítany allapa-
twnkban ag Tarhagnak pwgtafíagaérth, wgyan íokath 
teegen, egth ha megh nem aggywk, feleőnk raáta, hogy 
ennelió gonogb akarat ta l legen hoggank, es nagyob(b) 
gondoth, keölchegeth gereg erette, h a pedigh keweíeth 
adunk, es nem annyth ag mennyth ag eő eleőtte walok-
nak at tanak, ky eő nala mind ny lwan wagyon, egth 
kyífebíegnek fogya tarthany, es ai inyt tegen, minth ha 
fenimith íem adnaank. Ha pedigh wgyan rea kelletik 
kegielmes wronk ereőlkedneonk, bogy ag kith egye-
beknek attanak, agth nekyes megh adgywk, felleged 
gondolkoggyek rola, honnan kelleífek annak megh 
lenny, holoth ag my kegrmkben moftió ninchen, Íemi6 
waronk moftanában sohonnath annyth , honnath eg a 
ínmma kytellieíedheííek, Egyeb modonk kedigh, hon-
nath gereth teheíf^k femmy nynchen, merth keölcheniö 
fenky nem ad eg bygony dologh, Jolleheth egi6 al(l) 
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benne, hogy ha 3ynten anny k§3 pengeonk wolnaes, ky 
wel e3th| a3 3pkfegeth. be erhetnok, minth tehetnek a3t 
illien hamar wagy taller(r) a wagy arannya, moggyath 
nem lát tywk, merth chak a3 adónak walo aranynakió 
e3 moftany csementbol^ aligh tehettyok 3ereth, az Tal-
lérnak pedigh, ky a3 ayandekban megyen, nagy 
gond(d)al, es íok wthanna walo yaraííal kell' 3ereth ten-
nonk, kyrpl meegh moít fem wagyonk tellieffegghel by-
3onioffok, ha lehetne anny Talleronk, a menny kelletik, 
annyra el seökeölth ymrnar effele eőreögh pen3 keÖ3-
teőnk. I ,! ' 

Thowabba a3 hadady 8 dologh feleől a3th yrhat-
tywk fellegednek, hogy e3 el miilth Tranffiguratio nap 
wthan,4 a3 Anniueríariumnak wege lewen, non compa-
rente parte aduería, nec per fe, nec per procuratorem, 
kit annak eleőtte certiíiealtonkes feleőle, teörwentli lat-
tatank benne, kinek ad inftantiam Directorib, e3 leőn 
exitnffa: a3 yo3agoth a3 fifeufnak megh. ada a3 teőr-
weny, a3 uiduanak egy wdwar ha3ath Kwfíialban5 eőth-
wen yobbagyal, megh a3 wra neweth wifely, a3 leány-
kanak pedigh warath, Caftellum feiliicet et domum pa-
ternam cum quarta par te bonorum ad tempuó emarita-
tionió ytelle. Mely dolognak executioyara a3 Mefterth 
mingyaraft kyeó bochatottuk. Immár nem twdgyuk 
my nth yarba th el benne, My a3 miben 3wkfegh le3en 
megh nem fogyathko3onk neky, es a3 wthan mindene-
keth efmegh fellegednek erthefere adunk, Myhe3 tarcha 
magat a3 a33ony, myerthogy nem comparealth nem ér-
tettek, hanem wellyok chak hogy tálam a3th attak 

2a Igy nevezték röviden a minden év elején (rendesen Űr-
napján) Szebenben, a pénzverőházban tartami szokott cement-
napot, amelyen az egész országban termett ezüstöt és aranyat 
hivatalosan megállapított áron beváltotta a kincstár; miután avval 
kereskedni tilos volt. 

3 Szilágymegyei község, Zilahtól nem messze, a Wesselényiek 
kastélyával. 

4 Vagyis augusztus 6-án. 
5 Kusaly, ugyancsak Szilágy megyében. 

Báthory István levélváltása. 



82 40. irat 1585 aug. 17 

eleibe, hogy inhibieiowal es repulfiowal, towab(b) won-
that that tya dolgath kvben megh fogh chalatny, merth 
a3 teörweny minden towalb(b) walo procefiíuít ebben ex-
cludalth, es femmiwel ymmar nem wehety eleyth dol-
ganak, hanem ha extra dominium nouo iurió ordine. 
akarya walamy iuífath profequalny. 

The felleged yrth wolth e3 el mult napokban Kwfdv 
Miklós altal mynekeonk, wgyan a3 eő íiniítra relatio-
yara. a3 Grwvo \03aga feltol, hogy m y a3 a33yonyt(?l 
el foglaltok wolna, es hogy erímegh reftitualnok neky, 
kyrpl fellegedetli mas modon kelleth ^volna a yambor-
nak informalny, mert a3 dologh ygy wolth, hogy 
Grwyo I f twan haldia wTthan, megh ertwen a3th ex Libro 
Regio, in quo paria literarum continentur, hogy Dorom-
barth6 felleged Grwvonak chak durante vita atta wolth, 
as fi ícufnak7 akary^k wala el foglaltatny, de myn-
gyaraít producalwan a3 a33ony ygalíagath róla, ki-
ből ky teccsek, hogy felleged a3 w t h a n Grwyo Peterth 
perpetualta benne, ke3enel hagy (t)wk, es íemmy bantaía 
a3 wtan a3 a33onynak tiilönk nem wolth. Esek pedigh 
ygy mind ith letebe, es 3eme lat tara lettenek Kwfdynak, 
ky a3 wthan ment be 03tan wgyan hyronk nélkül fel-
Íegedhe3, es fellegedetli illien hamió dologhal megh nem 
talalhatta wolna, kyn a3 felleged kegielmes itilethy le-
gyen. mi nth kelleffek fellegednek effele embereknek 
3awoikath megh hallgatny. 

A3 wywarv 8 ty3tnek walto3aafa feleől, felleged a3t 
parancholta nekeönk, hogy felfeged hyre nelkeöl az fch 
megh ne walto3taffok, kiben nekeönk my nth eggyeb-
beni6 myndenen illik a3 felfeged parancholattiaho5 
tartanonk maghonkath, de myerthogv a3 my ty3tonk 
arra wy3en bennonketh,9 hogy a miben lelreth wronk 

6 Ma ily néven ismeretlen község. 
7 íme hivatalos bizonyítéka annak, hogy Báthory Istvánnak 

is volt Liber Regiusa az erdélyi kancelláriában, melynek — sajnos 
— egyetlen kötete sem maradt ránk! 

8 Értendő a szamosújvári tiszttartói állás. 
9 Hibásan írva: bennonkenth. , 
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lia3naüh. kereíf^k, the felleged annak allapattiath igv 
erchye, hogy a3 mynemeő rendetleníegbe e3 a war wa-
gyon, kyben a3 moftany ty3tartho ymraar wgy an so-
ls af t weötli, nem ytellyuk fem miképpen, hogy abból 
wronknak és haganknak walamy lia3na leliefíen, melly 
ollian beő es feles vo3agw ha3nak yeőwedelemnek ygy 
chak femmibcn menny nagy kaar és nagy fogyatko3aó. 
E3 el múlt napokban akarwan effele fok [karoknak1 ' ! 
occur [rjalny, keöltheönk wala oda walamy wyonnan ren-
delth Inftructiowal, kilie3 kewanyuk wala, hogy a3 Tys-
tar tho tarthana e3 wthan magath, de a3 minth w6339k 
C3eönkbe. a3 ymmar annyra megh reg3eth regy 3okafa-
ban, hogy akar mynth aggyunkió my Inftructioth neki, de 
wgy an cliak a3th fogya mvwelny, a mith egy3er eleibe 
wetli, es megh 3okoth wolth, kiben kelleneke eleő bocha-
tanonk, awagy penigli megh walto3tatnonk, eó kit akar 
felleged arra heleebe newe3ny, te f elf eged laffa es we-
ge33e feleőle. Minekeőnk chak e3 al(l) feőkeppen eleőt-
teőnk, hogy a3 fok naponkenth walo keölchegeth eó 30k-
fegeth lath wan, kewanunk a3th, hogy 33 Tarha3ba 
mindennem eő ha3on yeöhetne. 

Parancholta wala felleged a3tió, hogy Pater Joan-
neft, a3 wrwnk Praeceptorath yde be keölte3 tétnek, az 
00 hazakban,11 hogy lenne igy keÖ3elb wronkhoz, es a3 
w r u n k institutioiara continuufban wygya3hatna, kilie3 
m y kc3ek wolthpnk es moftió wagyonk, Seőth a3 ha-
3akatió ymmar nekv eöritett^k eó ke3ytett<?k wolt, de Pa-
ter Joanneft rea nem wehettypk, hogy be keölthe^ek, 
Mongya*a3th, hogy eő magatol azth nem miwelhety 
hogy belet megh walto3taffa, eó wdwarba mennien lak-
nv. hanem fuperiortol war beleőle, eó ha a3 Provin-
cialió yde yeő, a3 laffa es tegyen itiletetli felőle, kiben 
acquiefcalnonk kell' akaratt ianak, Noha eleegh alkoi-
matlan dolgoth latgk a3 wronk ala f fel walo yarafaban es 

10 Egy 5 cm.-nyi üresség, melyet károknak szóval töltöt-
tünk ki. 

11 Értendő = óházakban, vagyis a régi palotarészben. 
6* 
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w g y lenne mind wronknak í mind neki nagy ob (b) nyw-
godalmara, lia a3 felleged wege3eíe melietne weghez: 
e3th chak a3©rth akarok fellegednek megh ielenteny, 
hogy felleged erche okát e3 dolognak.12 

Esekr^l felleged[tiil] myngyara l t \vala3t waronk, 
mer th ty3tan eleotteönk a s por ta ra walo keoldes es yde-
yen kellene dolgonkra gondoth wiíelny. Tarcha jnegli Il-
ten felségedeth yo egeííegben. Da tum Albae Juliae de-
eima leptima d ie Augusti. Anno Domini 1583. 

Sacratissimae Maiestatis Yestrae 

Servitores humillimi 
Alexander Kendi, Yolffgangus Kowachoc3y, 

Ladislaus Sombori 
12 Ez a király által felvetett fontos ügy azon a kényelmet-

lenségen kívánt segíteni, liogy a fejedelemnek ne kelljen naponta 
(jó és rossz időben) a palotától tanulás okából a jezsuiták rend-
házáig gyalogolnia, ami valami 200 lépés, a vár északi faláig. 

41. 
Niepolomice, 1585 augusztus 24. 

Báthory I s tván király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz. Gergely deák számadását visszaküldi, mert 
kifogásai vannak ellene. Kapnikbánya bérbeadását he-
lyesli. A szászok quarta-dézmaiigyét igazítsák el, a víz-
aknai földével együtt. A magyarországi (váradi) gondvi-
selést is a hármastanácsra bízza, de ügyeljenek, meg ne 
változtassák a mostani derék kapitányt. A kozákok 
miatt sok gondja van. A török tőle is követeli Iván 
moldvai vajcla kincsének kiadását, de hiába, mert el-
lenkezik az ország régi szokásaival. Ivásku boér védelme 
alatt él Lengyelországban, ám mind addig nem adja ki, 
amíg arról bővebb felvilágosításukat nem veszi. A szat-
mári dolognak még nincsen vége, nem is lészen egyha-
mar a németek által támasztott nehézségek miatt. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 46—48. 1. Moldva-havas-
alföldi tárgyú részét kiadtam a Documente II. köt. 265—7. 1. A. 
király néhány sornyi sajátkezű utóiratával. 
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Exemplum literarum Sacrae Maiestatis Regiae ad. 

Praesides datarum. 

Stephanus Rex etc. Magnifici fideles etc. Salutem 
-et gratiani nostram Regiain. 

Az, kegielmetek Biki Gyeorgytol keöldeth lewelere 
walo wala3unk, iok kwlemb kwlembfele foglalatofiagynk 
miath halada enny ycleigh. 

Er tywk myth y r kegielmetek a3 Gergely deáknál* 
walo pen3 f'eleol, melliet a3 3egeny wramJ battiam. Bet-
leni yeöwedeölmibQl adatoth wolt kc3eben, Olwaftuk 
a3 regiftromothió, melyben Gergely deak 3amoth 
ygyekeÖ3Ík adny a3 pénzről. De my nem tudgywk mint 
probalhaííuk, holot(h) vol emlekeseönk Gergely deáknak, 
a 3 3egeny wram batiam balala wtan walo lewelere, mel-
liet mégis talal(t)wnk, kiben nekeönk a3th yrya, hogy eo 
nála ty3en négy 63er forinth wagyon, es a kinek 
haggywk, a kesebcn aggva. E3 regiítrum penigh a3t 
tart ia, hogy ez pen3nek yo re3e, nieegh a3 3egeny 
wram batiam elteben, ki ment wolna Gergely' deak ke-
3etwl. A3ertli holoth nem ertywk, mint feryeön 03 regi-
í t rum eleöbby lewelewel egybe, ym wy33a kwldeöttwk 
kegyelmeteknek, yegye3getwen egynehány dolgoth a' 
margoian, kik nekwnk ícrupuluít ho3nak, kegyelme-
tek laífa vol megh e3 dolgot, es elebby lewelere emle-
ke3tetwen Gergely deákot, iga3Íttaífa elegedendeőkep-
pen el e3 dolgoth wele, keÖ3eolwen a3okkali6 kik ebben 
twdoíok woltak. mint a Boronkaiak es egyebek, kikre 
eő magai6 mutath. 

A3 Kapnik bania locacioia tecczik nekeőnk, miert-
hogy yob(b) gondwifelef nelkeöl bysonios yeöwedelmet 
warny , hogy nem mint gondwyfelef(s)el by3onytalant: 
I r y a kegielmetek hogy a3 arany waltaíra walo peu3th 
Gergely deakra bygta, elegnek ytelwen eőtet arra, 

k y nekwnk tecc3Ík, feőkeppen ha kegyelmetek minden 

A már ismert Gyarmathy Gergely deák. 
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C3ementen samoth wetetwen twle, inkab(b) augeallia a3 
eő gondwilelefere walo diligenciaiath. 

Az yeöwedelem arendalalaió tecczik, de anno in an-
num, cliiak erchiek, hogy minden e3tendeő mulwa an-
n a k aggia kegielmeteok, a k y teöbbet ad. így augeal-
ta t ik a prouentuó. Nemi6 fel a3 ember a Ty3tartok 
gondwifeletlenlegetwl, holot(h) lattiak eőkió, hogy a3-
3a! nem a3 or3agnak, hanem magoknak a r tnak . 

A3 my a3 3a3 Papok qua r t a de3inaiatli nesy, ernle-
keÖ3eönk hogy m y arról a3 3a3oknak lewelet a t tunk 
wala . De a3 w t a n megh er thwen abb^l walo íogyatko-
3aíwnkath , H o r w a t Co3ina altal declaral tuk wala lewe-
Ieönk(k)el eleöbby wege3eíeönket. Kegyelmeotek 03 
dologban u t r iu íque partió commoda intuentes, mediu-
moth kwueífeön, es componallia ygy, hogy eggik felnek 
le eílek nylwan walo karara . 

A W y s a k n a y tho feleöl, ennek eleőtte m y wala3th 
teöt twnk legyen a3 Za3oknak erteny a t tuk wala kegyel-
meteknek. E r t y w k a3 kegyelmetek moí tany leweleb(,vl, 
hogy lem publice, lem pr iuat im, nem tegen ollian ka r t 
a tho eppiteíe, m y n t wk y r y a wala. Ha m y ki6 darab 
feöldeeth ma inak el fogya, k ie r th kegielmetek maa6 
aequiualens feöldeth adhat (minthogy kewannyukió 
liogy aggyon kegyelmetek) nem tuggyuk mier th kellien 
ebben, a3 my n y l w a n walo ha3nunka th nehe3elny a za-
Sokriak.1 

A3 my nee3y a Magyar orzagy byrodalomban walo 
gondwiíeleít, m y aztió, a menüiben illety a ta rha3 ha3-
nath,3ynte wgy by3 twk kegyebnetekre, mint a3 Erdély th, 
chiak a3 mynt eleöbby wege3eíwnk tar t ia , a Capitant 

1 Ez a vízaknai sós tó, melynek vizét szíjáért pénzért mér-
ték és használatra kifőzték. Erre céloz az a kijelentés, hogy belőle 
a kincstárnak haszna volt. így érthető, hogy a szászok, kiknek 
területén feküdt, ragaszkodtak hozzá és ellenezték bérbeadását, 
miután úgy látszik most tették könnyen használhatóvá. A tó 
vizének sótartalma oly tömény, hogy az ember nem merülhet « ' 
l>enne. s azért nyár i fürdőül szolgál és nagy forgalmú előkeld 
üdülőhely. 
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megh ne walto3taíía kegyelmetek, kyiieel an 'a a helyre 
a lkalmaíbat wgyan nem talal l iatnank. l a í rva kegyeimetek 
hagy a3 Warady yeöwedelem regeftrumath nekeönk keöl-
dette, mellyet wagy el nem li03tak, wagy m y tewe3tet-
tpnk el. De ebben a3 3egeny wrami batiam ordinacioiath 
kewannyuk megh tar ta tny. Myerthogy a 3 ott walo 
helynek aliapattia, feles 3olgalo nep tartaí t kewan, an-
nyira megli nem wonha t tyuk ott a3 expenfath, minth 
egyebwth. 

Ennek eleőtteió y r tunk wa la kegyelmeteknek a3 
m y a t t iankf ia doía resenek megh kwldeíe feltol, ky re 
kegielmeteketh moftió yntyiik. 

A my a3 kosakok chintalanfagath n§3y, nekeonkió 
elegh kedwonk ellen wagyon, k y myath a 3 yt t walo 
wegekió, alygh hyzzwk, hogy walamy ka r nelkeöl raa-
radhaf ianak . De m y ennek reprimalafiaban egyeb kep-
pen nem procedalhatunk, hanem a3 kik keözzeölek Ne-
mes emberek, gywlefwnk lewe'n, citalaífal kel ' eleő hy -
wa tnunk . A kik penigh para3t nepek a3okath a hol 
k a p h a t tiak, mindlenpth fogdoíny hat tuk. eÓ3we kereí-
wen, a3 mit a3 predaban nalok talalnak. A3 melly w y 
Waida th Moldwaban aka r t ak wynny, ke3wnkben wa-
gyon ymmar, ta lam íenkit teöbbe megh nem bwíith.2 

Jol miwelte kegyelmetek hogy Moldwaban íegitíe-
geth keÖ3ytetli wolth. D e kegyelmetek e3 wthan ne 
hocchiaííon chak a3 Zekelyfegb^l affele helyre, mer th 
ny lwan walo karnal , es keözeöníeges gyala3atnal egyeb 
nem keöwetke3Ík beleöle, hanem Wdwarna l walo fÍ3e-
tetli 3olgalo neppel elegiche megh a3 3ekelyth kegyel-
metek, es hadnagywl , hallot(h) latoth twdos wite3 em-
ber th bochiaífon eleőttek. 

Iria kegielmetek a Baí íanak kedwetlenfegeth, ki t 
nem chwdalunk, twdwan, hogy feőkeppen effele maga 
ha3na kerefeő pogannal igen iga3 ama prou erbiium: Ha-

l a Érti Gyczy János váradi kapitányt, akit István 'király 
igen nagyrabecsiilt. 

2 Poteoava János vajda, akit titkos üzelmeiért a király el-
fogatott és kivégeztetett. 
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nores mutant mores. My] twlwnkió kereti wala a3 Iwan 
waida 3 marhaia th , Amliat C h a w 3 altal, de myerthogy e;̂  
eleöt(h) fem wolt it(h) 30ka6, hogy e3 orzagb^l walakinek 
wagy 3emeliet, wagy marhaia t ki aggyak, my fem aka-
raiik femmy w y es 3okatlan terhet magunkra wenny. 
Minda3altal megh ysenpk neki Amhattul , liogy reöwid 
n a p embereönketh bochatwan a' portara, olly bara t fa-
g'unkath n iu ta t tyuk eő hozzaió, hogy nem le3en kifíeb(b) 
a3 Iwan Waida marhaianal,4 Melliet feőkeppen yzentunk 
f mywelwnkió wele kegielmetekre walo tekintetwnk-
ben, la twan a3 ydeönek mof tany al lapatt iath. Kegielme-
tek fe liaggyon íemminth el benne, walamiwel kedweth 
allicialhattia. Twggya kegielmetek effele pogannal ado-
m a n y tartia a ' baratfagoth. Im myes be keöldeönk 
Markhazy feleöl, es minden uthon a3on le3eönk hogy 
e h i twan ember miat walo lel elemtől kegielmeteketh te-
liefeggel megh mentheffeök. Az Janofdy rablaó feleöl 
fe liaggyon kigelmetekió íemmit el, fe a portan, fe ide 
ki, walamit kegielmetek effele yeövendeő k a r n a k el ta-
W03tatafara gondolhat. 

Iwac3ko n a l w n k wagyon, kinek ide be aka runk 
wala helt adny\ de femmikeppen nem 3akadha ta el 
niawaliaó a3 oda walo feöldtpl. feőkeppen maiorfagatpi. 
A3erth megh l a f f u k mit kelleffek wele mywelnunk. Ha 
wgyan perfequalni ke3dik, L i tuan iaban adunk heltli ne-
ki, h a penigh bekewel 3enwedik, ta lam wagy Hw3tli ; 

w a g y Kwwar t a i an 3aka3tha tunk walami helth neki. 
De erről kegielmetek teccefetib aka r iuk wenni, mikor 
bÍ3oniofon megh er typk onnét bel^l, mynth 3enwedgyek 
byroda lmunkban walo letet, k i feleöl ha mit kegielme-
lekió ertend, aggya tu t tunkra . Tarcha megh If ten ke-
gielmeteketh. D a t u m in Arce nostra Regia Nepolomicen-
íi die 24 Augufti . Anno Domini 1585. Regni vero noftri 
octauo. 

Stephanus R e x fpt 
3 Azonos Iancii (Jankula) moldvai vajdával. 
4 A kivégzett lancu moldvai vajda lefoglalt s a király bir-

tokába jutott kincse, melyet a porta magának követelt. 
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Az' Zakmary dologrpl, hogy kegielmeteknek nem 
yr tunk , oka wolth, hogy meegli íemmi wegh benne 
ninchen, nemió weihet twk, myre mennien a3 dologn 
t w d w a n a3 Nemetnek 3okaíath. A3 mit eddigh igirtek 
nem acceptaltuk, ha igy chelekednek mint eddigh nem 
v/elyok hogy 63 wtanió megh alkhaí íunk, walami 
wege e3 dolognak le3en erteny aggyuk kegielmeteknek. 

42. 
Niepolomice, 1585 augusztus vége, 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Adják meg Csákij Dénesnek a rendelt fizetést. 
Gyulafehérvári kápt . ltár. ötvös műve 41. sz. a. Csonka. 
Stephanus Rex etc. IIa Chaki Dienes az hoppmes-

terségben meg nem akarna maradn i és házához akar-
na szállani, rendel tünk negyven lóra és tiz darabantra 
fizetést neki. H a g y j u k azért ti Kegyelmeteknek, hogy 
azt az fizetést alioz ti Kegyelmetek ad j a meg neki. 
[Tarcha] megh Isten Kegyelmeteket. Da tum in arcé 
nostra Regia Nepolomicensi die men [sis] Anno Do-
mini 1583 etc. 

Megjegyzés. Csáky Diénes nagyon meg lehetett ez-
időhen szorulva, miután királyi rokona neki csak nemrég 
is (július 3-án) ezer forint kölcsönt rendelt volt adóssága 
törlesztésére. 

43. 
Krakow, 1585 szeptember 7. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz. Megértette a portai jelentésből a basa ked-
vetlenségét,' amit az okoz, hogy nem kap elegendő aján-
dékot Erdélyből. De azért semmi szín alatt a pénztáruk-
ban őrzött uiolsó aranyokhoz ne nyúljanak, mert: Nem orr 
szág az, a kinek tárházában semmi nincs. Hanem ajánh 
ja, hogy egyfelől adják bérbe öt-hat esztendőre a hu-
szad- és harmincad jövedelmet, másfelől vezessék be a 
garas és ezüstpénz veretését, miként itt is divat lengyel 
földön, amiből a kincstárnak jó jövedelme kerül. Leve-
lük többi, tárgyát s azokban való intézkedését tudomá-
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sul veszi. Örült a portai hírnek, /iogi/ Márkházi Pált 
szabadon bocsátották, miután törökké lett, mert így nem 
fenyeget többé avval, hogy megkapja az erdélyi vajda-
ságot, mivel a török még sem teszi meg, hogy azt török em-
bernek adja. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 48—50. 1. 

Exemplum literarum Sacrae Regiae Maiestatis ad 

Praesides per Kwnouithium miísarum. 
Stephanus Dei gratia Rex Poloniae etc. Magnifici fi-

deles nobió syncere dilecti. Salutem et gratiam noítram 
Regiain. 

Megh ada nekwnk Kwnowith F a r k a ó a3 kegielmed 
leweleth, melybe! kedwefen ertettwk a3 my at t iankfia 
egeífegeth, Aggyá líten hogy e3wtani6 mind a3 eő egeí-
fegerol f mind a3 kegielmeteker^l mindenkor yo hyr th 
halhafíunk. I r kegielmetek moftió a3 Bafía kedwetlen-
fegerei, mely dologra reöwideden minapi lewelwnkben-
i6 \vala3th teöttunk wala kegielmeteknek. Moítió egieb 
okath a3 kedwetlenfegnek nem alyt tywk, hanem a3 
adomanynak fogyatko3afath, twdwan a3 pogan nem3et-
nek auariciaiáth, ki mindenekhe3 walo lmratfagaih ma-
ga ha3nawal metiallia. Merth amy a ko3akok dolgath 
nc3y, nem wellywk hogy megh eő magokió illien ma-
nifefta calumniawal kegielraeteketh culpalnak, twdwan 
hogy kegyelmeteknek] femmi commerciuma nynch a 
kobakokkal. H a penigli abban wolna a ' culpa, hogy ke-
gielmetek fegitíegeth 3Ínte oda nem bochiatoth a' koba-
kok ellen, tarn, magna, loci diftantia el egge excuíalhattia 
kegyeimeteketh, feőkeppen hogy Mold war a wolth hy-
re menefeknek, kinek fegetfegere ke3en wolt kegyelme-
tek nepe, ha 3wkíegh leótt wolna. A Teőreők byrodalomra 
penigli olly hertelen wolth a' ko3akoknak fordulaía, 
bogy mygli nekeönk hyreönk(k)el leőttió, megh tereiben 
woltak ymmar. Elegh kar th teőttek e b i twan nepek, Az 
yo waroft Teheniat1 íemmiwe teőttek. Mye6 reowid n a p 

1 Másként Tigkina városa, a Fekete tenger par t ján Beszará-
biában. 
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emberönketh bochatwan as portara, excuíallywk ebből 
magunkath. t 

Értény ad^k minap kegi elmeteknek miclioda pro-
ceíínfral kell' nekeönk e ko3akok beönteteíeben proce-
dalnunk. A3 mit a3 predaban conqniralbatnak erte le-
3wnk. Nem welywk hogy a portani6 derek e3W ember 
a3t itilheííe, hogy my akaratwnkb^l leött wolna effele 
latroknak cliintalanfaga. Merth ha wgyan ketelen 
annak kellene lenny, hogy my Chi a.3 arnak kar th akar-
nank tenny, niaas móddal indultatnank arra. Effele kar 
tetei, e3 ide walo 3om3edfagokban, sok3er efeth e3 
eleőtti6, kitt a3 mynth eggik fel 3okot(h) 3enuedny a3on-
kepi>en kell' a3 maíiknaki6 3enYedniii: hogy peiiigh my eb-
ben feletteb(b) 3orgalmatofkodgynnk, mywely feokeppen 
a3 kegielmetek tekintety, nem hogy ebb^l kegielmetek-
nek walami periculoma impendealna, hanem hogy a3 
keösteönk walo coniunctioerth, ha my nehe3teles ke-
gielmetekre harwlna, a3tió mitigalnok. 

De hogy a Baía idegeníegere terywnk, nem a ko~ 
3akok annak oka, hanem a3 aiandek nem: adaía. Emle-
keözeönk rea, hogy my e3 eleőttió admonealtuk kegiel-
meteket, gondolkodnék kegielmetek a3 or3agh yeőwe-
delmerol, a3 íok 3wkíeghe3 kepeit, mert akar howa 
fordullion ember, a neceffitaínak ellene nem al(l)hat. 

My nem mongvwk, hogy kegielmetek az 3egeníe-
geth adónak augealafawal nyomoricha, hanem egveb 
kwlíeő yeowedelmek, ha miben augealtathatnanak, feo-
keppen a3 ötben walo aros népek kereíkedefebol, ha 
m y lia3on, ingenii íolertia tálaltathatnék igen io wolna. 
Melynek megh lelefere segetfegh lehetne a3 ytt walo 
negotiacioknak íimilitndoiai6, chak ember ke3dene yo 
circumftantiafckal kpwetny, lattia kegielmetek mely 
gyakorta walo walto3aíok teörtennek, kikben a3 pen-
3etlenfegh nem chak in praefenó, de yeöwende5rei6 
kar t I103. Nyilwan e3 utan lem menekedhetik ettwl megh 
kegielmetek, hanem walamint f walahogy a 3Vvkíeghe3 
kell' 3abny a' yeöwedelmeth. My a3th foha nem ke wan-
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y w k hogy a3 my att iankfia egyebek nyomorwíagawal 
Tarha3ath teölche, de 3wkfegh, hogy a Reípublicanak 
neruufa legyen, qui neceífitateó ex incertió caíibus 
oriri. folitaó fubleuet, auertatque communia pericula. 

E3 mo tan i 3wkíegeben kegielm eteket h líten 
lat t ia , eöreömeít íegiteneők in net i6. ha itt walo 
keÖ3enfeges fogyatko3aíink engednek. Meegh my lem 
feflettwnk ky a3 3olgalo nep adoffagabpl, kyerth yo-
3agwnkati6 keötettwk wala nekiek. Arra íem tanachol-
hat tywk penigh kegielmeteketh hogy as my, at t iankfí ia 
kewes aranyatol tellieíégliel megh wrefiehe a Tapha3ath. 
Nem or3agh a3 a kinek tarha3aban femmiy ninch. Effele 
fogiatkosasbí^l íok perieulum 3okotli teörténny. Ne-
keönk molt e tecc3enek hogy kegielmetek ha my hw-
3ad awagy harminc3ad a warofokban wagyon Braf-
foban. Zebemben, affeleth eötli wagy hat e3tendeigh lo-
callion el kegielmetek wgyan ott walo polgarnak, Wan-
nak olly pen3eó emberek kik megh nem won3ak mago-
kath keÖ3eonfeghes segetfegtei, latwan magok lia3nat-
i6 belőle. Ufuraraiö inkab(b) wegyen kegielmetek, 
wagy ha yosagoth w^th záloghbaniió, hogy nem minth 
a keweó pen3tf(>l megh fo33a a Tarha3ath, Merth wala-
mint lehet, a Baffath kegielmeteknek mindenkeppen 
megh kel' eontentalnv, es a3 eddegh walo nem adat-
ról appoíitis rationibus keöwetny. Twggya kegielmetek 
hogy We3erfegeneki6 eleőttei6 io akarattal wolt kegyel-
metekheÖ3, 3Wkfegh hogy a3t a io akaratoth moftany 
allapattiaban eőrÍ33e inkab(b) megh kegielmetek. 

l rya kegielmetek a3 ecregh pen3nek2 kegielmetek 
keözth walo 3wkíegetli, de hidgye megh kegyebnetek 
hogy mindenwth wgy wagyon a3 walahol hon wert apro 
pen3 (3) el nem elnek. Merth e3 idegen apro pen3 he-
lyeoth, 3wkíegh k y yeony a3 eöreögh pen3nek. Nem 
welly wk hogy fenky inneth kegielmeteklie3 aranyth wi-
gven, hanem olliath, a mellieth ott nem wernek. Ide penigh 
<innet aranvath f tallerth ho3nak. Immár a menyire el 

^ Értendő = a nagy pénz, azaz ezüst tallér meg arany. 
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beóweffwlth kegielmetek fele a garaó, wgyan nem me-
nekedhetik affele penztwl megh kegielmetek, Jo wolna 
a3erth hogy ne chak maa6 adna affeleth kegielmetek-
nek, hanem k[egielmetek] maafnak, kegdetne 11033a 
kegiielmetekió a garaó wereíheo3. My ke3ek wolnank 
a3 it(h) walo ligath, mind meíterrel egyetemibe kwkleny 
kegielmeteknek. A3 egwít fogyako3ala lem mipedial-
hattia kegielmeteketh. Mert Lithuaniaibaii wgyan ninch 
e3wft, de meghi6 3eret te3ik a ha3onerth es mynden 
e3tendeőben ky wernek nyolcz 03er gyra e3vVítet, ne-
kwnk minden gyratol ty3eneöth garalt adwan.2 a 

Ér tywk a3 hadady yÓ3agh teörwényenek exituí-
fatli, mynketh moítió megh talalth a3 a33ony, embere 
altal, kenyeöreögh hogy nouum iudiciumoth engednenk 
neky. By3ony hogy a3 miíericordia kewanna, 
liogy affe le eözvegy arwaknak íegetleggel lennenk in-
k á b b ) hogy; nem hagnokra waloi proceífuííokath impe-
dialn^k, de nem gondolwan bátor astió, hogy iga3 
eleegh ideie wolth ekoraigli mynden dolgaho3, ne3nunk 
kell' inkab(b) arra, hogy effele nouum iudiciumra 
adoth exemplummal ne prouocallyunk egyebekethió a' 
keÖ3enfege6 teörweny dignitalfanak kyííehwleíere, ha 
myndennek megh engettetik, hogy maga ha3naerth con-
tentuó ne legyen a3 leőtt teörwenyen, hanem myn-
gyart nouum iudiciumoth ke3gyen. A3erth my helyen 
hat twk a3 teörwentli, kegielmeteök exequaltaíía, es a3 
exequutiorpl minketh in formaiion, megh yrywlc my le-
gyen akaratunk. A3 a3onnak lern praecidallywk proceí-
íuffath. A y03agon kyweől lewen, kerefle a' fiícust, ha 
wely igaffagath ho33a. 

A3 Grwyo Iítwan yosaga feleől walo excuíatioian 
kegielmeteknek megli nywgottunk, Chwdaltunk wolna 
wgyanió, ha wgy wolth wolna, a3, mint eleönkben at tak 
wala. I r kegielmetek az Wywary ty3tarto dolgarol 
wgy wagyon hogy a3 ott walo tÍ3tnek megh walto3ta-

2a A gira = pénz vagy pénzérték 16 arany avagy ezüst ne-
hezéket tett ki, másként 4 latot. 
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taíatió, elebbv Inftructionk serenth magunknak refer-
waltuk wala, de nem a' wegre, bogy a Ty3t(t)arto maga 
akaratt ia 3erent cbelekedgyek, a3 io3agk ieöwedel-
meben es kegyelmetektől ne lialgaííon, Mextli my 
minden gondwiíeleít mely a3 or3ag ba3natli es t a rhas 
yeowedelmeth ne3y kegielmetekre by3tunk, Á3ertb lia 
e3Í6 wgy nem iar, a3 mint rendy kewanna, aggya er-
theneönk, kit itilne kegiebnetek a r ra a3 Ty3tre meltotli, 
es myertliogy e3Í6 regy 3olgank, kegielmetek tecc3eíe 3e-
rentb myclioda 3olgalatra es tÍ3tre kellene a3 waltosaó 
wtan wynnunk, ne ywtna gyala3atra dolga. E3t megh 
ertwen y ryuk myesJ felőle walo akara tunka t kegyelme-
in et ekneök. 

A3 m y a' Pater Joannes be nem menefet ne3y, ne 
chwdallya kegielmetek, mertli eők a3 eő rendeketh igen 
ítricte tart iak. W a r y w k e^ napokban ho33ank Pater 
Provincialift, ky kegielmetekheÖ3 menwen, megh alkot-
tattia s kegiclm etekkel Pater Joanneft. H a penigli wgy an 
nem lehetne a' bemenes, a Praepoft ha3ho3 walo utat 
wgy altal reke3thettyk, hogy kewes comitatuffal, myn-
den ember lataífa nelkwlió oda iarhat a3 my att iankfia. 

Er tywk a Tliorma Chriftoph leveleb-^l-lVfarkha3Ínak 
Sabadulaffath es Teörekke leteth. Immár kevefeb fb) fele-
lem lehet e hitwan ember feltol, merth nem hÍ33wk hogy 
kegielmetekió a3th welye, hogy Chia3ar Teöreknek 
aggya e3t a Waidafagoth. Tarcha megh Iften kegielme-
teketh. Datum in aree noítra Regia Cracouiensi die 
7 mentis Septembris. Anno Domini 1583. Regni vero 
noftri anno octauo. 

Steplianus Rex fpt 
3 Azaz ..megalkudtatja" vagyis létrehozza Leleszi János 

páterrel az egyezséget az ismert ügyben. 

44. 
Krakow, 1585 szeptember ?. 

Báthory István király, az, Erdélyi hármastanácsnak. 

Örvend, hogy Gyulay Pálnak feleségül a Dobzay 
István leányát szánták. De mivel őt most országos dol-
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gokban Erdélybe indít ja, csak ő határozhat, ha tetszeni 
Jog neki a lány avagy nem. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 50. 1. Két sornyi saját-
kezű utóirattal. , 

Stephanus Rex etc. Magnifici etc. Salutem etc. Ér-
íetteők a3 t h y kegielmetek 3andekath Gywlay Palho3, 
a D o l ^ a y 1 Títwan l eanya felöl, Mely dologh nekwnkis 
tecc3Ík: t udwan a3t, hogy ebben kegielmetek mind a 
ket t fe lnek yawara, f tÍ3tefegeőre ne3eth, I n t y w k ke-
giielmeteketh, legyen a3on kegielmetek, hogy mygh my 
Gyulay Pa l t 03 napokban neminemeő dolgaynkerth k ^ 
bochathat tywk, a3 lean3o mafiiwa n e kellien. G y w l a y 
Pal ot(h) k in leteben a3 leant megh la twan kegielmetek 
tanachiab^l megh itely mit kelleííek €3 dologban mv-
welny. Ta rcha megh I f t en kegielmeteket. Da tum in arce 
noftra Regia Cracouieníi die 7 Septembris. Anno 1583. 
Regni uero noftri octavo. 

Tecc3ik a3Í6 nekwnk , hogy a3 a rwa yo3agath nem 
hatta kegielmetek teko3lasban lenny. 

Stephanus Rex ípt 
Megjegyzés. A hármastanáes áltial a jánlot t házasságból 

azonbaaii nem lett semmi, holott azt maga a király is 
szívesen vette volna, miután Gyulaynak a leány — úgy 
látszik — nem tetszett; pedig az előkelő ember, az 1580 
őszén ellhalt keresztúri Dobzay Is tván ítéDőmester (proto-
notarius) leánya volt. 

1 Neve az Erd, orgi gyűl. Emlékek III. köt. 154-ik lapján 
hibásan Dobraynák van írva. 

45. 
Krakow, 1585 szeptember 11. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Kéri, támogassák munkájában a beinduló új ko-
lozsvári jezsuita rektort és vele tartó társait. 

Káptalani levéltár. Gyulafehérvár. Kiadtam a Fontes Rerum 
Trans. L köt. 505—6. 1. Beke 895. reg. 

Stephanus Rex etc. Magnifici fideles nobis sincere 
dilecti. Salutem et grat iam nostram regiam. C u m no-



96 45—46. irat 1585 szept. I t 

vus rector in collegium Claudiopolitanum1 Societatis 
Jesu cum quibusdam aliis eius ordinis homimibus piis 
et doctis nobis procurant ibus ven turus sit, vir nobilis 
et magna doctrina, probi tateque et ex imia praeditus: Fi-
delitates Yestras hortanrar , velint et rectoris, et sociorum 
illius earn liabere rationem, qua intelligi ab omnibus 
possit, nobiles viros at que praest antes, qui relicta patr ia , 
rebusque omnibus in istam provinciám ad labor es et 
pericula commigrant eo in pretio et patrocinio haben-
dos, quod et nostra, et 1111111 nepotis nostri2 existimatione 
dignum esse videatur. Fidelitates ves t ras bene et feli-
citer valere optamus. Da tum in arce nostra regia Cra-
coviensi, die 11. Septembris. Anno Domini 1583. Regni 
vero nostri anno octavo. 

Stephanus Rex fp t 
Külcíme: Magnified® praesiidil)us regni nostri Tran-

sylvaniae etc. Fidelibus nobis sincere dilectis. 
1 Ez az olasz P. Ferrante Capece, kit P. Wujek Jakab helyére 

vitt be magával Kolozsvárra a lengyel provinciális. 
2 A tizedik évében járó Báthory Zsigmond fejedelem. 

46. 
Krakow, 1585 szeptember 13. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 
Érdemei jutalmául Cseffey Jánosnak segítségül évi 

100 forintot rendelvén, adják meg neki pontosan. 
Orsz. ltár. Budapest, Gyulafehérvári lymbus I. 5. csomójában. 

Yízfoltos, csonka. Szép nyolcszögű gyűrűpecsétjével lezárva. 
'Stephanus Rex etc. Cgieffey Jano6nak regy e6 mos-

tanv iambor 3olgalattiat meg teken tw^n rendeóltwnk 
ha3aho3 fegetíegere 3a3 forint fy3e te í t e3tendeonk^nt 
pitéig,1 melliet Kegelmeteok adaííon m e g neky. Prateíen-
tibus perlectió exhibenti reítituti6. D a t u m in arce noítra 
Regia Craccouieníi die decimo tertio [menüs] Septem-
bri6. Anno domini Millefimo Quingenteí imo octogeíimo 
tertio etc. 

Stephanus Rex íp t (L. S.) 
1 A latin szövegű oklevelek vita durante kifejezésének magyar 

jogi fordítása. 
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Megjegyzés. Cseffey Jáiiros a nyár folyamán szeméi ye-
&éii járt István királynál Lengyelországban, akitől július 
végén 25 forintot kapott, nyilván visszautazása költségeire. 
(A király id. udvari számadásikönyve 207. 1.) 

47. 
Krakow, 1585 szeptember 15. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 
Válasz. Rendeli, hogy a Báthory Grizeldisz hozo-

mányából elmaradt részt az ő erdélyi birtokai kezelői 
által szedessék össze ama jószágok jövedelméből. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Ötvös műve 37. sz. a. Beke 1167. 
regesztája, de tévesen, 1583 szeptember 14-i kelettel. Petrichevich 
id. műve 458. reg. A király egy sornyi sajátkezű betoldásával. 

Stephanus Rex etc. É r t jük az Kegyelmetek levelé-
ből, hogy Kegyelmetek az jn i Atyánkfia Hugunk dossa 
részét, az közönséges fogyatkozás miatt meg nem küld-1 

hette. De mi ezelőtt sem kívántuk, most sem kivánjuk, 
hogy Kegyelmetek az mi Atyánkf iának privatumát ex 
publico suppleálja, hanem Kegielmetek hagyja meg. 
Horvát Kozmának és Siger Jánosnak, kik az mi 
Atyánkf ia jószágához látnak, hogy iminnet, amonnat az 
jószág jövedelmibül szerezzék meg, és Kegyelmetek 
kü ld j e be. lm mi is irtunk nekik egy levelet arrul. Tart-
sa meg Isten Kegyelmeteket. Datum in arce nostra Re-
gia Cracoviensi, die 15 Septembris. Anno Domini 1585. 
etc. 

48. 
Sandomierz, 1583 szeptember 2É. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Rendeli, hogy a bemenő Szabó Lőrincnek adassa 
meg Kolozsvár város tanácsa által a neki ott adományo-
zott házat. 

Gyidafehérvári kápt. ltár. Ötvös műve 38. sz. a. Beke 1168. 
Tegesztája, de tévesen 1583 szeptember 23-ra téve, 

Stephanus Rex etc. Ez Zabo Lordncz1 aggya érte-
1 Gyalogosként szerepel az Erdélyből jöt t ú j sereg Vilnán. 

1581 június 1-én kelt zsold jegyzékében. (István király id. udvari 
számadáskönyve 153. 1.) 

Bá.thory István levélváltása. 7 
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nünk, liogy ezelőtt adtunk volt Kolosváratt egy luiz.it 
neki, melyet az kolosvariak kezéhez nem bocsáták. Ke-
gyelmetek hagyja meg a kolosváriaknak, hogy egy rö-
vid törvénnyel lássák meg és h a igazsága wagyon hoz-
za. eresszék kezében. Tarcha meg Isten Kegyelmeteket 
Datum in arce nostra Regia Sandomiriensi, die 22. Sep-
tembris. Anno Domini 1583 etc. 

^ 49. 

Gyulafehérvár, 1583 október 3. 

Az Erdélyi hármastanács Báthory István királynak. 
\ 

Válasz. Az i f j ú fejedelem jó állapotáról. A király 
tanácsára beküldték a portára a 10.000 tallérnyi adót és 
ajándékot s avval a tárház teljesen kiürült. Ujabb jöve-
delemre alig van mód és kilátás, mert szívesen vették 
ugyan a király javaslatát, de a viszonyok itt mások, 
mint a gazdag Lengyelországban. Egyébként, ha kezde-
ményezhetnének is valamit abból, amire intést kaptak, 
nincs reá lehetőségök, mivel ahhoz anyagi befektetés 
kellene, ami pedig nincsen. Némi haszon kínálkozik 
abból, hogy a várak tiszttartóit kicserélték olyanok-
kal, akik hivatalukat a kincstárnak járó jó haszonnal 
viselik és teljesen megbízhatók. A portára újra be-
küldték Márgait a követhez intézett panaszos beadvá-
nyokkal, hogy a sérelmeket Thorma Kristóf valahogy 
orvosolja a basáknál. A lezajlott országgyűlésen főleg 
az adókivetéssel foglalkoztak, a jövendő diétát pedig 
Kolozsvárt fogják megtartani s arra (Leleszi páter ta-
nácsára) az i f j ú fejedelmet, is elviszik, hadd tanuljon 
[•előle. Telegdy Miklós és Tompa Miklós halála örökösök 
nélkül e$vén, tanácsát kérik, mitévők legyenek vagyo-
nukkal? Tholdy István segítséget kér szalontai kastélya 
megerősítésére, ami ott igen fontos, mert anélkül azt 
aligha bírja a törökkel szemben fenntartani. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 59—64. 1. 
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Exemplum literarum a Praesidibus ad Regem per 

Paulum Don datarum. 

Sacra Regia Maiestas domine, domine nobis clemen-
tissime. 

A3 Wr Iítentol fellegednek yo egeílegeth es bodogh 
I 1 0 3 3 W eletetli kewanonk minth kegielmes wrwnknak. 
Wrunk eő Nagálaga felöl a3t y rha t tyuk fellegednek, 
bogy Tftennek kegielmefíegebpl eő Nagyíaga moítan yo 
egeííegbe wagyon, es wgy newekedik a mintli kewan-
yuk. 

Thovabba kegielmes wrwnk, a3 the felleged lewe-
leth, kit felleged Kunowith Farkaitól yrtli iininekeőnk 
megh ertettwk. A3 my a3 elíeő re3eth nee3y kyben fel-
leged paranchollya hogy a' feő we3&r Baííanak kedwe«h 
kereííwk es a3 aiandekba walo íummath megh 3ere3-
3\vk, f megh kwlgywk neky, Bisony dologh kegielmes 
wTonk hogy 111 yes meegh 63 eleinis igen 3 wk legelnek itil-
twk lenni es lattoki6 naponkenth menyth importaliion 
ennek ekediglen walo elhalastafía, De a3 fok keöltse-
ghek miat(h) walo fogvatko3aíokt(>l maid laííab(b)an 
lathattonk 11033a, es mindaddigh hala3tottwk miglen ym 
<13 felleged akarattiaiib megh ertettwk feleőle, kinek 
my a minth illeth, engedelmelfek lewen, a3 3okotli ado 
es aiandekok mellet(t) e3tió, a3 extraordinarium mu-
n'uít a ty3 e3er tallerth arany\vl be keöldötteök, es Mar-
gay l í thwannak a3 keöwethnek megírattuk Tliorniawal 
egyetembe a3 megh adalfaban mynth chelekedgyek. es 
mywel ha 3wkfeges lesen a3 ßa f fa eleötli excu-
í all yon wrunkath. Ennek penigli 33 fiimma pensnek 
meghkereíéíében myrthogy a tarha3ath mindenből 
tel lief fighel nem ípolialhattok. a minth felfegedi6 
liadgya, minth illien 3eök es pen3etlen feőlde i 
eleegh gondonk wolth, mind a3 Zazíagoth, f mind 
egyebeketh, kyknel walamyth tuítonk. megh talal-
iat twk feleőle, kenaltuk ufurawak es egieb aífecuratio-
waíib eőketh,. de sohulth 3ereth nem tehetteők. ha-
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nem wegre o j t an mi magonk conferaltonk, a meny le-
heteth, a3 teöbbitió egyebektol my magonkra s e ^ e t t ^ k 
megli, oily condiciowal, hogy e3 yeöweő adobol mingy a -
rait megh elegittywk eöket, kywel 3alwan a3 ado, a3 
naponkenth walo 3wkfegh eöröghbedik. így azerth 
molt intereffe es 3alagli nelkeöl a3 fummanak walamint 
1 walahogy 3ereth teőttwk, de chak C3 egy occafiobanió 
a3t nylwan e3eönkbe weottwk, hogy a3 embereknek, a3 
kiknél my wolnaió. effele keölchen adafho3 igen nagy 
kedwetleníegek wagyon, kyre ennek wtanna talam nem 
yo wolna a3 tarha3nak 3orulni, ha e3 fok keölchegbol 
walamennire refpiralhatna, awagy h a walahonnan wa-
lami acceffioia lehetne, kyrol talam nem artana ideien 
fellegednek kegielmes wroiik gondolkodny, Merth my 
mindenth a3 my kichin ertehneonk e6 e3eönk 3erent 
megh ertwen banwanió magonkban, hoc rerum ftatu, ho-
lot(h) a3 keölchegh femmiwel nem 3aal, hanem inkab(b) 
fokban newekedik, mind a3 porta 3wkfegere, mind a 3 
3olgaknak walo fÍ3eteíben, ennek ith igen kewes mod-
gyath lat tywk, Hol penigh felfeged kegielmeffen emle-
ke3teth benneonketh, hogy a3 or3agh yeöwedelmerol 
gondolkodnánk, es a3 3wkfeghe3 sabnok a3 yeöwedel-
rneth, el hydgye felfeged kegielmes wrunk , hog^ miolta 
my e3 tÍ3tben Avagyonk, femmirol gyakortab(b) nem 
gondolkottonk, merth lattok a3th, liogy a3 kegielmes 
Ilten chak a3 eg^ médiumra 3oritotta dolgainkath a3 
adomanyra, kiben ha megh fogiatko3onk a3onnal actum 
eft de rebus noftris, de a3 modgiarol mdkor elmelketteönk 
magonkban a3onnal megh akattonk rayta . Mywelhogy 
lattwk a3t, hogy a3 jicnsnek kerefefehez kewaltkeppea 
e3 kett dolog kewantat ik: ember es e3keöz. Ha a3 a k y 
cum fruetu faradgyon'es munkalkodgyek, walami dolog-
ban nem talaltatik, azonnal et oleum, et operám perdimus. 
Ha viszontagh minden a kysvel ember walamit elindichon 
a3a3 a3 pen3bely e3keÓ3, ky nem3V eő magat, (pecunia 
enim pecuniam gignit,) wgyes chak f r u f t r a laboramu6, 
Immar kegielmes wrwnk, chak e3 ket t dolgoth megh te-
kentwen, ut taceamus reliquas circumftantias, laffa felíe-^ 
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ged h a wagyon nekeönk ebben a3 allap atban, kiben 
chak ideiigli wagyonk,1 es a3 ember ekkeli6 chak annit 
byronk, quantum leges permittun t, walami deregh ha3-
nos dolognak el rendelefehes modunk es tehetíegeonk, 
ha va lamy wv es 3okatlan dolgoth el akarnank indítani, 
annak a3onnal reclamarent publica Ítatuta, ha embert 
akarnank walamire kerefny, 3.3t wagy eleő nem talál-
nok, wagy a mire akarnak, ar ra nem birhatnok, et fi 
reliqua omnia adíint, pecunia certe ipfa tanquam re 
principali deftitueremur. * 

Ir ia a3ti6 felleged hogy a3 i th walo yeöwedelem-
nek eöregbetefenek megh kerefefeben a3 ott walo kereí-
kedefnek fimilitudoia segithetne benneönketh. Megh bo-
chiaffoai felleged kegyelmes wronk, de my wgy tecc$ik 
abbpl eleegh kewes tanulíagoth wehetneők, merth a' 
circumftantiak uariialiak a3 dolgoth. Ott ga3dagh ke-
refkedeő es penses emberek wannak, ytt ninchenek, ott 
keőlfeő kere3tien es pogan or3agokbol walo emberek-
nek confluxuífa nagy wagyon, yt t egy 3a] finchen, 
ott nauigaciok es portuffok wannak, ytt ninchenek, ott 
etiam in maxima habuiidantia mindennek jo kelety wa-
gyon, y t t femmibol pen3th nem teremtheteőnk, ott a 
3olga tar taó es a keölchegh, wgy mint ytt, pro ra ta parte 
nem kewantatik, wege3etre itt a3 egy feóldy weteme-
nickt^l es bortól megh walwa, reliquis omnibu6 feré im-
portatió, et pecunia empti6 vtimur. Immár gondollia 
megh felleged kegielmes wronk ínyből 3ere3heífeÖnk 
ytt nervuft a3 Refpublicanak. A3 or3agh yeowedelme na-
ponkenth fogyattia a3 3egenfegeth, kinek ha wgyan meg 
kell' lennies a mint reaió ereoltettywk wala3tigh magun-
kath, y m erthy felleged myth! ereonk wele. A3 rawalió 
penigh emberek halala es fogyatko3afa miatt napon-
kenth 3aal. A3 warak yeowedelme a30nkeppen ha a3 zol-
gakra, es egieb deputanfokra nem kelneió, elegh ke-
weó 3aporwfagoth tenne, merth a3on ty3tartok emistik 

1 Néma célzás arra, iiogy ők — mi a t prézesek — nehéz ideig-
lenes hivatalukat nem akar ták sokáig viselni! 



102 60. irat 1584 febr. 26 

megli. A3 Soo kamorak ha3na, cliak a3 ideőteől feögh, 
by3onytalan cs laííw niereífigh(g)el \ aar.A3 arany wal tas 
es Cement lucruma, maid chak eő magok emÍ3tik m a -
gokatli. Az kereíkedefnek penigb, ki feő ha3on kereíes 
egieb or3agokban itt fein mi lattattia nincben. 

E3eketh kegielmes wrwnk nem a3ertb 3amlallywk 
eleő, hogy esekbpl telliefig(g)hel femmy ha3on a3 ta^-
ha3ban nem yeönne, a wagy hogy m y e3eknek as megh 
newelefeben, amenyre eleegh wolnank naponkentli nem 
munkálkodnánk,Tianem cliak, hogy itillie felleged a.3 min-
dennapi 3c ök leges keöltíegr(,>l, ki chak Ilten th.wd.gya 
mcriire leheth. my maratható) megh a3 or3agnak veöweii-
deőben walo 3wkíegere, kenyeó wolna a3erth kegielmes 
wronk a3 y eöwedelmeth as f3eőkíegiie3 \abnonk. ha 
a3t eleŐ33er megh talalhatnok, es lenne miből íaffarkod-
hatnank, Minda3altal fellegednek keöny eorgeőnk minth 
kegielmes wrwnknak, hogy ha mit felleged yonkra es 
ha3nunkra, e3 yeöwedelem dolgábanió, ky bysony feő 
fulcruma minden byrodalómnak latt(!) lenni, the felleged 
3okot(t) kegielmeWege 3erenth. aggva ertheíeönkre. es 
modotis mind a3 el kesdeleben, í mind a3 wege3eseben. 

A3 pen3 weresrylió yr felleged, hogy yo wolna 
gondonknak rea lenny. ne vennenk maitól affele mone-
tath, hanem inkab(b) my adnank maínakib, wgy wa -
gyon kegielmes wronk hogy a.3Í6 liemchak ha3iios. ha-
nem wgyan 3wkfegefi6 wolna. de ebbenió 83onnal occur-
ral wgyan 33011 difficultas, kit a 3 eleöth yrank, a3 peii3-
nek zwki,ege,la holoth aw(w)al kellene e3WÍteti6 3er3eny, 
awagy a3 Baniaknak derefk] keppen walo my weltetesebpt 
awagy penigb mint ott Lithwaniaban cheleke3nek a3 wal-
tasb^l, ki nem kichin fummawal menne weghe3. Erre pe-
dig]) erteke a3 tarha3nak molt nincben. a3onkeppen pri-
uatuó finch lenky^ yth my tuttonkra(!) ki erre conuertalna 
et facultates, et industriam, es minth egieb or3agokbn, 
a3 f i lcufnak by3onios emolumentomoth adna th^le. 

10 Szüksége = vagyis az ezüstnek szíík-volta. 
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A3 hadady ios^agh feleol megh yr tuk wala felle-
gednek, hogy a3 Meítert elbochattiik a3 executioban, ky 
ymmar eli6 yartli mindenbe a3 fententia 3erenth es a 
jüint reportalta a' dolgotli a3th ym fellegednek yrwa 
keöltlieok oda. mindeneketh el wege3et(li) es íequeftralt, 
es a my a3 fifcuó re3ere ywtoth, a3 a m i n t hat tukwolth , 
Borfolo ]anos ke3Íbe es gongyawifeleííe alaÜi wagyon, 
addigh a meddigh felíeged deliberal es wege3 felőle. 

A3 Wywar i tÍ3tarto feleol er tywk myth yr felíe-
ged. my aserth kegielmes wronk abban íemmith nem 
gyeönyeörkedeonk, hogy walakith t 13titf.vi megh fo3ta-
naank, a wagy walami allapattiaban megh haborita-
nank, lia a3 nem allana eleotteőnk, hogy a3 felleged 
parancholattia 3erenth, tÍ3teönknek keötele alath 
wronk es ha3ank yawat eb ha3naath kell' mindenbe 
kereíneőnk, ha kith a3 ty3tartok keŐ33wl lathnaank 
hogy a3 my rendelefeönkhe3, ky a3 tarha3 ha3naara 
ne3ne 3abhatna magatli, a3t wgyan nem kellene e6 
nemi6 illenek megh wa.lt03tatt.ny, de effele ith kewes 
v olth, kik keŐ33wl eggik e3 Wywari tártartó, ki a3 mine-
meő instructioth neki keőltheönk wolth, melly nem í okkal 
kwleömbe3eth a3 3egeny wrunk inftructioiatql, kiből 
eő regen ki hagoth wolth, a3tli igen difficultalta, e6 
wÍ33ai6 keölthe, yelentwen azt, hogy ahoz nem tar-
thana magatli, ki ha wgy íogh lenny a minth eő ke-
waniiia, ollian feő eő ha3nos ha3nak, ki mind a3 többi-
nelis maid teöbbet te3en a3 yeöwedelme, e3\vtani6 il-
megh chak fwf tben megven. Igv publicae vtilitatiő ki-
ből a3 tarha3nak kellene newekedny, eímegli chak in 
priuatorum ufus convertuntur. A3erth kegielmes wrwnk 
ha wgyan femmikeppen nem fogia admittalni a3 my 
rendeléíeönketh, felíeged la fia es adgya ertheneönk 
mith chelekedgyunk benne, Jóllehet ha 3Ínte admittal-
liais yobbitaft íemmith nem remeleonk dolgaban, hol-
oth difficile eít aíueta relinquere. Hol pedigii yrya a3Íif 
felíeged, hogy est a tÍ3tartoth onnan megh kell' 
walto3tatny, adnok ertheíeere fellegednek michoda al-
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lapatoth 3abliatna felíeged neky: E3th kegielmes 
wrwnk mi chak a3 felleged kegielmes itiletire t a r n e t -
ywk, Michoda heliek legyenek it(t) felíeged mindent 
twd, akar egyekben legien foglatko^aó, aka r malikban, 
e3fele tÍ3t wiíeleííe wtan penigh ha myre maira 
promouealni kellene, ym erty felíeged hogy ha3noth nem 
warhatny. Annalkeöl penigh nagy prouifioth neky ren-
delny, e3Í6 eleegh fogyatko3aífal walo keölchegh. Mind-
a3altal a3 3olgalo rendnek allapatt iaban a' menyre felíe-
ged iteli cum moderato íumptu melto megh tartani. 

A3 teöbb warak allapattiarol a minth felíeged 
hatta wolth, mind wgy gondolkottonk, hogy minde-
nöth affele nagy fÍ3etefen walo 3olgakath kik a3 pro-
uentuft 3aporgatny es induftriaiokkal augealni nem 
tuggiak megh walto3taííonk, miképpen immár Cya-
luban egy Kosarwari Mathias deakoth, zilahy harminc3a-
dolt, kinek abban a3 tÍ3*tben, mind f'ideíeth, í mind ha3" 
nos forgolodaíath comperialtpk Perne33y Pal ideienek ki 
telliese[defe] wtan rendelthok. lb Georgenvbe Ferenc3 dea-
koth, a3 Cancellariuíne a33oniom eő Nagiíaga meítereth 
bochattuk, Wdwarhel th penigh Bodony Balafnak, ky 
a3eleőth Georgenyth birta at twk, mindeneönnen a3on 
wolnank. hogy walami ha30n yeőnne a3 tarhas-
ban, ki a3erth wgy lehetne megh, ha 3olgak 3ama, 
ky th mit mindenöth a menyre leheteth a3 helyhc3 ke-
peit megh 3allytottunk, e3en al lapatban maradhatna. 

A3 portara minth fellegednek ide fel megh yrok, 
Margay th1 c el bochatok, mindenről, a mintli leghyób-
ban tuttonk inítructiot attu[n]k neki. A3 minemeő dol-

ib- -p e r n e s Z y P á l . ekkoniban már gyalui prefektusként szol-
gált, de meghalt 1584 december 14-én. (Gyulaffi Lestár törté-
neti maradványai II . fűz. 16. 1.) 

Azonos talán Márgai Isvánnal, aki (1578-ban) Zetelakán 
— Udvarhelyszékben — primipilusként fordul elő. (Székely ok-
levéltár IV. köt. 62. 1.) 

Előtte két esztendeig ez a király mellett szolgált udvartar-
tásában és futárságra is gyakran felhasználták. (István király 
számadáskönyve 10—43. lapján, több helyen.) 



1583 akt. 3 49. irat 105 

gaink wannak, kik nem keweíek es nem kichinek, ke-
waltkeppen onnan kiwpl walo clolgok. A3 wegbeli Teő-
rekek nywghatatlaníagok, rabLafok, dulafok, fostalak, ki-
ket mind e3 kett Baífak chielekettetnek e3 birodalmon, es 
miképpen a3 Chia3ar parancholatt iawal nem - gondol-
wan, napról napra gono3ban tartiak magokáth li033ank, 
egeketli beöffegeííen mind 30wal, í mind iraííal, eleibe 
3amlaltf>k es megh ha t tuk neki, hogy a3 Bafíanak a^ 
aiandekkal es egieb wrwnk aianlaíawal beneuolen-
<á(ai)ath magánkhoz concilialwan wgy tractalliak Thor-
laawal egyetembe e3 dolgokath, wgy inítallianak es 
legyenek eretlie, hogy nem ollian parancholatokath a.3 
minemoketh a3 eleöth lagy 3okkal es condiciokkal yr-
tanak, lianem mennel eöreöíbeket lehet 3ere33S-
nek a3 Bal lakra, hogy a rablaftol, hodlaítpl, feniegetef-
t9l, tolywayi laftp! effelekt^l megh foglak a3 wegbe-
lieketh, ne romoUion es pw3twlltion el ennelió inkab(b) 
a ' feöld miattok, es hogy a Theőmeöíwary Baíía megh 
walto3taííek. 

Egyeb dolgokrol is mindemekrpl, kikre gondunknak 
kelleth lenny,. a3 ado es a3 aiandekok mellet(t), a 
minth legh iobban lehet terekezeönk a3 portan altalok, 
kiben kewannywkió, hogy yo weggel yaryanak. E3e-
keth ott el wege3wen, Thor ma onnan ha3a yeo, e3 wa-
Ja33al, es Margay marad ott helette Zenth Georgv nap-

IV-23 igh a3 continuul(s)agban. 
A3 wth^n hogy Margayth el boohatwk, yra Gyczv 

János Waradrol, es Saíwarbégh leweleythis kewlde 
nekeönk. kikben ereőífen kerv a3on wrunka th es min-
kethió, hogy a3 portan teörekednenk a3 ado melleth, 
liogy a3 Theőmefwary Balfafagoth neky adnak. Gycgy 
a3 felleged lewelethis lathnonk kwlde, kiben felleged 
yo akarat tyath yelenty Safwar beghe3, liogy keöwethe 
altal, ky th felleged oda be bochyath, ke3 le3en dolgain 
promouealni. E3cketh a3erth my lathwan, es megh 
gondolwan azthió, hogy noha a3 pagan fogadafanak 
keweó helyth kell" adny Minda3altal ef feleket, kik yo 
akarat tal wolthanak, e6 moítió wadnak ho33ank illik 
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data occafione beneficy6 in officio continere. es a yo 300th 
es törékedeít megh nem wonny theőleők. Ajer t y r t unk 
mynd as Chia3arnak, í mind as Baff an ak mellette, es a;$ 
keöwethnekió megh yr thuk, hogy ha lattiak, es megh erí-
hettyk, kiben sorgalmatofok legyenek, hogy walaki-
nek mainak a.3 Baffafagoth myegh el nem igirtek, fen-
ki fem wolna , 'ky ^rpíen wiíifelne, hanem leolt inkab(b) 
^he3 a Saíwar beghe3 yó sandekath erthene a3 Baffa-
nak, miképpen hogy eő magai6 awal by3tat tya maga fii. 
tehath wgy ke3clye e] eői6 a3 therekedeft es a3 wrwnk 
lewele melleth, legyen minden fegitfeggel neky. 

Towabba kegielmes wronk e3 el multh Zenth ke-
re3th napian l d yth 3oka6 serenih gywleíeonk leon, kiben 
íeokeppen a3 adotli chak wetteők fel es muftrat rende-
lenk a3 warmegyeken. es 3ekeken," mellynek wgy tec-
cseth, hogy yghen meltlio megh lenny, nem chak aserth. 
hogy a3 emberek ferkenienek es kesen legyenek, hanem 
hogy chak a3 gywles eleöth erkesek eímegli Chiasarnak 
egy Chaw3a Moldwan altal hossank, ereos parancholat-
• al, kinek maffath ym oda keoltlieönk fellegednek, 
hogy mingy arait nepeth, hadath bochafíonk, nem Mold-
waba, mynth a3 eleött yrya wala, hanem a3 Begler-
begh melle a3 kosakokra, Mielly Chau3th noha my a 
minth kelleth 30p 3owal es minden engedelmes magonk 
avanlafawal, hadonknak kesen wolthawal bochyatank 
ei ynnen. Minda3altal a3 wthan teöbbeth gondolkod-
wan a3 dologh feleol, tecczek a3 hogy tellieífeghel sy-
ketfeggel el ne mnlaífnk a3 Chia3ar parancholattyath, 
hanem orsagiilió kesen legyeönk, es egyebkeppehió megh 
erteke3wen a3 Beglecrbegh yeöweíerol, 3andekarpl, es 
az ko3akokrQh6, ha meegh walahon fen wadnak, es 
walamyre ygyekesnek, wgy a3 ydeőhes es as 3wk-

Pontosabban Szent kereszt fehnagasztalásának napja, azaz 
szeptember 14-e. 

- Az 1585 .szeptember 15-én megnyílt gyulafehérvári részlege* 
Országgyűlés végzései olvashatók az Erdélyi org. gyűl. Emlékek 
JÍI. k?)t. 9. I. 
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ícgliez 3aby^k magonkati). E3 a lath Peter \vaidah03ii* 
cmbereönketh bochatok. ky altal mind megh yrtok, f 
mind pedigh megh y3enteők neky myth parancholyon 
a? Chya3ar, es ha aho3 kelletik magonkath tartanonk, 
a3 my hadonk myatli, kit kelletik feleien oda bochyata-
nonk nagy pu3taííagotli es kartli f'ogh or3agha walla-
nS', íiolotli effelß kartételteől a3 hadath íemmi modon 
megh nem tarthatny, hanem wenne inkab(b) eő magka 
eleyeth mind a Beglérbegnek í mind a howa 3Wkfegh 
•enne, adna ertheny, es wege3ne el welek, hogy a my 
hadonk oda ne munkálkodnék. E3th noha illyen okok-
kal akarywk elkereőlny, es directe ky nem mondhat-
tywk, Mind a3on altal a3 m y 3andekonk a3, liogv a 
Theöreknek mindenth muthaffonk, akaratunkath,. ke-
3en woltunkath, es ha egyeb nem lehet benne, meegh 
a3 hatarighió elbochaíípk yo modgyawal nepeőnketh, 
rle a3erth arra íoha ne mennywnk, hogy Moldwan altal 
Ne3ter3a melle, a^vagÄ^ annalió thowab a3 therekkel ed-
gyeöth, nono et non admittendo exemplo hadakozzonk, 
es nepeonketh koc3kara weífeők. Jóllehet hogy wa-
gyonk illyen ityletben. hogy ennekió illyen wy, es mód-
ii elkeöl walo parancholatnak nem a3 ko3akok, kik ed-
digh azth hÍ33wk regen heliekre 3al(l)ottanak, fem a3 
my fegitfegeőnk nelkeöl walo 3eőkelkedeffek, hanem 
chak a3 Baifa kedwetlenfyge es rank walo neheffeghe 
a3 oka, kyth minden wthon ky akar faka3tany, hogy 

•igye6 wagy akarywk wagy nem, kedweth kereífeők, es 
telhetetlen kewaníaganak elegetli tegyeonk. 

E3 Zenth Lukachy .octauaian4 terminusok le3en, kitii 
a3 Nemeííegnek kerthere, a3 ytt walo helynek 3eökíeghe 
miatt Koloíwarat celebraltatonk, holoth mierthogy ne-
keőnkib a3 appellatiokerth ielen kelly lenneönk, Pater 
Joannes5 tecc3efeb9l es yawallafaix)! wrwnkathió oda 

3 Sánta Péter moldvai vajda, másod izben 1582—91 közt. 
3a A Dnyeszter folyó 
4 Vagyis október 25-én. v 

5 Az ismert Leleszi János jezsuita. 
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wihettygk, holotli tanulfagabanió íemmy fogyatkogaó 
ewel nem leheth, es egelfegenekió a3 helynek waltogaaía 
efeőtt fogh és alaeritaft ho3ny.6 

E3Ü6 akartok fellegednek megh yrny, hogy noha 
lel leged talam eddigh megh ertette a3 3egeny Thelegdy 
Miklós wramathí a3 teöb feő rendek wthan, kik napon-
kent fogynak keÖ3teönk, k y wette If ién -53 napokban 
03 wilagbpl, kinek mierthogy chiak relictaia maradoth.03,  

es ereökfegh feles yo3agh wagyon kezeben. felseged laffa 
mit kellien chelekedneőnk benne, my a3 felleged hyre nel-
keol femmiben ekedigh nem akartok megli bantany. 
Ennek wtanna chak 03 el multh waíarnap Thompa 
MikloHió colicaban hala megh. E3Í6 myerthogy deficialt 
jómaga a3 f i ícufra 3alloth, mellyet ym myngyarait ke3-
benió weteteőnk. Marhaia, pen3e, e3ewíty, arania alkol-
maffon maradoth, de fuccessioiath egynehányan, wgy 
minth a 3egeny Bebekne leanyay, Apaf ' fy I f twan es 
Kendeffyak, mind iure ftuccefforio, mind teltamentario 
remilik benne, The felleged ebbenió, a my felleged aka-
rattá a le3en, adgya ertheneonk. 

Wege3etre Tholdy I f twan talalta wolth megh fel-
fegedeth a3 eo Caftellia7 Zalontha feleöl, hogy felleged 
annak a helynek allapattiat, es a3 eo elegtelen wolthat-
i6 annak gongya wifelefere megh tekentwen walamy 
fegetfegeth rendelth wolna belee neky, awagy peniglen 
felleged engett'e(!) wolna megh neky, hogy a Palankoth 
el won at tak wolna, kyrol felleged y r th capitan wra in-
nak Waradda, es wgyan a3on lewelyben yr ta astió fel-
leged, hogy capitan wram a3 my tecc3eíeőnkethi6 we-
gye beleöle. Á3erth kegielmes wrwnk myerthogy Thol-
dy If twan 3Ínten molt yt t wala nálunk, es kapi tan 

6 Ez a levélrészlet kiadva az Erd. org. gyűl. Emlékek III. 
köt. 200—1. 1. 

fia Felesége Lónyay Klára, aki urának a telegdi templomban 
díszes síremléket állíttatott. (Nagy Iván.) 

7 A kastély ekkoriban — hódoltsági területen — rendesen 
palánkkal körülvett egyszerű udvarház volt, mivel a török nem 
engedett kőház építkezést. 
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wramiió yr th wolt e3 dologh feleől mynekeőnk, kibwl 
iattywk lok okokkal minth by3onittya annak a kaítely-
nek(!) ott a helyen 3wkfeges woltath, Myes a3 my ertel-
meönketh fellegednek ertheíeere akartok adny rola. Wgy 
tecc3ik a3erth kegielmes , wrunk, hogy a minth nemely 
keÖ3eőleönk annak a" feöldnek allapattiath eleőnkbe 
adgya, igen 3 wk leges annak a caítelynak7a ott bélien ma-
radny, mind 33011, hogy ott kec^ben Bely keŐ3eth es-
Sarkad8 keÖ3eth wagyon, mind peniglen hogy lattyuk 
a3th a' Theörek 3om3edíagli melly yghen nelieztely a3th, 
fca ott walahon wyonnan nem liogy kaítelth, do chak 
walami alkolmaó kertethib akarnanak chenalny, ha pe-
niglen walaha ott a' feölden walamy walto3a6 lenne, 
akkor feőkeppen wgyan wyonnanib 3wkíegh wolna a 
feöldnek megh oltalma3aíara afele helth epitenv. Im-
már a^ertlr laífa the felleged a my felleged tecc3eíe ebben-
ió, a legyen, a bÍ3ony dologh, hogy Toldy Tílwan. ha wa-
íamy segetseghe nem le3en, annak a heleclikenek megh 
eörÍ3elere eőmagátpl elegh nem leheth. I arch a megh 
Ilten fel legedet yo egeflegben. Datum Albe luliae 
5. die Octobris. Anno Domini 1583. 

Maiestatis Yestrae Sacrae 
Humillimi ac perpetui serviiores 

Alexander Kendi de Lona 
Yolffgangus Kowachoc3y Ladislaus Sombori 

7a íme — afcg négy sorral a hibás írás után — itt már helye-
sen írta ugyanazt a szót a deák! 

8 Nagyszalonta és Sarkad, Bihar megyében. 

50. 
Brzesc, 1583 november 16. 

Báthory István k i r á ly az Erdélyi hármastanácsnak. 
Válasz. Dicséri példaadó nemes igyekezetét, amellyel 

magánúton megszerezte a török adó összegét. De ismé-
telten buzdítja valami rendszeresebb jövedelem meg-
teremtésére, utánozva a lengyelföldi adókat, amilyen 
például a sör után szedett adó, ami akkora, hogy abból 
viselte lefolyt hadjáratai minden költségét. Ez a fo-
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gpasztási adó pedig Erdélyben még jobban beválna, mi-
vel ott bor után is szedhető lenne, bár csak egy-egy pénz 
minden veder bor után, amit senki meg nem érezne. Ha-
sonló fizetség vethető ki a vágómarhára is, nem törődvén 
avval, hogy azt mint újdonságot a közönség nem színe-
sen oemiö. Intézkedése az ehalt i két főúr hátrahagyott 
vagyonáról. A Tholdi István szalontai kastélya ügyé-
ben tett javaslat tetszik s ezért rendeli, hogy költségére 
10—16 gyalogost adjanak neki. Várad falai megerősíté-
sére Baldigara Okfóvian építész fog bemenni és munká-
latait előirányzata szerint fogja végrehajtani. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 64—67. 1. 

Exemplum literarum Sacrae Regiae Maiestatis ad 

Praesides per Paulum Don datarum. 

Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, etc. Magnifici 
fideles nobis syneere dilecti. Salutem et gratiam noftram 
Regi am. 

Megh ada nekwnk a3 kegielmetek leweleth e3 na-
pokban a3 kegielmetek poítaia Don Pal. Melly lewel-
beől er thywk a3 kegielmetek keÖ3eönfegeos yora walo 
>orgalmatoífagath, es gondwiíeleííeth. Dichyrywk ke-
gyelmeteknek a3 Baífa oontentalaíaban walo chelekede-
tyth, hogy kegielmetek la twan a3 aerariumnak fogyat-
ko3afaath, a3 keÖ3eönfeges 3wkfegeóth priuatim fuble-
ualta. Melliel kegielmetek nekeőnk kedweth, a ha3anak 
ha^noili. minden embereknek io peldat 3eör3eth. ívleni-
wel inkab(b) penigh egyebek ettwl megh wontak inago-
kath, es meniwel nagyob(b) a' publicum beneficium a 
priuatumnal, annyival dichereteíb e3 kegielmetek ha-
3aia 3wkíegeben mutatoth beneficiuma, feőkeppen hogy 
kegielmetek megh mutatta, hogy nem chak 3owal es 
raciokkal kell yo Senatornak egyebeketli ynteny hasai a 
f égit legere, hanem chelekedeöttel. De a3 minth kegiel-
metekib y rya a3 embereknek a* kéőlchien adafhoz ked-
wetleníegeth latwan, nem kellene chiak alfele fubíi-
«liumra taiiiagködnv. BÍ3onyara wgy wagyon, íeött ha 
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3inte lat-nok embereknek efféle dologhoz walo kedwetió, 
meegh fem batoríagos orgag'h swkfegenek fegitíegetli 
cbiak illen el mulandó Praefidiumba h ely hes tethny. Ef-
fele neruuínak by3onyoínak es allandenak kellene len-
ny. Melynek 3wkíeges woltath latwan, intettwk wala 
kegielmeteketh hogy gondolkodnék kegielmetek, a3 or-
3agh ywwedelmenek walamy modon walo eőregbiteferol, 
kówetwen a3 i tb walo kerefkedeínek es y owed elemnek 
íimilitudoiatbi6. Mely inteíwnkre bew beseddel felel ke-
gielmetek samlalwan as diflimilitudokath, kik(ben)1 e3 a 3 
ide walo dolgok. a3 oth waloktwl kwlembesnek. A3 ray 
kwlembíegeth a3 feöldnek terme3ety bo3oth, wgy minth 
portuít, nauigacioth, a3t malwwa nem adhattyivk. De as 
m \ a kerefkedeínek, es egyéb fele contributioknak mod-
gyath nezy, fokban imitalhattia ember e3 itt walo dol-
gok a th induítriawal. Wgyanió ha mindenben conueni-
önt'aia wolna, nem kellene ighen nagy ingenium a3 in-
uentioho3, hanem chak simplex imitatio. Ne Wellie ke-
gielmetek, hogy" eleitől foghwa illien yeowedelmeök 

oltanak itti6, minth molt wadnak, az ydeő, a3 3wkfe<*li, 
es a3 embery solertia hosta erre. Nem wolth nekwnk es 
egynehány, estendev 3wkfegwnkben annv yeöwedet-
mwnk, fem portufbol, fem nauigaciobpl, fem ka3dagh 
emberek keőrelkedef[e]beől, mint e3 hon A v a l o italból, 
es fernek adaiabpl, kyr^l wgyan a3th mondhattywk, 
hogy ennek yeöwedelmewel wifeltwlc badainkath, ma-
gba egy altalagíi fernek chak kett garas wolth adaya. 
Twdgya kegielmetek hogy itt bor lem terem, Idegen or-
5agbpl, nagy seker berrel, wammal ho3[sjak, meghi6 
mind a3 venditor, f mind as emptor kett forintot íiset-
wen, negy forinth adotb ad egy hordo bor. Mely ym-
mar annvra menth, hogy egy eb orgagbely borth 11033a 
nem 3amlalwan, chak a3 Magyar orgaghy boryeőwedel-
methió, e3 e3tendeől>en, Ty3en eőth es er forintban at-
twk el arendaban. E3 yeöwendeő egtendeőben remenlywk, 
hogy egynehány 03erre 1 megh teöbb^l. Itt lein wolt eg ado 
enny myndenkor,hogy ennire menthi6 penigb, wgyan 

I 
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nem 3wnth a3erth megh a bor be horda6. Nekwnk wgy 
leesik hogy Erdei ye6 sabadon imitalhatna e3th, min-
den fogyatko3a6 nelkeöl, feokeppen hogy nem mafún-
neth wÍ3Ík be, hanem wgyan helyeökbe tereöm. Bathor 
chak egy egy pen3th f isetne minden weder bomol, mind 
a ki el adgya, f mind a ky megh wTe3y. Norimbergaban, 

a 3 egy waroíban chak a3 kenyer fwteök adaya negy-
wen e3er forintot tegen. 

Erdelyben lem malunnet nem wÍ3Ík a bw3at, lem 
íer feŐ3elre nem keölthik. fok3or penigh Ilten oily bew-
fegeth adgya, hogy chiak nem hanniak el, minth es egy 
falkaban a3th ertywk hogy íok ember wgyan a meseőn 
hatta wezny. Illyen or3agban k y fogiatko3nek a33al 
megh, ha walamy yo rend(d)el walo contribuciochkath 
wetnenek a fwteökre? A3onkeppen nem idegen orsagbpl 
haytyak be a wago barmoth, hogy harmincsad, warn es 
egyeb w t v keölchegh miat(li) olly drága wolna a' hws, 
hogy a mesaroíoktVvlió nem ywkeíne walamy hason 
a Tarha3ba, Itt nem regen a' Molnaroikraió adot wetet-
tek. Mynden molnár egy egy forintoth ad. 

Wadnak egyeb yeőwedelmekió, nem chak portu6-
bol, lem nauigacdobpl, hanem egyeb kereskedeíekbol, ki-
keth ide ők forgafaban, a3 3wkfegh miatt ember induf-
triaia ho3oth be. Á3onkeppen kegielmetek keÖ3ti6, mind 
effelek I mind egyeb ha3nok lehetnenek, chak a3 novi-
ta6 neheffegenek heiaba walo uinbraia ne feödnei be a3 
emberek 3emeth. Nehesnek mongywk a' nouitaft, es 
terwentelenfegnek hywk . Bátor annak hyn^k es beketh 
hadnank neky, chak nem wolna a3 fok kwlemb felekeö-
Senfeges 3wkíegh, k y minden orsagoth a' noiiitalra 30-
koth keseöriteny, mikor regy 3okot(h) prouentufaual as 
wy difficultafokath be nem erthe. 

Wolt Erdelynek olly ydeye, hogy fem a Baffanak 
nem kelleth egyser tÍ3 eser tallerth adny, fem 
egyeb effele swkfeg nem wolth. Elegh nouitas, elegh 30-
katlanfagh esi6. de h a ymmar a3 neceífitaó be bo3tha, 
nynch myth tenneőnk, remedinmoth kell' neky keret-

1 Tollhibáből írva így: kiket. 
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iieönk. Tempori feruiendumi eft. Chak a3 or3agh adaya-
ra thama3kodni penigh mit ha3nalion, es mit eryen a3~ 
3al a3 or3agh, im kegielmetekió yrya. Nem tece3Ík noui-
tafnak a3 zegenfegh fy3etefe, kit ha a fok 3wkiegh. 
miat(li) walo adowal naponkenth nyomorytunk, hid-
gye kegielmetek, hogy annak febetió az Re-publicä erzy 
megh. HÍ33wk, hogy 03 itt walo ywwedelmeökethib 
3okatlanfagnak f teörwentelenfegnek hit tak fokán ak-
kor, mykor 3eör3eöttek, de ymmar moft 3okafnak es 
leörweny 3erenth walonak hyak. Wgyan igy folynak a s 
emberi dolgok. a3 my ma sokatlan, holnap, f a3 wtan 
3okás le3eön. De a3kiknek a' nouitaó igen nehe3, ke-
wönnok twleók ertheny, in hoe ftatu temporum, my re-
mediumyt talalnak ewk a3 keoseníeges 3wkfegeknek, 
latwan a3 or3agh adayanak elegtelen woitath. Mert a3 
publica neoeffitaó foha nem by3onios, ember weleke-
defe kyw<,)l fok3or teöbbwlny 3okotii, feőkeppen e3 
riioftany allapatban. Ha mindenkor chak a3 3egeníegre 
elünk erette. es a3t fwytolywk, felywnk rayta, hogy a3 
kik mott pro conftituendo erario reftelnek egy weder 
bortwl egy pen3t fisetny. kewefeb(b) kapawal ke3dik 
kapal talny 3eöleyeketh. Sed, quia futur i vulneris dolo-
rem non fentimus, nulla praeparamus med icamenta. 

If ten lattia e3eketh nem a3erth yrvHvk kegielmetek-
nek. hogy a3 my at t iankfyanak akarnank priuatimi tar-
ha3ath rakny, hanem kewannok a3 keÖ3eníeghes yoerth, 
a3 refpublica könyebfegeerth. A3 my attiankfia chak 
egv ember, kinek ha Ilten a termeset serent walo eletet 
megh nem rewiidityes, chak ew 3ent félfege hatalmaban 
wag\7on: de wgyan nem haghattia a3erth el a3 embery 
haíarth. A3 or3agh penigh walamynemeő eondicioban, 
de wgyan megli marad. A3 kik elwnk, es Iften gondwi-
feleit by3ot(h) rank, nem chak magwunknak, fem chyak 
a3 my ydeönkbelieknek kellene elnwnk, hanem a3 wtait-
nunk waloknakiő. lmitalnok a3 yó agricolat, ky oly 
íati6 olt, melynek gyVvmilchet nem remenly. História 
olwasoth ember kegielmeteok, kiből yol latiia mely nagy 
dicherety maradoth mindenkor a3oknak a' pofteritafra, 

Bátliory István levélváltása. 8 
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kik hagaiokath bosiib legibus, utilibuóque inítituti6 fk'-
marunt. Soka penigli U3 yo iní t i tutum nem leheteöth ag 
keo3enfeghes ywuedelemnek elegfege, es io 3ertartaía 
jí.elkeői, melliel mind bekefegnek mind hadnak ydeieben 
fu ftentaltaiik a3 orsagh. Asert la í ía kegielmetekió, ne 
deíint patriae, my h a ettengywk waloban kpgielmetek-
nek effele dologho3 walo remenfegeth es bewetelyhe3 
walo remenfeget, ke3ek wagywnk embereonk altalió 
mind informal ny kegielmeteketh 03 it(t) walo dolgok-
nak imitatioiar^l, í mind prop[on]alny a3 or3agnak, es 
iriteny rea. 

Ir kegielmetek a3 penzwereínek neheííeger^lió, ki-
ben l í ten kegielmeí legebol talam walamy íegitíeggel le-
hetünk kegielmeteknek, ha Nagybanin kezwnkben le-
sen. kynek dolga, ha eddegh weghe3 nem menti6, re-
ménlywk hogy e3 napokban weghe.3 megyen. 

A3 Wywary tÍ3t(t)arto feleől, nem oly ertelemmel 
yrtunk wa la my kegielmeteknek, hogy ha kegielmetek 
es moítany tÍ3tbol gondwy f ele tie n í ege miatt k y keŐ3eö-
rytettik l a menny, wgyan neceflíario ma6 tÍ3teth 
adgyon neky. Mert wgy waggon a3 mint kegiel-
metek yrva, a k y eggykben liason talan, maíban-
ifi ollian, hanem a3 mi intentionik e.3 wolth, í moítió e3 
feleöle, bogy ha wgy nem chelekedik a3 mint a3 eő Ü3-
ty es a habnak ha3na kewanna, megh walto3tathattia 
kegielmetek, nem ma(> tÍ3tet adwan neki, hanem hogy 
3Ínte megh ne gyala3taífek egy ollian f\T3eteffe rendeí-
teííek. mynt Ü3ty eleőtt wolth wagy wdwarnal . 
wagy ha.3anal itely kegielmeteok, a kit penigli kegiel-
metek heliben walonak itelne, adgya eitenúnk. 

A3 kegielmetek Saaíwarbegli feleől walo irafa, es 
Margainak adott inítruetioia tec3Ík nekwnk. Mert noh i 
alfele wegbely koborlokat telieííeggel 3okaíokbol wgy 
nem wehetwnk, hogy lopaít, towaylaí t ne mywelne-
nek, de megh i 6 yo derek karnak el t awaí 31ataíaerth gya-

l a Olvasandó: kö(n)sz<iri(t)tetik. miként kissé lejebb: kö(n)-
szörités azaz kényszerítés. 

I 
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korta instálny, a^ eíeöt(t) ka r th exaggeralny, eó min-
den ik miwelni, quod pertdineat ad tuenda iura bonae vi-
cinie. A3 mit a Beglerbegh fogctfegere walo keŐ3eőritef-
ben mywe l kegielmetek tec3Ík nekeőnk. Lebetfeges pe-
nigb a3Íó a3 mint kegielmetek y rya , bogv e3Íó a Bafía 
k edwetlenfegetol 3arma3oth inkab(b), liogy mint a 3wk-
íegli kewan ta wolna. Mert ér thet tek ewkió a3th, liogy 
di flip a l ta t tuk my a kosakokath , es a3 mint kegielmetek-
nek a3 eleőtt y r tuk wala, a3 kit hol kapha t tunk benneók 
fogdoftat twk. Ér tbe woltunk hogy a3 mit a predaban 
nalok talalnakió egybe kereíteí íwk. Wolth hw3on hath* 
algywyó, kik ke3wnkben wadnak , •mind cseketh, f 
mind egyebet, a3 íny ke3eönkhez ywtoth', megh kewl-
.gywk, et pro iniuria facti, quan tum fieri poterit , satió-
facieímuó. E3 dologban nekwnk feökeppen te(c)c3Ík 
muf t ra , kinek e3 wtanió illik lenny, hogy a s nemeííegh-
ió lowara, fegywerere kenseriteííek gondot wiíelny ne 
adgya magath teliefegihel ad condicionem plebeam. 

Jawalywk a3 a t t ia f inak coloíwari t e rminufra walo 
wytelethió, nem art l i hogy egeth we3eőn, adiió wa lamy 
infonnacioth neky a3 hely waltosaó. es kyweöl walo 
converíationak u fu fa . 

A 3 3egen Thelegdy Mikloó yo3aga feleől a3 minth 
minap yrok kegielmeteknck megh talalth wala minketh 
embere altal, mind feleíeghe, f mind a t t iaf ia^ , kikről 
te f tamentumaban enilekeözetli, Melly dologban akkor v 
walasteteleőnk screnth . mierthogy a s anniveríar iumath 
terwenió megh a d n a a' vidítanak, adgya megh kegiel-
metekió: Eó Thelegdi Miklós hala la wthan e3tendeö mul-
wa hadgyon kegielmetek egy terminuíí , melyben pro-
ducall ia, kiki mind a3 eö iuí íath, ne mongya t enky 
hogy m y mviattunk igaJXagaban megh fogyatkosoth. 
Melly dologban kegielmetek gondollia megh, hogy a3 m y 
a n i a n k l b egy wolt 3egen Telegdi Mikloínak a3 at t iawal 
bogy a3 teöb leány agh keÖ3t, profequaltafsek a s my 

l lj Telegdi Katalin, helyesebben: leánya Telegdi István erdft-
Ijt alvajdának. 
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attiankíiay iussaió, kyrpl admonealTywk Báthory Iít-
wanih, ky na tu maior, hogy legyen gongya rea. 

Tompa Miklós yosaga feleől walo akara twnkath er-
ty kegielmetek ennek eleotte walo lewelonkbol, mely-
rol warywk a3 kegielmetek informacioiatn. 

A3 Tholdy l í twan caítellianak Zalontanak megh 
tartafa feleől tecc3Ík nekeönk a3 kegielmetek itelethy. 
Gondolhato dologh 16, hogy nem telliefeggel lehet elegh 
Tholdy mi feget fegúnk n,elkeol, annak tartaíara. Aserth 
3wkfegh hogy ha nem teobbeth, ti.3 wagy tÍ3en hat gya-
logoth 63 moftany 3erihe3 adyciallion kegielmetek 
my keöltíegwnk(k)el. welyukhogy a3 ott walo helnek 
ftllupattia be ery moítan annywal. 

Irya kegielmeteok liogy kewanna Gyczy János ke-
gielmetek keo33wl egynek oda k y tekenteíeth.. 
Melly dologról my a3 eleőttió goiidolkottwnk. De miert-
hogy a.3 oda menefnek a3 eggiik oka lenne 33 warepi-
lebiek megh lataía: lm yr tunk Romay Cha3arnak, ker-
ywk theőlle egy keves [időre] a3 eő fundáló meiteret Bal-
digarath.30 Akarnok hogy annak ott létékor eínek kegiel-
metek keÖ33wl eggyknek kymenele, hogy erthetne ke-
gielmetek mi ilileiyjleune annak a f'eő meíternek, mind a3 
eddigli walo eppiteír^l, I nlind e3 wtan walorul. Kewan-
no k pedigh, hogy mind a3 eppiteít, es arra walo keölt-
íegeth f mind a3 3olgalo nepnek 3amatb, fÍ3etefet, es 
aho3 walo yeŐwedelmeth megh latwan, lenne e3 wtan, 
mind a3 eppiteíbe yo mod es íerenyí egh í mind 33 3olgalo 
nep tartaíban, a3 yeowedemhe3 kepeít, yo rendtartaó. 

Ertyeők a3 kegielmetek lewelebeől Ha3on Aganak2 

mind kegielm etekhez walo meneíet í mind ho33ank walo 
3andekath, k y h a yde yeőwend, megh ertem akarattiat, 
mindenbe wgy chelekedwnk wele, hogy a3 eő promouea-
laífa ne arthasson kegyelmeteknek. 

Hallywk hogy kegielmetek fele meegh -fem ueliettek 
fel 33 e3tendeőben walo emendaeioth, melliet ymmar 

l c A király ez iránti (1585 november 4-i) levelét kiadtuk: 
Levelezése II. köt. 250. 1. 

2 Aga = katonai és udvari tisztek címe. (Thury.) 
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Oiia3ar i6 minden byrodalmaban publicaltattoth, luei-
liet kegielmetek megh erth a3 Nagy Zombatban nyom-
laioth fragmentombwl, kit kegielmeteknek kwldeőt-
twnk.3 Nem ertywk a3ert kinek my ha3na wagyon ke-
gielmetek felei 6. a,3 egy eb orsagoktwl walo kwlem'be3el-
ben., fw keppen alfele dologban, kiben non agitur nec 
de ariis et focis, uec de veciigalibuó Reipublicae. Tarcha 
megh Ilten kegielmetekét. Datum in arce nostra Reg'ia 
Brestienli, die 16. Nouembris. Anno Domini: 1583. Regni 
uero nostri octavo. 

Stephanus Rex fpt 
8 Ez a fragmentum a Gergely-féle ú j naptár 1585-ik évi 

három utolsó hónapját magában foglaló egyleveles ismeretlen 
nyomtatvány, melynek egy példányát a vatikáni levéltárban lát-
tam és le is fényképeztettem, mint unikumot. 

51. 
Brzesc, 1585 november 18. 

Báthory Is tván király az Erdélyi hármastanácsnak. 
Rendeli, adassák vissza. Becz Imrének kászoni há-

zát és javait, amelyeket Lázár István jogtalanul hasz-
nált. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ö tvös műve 59. sz. a, Beke 1169, 
icgesztája, Becz neve Bécs-nek írva, kelte pedig tévesen: Ex arce-
Prestensi. A király ötsornyi sajátkezű utóiratával. 

Stephanus Rex etc. Becz Imre ad j a értenünk, liogy 
ennek előtte való időkben Lázár István foglalt Volna el 
Kászónban1 egynehány parasztházat és egy lófűnek há-
zat, örökségét, melyeket mind Lázár István, mind f i ja 
1 ázár András ez óráig levél nélkül bir tak, Mely dolog-
nak végére menvén Kegyelmetek, ha ugy leszen, vegye 
ki Lázár András kezéből az meg mondott parasztháza-
kat az lófű örökséggel egyetemben, ós a d j a Becz Imré-
nek mind az ő nekünk való jámbor szolgálatjáért,2 

mind hogy az el mult hadainkban egynehány jobbágya 
1 Kászonszék, Csíkmegyével határos székely település. 
2 Becz Imre és Tamás 7 lovassal 1581 június 3-ika óta szolgált 

Báthory Boldizsár hadában, Becz János gyalogos pedig mát 1576 
október 20-án a király mellett volt. (Báthory, István udvari szám-
-adásai 155 és 25. 1.) 



118 51—52. irat 1585 nov. 

iái szolgálatunkra való szükségért eximáltatott vala. 
Tarclia meg Isten Kegyelmeteket. Datum in arcs 
nostra Regia Brestiensi, 18. Novembris. Anno Domini 
1583. 

Tudom, hogy7 méltatlannak lacczik nektek, hogy La-
zartul el veszem es Becznek adom; de annak oka: hogy 
ez ideig contemnalta es sup[p]rimalta az mi authorita-
sunkat, es propria arrogantia-vendicalta maganak; ki. 
nem melto dolog, es melto aféle animadversiora. 

Stephanus Rex fpt 

52. 
Brzesc, 1583 november 20. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz. Sajnálattal értesült a török becsapásairól 
ami el nem kerülhető, lévén birodalma Erdélynek szom-
szédja s tudva, hogy még az Érmeiteket is rég készül 
elpusztítani. S habár ez ellen védekezni alig lehet, inti, 
ügyeljenek Bethlen Farkas és Gezty Ferenc répén a 
hódolt terület felöli ellenséges útépítésre és a törökök 
viselkedésére, mi ellen jelentést is tegyenek a portára. 
Köszöni a Podlodorvski Jakab konstantinápolyi követé-
ről szóló hírt. • 

Az esztergomi Báthory-])rotokollum 68—69. 1. A király tíz sor-
nyi sajátkezű utóiratával. 

Exemplum literarum Sacrae Regiae Maiestatis ad 
Praesides per Petrum Aikai da ta rum. 

Stephanus Dei gratia Rex Poloniae etc. Magnifici 
fideles nobis syncere dilecti. Salutem et gratiam noítram 
Regiam. / 

E r tywk a3 kegielmetek lewelebol, a3 Teöreknek go-
no3 3om3edíagath, es moítany rablalath. Elegge banywk 
m^es, illik i6 mindnyayan bannunk, mind a3 keözeníe-
gesi karwallasít , I mind a3 3egeníegnek nyomoru-
íagath, es a3 feöldnek pw3tulaíath. De hogy 
kegielmeteök a3 wegbelieknek regen megh 30-
kot(h) kapkoí a fokból derek rom luft war von, arra my nent 
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welJiettywk tellieíiggel bisoiiios ieleknek eífele re3 3e-
renth walo rablafokath. Mindenkor 3okaía wolth e3 a3 
wegbelieknek, íenky et twl megh nem menekeődeőth, wa-
lakyre Ifrten a Terek 3om3edíagoth wetette. Ennekelőtte 
belliebbeió rablottak, mint a3 3egen megh holt ky ra ly 
ideieben Diosegeth1 es Zekelyhydath2 megh rablak: my-
ulta penigh my emlytyuk, mind sandekostak , hogy a3 
ErmelUeketh megh rabolliak. De mint hogy e3 eleőtt, 
el fele rablalok nem wontak necellariO' myngyar th wtan-
nok keŐ3enleges w eledel meőt, a3onkeppen nem e r tywk 
rnierth kellene moftió feletteb(b) a t twl felnv, feőkeppen 
illien ewdeőben, melyben ewnekies wagyon fontany 
3eÖ3e.s A k k y deregh dolgot akar kesdeny, ma6 móddal 
e6 fundamSentommal ind itt! a dolgát. Holot(h) penigh Bel-
len Farkaf ió est at ta er teny kegielmeteknek, hogy Totwar 4 

tayan a3 wtaka t ehenalliak e6 3eleoíytik, megh lehet a3, 
elegh ywweő iaronak kell' a3 wth . Nekik penigh min-
denkor gongyok 3okot(h) affe lere lenny. De kegielmetek-
nek nem ke!' ebbeől chak Betlen Fa rkaó iraíara taina3-
kodny, w a d n a k egyebeki6 oda nem nie33e, mint Dewan 5 

Gesthy Ferencs, es egyebwth egyebek, leiknek liad-
gya megh kegielmetek, hogy derekkeppen mennienek 
weghere, miu íu í ra , walo ntath chenalnak, és mi 3an-
dekkal. KeŐ3 példa be-3ed, hogy nem pengety yath , a 
ky w a r y a t akar lwny. Mindasal ta l vo embernek minde-
neőth mindent ertheny hal lany. Tec3Ík penigh hogy ke-

' gielmetek myngiar t lellie megh a kar tete(l)ról a portath. 
commemoraltaífa es exaggerál talfa a3 3egenfegh nyo-
morwíagath kytwl h a megh nem 3wnnek, a3 ege3 feold 
megh fu tamik , a3 segensegb ma6 pa r t r a megyen, kibeől 
as Nemeth feőlde epwl, a hatalma6 Chiasare pw3twl. 

E33el es egy eb eífele raciokkal h a hasná l kegiel-
metek yo, ha penigh nem, ninch 3ynte moít myt ten-

1 Ma Bahardiószeg. 2 Ez is Bihar megyében. 
3 Ugy értelmezendő, hogy: ő nekies vagyon fonni (való) 

szösze. 4 Ismeretlen vagy esetleg: Tótvárad. 
5 Déva vára és ui-adalma a Marod partján, a Magyarország-

ból bejött Gezty Ferenc kapitány alatt. 
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neőnk, engedneőnk keli' a3 neceíí i talnak, warywnk a.3 
i ítent(,>l, es a3 ideőtol. My a3 t yol twggywk, 
hogy egy kere3tien f'eiedeleőmnek, a k a r melynek lem 
yo. maglia ereyewel Teőreők Chia3arba kapny. Qnod 
ad nos attinet, a3 mint ma6 lewelonkbeni6 yrok kegiel-
meteknek, az my a3 kosakok praedaiaban kc3\Vnkhe3 
ywtoth, mind a3 algywkkal egyetemben megh kwlgywk. 
melynek ke3be adaíara Senatorunkatió bochattwk ym-
mar, oda beib penigh bochiáttunk k y altal megh y3en-
íwk, hogy bochiafíak embereketh, k y teleött fectmdum 
pacta foederió, supplicium íumi iubebimus de turbato-
nibus4 pacis, quicunque cápi ex illió pot iter unt. Minden-
keppen a3on ygyekeseonk, hogy a3 my nehelíegeőt a 
kosakok dolga hozot(h) Je chendefycliwk. 

Irya kegiebnetek, hogy Bebekne halala utan a Ba-
yony gondwifeleó igen megh swnth, kyjrQl yrtunk Bá-
thory lí twannak,0 es iKendy Ferenc3nek, kegielmetek-
nekió legyen gongya rea. Tarciha megh Ilten kegielme-
teket. Datuni in arce noft ra Regia Breíteníi, die 20 No-
vembris Anno Domini 1583. Regni verő noltri octavo. 

A3 Podlodowsky feleől walo liyrt igen bannok, ha 
igas wolna, ertekeo3sek kegielmetek e3 wthanió feleőle, 
es U3 mit lial(l) adgya erteneönk.7 l m 3Ínte es tegnapi 
napon ywtot(h) ide a3 Chiasar kalmara, ky M usqnabol 
bewrt sokot(h) ho3ny neky, 11030t(h) leweletió Cha3artwl, 
hogy a3 regy 3om3edíagh serenth minden warn nalkpl 
bekewel bochatanpk, ky th my elió bochyatonk, de ha 
as Podlodo(w)ski wesedelme by3ony lenne, ighen alie-
num wolna, et pactis, et confuetudini etc. 

Steplianus Rex ípt 

6 A k i r á ly nevet viselő unokaöccse, k inek felesége Behek-
lány volt. ő m a g a krasznamegyei főispán. 

7 Is tván k i rá ly por tá ra küldött követe, Podlodovvski János 
és kísérő személyzetének a törökök által va ló lem és zárol tatásáról , 
van szó, me lynek hírét ime Erdélyből h a m a r á b b megkapta, m in t 
saját lengyel kapcsolatai révén. Ez azt m u t a t j a , hogy a h á r m a s -
tanács ki tűnően kiépítette a por tával való gyors érintkezése szer-
vezetét.' 
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. / ^ 
Bialowierze, 1585 december 4. 

Báthory István kirá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 
i 

Rendeli, lásson törvényt Brassó városának Béldi Já-
nossal való ügyében, melyből kifolyólag a városnak nyil-
vánvaló kára támad. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ötvös műve 40. sz. a, ßeke li~0, 
regesztája. Kelte hibás olvasással: Ex arce silvestri Bialoviensi. 

Stephanus Rex etc. Küldöttük Kegyelmeteknek 
[bras]sayak levelét, melyben ad ják értenünk [Béldi] Já-
nossal való con trovers iá jokrfak és annak [compositi Jójá-
nak processusát. Mely compositiót miérthogy magoknak 
igen károsnak tartnak, könyörögnek nekünk, hogy ilyen 
nyilvánvaló károk el távoztatására valami módot talál-
nánk. Lá t juk miis, hogy ha az dolog ugy vagyon az mint 
irják, károkra vagyon; de miérthogy közakaratból való 
cümpositioból kovetkezött, nem lá t juk mi könnyebbsé-
göt találnánk dolgokban, hanemha az mi Béldi Jánosnak 
deputáltatott az Commissariusoktól, kiről semmi levele 
neki nincsen, Director kezdené Béldi Jánosiul ugy mint 
az fejedelmet keresni, és ugy prospioiálnank oztan ne-
kik abból, non ut iure, sed ut ex gratia. De mi ezt hagy-
tuk Kegyelmetekre, találjon Kegyelmetek módot ben-
ne, tam iustitiae, quam aequi, bonique rationemi habcn-
tes. Tarcha meg Isten Kegyelmeteket. Datum ex Curia 
nostra Silvestri Bialoviesiensi, die 4. Deccmbris. Anno 
1583 etc. 

54. 
Gyulafehérvár, 1585 december 22. 

Az Erdélyi hármastanács Báthory István királynak. 

Az i f j ú fejedelem jó állapota és tanulása. A portáról 
megjött Thorma Kristóf jelentése az ottani ügyekről s a 
zörök basák kapzsiságáról. Podlodorvski követet kísérete 
hász tagjával együtt ölték meg, bár azt úgy akarják fel-
tüntetni, hogy az a porta tudtán kívül történt. Pedig 
nyilvánvaló egyéb hírekből is, hogy a portán haragusz-
nak István királyra. Ezt a szomszéd moldva-havasalföl-
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di vajdák emberei is megerősítik. Ezért újabb adomá-
nyokkal lehetne a dolgon segíteni, ha lenne reá módjuk, 
a Kincstár szegénysége miatt. Bocskay Istvánt házasodá-
sa s egyéb dolgai úgy elfoglalták, hogy udvari komor-
nyik-szolgálatát igen nehezen bírja ellátni s ezért a neki 
járó havi 600 forintot jól lehetne valami egyéb szükség-
re fordítani. Várad tervezett erődítési munkálatai nagy 
gyanakvást fognak kelteni úgy a töröknél, mint a né-
t?iehiél. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 79—85. 1. Moldva-havas-
alföldi tárgyú részét kiadtam a Documente II. köt. 290—5. 1, 

Exemplum literarum ad Sacram Regiam Maiestatem 

per Paulum Don secunda die Ianuarii datarum.* 

'Sacra Regia Maiestas domine, domine nobis cl einen-
iissime. 

Post fidelium ac perpetuorum servitiorum nostro-
rum in grat iam Mtjs Yrae Sacralissimae humillimam com-
mendation em. 

Fellegednek wrwnk feleöl a3t iirbatjuk, a3 wr líten-
nek legyen hala, mind egeÜege yo wagyon, mind tanul-
íc gaba naponkentli newekedik, es karachon Innepyre 
Colosvarrol wig3a ho3<,vk, liogy itt a^my a religio- Cere-
moniaith illetne abban íe lenne f'ogyatko3as. Hogy pedigh 
enny ideigh F e l l e g e d i g enibereőnket nem ere3tettwk, 
oka nem egyeb, hanem naponkentli w a r t w k portarpl walo 
wala3ynkat, melliet by3onios keppen akar tunk Felleged 
eleibe teryteni. Megh y^we a3okaerth Thorma Kriítoph 
a3 portáról 15 Decembris uíitati meníis ky altal Margai-
wal egyetembe keőnyeőrgettunk wala a3 portanak, hogy 
a3 mynemeő rablaíok, diilafok,- artat lan emberek fogwa 
el witelek, es niari'ba wonafok leőttek, a3okat a3 porta 
adatna, in aUctores facinoris penigh animadueríiot te-
tetne, es yQwendeőreis feniteít tenne a3 wegbely Bal- m 
laknak, Begeknek, liogy ne 3ertelenkednenek, ne p 113ti-

/ 

* Ez nem a levél kelte, hanem a fu tár elindulásának ideje, 
miután az a karácsonyi ünnepek utánra maradt . 
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t a n a k a3 feőldeth, hanem maradnanak a^on a l lapatba 
hatarfoa a3 mint the Felíeged, es a megh holt kegielmes 
w r y n k byr ta wolna. Egy elíeőbe 03t a Baffanak eleibe 
a d w a n a3 adoo mellet(h), ny lwan mingyaraf t megh ta-
pa3ta l tak kedwetleniegeth es chawargafath, de annak-
u t a n n a liogy a s Ü3 e3er tal ler th neki megh. emlitik, iob-
b a n igirte es mu ta t t a magath . Cha3arnak dolgainkath 
eleibe atta, es paranchola tokat 3ei'3et(h) Baííakra Begek-
re, hogy a3 el weőt t marhaka t megh adgyak. a3 feoldet, 
f a l u k a t wgy b y r y a k , mint annakeleőtte byr tak , w y t a f t 
iemmit ne tegyenek, pana3t a3 por ta ra ne ere33enek, 
íeőtt ha mely fa iukat l i a3 utolío te f f te rbe be y r tak wol-
naes, es ha walamelly Zpahiaknak a3 Chia3ar el adott 
wolnaes, a3 feanmi legyen, es wgy hadgyak byrny min t 
a 3 eleőtt, mert moít Erdély byrodalomhos saka.^totta, 
mel ly lewely tenoranak a3erth kelliet(h) igy lenni. a3 my 
Iní truct ionk ada f fa 3erenlli, hogy walamint wolt a3 re-
ghi Halulbegh teff tere , de a3 melly Teff terrel 1 moít elnek, 
minden fa lukat , a kik ekediglen hodolatlanok, mind bele 
y r t a k ; mind €3t a3 Baíía oculariter megli muta t ta a.3 
keőweteknek. Eseket a3 parancholatokath gyoríaíaggal 
el keőlde3twk a3 wegbelieknek walamint adgya y m m a r 
a3 u r Jften a3 wegeth. 

Es t a3 em1>er a3 Jítentpl chak igy kewan ta wolna 
hogy ha 3ywekis 3andekokis wgyan ott yarna, amit 
keőlfeőkeppen y r n a k és mondnak, de my feleőnk a3on 
hogy mennel 3ebben 3olnalc, annal teőbb alnokíagh, es 
myregh wagyon alatta, kit e3ckbol a3 okokból felfegedis 
megh itilhett. Legli eleŐ33er nylwan wagion ymmar the 
Felfegednelis 3egeny Podlodowskinale2 es comitiuanak 
3ernyw we3edelme, kit hw3onegyedmagawal wagtak le, 
es egyetlenegy kochis 3alat el, k i a3 mi keweteinkel yde 
yevvt, kinek hala la t noha a3 porta ugv teteti, hogy nem 

1 Tefíter (defter) számviteli könyv, lajstrom vagyis azon 
telekkönyv, melybe a hűbérek voltak falvanként bejegyezve. 
(Thury.) Erre hivatkoztak a mieink mindig, visszaélések alkal-
mával. 

2 írva hibásan így: Podladockinak. 
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a3 Chia3ar akarat t iabol s hyrewel leőtt e3, de minden 
ember a kinek Jf ten e3et adott, megh itilhety e3t, ha % 
egy wton yaro ember bekewel el veő. ha t a3 felleged 
embere, kywel C h y a w 3 es yancha r wolt annal bekeíe-
gelben kellet(t) wolna kyyeőnny, íeőtt a kochió wgyan 
megh muta t ta a m y keőwetiniknek a3 semelieketis kik 
a s faeinul t pá t r a l t ak : Deruis Aga 3olgaitt, k i Sciaus Baí-
í anak moltan igen megh hyt(li) embere, es it(li) ket3eris 
w a g y harom3orii,s wolth nálunk.2 '1 

E3en kedwetleníeget felfegedes ho33ank confirma-
íia. A3 hawalfely Waidaes,3 k y f'elsegednek aiandekot 
kewldwen wgyan ícripto ertheneönk a t ta mind ne-
keönk mind fellegednek, a.3 Theőrek 3andekath, kit a3t 
mondott a3 Braffai byro f ianak , ky altal nekeönk est 
keőlthe, hogy minek eleőtte eő k y ywth wolna a3 VVai-
daíaghra , S3Íaus Baíla igirpl igire bc3ellette megh neki. 
le wltetwen, es a3t mondwan: Eser th C3erth kwldenek 
leged oda. Melly bi r th es io akaró embereőnknek expo-
fitioiath ereőíitenek orankenth egyeb by3onios embe-
reknek relaeiaiok, kik a3t yr iak hogy eggik Chaw3 a.3 
maf ika th cry, w g y futt iak eiel nappa l Tatar liámoth es 
a ket Olah wayda th , feőth Pe ter Waidaió a3 Moldwai4 

embereönk altal. ki th exploralny,latny, hal lany ho33ais 
keöltheőnk wolt azth Í3enfe, liogy walami kosakokatli 
wewcn fógwa a Chia3arnak a3ok a3t mondottak wTolna, 
hogy felleged akarat iabpl leőtt Degenie romlafa, ky 
niiat (h) fellegedre es my reánk nagy haragh wolna, es 
t'3 wolna a3 oka hogy a3 Beglerbegh C3telien 3emelie 

2 a Vásárlásait és tárgyalásait befejezve, Podlodowski nagy • 
nehezen nyert engedélyt hazautazásához s ígv csupán 1585 sztep-
tember 9-én indult vissza 20 rossz lóval s ugyanannyi emberrel 
Dn:«nápoly felé. Útlevele kiadásának folytonos sürgetése azonban 
úgy látszik gyanút keltett a törököknél s ez lehetett oka. hogy 
további útjában elfogták s előbb fogságba vetették, majd — de-
cember e l e j é n k e g y e t l e n ü l lemészárolták egész kíséretével együtt: 
^Pezzen Bertalan osztrák követ két jelentése alapján, Hurmuzaki: 
Boeumente XI. köt. 670—1. 1.) 

3 Még mindig Cercel Péter.' 4 Kz meg Sánta Péter. 
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3erenth De3tromba,5 hada Ziliftren6 telelne, hogy kike-
letre bo33utt allion, íeőtt a3ti6 y3ente a3 hawaíe ly wai-
da hogy mikor a3 Chia3ar megh hallotta wolna Dege-
nie7 romlaíath, megh fogta a3 3akalath a3t monta: Bar 
ne el[i]ek, ha Lengyel kirallion bo33iimath nem állom, 
de eleŐ33er Erdély th we3tem el, kik mas por ta th kereí-
tek. Immár itilie felleged, mikor telelth a3 Beglerbegh 
Drinapolion8 inneth walaha, hogy hada nem leölt wol-
na ide ki, a3 Beglerbegíegeth penigli a3 Budai Aly Pa í -
íanak attak, ama3 elseőtt Ma3wl(l)a teőttek, es wgy 
mintli y m m a r megh probalth hadako30 embert teötte * 
Beglerbeghe. Memhet Baffaneth neki at ta. 

Az wegekbeió lem titkon lem keÖ3 emberektől, ha -
nem ny lwan e6 íeő nepekt<?l 3eöntelen hyrdet(t)etik 
hogy el keöltheönk a reghy tefr terrol és Athanamerol,9 

ke3eölnek ereöffen mindeneott, es mindenbe fokkal kw-
leomben tar t iak magokath liogy nem mint a3 eleött, ki-
bpl femmy yoth fem latunk fem warha tunk . Mind e3ek 
íeleth maid leg nagyob(b) teft imonium e3, hogy a3 keö-
wetek nylwan inongyak referalliak, hogy a 3 ege3 porta, 
mind a 3 wegbeliekkel egyetembe reánk ta r ta torkát 3a-
íath, es a3 Chia3arth gerie3tik hogy hada t Kazulrol el 
hozwan my reánk fordichia, merth el al(l)ottunk 33 ha-
talmas Chia3ar hywfegetol, e6 a3 melly ko3akokath be 
wittek, a3okrol a3t mongyak hogy nem horogba vagy 
Tengerbe kell" a3okat hanni, hanem megh kell" feieket 
ke3eket arania3ny, Merth 33 Iften atta a3okat a3 embe-
reket 33 Chia3arnak, hogy ne hewerien we3tegh, hanem 
ide fordichia hadat , Seott a3 feö Baffa mind 30 keözbe, 
mind mikor el ere3tette a3 keöweteketh 33t mondotta, ' , 

), 
5 Helyeiben: Derstor, másként Silistra. 
6 A f'eavíi Silistra vára a Duna jobb partján. 
7 Jól írva: Tegenye = Tighina. 
8 Másként Edirne, Konstantinápolytól északnyugatra. 
9 Atnáme ±= az a díszesen kiállított török diploma, melyet 

minden erdélyi fejedelem megválasztása után a portától kapott, 
hűbéres voltának elismerése jeléül, benne jogai és kötelességei 
részletes -felsorolásával. 
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Tudom en wgy mond, hogy titeket ma íhwa hytegetnek 
de a3 hatalmaó Ch ia sa r hywíegeteől el ne ^akadgya-
tok, mas portat ne kerefíetek, mert íoha or3agh gomb-
ban nein iarth, m y n t h t y yartok. W g y a n ehe3 walo e3Í6 
kegyelmes w r u n k hogy Taínadothi61 0 megh ker tek a3 
por tan e3 okkal, hogy felleged Báthory Mikloínak atta r 

Nemeth byrodalom nem Erdély, melliet eddiglies el rab-
lottak volna ha a3 gono3 wdeö 3enwette wolna, kit a3 
wegbeliek ertheneőník at tak. 

Akarok eztió fellegednek t u t t a r a adny, hogy moí-
tani keöwetink mellet (t) Amhat C h a w z lenny nem 
akar th , feött m§gh a3 warafboliő k y ment eleöttek, e3" 
okaer th a mint mondotta hogy eö rea felíegederth es Er-
delerth nagy7 haragh wagyon, eőió félti a3 egy feytli, 
mert a3 ege3 porta a3t mongya, hogy Erdély felleged-
hez hat(l)gat, eő lem mer y m m a r egyebet mondany, 
hanem ewió a j t mongya. Keönyeörgeönk a3erth felle-
gednek a3 If tenerth, es ha3aiaho3 walo zeretetyertli, ta-
lallyon modoth felleged a3 por tan a3 w r Isten1 fegetíe-
ge wthan , hogy mi ar tat lanok. kik íoha okoth a.3 Chia3ar-
n a k haragiara nem át tonk. ne weÍ3eönk el fe a3 atko-
30th emberek miat(t) ko3akok miatt , íe egyeb kwlfeö 
belfeő okok miat(t), merth walamikor had yew a3 my 
orzágwnkra, íoha nem [all] towabb e3 a fewld, merth ne-
keönk fem penseönk, fem embereönk, feött noha minden 
tehetfegeönkel th i tkol lywk a3 fele gono3 hyreket , mind 
33on altal minthogy 3om3edofok vágyónk mind Theö-
rekkel mind olahokkal, anniíra k y theöreölt a3 Theörek-
nek haragia, gono3 3andeka hogy ki 3ekere ha t an wa-
gyon, ki egyebre keÍ3wl. Es ehoda heben y a r elmeiek 
minden rendeknek. De mi a3 my tÍ3tonk es hywfegwnk 
3erenth ydeien aka rank felleged nek hy r re tenny, mind 
kwlfeő mind belfeő a l lapatunkath . Ennek penigh a3 
por tan walo t rac ta tu ínak moít wolna ydeie es órai a, mi-
kor megh a3 Ka3ul hadnak exi tuífa in dubio wagyon. 
mánek^nkió ha ereőnk wolna feftekeÖnk 11033a. moít 

10 Tusnád Szil in-v medvében, Zilah közelében. 
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wolna ideie hogy adomanywnk(k)a l kegyetleneket 
Ilten a ldaí ía w tan enilietneők es egy keöweteönk í ado-
m á n y u n k a3 mal ikat erne, De my egy yo kadas kalmar-
nalys segenybek waigywnk 11033a, walamith ad a3 Vr 
Ilten amin t my wagyunk . 

E3en keöl kegyelmes wram wolt gondwnk 33 Tompa 
Miklós io3agara marhai ra , kinek minemeő exituíía leött 
a3 teörwennek procefuí ía t es Íummaiatis felsegednek 
keölteök kibpl felleged mindeneketh megli ertli, es felle-
ged kegyelmelfen deliberaliion. 

El keöltheönk a3 Telegdi io3agrai6 fifcus kepebe, 
I m m á r kik legyenek a3 Contradictorok megh mutat-
t iak magokatli, k i t á3wtan felleged megh erth. 

Thowabba a3 Báthory I f twantp l el weött po3toit 
Seipiotwl, ytt walami kaffai ember marhait tar to3tat ta 
megh Scipio,*1 kiért a kafíai aros ember wÍ33a ment wala 
Rwberhez1 2 eő penigli follieitalta Báthory I l twant . amaz 
pedigii illien wala3t teött Rub-ernek, hogy felséged neki 
megh engette wolna Scipio re3etis, kiért felleged Sci-
pioth megh conlentalia, chak mennien fellegedhez, Melly 
dologbol mi femmit nem erthonk. The felleged a3erth 
erre wiffellien olly gondoth, hogy e3ennel a3 aros 
nepeknek e3e weÍ3 es ennel teöb niawalia keöwetke3Ík 
a3 feöldre. 

T h e fellegednek e3tis akaróik ertefere adny hogy a 
mint felfeged hat ta es rendelte wala , hogy Bochkai wram 
ytt eő Nagylaga keőreől forgolodgyek es a3 komornik 
tÍ3tiben a mint illik el yaryon, aho3 eő a3 előttis kw-
leömb kVvleömb fele dolgay es kewal tkeppen a3 lia3a-
lagara walo gondgiay miatt13 wgy a mint kellett wolna 

nem erke3hetet.(!) Moft pedigh immár ebbenió felfeged 
\ ' •• 

11 Valami Erdélyben kalmárkodó olasz, akiről ennél többért 
nem tudunk. 

12 Ruber (Rueber) János felsőmagyarországi kapi tány: ma-
gyarul is beszélő német ember. 

13 Bocskay István felesége özvegy Varkócs Mihályné. berek-
szói Hagymásy Kata volt. (Nagy Iván: Magyarország családai 
II. köt. 133. 1.) 
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akaratiabpl megh lewen, gondolhat tia felfeged mi nth le-
helten modgya e3 it walo 3olgalathoz, hanem felfeged 
laíía es ha f elf egednek tec-cgik hogy a3 eő 3olgalattia 
nelkeől vtt el lehetnek t a l am iob lesfen a3t a pen3t, ki 
lowaghiara es gyalogiara walo, ho pen3 fÍ3etes nelkeől 
neki adnak, wgy mint a s Iiat3a3 forintoth (walamy 
egyeb 3wkfegere deputalny, minda3onaltal walaminth 
felfeged rendely wgy legyen. 

Az Warad epytefeetli a my nesy arrpl a.3 eleottis era-
lekezteönk leweleönkbe fellegednek, moftis felfegednek 
egyebet nem Írhatunk, hanem hogy la t tywk naponkent 
es 3annywk minemeő nagy keőlchegh chak karba es 
heaba rea megyén. A3 fok kwleömb kwleömb fele f un -
dálok14 mit ha3naltanak legyen rayta meegh ekedigli 
megh nem tapa3taltok, mert a mit eggik epit raita, a3Í 
a mafik el rontia, es ygy wege ninchen dolgoknak, feött 
egyeb karok felett chiak líten twdgya michoda fogyat-
ko3afara eshetik annak a feöldnek «ollian epwlethnek 
wyob extendalafa miat(t) illien wegh nelkeől walo allata. 
Talam iob(b) wolna a3erth kegielmes wronk a3 mv 
ereönkhe3 es ertekeőnkhe3 kepeit, es a3 ydeottis megh 
tekenthwen benne, error wgy gondolkodnonk, hogy ha 
3inten ad amuffim a3 arfnak praefcriptuma 3erenth min-
dent el nem wege3lietnenekis, meghió epitetnek es wege-
Seödnek wgy el, hogy igy felben es wegteleneől ne kel-
letnek allany, kihe3 ha ások a3 mefterek, kik ebben tu-
dofok a3 eő newekerth es reputacioiiokerth nywlni nem 
akarnanak, ebben nem kellene annyra a3 eő kewanfa-
gokath wagy ambácioiokat tekinteny, mint a3 helynek es 
hasanak ni lwan walo we3edelmeth es karatli, kewaií-
keppen. hogy e3Í6 wagyon benne, hogy minekeönk a3t 
a3 opuft enny ideigh urgealnonk, kihe3 elegtelenfegeön-
ketli yol lat tyuk, es kihe3 egy ^tas fem eleegh, nem 
twggyuk, minth kellieffek es illiek, feott ha ke3en wol-
naió wgy mint róla fantafialkodnak a3 01a3ok itillie fel-
leged kiuel es minth kellene a3 ke3 ha3atió a3 ellenfeg-

14 A várépítő mesterek neve fundáló volt ez időben. 
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tol megh oltalma3ny, mellyk walami ereöit Erdély te-
het iga3 3olgalo nepeth nem tiidgyuk ha eleegh wolna, 
£3onkeppen algywynk liadak030 3er3amynk. Ha pedigh 
a3th a Baldigarat felleged yde keőldy a3 helynek megh 
Iatafara abbolis mi keőwetke3heííek mind a3 Theőrek 
feleől, kinél omnia plena íunt íufpicionum, mind az Ne-
methek feleől kyk a3 my varainknak es ha3nonknak 
nem ere ölnek, es tanachokatis e3eklie3 kepeit hordo33ak, 
The felleged beölch itilety 3erenth megh lathattia, yolle-
he t a3 felleged kegielmes tecc3eíere mindeiLeketh eőreő-
mef t fnbmit(t) álunk. Ilten tarcha megh felíegedeth. Da-
tum Albae Juliae die [22.] meníis Decembris. Anno Do-
mini 1583. 

55. 
Gyulafehérvár, 1583 december 22. 

Az Erdélyi hármastanács Báthory István királyhoz. 

Miután kormányzásuk esztendeje letelt s ők hárman 
azt továbbra nem vállalhatják, felmentésüket kérik, az-
ért is, mert személyük és kormányzásuk oly gyűlölséget 
keltett, hogy az nincs a közügy javára. E miatt kellő te-
kintélyük sincs, úgy hogy mindenki azt csinálja, amit 
akar és rendeleteiket vagy sehogy sem, vagy kelletlenül 
hajtják végre. Apróra felsorolván a megnövekedett ki-
adásokat, melyekre alig akad fedezetükf nem vállalják 
tovább megbízatásukat, miként azt élőszóval is nehezen 
vállalták ottlétükben. Hogy mennyire nincs tekintélyük, 
mutatja Borbély Györgynek részeg fővel való házsártos 
támadása is velük, meg Kovacsóczy Farkas kancellárral 
szemben, amiért fogságba is vetették. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 85—87. 1. 

Exemplum aliarum literarum ad Regiam Maiesta -

tem per eundem Paul um Don eadem die datarum. 
Sacra Regia; Maiestas domine, domine nobis clemen-

^tissime. Post fidelium ac perpetuorum servitioram nos-
trorum in gratiam Sacrae Müs Vrae humillimam com-
mend ationem. 

Báthory István levélváltása. 
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Kewanunk a s Wr l i t en t^ fellegednek mind es moí-
tani estendeőken, mind e3 wtan keowetkegendeokben, 
bodogh eleteth, es yo 3erenches bekeíeges byrodalmoth. 

Kegielmes wronk e3tendeie immár annak, mikor fel-
leged parancholattiabol felfegedlie3 be menteőnk wala, 
melly ott letheőnkbe, fellegednek by3onios okokbol e3 
leőn akarattia, bogy barman my, mind neweletlen 
wrwnknak, mind byrodalmanak gongyawiíelőy len-
nenk, Melly dologban esmerwen m y elegtelen woltun-
kath, ott ielen letheönkbeniő 3orgalmatoíaggal mentheök 
felíeged eleőtt magunkath, de íemmi utlion felíeged 
wege3efetli el nem kereölheteonk. E3 e3tendeő alath, a 
myre a3 wr Iíten elegge teött, myndennemeő dologra 
olly gondotli wifeltheönk. hogy ha: nem iobbanió. de lia-
íonlokeppen fellegednek mind at t iaf iath a3 my kegiel-
mes wronkath a,3 w r Iíten fegitfegewel neweltewk, mind 
birodalmat eppen megh tartottwk, moítan kegielmes 
wrwnk fokkal teöb(b) okok keii3eritnek minketh, mind 
arra, liogy the fellegedtől kegielmes bochyanatoth ker-
ynnk, lia my fogiatko3as e3 ydeö alat teörtent wolna 
(minth in rebus humanió 30kot lenni, ut nihil fit ex omni 
parte beatum) mind penigh hogy e.3 may oraban felle-
gedtől alasatoííon buchu3unk 03 e3tendeönk ki telwen, 
eí tol eörefíek legyünk, kinek okaith mikor felíeged e3 
wtan megh erthy, hy33wk hogy kegielmeííegeth teol-
leonk megh nem von3a. 

Oka kedig e3 elseő. Merth my 3emeleonk es ad-
miniftrationk olly gywleőlíegbe es contemptuíba wa-
gyon, hogy íoha m y theöleömk femniinemeö dologh olly 
vol, olly ha3noíon, cum ratione. cum iudicio profectum 
nem lehet, kitli a3 emberek longe in diveríarn et íiniítram 
partem non accipiant. E3 pedigh e3 okbwl, kinek egy 
rese felíeged rei6 redundal. hogy a3t baniak es nehe3te-
!ik, hogy minketh eő hvrek nelkeöl, íuffragiomok nelkeöl, 
es confeníuíok nelkeöl, mint egy wr borát, reaiok we-
teöth wolna felíeged, kinek f ruc tu í ía 03, hogy megh 
moítis in alta pace, megh arra fem welietywk a my a 



1583 dec. 22 55. irat 

k eösenf eges es 3okot(t) 3olgalatochka es rend tartas 
wolna, lianem walaki mit akar, es fponte lia mit mywel, 
Ii a t kegielmes wronk, a3 minemeö hyreink orankent 
sergeresnek1 (kiket a3 wr Ilten eltawo3taffa) de lia my 
effik, mit remiiket wagy felleged, wagy mas, hogy yt t 
recte cum decore, cum publica regni et Princdpis utili-
tate lebessen? Bizony bidgie felíeged bogy minden prae-
poftere lenne. Jo I tudgya felíeged, bogy minden embe-
rek. walakik xe\ animi vel fortune dotibus ,praeceteris 
excellunt, a3t kewanniak, bogy wagy a3 bogy mas ne-
k ik ne praeferaltaífek, wagy a3, bogy ewkis el ne ma-
radgyanak, alioqui impatientiiliimi sunt omnis repulfae, 
et oblata oceafione, venenum latens in apricum profe>-
runt. Ebbeől yeö ki a3 mas rend hely emberek offenfioia-
is, kik ha iga3 annira rendekhe3, elmeiekhe3, wagy te-
hetfegekhe3 nem by3nakis, de latwan a3t, hogy ynnet my 
theőleönk fem nagy yott, fern nagy gono3th nem warhat-
nak, fem a3 3olgalatra earn fide, diligentiam atque animi 
alacritatem, quem debebant, non adhibent, fem penigh 
a3t el nem tawo3tattiak, a mith igenis el kellene kereöl-
ny, mert, a3 ha twl wteo palc3atol nem felnek, feőtt lat-
w a n es twdwan a3 my kifded hatarunkatl i megh follici-
talnakió fok dolgokról, que non funt nostrarum virium, 
bogy 03tan awal adgyanak 3amoth, bogy my fogyat-
k03tunk megh nekik, es megh nem becheoltetteök eo-
keth. Nylwan wagyon penigh the felfegednel ama3 Phi-
lofophus mondai fa 3erenth, hogy omnió Imperiorum et 
rerum publiearum administratio dupplici nervo nititur, 
praemiorum scilicet atque poenarum diítributione. 

Ez kett rendbelv embereken kywpl, harmad rend-
beliekió wadnak, kik fem familiaioknak. fem ante acte 
vitae contemptuin, fem peniglen a3 ha3onnak awagy 
karnak bechwlesyerth fogiatko3nak megh. a minek 
megh nem kellene fogyatko3ny, hanem a3ert hogy re-
gben maiképpen tanvtottak eőket, nem a3 3abadfagoth 

1 Tisztán így van írva, még sem fordul elő semmiféle szó-
tárunkban! 

9* 
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Ii an cm ág licentiath meglh koítoltak, kiben fe l fuwalkod-
wan, ba walamith boni et cordat i homines diueríumot 
eleibe adnanak. es a s ewdeőhe3 3abny aka rnak , tahat 
egre feöldre efkeo3nek, hogy inindenteöl inkab eőreí-
íek lesnek, hogy nem minth egy pnncta l 3okoth rendek-
beől b a r chak Ü3 forint ara dolog legyenis k y witeffe-
nek, nielly p rae f rac tus animus íok dolgoknak nagy ar-
talmath, es egyebeknekis ad fimilem animi pert inaciam 
feneí t ram aperit, es ekkeddighes w r w n k n a k es e3 eges 
feöldnek nagy we3edelmeketh 3eörzet(h), ut interim ta-
ceamus aerary etiam iacturam, melliet maid Íemminek iti-
lewk, reípectu calamitatió publice. 1^3 három rendbeíy 
keöseöth michoda móddal 3olgalhaífunk m y thowab(b) 
ha3noííon fellegednek, divino eiuídem iudicio iudican-
dum relinquimus. 

Maíodik oka kegielmes wronk miért my er re eleg-
telenek wagyunk 63, hogy a3 naponkenth walo 3wkíegh 
megh newekedeth. a honnét annak ki kellene telny 
megh fogyatko3oth, wgy annira hogy legh keweíebben 
hu3on eöth e3er forint(t)al tcoí>(b) moít a ratio expeníis, 
hogy nem minth felleged ideieben wolth, kit ugyan megh 
demonltralunk fellegednek, LegheleŐ33cr mert e3tendeőn-
kent a3 tÍ3 63er tal ler 33 Bal lanak, melly a3eleött vagy 
inaudi tum vagy rar i l l imum wolt, ordinarium(m)a leön, 
melly minékeönk keÖ3el tÍ3enegy e3er for intra ment, a s 
a r annak es ta l lérnak sewk woltaerth. Maíod3or Warad-
da kanthor pen3t a3 eleött íoha nem attak, m y es" 
tendeőbe negy e3er forintoth a t tunk . Harmadsor a3 
Warad i eppiteíre eŐt wagy ha t t e3er forintoth adoga-
loth 3egeny w r w n k , My a3ti6 H3 e3erre theoltettwk, 
aserth lem eppites lem ha3on fem mi beleöle nem yeön. 
E3 immár tÍ3en kilenc3 e3er, Moít a3 wezerek zamais 
liet, k i íoha nem wolt, a3oki6 mindenik kileöm kileöm 
kewanniak megh aiandekokath. Moít wyonnan Derui6 
Aganaki6, k y a3 Baííanal igen feő ember, es dolgaink-
ban nala nelkeol nem leheteönk eöt 333 tal lér t kellet (h) 
keöldeneönk, a3 Nifanc3y2 3okoth yeöwedelmet fokkal 
felebbittette. Zomsedl Baff'aknak Begeknek, portárol 79-
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W(,y Chau^oknak adomanyok wgy megh newekedet(h) 
hogy moltanis haraglmak edgyk oka reánk, hogy a30-
ka t be nem teöltettywk, Ehez walo esi6. kyr^l felíege-
deth keöwettyuk, neiti l l ie a3t felleged liogy mi a3t fa i l ab 
nonk, az Seminariumra es Jesuitakra walo keölchegh 
keösel negyedfel e3er forinth, wdwarnal penigh, mind 
3am serenth mind 3emeliekre walo fysetelek, wgy megh 
ncwekettek, hogy a3 ember el álmélkodik, noha aser th 
lenki nem lac3Ík ielen lenny, My keseönkbe pedigh a3 
Erdély adonal femmi teöb(b) nem yeött. Magvaror3aghy 
k i imide ki amoda, egyetlen egy pens a3 Warakbpl es 
fcő io3agokbpl nem yeVv7, hanem kinek kinek kwleömb 
modgya. 

A3 a rany baniak tellieífeggel el fogyatko3tak, a 
m y kewefet a soo ha I103, de a3Ís kewes es by3ontalan, 
merth e3tendei fooes we3tegh al(l) Eippan, lenkinek nem 
kell, a3 celler el fogyatko3ot(h), a3 my beVvfegeth a3 W r 
1 ftcn borbul busából adot(h), a3 olly pen3 sVvkíegeth bo-
30t(t) hogy a3 dragafagba ket t wagy barom anny pens 
wolt, kibwl megh itilhety felleged, mint leheííen a3, ne 
fumptns cenfum f u pere t. I m m á r ha rebus fa Kis et integ-
rió elegek nem wagyonk a3 naponkent walo keöltlegnek 
be tellieíyteíere, hat myt kell ' embernek kwleömb alla-
l^atrol gondolny, holot(h) anny ke3en alygh wagyon, ki-
ből három e3er embernek egy hoo pen3t adhatna. 

Mind e3eketh mint e3 eleőtt e6 megh montwk(!) ke-
gielmes w r w n k fellegednek, felly wl hal adgya eleghtelen-
íegeönk k y 'miat(t) 3wkfegh minekeonk yo ydeyen beleöle 

k y allanonk, nem mongja a3t fenky, hogy mi miat tonk 
ieőn fogyatko3as, es abból walo karwallas, Mert moftis 
olly emberekteől 3enwedeönk 3ydalmat es gyala3atoth, 
kiknek legh feökeppen kellene a3 the felleged akarat t ia th 
oltalma3ny, de my megh ekedigh the fellegednek hogy 

- Helyesen Nisandsi = a tulájdonképeni államtitkár, aki a 
fermánokra s általában a kancelláriában kiállított okmányokra — 
mintán azokat a rejsz-efendi signálta — felrajzolta a tugrát. 
\(Thnry.) 
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kewefebb ban tail 3er3eönk tewrteönk es cliak niegtönk 
alatta, Mofti6 e3t emliteny nem emendal ta tny kewan-
n y w k ; merth. olly niawal ia e3, mel ly curando laeditur. 

Wadnak esen k y w l kegielmes uronk teőb(b) es olly 
okokis, kiket Itudiose nem a k a r u n k fellegednek eleibe 
teryteny, ne iitillye felleged a3t, liogy mi e3t ar te kereí-
íewk, es coacervallywk, hanem chak a3okat 3amlal lywk 
eleő melliek luce meridiana clairiora íunt, et nobis velis 
equisque contendentibus, non lecus illae quam illae ho-
mericc Syrtes et Charybdis occurrunt . 

The fellegednek a3erth keőnyeőrgeőnk, felleged 
kegielmelíegeth we twen reánk, a3 my kilded 3olgala-
t u n k a t h "wegye kegielmes newen, A3 my fogyatko3as 
eiet(t) wolna, a3t felleged nem malitie, hanem vir ium 
tenuitati; tulaidonicha, es e3 mof t any oraba adgyon 3a-
badlagoth felleged el>be\Vl walo k i allaíra, mert lemmi 
uton e3tendeőnk u tán ebbe m y gondoth nem wilelhe-
teonk. Tarclia megh Il ten fellegedet yo egeffegbe. Albae 
Julie die 22 Decembris, Anno Domini 1583. 

Maiestatis Yestrae 'Sacrae 
llumillimi et perpetui Servitores 

Alexander K e n d y V. Kowaehoczi 
Ladislaus Som bori 

Post scripta. I m m á r a3 leweleket mind el wege3twk 
Aval a es cliak be keö tny es megh pechyetelni a k a r y w k 
wala eőketh, mikor mind e3ert, f mind egyeb few 3or-
galmatos felleged es ha3ank dolgayerth Sandor wram 3 

ha3ana l ki labay betegefkedele mia t t egynehány nap to I 
foghwa a3 3okoth helyre be nem yeöheteth eggyeöt(!) le-
wen, e3 tegnapi napon 28 Decembris, Borbély GyeörgV 
re3egen, fegywerrel, nagA7 hertelen es furiole reank ro-
hana, holoth mikor nagy fokaigh pancolodot4 es we3e-
kedet(h) wolna, es myes nagy eniberfeg(h)el es t cőr el fel 
3enwedneők, wegre egykeön[kfbe Cancellarius wramba 
akada , es nagy fok ertetlen es modnelkeöl walo 3okkal 

3 így adézték mindig legidősb társukat, Kendy Sándort. 
4 Nem találjuk sehol, pedig tisztán van írva. 



kegde erebiy,5 Melheknek Cancellariu6 wram iok hal(l)-
gatala, es neha neha chak kenyw es lagy felelethy wtan, 
e3 leon weghe. liogy w g y a n ott 3emeönkben rwth gyala-
3atos 3itokkal illethe, gablaiat wonogatwan, fogait t chi-
korgatwan, es wgy mene el teöleönk. Mely dolgáért no-
ha my Barbely Gyeörgyet megh tarto3Íattok, es molt 
íub cultodia wagyon, es gondonkis le3en rea, hogy fuis 
inodis proeedalyunk ellene, minda3al ta l fellegednek aka-
rok rnoft e3ertis er the leere adny, liogy felseged ex hoc 
recenti oalu anrualió mellieben gondolkodgyek a3 my mol-
tany allapatonk feleől, ky th liogy h a illien chendeg es 
bekef'feges allapotban, chak efele renden walo embe-
rek i 6 minden wetkeonk kywol, nulla habita ratione Ma-
iestatis Y r a e Sacrae, nul la Principis, nulla authoritatiö et 
exiftimationiő noítrae, chak ex praeconcepta al iqua ma-
litia, így mernek violalny, my teőrtenheflek egyeb ew-
deőbe, fwkeppen ha 3wksegli egy be gywleíewnket ha-
dakozokeppen kywanna , es egyeb emberektől, es rnicho-
da periculum impendealhaffon innét, mind my magon'k-
ra, í mind penigh in Rempublicam y^tillie the felleged: kit 
my fellegednek nem chak my eret tunk ir tunk moít, ha-
nem a3 wegreió, ha walaki th te felfeged eg wtani6 eb-
ben e3 helyben praeeífe vult cum dignitate, 3wkíegh, 
hogy annak felleged mind tekentetet, í mind pedigh er-
teket adgyon 11033a, ne ex illius contemptu Respublicn, 
e t r imenturn aliquod c a p i a t , a l ioquin lehetet len dologh 
hogyr e f fe le emberek keözeötfh) es illien ewdeőben lagy 
es mellegh(!) sowal fenky, e3eket in officio contineal-
haífa senki rite et legitime munere suo fungi queat. 

6 Talán: ere!ni = őrölni, avagy: érvelni? 

56. 
Grodno, 1584 február 4. 

Báthory István k i r á ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz. Nagy megbotránkozással értemili levelükből 
Borbély György méltatlan eljárásáról. Jol tették, hogy 
ezért fogságba vetették, de mivel nyilván részegfővel 
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cselekedte amit tett, legyenek kímélettel iránta teljesített 
korábbi jó szolgálataiért. 

^Gyulafehérvári kápt. ltár. ötvös műve 42. sz. a. Beke 
1171. reg. 

Stephanas Rex etc. Nagy bánat ta l értet tük az Ke-
gyelmetek leveléből az Borbély György gonosz és mél-
tat lan dolgát. Bizonyára ha t ek in t jük a vétket ű magá-
ban, igen n a g y és bocsánatlan, miérthogy mind az mi 
Személyünk, mind Kegyelmetek igen meg hántatot t vele. 
De ha nézzük azt a ki től adatott, meg gondolván régi 
meg röigzött természetét, ta lálunk mégis valami kicsiny 
levatiot benne, non ex iure, sed ex anirni nostri levitate. 
Tud ja Kegyelmetek, eleitül fogva mi volt az Borbély 
György természeti, ki miat t miis sokszor ugy meg búsul-
tunk. hogy h a nem esmertük volna természetinek emen-
dálhata t lan fogyatkozásait , büntetés nélkül nem h a g y t u k 
volna. De azmivel Isten nem szerette, azt neki nem ad-
hat tuk. Gondoltuk eleitől fogva egyébképen való jámbor 
szolgátat ját .* Az mi az mostani dolgát nézi penig, vethet-
j ü k valami részét az bor ra is; ki noha embert meg nem 
mentene, ha az törvények rigorát néznők, mindazáltal 
könnyebben szoktuk azér t azt szenvedni az mi részeg-
ségből esik. hogynem mint szánszándékkal valót; miért-
hogy az szánszándék tanácsinak, az részegségből való 
penig történetnek tu la jdoni t ta that ik . Azért ez dologban 
egyebet nem Ítélünk a lka lmatosbnak lenni, minthogy 
Kegyelmetek Borbély György természetinek régi fogyat-
kozását meg gondolván, vénséginek idején tisztességé-
ben és életében ez egy causáért meg ne bántsa. Az ű 
régi jámbor szolgalat jának legyen nagyobb tekinteti ez 
egy bor mia t t való történetnél. Okosbeli embernek, ki 
kenyerét tisztességére ötte, elég bünte tés csak ennek 
gyalázat ja is, hogy ilyen hi tvány cselekedetiért szen-
vedte az fogságot; hogy penig életében és tisztességében 
meg nem fogy átkoz t a t j a Kegyelmetek, meg gondolja 

* Borbély György mint kapitány az Erdélyből hozott 160 
lovasa élén István királyt 1579-i és 1580-i had já ra tában szolgálta. 
(Báthory István száraadáskönyve 69—92. lapja több helyén.) 
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minden, hogy Kegyelmetek nem ű érette, hanem az mi 
tekintetünkért mivelte. Müs penig ugy meg feddettük le-
velünk által, hogy emberséges embernek büntetés gya-
nán t eshetik.1 Ha mi egyéb büntetést Kegielmetek rea 
vet, el kell szenvedni. Mindazáltal, ha jó intercessio ál-
tal valami csendességre való mód találtatik lenni, az 
Kegyelmetek itiletére hagytuk, mit kellessék mivelni 
Kegyebneteknek; ha pedig nem, certificáljon minket 
Kegyelmetek, miire hozza dolgát a törvény s addig penig 
4ÍZ Kegyelmetek tetszése szerint való kötél alatt tarthat-
ja Kegyelmetek. Tarcha meg Isten Kegyelmeteket. Datum 
in Arce nostra Regia Grodnensi, die 4 Februarii . Anno 
1584 etc. 

1 Ez a fontosnak tetsző levele, sajnos nem maradt reánk 
-avagy lappang valahol. 

57. 
Grodno, 1584 február 10. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz. A Tompa-féle jószág dolgának elintézését 
belátásukra bízza. 

Gyulafehérvári kápt. ltár, Yízfoltos. Egy sajátkezű beszúrás 
s-al. Ötvös műve 45. sz. a. Beke 1172. regesztája, 

Stephanus Rex etc. Értöt tük az Kegyelmetek nyo-
m á n való kenyergését a Tompa jószágról, kiből, Isten 
lát ja, örömest succuráltunk volna Kegyelmeteknek; de 
nem szenvedé sem ennyi reménséggel tartott szolgáink 
fogyatkozása, kiket az mi Atyánkf ia és az ország szol-
galat jára Kegyelmetök közt kelleték meg telepitenűnk, 
sem penig az Kegyelmetök mostani állapatja. Miérthogv 
ez jószágnak mind itilői s mind competitori volt Kegyel-
metök, semmiképpen Kegyelmetök existimatiojának 
meg bántása [nélkül enjneík invidia[ja] öregbülése nél-
kü l Kegyelmetőknek nem proponálhattunk volna. Az-
ért itt való szolgáinkról való gondolatunkat ez egyszőr 
akarók le tenni, hogy azután Kegyelmetekre és az Ke-
gyelmetök meritumira alkalmatos!) gondunk és tekénte-
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tünk lehessőn. I arch a meg Isten Kegyelmeteket. Da tum 
in Arce nostra Regia Grodnensi, die 10 Februari i . Anno 
Domini 1584. Regni verő nostri Anno Octavo. 

Stephanus R e x ípt 
Külcíme: Magnificis Wolfgango Kovaczioczy et La-

dislao Sombory, Praesidibus Regni nostri Transsi lvaniae 
et fidelibus nobis syncere dilectis. 

58. 
Grodno, 1584 február 16. 

Báthory István ki rá ly az Erdé ly i hármastanácsnak. 

Hűséges szolgálatai jutalmául Szekeres Istvánnak 
Topa falut adván, rendeli, hogy azt neki kézbe adják. 

Gyulaifehérvári kápt. ltár. Budapest, Miscellaneorum Cista 1. 
fase. 1. no. 37. Két sornyi sajátkezű betoldással. 

Stephanus R e x etc. Magnifici etc. Salutem etc. Ze-
kere6 I í tvannak iambor 3olgalattiat meg tekentw§n 
Tompa Mikloltul reánk 3allot(h) io^agbul Topa neweó 
fa lwt 1 mynden igaílagunk(k)al a t t w k neky, ha my a^on 
kirvl rvagion a$ mijt termeni vi$a adot(h) #3 Erde-
lieknek, Haggywk Kegielmeteknek liogy Kegielmetek 
boc3Íaíía embere ke3ebe. Tarc3Ía meg Ilten Kegielme-
teket. Datum in Arce nostra Regia Grodnenfi die 16 
Februari i . Anno domini 1584. Regni vero nostri octauo. 

Stephanus R e x ípt 
1 Ma: Tapaszentkirály Kolozs megyéljen. 

59. 
Grodno, 1584 február 16. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Rendeli, hogy érdemei jutalmául bocsássa Köblös 
falut Lepsényi István megbízottja kezébe. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Ötvös műve 44. sz. a. Beke 
1173. reg. 

Stephanus R e x etc. Lepseni I s tvánnak jámbor szol-
gá la t já t meg tekintvén, Tompa Miklósiul reánk szállott 
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jószágból Köblös nevű fa lu t 1 minden igasságunkkal a d -
tuk neki. H a d j u k Kegyeim etek n ek hogy7 kegyelmetek 
bocsássa embere kézibe. Tarc3a meg Isten kegyelmete-
ket. Datum in arce nostra Grodnensi, 16 Februáriig 
Anno 1584 etc. 

1 Nyilván a szolnokdobo'A ai Magyarköblös. 
Lepsényi egyike volt azoknak, akik István királlyal mentek 

ki Lengyelországba és eleinte mint <1úák, majd udvari megbízott,, 
a király lialáláig szolgálta hűségesen. Neve ekként hétszer fordul 
elő a király udvari számadásai kötetében. 

60. 
Grodno, 1584 február 26. 

Báthory István király az Erdélyi, hármastanácsnak. 

Válasz. Jelentésük valamennyi pontjára reflektálva, 
kitartásra inti őket, hogy ne hallja folyton nyögésüket, 
pénztelenségük miatt. Űjra felhozza például a már aján-
lott boradó behozatalát, megtoldva avval, hogy nemcsak 
szüretkor, hanem a bor eladásakor is 2—2 pénzt szedje-
nek minden veder után s abban ne legyen mentes még a 
vajda bora sem. A váradi erődítés dolgában Baldigara 
jelentése és kívánsága szerint kell eljárni. Rudolf császár 
két hónapra átengedte s ha ő majd ott lesz és Ridolfino 
Domonkos építész (fundator) munkáját jónak találja, 
semmit ellené Gyczy János kapitány nem szólhat. Az 
esedékes gazdasági dolgokban a beküldendő Gyulay 
Pál fog intézkedni. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 90—94, 1. 

Exemplum li terarum Sacrae Regiae Maiestatis per 

Paulum Don datarum. 

Magnificis regni nostri Tranlsyluaniae Praeí idibus 
etc. Nobis sincere diíectis. Magnifici domini nobis ho-
norandi. Salutem. 

A3 kegielmetek lewelebeől megh ertettem, hogy a3 
ado melleth, a3 ayandok b e adalnak wtanna, minden yo 
\vala33al bochiata a3 por ta a3 kegielmetek kewetet, es 
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hogy paraneholatot adoth a3 wegbelieknek, hogy a3 
f a luka t ne pw3t ichak es az el wit t rabokat niegh aggyak. 
A3 w t a n thi kegielmetek kvVleömb kwleömb eircum-
Ítantiakbí,)! es rációkból mutat t ia megh a3 Teöreknek ál-
nok 3y wit, es gono3 gondolatit a3 or3agh f'eleől, es eleÖ3-
3er 1103a eleő a3 Podlodowski halala th , maíod3or a3 
hawaf le ly wayda 1 y3enetit es d i fcur fu fa t l i es a3 Begier 
begii2 D u n a mellet(h) walo telelefeth, Wege3etre a3 weg-
belieknek es egyeb portan walo therekeknek gono3 
ygyeke3eteket, es gerye3tew be3edeketh, hogy7 el állot-
tatok wolna a3 Chia3ar hywfegeteől etc. 

A3 mi illety a3 Podlodowski halalath, by3ony do-
logh hogy a3 Tegenie we3edelme nagy okot adot(h) 
annak, de nem kewefeb(b)et as, hogy 3egeny ann i ra be 
ment wolt, hogy h a r m a d napy yaro feolden wolt a.3 
Chia3ar hadatwl, mely dolgot mikor az BaÜa megh 
ertet(t) soha nem hitte, hogy chak lo wenny keöltem 
wolna, hanem ynkab(b) kemíegbe, hogy woltakeppen 
erchiem mibe wagyon a3 Ka3wl(l)al a3 eő hadok, es e3 
wolt f e w oka a3 hal a lanak. 

A3 hawaííely w a y d a y3enetitli ygy ertem hogy 
awagy yo indulatból awagy benevolentiae captalaíbol 
3armazot(t), mikor penigh a3 eő d i fcur íu f fa t ne3em, ki 
tec!c3ik hogy chak iinmariő megh un ta a3 vrafagoth es 
eöremeít maftiő inducalna, es magat ió in diícrimen vet-
ne, hogy nem mint a s b a a3 tew3be égne, de ut ut le res 
habeant, quod dat accipimuő 30iii3edíagat es barat la-
gat, de tanacliiat nem kewethetywk, mert f tu l tum eít 
fieri perplura , quod poteft eííe per pauciora. 

A3 keoseníeges, 300t melliel a3 leörekek ingirlik a3 
portan, hogy el 3akat ta tök por ta twl , es a3 Bafía 3a-
wat k iwel el bochiata a3 keoweteket, hogy twdgya a3t, 
hogy m a í u w a hitegetnek, de el ne 3akadgyatok wgy 

1 Még mindig Cercel Péter vajda. 
2 Béglerbég azaz bégek bégje, egy-egy helytartóság (ejálet) 

kormányzója, ki alatt több szandsák és szandsákbég állott, 
(ill ury.) * , 
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mond a3 por t a twl , w g y i t i lem hogy e3 a m a 3 regi cant i le-
naáok, k i w e l a 3 segeny kiralytes2 a minde l t igh ye3get tek, 
nein oh o d a h a nioltis w g y a n a3on w a g y o n sa iokba , m e r t 
wgy an a3on tÍ3ta 3ywel es 3eretet tel w a d n a k e w k mof t -
ió a3 ke re3 tyen or3agokhos es ho3zatokió: Á3t ke-
w a n n a e w hogy íe ke3etek, íe l aba tok ne w o l n a 
kiwel mosgana tok , h a n e m mikor akarna ak(k)or wo[n ] -
'ha tna r e á t o k a3 halót, t a n t u m abe f t h o g y abban w o l n a 
a3 t h y í ecur i t a f tok es m e g h m a r a d a í t o k . 

I t t m e g h kell' a3ti6 m o n d a n o m a 3 mi t megh e3 eleottis 
ha l lo t tam es mofti6 hal lok, hogy a 3 k e o w e t e k k i k a 3 
wegbe l iekhe3 es a3 p o r t a r a y a r n a k p a l a m es egyebekis 
nekik íu t tognak , hogy a3 miat( t) we3ne el E r d é l y 
hogy on n e m wennem k i kegemet kesewle tek . H a e3 y g y 
wolna a n y y a w a t k e w a n o m en a3 en hasamnak,- hogy 
meegh n e w e s n e m l em a k a r n a m nem hogy byrnom, de 
a k a r en weg iem ki a s en n e w e m e t h ti kesewle tek , a k a r 
ne, t w g y a a 3 Terek h o g y ha3am a 3 ennekem, es a t t iam-
f ia a3 E r d é l y Waida, e6 t eöbb fok y a m b o r , a ki a3t el 

hiteti a 3 theörekkel , hogy a 3 t e w 3 n e m melegh, a3tió el 
hi tetheti h o g y Íangni6 eí t aqua , p a t r i a n o n chara . 

D e l ia e3 w g y wagyon , hogy exi tuó ac ta p roban t , 
con t ra r iumot ta la lnak a3ok eb(b)en, a3 k ik a3 en w t a n -
nam w a l o y d e w t erik, h a penigh en idembe kel let ik Er -
délynek C3bely expeírientia, add igh migih lora ewlhetek, 
w g y a n e l tembe re i p f a megh m u t a t t i a I l t en me ly 
nagy v a n i t a ó wagyon egeknek e f fe le yt i le tekbe. E n b y -
3ony lem ha3not , k i n e k t e k lem elegh, lem t i tuluí t , k y ne-
kem a n n a l k w l i ó eleegh wagyon , ab(b)9l m a g a m n a k nem 
k e w a n o k ; feőt t ha a3okra ne3nek n e t a l a n kewnn ien megh 
niernek a3ok a s mit a lmodnak , d e a 3 t e rmese te t m e g h 
nem t a g a d h a t o m , eó a 3 en ta r to3a íomat f ine n e f a n d o cri-
mine i a c t u r a q u e ex i f t imat ion is h a t r a nem h a g y h a t o m , 
holoth n o n nobió nat i f umuó , et non f r u f t r a in h u n c gra-
dum evecti etc. 

2a Ér t i II. János választott királyt vagyis János Zsigmond 
fejedelmet, aki t következetesen hivatalos királyi címe szerint szo-
kott leveleiben idézni. 
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Keer a3on kegielmetek, hogy ínodot talalnek, benne 
a3 portan hogy artatlanok lewen ne we^netek, mierth thy 
íemmi okot nem attatok(!) wolna a3 Cliia3ar haragiara, En 
a3 mi modoth eb(b)en talalnom kelleth a3t immár megh 
mi weitem,' a3 portara keowetet kwlthem, hogy nem en 
akaratombol törtenth tuttara(!) a t tam, et íecundum an-
tiqua pacta teörwent es ig&3 teteit igirtem, ha a3t el we-
3Í, le 3al(l) minden dologh, ha penigh (kit nem hÍ3eik) el 
nem wenne es hadat meditálná, quod natura innatum 
eft re cum ordinibus commiinicata a3t kewetem. 

Á3t felette igen chwdalom hogy kegielmetek illien 
nagy defperatiowal y r magok allapatt ia feleől, mint ha 
mingyaraít el nielne az pogány benneteket, ha hadat 
bochiatana, hogy nem vwt kegyelmeteknek] e3ebe en-
nek eleőtte 3a3 eztendeőtwl fogwa han3or wolt Erdelybe 
thörek had, olah waidakkal. SeVvth Theörek Chia3ar 
3emelie lian3or wolt Magyar Or3agba, de a3ert noha 
karral lewth nem nielte el telliefíeg (g) el, es nem myn-
gyaraít 3ekerek ha ta ra ke3ewltenek. 

A3 mi illeti a3 Theörek offeníioiat kegielmetek el-
len welem3b nem nagiob(b) annal, mikor a3 Erdeliek Lip-
pat megh 3alak, es ATuman bek h a d a t !e vagtak.3 awagv 
annal mikor a3 király fia a3 Nemet (t)el egy nehany 
rendbeli kpweti altal tractalt,4 De e3 que coníequentia, 
liogy a3 ko3akok rablottak el Tegenieth,5 es Erdelyre 
haragwt(h) erette. 

De mierthogy az előttis wetet(h) a3 Ilten chiontot 
eleyben. k in ragion. nem wolt alkolmatoííaga a3 1103311-

2i) Olvasandó itt meg lejjebb is így: vélem. 
8 Ez 1551 október 8-án történt, bár ntána a várparancsnok 

(Gers-ei Petiiő János) árulása folytán Lippát Ulumán bég mégis el-
foglalta. Érdekes, hogv erre István király, kortársként emlékszik 
annyi idő multán, levén akkor, mint tizennyolc éves if jú a közeli' 
Temesvár őrségének egyik katonája. 

4 E követek egyike ma,ga a király volt 1565—65 közt, 
mikor ezek a tárgyalások János Zsigmond megbízásából Bécsben 
folytak s avval végződtek, hogy Báthory Istvánt fogságba vetet 
ték. amelyből nagy nehezen csupán 1567 nyarán szabadulhatott 

5 A már többször hivatkozott Tighina vára. 
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wallafra, es diííimulalva a3 gono3 3Íwet el h a j t o t t a , 
de foka el nem feleitette, fern feleiti, walamikor Ilten 
reánk bochiatia a3 Efopica oui6 alolis fel 3awarya a3 wi-
3et, nem hogy a3 pogan nelelien a3 k e r t i e n h e 3 okoth, de 
megh egyebnekis facile eít cauíam invenire, qui vult ab 
amicitia difcedere. Ninch a3erth íemmi 03 wilagy ta-
nach ki Erdeit ex t ra peric ulum teheífe, es vei diutur-
nam (non autem perpetuam) íecuritatem certo proinit-
tera pofiit. Oka merth terek (k) el wagyon kew3ewnk, 
kinek ninch hyty, Iiatalma nagy, kmek chak líten or-
wof(s)aga, neque tarnen defperandum est, hanem morte 
maiorum poft Deurn ad q neque media defcendendum, 
pellem pro pelle, et omnia denique demu6 pro anima 
noftra. 

A3 nilwan a3 ty kegielmetek megh maradafanak 
l í ten wtan nagy fundamentoma, hogy a3 Thewrek ke-
hibe, es kewaltkeppen a3 portara ne gyermeket, ne niel-
weít, ne i tupiduft , ne puíilanimuft, ne fordiduft es 
feöfwent, hanem emberi,eges embereket] 1. yartaffátok; 
tewbbet yrhatnek err^l miképpen ehwdalliak kwlfew né-
pek, a3 kik lat t iak a3 ti portán levő refidens keöwetei-
teket, ha periculum nem wolnayó az olyanokban, múl-
túm tarnen decedit de dignitate regni: Sapienti fatis. 

A3t fern kell' kegielmeteknek el lial(l)gatni kirewl 
enni ydeőtwl ,fogwa fiboktunk.5a hogy publicum erariu-
motli 3er3enetek, kibwl a3 extraordinarias neceffitates 
prouidealnatok. Kyre ha kegielmetek apponallia akarat-
tiath, nem nagy dolog(g)al megh lehet, ha minden chie-
ber borra mikor be 3\Vrik chak kett pen3t, es mikor ki 
arulliak akkori6 chak kett pen3t wetnetek, es abb^l 
fenki se wr, fe a33ony yo3aga es 3emelie, feőtt 
a 3 waidaye fe wolna exemptus. Nem kewes fumma 
gywlne. E3 eggyel en chak exempli caufa yrom, a3 
tewb(b) affele accidentiakr^l gondolkodhatik kegielmetek 
01*3 a gwl. effelewel megh nem fogyatko3nek a3 kewffegh, 
mer tb a3 ygen segenie femmit nem fy3etne, a3 igen 

5a Értendő: zsibongtunk. 
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ka3claga penigh, kinek hw3 harminc3 chieber bora wol-
na, eggik cheber arrawal megh erne. Á3onkeppen a3 
korchioman. Nam ( hak warof'okba mikor waros 3amara, 
a wagy falwkon ur 3amara áru lnák bortis felieb aruliak 
egy peng (z) el, mierth nem decedalna a3 waras awagy 
Nemes ember effele yewwdelmebwl or3ag yawaerth 
etc.5b 

A3 Scipio6 adöííagath a3 Báthory I f twan Iok3or 
walo therekedesere reánk kellet(t) wenneonk; nem mi-
weltem wolna, ha a t t iafy nem leött wolna, wgy emle-
kesem leweletis attam rwla, chwdalom hogy ha megh 
nem kwlthe kegielmeteknek a3 leweletb, a3erth kegiel-
metek 3abadicha el a3 tar taft , es iga3Íchia el Scipiowal, 
welem°*a3 ew adoífagan kywol. a3 melliel tarto3oth a3 3e-
geny batiamnak nem nagy fumma Ie3en, es harminczad-
gyath, ha mit a3 or3agbol ki winne Scipio, ecc3eri6 
ma33ori6 abban twdwan, contentaltatek etc. 

Bochkay Ef twan a3 en itiletem 3erentes nem lehet 
immár affiduuó a3 komornikíagba. Meltan a3erth le 
3al(l)ithattia kegielmetek csak hogy íuis modi6 et per 
in directum, yntwen a3 3orgalmatoffagra. es 3wntelen 
walo ielen letelre. eő maga okot ad ar ra etc. 

Az Warad eppitefe felewl, mi legyen a3 kegielme-
tek ertelme ertem, de en nem afíencialhatok annak 
hogy annv fok kewlcheg(g)el chenalt munkatl i moft az. 
wegebe walami i 11 forrni6 f tructurawal megh chwfol-
lywk, ut huinano capiti ceruicem equinam inponamus(!) 
kewaltkeppen hogy nem oly hewen kewtitek meegh 
reánk. Idewt ad Iften elwegesefehes. A ;̂ mi illeti a3 
Gyc3y János itiletet a3 fundator Dominicus felewl, 
h a nem eímertem wolna Dominicnft, el hinnem, de 
mierthogy efmerem, chwdalom inkab(b) hogy Gyczy Ja-

5l> Javítva az Erdélyi Múzeumi kötet 330—2. lapjáról. 
6 Ilyen hozzá hasonló kereskedő társai többen is jártak ez-

időben Erdélyben. 
e* Olvasandó így: vélem. 
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nos uexallia ki femmit nem twcl 11033a.oa lm' oda kwltem 
leweleth Dominicuínak, megh erti kegielmetek a3 ew 
mentíegetis. De hogy inkab(b) conftallyon e3 dologh, 
lm megh engette Chia3ar hogy a3 ew fundatora Baldi-
gara kett holnapigh ott lehellen, felette yo wolna ha 
kegielmetek keo33eől ki mehetne ak(k)orra, megh tecc3Ík 
h a a3ys oll i an twdatlannak itilli Domini cult mint Gy-
C3y János, ottan mait kereíwnk heliebe, ha penigh 
elegh embernek itüi, rea, a3 Gyczy János dolga ehak a3 
Wolna, hogy a3 miweft, es inateriat íuppeditalna. At-
twl lem kell' felny hogy Theörek a3t megh erchie, de 
ha megh erteneis abb^l femmi nelielíegh nem yewnne, 
merth regen erti hogy o l a j fundatorok wadnak es che-
nalliak, a3t penigh nem kell' hyrdetni hogy Chiasare, 
hanem eleegh wy fundator neweth neki adriy. Awal Do-
minicu It fenki nem wadolhattia hogy walamit el ron-
tott wolna e3 egy hi twan feöld baítianal egiebeth, kit 
mygh el nem bontottak wolna, akar ki fem chenalha-
toth wolna wyob(b)at. 

A3t mindennel inkab(b) ehywdalom hogy a3t yrya 
kegielmetek hogy Taínadothió el kertek a3 ok (k) al hogy 
en Báthory Miklofnak atfam wolna, D e efféle hyreket 
affele marcona ro3 kewetek 3er3enek mind, a3 kiketh 
moft ke3deth kegielmetek es^Gycsy János Theörek ke-
3ebe6b yartatni , hogy twdna a3th a3 Theörek chak gon-
dolnyes a3 mit en privatim Bathori M'iklolíal lewel al-
tal yrogatok, ha affele chachogo arwlok nem faragnak 
eseketh; k y minda3altal hamió mert lem attam lem 
adom fem Báthory Miklofnak lem egyebnek, ha borath 
bu3aiat neki wagy mainak adom, es elewth lem wolt a3 
Terek moderatora a3 ott walo yeöwedelemnek, de a3 
fele yamborok mongyak megh a3tis, myerthogy Bihart, 
Pwfpeökit, Tamalitli el kertek, tisen hat e3tendeöwel 
a3eleőtt, miérthogy Kere3t3eget el rablak, es ugyan 

6a Domenico Ridolfino jeles erődítési mérnöik, aki István 
királyi! az oroszok elleni hadjára ta i alatt, 1579 eleje óta szolgálta. 

6b Értendő így: közibe. 

Báthory István levélváltása. 10 I 
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megh. uítromlak, egieb aprólék r a b Las minid en yd em be, 
I mind a3 3egeny k i rá ly ydeiebe 3anta lan lewth, mind-
asal tal folia ylien nagy remwleít nem lat (t) am mint moít 
a3 negv fa lw rablaía uthan, Nem iga3gat b a t a r t a3 
Tlieörek, ygen twggya ew Gálos Pe t r i ba Biliar warm e-
gyebe7 wagyon w a g y Zabolchba, es ha twdnays íemmit 
nem ne3ue ew arra. hanem ubique rapi t et rapit , a3 ew 
3okoth ternie3ety 3erenth. 

A3 3egenv Banff y György a r w a y feleől nem twdok 
mit mondanom, am w a d n a k a t t ia f iay , a3ok laí íak merth 
eők ke3elbek, ha a3ra rea menne A p a f f y Istwan, hogy 
marhaiarpl es yeöwedelmerol inventar iumot es limita-
tiotli in terponalnanak a3ok a k ik teí tamentomofok es 
a t t iaf iak, megh ta la lnak yewwendeőbe 33 a r w a k a3 
eőweket. 

E3 napokban Pa l deákot8 k y bochiatom es minden 
dologrul beőwebben y3enek kegielmeteknek. 

A3 Ber3eiiicei ho33w t rac ta tu fanak miclioda wege 
lewtt, y m y rwa kwl tem kegielmeteknek az C h i a 3 a r w a -
la3at, ha 33 yo3agoehkat ne3(3)wk mely megh h a t r a wala 
Zinirwarallian, kewes dolog, ha 33 conditiot, kite3elewt(li) 
ngyen fem emiitettek, 03 oly nodus ki t nem Baniaerth.9 

de Caífaert l i feni acceptalnek. Tarcl ia megh l í t en ke-
gyelmeteket. Keölth Grodnan. Dominica Reminiscere, 
Anno 1584. • 

Stephanus Rex fp t 
7 A fentebbiekkel együtt mincl biharmegyci falvak. 
8 Gyiüav Pál, ámbár ekkor már titkári rangja volt. 
9 Nagybánya röviden használt neve. 

61. 
Wilno, 1584 március 15. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Jelentést kíván a portai dolgokról, amelyekről rég 
nem tud semmit, annak ellenére, hogy oda emberét 
küldte. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ötvös műve 45. sz, a, Beke 1174, 
reg. A király hat sornyi sajátkezű utóiratával. 



3584 márc . 13 61—62. i r a t 147 

Steplianus Rex etc. Az Portarul immár sok üdeje, 
liogy semmit nem értünk, noha oda emberünk vagyon,1 

-azért ti Kegyelmetek mind az persiai dolgokrul, mind 
peniglen az Portának állapatjárul, mind egyéb oda be 
való dolgokrul, ha mit tudásra méltót hallana, ad ja tud-
tunkra; ha peniglen ezenközben az mi emberünk előbb 
megh érkezik az Portárul, miis bizonyossá tiszszök Ke-
gyelmeteket mindenekről. Tar«dia meg Isten Kegyelme-
teket. Datum in arce nostra Regia Vilnensi, 13 mensis 
Mártii Anno Domini 1584. Regni vero nostri anno Nono. 

Mar 63 levelet megh Írattuk vala, mikor a3 Porta-
rul hireni juta. lítennek hala, ott minden dolgaink jo 
vegben vagyon, sőt a3 tirek loha nagyobb maga a jan-
lasat nem jelentette, mint most, es int a3 jo zomzedsagra. 
A3 Margai levelet im Kegyelmeteknek küldtem. 

Stephanus Rex fpt 
1 Zlotowski, követ, aki negyven főnyi kíséretével 1584 január 

17-én érkezett a portára. (Evzing jelentése; Hurtnuzaki: Documenite 
XT. köt. 675. 1.) 

62. 
Wilno, 1584 már cin-; 26. 

Báthory István király az Erdélyi hármástanácsnak. 

Nézzen utána, igaz-e, hogy az udvarhelyieknek bor-
mérési joga volt s ha nem, szüntesse azt meg. 

Qrsz. ltár. Budapest. Gyulafehérvári lymbus I. 4. 1569 számú 
borítékban. 

Stephanus Rex etc. Talaltak meg minkett az Vd-
uarheliek keönieorgilekkel ielentwin, hogy az my 
at iankfia Báthory I í twan capitanlagaba arultatott 
uoltt kiremib1 zerinth maga znkfigire bortli ki keozeot-
tok, mely zoka;ít az u tanna ualo tiztartoki6 keouett-
uin, talaltak uoltt (!) megh rolla áz mi megh holtt zerel-
mes atliiankf'iat, ki megi6 haté a uoltt hogj az bor aru-
laííal eokett az tizt(t) ártok ne bantanak. Azirth ty Ke-
gyelmetek ez dolognak bizonyobkeppen mennien uigire, 

1 Nyilván kirmes-1 jelent, a tavaszi egyházi ünnepet, amikor 
. -szabad volt mindenütt a bormérés, 

ic* 
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liogy ha az megh holt Janoó király ideiben, uagy mi ott 
liteonkbe, auagy pediglen az my meg holtt a th iankf ia 
ideiben kezdetet(h) az uellek ualo bor arultataínak zo-
kaía; e6 h a eleiteol fogwa arul tanak borth! keozeotteok. 
Aihol penig ugv talaltatik. hogy czak per abuíum. moí-
tanfag kez(d)tek uolna, tollallia Kegyelmetek tellieííig-
gel; ha penig eleyteol fogwa zoka6 uolth, mitigallia Ke-
gyelmetek oly móddal, ki miatt n e niomoroggiek meg az 
zeginy keoffig. Taréba meg Iíten Kegyelmeteket. Da tum 
in arce noítra Regia Vilnenfj, vigeíima fexta die men-
íis Mártii, anno domiaii millefimo, Quingentefimo. octo-
gefimo Quarto etc. 

63. 
Grodno, 1584 május 5. 

Báthory István ki rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 
Legyen gondjuk, hogy a kolozsvári szeminárium-

ban tanuló Bilina Miklós nevű lengyel i f j ú a fejedelem 
(Báthory Zsigmond) társaságában nevelkedjék tovább. 

Gyulafehérvári kápt . Itár. ötvös műve 46. sz. a. Fontes 
Rerum Trans. II. köt. 74—75. 1. Beke 1176. reg. 

Stephanus Rex etc. Ex commendatione quorundam 
praestantium virorum intelleximus, esse quendam no-
bili prosapia ortum puerum Polonum1 nomine Nico-
laum Bilina a kolozsvári szemináriumban s ezért rendel-
jük, hogy „exploratis itaque morum, vitae ac indolis 
ipsius pueri rationibus, adhibita cura victus, amictus 
atque sustentationis eiusdem" intézkedjetek a megadott 
módon. Datum in arce nostra Regia Grodnensi, tertia 
die mensis Maii. Anno Domini 1584 etc. 

64. 
^Grodno, 1584 május 6. 

Báthory István kirá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Rendeli, küldjék be neki azt a lovat, melyet ott 
Thorma Kristóf vett volt meg Podlodorvsky orra elől. 

1 Hibásan irva: Polonicum, amit aláíráskor a király észre-
vevén, kijavított . 
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Gyulafehérvári kápt. ltár. Ötvös műve. 47. sz. a. Beke 1177, 
és Petrichevich 464. sz. a. reg. A király két sornyi sajátkezű 
utóiratával. 1 

Stephanus Rex etc. É r t jük hogy az szegény Pod-
lodowsky mely lovakat mi számunkra vött volt, annak 
az legjobbikát Hhorma Kristóf vötte volna meg. Azért 
ti Kegyelmetek végére menjen, ka az leszen az ló, kü ld j e 
be minekünk, kiről őtet megh elégítjük. Tarcha megli Is-
ten Kegyelmeteket. Datum in arce nostra Grodnensi, 6» 
Maii Anno 1584. Regni verő nostri Nono. 

Probalja meg Horváth Ko^ma, h a nekünk valo. 
Stephanus Rex ípt 

65. 
Gyulafehérvár, 1584 május 15. 

Az Erdélyi bármasíanács Báthory István királynak. 

A török betörések és rablások ügyében Márgay a? 
portán igen jól eljárt és szigorú parancsokat eszközölt 
ki a bégekhez, ha ugyan azokat végrehajtják. E végett 
az új budai basához is embert küldtek a tanácsurak, 
aki teljes jóakaratát ígérte, de kívánja a Halul bég tef-
tere szerinti birtokrendezést. Tamáshidánál a Körösön 
át a török hidat készülvén csinálni, azt a kállaiak elrortx 
tották, de mivel újra megcsinálták, panaszt küldtek 
miatta a portára, lévén az ártalmára az egész vidék la-
kosságának, mélyet a hídon keresztül az eddiginél is 
könnyebben fognak majd zsarolni és bántani. Egy most 
érkezeit csausz az Erdélyben tartózkodó Ivásku logofet 
és társai kiadatását követelte, de miután neki István ki-
rály menlevelet adott, kívánságát nem teljesítették, ha-
nem titkon megüzenték a menekülteknek, hogy amint 
lehet szépszerével hagyják el az országot, hogy elkerül-
jék a szultán haragját. Megkapták a Zamoyski János 
kancellártól beküldött házasságlevelet és függőpecsétes 
okmányokat a Báthory Grizeldiszszel adandó 40.000 fo-
rintnyi hozományról és éllenhozományról. Ez ugyan nem 
igen egyezik az erdélyi törvényekkel és szokásokkal, de 
oltani jószágokról szólván, István királyra bízzák helyes 
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elintézését. Apafi Gergely ítélömester és Csáky Dienes 
hirtelen halála miatt kérdik, mit kezdjenek ez utóbbi 
hátramaradt négy fontos oégházával és ki viselje gond-
ját feleségének és árváinak? A Szentgyörgy nap utáni 
országgyűlésen belügyekkel kívántak foglalkozni, de a 
rendek meglepetésszerűen avval álltak elő, hogy díszes 
küldöttséget menesztenek a királyhoz, kérve, engedje 
meg nekik, hogy szabadon válasszanak maguk közül 
kormányzót. A hármastanács igyekezett ugyan őket er-
ről lebeszélni, avval is érvelvén, hogy e dologban várjak 
a király végzését; de nem mentek vele semmire s végre 
is kénytelenek voltak szándékukhoz hozzájárulni. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 96—102. 1. A havasalföldi 
pribég boérokról szóló részét k iadtam a Documente II. köt. 
299—501. 1. 

Sacra Regia Maiestas domine, domine nobis clemen-
tiífime. 

Post fideliUm ac perpetuorum servitiorum noítrorum 
in gratiam Maiestatis Vestrae Sacrae bumillimam com-
meiidatioiiem. ^ 

A3 Wr Iftentbpl felfegednek minden yokath, yo 
egeflegeth, I 1 0 3 3 W elet elli, es Zerencbies byrodalmath 
kewanonk minth kegielmes wrwnknak. 

Wrwnk ew Nagyfaga feleol a3t yrhatty wk felseged-
nek, hogy Iítennek legyen hala yo egeffegben wagyon, 
es mind tanul f agaiba, f mind egyeb allapáttiaba, wgy 
newekedik a minth iflenllto? kewannyuk. 

Thowabba kegielmes wrwnk felsegednek yt t walo 
dol gainkrpl äst yrhat ty wk, hogy a minth felsegednek 
as elewt(!) erhethetíere attwk, hogy a3 minemeo paran-
chiolatokath a3 portáról as rablás feleol ho3tak wolth 
a3 wtegbeliekre, a sokat my myngyara.lt nekik megh 
kewlde3twk wolth, es thereketteönk ereőífgn e melleth 
33 Begekne], hogy a3 el wytt segenyfegeth megh 3aba-
ditnatok. De lem a s Chia3ar parancholatíia 11 ak, fem as 
my theörekedefeönknek helye nem wolt nalok, chak 
eggyethi6 a3 3egeny nepbera megh nem sabaditottanak, 
hanem chak wgy' minden wegli nelkeöl, kwleomb kw~ 
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leomtal fele effugiomokkal , bochat tak \vi33a emberinket, 
k i t mikor la t tonk wolna, es innen itilneök, hogy h a est 
keönnien liadnok, e3 wtanió nagiob (b) dolgoth cheleked-
hettnenek rai tonk, tecc3ek a3, hogy eímegh a3 portat 
wyonnan megh ta la lywk pana3t tegyeÖnk wyonnan az 
Begekre, es ereöííen iní tal lyunk, hogy eímegh wyob(b) 
es ereöHeb(b) parancholatokat aggianak reaiok, hogy 
a 3 elwitt rabok megh adaf íanak , mind a3 fewldnek e3 
w t a n bekefíegh adalfek tlieőlek, Melly dologban Margay 
If wan" eleegh hywen chelekedetk, mind a3 Baííakra, Í 
mind a3 Begekre ereős paranchola tokat keöldeth es 3er-
3eth, hogy mingyara í t a3 elwit t rabokat tÍ3tek el we-
tele, es feiek weseííe alath megh bochiallak, es e3 utan 
femmi hodlaft es rablaft e3 byrodalomba ne tegyenek. 
E3eket a3 paranchiolatokat eímegh el keöldetteök wala 
nekiek. de w g y a n e3ekkelis lemmit nem efficiall iat twnk 
nalok, ki eggiel, ky mai fal men thy magát , minden inten-
tioiok a3, hogy e3t chak így wnta f fak , es teöreffek el 
weleönk. 

Az Buday Baffa1 mikor a 3 eleöbbeny parancholat-
t ia t ho3tak w a l a Chia3amak, meegh akkor k i nem er-
ke3et wala 3ekiben, hanem ym nem regen hogy megh 
er te t twk wolt k y yeöwefetb, myngya ra í t feö emberin-
keth a iandekkal ho33aia bochiatwan, es e3 w y tÍ3tiben 
megh la ta twan wr\vrnk newewel, e3 rablas dolgarobó 
isenteönk wolt neky, theörekedwen nala, hogy a3 el 
wi t t rabokat megh adaífa, es effele rablaítol e3 wtan 
megh tar to3taffa a3 wegbelieket, k y r e eleegh keönyeo 
wala33onk leött theölle, mert a' ki ew ydeiebe nem leött, 
arrpl a3t izente, hogy lemmit nem tehet, de e3 wtan 
a3on le3en, hogy femmi bantafonk onnan ne legyen, 
chak hogy a3 melly fa luk Halulbegh tef f terebe wad-
nak , a3okat»mind be kwlgywk, mert azokrol nekies ta-
nul laga wolna, hogy ha be nem mennek, megh hagya 
bodoltatni ewket , ki ha wgy Ie3en, e3 eleegh we3edelem 

* Az 1576—77-ik években mint cubicularius szolgált a király 
udvarában. Neve természetesein: István! 

1 Ez már Szinán basa, 1585 december óta. 
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a n n a k a3 feöldnek, mert a b b a a3 tef f terbe , ki y t t na -
lonkió wagyon eleegh f a l w k wadnak be yrwa, kik mind 
eddigis liodJatlanok woltak, Immaris penigh egy ne-
b a n y fa lwra , wgy mint Biharra, Zenth Janóira, Tha-
maíyra , Bikachra, Radwanra , Kefha3ra, kik mind a3 
Beretthion innen wadnak 2 liodoltato leweleketh yr tanak , 
es ereőífen feniegetik rabla í ía l ewketh, h a be nem men-
nek, Seött minden eött a3 wegekben ke3ewlneki6, hogy 
efmegh walamith indicbahak. keÖ3 h y r a3, hogy Warad 
tar thomania t rabolliak el, kiben mind a 3 kett Baífa-
íagh alpi walo Theörekek eggyeöth le3nek, My ym 
a3erth e3 wtol3orv lewelekethió, k ik keÖ3eth elmegh 
a 3 Buday Balfanakis wolt lewele megh keoíde3tf>k wolt 
nekik, kikkel chak annit, mint a3 eleöbeniekkel ba3-
naltomk. E3t l a t tywk hogy a mit miwelni ^karnak, ab-
b a n modöth keonnien talalnak. Mind a3 altal mi a 3 
gondwiíeleft^l e3 wtan fem 3eönonk megh, hanem a 
mith legh nagyobbat miwelhetonk a3 3egei;yíegh megh 
3abadulafaer th , ha 3Ínten kapwchiat 3 kelletikió a3 por-
tarol kerneonk, kiwel onnanió on3olanak l<enneönkeÜi, 
es yttiG a3 wegekbe nemelliek adgyak tanachul, min-
denth ke3ek leseönk megh keferteny. 

Thowabba e3 ydeö a la th ym chak nem regen oda 
k i illien w y dologhi6 theörtenth. A3 Gywlay Begh 
Thamafhydana l a3 Keöreffen k y 63 eleött foha nem 
wolth, hydat l i chenaltatoth, kynek illien pre textuí t 
3eör3et(h), hogvT erre a3 Emingek4 kertek, es Chia3arpa-
rancholatt iatis ho3tak neky, hogy myngyara í t a3 uton 
varoknak es kerefkedeöknek keönyeobfegekerth megh 
ohenaltaffa, kyrol yr th wolt, a3 Bek a3 Warady kap i -
tannaki6 hogy ewió a3 onnan walokkal fegit(t)effe a3 
hvda th megh ehenalny, holot(t) Waradnakis annak a3 

2 Valamennyi Bihar megyében, de egyrészök ma már nincs 
meg ily néven. 

3 Kapudsi, helyesebben kapudsi-basi = leginkább politikai 
küldetésekre alkalmazott tisztek, de inkább csak a birodalomban. 
(Thnry.) 

4 Eming vagy emin = felügyelő, intendáns. (Thurv.) 
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hidnak ott lethe. a3 eleefnek es egy eb fele marhanak 
keöniebben walo oda witeleerth nagy legetlegere lenne. 
F^t mf a' Theörek sandekat maid cliak akkor ertetfwk 
megli a3 Warady kapitanto!, mikor ymmar a3 bid che-
nalalho3 maid ho33ais ke3d ettek wolth. Mánd 
a3 altal latwan ennek nagy ar talmas woltat, bogy ke-
waltkeppen e3. cliak annak a3 fewldnek nagyob(b) es 
keöny ebben walo el pii3tulafara nezne, í rank kapi tan 
wramnak, liogy yo ydeien megh akkor, mikor a ' ma-
teriat comportaltak erre, ennek eleit kelleth wolna venni, 
es meegh moltis, nem chak 3eep 30wal, hanem wgyan 
walami ke3wlettel ereö mutataflalis, wgv a3erth hogy 
re ipla íemmit ne miwellien impedialni kellene, hogy 
femmikeppen a3t weglie3 nem wihetnek. Ha penigh 
aniiyra wolna a3 dologh hogy a3 hvda t ymmar el kc3-
dettek wolna, es nem íokara megh is chinalnak, tahat 
a3on lenne, es walami uthon, ma6 emberek altal, wgy 
hogy a3 ew newe benne ne forogna, a3 ma6 partiakat2® 
wenne rea, hogy hannak a' wagy egetnek el a3 hidat. 

Erre kapitan wram a3th yra, hog>' a3 hyda th igen 
gyorían megh chenaltattak- ^wolth, kire a3 kallayak5 

chak magokthol, lemmi erthelmek onnan eo theőleök 
rola nem lewen. minth egy hatwan lowal reaió mentek 
wolt, de keweleth efficialhattanak, merth a my ke-
wefleth el hantanak w7olt benne, a3t ylmegh ygen ha-
mar megh epitettek. D e moít eímegh mindeneöth a3 
hodlot(t) 3egenyíegnek megh ha t t ak wolna, hogy 3eke-
rekkel ke3ek lennének, hogy mihelt parancholnak myn-
gyaraft faath es we33eöth winnenek a howa monda-
nak. A3 hvre mind a3 wolth egv falkaigh, hogy Kerel- , 
ereth akarnanak, a3 Thornios egyház keöreöl Caltel-
lyt chenalny, De ym moít yra megh GVC3Í János, hogy 
Gywlanak a3 warat epitik megh, es arra hordanak a3 
íok faath, mind a neegy Begíegh, Gywlay, Jeney, Lippav 

2 a Máspartinak nevezték az erdélyiek a fn agy ár országi azaz 
királypárti embei-eket. akiket másként németpártinak is mondtak. 

5 Azaz Nagykálló lakói, ekkor még régi ép. várral. 
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es Chanady alol, miwelliogy félnének a3on, hogy felséged 
a3 Nemet (t) el, a minth ertettek wo Ina, megli bekell eth 
wolna, es reaiok walo indulatt ia wolna felsegednek. 

Myerthogy pedigh ennek a3 Thamaíy hídnak eppi-
téié nagy fufpieioth ho3oth mindiaiunknak, hogy e3t 
ewk walanri nagyobb dolognak tekintetiertli, kyre chak 
ydeöth es occafioth warnak chenaltattak, es ha egieb nem 
lenneis chak e3Ís nagy commoditafokra lenne, liogy 
ason altal keöniebben' es hamarabban minden fele el 
erke3hetnenek, wgy tecc3ek hogy 63th igy el ne hall-
gattok, hanem a3 portanak pana3th tegyeönk feleöle. 
Annak okaerth embereönket bochattwk oda e3 napok-
ban, es a3 minth leg ióbban tuttunk(!) a3 feöldnek rom-
lafat, pu3taíagat cauíalwan, e3 hydnak eppiteíebewl, 
a3on tlieörekedeönk, hogy affele wytaí (t)G az Chiasar At-
name lewele tar ta í ía ellen ott a' feölden, ki annelkeölis 
eleegh infigbe eó rettegeibe wagyon, ne haggyanak len-
ny, a hidath el wonyaftak, es ef(f)ele dolgoktol, kiket 
mind untalan a ßegek magoktpl a3 feöldnek romlaíara 
gondolnak, el foglak ewketh, Maíerth e3ertib keöltheök 
oda embereönket, hogy ottkett(!) fele tekincheii, hal(1)ion 
es erchien mindeneketli, es minden byzonios hyrrel, a3 
porta allapattiarol, kihe3 myes 3abhafíwk ydein yt t ma-
gonkath erteilen menteöl hamareb(b) lehet benneön-
keth. 

A3 wegbeliekkel moít ygy wagyon dolgönk, a3 
portarol pedigh Margay If twan, kit Zenth Gyeörgy 
napigh hat tunk wolth liogy ott legyen nem regen erke-
3ek megh; Iítennek hala íemmi gono3 hyrth , kitol yde 
3Ínten moft tartanonk kellene nem be3el. A3 Balía, 
a 3 eoftnoggya 3erenth, minden yo akarat t iath mutatt ia 
ho33ank, nagyon mon(d)ta neki, hogy femmitql ne tar-
chionk, ne felyunk, tarchywk cihák a hywíeghe3 ma-
gonkath, es hogy a3 wegbelUek e3 u tan íemmith ray-
tonk nem chielekednenek. Mongya a3ti6 hogy akinek 
a3 TJieöinesuary Baífafagot a3 eleÖtt at tak wolth, a3 

/ 

6 Olvasandó: újítást. 
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mind addigh theörekedeth, liogry maas Baffafagoth a^ 
tengeren tliwl 3er3et(t) magának, e^t pedigh a3 Theö-
meíwary Baffafagoth mainak attak, ki O^man Baífa-
wal Keffebe6a wolt, es onnan yone ymmar heleebe. A3 
Gywlay Begethes megh walto3tattak, es Zigetbe6b me-
gyen, es as yew yde Gywlara. 

Im 3inte moít egy Chawsió yeött a3 portarol, a3 
Chiá3ar lewelenek kit ho3ot(h) a3 fummaia chak e3, mi-
wel hogy ertettenek wolth yde effele walami hady indu-
latoth, yrnok megh mingyaraft iga3an, ha mit effeleth, 
wagy Nemeth partról, wagy egyebeönnen ertettpnk 
wolna, a3 a3, a minth e3eonkbe wcsewk, chak kemíegh, 
latas, hallas minden dolgok. 

A3 eleöth peniglen egynehány nappal Hawasal-
feöldebpl a3 Waida köwetiwel mas Chau3Ís yeött wala 
hozzánk, e3 altal Chiasar a3t paranchollia wala, liogy 
a3 melly oláh boerok, wgy mint Iwachko, Demeter 
Wornik, es a3 teöbby, onnan y d e 3ektenek wolna, a30-
kath a3 Waidanak mingyaraft be kewlgywk, A3 Waidais 
ereöífen inftal wala, mind lewele, mind ke<>wete altal, , 
hogy ebbe, illien melto kewanfagaba, miwelhogy esek 
a Boerok, es kewaltkeppen e3 a Demeter Wornik, a 
Chiasarnak fokkal wolna ados, melly adofagoth moít 
theölle megh kewannanak. az eo baratfaganak, es I103-
3ank walo yo akarat tyanak tekintettyerth. e6 aserthis 
hogy e3sel minden feleőleónk walo fuípiciokat, es fi* 
nif t ra informaciokat, kiben nioftió fekwnnenk a3 por-
tan, el tawo3tathatnank, kedwet ne 3egneők, hanem 
kewldeneök be ewketh. kiknek arra felelne hogy íemmi 
hanta fok nem lenne, ha mindenről yo es iga3 3amot ad-
nanak neki. E3 dologba egy eleÖ33er eleegli difÄculta-
fokat latonk wala, merth egy feleol al(l)oth eleötteönk 
a3 chiasar parancholattia, a3 Waida refpektuíía, es 
e3 eleött walo exemplumok, megh emleke3wen rola, 

ß a A később Kaf fa nevű krimi tatár-török helység vagy tar-
tomány. 

e b Értendő Sztgetvár, a Zrínyiek egykori várkastélya. 
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hogy mind felíeged ydeiebe, í mind a3 eleött attak yn~ 
nen e fele embereket be a3 waydaknak, masfeleől pe-
digli a3 felíeged Iwachkonak adot(t) aííecuratoriat, 
es a3 3egeny wrunketis kit a3 maiik Boernak Wor-
nik Demeternek adot(t) wolth kelleth megh tekinte-
neonk; mind az altal, mind üláen anceps caníaban a s 
köweteketh sep 30wail tarto3tatwan, es egyebfele ehez 
walo raciokat eleikbe adatwan, titkon mingyaraít em-
bereonketh boohyattwk wala, ky a3 Boerokkal 3embe 
le wen, megh mongya íerio nekik hogy mingyaraít ma-
gokra gondoth wiíelwen ki mennienek e3 orzagbpl, hogy 
mind minketh a3 gondtól, í mind peniglen magokat 
a s wesedelemthol megh oltalma3haííak. Melly dologh 
3Ínten kedwonk 3erenth eííeth, merth liat ew-
nekikis reffen wolth a3 fewlek, es mihelth megh ertet-
tek a3 Chiaw3nak yeöweíeth, mingyaraít k y takarotta-
nak, és moítis walahowa oda wannak, ygy o3tan e re nata 
kenyeö wolth a3 keöweteketh wala33al bochiatanonk 
megh yrwan yga3an mind a Chia3arnak, í mind az Way-
danak hogy noha egy eleös3er ide fogtanak wolt, mind-
a3onaltai nem mer wen yth megh maradny mas bator-
íagoíb helre mentenek wolna. 

E33el ewkió maid contentuíok leönek, chak hogy 
meginth wgyan yt letekbe mas hyris talala ewketh, 
a3onkeppen minketió, hogy mas Boerió, Stanchwl l o -
goff eth neweő, ky nem regen ment wolt be innen a3 
waydaho3 eímegh wyonnan, feleíegewel, gyermekiwel, 
es Chiia3arnak fok kinchiwel 3eöket(t) wolna ky, kit 
a3onkeppen kewaimak wala hogy mingyaraít megh 
kereíteííwk, es be kewlgywk. Ebbenió wgyan ollian 
modon chelekedeenk, el kewldenk kik megh kereííek es 
ha megh talallyak mégis tarto3taííak: kyr^l a3 wav-
danakis chak wgy y3eneenk, hogy ha kesbe akad, gon-
donk le3en rea. Melly Boer annak uthanna a3 kówetek 

• elmeneíe wthan chak hamar kesbenió akada, kith tit-
kon Wywarba kewldeenk, es moít ott wagyon fub cufto-
dia, e3 wtan megh lat tywk mit kölleííek chelekednönk 
wele, ha lehetne eoreÖmeft ad lanienam 3egenth nem 
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adnok, merth ymmar e^ió a w a y d a poít diuturnam li-
mulationem, 11033a ke3detli a3 inactalallioz. Ez hwí-
wetben, liarom lew Boerth, kik ke33eöl eggik Wornik7 

wolt, lierteleii wagatoth le, fogwaió egynehanyath tar th 
bennek, Mindasaltal miérthogy e3 pen3 3edoys wolt, 
a minth mongyak, es íok pen3(3)el, kiben a3erth 63 
tagadaft te3en, m y lem mehetenk e3 idei gl 1 femmiiipk 
bÍ3onioíían wegere, 3eokeoth ki onnan, liÍ33ok, ha megh 
'ertliy, hogy ke3ben wagyon, kr ímien nem hadgya, ha-
nem mindennel fogliia, liogy ke3be wehelle. MinekeÖnk-
is pedigh hogy gondthol, keolchfegtql, es vegyeseitől 
mind a3 portanai, I mind pedigh a3 waidanal megh 
ohalfok magonkath, gondoll i a felfeged, menni modonk 
lehel fen a3 meghtartafaban. 

Thowabba Cancellariu6 Avramnak8 e3 el múlt na-
pokban yeött wa la embere k r a k a v pod3taro3taya 
wrwnkho3, ki altal la ta t ta wrwnkath , es a melleth há-
rom figeő(!) peehetes leweletb kewlde, egyketh a3 
negywen e3er forint dosrpl, es megh anni coritradoírol, 
k i t in dimidia par te bonorum fuoruni inícribalt a330-
niomnak eő Nagyíaganak a3 feleíegenek, Ez a' lewel 
keolth ex actis Cancellariae: a ' kettei felseged keze 
yra ía alatli walok, Melliekben felseged aduitalaít9  

adoth in bonis Retierymses, Knilinenfis,10 mind a3 ket-
teőnek, Mi a3 keöwetet a mint illet(t) tÍ3teffeg(g)el ex-
pedialoik, a3 lewelek dolgabol felsegedre muta tank 
hogy" a mi felseged akarattia, a33al wrwnk is content u6 
le3en, Jóllehet penigh miinekeönk e3 dologho3 kewes 
30onk lehetne, holoth te felseged arbitr iumaba wagyon 
ennek minden allapattia, Mindasaltal a minemw gon-
dolatink erreől wad nak the felsegednek, pro debiti nof-
tri ratione minden yo wegre egynehány 3owal aka-

7 Vornik (dvornik) a moldva-havasalföldieknél a belügyek 
legfőbb őre nagy bojár méltóság. • 

8 Értendő: Zamoyski János lengyel kancellár. 
9 Helyesen: ad vitalitást vagyis azt. hogy a megnevezett jó-

szágokat Báthory Griseklis haláláig használhatja, 
. 10 A király ez adománylevele szövegét magyar vonatkozású 

birtokügyi oklevéltárában fogom közölni. 1 • 
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rpk megli yelenteny. Eleö^er, a3 Doít chak negywen 
•epernek newesik, a3 a3 chak az keez penzth compu-
tall iak belee, egyeb e3e\Vít arany mywrpl, marháról, 
draga keöwekrpl, que in íortem dotis computantur, esx 

a3 ke3 pen3t maid1 §qualliak, íemmyt nem emlékes-
nek. Malod^or a hol a3t a Dőlt es Contradoít, in di-
midia parte bonorum inlcriballya, ott femmi yo3aga, 
quorum et qualium bonorum fpecificalua es nominalua 
ninchen, ki e3erth in iure noítro, hanem ha ott kwleöm-
ben wagyon, nihil teneret. Harmadsor erről a3 Dofrol 
es contra Doírol, wgyan chak a mint wagyonis, chak 
egyedwl a33oniomnak caueal, Myertliogy pedigh incerti 
íunt caíuó et euentus rerum humanarum, íi quid huma-
nitus a33oniomnak ew eleötte eueniret, nem lenne 
miwiel wrwnknak a3 eö iuííatli megh kerelni, es wÍ33a 
wenni teőlle, de talam erreőlis leges illiuó regni diuería 
perlcribünt, es a3 Doít, utcunque res cadat, mindenkor 
oda hadgyak, Minda3on altal a mith the felseged itelth 
awasgy itel e3 dologban, annak kell' lenni, My e3eket 
a3 leweleketli, ha felseged paranchollia, wgyan chak 

y g y es reponalywk, es megh ta r tywk wrwnknak. 
Fellegednek e3tió akarok ertheíere adny, hogy e3 el 

mult napokban egynehány few ember hala megli keÖ3-
thönk, a3 3#geny wen Meíter.10a Apa f fy Gergely,101' 
Ch iaky Dienes wram, kinek halala nagy hertelen, es 
nagy welethlenol theörtinek:11 karis as embereknek 

ioa Értik a nagy tekintélyű Wesselényi Miklós ítélőinestert, 
aki meghalt 1584 március 10-én gyekéi kúriájában, 80 éves korá-
ban. (Nagy Iván: Magyarország családai XII. köt. 160. 1.) 

iob Meghalt 1584 május 15-án (tehát a jelentés-írás napján) 
nagy vénséget érve. (Egykorú adat, a Száradok 1888. évf. 55. 1.) 
Az Apafi mester haláláról szóló feljegyzésiben legalább kétheti 
elírás van, mivel azt már egy krakkói magyar levél is nyugtázta 
1584 május 15-án. (Másolatgyiijtoményein egyik lengyelországi cso-
magjában.) 

11 Csáky Dienes meghalt 1584 március 9-én. (Gyulaffi Lestár 
Történeti maradványai 2. füzet 15. 1.) De hirtelen halála okát nem 
ismerjük. Éltemették 1584 április 12-én Szalárdonv. (Somlyai Báthory 
István naptári feljegyzése; Kurz: Nachlese-jében.) 
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illien kewes woltaba illien few nemzetnek e s i f f y w e r e ő s 
emberaek keÖ3eöleönk ki mulatta, de a3 Iítennek aka-
rat t ianak es wege3efenek kell' mindenbe tellieíedny, 
Myerthogy peniglen a mint felíeged yol erthy oda ky 
Warad keöreöl egy nehany wegb ba3a maradó th, Ke-
re33eg,12 Adorian, Zent' Jogh,13 es Papmezeö,14 kik a 
minth ertywk eleegh epwlethlenek es 3erteleneölis wad-
nak, the felíeged paraxrchollia, mit kellettek feleölek 
chelekedny, ki wittellien mind a33onyomra felel egere, 
apro arwayra es ha3ayra gondoth, hogy íe wk kartli 
ne wallianak, íe a3 hasak a3 feöldnek we3edelmewel 
gondwifeles nelkeöl megh ne fogyatko3(3)anak. Amine-
mew fÍ3etelíe wolth 3egeny Dienes wramnak, . arrolis 
mit kelleííeek miwelnonk felsegedtol w a rönk. 

Telegdi yo3agrol, falwkrpl, portiokrpl, a mint 
felseged parancholta, a yec3eít ym megh kwldet-
twk felsegednek. Thowabba miertliogy amint felseged 
iol erthy, immár eímegh egy meíter15 nelkeöl wagyonk, 
ygy peniglen illien chendes ewdeöben, kiben teörwen-
nek íileaJni ütem kellene íokaigh nem yol lennpnk, the 
felseged ertelmet waronk feleőle, ha kelleííeke walakit , 
noha eleegh 3ewk a3 ember erre a3 ty3tre wa-
la3tanonk, awagy pedigh onnan kywol Magyarorzagbol, 
ha ki t talalnank kereíneonk es be ho3nunk.13a 

Thowabba kegielmes wrwnk, ez el multh Zenth 
Gyeorgy nap wtan yth 3okafunk 3erenth gywleíeönk 
wala,16 kiben feókeppen chak a3 ado es a muítra dol-
gát, u t nos paratos et uigilantes ette uicinis noltris 
oftenderemus, akarok wala el wege3ny, de weletlen il-
lien dologh talala benneönketh: A3 orzagh a3th y3ene 

12 Tévesen írva: Kerezzed. 
13 Mai neve, régóta: Szent jobb, apátsággal, Bihar megyében. 
14 Ez meg Zarándbart, 
15 Vagyis: ítélőmesier (protonotarius) a törvények és tör-

vénykezés legfőbb őre. 
15a Oldalt; Ky legyen Wesseleny heleth. 
16 Az 1584 ápril is 25—májusi 2-a közt lefolyt gyulafehérvári 

országgyűlés végzéseit ld. az Erdélyi országgyűlési emlékek III 
köt. 201—4. 1. 
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hogy felíegedhe3 akarnanak keoldeny, abban theore-
kednenek felsegednek, hogy felleged libera electiot en-
gedne nekik, walas iha tnanak eggiet walakit a j 0r3ag.l1 
gongyawiíeleíere, Eät a3 eo propoíi tumokat mi wala3t-
igh improbalok, his potiHimum rationibus, hogy e3 
ydeö wtlian walo kewanfagh wolna theölek, holoth 
e3ekbe wehettek wolna eddigh a3 felleged menfeeth, 
minth wiíelne c$t a dolgoth felíeged maganal, erre felse-
ged suf f ragys alio rum non indigeret, fellegedet ewel ne 
molestalnak, a3 felíeged iudicrumat terrieré in dubium 
non uoearent, gondolnak megh a3 Theörek reánk walo 
ne3eíeth, ki effele eleetiob^l, ha 3Ínten felíeged megh 
engedneió, mait magyara3na. kiwel a3 or3agnak nem 
kichin gondoth es keoltíegeth, fine uUa canfa 3ere3-
hetnenek, tekentenek megh a3 3om3ed or3agokathi6, 
kiktpl affele importunis rationibus es tumultibuó, chak 
yegy3eeft wennenek magokra, Egyeb ratiokkalis akik-
kel twdok, wala3tighs chende3yteók wala1 eőketh, de 
chak heaba, Mert wgyan altaHaba megh y3enek, hogy 
errpl el nem mennek, E3t halwan(!) meginth y3eneenk 
keözilcbe, hogy ha wgyan e3 akaratyok, hogy feiLsege-
deth erről megh talaliak, ne ellienek effele pompawal 
es appara tu í fa l walo kQwetíe(g)gel, hanem chak yrya-
nak fellegednek, es ha a3 leweleth wagy Pa l deakra, 
a3 felíleged emberere, wagy a3 poftara, kit mingyaraít 
ke3ek lennenek fellegedhez bochatany nem akarnak 
by3ny, bochafíak by3onios att iokfiath be fellegedhez 
wele. Erről egynehány nap contendaltonk welek, de ut 
íupra, chak actum egimus, íemmi racionknak es yo yn-
teíeknek helth nem adanak. hanem wgyan wegeseeít 
theönek, hogy felíegedeth minden nemzetsegb^l keőwe-
tekkel megh ta lalyak, kyketh defignalanakis, a3 Ne-
mei fegbol A p a f f y l í twanth, a3 Zekelyek keÖ3eol Kor-
nis Farkai t , Asonkeppen a3 Za3okis eggyeth18® kikre 

16a A szászok követe Lukács deák, brassai nótárius volt; egy-
korú feljegyzés, a Történelmi. Tár 1880. évf. 646. 1. 

Báthory István levélváltása. 11 
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keölchegetis rendeltetlek, es a3 be meneíre napotk e3 
yöwó pónkeídeth praefigaltanak.17 

Mikor illien obltinacioyokath latnok, egyebeth 
nem tehetenk nekik, hanem proteltalwan rola, Ea mi 
neheffegek the fellegedtől, a wagy a3 Theőrektpl ban-
tafonk ebbeöl lenne, mi ne lennenk okay, akarattiokra 
kelleth hadnonk eőketh. Es igy leön wege kewanfagok-
nak, Mellieth mi cliak breuiter es yo ydeien fellegednek 
ertheseere akarank adnv, de 03 utan my modon, quo 
feruore animorum, quo par t ium ítudio, qua obftinatione 
wi leitetet (t) á principio ufque ad finem, kinek myes. 
qua moderatione es menny íok inteíekkel es ratiokkal 
akartok eleyth wenni, felleged Pal deakth^I reőwid nap 
lx>webben es niiwabban megh erthety, es arrolis 03tan 
gondolködhatyk. 

My a3 tlieöb ratiok keÖ3eoth, hogy e3tis breuiter 
attingallywk, ewelis fogtonk nalok, hogy a3 the felle-
ged refolutioiath a3 mi allapathonk feleöl warnak 
megh, holoth felleged a3 eő kerefek es lollicitalalok 
nelkeőlis, a3 mi megh talalasonk wtan, holoth myes el 
nem liallgattwk wolna a3 mi dolgonkat, regen -ymmar 
err*,*! gondolkodoth wolna. es nem lokaara mégis ielen-
tene ebbeli wege3eseeth. A3erth a3 eő inltalalok errcvl 
tíhak fuperfi imm es heaba wralo wolna. In fumma min-
dennel erthe woltonk, hogy err^l el werypk eöketh, de 
fem eggiel lem maffal m y weghe3 nem twdok nalok 
winni. hanem keketelen rea kellet(h) 3abaditanonk eő-
keth. Merth h a tellieíeg(g)el opponalthonk wolna ma-
gonkatli nekik, 63th nylwan latthok, minthogy 30 ys eíett 
wolth ymmar erről keo3tok, hogy feni a3 Chia ja r adaia-
rol, feni egyebrpl fem miről wrege3eít nem tettenek wol 
na, hanem chak wgy wegteleneöl ennelis nagyob(b) ne-
Kef legekkel es akad alvókkal o3lottanak wolna el, De 
mind e3ekben a3 mi diligentiankath es conatufinkath 
felleged Íuo tempore by3onioíban ab ipfis oculatis tef-
tibus megh erthety. Ilten tarcha megh yo egeffegben 

17 Püakö.sd első napja ez évben április 20-ra esett. 
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•es Zerenclieffen I1033W ydeig felíegedeth.38 Datum Al-
be Juli§ 13 die May, Anno Domini 1584. 

Sacratissimae Mtis Yestrae 
Humiillimi ac perpetui Ser vi tores 

Alexander Kendy de Lona, Volffangus Kowachoczy 
Ladislaus Sombori mpr. 

18 Ez a három bekezdés megjelent (a. kézirat budai másola--
•iáról) az Erd. Org. gyűl. Emlékek 11. köt. 205—7. 1. 

66. 
Grodno, 1584 július 2. 

Báthory István király az, Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz a kapott levélre, megvárván Gyulay Pál 
visszatértét és élőszóval való előadását is. Jóvá hagyja 
valamennyi cselekedetét, érdekes apró-cseprő megjegy-
zések kíséretében. Új dolog csupán az, amiről Gyulay 
tájékoztatta, hogy Squarcialupi Marcell orvos távozni 
kíván s helyébe Kercz Pált javasolják alkalmazni, 
amire még gondolkozást időt kért a király. Az elhunyt 
Csáky Dienes ügye. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 102—5. 1. 

Exemplum literarum Sacrae Regiae Maiestatis ad 
Praesides per Somogium datarum. 

Stephanus Dei gratia Rex Poloniae etc Magnifici 
fideles nobis finoere dilecti, Salutem et gratiam nostram 

Hegiam. 
Juniufnak negyedik napian erkec>3eth wala I103-

3ank Somogy Thamas* a3 Kegielmetek lewelewel, mely-
re walo wala3t teteleönketh hahi3tottwk enni ydeigh 
Gywlay Pal ho33ank yoweienek waraía miath, ki noha 
maid kefeőben erke3ek, hogy nem minth a3 kegielmetek 
lewelebeől remenlywk wala, minda3altal nem eseöt(h) 
íemmi wetek kefeöd elmeben. 

* Ez 1582-ben mint eubieularius szolgált a király udvarában. 
«{István király számadáskönyve 174. 1.) , 

11* 
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Ir kegielmetek nekeőnk légii eleŐ33er, my moddak 
rend(d)el, es remediummal chelekeödeőth kegielmetek 
U3 wegbely Theörek rablala dolgaiban, mellieth mi ya-
walunk es a3on 3orgalmatoííagra yn tywk kegielmeteket 
e3 utanis, liogy penigh e3 kegielmeteök diligentiaianak 
es gondwiíelesenek,nem leött ollian ei'l'ectuíía, melliet ke-
wantunk wolnai, tulaidonit tywk Isten akarattia wtlian 
u3 pogan regy 3okaíanak, ky minden 3om3eggyahozr 

kyre Iften ewtet bochiatia, igy 3okta magat tar tany. 
I rya kegielmetek hogy a3 Buday wy Baíía a3 re-

gy Halulbegh teff tereben yrth fa lwkath mind megh 
akarva hodoltatny, 3okaíok ezió nekik, mikor w y ti^t-
ben yewynek, hogy e3t el ne feleychek, De kegielme-
tek ennekis occurralyon omnibus opportunis remedys, 
eommemoraliian mind a3 Chia3ar paraneholattiath, 
mind a3 regy yo Baííak 3om3edfagath, kik mind a3 
Erdeli feiedelmeök baratlagath megh telcentwen, í mind 
a 3 3egenyfegnek inas partra walo futamafath eltawo3-
tatwan, nem igyeöke3tek a3 Erdély byrodalomho3 walo 
feöideth, holdoltataífath nyomorytany. De ha íem effele 
30wal waló, íem ygyrettel es aiandekkal walo remedium 
nem fogna, hanem a3 kegielmetek keöz hyre 3erenth 
Bihart es teob(b) Warad tartomaniatli Chia3ar paran-
cholattia, es e3 wy Baíía maga aianlaía ellen akarnak 
megh rablany, 3wkíegh a3 menyre lehet ereowelis pro-
hibealny, íed hoc, omnium que excogitari poííunt, re-
mediomm, vltimum eííe debet. 

A3 my a3 Thamashydanal chenalt hydat ne3y, 
minek eleötte kegielmetek a3 portat ereötte megh ta-
lalta, yo leött wolna, nem a3 feiedelem newewel, hanem 
wgy mint a3 ott walo fewld nepetwl Gyczy János 
sawawal ygyrni walamith a3 Gywlay Begnek, a3 
hyd el bontaíerth; Soksor effele wegbelieknel, hama-
reb(b), keöniebben, es keweíeb(b) adomannial weghe3 
wiheth ember effele dolgoth, hogy nem mint a3 portan, 
íem hertelenkeödnek, a3 wegbeliekt^lió megh értik a' 
dolgoth, Inkab(b) haiol penigh a3 porta, mert a3 por-
tan a3 theörek informacioiara hogy nem a3 mienkre^ 
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D e hogy immár as dologh annira meiitli, hogy, a s 
min t as ZyawS Bafía lewelenek exemplumaboli6 erty<,>k, 
Cha\v3 megyen as h y d n a k meghlatasara, annak mind 
megh maradafa , mind el bontafa chiak a3 Chaw3on 
al(l) ketfegh nelkeöl a3 eő informacioian marad megh 
a3 porta. 

I3ente kegielmetek G y u l a y Palthol, hogy e3 Cliiaw3 
k y y oweíe n§3 as Bafíanak walo aiandekrays, a3 hid el 
bontalert'h, de nekwnk wgy tec3Ík, hogy a3 Chaw3on es 
Gywiay Bekeön fordid e3 inkab(b) megh. Merth ha esek 
pertinaeiter confentialnak a3 hid megh maradaíara , ne-
he3 a' Baíftath in contrarinm fordytany, Zewkfegli a3erth 
legh eleo33er a Chiaw3th a r ra wenny, hogy pro nobih 
e t íentiat, et loquatur: A n n a k u tanna a3 Bekeöt, hogy 
eweis engedgyen a3 Chiaw3 iudiciumanak. De a3 my 
tec3eíewnk 3erenth, nem myngyaraf t adny, hanem 
chak igerni kell ' nekik, ea conditione, ha a s hyd porta 
l>araneholattiabf>l hontatik el, Magis enim illi ducnntur 
ípe beneficii futuri , quam praeteriti memoria. Myert-
hogy penigh kegielmetekib lattia, hogy es hydnak megh 
maradafa nagy jowendeo kar teteleökre nez, es a 3 
minth G y w l a y Paltft>li6 Í3enthe5 Caftely chenalas le-
Seön ef fec tuffa , mindenkeppen a3on legyen kegyelmeo-
t ek hogy el J)omollyon. Chwdallywik hogy as mas par-
ton walokió illien keönnien senwedik, de iobb wolna 
aserth Theörek engedelmebeöl el l ianny, hogy nem 
elleneök ne kenseri tetnenek inkab(b) a' Caftely 
chenailafrais. 

A3 íny nezy az olah Pribekek : dolga th, my eleitől 
fogwa gondol twk a3th, hogy nem hadgyak ewketh 
keönnien. a3ei-tlii6 vr twk ^vrala kegi elm eteknek megh re-
gen, hogy ertekc33ek kegielmetek feleőlek a portarol, a 
wegre hogy ha beket hadnak nyawolyafoknak, a3 my 
es a3 3egeny wram bat t iam aífeciiratioia 3erenth, marad-

1 Pribég. pribék, 1484-ig felmenően nyomozható régi magvar 
szó, bujdosók, refuga, transfuga, perfuga, fliichíling értelemi)^». 
«(Magyar oklevél-szótár.) 
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hal lanak megh a3 or^agban, ha penigh be kerendik eö-
keth, kereílenek batoríagos helt magoknak. A^erth iol 
miueltihe kegielmetek hogy megar^ekre nem at ta sege-
nyeketh. 

Hogy kegielmetek ef (f)ele pribekeknek be fogadaíath 
we3edelmeínek ytily, e3 wtan ot tan cautius et cunctan-
tius kell' chelekedny effeleknek walo affecuratio adaí-
ban. A3 kiketh mind my í mind a 3 3egeny wram batiam 
affecuralt, nem illendeő ymmar prodalny: Seőtt a3 kinek 
afíecuratioia finchió yob(b) 3egenytb gyorfan el iga3Í-
tany, es ott nem letebeol excuíatioth wennv, hogy nem 
wegíeő nyomoruíagra a dny, ciim iactura nominis et pie-
tatis. Eä't itellywk illendeőnek lenny, a3 Logofeth" dolga-
bani6, holoth twggya immár kegiebneotek, hogy e3 Wai-
danal lem leheteöth ygen J 1 0 3 3 W a3 eleo33er mutatoth 
elementianak íimulatioia, kinek tekentety e3 wtani6 
íemmith kegielmeteknel ne fogion íemmiben, hanem ha 
a3 portaió mellette fogh a3 a3, hogy reípectuó nem ew 
rea, hanem a3 por tara legyen. A 3 melly pribék Olahot 
mi eseloth be keoldettwnk wolt, annak a3 moítaniakhos 
femmi haíonlatolfaga nem lehet'h, merth a3 nekewnk 
a3eleottis el(l)eníegeönk wolth, e3ek penigh niawolyalok 
by3tokban raga3kottak(!) ho33ank. 

Ir kegielmetek Cancellarius w r a m leweleyrpl mellie-
ketli in negotio dotis kewldetli kegielmeteknek, melliek-
ben kegielmetek e3eket notalta wolna megh, Legh eleÖ3-
3er hogy a3 doít chiak negywen e3er forintnak newesik; 
non additis ad fummam pecuniariam ceteris rebus 
preciofis. Malod3or hogy in infcriptione di midie partis 
bonorum ninchen fpecificalua, que et quailia illa bona 
lint. Hannad3or hogy a' dofrpl es contradofrol, chak 
egyedwl hwgwnknak caueal.2a 

2 Logofet — titkár, a moldva-havasalföldi vajda udvarukban 
nagy (zászlós úri) bojár méltóság. 

2a A contrados lengyelországi szoíkás szerint két-annyi .szokott 
lenini, mint a pénzhozoonány. (Egy 1609-i pozsonyi hivatalos irat-
ból; a Századott 1872. évf. 547. 1.) 
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A3 m y ne3y a3 el f9 dolgoth, megh emleke3hetik errf>l 
Sándor wram, 3 ky altal e3 dologh, ieleo33eri6 t ractal ta-
toth, hogy a3 3egeny wram batyam, chak a3 negywen 
63er Lengyel forintoth ygerte nomine dotis, non compu-
tatis ceteris rebus, k y n e k wege3efeben nem 3\Vkfegh 
waltosaí t tenneonk. Hogy penigh nincben megh specifi-
calua a3 yo3agh, meegb iob(b) hogy in genere wagyon de 
omnibus bonis, myerthogy a3 generalitas contineallia a.5 
ípeciabtaft , fed non é contra, e3 u tan ió augealtathat ik 
a3 io3agh, kyre mind 3olgal effele general iter y r th lewel. 
Ahol penigh chak hwgwnknak caveal, etiam Ii quid ac-
cederet humanitus, n i lwan walo dologli, hogy a3 m y molt 
hwgwnke, halala w t a n at t iafiae wolna, ha magta lan de-
cedalna; at twl meg walwa, ha mireöl elteben difponal-
na valamit . A3erth nem itelwnk eseoklDen femmi fo-
gyatko3aft , chak kwlgye be kegiebneotek rebquiaó do-
ti6, a3 tÍ3 e3er Lengyel forintoth ha ladék netkeöi, melly 
a3 mint : Horwat K o s m a lewelebeől er thywk, kegielme-
tek ke3eben wagyon ymmar . 

I r kegielmetek a3 few emberek halala feleől, kin 
nekeönkis banatwnk wagyon; de ninch mit tenneonk, 
a3 If tentol rendelt ha ta rb^ l fenky nem liaghat ky . A3 
3egeny Weífeleny Miklós4 es A p a f f y Gergely, non ante 
curium na ture decedaltak. A3 3egény Dienes wram 5 ha-
lala miferabilisb, es n e k w n k mind ideiere, í mind attia-
fiufagra tekentwen keferuelb. A3 mi fizetefíe 3egenynek 
wolth, nem akarywk moft att<,>l a rway th priualni . De 
ha3aynak, felesegenek, gyermekinek gongya wilelele-
r^l, k e w a n y u k er theny a3 Kegielmetek tecc3efeeth, mi 
modon, e6 kyre by3onk, holot(t) a ha3ak weeghehen 
wadnak.6 

A3 mi ne3y a3 itileő mefter dolgath, 3wkfegh az meg 
holt belieben haladék nelkeöl mai t rendelny Kegielme-

3 így idézve az öreg Kendy Sándor, akit István király nagyon 
szeretett és becsült. 

4 Ez az öreg ítélőmester volt. 
5 Csáky Dénes, a király atyjafia. 
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leknek, ne legyen a teörweny filentiumban. De myert-
liogy twggya Kegielmetek, melly I í ten feleő yambor. 
yga^. yo lelky eímereteö es io ertelmeő embernek kell 
annak lenny, qui de aliorum bonis, fortuna, vitaque iu6 
dicit, 3ewkfegh hogy kegielmetek yol megh lafía, kyre 
byz illien tÍ3tet, Sydo hwteő emberth, Anabaptií-
tat et alios eiufimodi peftifere opinionis homines ne 
praeficiallyon kegielmetek, theörweny adminiítracioia-
ba. Nem swkíegh ebbeol thwleönk warni kegielmetek-
nek, chak kegielmetek ne wegyen olliat erre, ky mind 
az my, í mind a3 kegielmeotek wal laf ía ellen wagyon.6® 

Ir wegre kegielmetek a3 gywles warat lan motufarpl, 
melliet a3 kegielmetek lewelebeől reöwidedben Gyw-
lay Palthpl bewíeg(g)el minden proceífufía 3erenth megh 
ertettwnk. De nem chywdallywk, hogy a3 kik gyewle-
feöketis a kere3tien religionak impugnalaíían ke3det-
tek, a3 kwlíeő adminiftrationak lem hagyhattak beketli. 
Regy mondás hogy Luxur iant ani.mi rebus plerumque 
íecundis. Adgvon Uten mindenkor ott keölíeő bekeífe-
geth. hogy effele belseő nywghatatlanfagotk kwlfeő pe-
riculum ne feleiteífeön el a3 ott walo wraimmal, ern;>l 
kegielmeteknek ydeö eleőth wala3tb nem tehetwnk. Im 
be warywk a3 or3agh kwwetit , megh ertywk kewanía-
gokat, es erreől walo walas t tetei eömketh Gywlay Pal ál-
tál adgywk erteny kegielm eteknek. 

Marcellus Doctor7 fok ratiokkal bwchw3Ík, kynek 
megh engettwk a3 el nieneft. Kegielmeteok adaffon Za3 
forint keölchegeth neki, es iambor 3olgalattyarol tÍ3teöí-
feges teftimoniumoth nomine Principis. Ertywk a3 ke-
giebnetek tecc3efeth az Kerc3y Pal feleöl, de nekeönk 
gondonk le3en rea, hogy mindenkeppen alkolmaít 3er03-

6 A levél e kis fejezete jneg'jelent Deák Farkas: Adatok a 
„Nagy" Csáky István életéből 7. 1. 

A király kívánságainak megfelelő volt mindenben az ú j 
ítélőmester, Radvánczi Márton. 

7 Ez Squarcialupi Marcell udvari orvos, aki később újra 
visszatért Gyulafehérvárra, ahol meg is halt . Tudós ember volt, 
kinek Kolozsvárt latin m u n k á j a is jelent meg. 
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3Wiik oda, hadgya bátor reánk 63t kegiekneötek.8 Tarcha 
megh Ilten kegielmeteketh. D a t u m in arce noftra Regia 
Grodnensi 2. men fi 6 July Anno Domini 1584. Regni vero 
nostri nono. 

Stephanus R e x ípt 
Megjegyzés. A király e levele válasz az Erdélyi hár-

mastanács 1584 május 13-i előterjesztésére, amelyben je-
lentették volt neki Csáky Dénes „nagy hertelen és nagy 
véletlenül" történt halálát és kérték utasítását, mi legyen 
űz elhúnyt Várad körüli végihelyeivel, azaz Keresztszeg, 
Adorján, Szeiitjób ós, Papmező birtokával.9 

Ide iktatjuk István király alábbi (keletnélküli) leve-
lét is, amelyben atyafiságosan menti Csáky Dienest ak-
kor, midőn róla azt beszélték egy időben, mintha a portán 
Báthory Zsigmond gyermek-fejedelem tutorságát vagy 
gubernátorságot iimpeitrálta volna magának. í r j a az ki-
rá ly — szól egykorú feljegyzésünk — az kiben azféle kí-
vánságot és tökélletlenséget tapasztalna, sem vér szerént 
való atyjafiiság, isem egyéb tekintet neon vonná meg attól, 
hogy afféle ambitiót, ki' az országnak veszedelmivel és 
authoritasának visszafordításával volhia szofoott reme-
diummal ne venné eleit. Az mi illeti az! dolgot, noha nem 
külömböz attól, az mit Kegyelmetek országul kiván, hogy 
egy legyen, qui superintendal, de az mint az előttis, hogy 
az ország elkerülte, kinek miiis authori és tanácsi vol-
tunk, hogy ne az török, hanem az ország válaszszon feje : 
delmet, ő azt csak approbálja, az kit az ország választ: 
sokkal inkább szükség el távoztatni az tiszteknek oszto-
gatását, mert ha ezt admilttálnólc, liogy török oszsza, végre 
lugosi 'bánt, polgármestert és királybírótís ő kezdene tenni, 
azért principiis ohsta, hogy az féle praefcextus alatt jár-
mát ne vessen nyakatokban. (Erei. Múzeumi Szamosközy-
kötet 337—8. 1.) 

8 A brassai Kertsch Pál 1558-ban a wittenbergi egyetemen 
tanult , ahonnan négy év múlva Bécsbe ment, 1562 végén pedig 
a páduai egyetemen találjuk egy teljes évig. Hazatérve, szülő-
városában folytatott orvosi gyakorlatot. (Ld. bővebben Páduai 
kötetem 68. 1.) István király azonban később, mégis hozzájárult 
meghívásához s így Gyulafehérvárra jött. — Marcell orvos utód-
jául — minthogy Giczy János k o r m á n w j halálakor (1539 január 
7-én) őt találjuk betegágyánál. (Soterius György adaléka alapján 
Jakab Elek a Giczyekről írt tanulmán v i 55. 1 ) 

9 Ez a kis rész kiadva csonkán Deá'k Farkas id. 111. 6. 1. 
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67. 
Grodno, 1584 július 15. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz. Értesülvén arról, hogy néhai Csáki László 
árváit Csáki. Dienesné készséggel kielégíti, rendeli, mel-
lőzzék az atyaf iak közti pert és vigyék keresztül, hogy 
békességes úton egyezzenek ki egymással, eloszlatván a 
perlekedés okait. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Ötvös műve 48. sz. a. Beke 1178, 
reg. A dült betűs szavak a király betoldásai 

Stephanus Rex etc. Megh értettük az Kegyelmetök 
levelét az szegény Csáki László árváinak jószága dol-
gáról. í r j a Kegyelmetek, hogy az szegény Csáki Dienes-
né asszonyom sem tart ellene az árva Czyáky István jó-
szágának kezéből való ki bocsátásában. Mely dolog Ke-
gyeilmeteknekis tetszik az szegény Dienes uram árvái 
busulásának el távoz,tatásáért, de annak itiletét reánk 
had j a Kegyelmetek: ha kellessék-e Csáki László né ke-
zében bocsátani az jószágot, avagy másra valakire 
bizni? Tetszik azért neklinkis, hogy az köztök való per 
le szállíttassák, és jó compositióval terminaltassék min-
den controversiájok. Melyre Kegyelmeteknek legyen 
gondja. 

Adja ér tenünk Csáki Lászlóné, hogy nem csak az 
á rva marháját , de még ű magánakis valami marhája, ru-
h á j a volt, mindent elvőtt volna az szegény Csáki Dienes. 
Ki ha ugy vagyon, méltó, hogy minden conquiraltassék, 
és ha mi elveszőtt volna benneis, justa recompensatioja 
legyen; mert ugy lehetnek jövendőben tutusok az sze-
gény Dienes uram árváiis. Ki kezében adassék penig az 
árva jószága, marhája , eleget gondolkodtunk róla, de 
nem tudván k i re bízhatnék, noha mi anyjának, Csáki 
Lászlónénak1 nem adtunk tutoriát, mindazáltal tetszik 
nekünk, hogy Kegyelmetek bocsáttassa ű kezében f i já-
nak mind jószágát, marháját , le szállitván először az köz-

1 Nagy Iván id. műve III. köt. 78. 1. szeitnt Balassa Zsófia, 
holott ez (a VIII. kötet 156. 1. szerint) Némethi Ferenc neje volt. 
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tük való perlekedésnek okait is. Tarcha meg Isten Ke-
gyelmeteket. Datum in arce nostra Grodnensi, die 15. 
Julii. Anno Domini 1584. Regni vero nostri Nono. 

Stephanus Rex ípt 

68. 
Grodno, 1584 július 25. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Rendeli, hogy alkalmilag adjon Halmágyi Mihály 
deáknak valami neki való tisztet régi, hűséges szolgálata 
jutalmául. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Két sornyi sajátkezű utóirattal, 
ötvös műve 49. sz. a. Beke 1179. regesztája. Halmágyi neve Had-
nagynak olvasva. 

Stephanus Rex etc. Talált meg minket könyörgésé-
vel Halmágyi Mihály deák, hogy az ő régi meg [hitt] 
szolgálatját meg tekintvén, rendelnénk fizetést neki, 
vagy valami tiszttel látogatnék meg. Mivelhogy penig 
mostansággal az ott benn való állapot miben legyen, 
nem tudjuk , őtet Kegyelmetekre halasztattuk. Azért 
ti Kegyelmetek, ha arra való alkalmatos occasio adatik, 
ne had ja valami tiszt nélkül, ki az ő rendi szerint való 
volna. Tarcha meg Isten Kegyelmeteket. Datum in arce 
nostra Regia Grodnensi, 23 Julii Anno 1584. Regni vero 
nostri' nono. 

Ti Kegyelmetek segítségül adasson Ötven forint ára 
sót neki. 

Stephanus Rex ípt 

69. 
Grodno, 1584 július 29. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 
Értesülvén Csáky Anna (Prépostvári Báliníné) pana-

szából arról, hogy egerpataki jószága határában sokat 
zavarják a zilahiak, rendeli, hogy egy hozzáértő ember-
rel szerezzen békességet felőle az asszony meg a város 
között. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Ötvös műve 50. sz. a. Beke 1180, 
reg. A király sajátkezű latin betoldásával. 
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Steplianus Rex etc. Talált meg minket levele által 
Cháki Anna mi a tyánkf ia , Prépostvár i Bálintné, kö-
nyörögvén: hogy az minemű versenygós és veszekedés 
az ő Egerpataki1 jószága határa miat t az Zilahiakkal 
volna, azt el igazítnók; kiről mi hagyásunkból ennek-
előtteis ta lál ta volt meg Kegyelmeteket, hogy az Direk-
tort vagy az Itélőmestert kibocsátván, az két fél közt 
való visszavonást és háborúságot le csendesitenék; de 
Kegyelmetek pernek szokott fo lyására hagyván és iga-
zitvan az dolgot, mind ez ideiglenis az határ végett nagy 
versengés volna kőzőttők, ugy annyi ra , hogy abból az ő 
jószágának naponként való háborúsága, fogyatkozása, 
nyomorúsága és pusztulása következnék.2 Azért ti Ke-
gyelmetek válasszon és rendeljen egy fő személyt, ki 
igaz jó itéletű és lelkiismeretű ember levén, az két fél 
közt igaz Ítélet szerént ex aequo et bono seu justo az 
határ dolgát el igazítsa; hogy enneku tánna ezféle szün-
telen való panaszolkodással ne bántassunk. 

És minthogy jelenti aztis leveliben, hogy az meg mon-
dott Zilahiak sok külömb-külömbféle hatalmaskodásokat , 
kár és bosszúiét elek et cselekedtenek saját ha t á r án és 
nem peres földön, melynek törvény szerint való kere-
sésében sok idő telnék, és azzal az. ő kára , majorságá-
nak pusztulása későn állapodnék helyre : ugyanazon fő 
személy, ki az határ dolgának el igazítására Kegyelme-
tektől választatik, ez dolgotis közöttök igaz törvény 
szerint lássa és ítélje meg, componálja ex aequo et bono, 
ugy hogy mindenik fél annak igaz lelkiismereti szerint 
való törvénytételén és az ő végezésén maradjon meg. 
Tarcha meg Isten Kegyelmeteket. D a t u m in arce nostra 
Regia Grodnensi, 29 d ie Julii Anno Domini 1584 etc. 

Megjegyzés. A fentieket Is tván király megírta 1584 
júliusi 31-én unokahúgának is, válaszképpen hozzá intézett 

1 Ma Egrespatak. Szilágy megyében. 
2 Csáky Anna egyenetlensége a zilahiakkal régi keletű volt, 

mert a király már 1585 elején tudott róla, a zilahiak panasza foly-
tán. (A király 1583 február 5-i levele Levelezése II. köt. 208 1.) 
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pamaszlevelére.1 Hanem azért úgy látszik neheztelt, r á 
sokféle liaJtalmaskodásáért, mert midőn tőle valami jószá-
g ócskát kért, azt felelte neki, liogy nem rendelkezik olyan-
nal.2 

1 Kiadtam Báthory István levelezése II. köt. 277. 1. 
2 A király 1585 szeptember 23-i válasza, ugyanott, 519. i. 

70. 
Grodno, 1584 augusztus 1. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Hűséges szolgálata jutalmául Apafi Istvánnak ado-
mányozván bizonyos pénzösszegért Sidóvár birtokát, 
rendeli, hogy vétesse leltárba amit benne talál, hogy ő 
vagy utódjai bármikor visszaválthassák; tekintve hadi 
szempontból való fontosságát. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. ötvös műve 51. sz. a. Beke 
1181. reg. 

Stephanus Rex etc. Apafy Istvánnak eleitől fogva 
való régi jámbor szolgálatját meg tekintvén, bizonyos 
summa pénzért inscribáltuk neki Sidovárát1 hozzá tar-
tozó fa lukkal egyetemben, kit arról adott levelünkből 
bőségesen meg ért Kegyelmetek. Hogy peniglen abba 
az házba való hadi szerszáma ési egyéb rendbeli marha, 
kivel az ház meg takartatot t volna, idestova ne té-
kozlódjék, hadjuk Kegyelmeteknek, hogy az ő emberei-
vel egyetemben, kit annak az háznak foglalására bo-
csátana, eresszen egy f ű embert, ki mindeneket inven-
táljon, és az inventarium szerint adja kézhez, ugy hogy 
vagy Mi, avagy peniglen suceessorink mikor tőle vagy 
haeresitől meg vál that juk, az szerint az inventarium 
szerint tartozzanak visszaadni. Tartsa meg Isten Ke-
gyelmeteket. Datum in arcé nostrai Regia Grodnensi,. 
1 Augusti, Anno Domini 1584 etc. 

Stephanus Rex Ipt 

1 Ma is létező krassószörénymegyei falu. Innen származott 
(oláh paraszt birtokos szülőktől) a később oly híres neves Jósika 
István erdélyi kancellár. 
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71. 
Gyulafehérvár, Í584 augusztus 13. 

Az Erdélyi hármastanács Báthory István királynak. 

i f j ú fejedelem egészsége jó, bár a nagy hőség-
től két ízben valamelyes elváltozása volt. Portai hírek 
Sziavusz pasa letételéről. Helyébe Ozmán pasa került, 
akinek szintén ajándék jár, hogy jóindulatát megnyer-
hessék Erdély iránt. Ez annyival inkább szükséges, 
mert Sasvári bég „rablólevelet" kapott, hogy Várad kö-
rül 15 falut megrabolhasson. Egyéb bajok is voltak, így 
a Désen lakó Buda János megrohanása és kifosztása, 
amint egyik bihari jószága felé igyekezett. Ezért a 
mostani új vezérrel is jó lábon kell lenniök, hogy vala-
mit tehessen e visszaélések megszüntetése érdekében. 
Baldigara építész megjött és szorgalmasan dolgoztat 
Váradon, ahol olasz társa munkáját némi bővítéssel 
mind jóváhagyta. Emberséges, tanult és magyarúl is 
beszélő úr, akit Gyczy kapitány nagyon megszeretett. 
Az itt élő Stancsul logofet kiadását a havasalföldi vajda 
sürgősen kívánja s ezért kérik a király utasítását, mit-
tevők legyenek? Kapnik bányát Herberstein Felician 
eddigi bérlő további 12 évre kéri a hozzátartozó falvak-
kal, hogy elszenvedett veszteségét visszaszerezhesse be-
lőle. Kérik tehát döntését, mert ez a szerződés pénzt 
hozna, amire most nagy szükség van. Prépostvári Bá-
lint sokat vesződik a mármarosszigeti nemes népekkel 
egy határmenti föld miatt, amiért a kassai kapitány és 
Szepesi kamara döntő bíróság kirendelését kívánja. Eh-
hez kérik a király határozatát az ügy tisztázása végett. 
Báthory Grizeldisz hozomány pénzének még hiányzó 
részét beküldik. Csáky Dienesnének javasolják meg-
hagyni azt az őrséget váraiban, melyek azokat ura ide-
jében szolgálták; de úgy, hogy azok felett a váradi ka-
pitány rendelkezhessen, hogy lóval hány és ki menjen 
szolgálni. Miután Bocskay „megházasult" mást kíván-
nak helyébe az udvarba, oly nőtlen if jakból, akik ki 
nem mozdulnak onnan, mint a házasok. Károlyi István 
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birtokügye a székely főnemesekkel, amely csak helyszíni 
döntés alapján intézhető el jól. 

Az esztergomi Báthory-protokolhim 105—líO. 1. 

Exemplum literarum Sacrae Maiestati Regiae a 
Praesidibus per Sigismundum Gor of Lay datarum." 

Sacra Regia Maiestas domine, domine nobis sem-
per clementissiine. Fidelium servitiorum iiostrorum in 
gratiam Mü Yrae Sacrae humillimam commendationem, 

Wruiik et> Nagyfagai feleől a3t yrhat tywk felleged-
nek, hogy lítennek kcgyelmeííegeb^l, íemmi oily nya-
walayat nem eímeryok, hanem mintli ilHen melegh es 
rekeniő ydeőben, wagy ket3er ymmar e3 niaron wolt 
walami kychin hewíegli miat(t) walami alteratioia, ki 
minth twdgya felleged effele y f f y w embereken liac anni 
tempeftate keónnien megh 3okoth teortenny, egyeb-
keppen eő' Nagyfaga yol byrya magat, 30kaala 3erenth 
mind tanul íaganak eleget te3en, í mind a3 mikor annak 
ydei wagyon, mulatíagoth we3en maganak. 

Thowabba a3 melly poítat kegyelmes wrwnk utol-
3or fellegedhez bochattwnk wala, a3 után a3 minemeő 
liireink erke3tek, es a3 minemeő allapatba legyenek a3 
ytt walo dolgok fellegednek ertheíere akarok adny. E3 
el mult napoklian ohiergetik wala a3 hyr th chak by-
3onytaIanul egy eleo33er hogy Sziaws Baííat Chia-
3ar a3 few we3eríegi>ol le wetette wolna es Mazulla 
teőtte wolna, es hogy Cérnán Pa l ía t wala3totta wolna 
heliebe, Melly hyrth uegre by3oniofban ke3denk megh 
erteny Iiawasa 1 feöldebeőlis, hogy wgy legyen walóba, 
Iliién okat erteök penigh, Myerthogy Ziaws Baííanak 
megh hat ta wolt Chia3ar. hogy Tatar hamnak a3 
perfiay hadra Za3 lo tereh o3porat aggyon. eő penigh chak 

* A fu tár neve tulajdonképpen Goroszliay, s helvesen így 
csupán egyetlen egyszer jegyezték per Gorofliay, miután a szilágy-
megyei Goroszlóról való volt; de az itt is hibásan írt nevet az egész 
kötetben következetesen helytelenül Gorollvainak írták, holott olyan 
nevű falu nincsen egész Erdélyben. 
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hw3 Io tereli 03porat adot(h) wolth, kyer th a3 Tatar oda 
walo meneserpl megh tarto3ot(h) wolna, Seőtt titkon meg 
Í3ente wolt Tatar hamnak hogy megh. ova magat Ö3man 
Paííatol, ki t Cha3ar rea ere3tette wolna: C>3man Balía 
penigh mi-erthogy a3 Ka3ul ellen hadako3oth, es ad 
Cafpias portás egynehány e3tendeigli wolt in armis el-
lene, a3 w tan l atar ham ellendő e3 tawa33al feliciter 
diónicalt wolna, kith megh werwen, wegra fu t taba kett 
fiawal egyetembe meghió fogoth, feieketis w etette, 
Cliiasar iüien nagy 3olgalattyaerth nagy triumphuifal 
excipialta Conítantinapolba, es €3 virtulerth extollalia 
wolna, Melly mutatio iollehet egyeb or3agokbais peri-
culoía, de kewalikeppan ebbe a3 Teörek Imperiumba, 
iol twggya felseged, minden fele, ©s yde nekwnkis meny 
diffieultalt ho33on, holoth ymmar ennekis e3 wy paí -
íanak kedwet kellene kereínewnk, es ho33ank demul-
cealnunk myngyaraft , h a wolna honnat fewkeppen 63 
moítany allapatwnkba, a3 mint Theörek 3om3edíagh wi-
fely magatli ho33ank, de my nem twdgywk honnét kellene 
ermy fok 3wkfegekre kik naponkent egymaft eryk, 33 
keölchegnek 3eret tenny, Merth a3 min t felseged tut tara 
attwk a3 wrunk tarliasaba hatodfel e3er aranv forintnál 
teöb(b) ninchen, felseged a3erth laffa, mvtli kellefíek 
ehelekednwnk es honnét tegyewk serei ha mit a3 3wk-
fegh fogb kewanni, My minden diligentiath adhihea-
lwnk, de a3 3wkfegh wnta lan newekedik, kewaltkep-
pen a3 portarul, kinek igen nehe3 in tanta rerum dif -
ficultate eleget tenny, a3 wegbelieknek magok wiíele-
íeheöz kepeit. 

Irtwk wala the fellegednek ennek eleőtte, hogy a s 
my gyakoriatof íagos lok pana3okra kenseriteteth wolth 
Zyaws Bafía portay Chaw3th minden dolgoknak megh 

_ ertheíere megh lataíara k y keöldeny, eli6 ywtli wala 
Kewan Chiaw3, kyth m y feő emberekkel, kik a3 Theö-
rek dologba lok ydeöthol foghwa yol f'orgottanak, men-
ten ynnen el bochiattank, ky mind a3 falukath, mellie-
ket ado be wi teleknek wtanna a' Theörekek el rabló t-
tak, mind a3 kiket feniegetnenek wy óbban Warad 
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teowebe, kik azelőtt bodlottak nem woltak, mind pe-
nijglen 33 mely hidat chenaltak Thamashy danal. ei 
yar ta , es megh latta, es a3 Buday Baííawal, es Theö-
meíwary heltartowal, Begekkel a3onkeppen, a3 mi em-
berynk wele lewen, 3embe wolt, mindeneket wgy com-
perialta, a mint mi a3 portanak e3 elewth erteny at twk 
wolth. Ide 03tan wÍ33a yeöwen, es wyóbban informal-
ta t twan teölleönk, es bene contentus reddaltatwan, em-
berpnketh adiungalwan melleié, wÍ33a boehiatt^k. a3 por-
tara , walaminemeö exituflat adgya a3 Wr Ilten, ym-
mar enni keölchegwnknek, munkánknak, a3th chak ew 
teőlle kell' warnonk. 

E3 kew3be ywta hyronk a3 Warady kapitanthpl,1 

hogy eímegk gy\Vleke3nek a3 Theórekek, es hogy in-
káb(b) e3 nagy hewlegbe lowokat el ne we3tegetnek, 
3ekerekre ke3wlnenek, ty3en hett fa lwra a t ta ky moff 
wyobban a3 Bwday Baífa a s rabló lewelet2 Safwar bég-
nek. A3 Balfanak penigh a3 portáról ho3tak ky a3 
rabló lewelet a3 l3pahiak. s mely dolgot b ^ o n i o s era-
berthtyl wgyan Theörektpl eriettwnk, Safwarbegh a3t 
mondotta, hogy 3Ínten a3 portanis eleegh menchegh 
neky 33 Bafla lewele, eő meglirabollya a3 falukath, kik 
d i á k Warad theowebe wadnak, mynth Gyapywt, 
Wolgypankotath, Barakontli. Reöwidet, Thamafit, Mind-
3entet, Zent Janoft, Boríoth, Regene(t)h, Twgor, Nywe-
deth; Wyfalwt, Zalardot, Zenth Imreliet,4 es mind affélé-
ké t es teöbbethaó. /Mely rablafra nagy alkolmatoífagok wa-
gyon moft; e3 nagy a3alba, az wyseknek apadafa myatt, 
minth 3Ínten telben a3 iegh hatan: keer wala ynneth 
Capitan wram walamy nepbely fegetfegeth, oda Wa-
radda. e3 moftany allapatban feökeppen 33 baftia éör-

1 Gyczy János kapitány s egyúttal Bihar vármegye főispánja. 
2 Rablólevélnek nevezték a rablást (és kódoltatást) megengedő 

Török rendeletet, 
3 Izpahia vagy egyszerűen szpáhi, szipáhi = lovas zsoldos 

liatona. (Thury.) 
4 Valamennyi Bihar megyében, bár némelyiknek emléke már 

csak határ- és dűlőnevekben él. 

Báthory István levélváltása. 12 



178 71. irat 1584 aug. 13 

feiere kepeit, ki moft bontakosaíba wagyon Dominicus 
fundatornak5 nagy malitiaia, wagy tudati anf aga myatli, 
de my nem iawalwan a3th, liogy iga3 moft oda propter 
certas rationes w y nepeth bochaffonk, egyeb modotli 
prefcrilbalank kapi tan wramnak, a3 ott walo gondwiíe-
lefre, kire in omni rerum even tu liy33ok hogy gongya 
le3en. noha a3th nem gondollywk, hogy" a3 oda walo 
Theörek, moft femmi wthon a3 derek dolgot b keferclien. 

Teörtenek illien dologhi6 kegielmes wrwnk, e3 
el mult napokban, wgyan ak(k)or, mikor a3 Chiaw3 yt-
kin wala, Bwda János, kinek wrwnktol Deelen wagyon 
fÍ3etefe, kit Iii339k hogy felseged vol elmer, kc3wlth fel 
walamy hodlotli yo3agaban, By bar warmegyebe, wÍ33y 
melle a3 Tholdy I f twan 3olgayth, wolth wgy minth 23 
magawal, tromibitafais wolth, yndul el, hogy egy 
Ie33egeő latroth, Magyar Mattias neweöth kergefíen, ky 
a3 ew molnath fel gywtotta wolth, es a3 malom wa-
faytbió el witte wolt. kit a3 liaidukis a3 inas partiak 
kergettek, Seőtt a3 Theörekis, mikor Buda János oda 
fele chellegne,0 nekVvnk hyrwnk es akarat tunk nelkeöl, 
a3 Jeney Theörekek talalkosnak rea, es ew maga Bwda 
János cliak aligh 3aladot(t) el, nagy chawargaffal, a3 
teöliby. kik wele woltak, ki fogba akadoth nagyob(b) 
resre, ky le wagatotli, kireöl myngyaraft megh talaltuk 
wala a3 Jeney Begeth, de femmit nem ha3nalank nala, 
a3 wala3t tettek, hogy Nemet partiak woltak, mertb 
lewelekethió talal tak nalok. Tokaibol es Zakmarból vrot-
ta t takath, es hogy eő magokió asoknak montak niago-
kátb. E3enkeÖ3be waltozek megh a3 Jeney Beghlegb, 
a.3 a3 Begh menth a3 Pecby Begfegre, ketteyt a3 
fogboknak el wyt te wele, a3 hetet Theömefwarra wyt-
tek, kik feleol a3 wtan eímegh embereönketh kyldeök 

5 Domenico Ridolfino da Camerino, kitűnő olas/ várépítő 
mester, akit István király küldött volt be Várad erődítési mun-
kálatai vezetésére, miután előzőleg neki nagy szolgálatokat tett 
az oroszok elleni hadjárataiban. 

fi Betuszerint így írva! 
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•ayandekkal 1 heÖmefwarra a3 Paíía kiayaho3,öa de ottis 
femmit nem efíicialhatank, mind ayandekwnk, mind 
munkánk lieaba leön, Latywk mindenfeleöl a3 fok dií-
ficultafokatli. A3 Ka3wl°b feleol walo liyrthió nem keÖ3 
emberek be3ellik, hogy általán fogwa megh le3en a3 
]>ekefegh, es hogy wyonnan a3 Ka3ulnak few kywete 
yeonne a3 portara. k y ha lesen annywal felemeteíb8c le-

geit yde a3 my dolgunkis. 
Kwnowytis a3 portarol e3 napokba megh yeött, 

ki Waradra es yde be 3andeko3Ík, a3t be3elly, hogy 
feieth fem 3annia a3 my yonkérth, walamit itilen ember 
a3Íele 3awari.il, maganak kerefkedike, awagy penigh az 
my yonkath kewannia. Mvnd ezekből felseged megh 
itilhety mennyre kelleífek nekeönk a3 portara a3 We-
3ernek kedweth kereíneönk, holoth a3 3om3edíagh. mint 
Íok3or felségednek megh yrtwk, fokkal kylemb hordo3a 
magatli. hogy nem minth e3 eleöth ho33ank. 

Baldigara laudator advent ufatis f eis (egednek) aka-
rok megh ielenteny, ky wgy minth három hettel es 
eleöth el vVvth Waradda. es megh latwan a3 Domini-
cus fundalafath, es megh emendafwan. anny ha3iiot 
teőtt hogy a3 menni h033an Dominicus fundal ta wolt 
a3 baft iat , Baldigara tisen kilenc3 eölliel 11033a bel lieb (b) 

-a3 oroni3attiath. A3 'Zeleífegeth egy feleol hat eölliel 
11033a bellieb(b), mas feleol eött eölliel, es walameniwel 
teöbbel. A3 Dominicus fundalafa screnth, a3 teöb(b) 
baftiaknakis bontokosafa leölt wolna, ky mondhatatlan 
nagy karos leött wolna. A3 Baldigara yntesese 3erenth 
penigh a3 Baltiaknak fem le3en bontako3afok, Melly 
Baldigara wgy megh demonítralta a3 inteseíeth, hogy 
wgyan eomagaió Dominicus approbalta, cs youa hatta. 
Est e3 Baldigarath igen dychiri kapi tan wramió, es mul-
tis nominibus commendallia. Egy a3 hogy twdos, maiik 

6a Tiszthelyettes neve, címe, ami minden török basa (és tiszt) 
micllett előfordul. 

6b Kazul, a nagy perzsa százados ellenség neve. 
6 c ,Értendő így: félelmesebb. 

12* 
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liogy yambor es emberleges ember. Magyar nielwethis 
erth, 3abadon confer alhat eö magais wele, kit mikor pro 
neceffitate loci et temporis az eő dolgát ott a3 funda-
laíban elwege3y, megh tekentwen hogy felseged kerte 
yde, es aztis a3 ky bochatta,7 wgy contentalywk pro fa-
cilitate noltra, liogy mind the felsegednek, mind wrwnk-
na'k ew Nagyí aganak yo hire es dycherety lehel fen 
erette. tytkolywkis a mennyire lehet, hogy ne erchie a3 
Theörek honneth yewth. 

Wagyon illien difficultalis kegielmes wrwnk, kit 
felsegedis erth, hogy e3 moítani hawaffaly wayda8 ta-
lalt megh Stanch wl logof'eth feleöl, ki feleöl felseged 
hatta wala liogy myerthogy a3 Tyrannis eleött yewt(t) 
wolna cl celláinak, es ha lehetne ke3be ne adnok, kit 
my iollehet megh fogtunk, es annira cellaltunk, hogy a3 
fogfagnak helyetis walto3tattuk, de a3 Wayda walahon-
nan wegere menth, es ereőííen reánk ereőífedeth, ad-
iuneti6 et iam minis, hogy ha kesbe nem aggyuk a3 por-
tatis megli talallya erette, es 301113«!fagba nem lesen 
baratunk erette, ky ha adyciallia magat a3 teöb(b) nem 
yo akaroynkho3, kewaltkeppen a3 moltany walto3af-
ban [gondolható] men(n)yt arthafíon yde nekeönk. 
A3onkeppen efmegli ha kedweth nem 3egywk mennit 
ha3nalhaffon e3 3om3edfagba, ky a3 my dolgainknak, 
nem chak auditora, de wgyan infpectorais, felseged iol 
megh: itilhety. My a3on le3wnk mynd a3on altal, hogy 
megh menchywk ha lehet, omnibus honeltis módis et ra-
tionibus, de ha egieb femmikeppen nem lehetne benne, 
hanem wgyan reánk er^ffednek, es minden médiumok-
kal kezben ke wan na tholpnk, felsegedtgl wgyan v^eg-
fokeppen informaltatn^ kewanonk, mith kellelf^k prop-
ter publicum patrie bonum congente necelíitate e3 egy 
profuguffal clielekednonk, hogy a3 Ha3anak ennelis 
nagyo(b) gondotli es keölchegeth ne 3ere339nk. 

7 Értendő Rudolf császár, aki szívességből adta őt kölcsöfl.-
8 Ekkor a tanult, nagy miveltségű Ceroel Péter vajda. 

I 
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Akarok fellegednek erthefeere adni a3 Kapnik Ha-
ni a dolgatis moít mibe legyen, kit my la twan liogy a3 
my th e3 eleöth a3 tarhasbpl rea keölt ettek, a3t feni 
a t ta megh, Seött keÖ3el íem equalta, a3 hozza tart030 
f a lwk ha3nai6 heaba lewt(h) a 3 baniat chak ew magat a3 
fa lwk mellewl a t twk wala felseged akarattiabql, a3 ne-
meth wrnak, Febcianus Herberíteinnak,9 kett e3tendeigh 
arendaban, hogy e3tendeönkenth ket3a3 gyra e3wítet 
adna rola, kit eddigh mégis adott a3 elfó estendeőre. De 
e3ebe wewen, hogy nem niertli benne, es hogy; nagy ka-
rawal wagyon, es my e3 dologba oculatoíbak woltunk 
nalanal, moít megh talalt wvoblian, hogy a3 pactioianak 
iollehet allaiía 33. mygli annak a j ideie tartana, karat 
nem neshetne'. De e3 wtan nem akar kiilömben 
melleie al(l)an>r, hanem kewania e3t theőllönk, hogy 
tÍ3en kett e3tendeigh local nok neki, mind a3 li03~ 
3a tart030 falwkkal egyetembe, melliek nelkeöl wgyan 
impoffibile wolna hogy miwelhetne ewkeih. Ewis a3 
falukra ne3we, megh eöregbytene a3 esewítnek íumma-
y a t h eöthwen gyrawal. harmadfel 3a3 gyra e3ewíteth 
adna egy íummaban minden e3tendeőben, De ylly condi-
tiowal. liogy ha ew interim megh halna, es a3 ew fiay 
melle akarnanak 03 pactionak allany, melle al(l)hatnanak, 
hol penigh nem akarnanak, 3abadok lennenek, felseged 
asertli megh gondolwan annak a3 Banianak 03 eleött 
ha3ontalaníagat, moít penig liasnat, ha oda engedy fel-
seged a3 falwk(k)al, mely fa lwknak a3 ew ha3na kewe-
feth te3en, felseged informalyon feleőle, oda keőlleffeke 
adunk, Merth a3 í ^ w í t adas feleöt(t) ky tÍ3ta lucrum, 
e3Í6 accedal, Herberítein megh chielekette e3th, es megh 
chelekedy e3 utanis, hogy walamely (aller a3 jiortara 
3ükseges megh 3er3y, chak 3a3 pin3en minden tallerth, 
ki esis nem ky chin lucrum, Merth a3 taller yde ollv ^gen 
el 3ewkewlth, es oly nehe3 3eretb tenni, hogy I1W3 
pen3 felewel eöreömeöít el wennek, de wgy fem tehetik 
;3eretli. My penigh a3 ]X>rtara íoha ennelkewl nem lehe-

9 Irtva hibásan így: Herbesftan 11 ak. 
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twnk, Mely Herberíteiiinak chak €3 dologerthió, hogy 
ily emberfeg(g)el gratificalkodik ^de e3 dologba, nem 
kellene kedweth 3egny. Jóllehet a3 porta 3yklegen ki-
weölió a3 mely harmad fel 3a3 gyra e3ewítet ad, a3Ís-
tÍ3ta lucrum, aho3 kepeit, ha a3 my gondwiíeleseönkre 
yewth, My a3erth mennel teöb(b)re wihetty^k, a3 e3ewít 
íummayat a3on le3ewnk, chak erchywk felseged aka-
ratt iath feleöle. 

Prepoítwary Balinth egyenetlenkedik a3 Marama-
rosbely Zigethiek(k)el, es a3 3om3edíagbely Nemes né-
pekkel, walamy ha tar wegeth, kyl)ol Prepoítwary t a -
lalta megh a3 kaííai kapitanth,10 es a3 Zepeíy Camorath, 
33 kamoraíok talal tak megh minketh, hogy vltrocit-
roque wala3tának bÍ3onios embereketh ' e3 controver-
Íianak dirimalaiara wgyan in facie terre, ki nekeönkis 
ietÍ3enek, liogy minden uiolentianak aníaia e33el preci-
daltatnek, de m y felseged hyre es engedelme nelkeöl 
nem akartunk rea menny e3 okkal, hogy ha wala 111 ike|> 
pen abban a3 feöldben walamy ynnet oda 3akadna, 
my ne lennenk felseged eleöth culpabiles, hogy felseged 
hyre nelkeVvl a3th miwelhettwk wolna, Mierthogy fel-
segede a3 fewld a3 byrodalomnak hatara, felségedtől v a -
runk a3erth beleöle, ha felseged yawallya, myes by-
3onios terminuíra ynnet a3 Iteleő Meítcrrel teörweny 
tudókat bochiattwnk oda a3 dolognak rectificalafara. 

Parancholta wa la felseged kegielmes wrwiik ne-
keönk, hogy a3 melly reíidua Íumma m§egh hatra 
wolna fy3etetlen cancellariuíne a33onyunk dofaba,11 

megh S3ei'3eneök es megh kwldeneök, Felsegednek 
a3erth akarok ertheíere adny, hogy mihelyt e3 moítany 
hewíegh walamenire megh Í3al, el kwlgywk, megh 
nem keílelywk, chak ahogy felseged aggyá tuttara 
cancellarius wramnak , hogy haggya megh Craccay 
podztaroztajanak, hogy7 wgyan ott wegye ke3heÖ3 03, 
pen3tli, ne k^lleííek towab wele munkalkodnv. 

10 Kassai kapi tány ekkor: Ruefoer János. 
11 Zamoyski Jánosné Báthory Grizelclis. 
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Irth. wala felseged kegielmes wrwnk Chaky Die-
nelne a^onyom 1 3 dolgarolis, es ha3ay feleöl, kikre 
myerthogy ollian wegh helyen sykseges a3 gondwiíeles, 
es a3 wygya.3as is azokba, Jawalywk a3erth kegielmes 
wram, liogy a3on fy3§t tellel, mely wplt Chaky wram-
nak e3 wtanis ha3ayba a3 3olgak megh tartafíanak, 
megh yaryon a3 f'Í3etes a3on S3amu lowagra, mintlí 
eltebe. de felsegedtol cómmiílioia legyen a3 Warady 
kapitannak, hogy ho33a^ok lalííön, es ew ynte33e el a3 
Chakyne a33oniom(ek) keÖ33wl, kik melik Iia3ba le-
gyenek gondwileleök, es melikbe teöb 3olga, melykbe 
kewelfeb(b) tartafíek, es hogy yó serrel legyenek, ki-
ket megió muftrallyon kapitan wram, hogy a3 3yks§g-
nek ideyen megh ne fogvatkc>33anak a.3 3olgalatba, es 
wygya3afok legyen minth ollian wegbe; megh laífa 
a3tis kapi tan wram hogy a3 figetes' in alios uíus ne 
convertaltassek, a3 ha3akis hogy porral, globillal, es 
egyeb 3er3amokkal a 3 menyre lehet epitwe legyenek. 

Errőlis akarok felsegedet megh talál nonk, myert-
hogy ymmar Bochkay wramis megh hasasulth. ky 
wrwnk eő Nagysaga melleth e3 eleött conti nuns wolt, 
as teöb(b) 3olgakis inkab(b) mind ha3aíok, es nem 
lehetnek 3wntelen conti 11 uuíok. felsegednek lenne oly 
gond wi felele wrwnkra , e3 moítany ydeyenek allapat-
iaba, hogy lennenek olly solgak mellette conímimíok, 
kik i f fywíagat is moderálnák, es a' latere ne clilcedal-
nanak, merth noha myes femmith hatra nem hagywnk, 
a3 eő Nagysagara walo gondwifeleibe, mind exitu-
laba, mind introitufaba ott wagyonk gyakrabban, de 
myerthogy or3agh dolgaiba kell' oocupatuioknak gyak-
rabban lennwnk, lennenek keörnywle ezfele 3olgak 
continue, hogy kit Ilten eltawo3taíHon walamy fogyat-
ko3as ne keöwetke3hefíek ew Nagysaga dolgaba Fel-
seged rend ellve el 113 mvnth felseged yob(b)nak ytely. 

12 Némethi Ilona. 
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Wegesetre felseged yr th wala uiynekeönk, liogy 
a3 minemeö ygyenetlenlege Karoly I l twannak a3 
Zékelv feö nemeitekkel wolna, a3t mi arbiterek altal 
tlyga3Í tanok es complanalnok ko3tek, kit my annak 
eleötteis nitro megh miweltpnk wolna, ha miben modot 
talaltunk wolna. Most penigh te felseged lewele utham 
a3 itileö Meftert alleííorokkal es f ew emberekkel oda 
kyidettpk ad faciem térre litigiöse, mind 3eep 30wal, 
f mind fenytek(k)el, a r ra intettwk ewketh, hogy fel-
seged parancholattia 3erenth a3 yo alkiiwaítol ydege-
nek ne legyenek, de ew keÖ3tek olly nagy differentia 
wagyon, maid mint az egli es a3 fewld keözeöth, min-
denik Ipoliatuínak mongya magath, es cedalni femmi-
bol nem akar, eggik hanya a3 felseged donatioiat, a ma-
iik regv dominiumat, uíliíat, es 3abadfagat, es implo-
rallia a3 feiedelem legitsegeth a3 eo teörweneinek meg-
tartaíaba, mind e3eket felseged bpwebben megh erty 
a3oknak relatioiabol, kik a3 dologban ielen woltak, 
Keönyeörgonk felseged nek, rólunk a3t ne itellie felse-
ged, hogy ebben wagy reítíegonk miat, wagy egieb 
okok miat, walaniit hatra hat tunk wolna, es e3 wtanis 
the felseged mutaífon mind a3 kett(!) felnek teorwenth, 
hogy fenki teőrwenyben walo fogyatko3aía miat mél-
tán ne pana3olkodhalíek, My a Jambornak Karolynak 
ha miben twdonk igaffagaban, mind a3 felseged 
parancholattiaerth, 1 mind pedigh liogy twdgvwk em-
ber fegeth es erdeme th eöreömeft patrocinalnank, de 
chak anniban meheteönk kegielmes wrwnk elö, a 
mennil>e a3 te felseged, ha3ank, ty3tonk keöteleíflege 
ere3th benneönketh. Ilten tarcha megh felíiegedeth yo 
egefíegben. Albe Julie 13 Augufti 1584. 

Maiestatis Y rae Saerae 

Humillimi ac perpetui servitores 

Alexander Kendv de Lona 

Y. Kowachoczy Ladislaus Sombory 
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72-
Lublin, 1584 augusztus 27. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Báthory Griselclis kívánságára kéri adjon valami 
fizetést a bemenő Pap Andrásnak, aki őt gyermekségé-
től fogva hűségesen szolgálta. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Ötvös műve 52. sz. a. Beke 
1182. reg. 

Stephanus Rex etc. Ez Pap András mellett könyör-
gött mi nekiink az mi a tyánkf ia Lengyelországi kancei-
láriusné,1 hogy ott kinn tétetnénk udvarnál fizetést neki. 
Mivelhogy penig mind az mi megholt szerelmes Atyánk-
fiát,2 mind Hugunkat gyermekségétől fogva szolgálta. 
Kegyelmetek tegyen az ő állapotja és rendi szerint való 
fizetést neki. Tartsa meg Isten Kegyelmeteket. Datum in 
Arcé nostra Regia Lublinensi. 27 Augusti. Anno Domini 
1584 etc. 

1 Zamovski jánosné — Báthory Grizeldisz. 
2 Ez meg Grizeldisz atyja, Báthory Kristóf. 

73. 
Bialomierze, 1584 szeptember 5. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz. Apróra felel valamennyi előterjesztésükre, 
megfelelő tanácsokkal, köztük avval is, hogy az i f j ú fe-
jedelemnek minél kevesebb gyümölcsöt adjanak, mert 
az okozhatta rosszullétét. Azt is szeretné, ha a német 
bányásznak nem kellene a Kapnyikbánya körüli falu-
kat is oda adni a szerződés megkötésekor, de ha másként 
nem lehet, mindenesetre kikötendő, hogy 12 éu múlva 
azokat ugyanannyi jobbággyal adja vissza, amennyivel 
<jket átvette. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 113—8. 1. A király négy 
sornyi utóiratával. 
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Exemplum li terarum Sacrae Regiae Maiestatis per 

Sigismundum Goroíiiay ad Praesidesi regni daiarum. 

Stephsnus Rex Poloniae etc. Magnifici fideles nobis 
íincere dilecti, Salutem et gratiain noftram Regiam. 

Az Kegyelmetek lewelewel u tunkban erkeőjek I103-
3311k 33 kegyelmetek poítaya. kit 33 kegyelmeteok ke-
waníaga S3erentb fokaigh nem tarto3tatank. 

I rya kegyelmetek hogy egyebképpen yol byrya 
magath 33 at t iafy chak hogy e3 nyary hewíegh miat 
leött wolna egeííegenek walsmy kichin altersciois, melly 
y f y w embereöken, e3 a n n i tempeítate gyakorta 3okot 
wolna teőrtenny, k y wgy, wagyon a3 mintli kegyelmetek 
vrya, De a3ert 3 fele alteracio ott 3okot(t) inkab(b) 
theőrtenny, a hol kewefeb(b) gondwifeles wagyon ember-
nek maga tartaíara, tarn cibi, quam exercity ratione. 
I ladgya megh 33er! kegyelmetek, hogy feőkeppen gyeö-
meölchetelnek fokatpl oltalma33ak a3 at t isf iath wgy 
hogy ydeőkeÖ3ben íemmy gyeomeölchet neky ne aggya-
nak, ebeden wachioran penigh mertekleteíen, mind gya-
logh, mind lowon walo exercitiuma newekedeoíeheŐ3 
kepeit augealtaífek. 

Ir kegyelmetek Zvau3 Bails MasullagarpI, mellieth 
kett dologerth banwnk, mind eő magaerth, kit ianibor 
es chendef embernek ertettonk, í mind kegyelmetekert, 
kiknek effele walto3as keőltsegeth 30kot.l1 mindenkor 
3eör3eny. Merth ketseg nelkpl, mind ielen walo, 1 mind 
ypwendeő okokérth 3wkíegh a3 w y Baflath ayandekknl 
deuincialny, latwsn liogy 33 eő barat íagoknak 3er3eőye, 
es megh tartoya chak 33 eő magok hasna. 

Í rva kegyelmetek hogy a3 íok keŐ3eőníeges 3wkíeg-
re walo keöltsegnek nem tudgya 3eret tenny, in tanta 
erary egeltate, mely 3\vkíegetJi kegyelmetek lem my 
ydeőiikben, lem 33 3egeny wram batiani ydeieben nem 
hyt(t), de ym immár wgyan megh tap3ztallya. Akarnok 
hogy ne latnok bátor e3 gwkfegeöketh, de ha Ilten a3 
ydeőwel resnk wetette, kewannok hogy így latnsk egye-
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bekis, mintli kegyelmeotek, hog*y íerkennenek magoktól 
fel, ba mas ewkét leöl nem íerkenthety, a3 eö magok keö-
zeönfeges yowendeő yawara. Ha embernek eleteben egy-
3eőr wagy ketgeőr teőrtennek affele zwkfege, a wagy pe-
digh by3onios ydeőben, mégis keőnnieb(b) wolna rea gon-
dol ny, De hogy gyakorta es by3ontalanul teőrtenyk, 
chak kett remediumoth la that tywk effele difficultafnak. 
Eggyk a3 §rariumnak augealafa, melyről myj soksor 
admonealtwk kegyelmeŐtfcoket, ky, a s mint we3swk 
e3wnkben. nem tecc3Ík Kegyelmeteknek. Maiik as sol-
galo nepnek megh sallytaía, kit e3 moftany ydeő ef 
ailapat nem 3enwed. Seőth e3 wtan feni welywk liogy 
3enwedheffen, Merth nem orsag az, a kinek effele kee,3 
preíidiuma nincli. A ky maga f egy were t le te3y mas 
ember fegywereth ingerly magara. Nem latihattywk 
by3oniofon a3 ypwendeőtli. Oly haborwfagli teőrten-
hetik, kit tawostaifon el If teil, de ha teörteniek, nem 
chak peii3\vnk(k)el, de ha lehetne magonk tagaywaiis 
Solgalo nepeth fogadnank. De keös példabeszéd, hogy 
nem akkor hy3lallyak as lowat, mikor hadba keőll in-
dulny, 3wkfegh a3erth, hogy affele 3wkfegeknek, akar 
my f illyos remediummal occuralion inkab (b) kegyel-
meötek, mind moít mind e3 után. hogy nem as solgalo 
nepnek kewefytesewel. A3 mit my. erre alkolmafnak es 
3cnwedheteönek iteltwnk, foksor rateny at twk ymmar 
kegyelni eöteknek. Aggyá I ften hogy [ne] heiaban fer-
keögettwk legyen my arra kegyelmeőteketh, de felywnk 
raita, hogy lat megh olly ydeött, wagy kegyelmeotek, 
wagy kegyelmeteok maradékia, kiben minden e3eben 
WC3V, mire walo wolt a s my fok intefwnk. 

A3 m y ne3y a3 kegyelmeotek Ozmán Baffanak 
walo moítany ayandekyatli. Nem itiellywk hogy ebiben 
es egy dologban felette igen nagy difficultaíía legyen ke-
gyelmeöteknek, Merth a3 my teccsefwnk 3erenth, nem 
Swkfegh moít igen extendalny magat kegyelmeteknek, 
megh gondolwan a3 y^wendeőth. Mert e3 elfeő ayan-
dekoth eőys chak wgy wesy, ami nth princípium se-
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quent ium. Agert nekeőnk wgv teöC3Ík, liogy negy 
wagy eöt e^er forint[t]al megli eri kegyelmeotek, íw-
keppen ha a3 ado mellet[t] walo Iummaho3 adyeiallia, es 
a33al eggyeőth adat t ia kegyelmeotek be. Melly ne k 
megh 3eör3efere. ha liazaia swkíegeben mynapv mag ok 
cheölekedetit kpwety kegyelmeotek, nem 3wkíegh 
erre a3 mi tanachiunk. Nem keőll ' kegyelmeteknek a3 
ha3a íegetfegeben megh faradny, ne prius beneficium 
coaetum, non voluntarium, non ex caritate, sed ex 
ambitione profectum eííe videatur. 

I rya kegyelmeteök, iKewan Chiaw3 ky y^weíet, es 
a3 feöldnek megh lataíaban eontental ta twan a3 postara 
walo terefet. Aggyá lí ten hogy mind ew yo 3Íwel in-
formallia a3 portat, f mind helie es foganatt ia legyen 
informacioianak, de kewanha tywk e3t inkább, hogy 
nem remenlhett iwk. Emlek^eonk myes rea, hogy a3 
Erdélyi feiedelemlegnek eleyn, mikor tÍ3tunket obeal^k, 
a Teff terre l Cliiaw3t kertwnk wala ky, melly megh 
y a r w a n a3 feöldet, mas fel 3a3 fa luna l teöbbet deputal 

^ wala a3 my byrodalmunkho3. De mikor a3 exeqnutiora 
mene a ' dolog, sennni nem kele' benne, ugyan illenek 
wk: a3 30wal igen tudnak elny, Soksor nem bant, mikor 
feniegeöt: gyakorta wes3en, mykor ygyr : Minda3altal 
e3 dolognakis exitulat , líient^l warwan , dychiriwk a3 
kegyelmeteök 3orgalmatof[agat, mer th a ' diligentianak, 
ha mindenkor nemis, de fokkor io effeetuí ía wagyon, a ' 
negligent!anak íoha ninch. Irya kegyelmetek a3 Theo-
reknek gywlekeöseti t , es Varady tar tomanvra walo 
3andekat, myerthogy a3 Buday^ Pa fia tÍ3enhett fa lu ra 
atta wolna ky a3 rabló leweleth. a3 Baíanak penigh 
portarol ho3tak wolna ky, 33011 dologrol walo leweleth. 
Mely hyr halwan(!) adgya ertheneonk kegyelmetek, hogy 
Gvc3^ Janóinak a3 fewld oltalmara, es a3 epwletlen 
balti a eörÍ3eíyre nepet nem adott, miérthogy 3\'vklegnek 

. nein weite, hanem mas modot praefcribalt neky a3 
gondwifeleíre. A3 ray ne3y a3 bastia dolgát, ninch elle-
nwnk, liogy annak oltalmara kegyelmeotek nepet nem 
adoth, merth Waradot . nem hogy illien a l lapat iaban 
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keíertene megh a3 wegbely Theörek, de ha eggik falat 
el wonnak íem menne reva a3 3amaban, hogy derek dol-
got kefirtene. Wagyonis Waradon anuy had, ki elegh 
egy Begnek ketteőnek. Jóllehet hol a3t yrva kegyelme-
tek hogy nepeth nem bochiatwan, maas modot adot(t) 
Gycsy Janóinak a3 gondwiíelefeben, akartwk wolna 
ha kegyelmetek e3en leweleben delinealta wolna megh 
walamenyre annak moggyath, hogy erthettwk wolna 
myes, Mert wgian nem 3wkfegh a3erth embernek ma-
gat wgy el hadny, hogy a3 Theörek senimy kemenyíe-
get ne lafíon benne, mert ew a3t 3okta inkab(b) ban-
lany, a3 kit keönnieb(b)en banthat. A kinek kardot lat 
ke3Íben tarto3wa nywl a(h)hoz, feokeppen mikor a por-
tarol ninch arra walo 3abadlaga. Merth wgyan alygh 
twdgywk mint adhaf íunk e3 moftany hyrnek derek 
helt, hogy a Buday Ballanak portáról ho3tak wolna 
rabló lewelet, holotli ym chak mvnap az portanak nagy 
yo akara t t ia ayanlafath, es a3 Baffanak walo parancho-
lattiat y rya wala nekeönk kegyelmetek, mely ydeötol 
fogwa. femmi ok nem adatoth wyonnon walo banta-
fokra. lm chiak moítis penigh chiaw3 wolt bochiatwa 
a3 feőld megh latalara. De legien mind yga3, hog^ 
portáról wagyon ertelme a Baffanak, Saíwar bégnek 
a Baflatol wgyan wgy kell' a3erth kegyelmeteknek magat 
wiíelny a3 leöld oltalmaban, mint ha nem hynne ke-
gyelmetek hogy e3 a3 portarol wolna hagywa, holot[h] a 
porta yotli, nem gono3t, oltalmat, nem rablalt ygir 
kegyelmeteknek. E3 pretextns melleth, 3wkseg feg^wer-
rel is repellalny a rablókat, fewkeppen ha felettel)[b] 
be ke3dnek menny a3 my birodalmunkban, kyert a3 
portanak haragiat^l es bwntetefet^l nem kell ' felny, 
holot[t] a3t oltalma3ta kegyelmeotek, kyr(,vl a portais 
oltalmat ygyrt, ar talmat megh tiltott. E3 melleth 3wkleg 
a3 portatis megh talalny, es erteny adny, Safwar beg-
nek a3 hatalmas Chiasar parancholattya ellen walo 
dolgát es a3 Baía lewelewel walo maga menteseth. 
De kegyelmeotek chiak effele pana3olkodalba ne 
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l>y33ek, mert £13 mit egy3er el\vi3nek Í13 mindéi tigli 
oda le3eőn. Meg It paranehollyak a3 por tarol, hogy 
toebby ne legyen, de foha a3 elwitteth megh nem 
adattvak, Ennek penigh soha wege nem le3en, 3wkíegh 
a3erth a ' porta paranchiolatiaho3 tama3kodwan, a 
uioJeneitat moggya 3erenth kardalis (!) repellalny, a3 
menyre leheth. A3 3egeny kyraly1 ydeiebenis mindenkor 
ugyan Tanaclibpl megli wolt Waradda hagywa, hogy 
vis vi repellatur, lia belliebjb] ke3dnek menny. 

Irva kegyelmetek Buda János dolgát, es wele w"a-
loknak weßefet, es 3abaduláfokertli walo therekedeset, 
Jó as teörekedes de nem wellywk hogy igen íokat 
ha3naIyon. Wyttek wala el egyseör a s Bayoni harmin-
C3adoíokatis, de ugyan nem adak ky . Job[b] wolna em-
liernek a tewrt el kereölny, hogy nem beleőle walo 
Sabadulaíath remenleny. Ch.ywdalk0311.nk Buda Janoí-
onis, hogy kegyelmeteök es Gyc3V János hyre nelkwl 
affele helyre merth menny. Mely dolognak e3 wtan 
ereős bwnteteös alat[t] walo fenyteke legyeön, Mertli 
effelenek a karays megli wagyon. a3 hyre lem le3en 
penigh a3 hogy Magyarth kergetnek, hanem hogy 
ehatath W3nek. 

Ka3wl feleől walo hvrtis yr kegyelmetek hogy 
nagy remensegli wolna a s bekes[s]egrpl keÖ3teok, Me-
lyet my nem ertetteönk, de myerthogy a3 lem lehetet-
len dologh. ha weghe3 menend bátor inkab[l>] wyg"ya,3-
[zjanak a kerestyenek, Mert a' Theöreknek nywgodalmat 
íokaygh senky ne remenlye, ha ott dolgát el wege3y, 
nilwan el wt t yíinegh mas fele, l í ten kegyelmeííege-
bol renienlywk hogy talam a3erth m y eltwnkben ke-
gyelmeteoket megh nem háborgattia holtunk utanis })e-
nígh wgyan* ason menniey hatalom es beölcluesegh ky 
eddigh oltalmasta kegyelmeteket modot es utat talal 
a3 kegyelmetek megh tar tafara. chak ew feőlséget es-
merywk. es tÍ3tellywk ugy mindniayan, a3 mint theöl-

1 Az 1571 tavaszán meghalt II. János király megszokott 
idézési formája . 
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leönk kewannia, De 3okafa e3 a^ embernek, hogy nem 
la twan a3 yowendeöycleöbely occafiokat (ignota enim 
funt fntura) cliak a3 ielen walo allapatban by3Ík, nem 
hÍ3Í hogy a3 ntan femmi megh maradafra walo uta 
talaltaflek. De beölcheb[b] Ilten embernel. megh talallia 
e w a3 mit my nem latwnk. Chak my eltwnkbenis fok-
3or olly al lapatban wolt Erdély, hogy fok ember nem 
hyt te megh maradafath: De my akkor, mind aserth 
hogy gy^ermeokek es i fiiak, mind penigh: hogy a3 gond-
wifeles kywpl wolthnnk. nem annvra göndolthunk wele, 
Aloft hogy ertelmwnk wagyon, es gondokath wifelwk, 
03t twdgywk hogy íoha nem wolth ilyen we3endo al-
lapatva ha.3anknak. A3th hy33wk penigh hogy egyieb 
or3agok mnid vol wannak. chak my wagyunk gono3 
3erenchieben, merth nem ereÖ33wk a inas ember sebeth, 
h a halKukis, chak a3 myenketh exaggerallywk, De 
illien wolth, f illien le3en myndenkor a3 emberv dol-
goknak folyaía, Egy or3agnak íiucC ollyan allapattya, 
a3 mynemeöth kewanna, Bekeíegh, had, chendeffegli, 
haborwfagh, yTo es gono.3 3erenchie, elegi forogh e3 wi-
lagban. Arra walo 33 okoffagh. hogy ember mynden 
ygveke3etywel, ereyewel, tanaichyawal as yot kerefíe, 
f a f f a a gonosth, dolgaynak fuccef uffath Iítentol kerye 
es wary a. 

Ir kegyelmetek Kwnowyth feleöl, ky mynkethib 
megh talalth wala lewele altal, es megh yrok, hogy Fo-
garafbol harom3a3 forintotli aggyanak nekve. Bannywk 
nyawalyafnak írono3 serencheyeth, mer th mindenkor 
oly 3yweth efmertwk ho3sank, hogy ketfegh nelkeöl 
myndenth megh keferteth wolna erettwnk, Moft fem 
wellywk, hogy kwleömb elmewel legyen. Nem ar th 
a3ertli kegy elmet eknekis segyteny néha, Merth ha vo 
3ywel wagyon egy hyr y3cneíewelis effele ember fokai 
hasnalhat kegyelmeteknek, ha penigh 3ynte vo 3Íwel 
nynchió 333. f ke t 3a3 forintban egy orsagli nag\ 
kar th nem wal[l] myndenwth 3okoth lenny effele by-
3ontalan dologra walo keöltfegh. 
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Octavius Baldigaranak- Waradda meneíet e6 a^ 
dologho3 walo lataíat , erteottwk wala eg kegyelmeteök 
lewele eleöth, Gyczy János lewelebeölió, ky Baldiga-
ranak emberlegeth 1 twdonianyath igen commendallya, 
Ninchió ketlegeönk benne, hogy ieleös ember ne legyen 
ky anny es ollyan few helyek epvteíeben few Meí-
ter wolt, Mynekeleötte nem er tettwk Baldigaranak 
Waradon leteth. yewtt wala ho.33ank ola3 o^agbol 
egy Architectus, kit noha lokan eommendaltak nekeönk. 
de myerthogv mesterlegeth nem experialtwk, chak illien 
mltructiowal kwldénk Gyczy Janotho.3 hogy mygli eö 
oda ywth Baldigara megh mondotta lé3eön a3 eo 
itiletyth, kyhe3 képelt el inditottak a3 opuft a3th 
megh ne walto3taffa.k, ha penigb ollykor vutna, hogy 
conlultatioban wolna a dologh, 3ollyon ewys 11033a. de 
wgy, liogy Gyczy János aserth Baldigara tanáchan ma-
raggyon megh ha megli nem alkuthatnanakis. Jóllehet a3, 
my yllety a3 moítany emendaciot, gondollywk hogy nem 
annyra ne3y a3 derek melteríegbol walo correctioth, 
minth a3 keölchegTiek kemelleleth, kyerth nekwnkis 
tecc3^k, De Dominicult a3ertb ebből wgyan nem 
ytilleök twdatlannak, kynek ertelmeth my lok dolog-
ban nalwnk leteben megh probalthwk, Nem chwdal-
lywk a3th, ha wagy ew maitól wagy mas ew theöle kw-
leombe3, nierth minth egieb thwdományokban, a3onkep-
pen ebbenis, kwleömb kwleömb reípectulra ne3wen 
opinioy wadnak 03 thwdos Meítereknek, kiknek eök 
kwleömb kwleömb reípectulra ne3wen, mind okayt 
agg jak . De as my ne3y Dominicu6 dolgath, ha a3 ew 
ott walo maradaía 3wkíegh le3en, es eő magays megli 
akar maradny, yo, ha penigh nem megh yr twk GyC3V 
Janóinak, hogy bocliialía li033ank, megh lat tywk, ha el 
kelléíifeeke bochiatanonk, wagy yt t walo 3olgalatwnkra 
tartanonk. Megliyrok Gyc3y Janóinak, hogy egy barom 
3a3 arany nyomo lanc3ot, es kett wagv három 3a3 

2 Neve most már jól van írva, bár utána mindjárt y-t írnak 
i helyett nevébe! 
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forintotli adgyanak Baldigaranak. Mellyé!Ii ha kegyel-
metek angealny akar, my, e(> 33 atyankfia tekintety-
erth, tecc3Ík a3Í6 nekwnk. 

Er tywk 33 kegyelmetek yra la th Stancliwl Logofetli 
feleol, my íoha egy af'fele Prybek megh maradafath 
nem preponaltwk 33 hasa yawanak, Molt fem kewan-
y u k hogy kegyelmetek a3erth perielitalkodgyek. A3ertli 
ha nem chiak a wayda, hanem a' portaib kegyelmetek-
nel ereöfedík ereötte. nynch mith tenny kegyelmetek-
nek, minden artalmath el kell' tawo3tatny, de ha chiak 
a' Wayda ereölteth, my eő neky lem baratíjagath, íem 
fenyegeötefeth nem tartywk annynak, liogy mind II-
tennek. 1 mind kere3tienlegnek tekentetyth ha t ra hagy-
w a n illien Tyrannuínak ke3eben halaira aggyon ke-
gyelmetek walamely oda folyamodooth28 kere3tyen em-
berth. Ha penigh kegyelmeteknek wgyan ag itelety, 
hogy 3Ínte megh ne welle baratíagath a waydanak, 
ty3teleögeíb meghy6. hogy ha weteth neky Logofetli, 
es marhaiat ho3ta el, teörwenth latatwan reaya, wetelfe 
feyeth kegyelmetek. 

A3 my nezy a Ka]>nik banya dolgath, ha lehetne, 
yo wolna a3 falwk nelkeöl adny, mertli feleő liogy el 
pu3íitíiak a 3egenyfeget, de hogy Herberstein, mind a3 
e3wíteoth megh eöregbyty, í mind 33 taller megh 3er-
3eöletli magara we3y, ky nem kychin baratíagh, nem 
tar twnk ellenth benne, aggya neky kegyelmetek a3 
mint kewannva, de illien condiciowal, hogy tÍ3enkett 
e3thendeő mulwan, a3 falwk anny yobbagy 3ammal 
adaf lanak wy33a, a3 menyiwel molt ew ke3heÖ3 
weszy, e6 ha leheth, a3 e3wfteth barom 333 gyrara 
wygye kegyelnieteök. 

Prepoltwary Bal int Ii minkethió megh talalth wala. 
wgyan a3on dologrol melyről kegyelmetek yrth, de 
nekwnk nem tecc3ik liogy femmy hatarth molt ott 
yga3galíunk. A3 mynth my vdeőnkben. es a3 3egeny 
wram battyam ydeichen wolth, e6 a 3egeny kyraly ha-

-a Értendő: folyamodott. 

Báthory István levélváltása. 13 
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lalatyl fogwa mindi e j ydeigh nem akarunk abban fem-
my ydeftowa walo 3aggataít tenny. Jawallya kegyel-
metek, hogy my a3 3egeny Chaky Dieneó fÍ3etefeth 
ha3ayt<^l 3olgaythol el nem 3aka3tottuk, de commiííiot 
aggyunk Gyc3y Janóinak hog^ eö iga3gataía legien 
bennek. Mely dologh nekeönk wgy tecc3Ík, hogy illien 
hertelen keferytene inkab(b) a3 nyawalyas banatos 
eözwegy a33onyth, hogy nem wygastalna. latwan hogy 
mas impériuma wagyon illien' hamar rayta. Talam Ilten 
nem fokara walahonneth 3ereneheth paranchol neky, 
eó oly yambornak byrya, mellieth myeó kew7annank, ky 
mind eő magara, mind gyermekyre, lia3ayra gondot 
twd wylelny.3 

Megh yrta wala regeön Horwath Ko3ina e6 Syger 
János hogy a3 my a t t iankfya hugunk Dosa4 reíi-
d[u]umat, a3 tÍ3 03er forintoth kegyelmetek keziben 
attak, Mellyeth im erthewnk a3 kegyelmetek lewele-
beőlió, ne tegyen a3erth femmy mulatlagoth kegyel-
metek a3 be kwldefeben. merth eddigib ydeye leött 
wolna. Tecc3Ík nekeönk liogy bátor chiak Craccoban 
kwlgye kegyelmetek es adaffa Poliak Mihály ke3eben 
kegyelmetek illo ablente, a3 pod3tarozta ke3eben, kik-
nek kegyelmetek e3 my nekik 30I0 lewelwnketh a3 
pen3[3]el egyetembe adaffa megh, mely lewelyben megh 
yr twk nekik, hogy ke3he3 wegyek a3 pensth, a3 ke-
gyelmetek emberinek quietatiot adwan rola. 

Aggva kegyelmetek e3ti6 ertenwnk. myerthogy ym-
mar Bochkay I f twan megh ha3alwlth. eb a3 theöbfb] 
bel fő 3olgakió inkab[b] mind; ha3alok, kik nem lehetnek 
3wntelen e-ontinuuíok as a t t v a f y melleth, lenne gon-
dunk melle walo 3olgak 3er3efere, Nekwnk a3elötti6 
eleegh gondolkodafwnk wolth erről, hol talalnank olly 
emberth, ki illien 3olgalatraJ pietate, prudentia, moribus, 
ufu rerum et diligentia elegli lehetne, de as a difficul-
tas benne, hogy kegyelmetek ydegen emberth nehe3eu 

3 Célzás arra, hagy ha újra férjhez mnmc. 
4 Értendő Báthory Grizeldisz hozománya. , , 
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genved, maga, hogy bochianai kerwe legyen mondwa, 
tegyél) nemzeth keŐ3th keÖ3pnfeggel politicufb embe-
reket talalhatnank, hogy nem a3 my nem3etíegeönk 
keÖ3th. My pedigh a3th kewannok, hogy olly ember le-
hetne, a3 mv attiankfia mellett, ki latot[t] hallót[t] tu-
dós e6 expertus ember wolna, kvnek erkeölchie, sawa, 
chielekedety, magatartafa, minden yo erkeölchyre, tw-
domanra, es kwlíeő dolgokban: walo okoffagra, oran-
kenth walo példa lenne, Mellyeth nehe3 Erdeiben megh 
talalny, feőkeppen hogy a3 mint kegyelmetek yrya, a3 
kik wadnakib. wagy ha jasok , wagy mingyarth ha3a-
fulny ygyekeöznek, kierth continuuíok nem lehetnek. 
De ha ollyant nem talalwnk a3 minemeőth kewannank, 
3wkfegh a3okra tekinteneönk, a3 kiket találunk. Aggyá 
erthenwnk a3erth kegyelmetek, kit itelnek ott e3 30I-
galatra elegh embernek lenny, hogy a3 kegyelmetek 
tecczeíleth ertwen, ne hadgywk a3 at tyaf ia th fokaigh 
illien 3wkfegeos 3olga nelkeöl. 

í r wtol3or kegyelmetek Marcellus Doctor5 feleöl, 
hogy my teítimonialis lewelet adnank neky, hogy ne-
keönk yambor 3olgank wolt wolna, Jóllehet my a3 m y 
at t iankfya 3olgalattvath magunk 3olgalattyanak tart-
ywk, De megi6 nekwnk wgy tecczik. hogy a3 ky hol, 
m y helyebe, e6 newezeth 3erent kynek 3olgal, onnét, e6 
at twl kell' 3olgalattyarol walo teítimoniumoth wenny, 
3wklegh a3ert hogy kegyelmetek nomine Principiö 
aggyon effele leweleth neky. Tarcha megh Iíten ke-
gyelmeteket. Datum Bialauiefe in Curia noftra fylves-
tri, die 5 meníió Septembrió, Anno Doimni 1584. Regni 
vero nostri nono. 

Stephanus Rex fpt 

5 Nem ismerjük Squarcialupi orvos távozása okát, kivált, 
'hogy István király jóindulatot mutatott iránta s csak nemrég is 
11585 februáT 5-án) felével emelte fizetését, ami azáltal évi 150 
forintra növekedett. (Történelmi Tár 1881. évf. 489—490. 1.) 

13* 
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Megli yr twk Chril 'toph deaknak, liogy wajamyt l i 
kegyelmetek Herberí teinnal wege3 a Kapnik b a n y a dol-
gáról, w y s ali[li]o3 tarclia magatli. A kegyelmetek pof-
taya e3 lionak elíeő napian erke3ek ho33ank. bochat-
tuk el niolcsadik nap ian . 

74. 
Grodno, 15S4 szeptember 21. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Vékás Péter Pskórv ostromában féllábát elveszt-
vén, rendeljenek neki haláláig járó 16 forintnyi évdijat. 

Gyulafehérvári káp t . ltár. Ötvös műve 55. sa. a. Beke 1183. reg. 
Stephanus Rex etc. Ez szegény legénynek, Vékás 

Péternek, kinek Plescovia alatt az mi szolgálatunkban 
fél l ábá t ellőtték, rendel tünk az Székely aknáról eszten-
dőnkint éltéig t izenhat forintot, miképen arról neki 
adott más levelünkbőlis Kegyelmetek meg lá tha t ja . 
Azért az szerint adassa meg Kegyelmetek az kamara 
ispánnal neki. Tar tsa meg Isten Kegyelmeteket. Datum 
Grodno, 21 Septembris Anno 15'84 Nostri vero Nono. 

75. 
Grodno, 1584 szeptember 50. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 
Mivel az elhányt Csáky Dénes körösszegi jószága 

egyszersmind véghely, melyet egymagára nem oltalmaz-
hat utódja, bocsássanak rendelkezésére 16 lovasra meg 
10 elrohantra való havi fizetést. 

Erd. Nemz. Múz. Kolozsvár. Gr. Kemény József gyűjt , rot-
hadt. vízfoltos. Kiadva sok olvasási hibával Erdélyország törté-
netei tára T. köt. (Kolozsvár, 1837) 172—3. 1. 

Magnifiei fideles Nobis sincere dilecti. Salutem et 
grat iam nostram Regiam. 

Miuelhogy az mi a t th iankf ia Chaky Dienes halala 
wtan, Kereztzegnek1 oly gonduiseloye ninchen, k y an-

1 Keresszeg (Bihar megyében) Váradtól nyugatra, 1396 óta a 
Oákyaik birtoka, a vár öreg tornya romjaival. (Bunyitav Vince: 
A váradi püspökség története II. kötete — Nagyvárad, 1883 
34—35. I.) , . ..• 1 - . , 
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nak az Lelnek Yeghelyen lite miatt az minth zueksig 
k iuannya uigiazassal es zorgalmatossaggal aztt(!) megli 
oltalmazhattna, kiualkeppen hogy ez Chaky Gergelys 
ki teob att iafiaywal abba rizes, anyf ra e]l fogiattkozott 
iozagoknak ollyan Yeg helyen liwin walo puztnlasok 
miatt, h[ogy annak] az haznak otalmara telliessiggel 
elegtelenek legienek: E[zert] hogy effele zolgalo nipnek 
fogiattkozasa miatt walamy k[eppen we]zedelem ott az 
feoldeon ne theortinniek. rendelteonk az [meg] mon-
doth Chaki Gergely es at t iafiav rizire oda az helybe 
ti[zen]hat lora es tiz drabantra walo fizetist. Azirth 
azth eo neky ty Kegyelmetek aggia megh. 

Thouabba mongia aztis hogy az W[tolso] Rawaskor 
iozagatb annak puztasagalioz ki pest felette snllioson 
róttak wolna megh, de miuelhogy az az dolog az orzag 
dolgát2 nizi, Kegyelmetekre halaztottuk, lassa Kegyel-
metek michoda keoniebsiget teliett(!) abból uelle. Tharcza 
meg isten Kegyelmeteket. Datum in arce nostra Regia 
Grodnensi ultima die mensis Septembris, Anno domini 
millesimo, Quingentesimo, octogesimo, Quarto; Regni 
[vero nostri] Nono. 

Stephanus Rex Ipt 

Külcíme: Magnificis Praesidibus regni nostri 
Transsilvaniae. Fidelibus nobis sincere dileetis. 

2 Oldalt a király kezével javítva: eredetileg így volt: feie-
delem tarhazath. 

76. 
Grodno, 1584 november 15. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

A zsibóiak1 könyörgésére rendeli, hogy őket tart-
sák meg a János királytól kapott exemptiójukban. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Beke 1184 reg. A levél elejének 
5—4 sora tentával olvashatatlanná téve. 

1 Téves olvasással: gibóiak, mivel Gibó községe Erdélynek 
nincs és nem volt. 
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Stephanuó Dei gratia Rex Poloniae, Magnuó D u x 
Lituaniae, RuPfiae, Pruüiae , Maloviae, Samogitiae, Li-
voniaeque etc. Princep6 I r a n i iluaniae. 

M[agnifici fideles etc. Salutem et gratiam nostram 
Regiam. Talál tak meg az s ibo iak . . . jelentvén, hogy] 
ennekelfötte . . . nem tudtak] effele fygetelrol. Keonier-
genek ala3otoíían my nekünk, liogi a3 zerint eoket ab-
ban megli tar ta tnék. Myerth liogi penigli illendő, hogi ki 
ky mind a3 eo Zabadlagaba megh tar taffek, feokeppen 
ha annak í^intelen2 valo vfulíaba volt: haggiuk kegúel-
meteknek, hogi vegere menuen, ha a3 ideotul foghua3 el-
tenek a33al a3 Zabadiag[g]al tahat tarchia megh kegiel-
metek abba eoket. Nec Secus facturi. Datum in arce 
nostra regia Grodnensi, decima quinta die menlió No-
uembrió, Anno domini Millelimo quingenteiimo octoge-
fimo quarto. Regni vero noUri Nono. 

Steplianus Rex ípt 
2 Értendő: szüntelen. 
3 Olvasandó: azidötől fogva vagyis, mikor a panaszlók ked-

vezményüket nyerték; éve a levél tentával eléktelenített egyik 
sorában volt. 

77. 
Gyalu vára, 1584 december 14. 

Az Erdélyi hármastanács Báthory István királynak. 
Az i f j ú fejedelmet ide hozták, hogy kissé szórakoz-

zon s avval a fejérvári udvarnak is legyen valamely 
könnyebbsége. Kéván csauszt vissza bocsátván a portára, 
onnan most Musztafa csausz jött fel újabb kívánságok-
kal, melyek eligazítása csak részben sikerült, mivel a 
portán senki jóakarója nincsen az erdélyi kormánynak. 
Ezért újabban Kendy Ferencet küldték le rendkívüli 
ajándékkal, hogy a függő dolgokat vele eligazíttassa. 
Stancsul logofei kiadatását ismét sürgette a havasal-
földi vajda, de a dolgot elodázták avval, hogy erre a ki-
rály végzését kell megvárniok. A szeptemberi ország-
gyűlés megint zavaros volt, mert a rendek arra az állás-
pontra helyezkedtek, hogy a kormánytanács nem tör-
vényes és ezért nem is hozhatnak semmi törvényt, amíg' 



1584 dec. 14 77. irat 199 

a király nem teljesíti kívánságukat. Herberstein Feli-
ciánnal nehezen jött létre a szerződés, főleg Keresztury 
Kristóf akadékoskodása miatt. Közel Kapnikbányához, 
Láposbányán Grison Jakab folytat aranybányászatot, 
de azt készséggel átengedné Herbersteinnak, ha ahhoz 
István király is hozzájárul. Thorny Tamás karánsebesi 
bán feljővén, kijelenté, hogy tisztjéről lemond, mert azt 
nem képes többé kellően ellátni. Lemondása okait meg-
hallgatva hosszas rábeszélés után, végre visszavonta azt 
és haza is indult, hogy az a fontos hely parancsoló em-
ber nélkül ne maradjon, amíg helyébe a király mást 
nem rendel. A temesvári új basát külön emberükkel üd-
vözölték, kérve jóindulatát, fíaldigara bevégezvén Vá-
radon az erődítési munkálatokat, a kormányzó tanács 
gazdag ajándékkal búcsúzott tőle. Károlyi István kéz-
diszentléleki birtokügyének törvényes elintézése. A 
Csáky árvák birtokügye eligazítására Bánffy Farkast 
küldték ki. Rendezik Prépostváriné Csáky Anna asz-
szony dolgát is a zilahiakkal, akik reá sokat panaszol-
nak hatalmaskodásai miatt. Gezty Ferenc válópere. Le-
vélzárta előtt érkezett a havasalföldi vajda olasz levele s 
azt a királynak eredetiben küldik meg elintézés végett. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 124—139. ]. 

Exemplum literarum a Senatu ad Sacram Regiam 

Maiestatem per Thorn am 'Somogy datarum.* 

Sacra Regia Maiestas, domine, domine nobis cle-
mentissime. 

Post fidelium ac perpetuorum servitiorum nos-
trorum in gratiam M t i s Y r a e Sacrae humillimam com-
mendationem. 

Wrunk eő Nagyíaga feleől a3th yrhat tywk feől-
segednek, hogy Iítennek legyen hala moít yo egeííegbe 
wagyon, es e3 Decembernek harmadyk napi an Feyer-

* Ez csak két éve szolgált a király udvarában, ahonnan 1582 
június 12-én küldték cubiculariusként Magyarországba, útiköltsé-
gül kapván 40 forintot. (István király udvaTi számadáskönyve 174.1.) 
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warrol yde Gyalul)a yndytot twk ew Nagysagat, mind 
agert, liogy eö Nagyrsaga mulat f agot wegye[n] maganak, 
mind peniglen agerth, hogy e3 moltany Magyar or-
3aghy terminuiho3, kit Kolofwarra hirdetteönk keö-
3elb legyen, es liogy e3 alat[t] Feierwarnakis lenne wa-
lamy keönniebsege. 

Thowabba Kegyelmes wrunk felsegednek megb 
yrtok wala a3 utol.3ory lewéleőnkbe, liogy Kewan 
C-baw3tb emberinkkel wÍ33a bochattpk a3 portara, ky 
minemeő fogadalt teött wala. hogy mint 1 hogy infor-
mallya a3 portat a3 yde walo dolgok feleöl, a3tis fel-
segednek megh yrtbpk wala, de 3Ínten annit hasnal-
tonk wele, amenit(!) mind felseged. f mind penigh my 
magonk remenlettpnk feleöle, mer tb lommaia chak a3 
wolt informacioianak, hogy mi eggy7et, a3 Theörekek 
malt mondanak, kik keÖ3eöth eő nem tudna mellikeönk 
mondana ygazbath. Hogy 03 dologh 33 my emberink-
nek lollicitalalok altal ygy controiiertaltatoth a3 Balía 
eleőt. tecceth esniegb a3 Ballanak hogy wy Chiaw3 
yeőyen ky, melly a3 porta akarat t iabaii a3 raboknak 
megh 3abaditala feleöl in perlona executioth tegyen. 
Bochattak a3erth in hunc finem Mus ta fa Chawgtli, ky 
a3 el mult telen felsegednel wolt, melliel 3eginy Kwfdy 
Miklós ky nem jeöhetet, hanem a.3 peítilben ott holt 
nyawalias megh. 

Mihelien a3 Chaw.3 yde erke.3ek, myngyaraf t ky* 
bochatok Waradda Rac3 Peterth melleie adwan, es 
yrwan ka]iitan uramnakis, hogy onnanis oliv emberek-
kel bochiaffa, kik mindenben a3 Chaw3 mellet[li], wgy 
tuggyanak forgodny a minth illik, wgyes ehelekedeth, 
merth egy Warady yambor few legenth Chegeödy 
Myhalyth walamy f e d e l e k k e l es Drabantokkal kyk 
a3 útban a Chaw3 melleth legyenek, ere.3tette wolt 
welek, wgy eelÖ3eor Jeneőbe, onnan Gywlaba, 03tan 
Zolnokba. wtol3or Budara menthenek. A Begek chak 
awal excufaltak magokath bogy eők ott íemmi affele 
raboth nem twdnak, e^ dologh eő ydeiekbe nem leőth, 
lia myt tudnanak a3 Cliia3ar parahcholat tyara el iga-
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3Ítany, mindenhe3 ke^ek wolnanak. Salwarbegh, a3 
theob 30wal mentette magatb, es hol 3ep 30wal, hol 
haraggal fogta, hogy annak ymmar beket liadnank, ne 
bufitanok a3 portat erette, merth a mi efetfh] wolna. 
meltan esetli. holot[h] eő neky arról parancholatya wolt 
a3 portatpl. hogy megh rabollya a3okath kik adoyokat 
be nem winnenek, effele 3away voltanak. Wegre men-
tenek Budara a3 kowetek. ott a3 Baíía meegli yo ydeyen 
megh erthwen 33 Chaws yoweíenek okat, hywat ta 
chak eő magat be ho33aia, A3 my k^wetinketh megh 
er thwen hogy aiandek[k]al nem mentenek, nem hy-
wat ta . Ások mindazáltal a3 Chawztpl el nem marad-
wan. ugyan el mentenek. Hogy 33 Chaw3al eleÖ33er 
3embe leöth, nagy fel kedvvel veötte el tlieőle, es mind 
el fem olwafwan eleÖ33er a3 Chiasar parancholatiat 
hogy megh buíult rayta, fokath fed od wen a3 ChaW3al, 
hogy hamis dologba yarna, es abban íemmi nem wolna, 
amint mv pariajjolkottunk wolna. merth mindennek 
m y attonk wolna okot, es meltan eíeth wolna 33 rab-
las, kyrol teörwentliis lattatoth myngyaraft 33 kadia-
wal.1 Melly 33 mint a3 Baífa akarta, a3t ilile, hogy 
meghlehetet a rablas, es beönonkon talaltpk, amitli talal-
tonk. Ä3wtan 33 my kf^wetinketis be hywatta . kiket 
a3onnal rut ektelen 3okkal illeteth, fteőtt megh wrun-
katis nagy embertelenül nielwewel rutolta. minden 
merget 33 hi twan ember raitok ky teől tette, es wege-
3etre el witetwen eoket eleőle, a3t mondotta nagy eí-
koweílel, hogy a3 Theörekekerth. kiket Waradda fog-
tanak, es 33 kiket mégis eöltenek wolna, mind megh 
eöleötne eőketh, nagy nehe3en o3tan a3 ChaW3 3awára, 
ky megh mondotta neky, hogy Rac3 Peterth ynnen 
bochattpk oda wele a3 urunk lewelewel. a3t egyed pl 
wÍ33a wytette, es 33 Chaw3al. kit chak imigy amwgy ex-
pedialt, erestette. 33 teöbbit penigh wgy mint 33 Wara-

1 Kádi vagy kázi — bíró s egj személyben közjegyző is, aki 
ítél úgy egyházi, mint világi ügyekben, még pedig egyedül, ül-
nökök nélkül s előtte szóbeli pör folyik. (Thury.) 
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dyakat , ki niolc3an wadnak, ott maragtotta, es a3t Í3ente 
yde k y Waradda, hogy tÍ3ed nap ra be keölgyek a3 keth 
Theöreket, es a3 teöbbinekis minden lowokat 3^r3a-
mokat, a3 ketteinekis, kiket megh eölthenek dyokat, 
a3 ket t 3a3 e3er O3porat, Seőth a3 harmincakét e3er 
03p0rathis, kywel wrunk a3 3a3lo ho3aíkor adoífa ma-
radoth wolna neki, mind eggyeöt megh wygyek, mert 
ha a3t nem mivel nek, 3ernyeő lialal [l]al megh eöleötne 
mind a3 niolc3 Warady emberth, es egyebkeppenis 
minden nton bo33uiat allana raitonk. Igy yottenek 
a3ert el a3 kowetek teőlle, es chak illien succefíufí'a 
wolt ennekis a3 legacionak. A3 dolgot penigh kyerth 
moít e3t miwelte a3 Bafía, thwdgywk hogy felseged 
elegge megh ertette a3 Capitan wram lewelebpl. 

Walamy Zolnoky Theörekek, mint egy negywen 
lowal eőtettenek wolth egy Royth2 neweő falwra, mely-
ben mikor embereket wagtanak, gyermekeket íog-
doííanak, dultanak, koborlottanak wolna, a3 Warady 
eöthwen ho pin3es lowagh wÍ33a tertekben reaiok ta-
lalwaji, kiettepth megli fogoth bennek, kettpth megh eöl-
thek, a3 theobby lowokath el hagywan a3 íarra : i eite-
nek, es wgy mentenek wolt el. E3 kett fogoly Theöreket 
Waradda wyttek, mind a3 theöbbinek lowokíkjal, 
3er3amok[k]al egyetembe, kik moítis ott wadnak, ky th 
mikor Capitan wram nekeönk hyrre teőn, noha latok 
a3t, hogy 3Ínten wgy teörtenth, a mint íelsegedis yrya, 
hogy a3 violenciath moggiawal kard[d]alis kell' repel-
[l]alny, Minda3altal e3 moftany vdeőhe3, es a3 mi 
allapatunkho3 kepeit, holot[t] annelkeölis elegh megh. 
3er3eő dolgaink wolnanak a3 portan, kewantok wolna 
ha nem teörtenth wolna. Merth hogy megh ercliie felse-
ged, az a Royth2a newp falw e3 eleöth walo ewdeokben 
hodolth wolth, íarcot meg unta, a3 teff'terbe beyrwa wa-
gyon, Nem! fok ideie hogy hodlafath el hat ta wolt, De 
íemmiwel nem gondolhatank, hanem a minth a3 dologh 

2 Ro jt, ma is meglévő biharmegyei község a cséfai járásban-
2 Értendő a Sárrét. 
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kewaiia, myng'varait ygy chelekedenk benne, pr^venial-
ni akarok a3 dolgoth hirtelenleggel. A3 por tara yrank 
er*,»s pana33al, hogy a3 wegbeliek moltis a s Chiasar pa-
rancholattia ellen illien wy es 3ertelen dolgoth clieleket-
tenek, yllien 1 illen falwkra eöteöttenek, eml>ereket eöl-
thenek, fogtanak, dultanak es sertelenkettenek, kikre 
a s Waradiak, minth ollian gono3 teweökre reaiok talal-
wan, kettwth megh fogtanak bennek, kik itt Waradoii 
wolnanak, mellieket engednek megh, hogy wgyan ott 
erdemek 3erenth megh beonietydnenek, ne pw3tulna es 
romolna el a3 a fewld tellíeífeg(g)el myattok, lenne 
wege egy3er enny fok rablalnak kapdofafnak. 

Effele lok yde walo 3ok(k)al yrthonk wala, es a3on 
wolthonk, hogy ha leheteoth wolna a3 portaival el hv-
teff^k, hogy ennek a3 dolognak eök a3 Theörekek wol-
tak okay, es a3 my eíeth, yol és meltan eleth raitok, De 
a minth keönyeö wolth el hinnies, nem tellieffeg(g)el 
próbálták dolgonkat, leot wgyan megh mon(d)ta a3 
Baffa, hogy myes gono3ak wagyonk, Arra penigh fem-
mikeppen 3abadfagoth nem at tanak, hogy yt t megh bon-
tetteff9'k eőket, holot(t) nem illenek, es inauditumió 
wolna, hogy a3 kere3tien beönteíle a3 Tlieöreket, hanem 
inkab(b) a3t parancholliak, hogy bekwlgywk a s por-
ta ra eőketh, kyre mi ekkedigh menni nem akartu(n)k 
a3erth, Egy a3, hogy ott megh lat t iak michoda fa lura men-
tek, es a3 teff terbe talaluan, mint hogy ottis wagyon, by-
3ony megh fizetywk, Mas a3, hogy lehetetlen wolna 
eseket bekewel |oda wynny, a3 my emberwnknek. A3 
Chau3 keres penigüi anniba aal mintekeönk ymmar hogy 
tellieííeg(g)el el főttünk.4 I r tanak minda3altal Zolnokba 
a3 Begnek, hogy affele dulalt es rablaft ne liaggyon e3 
u tan tenny, de a3tis ollyí íowanion, hogy kewes keÖ3eő-
neth wagyon benne. Ebbenis a3ertli cliak amy nyereíe-
g^nk wagyon, 

E33eket(!) a3 leweleket akkor ho3ak megh, mikor 
megli az Chiaw73 oda ky Waradda wolth, de my ebben 

4 Értendő: fogytunk azaz kimerültünk. 
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cli'f imulalwan a3 porta akaratiatli . hogy a 3 Chiawg 
be ypwe, es a3 ßuday dolgot, mintb tarto3tatta 
megh ott a3 Baffa a3 mi emberinket megli erthwen 
teőlle, ygy e re nata 3olank es \vege3enk róla. 
R a e s Petert, ky e3 dologban a3 Chawz mellet(h) ielen 
lewen" lata a3 Baf anak minden infolentiaith, hallotta 
a3 teöl) Bégeknekis vanas excufationes, et alioquin is 
verfatu6 a3 Theöreök dologba, ym moít bochattok be á3 
CJiiaw33al a3 portara. 3olanlc as Chiaw3naki6, hogy in-
formallya wgy 33 portat a mint a dologh wolt es forgot 
eleötte, kewaltkeppen a3 Baffanak illien mod nélkül 
walo maga wifeleseth. in violandis legatis, tegye wa-
loba liyr(r)e. hogy commouealtaílek as porta a mint illik 
raita. es el ne 3enueggyek neky. Melly Chiaws myerth-
hogy eíméryok tekeleilen wToltatb, a kywolis tuggywk 
penigh hogy eggyk waryw nem waya ki a maliknak 
3emeth, asertbib kelletli Ra?3 Peterth5a melleie adiun-
galnunk, liogy7 ha mith 33 ( Iiiaw3 wagy negligenter 
tractalna. wagy wgyan omittalnaes a dologba, a3th 
meeghió Rac3 Peterth a menyre lehetne fupplealna, es 
quantum pofiét non deeffet eommunibus rebus. 

Megli yr tunk penigh e mclletli bofeggel mindenekét 
a portanak. es pana3olkottonk. hogy femmikeppen a3 
Buday Baffa 33t nem miwelbette wolna, hogy a3 kp-
weteketli. quos omnium gentium iura tuentur, ygy a,3 
Cliia3ar Chaw3a meleol elfogwan eőketh, violalia, ki-
ből e.3 k<^wetke3nek, hogy 63 vi tan kéwetheönket fe bo-
cliatbatnonk ho33aiok, feött ho-tibus quoque omnibus 
ludibrio effemus, hogy' a3 Chiá3ar hy'wfege melleth, 
tarn indigna pateremlir, Teöb affele raeiokkal a^on tlieö-
reke3eőnk. liogy mind a3 megh tarto3tatoth embereketb 
megh 3abadycha mingyaraft a3 Baffa, f mind penigh 
a3 porta illien indignum facinuf t el ne senweggyen 
neky, kiben hy339k a3th, bogy' chak actum agemus, de 

' Tévesen írva így: welen. 
5a Régi szolga mert már 1579 szeptemberében a király lovasa-

iként szerepelt. (István király számadáskönyve 71. 1.) 
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m^ghis ha cliak a3 Waradiakath megh 3abadithtywki6, 
megh eolege3c,mk wele, liogy pedigh e dologban walo 
tlieörekedeíípnk foganatoíb legyen, megh hat twk Rac3 
Peternek, hogy wgy mennien, hogy 'Kendy Ferenc3 
wramath , ky a3 adoth es a3 munuf t be Avitte, ott erye, 
hogy mindeggyeäth iob[b] mogigyok leheffen a3 ado, 
es ayandek melleth a3 dolognak kevvaníagonk 3erentli 
weghe3 witelebe. E3t a portan vgy fogyok. 

Masfeleöl peniglen illien móddal procedalonk: Ir-
tunk a3 BaHanak es a3 3olnoky Begnekis, A3 Baífa-
nak cum expoitulatione es elegli iok ratiok[k]al, a s 
mint rei ipfius indignitas kewanta, hogy illien wy es 
3okatlan dolgoth ne kölchien raitonk, bochaifa el a3 
megh tarto3tatot(t) warady 3olgakat, wegye baratia-
gath es yo 3omzedfagath wrwnknak, mint a3 eleöbbeni 
Baííak, ne kelleííek pana3t rea tenneönk a3 portan, es 
teöbbeth a feieketh.5b A3 Begnek megenth ah(h)o3 walo 
raciokkal. hogy a3 Balfat, ky eő instigacioíabol menth 
erre, wegye rea, hogy thowab ott ne tartostafía a3 3e-
geny legenieket, ne aggjon okot affele kaboruíiagra, 
wegye inkab(b) yo akaratt iath eő Nagysaganak. Igv 
mind keth feleöl erte wagyonk, hogy el bochatattwan 
a3 Waradiakath, abból walami nagiobb dologh ne keö-
wetke33ek. ha yth a3 Baííawal yol íuccedal nekeönk, 
egieb nem kell, hol penigh nem, 3wkfegh le3en a3 porta 
jiarancliolattya. 

I r tunk capitan wramnakis, hogy ewis a3 mennyre 
lehet, megh oya magat affele galibatpl. egy falwerth 
kettí^erth nagyob[b]at ne indichion, hogy as keÖ3 be3ed 
3erent, nywlat kergetwen Medwet ne keölcheönk, ne 
irr i talywk eőlcet, merth, kenyeö walamit el kesdeny, de 
nehe3 el wege3ny, egy ydeő elleníege a3 maliknak, 
moít kwleömb a3 allapat, wyak as Balíak, wntalan 
walto3nak, nem értik a3 mi allapatunkatl], chak a3 ado-
manyra nesnek. ki miatfh] my fogytonk fogyunk es 
nem gyeŐ3eök ymmar eőket. A3 Budav Baííaknak pe-

5 b Értendő így: és többet afféléket. 
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nigh kedwetleníegek a3 eléott walo feidelmeknekis gya-
korta fokban allotth, es feleőnk rayta, hogy mies wgy 
ne yarionk. Jo a3erth a3 ideőhe3 es a3 3wkfegheÖ3 
3abnonk magonkath. Ebben wgy teeC3etb kegyelmes 
wronk. hogy ennel egieb wta t eleőnkbe nem wehetpnk, 
mert akar mit mondvwnkis, magunkban kell' teőrneönk, 
fem haragunkteől, íem ereőnktpl fenki nem feel, chak 
a3 egy engedelmeííbg[g]el es adomanial a mit nierhe-
teönk, Supplicibus mine non conveniunt, ketteot nem 
miwelheteönk, hogy hadako3 [3]unkis, wtanokis yar-
ionk. A3 por tan ninch femmi yoakaronk. íemmv ta-
ma330nk. a3 regiek el holtanak, a3 moítany Balíak 
alygh tuggyak chak a3tis kik wagyonk, mint e3 a3 
03inan Baífa kerdv wolt, michoda fewld a3 Erdély, es 
liol wagyon. E3ekkel vol e r thy felseged mint kellene el-
merkedni, holot omnia apud illos funt venalia, kihe3 ne-
keönk íem vreönk, íem 3elenc3enk ninchen. 

E3 yde walo Theörekekis mind egy niomba varnak 
a3 portawal, calumnys, dolis scelere, insidiis 3eontelen 
raitonk wadnak . E3eket kegyelmes wronk nem 3epit-
hetywk, noha quid ferus veíper vehat, es mit cheleke-
31k Ilten weleönk, nem twggywk, íeőtli my magonkis, 
a menibe wagyonk, nem hagyhat tvwk ad ultimum uf-
cfue ípiritum magonkath. 

A3 leweleket kiket a3 Buday Baffanak es a3 Zol-
noky Begnek yrtonk wolt, Gyczy wram Simon Jánol-
Í9l5c el keöl[d]ethe wolt nekik, melly mydpn Zolnokra yw-
toth wolna, a3 Begh towabfb] nem bochatta welek, ha-
nem1 el wewen a3 Baíía lewelet teőlle, chak a3 eő maga 
wala33awal bochiatta wÍ33a, ky midőn Waradda ywtoth 
wolna, es megh ertette wolna kapitan wram teőlle ya-
rafath, megh wÍ33a keölthe, es megh hadta neki, hogy 
a3 Baífa wala33a nélkül megh ne voyen. E lceÖ3be pe-
digh a3 Baííais walazth yr th wrwnknak, es Safwar-
begnek keölthe. hogy yde megh kewlgye, Melliet a3 

Ez 1576—1580 közt szerepel gyalogosként a király hadában. 
<István király számadáskönyve 28 és 111. 1.) 



1584 dec. 14 77. irat 207 

Begli wgyan a3on Simon Janoft(,v] keöldeöth o j tan megli, 
Á3on Bafía leweleth yin in fpecie oda keöltheönk fel-
segednek, megh lathattia felfeged minemeÖ embertelen-
íeggel yr, es minth wifely elmeiet, leiből mit kelleffek 
remenleneönk. megh itilhety felseged, we33ok a3tis 
e3eönkbe, hogy mind erre. f mind egvebre az a hy twan 
begli ingerli es we3erly. Ast is lat tywk hogy keönnien 
nem le3en, ha minek kelletik lenny. moftazert my ym-
mar towab[b] ebben nem meheteönk, mygh a3 porta 
wala33at, megli nem erty<?k, a3 utan ex re capiemus 
confilium. 

A3 adowal. "es a3 Baífanak walo aiandekkal a3 mint 
feleolis megh yrtpk felsegednek. iKendy Ferenc3 wra-
mat bochiattpk a3 portara, itelwen a3t, a3 felfeged gya-
korlatoffagos parancholattia 3erent, hogy 3aporab[b] 
affele feő es ertelmes embernek, ki a3 ideőhe.3, es as 
3wkfeghe3 kepeit tudna mindenbe magat hordo3ni, 
oda menni, hogy fem olliannak, kit íemmi inítructiowal 
nem twdnank yol a3 dolgokho3 eppiteny, kewaltkeppen 
hog)- a3 Baffais wy ember, a3 dolgokis nem kiehinek, 
es nem egy rendbeliek, kik mind induftriat, f mind 
gondwiseleft kewannak. 

A3 extraordinarium munuf feleől, noha a3 felseged 
preferiptumat ertetteők, hog\7 negy wagy eöt e3er forint-
[t]al a s ordinariumho3 adyicialvan, megh erneök, mine-
keönk minda3altal (pace Maieftatis Vestr? Sacr^) a3 
tecc3ek, hogyha nem teöbl>etis, de kewefebbet ennek fem 
keöldheteönk annal, amennit 33 eleőtt waloknak keöl-
-detteönk, mert miwelhogy a3 portan mindenek nilwan 
wadnak, es ymmar e3Ís (cjuod credibile est) regen megh 
ertette per fuos emií'farios a3th. iniwel woltunk a3 eő 
eleőtte waloknak, ha kewesbet adnank neki, nagy indig-
ni tafnak tartana maganak. hogvr eőtet, qui fuperiores 
Baffas et noiuinis ac rerum geftarum fama et gratia apud 
Principem superavit, wgy megh nem beochieöltewk, 
mind a3 eő eleőtte walokat, es ygy a.3 favor es io aka-
rat lielet[t] chak kart »es capitale odiumot concilia!-
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nank magunknak, kit ennek utanna, nem enni fummaval . 
hanem Ü3 enniweiis nehezen wethetnenk el rólunk, 
megh pedigh a3 kar es \v-e3edelem feleet, kit mindenkor 
wagy egy feleol, wagy mas feleol megh eithetne rai tonk, 
job[b]nak itileök azért mind enni fogia tko3aíunkbanis 
kedweth kerefneonk, hogy íem keweííebbet adwan neki, 
nagiob[b] d i f f icu l ta íokban involvalnonk magonkat , 
merth gyakor ta iga.3 a3 hogy; feöfweny teöbbetb keölth, 
mint e3Ís hogy pecuniam in loco contemnere lucrum est, 
noha e3t a3ert nem pretermittal tok, hanem Fe renc3 
wramnak 6 yol eleibe adank , megh lafía es minden cir-
cumftant iakat yol colligallia eleÖ33er, es ha lattia hogy 
walamit icomparealhat a3 íummaban cum commodo Rei-
publicae a3t miwellie, de wgy hogy a3t ante omnia 
eleött wifellie, hogy teöbbet ne we3eífonk wele, ne íci-
licet inscidamus in Scyllam, volentes evitare Charybd im. 
Jóllehet myth kelle íen Ferenc3 w r a m n a k a3 munu í -
nak difpenfalafaban chelekedni, az hirekhe3 kepeit , 
kik el menefe utan ywto t tanak , eleegh incertuíok wa-
gyonk benne, merth eleÖ33er a3 hawaíe lv Waida ada 
ertefeönkre, a3 utan nem íokara a3 mi keöwetpnkis 
Theke Gyeörgy7 megh y r a hogy a3 few we3er Ö3man 
Baífa hadba indult, es kies 3allotí y m m a r Iskiderbe, 
helebe penigh 33 maíodik we3er Me3Ít ba í fa maradót[t] 
wolna, noha a3tis ielente, hogy a.3 Cancellariusis 0 3 i n a n 
Baífawal el menth wolna, kiheÖ3 acccdal, hogy a3 ha-
waííelv Waida mind 33 eleőtt, í mind moít wyonnan 
Confirmallya, hogy minden feo expedíciók, quod nobis 
incredibile videtur, O s m a n Baíía altal walahol lenne 
tetetnének. 

In hac ergo diueríi tate rulnorum nem tudónk mi-
he3 tama3kodni. es michoda iiileteth tenni. Jol la t tyok 
a3t, hogy Ferenc.3 wramnak in tanta rerum et per íona-

6 Kendy Ferenc követ, a portai viszonyokát ismerő ta-
nácsúi-. 

7 A király mellett oroszországi had já ra tában 24 lovassal 
szolgáló volt hű katona, 1580-ban. (István király udvari számadás-
könyve 116 !.) 
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rum mutatione, nem kewes akadaly legnek. Immár kel-
lette a3 Bal fa wtan l3kiderbe, a wagy ha addigh onnan 
el ment walahowa masowa menni, wagy pedigh mi-
he3 tar tot ta magath, mint es kinek menni ayandekot 
adoth. megh tarthatta-e a3t a3 C>3man Paííaeth, miért-
hogy ott nem talalta, w a g y wgyan megli kellet [h] arra ha-
gy ot[h] emberinek adny, a wagy kedigh ennekis a3 
Me3Ítnek. ki molt a3 portat dirigallia 3aka3totth wala-
mit benne, hÍ33eök hogy mindeniken valamit [h] a3 oocaíio 
es a3 zwkfegh mutatót(h) cum fumma ratione et delibe-
ratione chelekedeth. Err^l mi teöleönk íemmi inftruc-
tioth nem weheteth, mert ky tutta(!) hogy ennek illien ha-
mar igy kellellek lenny. E3ek miérthogy wy dolgok, et 
in momentis temporum lita lunt, a3onkeppen noua etiam 
confilia et maturas deliberationes requirunt. Hi33eök 
bÍ3onnial a3t, hogy Ferenc3 wramnak, lem fideleben, 
diligentiaba lem, egieb gondviíeleíeben lem megh nem 
fogiatko3unk. Immár walamint Uten we3erlette es iga3-
gatta dolgait eddigh mind el mult, kyrol a3 utan íel-
segednek mindeneketb megh vronk. 

A3 Cérnán Balla hadba menefenek okat nem, mind 
egyaranth hirdetik, A3 hawaííely Waida a3th iria hogy 
33 Ta ta r ra megien, miwelhogy a3ok (mint felseged ed-
digh by3oniofbban ex finibus Ruthenicis megh erthete) 
adiuti ab alys finitimis Tartaris, tamadalt teöttek 
wolna; mas hantli emeltek annak, kit C^man Balía 
megh eöleteth fiat, A3 pedigh kit eő eölteteth wolth 
3ekibe, megh wertek es fu twa 3ala3tottak, a3t ne-
he3telnek, hogy Theörek Chia3ar novo exemplo adot[h] 
wolna a3 portáról feiedelmet nekik, kit lemmikeppen 
nem akarnanak admittalny, hanem hog>v ius electionis 
mint a3 eleőtt, wgy a3 utanis penes eos maneat. Ennek 
a3erth a3 tumultuínak íedalaíara mongyak hogy in-
dult wolna„ a3 Balía, kit e3elis confirmalnak, hogy 
mind a 3 kett Olah Waidanak megh paranchioltak 
wolna, hogy eőkis minden nepekkel oda a3 Tatarok 
felé indulyanak es wigya3nanak, Mas feleöl penigh a3t 

Báthory István levélváltása. 14 



210 77. irat 1584 dec. 1* 

be3eliik, hogy a^ Kazul mo t wyonnan igen megh werte 
wolna as Theorekeket, ugy annyra hogy liat 3an-
chakaliabi,)! (nemeiiek negy Beglerbeg allia nepnek 
mongyak) chak egy lem 3aladoth wolna el, kierth oda 
a3 Theörekek igen megh the boll ott anak wolna, es 
a3oknak íiegetíegekre menne illien íietíeg[g]el a3 
Balía, ki maid hiheteőbjbjis, mert nem 3allot[t] wolna 
U3 tengeren altal Igkiderbe, ha a3 Tatar ra wolna 3an-
deka; utcunque íit, hanem ha chak terrort akarnak a3 
elleníegnek incutialni, de a3tli la t tywk, hogy a3 theli 
ydeő eleőtteönk lewen, igen nagy proceífuíía nem lehet 
a hadnak, egy ícleis, Jóllehet e3Ís, in quem finem my-
weltek legyen, poítea eventus melius docebit. 

Thowabba a3 hawalfely Boer Ztanchiul Logoffeth 
feleöl ymmar egynebany 3or talaltok megh felsegedet, 
kiről er tywk 33 felseged akarat t iath, es a mint illetth 
mind e3 ideigh cluik a3tli wilelteők eieÖtteőnk, nynchyes 
ebben íemmy egieb tekenteteönk, hanem chak a3, ky t 
ym eímegh fellegednek megh ielenteönk. E3 el mult na-
pokban eílmegh wyonnan feő embereth bochiatta wala 
as Wayda ide wrwnkhoz, ti3telleges legacioval es a 
mellett aiandekawalis. A3 legacionak lummaia cliak e3 
wolt, liogy a mint a3 eleőtt kerette egynehany3or Stan-
chiult. moítis kerne eő Nagy saga I. ne ta r tana megh teőlle, 
adna kesbe. iga3Ítana cl a mi dolga ott wolna. ne lenne 
oka. hogy any lelek, keivel 3a3an tar tat nan ak ereős 
fogíagba erette, kik eiel nappal kia l tananak es elede3-
nenek hogy lenne gabadulaíok, kiknek illien nyomoru-
íagok nekies eölegh nehe3 wolna, de íoha addigh a3 
nem lehetne, mygh nem Stanchiul be menne, es miert-
hogy abban a dologban, kierth azok a3 fogíagba eí-
tenek, eő wolt dolgos, megh ielentene miben kellene a3 
dologban maradny. Sok raciokkal es exemplumokkal 
contendala e3th, mind itt waiokkal. í mind idegen fe-
jedelmek es or.3agokewal. kiknél mindenkoron beöchw-
letesb wolt, walamely 301113óá leiedelemnek baratíaga 
es melto kewaníaga, hogy íem egy fugitivus, vanus, es 
wetkes embernek tékintety. 
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Errpl mindgyaraft walas t nem tewenk keöwethe 
•altal neky, lianenx eliak ewel bochatpk el, hogy wrwnk 
reöwid nap, feő embere altal, kit 33 portara bochiatana, 
erreől refolvalna magatli, es megh ielentene neki aka-
ratt iath, wagy 33erth a3 teöb[b] dolgok keöseöth e3tis 
Ferenc3 wramra wetheök, wrunknak erreől walo wa-
]a3thetelyth megh mondana a' Waidanak kiben mint 
procedalt legyen FerenC3 uram, minth be3elleth es 
t ract ait rola 33 Waidaual. mierthogy lok 300k eltenek 
ni t ro citroque keo3teök. kiketh talam melto felsegednek 
megh erteny; 33 Ferenc3 wram leveleth in specie keöl-
theök felsegednek, hogy felseged abból mindeneknek, 
pro fua prelertim de hoc Principe informatione, yobbaii 
es mellie])ben wegeere meheffen, Mywelhogy pedigh mi 
ekoraigh errpl a3 Waidarol lemniit egiel^eth e3eönkbe 
nem wehetteönk (nolia mint effele wy ember feleol 
latis diu et íiniltre is íulipicalkottunk) wrwnkii03 or3a-
gunkho3, es legh f'ellieb fellegedhe3 walo jo akaratnai. 
es yo magawifeleienel, kit fine diííimulatione mindenek 
eleőt J)ewfeg[g']el inegh mutatoth, es minden emberíeg-
[g]el walamirol megh talallyuk, ky gyakortais efik, 
ke3 a3onnal íatisfaicialni, ha felseged kegyelmes aka-
rat t ia wolna, talam yo wolna nekeönkis, amihe3 yo 
móddal férnénk, abban kedwet nem 3egneönk, liogy 
igy a3 eő melto kewaníagais megh lenne, es egy3er f 
mind annak is a kierth theörekesik yobban esnek dolga, 
Merth felseged megh lathattia a3 Ferenc3 wram lewele-
beolis, myre keöty magat, wrunknak penigh e3 moftan 
kewldeöth lewelebe wgyan telliefeggel arra felel, hogy 
-33 eő Nagysaga kedweerth minden kegyel mefegfgjel 
cheleke3Ík wele, Seőtt asertli kevvaniiia feőkeppen kés-
ben, liogy iíta occasione megh efmerteííe eő Nagysaga-
wal waloba magath, hogy femmit eő a3 eő Nagysaga 
baratfaganal nagyob[b]nak nem tarth, es fellieb[b] nem 
bechewl, Melly keötefére es efogadalára, fi plane in-
famis nem akar lenni, 3abadon nagyobfb] dolgotis 
megh kellene clielekedni, kewaltkeppen eo etiam fine, 
hogy ennekis ne kelletnek mindeltigh 33 samkywetef-

14̂  
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ben. bwdolaíban, es rettegesben lenni, melly dologrol 
a mi felsegednek tecc3enek, yo wolna a 3erent walo 
wala3t tenni neky, 

E3 el mnlt gyeöleírol, ki Septemberben leőn megli 
felsegednek a3t yrhatywk, bogy e3Ís tumultus es we-
3ekedes nelkeöl nem leheteth,8 merth a3 felseged wala3t 
tetelenek megh erthefe utlian, eorum1 animi, qui in spem 
rerum noyarum ereeti erant conquiefeere non potuerunt, 
hanem wegre poft niultas altercationes minth talalliak 
f mirpl talalliak megh esmegli felsegedet, a3 teörweny 
dolgaban akadanak megh, es a3th ke3dek wytatni, 
hogy semmi teörweny addigh ne solgaltaílíek, a meddigh 
felseged a3 it [t] walo allapatoth a3 eő kewansagok 3e-
rent el nem rendely, kit illien pr^textuííal forgattanak, 
hogy mi hitteMek nem volnánk, es a3ertis teörwenyth 
nem tehetnenk, fed hoc fpecioíuni poci us quam verum, 
merth a3 belye wolt8a hogy ewel inkab[b] es hamarebfb] 
extorquealhaííak felsegedtpl, quod tantopere concupi-
verunt, Ennek a3 eő modnelkpl walo kewaníagoknak 
íny a3 my tÍ3teönk 3erenth lok argumentumokkal re-
íiítaltunk, eleikben tama3twan eleŐ33er, a3 teörwennek 
enni fok naponkent walo gono[z]lagoknak, violenciak-
nak, egieb exceífuloknak, kik mind ex malorum impu-
nitate naícerentur 3aporodalaerth való neceííi taffat. 
Annak utanna a yo 3ertartalt, es e3 moítany chendeí-
[í]eget, kiben kar es gyala3atis wolna, a3 ydeőwel ugy 
abutalny, wegre a3 felseged expreííum mandatumatis. 
holot[t] felseged dií(s)ertis verbis megh hat[t]a wolna 
egynehany3or minekeönk, hogy a3 teörwennek 3olgal-
ta tafath ne intermit [t] álnok, kinek mi a meddigh a3 
tÍ3tben lennenk, quicqnid tipli velint engedni keöteleffek 
wolnank. Egyeb okokat eleő nem 3amlal^nk, merth 
farat t igh mindeneketh, ut in re tarn equa et honefta 
ertheniek attunk, wÍ3ontagh a3tis' argumentis clariífimis 

8 A hozott végzések szövege olvasható az Erd. org. gyűL 
Emlékek III. köt. 208—210. 1. 

8a Értendő: a dolog bele azaz lényege. 
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megh mutattok quam absurda et indigna eííet isthec 
iplorum pofitulatio. Ha penigb cliak a3 mi jemelyeonk 
all eleőttek, ewel ne offendaltaffanak, mertb mi ottan 
a3 appellacioknak megli lataffatli, ki a3 mi Juris-
dictionkat in peiiona Principis concernalna, ke3ek wol-
nank el hala3tani, follion chak a3 tablas teorweny, 
mellynek certi ordinary es eikeött byray wolnanak. 
Effele difputatioban dies aliquot defumpti funt, wegre 
<)3tan, midőn wgyan nem akarnank towab[b] errol 
welek contendalni, eő magok íponte tanquani propria 
confcientia et veritati mo ti mindennek engedenek, es wgy 
leőn wege a3 gywlesnek, A3 terminufokat a3erth megh 
hirdettek, es a3onis le3eönk, ha walami repentinus cafus 
nem talal benneönket hogy a3 teorweny megh legyen.9 

A3 Felicianus Herberitein dogat es kewaníagat 
felsegednek erthefere attwk wala, kinek felseged con-
fentialtis e3 utol3ory lewelebe, ea tarnen lege, ha a3 
C3ewítnek fommaiath ha lehet fel lieb wygok; kiben mi 
myngyaraí t munkalottonk. de a3t íemmikeppen nem 
efficialhattok, hanem egy ebre mindenre ke3 leőn, hogy 
iallerth es araniath ad uíus piiblicos eöreömeít ad, 
nominanter niolc3 eser tallerth, es neegy e3er araniat 
fingulis annis, uíitato tantum eorum pretio, ki aminth 
moít eseknek a3 mon^taknak fel menth a3 arok, nem 
kewes lucrumoth tesen, merth a3 tallért I1W3 pen3 
fellel, a3 araniath 3a3hatwan eött pen3en oda ki eöreö-
meít elwe3Ík, E3 kiw^f ha 3wk regh lenne eggieb[l)]elis 
mindennel aianllia magath, mind a3 pen3 dolgaban, f 
mind egieb 3wkfegeinknek megh 3er3efeben, Mely em-
ber baratfaga mind a3 tallérnak es aranynak tekin-
tetierth, í mind egieb okokerth. kik naj)onkenth occurral-
hatnak melly 3wkfeges legyen e3 orsagnak, felseged 
megb gondolhattya, merth chak e3 e3tendeöbenis nem 
tugywk honnan es menni we3ekedeffel keöltfeggel kel-
leth wolna ennek a3 tallernek, kiwel a3 por tara tarto-

9 A fejérvári őszi országgyűlési lefolyásáról szóló e fejezet 
megjelent ugyanott, a 211—2. 1. 
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3onk, 3ereth tenneönk, ha ew nem leöth wolna, Seőth 
felsegednek l>y3onnial yrhatywk, hogy e3 ejtenclpbely 
nagy 3ara3Íagh e3t can falt a. hogy e3 el mult cementnek 
minden aranya, kit portara kelleth ke3Íteneönk, nem 
menth fokkal fellieb[b] tÍ3en ket e3er werth arannial, A3, 
ordinarium tr ibutum penigh tÍ3en eöth e3ert te3en. E^ 
felet[t] a3 extraordinariumath kit a3 Baífanak keöl-
theönk, Illien nagy a rany miat[h] 3\vk legünkben es 
fogiatko3afban woltpnk, kit nem ex publico, hanem 
egyeönnenió, mafunnanió, niagonk ereywel kelleth 
megh 3er3eneönk es be telliefiteneönk. 

Immár felfeged megh itilhety effele crtekes yo 
akaró embernek, mint e3 a Eelicianus segetfege, melly 
3wkfeges legyen wrwnknak, es e3 or3agnak. kiwel a3 
felseged tecc3eíe 3erenth ymmar tranfigaltonkis. A3 mi 
némeö raciokkal convenialtonk wele, es leweletis at-
tonk neki róla, annak par iayath felsegednek oda keöl-
tok, Myerthogy pedigh ebben femini ícrupuluft nem lat-
tf)nk, hanem tama3kodwan tÍ3<;an chak a3 felseged y ra -
faho3, hyttc>k e3t hogh Chriftoph deák10 ali[h]o3 tartva 
magat, a mi a3 felseged akarat tya , bochiatank commif-
fariufinkat oda, kik Chriftoph deakkal eggyeöth erc33ek 
mingy a raft Felicianus ke_3ebe. 

De e3ek mikor oda ywtottanak wolna, es eleibe at-
tak wolna Chriftoph deaknak a3 felseged akarattyath, 
noha latta wolna Chriftoph deák, my wolna expreffa 
voluntas Maiestatis Y(estrae) S(acrae) minda3altal in 
fcripto nodum querens, feni annak bel t nem adoth, feni 
femmi dologban a mint illet[t] wolna el nem yart, a3t 
wetwen bele, hogy efíió felsegedeth megli talalta wolna, 
es felsegedtol warna walast e dologli feleol, holoth fel-
seged e3 eleöth asoknak az falwknak. es yo3agnak alla-
pattiath vol nei^ ertette wolna, es a3ert ment wolna erre 
a3 locatiora. Melly dologh im lattia felseged, melly we-
letlenol et praeter omnem exfpectationem nostram 
eset[t] kiben nem chak a3t banny^k es altallywk, a3 m y 

10 Keresztury Kristóf, a király rógi hűséges híve. 
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raitonk teörtenth, mint a^t, hogy a s felseged akaratt ia 
es wegezeíe, kinek mi executori woltonk, annak felette as 
wrwnk leweleis, kit erről authentice attpnk, ygy in du-
biumj vocaltatoth, es minden beöcheöleteönk idegen 
feő embernel ygy notaltatoth megh. 

Jol tuggya felseged hogy mi ebben íemmytli as 
felseged hyre nelkol nem chelekettonk, es moítis abban 
«3 értelemben wagyonL hogy a s my fok fele 3ewk~ 
feginkhe3 kepeit lemmit ennel yóbbat nem miwelhet-
Í9nk wolna, minthogy e3t a yambortb illien nyilwan 
walo ha3onnal yde felsegedhe3 es wronkho3 ketelestek, 
Ifol pedigh a yambor Chriftoph deák a3Í yo3agh ha3nat 
emlegethy, wagy walamy egieb abban walo praeiudici-
umrol gondolkodyk, his3onk10a hogy ebben chak a3 eő 
maga elmechkeieth rengety, de fokkal yob[b] wolt wolna 
neki, ha minth mi, wgy eőis ebben teöbbet tribualt wolna 
a3 felseged beölch itiletinek. liogy fem a3 eo maga im-
illien-amollian welekedefenek, kiben 3olga walwan eö 
neki ha taranak kellet[t] wolna lenni, ne plus saperet, 
quam opporteret sapere. De e3 immár megh leött, ki 
elegge confirmallia inter alias, plurimas et maximas dif-
ficultates, a3 mi al lapatunknak nehez woltath, quid 
enim gravius contemptu? 

Minda3altal ymmar felseged as t laffa, mint kelles-
sek annak oeeurralni, hogy illien weghe3 ment dologh, 
aliorum; importunitate ygy cum fumma ignominia et 
Principis, et noftra fel ne bomol lion, hanem inkabfb] 
walami yo móddal, ki mind annak a iambor feő ember-
nek, f mind egyebnek, kiknek e3 ertefere wagyon, Jatis-
factioia Jegyen, weghes wyteífek, noha a3 ydeönek 
illien heaba walo mulalfa, ki affele baniaknak mywel-
[tejtefebe nem kewefeth importál, az az Tarha3nakis nil-
wan walo kart 3erzet[t] teöbbe megh nem ter, minda3-
altal a3 legy'en eő 3amadala, chak legyen walalia wegh 
benne, kiben mi mindeneketh chak a3 felseged kegyel-
mes itiletyre tamastonk. Melly Felicianusnak wagyon 

10a Helyesen: hisszük. 
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illien kewanfagais nem me33e ali[li]oz a Kapnik bania-
ho3, ky eo ke3ebe wagyon, Griíon Jakab byr mas baniat, 
Lapos banianak10b hyak, kit a3 3egeny wrwnk eöreökbe 
conferalt neki, Mellynek miweltetefere myertbogy eö 
elegtelen, akarna arron Felicianufnak adny, Felicianusis 
propter vicinitatem loci, et eo etiam maximé nomine, 
bogy a3 myweíek egy helyről maira ne fnfíanak, nem 
idegen teőlle, chak kewannia azth, hogy cum contentu 
Maiestatis V r a e Sacr§ legyen, es hogy egy felwtis, kiwel 
inkabjb] el gyeősheííe a3 banya myweltetefet yo fi-
3eteíeérth 3aka33anak melleie neki, Myertbogy az eleőtt-
is Griíonnak e3en Baniaho3 egy ygen kicliin Olah falwt, 
kinek igen kicliin ha3na wolth, eött 3a3 forint arendaba 
locaftonk wala, Melly Felicianus kewaníagaba mi ke-
gyelmes wrpnk as f iscufnak semmi praeiudiciumiath 
lem kara t nem lat tywk, merth aka r ky miwelteíle, 
mind eggyetli te3en chak legien ha3na a3 tarha3nak 
beleőle, Seöt enni yotli latonk benne, hogy ha Felicianus 
ke3ebe kel l / mierthogy neki erteke wagyon ho33aia, 
nem wgy mint Griíonnak, waloba el indithattia minden 
miwelteteset, es nem Grifon moggyara, ki ekedigh femmi 
lucrumath a3 Tarhasba nem adot[h] rola. hanem íokkal 
kwleömben lat 11033a, mind eő maganak, í mind a3 
fifcuínak ha3not 3ere3 beleőle; ha pedigh walami egy 
faluwal onnan a.3 widikrol megh íegittety felseged. by-
3onnial hÍ33eök liogy nem chak duplum[m]al, hanem 
triplummal es talam teöbbelis annal a mi ha3na wolna 
annak, iga3 inoít el we3y arendaba, kyrol mi legyen a3 
felseged tecc3efe es akarat t ia aggva ertheleönkre, Mv 
ennek az iambornak minden emberíegebe a mennire 
ekedigli experialhattpk ygen megh nyugottunk, í ha 
mind ebben megyen el, a mint hÍ33<?kis, hogy e3 utan-
is lui íimilis erit, mind urunknak, í mind e3 or3agnak 
ha3nara es yawara le3en. 

10l> Láposbánya, ma is virágzó szatinármegyei község, Nagy-
bánya közelében. : 1 
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E3 el mult napokban Thorny Tliamas Lugafrpl yde 
yeött wala ho33ank, ielenty as th hogy eő neky kiteölt 
wolna e3tendeye es ymmar attól a3 tÍ3t[tjwl bwchus 
aka rna lenni oda teöbbe lakowl nem menne, kerdeők a3 
okat, mierth hertelenkednek igy benne, kire a3t felele 
egyket, hogy wgyan el wege3te magaban hogy teöbbe 
a3th a tistet ne wiíellie, mierthogy lattia annak a3 nep-
nek nywghatatlaníagat, peöreös es wesekedeő nep 
wolna, el unta wolna welek walo we3ekedeíeeth, Es 
miwelhogy eő a3 teörwenyhe3Ís kewefet tudna, yol 
latt ia eő maga, hogy íemrmkeppen annak a3 tÍ3tnek 
eoleget nem tehetne. Maíodik okat a3t monda, hogy fel-
seged ymmar Sido warat onnan el 3aka3totta, kinek el 
3aka3tafa nem chiak fogyatkozaít tenne a3 ott walo al-
lapatba, holoth annelkeolis el^gh wekony yywedelme 
wolna, hanem baytis nag'iot 3erzene annak a ki ott 
lenne, Mywelhogy a3 Lugafíy yo3agh a3 Sidowariwal 
mindeneött hataros, es 3om3edos wolna, es ha eggyeötli 
wa lamy gonoífagh eínek ky ott igen g>rakorta teörten-
nek, myngyaraft a3 gono3 teweő ember mas ala futna, 
es igy íemmi dologh yo móddal el nem iga3odhatn^k. 
Harmad3or ielenti a3tis, hogy a3 eő enni ideigh walo 
3olgalattianak igen kewes remuneracioia leött wolna, es 
nem tuggia mi feiebe laknék ollian wegh helien, mellyben 
chak Iíten twggya egy oraban miehoda 3erenehetlen-
fegh efhetnek rayta. Negyed3er, 3am ado tÍ3tet nem 
a k a r wifelni fogatta a3th. Ytol3or, merth ertette wolna, 
hogy felseged ymmaris el a t ta a3 tÍ3teth mainak, es 
nem Avarna a3th, hogy gyala3attyara el wennek teőle, ha 
nem eő e3tendeyth yamborwl ky teölthwen, ky yeött 
^v^olna beleőle. Effele okokbol nagy uehementiawal bu-
ehu3ik wala theölleönk. my peniglen miwelhogy 
twggywk hatarat a3 mi tÍ3tlieönknek, kewannyuk wala 
teőlle hogy^ hadna bekett ef'[f]ele hertelenked esnek, 
menne lieliere. a3 ha3ath es a3 feöldeth eőrzene, ha mi 
kewanfaga wolna arrpl yrna, es mas inodon inditana 
<lolgaith, myes felsegednek mindent ke3ek wolnank 
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megh ielenteny, es ag mi a3 felseged paraneholatt ia 
lenne, mind eő í mind mas, ah[li]o3 tar tana magath, my 
buehut neki nem adhattunk, mert a3 chak fellegeden, 
al lana; Semmi uton nem períuadealliattyok wala neky, 
hogy 300th fogadgyon, es felsegedre warion. wgv annyra 
hoe y wegre la twan obítinacioiath, nem teheteönk' wala 
egyebet benne, hanem hogy a3 hely pilótán ember nel-
keöl íokaigh ne maraggyon, mait akarunk wala ymmar 
oda egy ydeigli, mygh felsegednek erthefere adhatnok 
a dolgot, bochiatany, e3 keÖ3be hatt tanach erte wala-
h onnan, es megh gondolwan magath, ertefeönkre ada 
hogy ala megyen, es fel keölth, wÍ33a ment tÍ3tebe, ea 
tamen iconditione hogy felsegednek megh yryok, felseged 
rendelne maft oda heleebe, mert íemmikeppen towab[b] 
ott nem maradna.10c Immár er ty a^ert felseged minden 
f ta tuffat e3 dolognak, kiben mit kelleílek felsegednek 
chielekedny, a3 a felseged arbitr iuman aal. HÍ33eök 
hogy felseged olly gondot wifel erreis, hogy a3 a hely. 
ki eggik kapuia ennek a3 feöldnek, es igen lab alattis 
wagyon wigya30 es gondwifeleő embernelkol ne legyen. 

Theömeofwarra a3 wy Bafía nem regen erke3et[t] 
be, nem fokad magawal mongyak hogy ywth, kihe3 my 
myngyaraf t u runknak emberei Palatic3 Gyeörgyeth 
bochiattpk 30p aiandekkal, es annak moggya 3erent 
falutaltattok urunk newewel, kit yo newenis weött, a3 
minemeö wala3th teött, í mint be3ellet[t] Palati[cz]3al, 
33t eő magawal megh yrat twk, es felsegednek keöltheök, 
ha felseged kegyelmes,akarat tya megh olwashattya fel-
seged. es abb<?l minden dolgokath bowebben megh ert-
heíy.10d 

Baldigararpl hy33eök hogy Capitan wram boweb-
ben yr felsegednek mynemeő nagy emberíeg[g]el wi-
felthe ott magath, menni ha3noth teött abban a3 epwlet-

10c Thorny Tamás lugosi bánt valósággal előérzete űzte abban, 
hogy hivataláról való felmentését kérje, mert visszatérve nagynehe-
zen vállalt állomáshelyére, 1587 karácsony tá ján elhalt. (Történelmi 
Tár ®vf. (sf, 1> 

10(1 Sajnos, ez a fontos levél sem maradt reánk. 
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ben, mint reformálta es meg yga^itotta, ki a^ mint ka-
pi tan wram y r y a wala, el fogoth ymmar onnan menny» 
Merth eddigis lathwan a3 3wksegeth, teobbeth kefet[Iii 
annal a menny ideőre 3abadfaga wolt. My ynnen w r w n k 
newewel tÍ3teffeges ayandekoth keölteönk neky, három 
3a3 arany nyomo egy a rany lanC3oth, eöt 3a3 forintoth, 
Egy 3a3 fori nth ereő lowat, kett negywen neftet, es egy 
kwpatli; wgy tecc3ek hogy mind a3 te felseged I mind 
urunk bechwletyerth ennel kewefebbeth nem keöldhe-
teönk neky, talam pedig esutanis kelletik walalia 3olga-
lattyia, es eöremeöfben yeő ma33or ho3[3]ank, ha moít 
yo kedwel bochiattyok. 

Paraneholta wala felseged a3tis minekeönk hogy 
Karoly l í twannak a3 minemeő egyenetlen lege wolna 
30ni3edywal hatara feleől, meftert es nemes embereketh 
bochiatanank ky, es el iga3itattnok keÖ3theök, oltalma3-
nokis megh a3 felseged adomaniaban, ew íe kewanna 
pedigh a3 3oni3ecloket, hanem ki ki maradna megh a3 
eöwen. My a3ert a3 felseged parancholattyath feökep-
pen, a3utan a3 eVv* emberfegetis, es hogy felsegednek 
3wksegh ideien hywen yamborol solgalt, e3 utanis wa-
lahon a3 swksegh kewan[n]ia 3olgalhat, eleötteönk wi-
sel wen, Meftert, Direetort, Aííelíorokat es nemes ne pé-
két kett3er bochattunk a3 helyre, es miyerthogy ott 
keÖ3teok femmikeppen weghe3 nem mehetet[h] a3 al-
kowas, kewanok hogy íitum et qualitatem loci megh 
oeulalwan, defcribalnak, es wgyan a3 pictorralis deline-
altatnak, es nekeönk fide mediante referálnák, hogy 
netalan m y magunk, liabita loci illius, de cjuo contro-
versia eít cognitione, iobban es liamareb[b] mindéne-
keth keŐ3eöttek el iga3itthatnank, Erre asert napot hat-
tunk wala itt nekik, pr imám fcilicet Novenfbris, kire 
rea is yeöttek wala. Karoly es a3 peörefíek keÖ3eolis 
nemelliek, de mves semmit weghe3 nem wihetenk keÖ3 
teök. Myerthogy penigh eömaga Karoly l í twan, ifmeth 
felsegedhe3 akar menny, tecc3ek, hogy 03 dolognak alla-
pattiath reöwiden a3 minth nekeönk referálták, yrwa 
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kel ták , menibe 11033a fereönk, felsegednek megh yryok, 
hogy felseged bewlch itilety 3erent mind a3 kett fel 
igaífagat meg tekentwen, alkolmatosab[b]an wala3t ad-
halíon neki. 

A3 mely feölden a3 controversia wagyon, egy nagy 
I 1 0 3 3 W weolgy, kit Ka3on retinek a wagy me3einek hinak, 
k^tt feleöl nagy Erdeös hegyek wadnak, a3 keÖ3epin 
egy folyo WÍ3, (Kason pataka foly ala. Napnywgat feleöl 
walo fele Feyerwarmegye nemeííegh, nap kelet feleöl 
Zekelyíegh, Ky3dy 3eek, A3 hol a3 wyz ky yeo az 
weölgybol Zent lelek11 neweö f a l w ott wagyon kynek 
egy kichin re3e Feyerwarmegyebe wagyon es fok ne-
meffeke, nagyobb re3e Kisdy 3ekben, a3t at ta felseged 
Karoly Iftwannak, keÖ33el 11033a Kis Kazon12 neweö 
falu, a3tis neky a t ta felseged, F3eken feleöl oldal felee, 
a3 hegyek alatt, egy Polyan neweö yo 3ekely falw, ki-
ben wagyon nemes nepeknekis, de a3 dereka felsegede 
Warhegyihe3 walo. es e33el ha ta ras oda fel Zent lelek 
es Kis Kaason, as! melly feleöl a3 controversia wagyon, 
mind a3 Ka3on wy3eigh, melly wy3 Feierwarmegye 
liatara, Polian ha ta ran feleöl, Kason rete feleöl wagyon 
egy predium Zent János neweö, kinek kapolnaia fen 
aal[l] mostis; twl Jvas3on wÍ3en Feierwarmegyiebewl ha-
talmaswl altal yeöttek wolt wa lami Nemes nepek es 
ha3akat chenaltattanak wolt ott, embereketis 3a.![IJi-
tottak wolt oda, meegli a3 Zekeliek tamadafa14 eleőtt, Ez 
Polaniak teörwenybe fogtak a3 Waidak eleőtt Ferdi-
nand148 ideieben, a3 Nemes nepek et a3 feöldert peörleöt-
tek, a3 per kyralyf ia ydeieben15 wegezeődet el, calum-
nianis marattak a3 nemes nepek, es megh itiltek. hogy 
nem yeöhetnek altal Feierwarmegiebol a3 Kaa3on 
wÍ3en, esííekkepen restitualtak a s Polianiaknak a3 feöl-

11 A Kászon-összetételű falvaik Csíkmegyében vannak. 
12 A mai Kczdi.szentlélek Udvarhely megyében. 
13 Ma már ily néven ismeretlen. 
14 Ez 1563-ban volt. 
14a Habsburgi Ferdinánd király, 1527—64 közt. 
15 Vagyis (az 1571 tavaszán elhányt) Jáno.s Zsigmond alatt. 
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det, kirol yo adiudicatoriaiok wagyon, Immar 03 Zent 
Janos neweö praediumon feleöl wagyon e3 Ka3on rete 
wagy me3eie, kinek a3 hegyek keÖ33e weölgyey wadnak* 
patakok yeönek ky a3okbol, kiknek newek wagyon, a3 
hegyek erdeöfek, retet, lne3eit mind erdeöíítol eleitől 
fogwa Kyzdy waíarh elvtől fogwa 33 waros, es kereöle 
walo fok falwk, mind nemeííeg, para3tíag a3 bar-
mok [k]al egy aranth eeltek, a3 kiknek nem wolth elegh 
feöldeök, es wgyan or3agh 3abadgyanak16 hittak, a3on-
keppen eltek Zentlelekiek, 'Kis Ka3oniakis indifferenter 
minden bantas nelkol, a3 or3agh uta fei reaia Zent-
lelek mellet[t] ment. E3 33 uf'us continue, fine contra-
dictione alicuius duralt mind addigh mygli Karoly 
í f twannak atta felseged Zentleleket, Eggik hegyen oda 
fen egy feriés waris wolt, kinek a3 keöweben fel aal[l] 
mostis, onnat egy patak yeö ky, es eíik az Ka3on 
3ebe, ,War pa takanak hyak, a3on feleöl a3 Kaa3on 
3ek liataraigh, a3 Ka3on retinek wagy me3einek a3. 
felseő feleth at ta 3egeny megh holt wrwnk a3 KÍ3dy 
wafarlielieknek cum íuis pertinentiis. Mierihogy a3oknak 
felsegedis twdhatt ia ferrími hatarok ninchen, Statualtak, 
pacifice birtak egv' nehany e3tendeigh es eök aAval con-
tentufok woltak, a3 teöbbit penigh yde ad a Zent Janol-
ygli communiter elte a3 teöb falw mint a3 eleött, mind 
felsegede, mind nemefíege, indifferenter Karoly If twan 
byrodalmaigh, a3utan Karoly If twan a3 Polianiak ha-
tarabanis nagy ree3t el foglaluan, telieífeg[g]el mind 
a 3 ege3 nagy weolgyet, erdeiwel, me3eiwel el fog-
lalta, mind a3 kÍ3dy wafarlieliektpl a3 mellet 
Donacioval byrtak, mind a3 teöbbit a3 falwktpl, kit 
communiter eltek, kyrpl felette sok pana3t teöttek 
wrwnknak, mind a3 útnak el fogafaerth, mind a3 
feoldek el foglalafaertk, emberek fogíagaerth, werefe-
ertB7 barmok be haitafiaerth, megh eölefeierth, oda tarta-
faerth, melyben sokat megh bÍ3onitottak, mellieket my 
minden ereonk[k]el akartonk keÖ3theok le 3al[l]itani, 

16 Jellemző s azt hiszem magában álló ritka szép kifejezés-
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onufok nelkeöl. wgy hogy el teörvenek a j kaarof<,rk min-
dene, a3 or3agli u ta th megh 3abaditcha, meg a3 Donata-
riufoknak a3 eöweket haggya byrny, a3 teöbi feöldben 
(noha a3 eö ha tara wal nem icontigua) nagy darab neky 
3akadgyon. es 33 maradékai regy mod 3erenth mind a3 
felseged es nemeífegh falwy paci fi ce eliek, de eő mind 
tellieífeg[g]el kewannia wala, melliet mi nem athattunk, 
merth a3 teörwent fem iteleök liogy aggya, es ha a3 
lenne kit Karoly kewan, fok fa lw mind f'eiedeleme, í 
mind nemeffege elli eteti en[n]e maradna miatta, ha mi-
ben a yambornak tuttonk wolna fegetfeggel lenni; nagy 
eöreömeöft megh mi weit ok wolna, de fenkinek illien 
nylwan walo yga3Íagat nem fnpprimalhattok, kit vgy 
ad amuffim a3ert akartonk megh erteny, es megli yrny 
felsegednek, hogy megli la fia felseged mint yartonk el 
a3 felseged parancholattiaban. 17 Ks hogy noha pro exi-
mia illius fide in MtRm Y r a m Sacram ac praeelaris 
facinoribus wgy a3 mint illyk beöclieölywk es vawat 
kewanonk Karolynak, De confcientiank es igaífagh el-
len. atque aliorum oppre'íione my nem chelekedheteönk 
pro illius yoto. 

A3 Cliiaky Laslo es Cliaky Dienes wramek eÖ3-
vegy es arway dolgoknak „ el egyeneíitoíere Banfiy 
Farkas uramat kwltwk wala Varadda, hogy a3 
felseged parancholattya serenth Capitan wrannnal, 
a 3 Yicse Iípanokkal es egieb f w 3emelliek[k]el kec>3-
theök el wyge3ne, Cliaky7 l.aslone, ChakyT l í twannal 
a3tli kewantak Cliaky Dienefne a33oniomt<?l. hogy 
Adoriant a3 elweött ha3ath minden benne walo el weött 
marhakkal . yo3agoth maipr'agawal, mind a3 mi akkor 
ke3en wolt. mind a3 eött estendeö alatt a3 mi fruetufíat 
percipialtak fide mediante megh liaggyak, es a3 violen-
ciakat iniuriakat a3 felseged parancholatt iara condo-
nallyak. Cliaky Dienesne a33oniom a3t mondotta hogy7 

Cliaky Dienes wramnak a3 minemeö inventariuma wa-

17 Ez a fejezet idáig, megjelent az Erdélyi Történelmi Adatok 
T. köt. (Kolozsvárt, 1855) 265—8. 1. 
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gyon a3 Chaky í f twan marhaiar^l a3 inventarium 3e-
rent a3th megli aggya, De a3 Chaky Laslone marJia-
iatli, e3wst miweth megh nem aggva, merth a3 eö 
attiatpl, Nemeti Ferenc3tol maradt reaia, es eő miat ta 
íok karit wallot[h] a3 eött e3tendei f ructuU fem aggva, 
a 3 hazatis, hanem 03ollion mind a3 keit ha3 Adorian, 
Kere3t3eg kett fele, Igy a3 yo3agotis megh aggya 
a 3 eleobby o33olas 3erent, Wegre az kett feel keözeött 
annyra munkalottak a3 arbiterek, hogy Chaky La3Íone, 
C h a k y í f twan megh engettek a3 vo3agh eöt e3tendeigh 
walo el weött fmctuí- at, kewaiiak fimpliciter chak 
liogy ablata integre reft i tuantur, mind a3 ha33al, es ha 
a 3 ha3li03 my ygaffagat mondgya, am kereffe teör-
wenniel a3 után, de prius ípoliatus debet in integrum 
refti tui. Seött wegre arrais engettenek liogy qualitercun-
que irtak a3 inventariumat, el engedik a3 hiteöt, aggyak 
a3nak tartafa 3erenth ottan mint megh. Chaky Dienesne 
a33onyomis ra ment hogy a3 marhat a3 inventarium 
3erent, ha mi exstal in í'pecie, ha mi el keölt hasonlot, 
a 3 yosagottes meg aggya, de a3 warat a.3t akaria, hogy 
megh 03<)lion, Mert nem reális diviíio, hanem chak in-
te3es leött keÖ3teok. a3 ha3ak feleől, moít kezeben, es 
nem kere 'y teörwennyel, megh íem eresty, Chaky l í twan 
producalta divi ionalisat, ky Weííelieny Miklós meíter 
al tal leött, pretendalwan hogy mo't a3 fel nem bomol-
hat, megh nem tarthat tya, kit ke3 teörwenynekis a3 
arbiter wraim eleött fjubmittalni, de annak íem acqui-
escalt Chaky Dienefne a33onyom. lm a3ert felsegednek 
kewltewk a3 divifionalis malfath. laíía felseged. intÍ33e 
el kegyelmefen keo3teök. nekewnk wgy tetcc3Ík hogy 
C h a k y í f twan anniawal indignumot nem kewan, Seőtt 
nagyot enged, melíois wolna megli ere3teny es megh 
adny a3 el weötteth, merth nyomorultul elnek. es ha 
legitime weötte wolnais nomine tutorio 3egeny Dienes 
wram ke3ehe3. es elneis, immár legitim^ ^tatis lewen 
Chaky íf twan, curatort wallhatna, es ad requiüti-
onem üli us tarto3nek feie delem ky wenny ke3ebí1>l a 3 
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tutornak, es megli adny. Mostis Iítenhe3 walo nagy ke-
íerues foliaäkodalial, syranko^afíal könyeöreögnek 
wrwnknak, hogy meltoílaga serenth, mod nelkeől el 
weött fayatiokat meghadaíla, Walamit felseged paran-
cliol chelekedny feleöle. 

Prepoftwarine a33oniomis talalta volt ímeg felse-
gedet a3 Zilaliiak es Egres pa takiak keŐ3eöt[t] walo 
liatar feleol való controversia el igazitafaerth, Mi a3 
felseged parancholattia 3erentli annakis eliga3Ítafara 
Meltereket, Directort, conventet, a3 aí ef'íorokbanis ky 
•bochiattunk wala, megh hagvwan nekyk. felseged es 
wrwnk ew Nagysaga newewel, hogy minden keppen 
a3on legyenek, wagy teörwenniel, wagy maiképpen hogy 
keÖ3teök mind a3 ha tar dolgát, egieb iniuriakatis el 
iga3Íchanak, Sokatis murikalottak benne, megh yar tak 
eircumquaque a.3 ege3 ha tart megh oculaltak es intÍ3-
tek, es confcientioíe wgy itiltek, hogy Zilahnak, iuxta 
numerum eolonorum, a3 menni hatara wagyon, feö-
keppen 3antho feölde, Egrespataknak iuxta numerum 
eolonorum beőven wagyon kett anny megh teob myn-
den feölde annira hogy három fordulora 3antnak, a3 
3anto feöld penigh fokkal iob[b]. De meghis nagy darab 
3anto feöldet es erdeött 3aka3tanak wolt Prepo twarine 
a33oniomnak a3 Zilahiaknak nyomorwíagokkalis, wgv 
annira, hogy fokán mondottak keŐ33eölök, hogy ha oda 
3akad a3 a feöld k y megien a3 waroír^l, mert regliy 
eöf-teöl mara[d]t vrottwania, es annalkwl nem twd el 
elny, de nem weötte el Pr^poítwary wram; a3tis refe-
ralyak, hogy Zilahon teöb wagyon Za3 embernel kynek 
nylas feölde nem ywt , maga chak kett fele santnak, olly 
3ewk hatarok wagyon, asis hytwan. A3 meniben a3 Er-
deőn a3 Egrespatakiak a3 communis ufyuft pretendaltak, 
a3tis inquiraltak, ki a3okaert wolt, hogy Zilaho3 tar-
t030 wolth a3 falw, de per uíum realem a3 proprietaft 
Zilaho3 wallottak, es minda33al egyetembe itiltek a3 
Zilahy hatart ollian kychinnek, es noha fem hatar yari 
lewelek ninchen egy feleölis, chak per realem et anti-
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quum u f u m diit ingualtatik liatarok, de wgy itilik, hogy 
Egrespatak, mind Zilahtpl. Gwrsofalvatol maganak 
walo h a t a r b a n wagyon, walamint ywto t wolt Zilahq3, 
de Gwr3ofa lwa a3 Zilaliy ha ta rban wagyon.18 

A3 ini úriakat, damnumokat Prepol twarv Wram 
*eleÖ33er teörwenniel ke3te wolt, es a3 kit legh na-
g y o b b n a k tartotta megh latatta, es a3 teörweny femini-
nek itile, 03t latwan a3 bekessegre terewlt 03tan a3 arbi-
terek intele 3erent es le 3albtottak keÖ3teok mindent, 
maga fok bantafok woltak a3 zilahiaknak, emberek 
werele, fogíaga, lowok, egieb marhaiok el wetele, gabo-
naiokban, 3eöleökben walo kaar tetei. De a3ert mind el 
engettek a3 Zilahiak yt.íwendeő bekeffegeerth, w r w n k n a k 
keönyeöreögnek ala'3atoíbn, ew Nagyíaga, ne 3aka33a el 
a3 eweőket tewleök, oltalma33a megh enny fok nyomo-
rufagtpl, fenyegeteftol. A3 felseged beölcli itilety myt 
paranchol ebbenis. 

Thowabba a3 melly lumma wolt megh hat ra Can-
cellariulne a33oniom eö Nagysaga dofatol. a3t im Grac-
coba felseged parancholattia 3erent, wrwnknak by3onios 
embere a l ta l el inditottwk. 

A3 W a r a d y es Feierwari hadak030 3er3am my álla-
patba legyen, meghi er ty felseged az ola3 capitan Jero-
nimus lewelebeől. 

Akarok e3tis felsegednek erthelere adni, hogy onnan 
Theömeöswar feleöl y w t a hyreönk, mind a3 Bantol, 
mind egyeb yo akaróinktól, liogy a3 Theörekek igen 
ke3wlnenek. es ke3wleteknek by3onios okat senky nem 
twdna. Mindazon altal a^t hirdetik hogy oda a3 Ta ta r 
hadra y r t ak wolna eőket, es Lugalon Caranfebefen al-
tal aka rnak menny, Nemelliek peniglen a3th, hogy yde 
a3 wrunk byrodalmaban walami eöteft akarnanak pro-
balny. Megh yrtok Thorny Thamasnak hogy wygya3af ía 
legyen. Seőtli a3 ege3 oda t a r tomanyba walo nemeííeg-
nekis, Gyc3y wramis mindent ertwen, wygya3alba wa-
gyon. 

38 Ma is meglévő kis szilágymegyei község, 
Báthory István levélváltása. 15 
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Ertet twk a3Íis kegyelmes wrwnk, hogy felseged a3 
Ge3tv wram dolgaba Magochy wrammal1 9 es iKatay Fe-
renc3[cz]el teörwenyth liagyotft] wolna, Melly dologra 
IiÍ33eök felsegednek yo es melto okayth, Mind a3on ál-
tál, ha felseged kegyelmes akarat t ia ellen nem wolna, 
keönyeörgeönk ínyes Felsegednek, hogy kegyelmes ofal-* 
math Ge3ty wramtol fe wonna megh, es egy leanyert 
Felseged illien few h y w 3olgaiath háborgatni ne enged-
ne. Itillie Felseged a3 kik e3utani6 felseged liywfege ala 
lietnenek, latwan hogy it finch nywgodalmök, mit fog-
yak1911 magokban gondolkodny. Itillie Felseged melly ke-
wes embere wagyon felsegednek itt illien minth Ge3ty Fe-
renc3, k y 3wksegh y^dein fok embernel fokkal teobbet 
twdna 3olgalni. Zabad akarattiabol yo 3ywel fogta fel-
seged oltalma ala magat, ne kefereggyek e3en el, hogy 
it[tj fem talalhatoth io remeníege lewen by3onios sta-
tioth.20 Hi^em eök egy mas keÖ3eot megh alkudnak. 
Maradgvon a3 few es yo 3olga megh Felsegednek. es 
niugoggyek addigh mygh a3 zwksegh ky mutat tya, kv 
mitwl walo, Merth gyakorta unus pro mille. A3ert ebbe-
is chak a3 legyen, a3 mi felseged kegyelmes akaratt ia . 

Mi koron ymmar e3eket a3 dolgokat felsegednek 
megh yra t twk wolna, > wta ho33ank a3 hawaffely Wai-
danak lewele. es kett feV\T kowete: Poharnokia et Poítol-
nikia.21 k y a3 minemew dogokrpl yr , ym fel egednek be 
kwlthwk leweleth: barom rendbely dologrpl yr, mellynek 
a3 elfeőth felsegednek megh aka r twk magyarasny. A3 
mint ide fel megh y r t w k felsegednek. Mu3taffa Chyaw3t, 
kit «3 porta a3 wegekbe bochialoth wolt, Braüoygh Chani 
Gafparral keffertettwk el. A3 Wayda komprnikiat Logo-
fetit waichiorara hy t tak wolt, es ott walamy 3oo21a es ha-

30 Mágóchy Gáspár, máramafosi főispán. 
19a Jó magyarsággal így: mint fognak. 
20 Mivel ugyanis Gezty Ferenc Magyarországból 1581 folya-

mán jött át szolgálni Erdélybe. (Székely krónikás feljegyzés, a 
Történelmi Tár 1880. évf. 648. 1.) 

21 Helyesen: postelnik = udvarnagy, főtiszttartó. 
21a Olvasandó: szó. 
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, 1>orwfíagh esetli keö^teök. ki feleol a3 Wayda teörwenyth 
kewan theőleönk. kyre minekeönk gondunkis le3en. A3 
mi peniglen egyeb dolgokath ne.3y, felseged megb itil-
hety, chak yralabolis 33 Waydanak, minemeö ember, 
liogy lem tÍ3ta Olah, fem peniglen walami barbarus, ky-
nek yo 3omzedfagawal mi e3 ideig'h contentufok wol-
tpnk, felseged lat taífa megb lewelet ollial 33 ky a3 01a3 
y ra fban expertus wolna, chak ahholis felseged ilileteth te-
lieth feleőle. mynemeő mogyyawal dirigallya yraffat, 
kihe3 (chelekedetitis eskedigh accomodalta.22 

Efmegh moít ywta leweleónk hogy a3 B03nay Bai-
fat haddal warvak Theömeöfwarra, es a3 Baffa ke3wlten 
ke3wl. f i a myre elegek le3eönk, myes Hac3ok fele wa-
lami nepet hochatunk. A3 wr Iften tarcha megh felsege-
deth yo egefíegben. Datum in arce Gyalw 14 die Decern-
íbris. Anno 1584. 

Maiestatis Yestrae Sacrae 
Humillimi ac perpetui servitores 

Alexander Kendy de Lona Y. Kowachoczy 
Sombory Lazlo. 

Megjegyzés. A ll!etvél ez utolsó bekezdése kiadva (a pro-
tokollum másolatáról) az. Erd. org. gyűl. Emlékek III . 
köt. 211—2. 1. A havasalföldi részt pedig kiadtam a Doeu-
mente II . köt. 320—2. 1. 

22 Ez nem puszta üres udvariaskodási szólam, mert Cercel 
Péter tényleg nyelveket tudó, tanult ember volt, akitől latin és 
-olasz leveleik nagy számmal mairadtak reánk, sőt később egy latin 
jnunkát is nyomatott Parisban, bujdosása idején. 

78. 
G rod no, 1584 december 51. 

Báthory István király az Erdélyi hármas tanácsnak. 

Válasz. Gyczy János uáradi kapitánytól is értesül-
vén az új budai basának a uáradi elfogottakkal szemben 
tanúsított hitvány eljárásáról, helyesli, hogy e végett kö-
vetet küldtek a portára. Okos voll Kendy Ferencet is le-
külcleni oda főkövetiil, miután ö jól ismeri a portai viszo-
nyokat és kellő mérséklettel fog el járni az ajándékok ki-

15* 
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osztásában; bár félő, hogy az lassanként rendes adóvá 
fog alakulni. Jelentésük egyéb részleteit jóváhagyva, 
sajátkezű utóiratban újra kitér Csáky Dienes örökösei 
kielégítése dolgára, amiből — rokonai lévén — atyafisá-
gos szeretete is megnyilvánul. Gezty Ferenc válásügye. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 148—155, 1. Hosszabb 
sajátkezű utóirattal. 

Exemplum di terarum Sacrae Regiae Maiestatis ad 

Praesides per Thomam. Somogy da t a rum. 

Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, etc. 
Magnif'ici, fi del es nobis íincere dilecti, Salutem et 

gratiam nostram Regiam. 
Mynekeleőtte a3 kegyelmetek lewelet weöttük, im-

már annak eleőtte Gyczy Janóinak ke t t rendbely lewe-
lebeőlis megh ertettewk wala a3 m o f t a n y w y Buday 
baf fanak 1 a3 feiedelemhe3 es a3 or3aghoz nagy emberte-
len woltat. a3tis mikeppen Rac3 Peternel l a teöbbet, kit a3 
Chaw'33al 11033a keöldeött wolt kegyelmetek eggyeöt 
keöwetfegbe a3 Waradiakkal . wÍ33a nem bochiatot[t,] 
hanem nyolc3 Warady 3emeltli megh fogatot (!) wolna és 
nioítis a3on fogíagba ta r tana . My a s Gyczy yra íara 
niyngyaraí t wala3t teöttünk, es mi legien abba a3 Íny 
tecc3efeönk, kefedelem nelkeöl erteíere a t tuk. Hy33eök 
penigh a3t hogy eöis kegyelmeteknek tuda ía ra atta. 
beowebjb] be.3eddel. a3ert arról moítanílaggal kegyelme-
teknek Írnunk nem itilteok 3wksegesnek lenny. Jawal-
y u k hogy kegyelmetek Rac3 Petert abba a3 dologba 
asonnal a3 por t a ra bochiata, kywa lkeppen hogy moít a3 
adowal kegyelmeteknek feVv keöwethy Kendy Ferenc3 
ott wagyon, kynek ielen leteben nagy ob [b] alkalmatoí-
faga le3en e3 dolgot waloba forgatny, es beöíigeíen a3 
indignitaft a3 porta eleöt(!) exaggeralny, e3 w y Baíanak 

1 Szinán basa, 1584 februárja óta. 
l a Egykori derék tizedes-gyalog ka toná ja a királynak, az: 

1578—1581 közti hadjáratai alatt. (István király udvari számadás-
könyve 6, 101 és 153. 1.) 
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ektelen, méltatlan, es ennek eleötte walo ydeokben 30-
katlan chelekedetit a3 feiedelenifiC3 es a3 or3aghoz. 

É3enkeÖ3be ha Rac3 Peter meg iutandió, a3t wel-
lyeök, ugyan nem keöreölliety el kegyelmetek bogy a3 
kett fogoly Theöreket be ne kelletnek kwldeny, kiket a3 
kegyelmetek .embery lemmikeppen oda a3 portara nem 
wiltetnek, hanem wagy fokba wagy kewelbe telik, 
wgyan Chaw3ti kell' kernye, ky be wygye a3 portara, 
merth e3en kywol lehetetlen dologh. hogy kere3tiennek 
ewk a3t femmikeppen megh engeggyek, a3 eő byrodal-
makban hogy Theöreök nemzetet fogwa hordo33on. A3 
melleth yo alkolmatofíaga le3en a3 kegyelmetek emberi-
nek a3 porta eleőtt e3 moítany wy Baífanak nagy hyt-
wan es ala walo erkeölehero! kemény pana.3t tenny, hogy 
A3 eö al lapattya es rendy fel«t(!) illien felfualkodaílat em-
bertelenfeg[g]el hordosa magat Erdelyhe3, es a3 feie-
delemhe3, holot[t] meegh«a3 hatalmas eha3aris mind e3 
ideiglen nagy kegyelmeífeg[g]el es beeheölettel tartotta 
a3t a3 or3agot es feiedelmit, es hogy chak ydeigh walo 
tÍ3tarto2 lewen a3 Chiasar kegyelminel és yoakarat tya-
nal a3 eő negyedligit killieb[b] akaria extendalny,3 an-
nak felette liogy a3 eő eleötte walo ydeökbely Bafaktol 
a3 feiedelmen es a3 or3agon íoha illien gyala3at es mel-
tatlanlagh nem elet[h], teöb effele hal[1]hatatlan es el-
3enwedhetetlen erkeölcherölis 3orgalmatosan a3 porta-
nak pana3olkodni. 

A3 Simon Janos3a keowetíigetis megh ielenteny, kit 
meegh chak ho33aia feni bochatlatotfh] hanem mas Begh 
altal kewlte el lewelet a.3 feiedelemnek, mely dologh íoha 
a3eleött Erdély or.gagon 33 hatalmas Chia3ar byrodal-
man nem efet[h.] Mindásonaltal myerthogy líten kesekbe 

2 A tiszttartó írása ez időben következetesen egy t-vel szo-
kásos — úgylátszik a, szó mai napig divatoisi kiejtése szerint. 

3 Vájjon mi ennek az értelme? Ha ez a negyedségi szó talán 
quartanarius, mire vonatkozik? 

3a Tizedes (decurio) volt István király hadseregében 1576— 
1580 közt. (Udvari számadáskönyve 28. és 111. 1.) 
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atta a3 hatalmat e6 eífele welek walo weseödes chak as. 
keöltfeget newely, egyeb ha3nót r i tkán 3okot[t] hoznyv 
e3 alat[t] ha a3 Baíawal vo móddal wege3hetne kegyel-
metek es lia chak a3 Varadiakat, k ik nalla fogfagba 
wadnak 3abadithatna mégis kegyelmetek, nem improbal-
nok, ky ha íemmikeppen nem lehetne, a3 kett Theörek-
nek be witelekor. ha wala mi fummachkat kellene a s ve-
Ser Baffanak ygirni es. De a3on kellene lenny hogy a s 
Baíafagh witettnek el teőlle, kit ha kegyelmetek weg-
hez wihetne, a3 keÖMywl walo wegbeliekis megh filem-
lenenek, es ennek peldaiawal 3Íligyeb[b]en tartanak ma-
gokat a3 oi^aghoz. De mindenekről kegyelmetek, kik ex 
propinquo nÍ3Ík e3, dolgot, e re nata confilium capient, 
es magokat a3 ydewhe3 es a s neceítitasho3 aceomodal-
lyak. 

Dichiereök hogy kegyelmetek Kendy Ferenc*3et bo~ 
chatta as adowal a3 portara, merth asfele few es ertel-, 
mes ember, ki hasaia allapattianak minden circumftan-
tiayth iol tudgya, a3 ideőnek folyaía, es dolgoknak 3wk-
sege 3erint tud mindenbe chelekedny. Hogy e3 inoítany 
\Ve3er bal fa aiandekat a.3 ew eleőtte walo Baflakenal 
rn^gh nem kilíebitette kegyelmetek iawallyuk, mert gya-
korta 3wksegh as ydeőnek enged neönk, de ebbe chak 
attwl kell' tartanonk, hogy a3 mikeppen a3 eő kewan-
íagok naponkent arad, es tÍ3tek walto3Ík, feleő, hogy 
ydeő forgasaba, a3 mit igy caula boni publici yo aka-
ratból es a3 or3agho3 walo 3erelmeknek devincialasa-
erth cheleke3Ík welek kegyelmetek, wegre teörwény 3e-
rent walo tributomnak ne ulurpal lyak. , 

A3 mi a3 aiandekok 03t0gatafat a3 portan illeti, 
hÍ33eok hogy abba Kendy Ferenc3 a3 dolgoknak alla-
pattya es kewaníaga 3erent chelekegik, et e rebus con-
tingent] bus, aut pro tempore íe quomodocunque haben-
tibus, capiet conlilium, 

0 3 m a n Baffa hadba indulását es hogy Iskiderbe 
3allot[hj Er tywk, de abbpl hogy oda 3allot[h] egyebet 
nem itilheteönk, hanem a3 Perfakra walo ygyeke3eteket,. 
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mert a3 Tengeren altal nein ment wolna, lia egyebeöwe 
wolna 3andeka, lehetseges azis, hogy a3 Pertiay útnak 
me33e wToltaerth indul molt telbe, hogy a3 i i tnak iob[b] 
re3et fuperalwan alkolmatosbak leheííenek 33 nyary 
wyadalho3. Megh lehet a3Ís, hogy ugyan a3on egy had-
dal u taba Tatarokrais mennien, kik a3 mint myes ertet-
teök, a3<Chia3artol nekik adot[h] hant, kit Cérnán Balía 
altal wltetet[h] wolt sekiben ky űztek, es eöneön magok 
akarnak regy 3okas 3erent fejedelmet magoknak wala3-
tani, Seott a3 mint ertywk a3 Nohaiíky Tatarokatis4 ki 
ygen sokasagh es nagy nep íegetsegeol hittak melleiek, 
mely controversiarum fomites, ha a3 ur Ilten kewTalkép-
pen walo kegyeiméilegeöbeöl a3 Tatar es Theörek 
keÖ3th repülialny engedne, et sic utroque bello, et Per-
sico et Tartarico diítraheretur, liÍ33eök, liogy a3 kere3-
tien feiedelmeknekió nagy ob [b] chendeííigek es nyugo-
dalmok lehetne miattok. 

Stanchywl Logofetert mint theörekeggiek a3 hawal-
ely Yayda a3tis erthyeök, kynek kewansaganak, a3 
mint kegyelmetek commendalya, ag mi att iankfiaho3 es 
kegyelmetekhe3 walo eniberseges woltaert meltan fave-
alnunk kellene cliak hogy abba e.3t kell' tekenteneönk, 
ha a3 a3 ember nem walami kewalkeppen walo gono3 
chelekedetyerth hanem chak feinek mentsigierth. es ha-
laitól, walo felelmierth, a3 Yayda kegyetlensege eleőtt fu-
tot[t] oda, es teölleök walo 3abadulasaert kereset[t] ott 
oltalmat maganak; ha penigh walami árulasba, wagy 
lopasba, wagy egyeb nylwan walo we3edelemre nÍ3en-
deö gono3 chelekedetekbe keötele.3te wolna magat es a j 
uiteknek mentfegdierth fogot[t] wolna oda, nem mon-
gyuk, liogy- oltalma3na kegyelmetek, hanem inkab[b] 
adna ke3ben. De ha kegyelmetek erty, hogy a3 Yayda, 
chak rea walo mirgibeöl kewanna, hogy7 ok nelkeöl es 
méltatlan chak bo3ubol eöletne megh, nem tecc3enek 
wy33a a dala. Mert noha 33 Yayda igiri magat, hogy ha 

io by3onyíagokkal a3 uitekbeől ky tÍ3tittya magat, es 
4 A nogai tatárok más neve. 
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a3 fogllyokatis kiket erette tartat megh menthety, íem-
ray bantala tlieőlle nem lenne, de feleő hogy ugy ne che-
lekegyek wele, mint a3 florentiay herc3egh5 nem regen 
egy f'ewemberrel, kii ellene witetjt] wolt, kit Maximilia-
nus Chia3ar e3en conditiowal adot[t j ke3be, hogy megh 
ne eöleffe, mégis állottá as fogadaít, De olly fogíagba 
netette, hogy óránként es naponkent walo ilete keser-
weíeb[b] a3 hálálnál; valamit a3ert e3 dologba alkolma-
tosbnak lenni itil kegyelmetek, my a3 kegyelmetek itile-
tire hattwk. melybe ti kegyelmetek tuggywk hogy ket-
fele tekentue cheleke3Ík. 

A3 theöruennek 3olgaltatafabol walo 3Ugolodaío-
kat kegyelmetek ellen nemellyeknek megh ertetteök. 
a3tis hogy a3 mikippen elmeieknek nyughatatlanfagok- , 
bol es hertelensegekbol indítottak wolt a3 pana3olkodaft 
a3onkeppen a3 yga3 racioktpl megh gveőzettetwin ma-
gokba megh cliende3ettenek, Megh gondolhattya kegyel-
metek. liogy a3 felieitaíba es tranquillitasba gyakorta 
luxuriant animi. De tv kegyelmetek a;5 mint muneris 
ipforum debita ratio poítulat, a3 eő el kesdetft] forgo-
dasokba yo gondwifelesekbe, es 3orgalmatoítagokba ne 
fogvatko33ek megh. 

A3 Banya6 feleől walo contractuft FelicianuHal megh 
olúaftuk, Christoph deák ellen walo« pana3olkodaftis 
megh ertetteök. A3 mi illety Christoph deakoth, nem tli-
chirieök dolgát, feőkeppen ha kegyelmetek a3 eleött er-
teni atta a3 tractatuít. mert abban mel tan mentette ma-
gath, hogy e3 napokban bekeöldet(!) wala ho33ank, es 
diffuadeallya wala e3 dolgoth.'a3 yo3agnak pustulalfat , 
es ugyan 33011 yo3agnak nagyob[b] Iia3nat mutatwan, 
nem oknélkeöl deferalta e3 dolgot, rebus ita ítantibüs, 
kinek mi minda3altal megh vrtuk a3 my ebbely akara-
tunkat, hogy ha3noíbnak lacc3Ík a3 arenda, mellyiet 
of feral na Felicianus. 

5 Francesco Maria gran dúca di Toscana, 1574 óta. 
6 Értendő a Herkers te inti a k bérbeadott Kapnikbánya. 
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A3 my, a3 contractuft ne3y, abban egyáihany cau-
tiot requiralunk. Elfeőth mert a3 ti.3en kett e3tendeő 
ygen I103311 terminus, es teörtenhetik bogy a3 alat[t] a3 
yo3ag tellieííeggel el pu3tullyon, ky nagyol) [b] kar wol-
na a3 kewes C3wftnel, 3alaga penigli lemmi nincb Fe-
licianusnak. Sewt chak keöteleis a3 kar teteinek megli 
tereteserwl. Thowabba interuenialbat lialal, es walami 
notabilis mutatio, lat tyuk hogy ex parte Feliciani utcuu-
que cautum eft, bogy ba a3 ew heresy acceptably akar-
iak as condiciot 3abadok wele, a3ert ininekeönk teccse-
nek, hogy iobfb] wolna declaralni ez tisen kett e3ten-
deőtt, vgy hogy de triennio in triennium a3 melyk fel 
a k a r m y re3Íben a3 contractusnak megh bantattnekis, 
3abad lenne relaxalni, mert tuggya kegyelmetek Felicia-
nus nem Erdély ember, hogy fatis dare pof fit de damnis 
fodinc, aut bonorum, fi que intercefferint. Thowabba, a3 
33 Banya, myertbogy Keőwarho3 walo, kewannywk 
hogy annak fructuffa es yo we del me 33 keőwary Ü3-
tar to ke3ebe es proventusho3 3olgaltaffek, ha m y ezewf-
tet onnét perci piai kegyelmetekis, de annak as arra ti-
teffek a3 keőwary jowedelembeöl gywleö fummaho3, 
ugy hogy imide amoda gagattatwan, abból confusio ne 
kowetke33ek. 

Thorny Thamas bwchw3affa feleöl mit yryon ke-
gyelmetek erthyeök, 3olgaiatis e3 el múlt napokba be 
kwlte wala h(>33ank. De my tuggyuk hogy a3 mi megh 
holt 3erelmes a t t iankfya io ura wolt. es abba a,3 tÍ3tbeis 
ew bochatta. e3 alat[t] peniglen femniv olly dolgarol, 
mind e3 koraiglanis minket keönyeörgesewel megh nem 
talalt; uelteök myes, hogy allapattyaual, kibe as mi 
a t t i ankfya tartotta contentns uolt. Megh yrok 3olgaia 
altal, hogy mi fem ewneki, feni mainak, egy yanibor 30I-
ganknakis tÍ3tit ok nelkeol el nem weöttwk, teölle feni 
•wezzeök el. De ha semmikeppen benne megh nem akar-
na maradny, a3 mint kegyelmeieknekis tuttara atta. kin-
seriteteönk mas gondwifeleő embert helybe bochatanunk. 
Sidouarnak penigh attul a.3 tiszttol egy ideigh walo el 
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3aka3taíanak byzoníos okay woltanak kewaltkeppeii 
hogy arról leweleönket lio3tak, kit ha nagy ob [bj kart 
wallanank benneis, de semmikeppen a3 mi ecc3er wa-
1 akinek adott leweleönket megh rontany es ereötlenfnje 
nem akaryok tenny. Annak felette Sydowar nem olly 
nagy smnmaba wagyon inscribalwa, hogy megh walthato 
nem wolna, gondunkis le3en rea, hogy nem íok ydeö 
mulwa kVwalchwk. Yege3etre e3 moftany allapat ebben 
liuin, olly yo3agot mi nem tudunk, kiuel eőtet kellene 
contentalnunk, ingyen ha mibeöl tudnánk eöreömeít 
gratificalnank neky. Á3ert ha benne akar maradny, mi 
el nem we33eök teölle, a hol peniglen nem, aggva erte-
lemre kegyelmetek. 

A3 Theömeösuarv Baífaho3 hogy Palatic3 Gyeör-
gyeth bochatta wolt kegyelmetek ky eleőtt mely ember-
teleneöl es maga gondolatianol emleke3et[h] my feleöleönk 
lattyuk. De a3t nem chak ew, hanem mind a3 porta, í 
mind egiel) rendbely emberek altal lat tyak, hogy mi a3 
my 3erelme6 attiankfiatol es ha3anktpl el 3akathattlanok 
wagyonk. Eök ugyan a3t akarnak, hogy hatra keötwe 
wolna a3 ke3eönk, es minden kere3tien feiedelmek se-
getsegetwl el 3akadnatok. De a3 eő kewansagokon chak 
a3 nem al[1] hanem a3 Ur Iíten aky eÖ3ve keötele3et[tj 
benneönket, es megh tartót [t] a3 eggyesegbe e3korayglu 
wgyan a3on yga3gattya e3 utanis utunkat , eleteönket.. 
es chelekedeteönketh, es a3 minth ew felsege plantalta 
keÖ3Ínkbe megh maradafunkra a3 eggyeííeget, ugyan 
a3on gubernallya dolgainkat a3 3eöwetsegnek keözet-
twnk walo megh tartafara, kitol tellies életwnkbe mi el 
nem akarunk sakadny, hanem minden embereknek nyl-
wan walo latafokra, a3 my 3erelmes a t tyankfyanak gon-
gyat akarywk vvyíelny. 

Hogy Baldigarat oly humaniter complectalta kegyel-
metek ygen iol chelekette, igy beneficyb et humanitate 
devinictus, ha ma330r 3wkfegh lenne, eöis eöreömeíben 
elyeönne, maiorique cum Ítudio et f ructu ygyeke3nek 
3olgalny. 
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iKewantvvk; wolna ha a3 Karoly If twan es peöresy 
keÖ3eoth walo dolgot complanalhatta wolna kegyelme-
tek. Merth my onnét tawol ' le wen. lehetetlen dologi 
hogy- arról commode del iheralha fiunk, hanem a3t a dol-
goth wy3ontagh ugyan kegyelmetekre reveiallyuk. min-
den uton legyen a3on kegyelmetek, hogy eggyesegre es 
bekeffegre menwin keÖ3tek a3 dologh, kiky mind ma-
radgyon a3 eöwen chendeífeg[g]el megh, es ennie iedeo-
twl walo haborw we3ekedes 3wnniek megh, awagy in 
uno certo et breui termi no teörweny 3erent y gazodgyek 
el keÖ3tek. 

A3 Chaky Dienesne es Chaky La3lone keözeöt walo 
controuersiaknak el iga3ytaíatis, wÍ3ontagh wgyan es-
megli kegyelmetekre hala3tywk, io arbiterek altal bikil-
tesse megh eöket kegyelmetek a3 keözteök walo diuisio 
3erent. melly Wesselieny Miklós altal lewt, myes tut tara 
aggywk, hogy Chaky Dienesne a3 diuisio 3erent tarcha 
magai, inert a3 lehetetlen dologh, hogy ewk eÖ3wegy 
a33onyok lewen, wy diuifiot tehessenek mind addig-
lanis, mygh fiók fel newekedik,7 holot[t] a3 attyok keö-
3eött ecc3er mefter altal Avolt meg a3 Diuifio, hanem mi-
kor fel newelkednek a3 gyérmekek, ha a3oknak nem 
tecc3Ík a3 attyok keÖ3eőtt walo celebrál tátott diuif ior 

ak[k]or megh talalhattyak egymást feleőle. 
Ha a3 Zilahiak keözth. es Prepoftwary Balint keö-

3eöt walo werf enge fnek es habomnak eocser wege le-
hetne akarnook. Mely dolognak yga^itafat ismegh ke-
gyelmetekre hala3tywk, ott liwin kegyelmetek sokkal 
inkab[b] alkolmatosban wiselhet arra gondot, ré ocidis 
subiecta, hogy nem mint my innét, kik tawol wagywnk. 
Legyen a3on kegyelmetek hogy yo bekesegh es compofi-
tio 3erent 3akaggyon wege walaha. mind eggyik felnek, 
mind masiknak 3\vntelen walo pana3olkodasoknak es 
bantasoknak. 

Ge3thv Ferenc3 dolgaba wgy wagyon hogy mind 
MagochV wram, mind Katay megh talaltak wala min-

7 Hibásan (talán diktálás után) írva így: felnevekedigh. 
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ket, eleegh nagy pana3olkodafíaI es kewaltkeppen Mago-
chy, ki altal a3 a3 dologh ment wolt keözeöttek weg-
hez. igen nagy gyala3atnak tar t tyak. liogy a3 leansot. 
kwlemb küleömb hyrekkel diffamalna. Sok teörekede-
sekre es keönveörgesekre a3 teörwenth teölleök nem der 
negalhattwk, hanem minthogy a3 a3 teörweny a3 egy-
ba3y rendet illety, megh engettewk hogy egy bysonyos 
helyen. a3 egyha jy rend eleött arról lehessen teörweny. 
es a3oknak itiletek 3erent walo el \vala3tas. Nem gon-
dolhattywk penigh mvert kellene Ge3thynekis e3t fub-
terfúgialny, holot[t] mind eggik fel, mind a3 másik, 
wgy 3abadithattya megh magat a3 keötelesegtol. ha a3 -
egyhazy emberek eleött 33 el walasnak by3onios okai-
rol eök adnak 3amoth.8 

A3 armanientariumnak teöbbytesere, mind Vara-
don, mind Feierwaíat legyen gongya kegyelmeteknek, 
hogy a3 e3tendeönkent newekegyek es eöreöghbitelíek. 
Faitereö algyw minekeönk ugy teccgik, hogy nem anny-
ra 3ykseges, hanem a3ok heliet[t] inkab[b] fel álgyukat, 
vagy eöreögh falkonokat chenaltafíon kegyelmetek, kik 
tÍ3en kett, tÍ3en barom, tigen negv, wagy tÍ3eneött font 
waffá l varok legyenek, merth kewaltkeppen a3 Varady 
baf tyakra a3ok wolnanak 3wksegesek, holot[t] a3Íele 
eöreögh baltyak igen ha.3ont alanok es ereötlenek, myko-
ron algyuk avagy falkonok, kik oltalma3hattnak beowen 
ninchenek ray tok. Pornak golobyínak chenaltatas(a)rais 
legyen gongya kegyelmeteknek, merth, alkolnlatos ydeo-
bely gondwifeles affelyre igen ba3nos. 

Thowabba v rya kegyelmetek, hogy 33 wegekbol 
igen ke3eölnenek a3 Tatar hadra, es hogy a.3 hvre a3 

8 Ez az adalék egyáltalán nem nyúj t világosságot Gezty 
Ferenc e válóperrel végződött házasságáról, mivel Magyarország-
ból ő Guthi Országli Borával jött Erdélybe, akit „boltomig való 
siránkozással elfelejthetetlen, fölötte igen kedves szerelmes" fele-
ségének nevez végrendeletében; viszont halála után 1.588 tavaszán 
vijra mgházasodott, elvevén Horváth Annát, akivel nem élt bol-
dogan. (Ld. bővebben Geszthv Fereuc várkapi tány című élet-
rajzűiíi lb—17. 1.) 



1584 dec. 31 78. irat 257 

wolna hogy Lugason es Karanfebesen akarnanak altal 
menny, De my inkab[l>] hy33eök es itilleök hogy a3 
Períiay hadra wagyon minden ygyekégetek, noha ott a3 
re3geleödefíel akarnak magokat mutattny, Minda3altal 
mind a3 ketteö megh lehet, hogy sedalwan 33 Tar-
taricuó tumultuft, ugyan agon egy indulasokba, mind 
33 kett hadra mennienek. A3 eö dolgokra waló 
wygya^afa. gond wi felese es 30rgalmatoííaga thy kegyel-
meteknek minálunk kellemetes es igen tecc3Ík. 

Yege3etre minemeo hyre ywtot kegyelmeteknek a3 
Bo3nay Baffa feleöl, hogy Theömeswarra uarnak, es 
hogy a3 ott walo Bafíái6 kezeölten kezeölne, My wegre 
legyen nem gondolhattywk. De a3t by3onnial ertetteök, 
hogy a3 Bo3nay Bafla nem regen Tott or3agra9 ment 
wolt rablany, de ott oly ygen megh wertek, hogy nepe-
ben kett e3ernel teöbbet wagtak le, es hatt za3 elewen-
nel teöbbet fogtak el hadabol. Tely ydeöben 3okatlan 
wolt, hogy a3 Theörék hadako3nek, es hogy Theömews-
warra gywlnek, hanem ha 33 Perí iay had kedweiert 
ho3nanak wslsmi nepet onnst ky. Tareha megh Ilten 
kegyelmeteket. Ds tum in 3rce noft rs Regis Grodnensi, 
ultimn die Mentis Deeembrió, Anno Domini Millesimo, 
Quingentesimo, Octogesimo quarto, Regni uero nostri 
nono. 

Az m y megh holt 3erelmes a t tyankf i s koporfoyaho3 
W3s roftelth my Gedanumba10 chenaltattunk wals, kit 
weleönk hogy eddygh Talnadra wittenek, 33 kewes mun-
kai ne reftelteffe kegyelmetek, hanem witeífe be onnét, 
es chenaltaffa fel.loa' 

Stephanas Rex fp t -

0 A régi Szlavónia, a mai Horvátország n y u g a t i részének e z -
i dobén megszokott neve. 

10 Danzig latin neve. 
10a Ez Báthory Kristóf immár szépen felállított gyulafehér-

vári márvány síremléke elé került, hogy megvédje az embert 
kezek érintésétől, de még ez a vasrács sem maradt reánk, még 
töredékeiben sem. 
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Legyen azon kegyelmetek, liogy a.3 3egeny Chaky 
a t tyafyak a rway keVv^th \vege33e w g y el a,3 hazak dol-
gát, hogy mind Adorianba í mind Kere3t3eghe legyen 
equalió porciok, merth ugyanis a3 Chaky Pal re3Ítli a3 
cliuisio u tan attwk wolt a3 3egeny Chaky Dienesnek, 
melynek pof eflfioiaba meltan megh kellene maradny, 
ha 3Ínte a3 diuisionak helye wolna ys. 

Aggyá ertenem a3tis hogy a3 3egeny Chaky Dienes-
nek 3olgalattyaba ha t ra wolna walamy, kegyelmetek 
a3erth, ha my hatra wagyon abban elegiche megh róla.u 

A3 Varady epites wgy le3en 3apora 63 yeöwendew 
nyáron, ha e3 telen az faragoth keöwet el ke3Ítik, es 
kewhordasban megh nem fogyatko3nak. kegyelmetek 
a3erth segellye pen3[3]el es valamy 3ekerekkel az dol-
goth. 

11 Ez a bekezdés idáig kiadva Deák Fa rkas : Adatok a „Nagy" 
Csáky István életéből 8—9. 1. 

79. ' 
Gyulafehérvár, 1585 február 26. 

Az Erdélyi hármastanács Báthory István királynak. 

A budai basa jóakaratát mutatván, kijelenté, hogy 
a váradiakat Sasvár bég ösztönzésére fogatta el. de kész 
őket visszaküldeni a Váradon őrzött két török ellenében, 
így hát (hosszas tanácskozás után) fel is küldték őket 
neki, tekintve, hogy máskép sok gonoszt cselekedhet még 
az erdélyiekkel. Szerencsésen végeztek a temesvári ba-
sával is, aki átjárást kívánt hada részére a karánsebesi 
földön, de csauszaival mégis rávették, hogy más úton 
menjen a Dunán lefelé. Jó szerencsével járt Kendy Fe-
renc is a portán, ahol mindössze ezer forintot kellett 
adományul adnia Ozmán basa helyettesének, megment-
vén így a teljes 10.000 forintot. Gezty Ferenc egyik falu-
iából a borosjenei bég 16 embert elvitetvén, a kormány-
zótanács panaszára sértetlenül visszaküldte őket. líer-
bersteinnal megköthetik a szerződést, de csupán tizenkét 
esztendőre, inert rövidebb időre nem vállalja, s ehhez 
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kérik a király jóváhagyását. Stancsul logofetet kiadják 
£L havasalföldi vajdának, amint reversalisát aláírva meg-
kapják. Mivel Sasa János, az ötszáz gyalogos kapitánya 
elhalt, állására Károlyi Istvánt tartják legméltóbbnak s 
maguk a katonák is őt kívánják. •Békésen elintézték a 
Csáky örökösök követelését is. 

Az esztergomi Bathory-p rotok ollum 155—161. 1. 

Exemplum literarum a Praesidibus ad Sacram Ma-

iestatem Regiam datarum. 

Sacra Maiestas Regia domine, domine nobis clemen-
tifsime. 

Post f idelium ac perpetuorum servitiorum nostro-
r u m in gra t iam M t is V r a e Sacrae humill imam commen-
dationem. 

Az Ur Iftenteöl felsegednek minden yokat. yo eges-
segeth es I1033W eleteth kewanunk . 

Thowabba megh y r t u k wala felsegednek e3 eleött 
walo leweleönkbe, mint yar tonk a3 Buday Baííawal, ky 
33 Warad iaka t felseged 3olgait. Chegeödy Mihályt, 
teöbbekkel eÖ3we megh tarto3tat ta wala, kiket annak 
után na, 33 mint e3t felseged kapi tan wram lewelebeöl 
megh ertette, embere altal megh kwlde wrunknak , ment-
wen magat emberseges Í3enetywel, hogy nem ew wolt 
wolna annak a3 oka, hanem Safwar begli witt wolna 
rea. ky myerthogy sok ydeötol fogwa ott a3 feölden 
feVv Zanchiaksagot wiíelt wolna, ew neki, wgy mint w y 
embernek, f'acile persuadealhatta , hogy a3t clielekeggye; 
minda3altal mikoron e3ebe weötte wolna magat, hogy 
nem kellet[th] wolna a3 eő 3awa utan indulny, mingya-
raf t el ere3tette wolna 33 u runk eő Nagyíaga 3olgait, 
Seött nem ehak a3okat. hanem egveb kereskedeö Yarady 
embereketis. kiket Saíwar begh megh fogatot[h] wolt, es 
a3 Baííanak Nemeth p a r t y katonak gyanant ayandekon 
adot[li] wolth, e3 mellyet a ianlwan w r w n k n a k minden 
yo 30ui3edsagat, baratfagat , ollyat a3 kywel 33 eleött 
walo Baííak íoha a3 Erdély feiedelmekhes nem woltak, 
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kerWen eö Nagyfagat ason. hogy ew Nagyíagais a3 kett 
fogoly Theöreket marhaiokkal egyetembe, es teöb[b] 
marhakatis es lowakat, a3 kiket a3 Varadiak akkor el 
ho3tak wolna, megh adafía, kirewl my sokat nitro citro-
que 3olwan, es a3 felseged parancholattyatis eleötteönk 
wilelwen, kiben a3t parancholta felseged, hogy yo wolna 
ha maskeppen wegeshetnenk a3 Baííawal, es ho33ank 
walo yo akaratra ho3hatnok, wgy tecc3et[h] hogy a3 
Ballanak illien maga yo aianlasat, es offeralasat teö-
leönk el ne ta3Ícliwk. kewaltkeppen hogy ertettwk wala 
ymmar Kendy Ferencs wram wala33atis, ky a3 portan 
a3 teöbfb] dolgok keÖ3eot[h] a3onis theörekedet[h] hogy 
a3 kett Theöreknek itt lenne beönteteflek, mellieth a3 
porta semmikeppen megh nem engedet[t] hanem mint 
a3 eleött moftis astli kewanta hogy oda kewlgywk eö-
keth, kiben minemew nagy akadalyok legyenek. 1 mik 
keöwetke3hetnek beleöle. e3 eleött walo leweleönkbe 
arról bewsegesen y r t u n k felsegednek. a3 Buday Baffara-
is ereos pana3 lewen e dolgaerth: e3t impetralta hogy el 
ere33e ewket. E3tis wilelwen eleötteönk. hogy ha a3 
Bafíanak e3 moftany maga ayanlalath. melliet ultro es 
praeter nostram exspeetationem offeral t , nem aeceptal-
ywk, es a3 kewes portékát, kiben lem hasznonk. sem ka-
rónk nem wolna, megh nem aggywk nekv, fogy a1 a3 
Chaw3okkal kerny teöleönk, Melly dologi»ak walaminth 
lenne exitulla, de a3 kedwetlensegh, es ho33ank walo 
gono3 akara t ugyan benne maradna, es ha e3 tÍ3tbol 
wagy Ve3ersegre. wragy egieb tÍ3tre a3 portara wyte t -
nek. minth eVv eleőtte walo Aly Balla, mindenkoron 
arthatna mynekeönk. mikepen hogy Aly Baífais ked-
wetlen moftis ho3zank, Ebbenis peniglen a3 tÍ3tbe, ki-
ben molt wagyon, menni moggya lehet ar talunkra, fel-
seged beölch ytiletiwel megh gondolhattya, Illyen es 
egyeb fok okokbol, kiket in utramque partem diligenter 
megh examinaltunk, wgy wege3twk wTala. a3 teöb[b] 
tanach wraimnakis ertelmekbeöl, hogy a3 kett Theörek 

1 Olvasandó így: fogja. 
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es egieb minden marha, megh keöldessek a j Baííanak 
Chegeödy Myhaly altal, kynek yrwa inítructiott(!) at tunk 
wala, myth 3ollyon es tractallyon 33 Baíía eleött, megh 
v rwan kapitan wramnak, liogy 33 mi deliberacionk 3e-
rent elbochaíía a3 Baíía embereth Chegeödywel, es meg 
wygyek neki a3 kett Theöreket es marhakat. De kapitan 
wramnak nem tec3wen 33 mi deliberacionk, replicalna, 
es a3on inítala, hogy semmikeppen rea ne mennénk, l a ki-
nek latwan ebben illien nagy ellen tartasat es a3 ott 
walo 3olgaló nepnekis nehe3segeith, nem akarok illien 
keözeönseges ertelmeket megh wetny, hanem megh en-
gedeök, hogy ottan a3 lowakat es a.3 marhat megh tar-
cliak, es kewlgyek chak 33 ket Theöreket megh, kiket 
elis kwlte kapitan wram Zoltay Ferencztheöl, mely megh 
moftis oda wagyon.2 

Ygyan e3en dologh mellet[t] akarank felsegednek 
Theömeswary Baffa feleölis yrny, merth e3 el mnlt ka-
rachon eleött kett Chaw3 altal talalta wala megh wrun-
kat ielentwen hogy 33 hatalmas Chia3ar megh paran-
cholta wolna neky, hogy fietseg[g]el 33 Tatarok ellen 
mennien, Myert penigh hogy ugy attak wolna eleibe, 
hogy Karansebes fele igen altaluta lehetne Hawasalfeöl-
debe, es a3ontol o3tan oda, a howa menese kewantatt-
nek, keönnyen el mehetne, kewant urunktól, hogy utat 
aggyon neky byrodalma altal, kvr<^l my nagy fokát dií-
putalwan, wgy concludalank wegre, hogy a3t semmikep-
pen megh ne engeggyuk, holot [h] a3 3okatlan dologis wol-
na. annak felet[t]e a3 fewldnek nagy reipulesere wolna, es 
a3 alat [h] ky tuggy^a mi tertenhetnek: hanem egy falkaygh 
a3 Chiaw3okat kesleltettwk illien pretextuffal, hogy 
eleÖ33er megh akar twk a3t a3 utat latatny, es az Baffat 
woltakeppen certificalni rola, ha lehetney a3on fogyat-
ko.3as nelkeöl walo menese, e3 ke\V3be ewis ky 3allot[h] 
es as Duna melle tartwan. keoltezet[h] altal, es noha 

l a Szövegét közöljük kötetünk függelékében. 
2 Kiadtuk ugyanott mind a három Gyczy kapitányhoz inté-

zett levelet. 

Bútlibry István levélváltása. . ; | : t J 16 
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haborgottis magaban, de mindazaltal ugyan ar ra ment. 
merth a3 mi emberink 3ep 30wal. es adomannyal rea 
weöttek a3 portarol 11033a yewth Chyaw3okat, hogy 
a3 Bafía t mas út ra terychek, es ygy a3 Bafía Bodony3 

fele ment, es megh ertwen hogy a3 Tatarok leehende-
3ettenek, es nem 3ewksegh ym[m]ar oda mennie, Chia-
3ar parancholattyabol Ozmán Bafía utan fietefh, a3 
ka3wlok ellen. 

Kendy Ferenc3 wram peniglen a mint elyart a3 le-
gaíioban, eö magawal megh y ra t twk es ym felsegednek 
kwltwk, felseged abból mindeneket megh erth.4 A3 melly 
Ü3 e3er forintot a3 extraordinarium munufban Ozmán 
Paf íanak keölteönk wolt teölle, myeríhogy ott a3 por-
tan nem erhette a3 Baffat, 'megh tartotta, es wy33a 
ho3ta. chak e3er forintot kewltet [h] el benne, kit a3 
moftany Baíílanak, a3 ley Ozmaní helyeth wagyon. adott 
benne, I kit penigh egyeb 3wksegekre erogalt. 

E3ÜS akarok felsegednek ertesere adny, hogy a3 
Thömeswary Baífa el menese utan. a3 jeney Thörekek-
tol illien dologh efet[h] Ge3ty wramnak kett fa lwiara: 
Sadysorra [és Myhalesere5] ewtenek, es a3 kett falwbol 
tÍ3en hat embert wittek wala el. kit mihelt megh ertet-
teonk, myngyaraf t megh talaltok rola a3 Bafía kepeth. 
es a3 jeney Beget, hogy a3 rabokat megh adaííak, ne 
keleffek pana3t tenneönk erette a3 hatalmas Cha3ar-
n ak, melly jeney Bek. niagat megh gondol wan, mind 
megh adatta a3 rabokat es es napokban embere altal 
lowat es kei agarat kewldeot[h] wrunknak, kerwen, 
hogy a3okat a3 falukat , kiket a3 hatalmas Ch iasa rneky 
adott, megh engeggye ew Nagysaga hogy 3olgallyanak 
neki, Seött nem chak e3eket, hanem akyw^ol meegh negy 
falwt, kiket a3 Chiasar ew neky e3 Jeney Begseghe3 
3aka3totPi] wolna, merth es utanis egiebet lienne nem 

3 A mai Vi del in, a Duna bulgáriai part ján. 
4 Sajiias, ez a fontots, jelentés nein maradt reánk. 
3 Taliban maradt ; megtudtuk a p rot okol lum egyik más irata 

szövegéből, a 16. lapról, Ma már más nevet viselő hunyadmegyei 
községek. 
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tehetne, hanem be lcelly hodoltatny eöket, mafkep-
pen gondoth rea nem; wifeleonk. Pana3olkodgyk e3 mel-
let[t] hogy Belibeöl Echetiek6 3Íne alat(!)chata3nanak rea-
yok, kiknek kalaw3okat moftis megh fogtak wolna, 
kyre m y egyeb walas t nem tetteönk neky, hanem hogy 
urunk eö Nagyíaga reöwid na|) tulaydon emberet bo-
cha t tya Ii033aya, ky altal megh latogatattya, es walasztis 
tesen neky. Eleybe akaryuk adny penigh, hogy a3 melly 
hat falwt , ew be liodoltattny kewan. a3t a hatalmas 
Chia3ar urunknak Atnamewal atta, mint a3 eleött walo 
feiedehneknek, es hogy addigh ne haborgaffa, mygli a3 
few Veser a3 hadból megh nem yew, akkor l í ten feget-
segewel a3 hatalmas Chia3art, es a3 few Baííat megh 
akaryok talaltatni, es megh mutat tywk azt, hogy a3ok-
I103 3Í nten oll van ygaffsagonk wagyon. mint a3 teöb 
yde wralo byrodalomho3. 

Thowabba, akarok felsegedet a.3 Baniav wr Herber-
stein feleölis uyobban megh talalni, kinek a3 mint fel-
segednek megh y r tuk wala, felseged conlenfufabol a3 
Kapni kbanyat, 11033a tart030 falu[kjal, Ü3en kett 
e3tendeigh arendaba localtwk wala. mellyet Ghriitoph 
deak turbala megh. kyrol noha felsegedteöl wala3unk 
leön, bogy felseged megh parancholta wolna neky, hogy 
oda ere33e a3 fa lwkat , chak hog\^ felsegednek a3 tec-
3enek. hogy minden barom e3tendeöbe renováltatnak a3 
locatio. Mynda3altal my megh e3 ydeigh erről teöbbet 
3olny es tractalni Herbersteinnal7 nem akartunk, mywel-
hogyT tut twk, hogy wyab[b] conditiokra nem megyen, 
hanem keönveörgeönk a3on felsegednek, mint kegyel-
mes wrunknak, hogy a3 eleöbbenv wele wTalo wegese-
feönket buggya erevbe felseged, Mert e3 a3 Herberstein 
oily ember, kinek baratsaga nelkeöl walaky lc3en 03 
utanis a3 or3agba gondwiseleő, felseged s u t á n , íemmi-

6 Helyesen: Eesediek, azaz az ecsedi vár uradalmához tartozó 
jobbágyok. 

7 Hibásan Herbestassinnel, amit az ú j íródiák — úgylátszik 
— nem értett avagy érzett! 

16* 



244 79—80. irat 1585 i'ebr. 26> 

keppen ellnem lehet. Tallérnak es a3 aranynak illien 
nagy 3\vkseges woltaban. Illien I1033W terminult penig-
len ewis azért kewan, hogy a3 Banyaho3 walo 3er3a-
mokath, es edificiumokat nagy íummawal kell' megh 
epiteny, wgy hogy ewis ha3nat wehelle, reöwid termi-
nulra peniglen anni pen3et semmikeppen rea nem keölt-
hety, holot[h] ah[li]o3 nagy keölcheg[g]el kell' fogny, 
Seött meegh e3tis a ky molt ke3ebé wagyon, el haggya, 
es ygy lem ezwíteönk, sem tallereönk nem le3en, senky 
lem fogh a3 baniaho3, mert a3 mint a3 eleöthis miwel-
tettek. a3 ha3na korán lem equalta 33 keölcheget, nem 
hogy megh lialatta(!) wolna, Felseged a3ert, beölch itilety 
3erent diíponalya eztis ugy a3 kybeől felseged tarha3a-
nak, es wrunknak e3 or3ag[g]al egyetembe, teöb[b] ha3-
nat eímery. 

Thowabba, ertyuk felseged kegyelmes wala3 tetelet 
Ztanchwl Logofet, hawasalfeöldy Boer feleol, kit a3 
Vayda keret urunktól, hogy annak dolgát felseged my 
reánk reycialta, mely dologban ygaz, eleegh gondunk 
wolt, kewaltkeppen hogy felseged directe nem yrya, mit 
chelekedgyeonk wele, kyert gyengeb[b]en kellet[t] fog-
nunk 11033a, tar t wan attól, hogy olly dologh ne keovet-
ke3nek beleőle ydeőwel, kyer t minket meltan megh fed-
hetne felseged. De a3 teöb tanach uraknakis, a3 kik wan-
nak keÖ3enseg[g]el mind uoxokat es ertelmeket we wen, 
wgy tecc3et[h] hogy megh aggywk neky, eleÖ33er mert 
a3 keÖ3enseges' ygalfagis a3t kewannia, myerthogv 36-
geödet[h] es keöteles 3olgava wolt a3 Yaydanak. Má-
sodsor, Mert ha a3 Vavda, a3 eő maga emberseget nem 
ne3te wolna, eddigli a3 portat megh talalta wolna, es 
Chiaw3ok[k]al kerette wolna megh, kibeöl chak 33 lok 
keöltsegh keöwetke3et[t] wolna reánk, es haragh. Har-
madsor, Mert ennek a3 Yaydanak baratsaga nelkeöl le-
hetetlen dologh hogy el leheflen e3 or3agh. Ytol3or, mert 
a r ra keöty magat, hogy nem bantya, lem fogsaggal. sem 
egieb sanyarusag[g]al, a wagy halai [íjai, Seött inkahTb] 
ha ott akar l akny fÍ3eteít te3en neky, awagy ha ott nem 
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marad, bekewel el bochattya, kyreől mennel ereősb 
-cautiot lehete olliat yra t tunk, es be keöldtewk neky, kit 
mikoron wÍ33a lio^nak teolle, es ha annak íubscribal, az 
Boert megh aggywk neky. 

Akarok e3tis erteseere adny felsegednek hogy 3e-
geny Sasa János, a3 eö regy betegseg[e]be eswen uyon-
nan, diuturnitate et magnitudine morbi uictus, ez el mult 
napokban megh hala,8 kinek halala mikeppen hogy mi-
nálunk eleegli banatos, a30nkeppen hy33ewk ast, liogy 
felsegednekis nehe3, mert yarnbor solgaiattya felet [h] 
olly embert sem latunk yt sokat, a3 ky a3 eött za3 gva-
logh gondgya wi elesere, heliebe eleegh ember wolna,8a 

Mert noha wadnak keÖ3t,eck egynehanian. de ugyan-
chak eggyet lem latonk, ky arra walo wolna, felseged-
nek keönyeörgeönk. hogy ydein proípiciallyon erről fel-
seged es bewich: itileti 3erent. rendellyen olly embert, a 
ky arra elegseges wolna. My itt Károly If twannal alkol-
matosbat erre nem latonk, kyrol eőmagokis a3 gyalogok 
megh talallyak felsegedet, mert egyebet nem akarnanak 
mywelny, noha eleg[g]e eleykbe at'twk, hogy felsegéd-
nek arra kegyelmes gondwifelclle le3en annelkeőlis. 

A3 Telegdy Miklós yo3aga dolgát e3 napokban 
megh latat twk a3 Mefterekkel es aí-eííorok[k]aI, kynek 
minemeö exitufí'a leön, ym a3t reöwideden megh yrat-
twk, es felsegednek keölteök, es e3utan, a3 Adiudicatat-
is in specie felsegednek be kewltwk. 

Parancholia wala minekeonk felseged. hogy Karoly 
lítvan keÖ3eot[t]. es a3 Ky3dy Zekely Wasarhelyek, f 
teöb Ka3onrete keörwl walo falwk keözeött, a3 mely 
egyenetlensegh wolna, a,3t el \~ga3ytan0k, kyre my few 
3emelyeketis walajstottunk wala, Kendy Ferenc3 wTra-

8 Erről Gyulaffy Lestár. történeti maradványai II. füzete 16. 
lapján ezt a feljegyzést ta lá l juk: Hoe quoque anno Joannes Sasa 
peditum praetorianonim capitaneus moritur Albae Juliae. 22, Ja-
nuarii. (Tévesen 1584-re vonatkoztatva,) 

8a Ez 18 lovasával 1580 december elején a kiostromolt Newel 
várában szolgált. (István király udvari számadáskötete 116. lap-
j án , Sasának írva.) 
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mat, B a n f f y Farkas wramat , Ban f f y Boldisart, Syger J a -
nofth es teöb[b] effele few embereket, hogy per concor-
diam, az kyre ewis Karoly Ií twan submittalya wala ma-
gat, el wegejnek keÖ3teok, de mill el t a3 tractatus keÖ3-
teök el ke3dedetth, egy eltwe magat megh gondolwan, 
el mene eleőtte. Immár a3ert felseged lafía, mit cheleke-
3Ík a3 dologba: la t tywk a^t hogy a3 Wasarheliek" es 
a3 teöbbyes eleegh nagy nyomorusagba wannak myat ta , 
es keönyeöregnek felsegednek hogy felseged kegyelme-
sen ftatuallyon walamit feleöle, hogy egy felis igaffaga-
ban megh ne ffyrtefíek. 

A3 Chaky Dienesne a33ónyom, es Chakv La3lone 
keözeth walo ygyenetlensegetis parancholta wala felse-
ged wyobban minekeönk. hogy el yga3ytaííwk, kyre mi 
terminuftis prefigaltonk wala nekik, de e3 alat[t] megh 
alkut tanak eö magok, megh eie^tette Adoriant Cliaky 
Dienesne a33onyom, Chaky La3lo arwainak. Tarcha 
megh Iiiten felsegedet yo egessegbe. Da tum Albe Julie 
die 26 february. Anno Domini 1585. 

Maiestatis Yestrae Sacrae 
Humillimi ac perpetui Servitores 

Alexander Kendy Y. Kowachoc3y mpr 
et Sombory La3lo 

9 Értendők Kezdi vásárhely érdekelt birtokos szomszédai. 

80. 
Niepoiomice, 1585 március 27. 

Báthory István kirá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz. Helyesli, hogy a kél törököt kiadták, a le-
foglalt tárgyak nélkül. Jó volt •megtagadni az erdélyi, 
birodalmon való átvonulást is a temesvári basának. A 
Herbersteinnal kötendő szerződést jó lesz kissé kitolni, 
amíg az ő egyezsége Rudolf császárral létrejő, mert a 12 
évi határidő túlságosan hosszú és kedvezőtlen az or-
szágra nézve. Sasa János kapitány halálát bánja. A 
prézesek egyéb intézkedését jóváhagyja, habár Károlyi 



\ 

1585 márc. 27 80. irat 247 

István arról panaszkodott neki levélben, hogy dolga 
még sincs eligazítva. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 161—4. 1. 

Exemplum literarum Sacrae Maiestatis Regiae ad 

Praesides per Goroíliay datarum. 

Stephanus Dei gratia Rex Poloniae etc. Magnifici 
fidel es nobis fyncere dilecti, Salutem et gratiam nostram 
Regiam. 

Megh ertettwk a3 kegyelmetek, Goroílyay altal 
kewldeöth leweleth. A3 my ne3y a3 kett Theörek el 
bochyatafath, es a3 marha megh nem adalath, e3 wolt e 
dologh felelöl a3 my ertelmwunkis, hogy a3 kett Theö-
rek el bochattaffek, de a3 marha es lowak megh ne 
adaffanak, melyről yr tunk walais Gyc3y Janosnak. 
Igen 3wksegh a3 Baffawal yo 3om3edsagot tärtany, De 
abban embernek móddal es raciowal kell' elny, wgy 
hogy my teölleönk semmi iniurianak, semmi karnak 
princípiuma ne adaífek. Ha ew teölek adatyk, teken-
c-hwnk myngyart wgy mint few íicopuíra, mit kewan-
nion a3 porta parancholattya, es a3 my fewldeönknek 
megh tartaía. Melly parancholat mikor eggye3 a3 fewld 
oltalmawal, batorsagosban repelalhattya ember mode-
rate a3 iniuriat. Mert ha felettebjb] indulgealonk, a3 
eelen kvwol koborlo kapdoso A\Tegbelieknek. non ad 
aemulationem liumanitatis et amicitie noítre, sed ad in-
ferendas novas iniurias provocalywk ewket. Ha ew a3 
mi ha ta runkban kart te3en, ha 3Ínten megh adat tywk 
weleis, ky r i tkán teörtenik, de a3erth egyeb portay 
lieVvntetesteöl nem fel, De wÍ3ont ha hataran kywol 
kar t wal [1] mikor akart tenny, emliteny sem meri a por-
tan. Asert in tali casu, fokkal inkab[b] 3ewnnek eök a 
kaar tetelteVvl, mikor nem mindenkor we[r]hetnek orrán 
patkot embernek, es ewkis kar t wal [Íjnak, hogy nem 
mint wagy a3 porta parancholattya wal, kinek kewes 
severitaffat experialtak e3 ideigh wagy a j my felet-
[tjebjb] walo indulgenciank[k]al. kiben ew neki min-
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denkor ha3na wagyon, nekeonk ri tkán. Mind egekert, 
s mind egyel) okokért, tecc3ek e3 minapy dologban walo 
moderacio, hogy 'as kett Theörek el bochyattatot[h], a3 
marha megh tartatoth. 

Tec3Ík nekwunk asis, liogy kegyelmetek a3 my 
byrodalmiinkon wta t as Theömeswary Baílanak nem 
adot[h.] Eswtanis efféle gonos es periculum hoshato exem-
plum adaft . minden utón el kell' kereölny, mert nekik 
3okasok a3, hogy^ a howa egyik lowokat be wetik, a ma-
íikatis u tana won3ak. Eseleöttis emlyttywk, hogy wala 
effele kewansagok, mikor a Despotra kc3ytnek wala 
hadat,1 de akkor sem keölt wala semmi kewaníagokban, 
3\vksegh e3utani6 el tawogtatny mind yo 30wal, mind 
raciowal, mind adomannial. 

A3 my ne3y a3 Herberlteinnal walo dolgot, eleget 
gondolkottunk rola. kinek baratsagat, es arany, e3wft-
ben walo segetseget melto hogy beöchywllyuk, de a3 
eleöbby itiletwnk 3erent nekeönk moítis ugy tecc3enek, 
hogy a3 locatio minden barom e3tendeöben renovaltat-
nek. Mert tÍ3en kett e3tendeö alat(!) sok dologh teörtenhe-
tyk: wys megh halhat, kynek ha olly heresi nem les-
nek. kik é3 contractusnak eleget tehetnenek, arany es 
taller segetsegben a3 Herberstein baratsagat kwwetnek, 
mvngyaraí t karos lenne a3 ty3en ket t estcndeöre walo 
contractus. De egyeb ydeö waltosasokis tertenlietnek. 
kiben talam nem wolna ha3nos, liogy idegen ember ke-
Seben forogna a3 banya. De e3 nekeönk inkab[bj tecc3e-
nek, hogy kegyelmetek es dolgot dif feralna egy kewes 
ydeigli mygli a3 Nagybanvay dolognak wege 3akad, ky 
ymmar annyban wagyon, hogy Chia3ar es minapy 
gywlefeönk alatlt] talala megh rola. descendalwan min-
den kewanfagunk 3erent walo condiciora. Mely dolog-
rol walo lewelynek formulayat, a s mint a Papa kpwete" 
concipialta, kynek m y consentialtunk, Chia3arnak kewl-

1 Ez 1562 tavaszán volt, mikor a törökök Dezpot János mold-
vai va jdára törtek és leverték. 

2 Az Erdélyben is j á r t tudós Possevino Antal jezsuita atya. 



1585* márc. 27 80. irat 249 

<lette, ky ha Chia3arnakis, a3 mint reménlywk tecc3en-
d ik , semmi towab[l>] walo halogatas e3 dologban nem 
le3en. Á3eri yob[b] es alkolmatosb le3en akkor, mind 
Nagy bányáról, s mind Kapni krol egy3ersmind Herber-
steinnal wege3nevVnk. 

A3 Logofet dolgarol liolotb kegyelmetek ege3 ta-
nacli[cs]al coníulalt, es a tecc3et[h] hogy megli adaífek 
a A aydanak. am lalfa kegy elmetek, aggya megh bátor, 
•chiaki moggyawal legy en, es a Vayda megh allya feleöle 
walo fogadaíat, magat ne notaltalía, Merth ha a3t gon-
dolly^a, hogy e3 egy embernek íuppliciumawal alatta 
waloynak megh mutattya a3tli, liogy7 ew ellene Erdely-
ben egy nyomorultnak sem lehet refugioma, es erre walo 
kepei t 33 Erdély feiedelem byrodalmanak akar dero-
galny, es 33 ew autoritaffat kegyetlenseg[g]el ygyekesik 
roboralny, igen megh chalattik e iambor gondolattia-
ban , Zwkseg a3ert kegyelmeteknek admonealny a Vay-
dat, es a3 embert, nem 3Ínten fogwa, hanem ewrÍ3et 
alat[ t] be keVvldeny es coi^imendalny neky7, a3 emberti6 
by3tatny, hogy7 ne fellyen, byzwait es yo reinenseg[g]el 
mennyen a Vaydaho3. 

Ertywk a3 3egeny7 Safa halalat. kyn nekwnkis ba-
na tunk wagyon. myerthogy yambor es hasnos 3olga 
Avala.3 Tecc3Ík a3ert nekwnk a3 kegyelmetek gondolko-
dnia Karoly l i twan feleöl, kinek maffa affele 3olgalatra 
nem alyttywk hogy legyen sem Erdelyben, sem Magyar 
oi'3agban. Tudgywk emberseget, yamborsagat, es a3 
3olgalatban walo 3orgalmatoiíagat es tudományát. Zwk-
segb azért kegyelmeteknek Saía helyeben \vtet rendelny, 
kynek ymmyes yrtunk, hogy ne wonyogafía magat a3 
3olgalattol. De nagy haborodotfh] 3yw[w]el yr moítan 

3 Ez nem volt egyszerű udvariassági részvétnyilatkozat, mert 
az elhunyt Sasa János már Báthory fejedelemsége idején kimutatta 
i i án ta való hűségét avval is, hogy 0 volt egyike azoknak a kapi-
tányoiknaik, akik 1575 őszén Bekes Gáspárt ,fogarasi várában köriil-
íogtálk, és menekülésre kényszerítették. (Szamosközy id. munkái 
I. köt. 137, 1.) • 
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nekeönk, hogy megh sinehen el yga3Ítwa yosaga dolga. 
A ser t kegyelmetek ne tegyen íemmy halogataíst benne, 
ha per concordiam nem leheteöt[h] a3 mint kegyelmetek 
vrya, bochaffon kegyelmetek a3 Meítert, es a3 Meíterrel 
oly embereketh, kik minden I103311 proeeííuft amputal-
wan, rei íubftant iam ípeetantes, reöwid lataffal yga-
3ychak el dolgath. 

A3 Thelegdy yo3agh dolganak exituffat er tywk reö-
wydeden a3 kegyelmetek yrasabol, kyth beöwebben 
megh ertwnk, mikor a3 adiudicatat be kewldy kegyel-
metek, es a3 m y a3 fiícufra 3al1ot[h] benne, akkor dií-
ponalwnk rola. Tarcha meg Ií ten kegyelmeteket. Da-
tum Nepolomicii die 27 Mártii. Anno Domini 1585. Regni 
vero nostri decimo. 

Stephanus Rex fpt 

81. 
Niepolomice, 1585 április 4. 

Báthory István k i rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 
Rendelet Szentmiklósij Ferenc elmaradt fizetése és 

marhája érdekében. 
Gyulafehérvári kápt. Itár. Beke 1175. reg. 
S[tephanus Dei gjratia Rex Poloniae etc. Princeps 

Tranfíiluaniae. 
Magnifici fideleó Nobi6 íincere dilecti, íalutem et 

gratiain nostram Regiam. Zentmikloíy Ferencz talalt meg-
minket, adwan erteneonk. hogy az mi megh holtt Zerel-
me6 athiankfia a s minemeo Za3 forint í [ummat] Zenvi-
liere hazahoz rendelt uolt aztli kegielmetek le[val]tatta 
v[olna.] Miuelhogy penigh oly ember, ki mindenkoron, 
ha [az ziikfeg k ivan jna zolgalhatt, e6 az mikor annak 
ideie wolt, ugy [mikoron . . .]nek kellet, zolgaltió mine-
keonk: hagyiuk kegielmetek[nek, hogy as a3] Zaz ío-
rinth! Zemiliere yarion megh, ez utannió, m[int zinte az-
előtt,] mikor az mi megh holt a thiankfia meg adatta 
[neki.] 

[Továbbá] ielenty azti6 keonyeorgiíiben, hogy egy 
Re3 Bogdan nevö Boernek kirte volt meg marhaiatt 
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mag'wa[3a]kattul, kit mind en[nyi idei]gi6 kegihez nem 
uehetett volna, [e3ert ám] lassa el kegielmetek, hogy 
mthaf.(o[n hozza] benne az mi athiankfia adomaniahoz. 
[Tharchia meg] Isten kegielmeteket. Datum in arce 
noftra Regia Nepoflomicensi, quar ta die meníió] Aprilib 
anno Domini mille'imo Quingentefámo. octogeíimo 
qu[into,] 

Stephanus Rex ípt 
S2. 

Niepolomice, 1585 április 8. 
Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Ajánlja figyelmükbe Bellen János hagyatéki ügyét, 
miután az ő néhai atyjafia (Báthory Kristóf) udvará-
ba n szolgálván, úrnője tanácsára ezüstneműit eladta és 
árát az erdélyi tárházba helyeztette biztonság okáért. 
Gondoskodjanak tehát, hogy azt annak jövedelméből 
újra vissza kaphassa s attól árvája meg ne fosztassék. 

Gr. Héderváry-levéltár. Hédervár. Kézi rátok 27. kötetében, 
Kiadta b. Radvánszky Béíla a Történelmi Tár 1880. évf. 695—4, 1. 

Stephanus dei gratia Rex Poloniae etc. Magnifici 
fi deles Nobis sincere dilecti. Salutem et gratiam nostram 
Regiam. 

Talált meg minket Belleo János könyörgésivel, je-
lentvén, hogy mikor az öccsének, Belleo Bálintnak ha-
lála lött wolna, annak mind pénze, ezüst marhája , lo-
vai szerszámi, ruhái ő közte, és egy Balassy György ne-
vő gyermek között, ki neki és Belleo Bálintnak nénjek-
ről való öcscsök volt, kétfelé osztatott volna, neki az ő 
része meg adatván az gyermeket az mi meg holt szerel-
mes a tyánkf ia udvarába az ő maga gondja viselése alá 
vivin, az mi eziist marha, pinz az gyermek riszire jutott, 
viszontag az gyermek riszire való lovakat, szerszámokat 
az mi pinzen el adtak, azokat tárházába titette volna, 
ruháit penig és ni mely szerszámit az meg holt Nagy 
Gáspárnak gondja viselésére bizta volna. Az mely pinzt 
penig tárházába titette volt az, eziist mivel egyetembe, 
mikor az mi a tyánkf ia Bathori Boldizsár ide bejött, azt 
az pinzt ezüst mívestől neki adat ta . Azirt mivel, hogy 
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tudjuk, liogy az mi meg holt a tyánkf ia nem az vigre 
adta el, hogy az árvátul el szakadna; ha konstál és ke-
gyelmetek meg bízonyothatikf!) annak az ezüst marhának 
és sulnmanak mi voltáról, az tárháznak jövedelmiből 
adja oly ember kezibe vagy egyhez, vagy máshoz ad 
fideles manus, hogy az árvátul el ne vesszen, azonkip-
pen aztis az mit szőrin az marhába Nagy Gáspárné ké-
zinél meg találhatni; ha mit penig elő nem állathatna 
abba, az ki constalna, hogy ura recipialta volna, fizet-
tesse meg kegyelmetek és mind együtt az többivel t a r -
tassák meg az árvának. Tartsa meg Isten kegyelmeteket. 
Datiím in aree nostra Regia Nepoloniicensi, octava die 
mensis Aprdis anno domini Millesimo quingentesimo 
octogesimo quinto etc. 

' Steplianus Rex ípt 
Külcíme: Magnificis Praesidibus regni nostri Trans-

silvaniae etc. Fidelibus nobis sincere dilectis. 
83. 

Gyulafehérvár, 1585 április 20. 
Az Erdélyi hármastanács Báthory István királynak. 

Sürgősen jelentik, hogy Musztafa csausz érkezett a 
szultán parancsával, hogy he ne eresszék Erdélybe Cer-
cei Péter havasalföldi vajdái, aki országából szökni ké-
szül egész vagyonával. Erre a kormánytanács parancso-
kat küldött a szorosok felé ily értelemben, de mire azok 
odaértek, a vajda a törcsvári szoroson Rosnyón át be is 
jött ezer főnyi seregével s ezt meg is írta a fejedelem-
nek, kérve támogatását. Biztonsága okából pedig éjjel 
felkerekedett és szász ruhát öltve tovább ment. Erre rác 
és egyéb szolgái felprédálták vagyonát s annak össze-
szedésére most Sombory Lászlót küldték Brassóba, hogy 
legalább a lábasmarhát megkerítse, ha már a pénzt nem 
is bírja. Ebből nagy baj kerekedhetik, kivált, hogy az 
új havasalföldi Mihnie vajda még nem jutott be Buka-
restbe Si a csauszok nem igen bíznak az erdélyiekben. 

Az esztergomi Báthory protokollum 165—8. 1. Kiadtam a 
Documente III. köt. 12—15.1. másolatáról tévesen április 24-i kelettel. 

/ 
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nesen Fogarasba, es Fogarasbol yde Feierwarra yoyen, 
-a mint e3t ugyan eömaga megb Rosnorol, mihent yw-
tot[b] wolt, tulaidon embere ^ltal wrunknak megh yr ta 
wolt, tudnia illik, hogy mind feiet, marhayat a3 felseged 
es wrunk oltalma es kegyelmefege ala ho3ta wolna ez 
or3agba. A3 mely nap a Yayda Fekethe halomba wolt, 
a3on nap a mi embereönkis yo ydeien Braffoba ywtot[h] 
s wrunk newewel, mideőn megh omnia falua essent, 
es a Yaidais minden marhayawal eggyeöt[t] wolna, in-
ftalt nagy ereoffen a Braffaiaknal, hogy a Yaidanak 
mindi 3emeliere. f mind marhaiara gongyok lenne, ne 
ta r tana walahogy masfeie, es ne elabalna, a3onkeppen 
marhaiabanis es kinehiben kapkodas ne efnek. Ebben 
a3 Braffaiak semmit megh nem fogattanak, hanem chak 
nagy keönnien weöttek es negligálták, kiből 03tan a3 
keöwetkezet[t]. hogy a.3on eiel a Yayda megh gondol-
n a n magat es a mint mongyak, tanachotes wewen wa-
lamy titkon yewtfh] emberektől, Zaz ruhában eölte3wen, 
chak kewesed magawal, a mint e3tis megli chak ygen 
obscure erthettywk, fel kewlt, es walamely fele el in-
dulth. walamint fogli ymmar bekesseg[g]el yarhatny, 
holot[h] mindenfele 33 utakat a3onnal megh al[l]attwk. 
es mindenfele ereőífen wygya3tat tunk rea. Jóllehet wa-
gyunk illien fuspiciobanis, hogy megh ygen me33e nem 
ment wolna, hanem ott a taiba walahon titkon latital na. 

A Yayda el meneset, hogAT megh ertettek walami 
Rac3 es egyeb renden walo 3olgay, walamy kewes gya-
loggal egyetembe, kit marhaianak eöry3elere megh ma-
ra3tot[t] wolt, myngyaraít marhayan. kynchen rayta 
leöttenek. mindent fel tertenek. mindenbe sakmant teöt-
tenek. Seött a3 utan, mind Za3ok. í mind egyebek, a kik 
«gyeönnenib mafonnanis erke3tenek, nagy teko3laít teöt-
tenek. mindennemeó marhaiaban. A Braflaiak 03tan 
nagA^ kesseön, mikor feddetnenek a3 urunk emberethol, 
wgy weöttek e3ekbe magokat, a mit a marhaiaban p e r -
ben kaphat tanak, a3t colligaltak, es meegh moftis a 
mennyre lehet, mint a ky anni ke3re ywtot[t] mindent 
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colligainak. Myes myngy arai t ertwen a3 3ertelensegeth, 
a mit legh nagyobbat tu.ttunk, egynehány rendbely em-
berinketh mind oda as helyekre, a hon a3 dologh esset, 
í mind egyebowe selliel e3 orsagba bochattwk íietseg-
[g]el ínyndenfele, hogy mindeneket, a kik a pr^daba re-
3esek, megh fogianak, mindentol mindent ky wegyenek* 
es egyowe gyeöchenek. Vege3etre Somborv wramatis el 
bochattwk keÖ3eöleönk, hogy eő maga gemelye 3erent, 
mint illien nagy dologba yelen legyen, mindeneket min-
den rendbely emberektol, kik sokan wadiiak ymmar a s 
orsagyak keözeölis, eleő keryen. eleö adalíon, per omnia' 
opportuna remedia, es wgy chelekeggyek, hogy ba mind-
is, quod est impossibile, de nagyobjb] re33e a3 pengnek 
es marhanak megh legyen. A penst soknak mongyak 
hogy wolt, mert a3 Chiagar adayat is el ho3ta wele, kit 
nemellyek három Zaz lo terehnek mondnak, a kywol 
egyeb partekaya es marhayays elegh wolt, ky ynkab[b] 
mind predaba keolt, Jo re3e a3oknak. kik a predat che-
lekettek esmegh Hawasalfeöldebe es Molduaba 3alat-
tak. A Chyaw3 a ky ytt wagyon nálunk, ereőlfen solli-
cital, hogy mindenek megh legyenek, mert a Chia3ar 
megh kewannia a s eöwet, ki ha megh nem lesen, mind 
oisagoftwl megh bululunk erette. De my ennel nagyob-
[b]at nem chelekedhetwnk, a kit cheleke3wnk, walami-
nek utaban lehetünk, mindeneket megh kerelletewnk, es 
a3on le3wnk. hogy a mit a marhaban es p e r b e n megh 
tálaltathatunk. awTal megh eryok eöketh, liogy ewel min-
den nagyob[b] kowetke3endeö kart es gondot auertal-
haf iunk magonktol, kitpl ha a Braffayak 300th fogattak 
wolna, es walamy kychin gondot akar tak wolna wiífel-
ny, semmy felelmeönknek moít nem kellene lenny. 

E3eket the felsegednek akarpk ydeien tut tara ad-
ny, hogy noha megh by3oniofok nem wolnank, mit 
gyeöthetönk eoswe, mégis ertene felseged a3 dolognak 
ke3detit, es a3 my ygyeke3eteönketis, a Chia3ar kyn-
chinek megh adaffaba, kitol wgy feleönk, mint illikis, 
hogy teöbbet annal my ray tunk ne kereffenek. Mert 
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Mu3taffa Chyawgis innen fok olahokkal Boerokkal yt t 
lew'en,' el nem akar acldygh menny, myegh a3 Chasare 
megh nem lesen. 

A3 ma fik Chau3is H w s a v n Chaws . ky az Yaydat 
a portara h y a wolt, wy33a tert Bral ío melleől, as t 
mondwan: Latom en y m m a r hon wagyon a3 Chyu3ar 
kynche. el nem we3het[hj ytt . Twggywk hogy e3ennel 
yew es megyen a3 íok Chyaw3, kik minekeönk elegh 
gondoth es keöleheget 3ere3nek. A3 orsagot chva3ar 
Mihnie Vaydanak atta megh.3 Peter Yayda, 13 Mold-
ways4 ereőfíjen sollicitallya a3 Chya3ar kinchenek eÖ3-
we keresesere, es utolso we3edelemmelis ye3t. Ho3Í3]a 
tarto3okl>a 01a3ok, Francguffok, Rac3ok, sokan w a d n a k 
fogwa, Felsegednek keönyeörgeönk mennel hamarab le-
het ere33e wy33a embereönket felseged, myes walamy 
bÍ3onioíft eÖ3we 3ere3heteönk. felsegednek esmet tu t ta ra 
aggywk. Embereönketis ke3Íttyok, k y a3 portara men-
nyen a3 Chiau33al, es a m ^ marhat megh találunk, mi-
lielt felsegedteöl embereönk megh yeött, akarnokis vde-
ien praeuenialny, hogy hamis magyara3atbol harag re-
ánk ne legyen. 

A3 mely parancholat tal a s por ta rwl yeött yde M.U3-
t a f f a Chyaws , annak maf lá t ym felsegednek keölteok, ki-
ből megh e r ty felseged a3 Chia3ar kewanfagat , tuggyuk 
peniglen hogy esennel ereösb paranc.hr>! a tot hosnak. 
E3ÍS Mus ta fa Chyaw3 nyughata t lan , nyi lwan meri ky 

.altany, hogy mi fem wagyonk yga3ak a s Chyasarnak , 
illien wesekedeeseönk wagyon wele, -

Moít w g y ywta hyreönk, hogy Bukureítreis igen 
gywl a3 Theörek, Mihnie wayda tawol leteerth w^-
gy;a3nake, wagy egieb sandekok legyen, meegh nem 
twggywk. A3 Bcglerbegis nem me33e wagyon a3 Dunán 

3 A Ez a török melléknevű vajda (Milinea Turcul) most má-
sodszor kapta meg a havasalföldi vajdai széket, melyen közel hat 
esztendeig sikerült ülnie. 

4 A már ismert Sánta Péter, 1582 óta, immár harmad izben 
kinevezve. 

Báthory István levélváltása. 17 
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thpl. A3 Tlieömeswary Baílíais Derftoron5 wl haddal, 
ym poíta altal akarónk a3 por tara walami yelenteít 
tennv, liogy a3 mi Oratorunkis6 tuggyon mitt mondany, 
ha a3 dolgot kwleömben magyarasnak, es a3 portays 
erchie a3 my hywfegeonk serent walo gondwiseleseönket, 
mint illien weletlen es hyrtelen dologba. Tarcba megh 
Ilten felsegedet yo egessegben. Da tum Albe Julie 20, 
Április. Anno Domini 1585. 

Maiestatis Vestrae Sacrae 
Humillimi ac perpetui Servitores 

Alexander Kendy, V. Kowachoc3y mpr 

5 S i fot ra dunaparti bulgár-török vár másik neve. 
6 A követ latinos neve, úgy látszik német befolyás folytán, 

mivel Németországban is így nevezték a követeket. 

Megjegyzés. Póter (másként Petirasoo) vajda jól meg-
érezte letételének idejét, mert az pá r nappal szökése előtt 
bekövetkezett két évi. uralkodása után, kegyetlen és ember-
telen kormányzása, miatt. Viszont a portán is jóli sejtették 
szökését, müfvel már április 18-án jelenítették róflia a csan-
sok, hogy 40 társzekérrel távozott Erdély felé kincseivel.1 

Ez a dolog nagy megdöbbenést keltett a kormány-
tafnácsnál is, amely rögtön kellő módon intézkedett a vajda 
üldözése és megmaradt vagyonának megmentései dolgá-
ban, aiiui annyi vesződséggel és baj ja l járt. 

1 Eyzing Pál báró osztrák követ jelentése alapján; Hurmuzaki : 
Docu mente XI. köt. 684—5. 1. 

84. 
Niepolomice, 1585 április 26. 

Báthory István ki rá ly az Erdélyi hármastanácsnak. 

Válasz. Rendeli, hogy haladék nélkül adjanak egy 
embert a csausz mellé s amit lehet, az elszökött Péter 
havasalföldi vajda vagyontárgyaiból szedjenek össze és 
leltárral adják át neki, nehogy ebből nagyobb baj szár-
mazzon. Aláíráskor vett újabb levelökre a király is?métli 
fenti rendeletét, ifit vén a tanácsurakat, hogy úgy visel-
kedjenek a csausszal szemben, hogy az semmiképpen 
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meg ne vádolhassa őket a portán ebben a kellemetlen 
dologban. 

Az esztergomi Bátiiory-protokollum 169—171. I. Kiadtam a 
Ooen mente TTL köt. 17—19. I. 

Exemplum literarum Sacrae Regiae Maiestatis ad 

Praesides per Thomam Somogy datarum. 

Stephanas Dei gratia Rex Poloniae etc. Magnifici 
Ii deles nobis íyncere dilecti. Salutem et gratiam nostram 
Regiam. 

Er tywk a3 kegyelmetek lewelebeöl a3 hawaífely 
Vayda dolgát, kynek allapattyat, serencheiet, minden-
kor e3eön exituflal gondoltwk hogy terminaltatyk, loha 
nem hyhettwk el, hogy a3 ew ygirte nagy adónak, es 
iga3 yeöwedelem kyw^l walo prodigalitasanak Hawas-
elfeölde eleegh lehelten. Ha a3 Brafiayak recipialtak 
wTolna, bator w magat titkon ut ra bochattak wolnais, 
«chak pen3et, marhayat eöristettek wolna megh, e3 mof-
tany moleftiatvl megh mentettek wolna kegyeim eteket. 
Sed paucis datum eft, repentinis in rebus, bono conlilio 
uti posse. A3 my tecc3esunk 3erent mihelt Mus ta f fa ke-
gyel metekhep3 erke3et[t] myngyart embert kellet[t] 
wolna melleie adny, hogy a3 marha inquifitioiaban eő 
magaió ielen leött wolna. tanquam infpector et teftis. 
Moftis e3 dolognak kett remediumiat lat tywk: Eggik 
hogy kegyelmetek e3 dologban igen ferio chelekeggyek, 
kit a3 ChiaW3 waloba megh la pastall von. Masodyk 
hogy az Chiaw3t kegyelmetek competent! miinere <xle-
muleeallya. 

A3 mi a3 elseŐ dolgot illety, nekeönk ugy tecc3enek 
hogy- kegyelmetek abban ugy chelekednek, hogy kegiel-
metek deputalna egy7 helyth, wagy Feierwar lenne, 
wagy Braíío, kiheÖ3 keöselys efeöt[t] a direptio. Lenne 
)tt kegyelmetek keÖ3wI egy, lenne ielen a3 Chvaw3Ís, 
ky latna a3 kegyelmetek solenniter es waloba walo 
gondwifeleseth e3 dologban. A3 kik a Vayda 3olgayba 
ke3ben wadnak. kik a.3 direptioban re3efek. my itile-

17' 



84. irat 1,585 ápr. 2(> 

teönk 3erent, a3ok mynden utolso bewntetelt erdemlenek, 
mind a3t. ha a3 Chiaw3 ke3eben adatnak, mind a3t, ha 
3eme eleőt[t] eöletnek megh. Zwk^egh penigh wgyan 
tormentufmmjalis1 wallatny ewket, hogy mind magok fe-
leol, s mind egyebek feleol a3 mit tudnak, yga3an megh 
wallyak. A3 kikre wal[Íjnak, zwksegh a3okatis in in-
ftanti waloban inquiralni, es minden kedweÖ3es nelkewl 
a prédát eleő keresny. Ebben senuny hala3tasnak nem 
kell ' lenny. Mert a kesedelem minden tergiuersatiora es 
refugiumra occaíiot es u ta t mutat embernek. A3 mith 
megh talalnak 33 marhaban, regiltrum 3erent adafía ke-
gyelmetek a3 C hiaw3nak, ha mi el tewed benne, pa-
cientia. Jo raciokkal megb kell mutatn^, hogy nagy 
méltatlanlagh wolna a3 hogy a3 mit effele profugus em-
ber, wagy ew maga fu t t aban el hany, wagy walami el-
meretlen koborlo twle el we3eön, or3agh f'Í3etne ast megh 
k y sem el 3ekesenek, sem megh fo3tasanak nem oka. 

Nem yr ta megh kegyelmetek mellyk Mu3taffa as 
moftany Chiaw3, Mert ama regy nagy Mustaffa , 33t 
my effele Theörekben oly yambornak, es yo akarónknak 
ifmertwk, hogy kegyelmetek bonis verbis et munere ugy 
demulcealhattya, hogy veöwendeő moleltiatpl liberal-
ha t t^a kegyelmeteket a3 portan. De akar mellik M113-
t a f f a legyen, wgy kell' wele chelekedny; hogy yo aka-
rattal mennien el kegyelmetektől. 

Ide mi felenk nem aly t tywk hogy ygiekez[z]ek a 
Yayda, ki ha yde ywt wolnais, mi kesbe nem adat twk 
wolna. De a3 kegyelmetek postaya hallotta wtaban, hogy 
Nagybania fele iga3ytottak, kiből hi'33eök hogy a Nemet 
partra walo menetre wolt 3andoka. Taréba megh Ilten 
kegyelmeteket. Datum in arce nostra Regia Nepolomi-
censi, die 26 mentis Április. Anno Domini 1585. Regni 
verő nostri decimo. 

Az may nap hostak a3 kegyelmetek lewelet es 
ugyane3en napon mvngyart vÍ33a boehatam. A3 Yayda 

^ Azaz kínzás, ami ekkbr még általánosan gyakorolt eSzköze-
\ olt p törvénykezésnek nálunk is. 
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3olgay, kik fakmant tewttek marhaiaban, méltók min-
den bewntetesre, a3ertis hogy uroknak megli nem tar-
tottak hewteket, a3ertis hogy ymmar a3 my byrodal-
munkba leven effele ragado3ások[k]al a3 my byrodal-
munknak iuífat violaltak, es a3 publica tranquillitaít 
ledaltak, A3oknak bewntetesek ugyan teörweny 3ereht 
effele accusatiokkal eonuincaltathatik, awagy ha á3 
tecc3Ík, mind a3 marhawal egyetembe a3 portara kewld-
lietik, ugyan a3on Chiaw3 altal,, ky mellet[t] kegyelme-
tek embert boebaffon. 

Nem art lia ty kegyelmetek te[v]teserth a3 Chiau3tis 
admoneallya arról, a3 mit e3 dologban e3 ideigli kegyel-
metek pre talt, es kerdeny teölle mit mondana ew, hogy 
kellene towab[b] chelekedni ebl)en. A3 ew tanacha ahol 
lehetetlen awagy alkolinatlan dolgokra ne3ne, a3t k e -
gyelmetek bonis rationibns k y werie feyebpl, ahol pe-
nigh olly dolgot ad kegielmetek eleibe, ky lehetseges es 
11033a illendeő a3 ott walo allapatho3, nekem teccsik 
hogy melto kegyelmeteknek a3 eő tanacha 3erentes wa-

.lamit chelekedny, mert wgy inkab[b] nem lehet moggva 
a3 kegyelmetek wadlaíara. 

Stephanns Rex fpt 

85. 
Niepolomice, 1585 május 1, 

Báthory István király közrendelete Erdély ú j kormány-
formája ügyében. 

Meggyőződvén, hogy a sokak (vagyis a tanácsurak) 
uralma éppúgy, mint a hármastanács intézménye nem 
kielégítő, mert Erdély szokásaitól elüt $ a közjóval nem 
egyeztethető össze, kinevezi Erdély kormányzójává 
Gyczy János váradi kapitányt, megadván neki a jogot, 
hogy: a tanácsurakat összehívhassa, végezhessen velők 
és törvényszéket tarthasson; a polgári és katonai rendet 
hatósága alá adván, hogy a szükséghez képest hadat 
hirdethessen s a seregeket oda küldhesse vagy vezet-
hesse, ahová a szükség kívánja, alája rendelvén a várak 
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parancsnokait, várnagyait s az összes tisztviselőket, Vá-
rad és Karánsebes kapitányai kivételével, kiknek kíne-
vezése a király előzetes tudtával történhetik; a fejedelmi 
udvarban tartson 600 lovast, a várakban meg annyitr 

amennyit jónak lát; a fejedelem körül pedig tapasztalt 
hűségű és becsületességül embereket; adományozhat 52 
jobbágy telekig s végül dézsmát, nemességet, primipi-
látust is a fejedelem nevében, kinek nevét is aláírhatja 
a szokott helyre. E rendelet pontjainak megtartását min-
denki tartsa kötelességének.1 

Gyulafehérvári kápt. ltár. Budapest. Protocollum Francisci 
Taraczközy 263—8. 1. Kiadta J a k a b Elek: A Giczyek története c. 
érteke/jése 57—60. 1, 

Nos Stepbanus Dei gratia rex Poloniae, Magnus dux 
Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae. Samogitiae. Kio-
viae, Yoliniae, Podlaciae, Livoniae etc. Princeps Transyl-
vaniae. Memoriae commendamus tenore praesentium 
signifieantes. quibus expedit universis et singulis: quod 
cum bonis et sapientibus principibus, tanquam certus 
scopus, beata civium suorum vita proposita sit, i taque 
non tarn armis quam aequis. legibus utilibusque institutis 
acquiri soleat: Nos quoque iam inde ab eo tempore, quo 
divina benignitate principatum Transylvaniae adepti 
sumus, onmem operám dedimus, ut regni illius praeclare 
semper de nobis meriti, paci, saluti atque tranquillitati 
consuleremus. Cum autem post obitum Illustrissimi 
Priricipis Domini Christopbori Bathori de Somlio Vay-
vodae Transylvaniae et Siculorum Comitis etc f'ratris 
nostri desideratissimi, propter immaturam adhuc imperio 
aetatem Illustrissimi Principis Domini Sigismundi 
Bathori de Somlio etc nepotis nostri cliarissimi, ad queju 
principatus patris, paulo ante eius mortem, consentienti-
bus omnium ]3raedicti regni Transylvaniae Ordinum suf-

1 Az állam-okirat jellegű x'endelet e magyar kivonatát néhai 
Szilágyi Sándor szavaival adtuk, nagy történetírói érdemeiről való 
emlékezés okáért; az Erdélyi országgyűlési Emlékek III. kötete 
64—65. lapjáról. Valószínűen magyar példánya is volt,, de az — 
sajnos — még nem került elő. 
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fragiis, rite et legitime translatus, cum, inquam, tali 
tempore et statu cerneremus, maiore nobis ope eniten-
dum esse, ne quid detrimenti regnum idoneo rectore 
destitutum caperet, introductis per occasionem duabus 
administrationis formis, regi gubernarique hueusque 
curavimus. Sed cum tam multorum, quam paucoruin 
gubernatio non paucis implicata diffieultatibus, ab usu 
et consuetudine fransylvaniae aliena, bonoque publico 
miniine conlmoda visa sit, ob eamque rem, solemni le-
gatione omnium Ordinum nationumque praefat i regni 
nostri postulatum a Nobis sit, ut donee apta imperio 
aetas Illustrissimo nepoti nostro veniret, curam regimen-
que regni, ad u mini viriim, iustitia, fide, prudentia, rei-
que militaris scientia spectatum iudicio arbitrioque 
nostro deferremus: Nos et publica ii tili täte, et praedicto-
rum regni Ordinum votis addueti, id iam tandem facien-
dum esse statuimus. Ad quod, quidem munus obeundum 
sustinendumque, cum Magnificum Joannen! Giczv, freti 
nostro de illius innocentia. fide, integritate, caeterisque 
virtutibus iudicio, idoneum esse censemus: Eum igitur 
administrationi totius regni Transylvaniae, donec ut dic-
tum est, matura Imperio aetas Illustrissimo nepoti nostro 
veniat, cum authoritate, legibus atque conditionibus, 
quas Kic subiieimus, praeficiendum decrevimus, ([iiem-
admodum praeficimiis praesentium per vigorem. 

Ac prim um quidem, cum omnia genera dignitatum, 
honorum et cuiuslibet muneris ac funetionum non tan-
tum re, sed certis etiam nominibus et titulis distingui 
ab invicem soleant; Nos quoque servandi boni ordinis 
gratia, praedicto magnifico Domino Joanni Giczy da-
mus nomen et t i tulum Gubernátorig Regni Nostri Tran-
sylvaniae. Huic gubernatori committimus summám re-
rum omnium, quae ad Prinqipis utilitatem, decus, ho-
norem, existimationem, salutemque tuendam tum pub-
lice, tum privatim pertinent. Cum autem ad ornamen-
tum Principis, aulaeque eius splendorem id quoque 
spectat, ut curia eivis atque palatium continua hominum 

9 
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frequentia colatur: ob earn rem gubernatori domiei-
lium seu sedem habitandi assignamus Albae Juliae in 
arce Seu curia ipsius Principis, ut sive legati Principum 
exterorum, sive alii icuiuscumque conditionis liomines, 
quacunque de causa Albam Juliam adeant, quoad eius 
fieri potest, maximé culta, frequens et splendida homi-
num concursu Aula Principis appareat. Cum vero Se-
natus ad eum finem institutus sit, ut tarn salvis, quam 
dubiis et periculosis Reipubliae rebus temporibusque, 
salutaribus consiliis adiumento Priiicipi sint: faculta-
tem gubernatori damus, usu et necessitate Principis et 
regno postulante, senatores seu consiliarios convocandi, 
cum iisque consultandi, deliberandi, concludendi, rem-
que deliberatam executioni mandandi. 

Item comitia regni generalia et particularia cum 
consensu consiliariorum indicendi et celebrandi, indicia 
ordinaria, appellationesque decernendi, locum aiitern 
consultationibus praedictam Principis aulam deputa-
mus. Si quae res ardua, inusitata, ancipitisque delibera-
tionis, sive domi, sive foris aiccidat, ut gnbernatoris et 
consiliariorum sententiam distrahat, nihilque certi prop-
ter diversitatem suffragiorum constituere permittat: 
ea res summa celeritate ad nos perferatur. a nobisque 
eius decisio exspectetur. Omnes Status Ordinesque regni, 
hoc est cuiuscunque dignitatis et conditionis homines, 
civiles pariter et militares, quicunque tota illa ditione 
nostra, intra et extra Transylvaniae ambitum continen-
tur, huic gubernatori, eiusque iurisdictioni, non secus 
ac nostrae propriae, immediate subiicimus. Damus illi 
plenam facultatem, cum summa aliqua necessitas, in-
opinatusque casus requirit, non solum milites stipendia-
rios, sed ex omnibus Ordinum Statuumque generibus, 
quantum ratio temporis ostenderit. equitum peditum-
que numerum cogendi, omnesque adeo vires regni con-
trahendi, et quocunque res postulaverit, movendi atque 
ducendi. Arcium praefecti a tque provisores, castellani 
et quicunque tandem munere aliquo publico fungnntur, 
in universum omnes ex voluntate et praescripto güber-
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uatoris pendeant: cui integrum sit de iis, quod optimum 
visum fuerit statuere, leges et conditiones eis dare; 
denique, si iIli non satisfecerint, eos loco movere, com-
modioresque substituere. In duobus tarnen officiis et 
praefecturis, nimirum Varad ét Karansebes, si quando 
praefecti loco et tempori minus idonei viderentur: ea 
gubernátor, nisi prius accedente scitu et consensu nostro, 
nec praeficiat, nec loco moveat. 

In aula Principis sexcentis spectato virtutis ét me-
rito *equitibus menstrua stipendia solvi faciat, idque iis 
•tail tum, qui assidue in aula operám Principi navare 
non recusant: caeteris domi manentibus pro personae 
cuiusque et meri ti ratione annonae pensiones iudicio et 
arbi t r io gubernatoris praestentur. In arci bus et praesi-
diis tam equitum, quam peditum numerus arbitrio eius 
servetur. 

Cum autein maximé Principis adolescentis intersit, 
quos et quales circum se ministros habere conveniat, 
summa est opera danda gubernatori, ut eos habeat Pníi-
ceps servos familiares et convictores domesticos, qui in 
omni vita et actione aliis etiam exemplum dent pietatis, 
Ii elei, constantiae, honéstatis et omnium denique morum 
certissimum: ne vei obseena dicta, vei turpi a facta aülae 
Principis dedecori sint. In bonorum ad Fiscum devolu-
torum eollationibus antiquam Vayvodarum i Ili us regni 
consuetudinem et praerogativam gubernatori concedi-
mus, ita, ut in eorum bonorum collatione, quae ad tri-
ginta duorum colonorum numerum se extendunt, iudicii 
sui authoritatem sequatur et in utiles Principi et regno 
ministros conferat. Praeterea decimas in usumi benemeri-
torum, nobilitationes, ]irimipilatus, exemptiones domo-
rum, in locis per aliena iura Principi licitis conferendi 
potestatem eidem gubernatori damus. Ita tamen, ut sub 
titulo Principis eiuscemodi beneficia conferat. literis-
que super ea re emanatis nomen Principis loco usitato 
gubernátor ipse manu sua subseribat. quod in aliis etiam 
literis, quacunque de re sub titulo Principis seribendis 
observari volumus. Cancellarius quoque, ut moris est, in 
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par te Jiterarum nomini accommodata nomen situm sub-
scribat. 

Breviter cum rerum omnium summám liuic guber-
nátor! committamus, nihilque omnino, quod ad Principis 
et regni commoda vei detrimenta spectat, inscio ipso 
fieri velimus, u t haec nostra constitutio nóta omnibus 
esse possit, vobis Magnificis, Egregiis, Nobilibus, Agilibus., 
Prudentibus et Circumspectis Consiliariis, aliis etiam 
Praefeetis, Comitibus, Capitaneis arcium, equitum et 
peditum, Yiee Comitibus, Vice Capitaneis ac Universi-
tati Nobilium, Indicibus Regiis, Primoribus et Primipi-
lis omnium Sedium Siculicalium, Magistris Civium, Re-
giis Sediumque Iudicibus ac Iuratis Civibus omnium 
Comitatuum, Sediumque Saxonicalium, ac omnibus 
denique cuiuscunque status, dignitatis, conditionis et 
praeeminentiae hominibus in regno nostro Transylvaniae 
et partibus Hungáriáé ditioni nostrae subiectis existen-
tibus et commorantibus, praesentibus et futur is harum 
serie committiinus et mandamus, ut banc Ordinationen! 
ad vestram utilitatem a nobis ad tempus maturae Im-
perio aetatis praefat i nepotis nostri et Principis vestri 
factain, et praescriptis módis ac rationibus stabilitam in 
omnibus eius part ibus et articulis observare, praedicti 
gubernatoris autboritatem tan quam nimirum Principis 
eius propriam revereri, iussa illius capessere et exequi 
debeatis, nihilque a fide et officio vestro alienum com-
mittere unquam audeatis. In cuius rei memóriám et 
testi ficationem literis hisce manu nostra subscripsimus 
ac sigillum nostrum secretum annulare apprimi iussi-
nius, Datum in arce nostra Nepolomicensi, 1. die mensis 
Maii. Anno Domini 1585. Regni vero nostri decimo. 

Stephanus Rex Ipt 
Megjegyzés. Ei nagyfontosságú államokiratot először 

Rumy György adta M 1817-ben;1 kiadása hibáit Jakab 
javította ki fenti szövegében. Az ő érdeme annak fel-
ismerése is, hogy a nevezetes „Instructio" sok közös vo-

1 A Monumenta Hungärica III . köt. 285—>293. lapján, egy 
1692-i pontatlan másolatáról. 
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nást mutat fel Hunyadi János kormányzói diplomájával 
s így azt hiszi, hogy az István király által önhatalmúlag 
kezdeményezett, de az erdélyi rendek elfogadásai által 
törvényszerűvé vált és Erdélybe is a fejedelmek kiskorú-
sága idejére bevitt és meghonosított kormányzói intéz-
mény mintaképe a magyar alkotmányos kormányzóság 
volt.2 

86. 
Gyulafehérvár, 1585 május 19. 

Az Erdélyi hármastanács Báthory István királynak. 

Válasz, jelentik, hogy sikerült Péter havasalföldi 
vajda felprédált vagyonának egy részét összeszedniök 
s azt 105,000 forinttal együtt átadtak a visszainduló 

, csausznak. Nagyobb hitel kedvéért Ráez Pétert és 
Thorma Kristófot adták melléje. Költségükre a vajda 
pénzéből adtak, de hogy eljárásuk szigorúságáról tanú-
ságot tegyenek, az elfogott prédáló rácok közül négyet-
ötöt a csausz kívánságára szemeláttára fognak kivégez-
tetni Brassóban. Egyébként tegnap immár a harmadik 
csausz is megérkezett, sürgetve az ügyet s azt ma rögtön 
vissza is indították. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 182—7. 1. Kiadtam a 
Doeumente III. köt 25—28 I. 

Exemplum literarum a Praesidibus ad Sacram 

Maiestatem Regiam per Thomam Somogy datarum. 

Sacra Regia Maiestas domine, domine nobis cle-
mentissime. 

Post fidelium ac perpetuorum servitiorum nostrorum 
in gratiam M t ie Y r a e Saerae humillimam commen-

l dationeni. Iítentol fellegednek minden yokat, yo eges-
segeth, ho33w eleteth, es 3erenches byrodalmat ke-
wanonk mint kegyelmes wrunknak. 

A3 felseged leweleth megh 1103a a3 polta minekeönk, 
kibeől erthywk a3 felseged parancliolattyat a3 el fu-
tót [t] hawaffely Peter Yaydanak es teko3lo peii3e es 

2 Jakab Elek fentidézett műve 36. 1. 
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marhaya feleől. twdnya illik, liogy mindeneket 30rgal-
matofíag[g]al eö.33e kereítetwen, adnak a s Chiau3 ke-
Seben. Ä3ert kegyelmes wrwnk e,3en dologban mint 
procedaltunk, es mith clieleketteönk ekediglen felseged-
nek akartok esmegb ertesere adny. 

Megh yr twk wala lelsegednek, hogy Sombóry 
wramat keöldettwk wolt el keseüleőnk. liogv mint illien 
nagy dologban eő maga velen Jegyen, a marhat minden-
eönnen ky kerefíe, eÖ33e gyeöche, es bysonios helyre 
reponallya, hogy mindeneket a mint illik as Chia3ar 
parancholattya 3erent a3 Chyaw3nak asutan ke3ben 
adhaíínnk. Melly dologban eő kegyelnie wgy cheleke-
det[h] es wgy várt el a3okkal egyetembe, kik wele wol-
tanak, Hprwat Kosma wrammal es Perne33y Iítwannal, 
hogy annal yobban es sorgalmatosban ugyan nem le-
heteth. \ a l a m i t tuttanak mindent mindennemeö meíter-
segekkel es indultriaiokkal megh kesertetteonek, mind 
pen3th, mind marhat akiktol leheteth ki wittenek, es 
ec>33e 3erestenek, annakutánna vde megh y^wen 
ho33ank. inindeneketh regiítomban y rwa ho3tanak, 
Melly dolgot ínyes megh ertwen as teöb[b] tanach-
wraimmal egyetembe, kikkel mind eggyeötfh] woltunk, 
a3 felseged Meníeetis wvíelwen eleötteönk, wgy deli-
be^alank feleőle, hogy wgyan ottan Braííoba, in loeo 
scilicet collectionis et depolitionis ipíarum rerum a3 
Cliau3nak rege ftom 3erent mindeneket conlignallyonk," 
de ugy hogy minekeönkis by3onios emberynk legyenek 
wele, kik mindeneketh a3 ChyaU33al eggyeöth megh lat-
wan, es ke3be wewen, a3 marhawal eggyeöt[h] be men-
nienek a3 portara, hogy ygy a3 marhaban íenimy maluwa 
ne kellyen, es my es a my dolgonkat es e3 dologban walo 
gondwyieleseonketh wgyan wrwnk embery altal adhab 
iok erlhesere a3 portanak. EleŐ33er a3erth tractalwan 
a 3 Chaw33al, es a3t mind zeep zowal, f mind ayandek-
[k]al devincialuan, annith efficialtonk nala, bogy ha 

* Megjelent a Hurmuzaki-gyüjteménv III/l . köt. 90—91. 1. és 
a IV/2. köt. 128. 1. 
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myt a3 ygiretnek kell' lenny, minden yotb remelheteönk 
teőle. E3 pedigh a3 a Mu3taffa Chyaw3, kyth felseged 
newe3, kit a3eleöttis megh yrlok wala felsegednek, a 
Nagy Mu3tafa, awagy Y.3on ]Vlii3taffa Clivaw3, kynek 
embersegebe es yo maga wiíelesebe, tuggywk hogy fel-
segedis nem egy3er megli nywgo[d]t. Myes a3onkeppen 
ugyTan a3on virtuíokat a mikor kelleí[h] tapa3taltonk 
benne, moítis talam a3 remeníegh megli nem cliai feleőle 
benneöriket, holotjh] yo kedwelis bochattwk el. nem 
cliak pro re praefenti megh ayandeko3wan kett eser 
arannyal, hanem e3 kywol, kyth ugyan eő maga kewana 
es contendala minden e3tendeőre haarom za3 forinth i'y-
3eteft, meny Amhat Chaw3nakis var rendel wen neky, 
illy okkal hogy minden dolgaynkban a3 portan, walami-
kor a3 3wkseglx kewannva, yo akarattal walo segetseg-
[g]el es 3olgalattal legyen, kyre ewis nagy eöreömeít 
offerala es ketele3e magath. 

A3 Chaw3 melle koweteket Rac3 Petert, es Thorma 
Chriítophot rendéleönk, kik be menwen a3 marhawal 
mindenbe a3 Inítructio 3erenth yaryanak, ha my ne-
heííege a3 portanak u runkra lenne, a3t mint[h] 3aly-
c-hak, myntli avertallyak a3 Cha3arnak es a3 Baííaknak 
haraghiokat, in íumma mindenbe amith a3 vdeő es a3 
neceííitas eleokben wetne, mind harman Pongrac3al,1 a3 
contitnuus oratorral eggyeöt, minth wifelyek magokat, 
es mint forgogyanak, bewlegei eleikben attuk. es megh 
tanitottwk eőket. la Emellett mywelhogy tuggywk hogy a3 
3eker kenwe yar yobban, es a3t" a portat chak a3 egy 
adomany wiíely, walamy keölchegetió, wgy mint három 

1 Értendő a már ismert Sennyei Pongrác, aki már korábban, 
is járt volt a portán. 

l a A fentnevezettek már 1585 június 19-én beérkeztek Sztam-
bulba Musztafa csaus kíséretében tíz kocsin, a megszökött Petrasco 
tíz társzekeren hozott megmaradt kincsével, melyet harmadnap 
rjeggel adtak át — Sennyei főkövet jelenlétében — a kincsek rész-
letes leltárával a szultánnak, aki mindhárom erdélyinek egy-egy 
arany tárgyat ajándékozott elismerése jeléül. (Eyzing követ 1585 
június 21-i jelentése, az id. Hurmuzaki-kiadvány XI. köt. 689. 1.)-

/ 
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eser aranyath a t tunk nekik, illien condiciowal hogy ha 
lattyak a3 porta nak walamy nagy neheffegeth es zwgo-
lodalath, kibeől a3 omagra walamy nagyob[b] gond es 
bwíulas' keöwetke3hetnek, in eo calu, a kiknek 3wksegh 
lenne, mynth a3 Ve3ereknek es egyebeknekió, ualami 
adoman[n]yali6 legyenek, ky noha elegh nelie3, hogy a 
maas wetkeerth ygy keölchönk es faradgyunk, mynd-
azaltal myerthogy a3 Ilten ygy wetette reánk, wgy 
tecc3ek hogy kewes karra l ne gondollyunk, chak mene-
kedhelleönk yo móddal megh teőlle. De ebben a3ert 
ülien cautioth attonk eleőkbe, hogy e3t a pen3th ygen 
titkon tarchak nalok, senky ne tuggya, hogy erre walo 
keölcheget wy^nek welek, es eleÖ33er mindent megh pro-
ballyanak. es ha ostan a3 extrema neceffitas ken3eryty 
eőket, ugy nywlyanak 11033a. es a howa 3wksegh le3en, 
cum iudicio et diligenti deliberatione partiallyak,2 a3t 
tetettwen, hogy nem ynnen wyttek, hanem ott tettek 
keölchen 3ereet annak a3 keölchegnek. 

E3eket ygy elwege3wen commiílariuíokat Ban f fy 
Farkait es Banffy Boldylart wala3tank, kyk Bralfoba 
mennyenek, es a3 regeltom 3erent, mindeneket as Cliya-
usnak es a s koweteknek kesben aggyanak, es minden-
keppen, a mint leghiobban lehetne, cum omnibus impedi-
mentió expediallyak eőket. Annak felette wgyan e3ek. 
a3 Boerok feleőlis kik liol wadnak yobban megh tuda-
ko33anak, .es kit kellelfek, kyt ne kellefíek el bocliatany 
benneök, az Inltructio 3erentmegb lallak, es o3tan repor-
tallyak. Yege3etre a3 Racsok l^ewntetesereis gongyok le-
gyen. wgy hogy 33 kik keÖ3eolek habi ta queltione bew-
nesebeknek talaltatnak, a3okban negyet wagy eöteth, 
kit a3 ChaW3Ís yawal. wgyTan a3 Chaw3 eleőt[h] feő-
wetellel megh beVvnte lenek. 

A3 marha kit eÖ33e gy'eöthettenek, es kit be wy3nek. 
3eepen te3en, Sok yo es draga ruha, e3eöltes fegywerek, 
lora walo 3er3amok, es egyeb aprólékok, ollyak, kikbcíl 
megh tec3Ík. hogy pen3es feyedelem ha3alx>l keöltenek, 1 

2 Atinílkct latin szó t betűje tévesen c-vel írva! 
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de e3eknek a3erth nagyol)[b] re3ek, mint egieb marha-
ianakis, mind predaba keölt, k y wgyan igen nagy es 
notabilis kaar. 

A3 p e r n e k ky th be keöldeönk íummaya az Za3 
e3er forintot, eölt eperrel es walamennywel l

:teöbbel megli 
halagya, ky mind ynkabfb] Sahynbol es 03poral>9Í con-
ítal, Arany nem fok wagyon ke3eötte. E3Ü6 pedigh chak 
onnan gywteöttek, kitt a3 Vayda ymmar 03 or3agba 
Roínon es Fekethehalomba eggyeöweis maíowais tar-
tan y adot[h] wolt benne. Mert a3 Chia3ar adaya, ky ket 
3ekeren wolt, melly eket. as RaC3ok Sarkanba5 ' wertenek 
fel, tellieseggel mind oda wagyon. Ebben a marhaban 
egyebet pro memoria wrwnknak megh nem mara3tottwnk, 
egy aranyas sablyanal . egv bychaknal, walamy egy kowes 
lo feiebe walo wertn^l, kett weegh aranias atlac3iial, es 
ket t 3ep felyem 3eönyegnel. Egy C3apragya igen seep 
es draga, eöregli gveöngyekkeí es thörkesekkel chinalt 
ak.at[h] wala ke3l)en, de megh nem mara3thatpk, mert 
nagy hyre wolt mydeneknel es a3 Chaii3nalis, es nem 
akarok, hogy e33el megh notaltaííunk, Mynda3altal 
tanolsagok wagyon a3 commiííariusoknak, hogy mikor 
a 3 theöb marhath ke3ben aggyak, megh laífak ha my 
yo móddal a3 Chaw3 akarat tyawal megh mara3tathat-
nak. 

A3 pen3benis mara3tottw[n]k walamy fummat. chak 
aserth, hogy mind molt, f mind e3 után, ha my keölche-
geth erre a dologra kell' tenneönk, abból tegyeÖnk, ne 
a myenkbol, ky a3 urunk es or3agh dolgayrais eleegh 
wekonyon wagyon nalonk. De mynd e3eknek a marliak-
nak. pensnek, es egieb egyetmalnak regeitomaí, mynek-

^utanna a3 commifíariufiok megh yonnek, felsegednek be 
keölgyeök, ablx)l felseged akkor mindent yobban es nyl-
wabban meg ^rtheth. 

E3eerth a dologerth ymmar eddigh barom Cliau3 
wolt nalonk, kik mind egy nyomon a3t ho3tak. hogy 

3 Értendő a sárkányerdő, Fogaras és Brassó közt, amerre 
a szökevény vajda Havasalföldéből Erdélybe jött. 
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mingyaraít mynd eő magat, marhayath be keölgywk. 
A3 ketteytli a3 eleot. a3 utol3oryth, k y tegnap yeöt[h] 
wolt, ma bochatok el. i vek re mind keölchegwnk wolth. 
E kywol mind 33 Moldway, 1 mind a3 hawalíely ny 
\ a y d a n a k Mihnienek egnehany rendbely kowety wol-
tanak ymmar nalonk. keölchegeönk eleegh wagyon rea-
iok. . 

Theömes varra maas Balía veo. Mehmetnek mongyak r 

a3 eleőbbenyt Ma3ulla teöttek. 
A3 Telegdy yozagrol walo Adiudicatat, una cum 

regelto connumerationis bonorum ym oda keöltök felse-
gednek. 

A3 portarol Senniey a ininemeö hvreketh yr, felse-
gednek ym kyyra t twk 33 eő lewelebeől.4 Tarcha megh 
Ilten felsegedet yo egefíegben. Datum Albe Juli§, 19 
die May. Anno Domini 1585. 

Maiestatis Yestrae Sacrae 
Humillimi ac perpetui Servitores 

Alexander Kendy de Lona 
V. Kowachoc3y et Sombory La3lo jnp. 

Megjegyzés. Jog szerint e jelentésük szerkesztésekor 
a prézesek már hivatalon kívüliek voltak s azt nyilván 
csupán' azért í r ták alá, mert az 1585 május 1-én kelt er-
délyi kormányzói diploma úgy látszik még nem jutott 
volt Gry ez y János váradi kapitány kezéhez, aki aztán a 
kormányzás terhét — annak alapján — a hármastanács-
tól átvette. 

4 Sajnos, nincs a leveleskönyvbe lemásolva. 

87. 
Niepolomice, 1585 július 26. ^ 

Báthory István király Gvczy János, gubernátornak 

Adasson Badar László gyalogosnak nemességet, ha-
címerlevele elvesztését igazolni bírja. 

Gyulafehérvári kápt. ltár. A király beszúrásával. Beke 1186-
reg. Kiadva: Báthory István levelezése II. köt. 313—4. 1. 

Ilendeli, hogy ha Badar László udvari gyalogja be-
bizonyítja, hogy „Szent Ivánon volna egyházi nemes-
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sége" és háza, amelyet leégettnek mond, nemeslevelét 
pedig elveszettnek: adasson neki ú j levelet Kegyelmed; 
ha leveleit égés miatt vesztette el, etc. Datum m arce 
nostra regia Nepolomicensi, 26. Julii Anno Dom in : 1^85. 
Regni nostri Anno Décimö. 

Stephanus Rex Ipt 
Megjegyzés. Ezt, a levelet azért) soroztuk ide be, mivel 

Gyezy János kinevezett gubernátor még nem költözött át 
teljesen Váradról s helyette továbbra is az eddigi préze-
sek kormányozták az országot. Egyébként Badar László 
állítólagos címereslevele ismeretlen, sem az elégett he-
lyébe nyert ú;j armálisárólO) nines tudomásunk. 

88. 
Sine loco et anno. 

Báthory István király az Erdélyi hármastanácsnak. 

Adják meg Horvát Markó régi fizetését. 
Erd. Nemz. Muz. Kolozsvár. Oklevelek törzsgyüjteménye. 

Csonka vízfoltos. 
Stephanus Rex etc. Magnifici íideles nobis sincere 

dilecti. Salutem et gratiam nostram Regiam. Horwat 
Marko kenyerge nekwnk, hogy ennek előtte walo fyze-
teseben, mellyet kegyelmetek le zallittatot[t] wolt, tar-
tatnok meg: ky myerthogy regy zolga, es az w rendy 
zerent io newet wiselt, tartassa meg eleobby fyzeteseben 
kegyebueteok etc. - - - Datum in arce nostra [Regia ] 
Anno domini 158-. 

Báthory István levélváltása. 
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BÁTHORY KRISTÓF FEJEDELEM 
TEMETÉSÉNEK R E N D J E . 

A N N O M D L X X X I I I . 
Dominica Palma rum, et Comitiis Regiii et funeri 

Principis indicta f'uit.'1 Ad hoc curandum Georgius Ea-
bius Dalmata. Abbas Suleioviensis a Rege ex Polonia 
missus, hoc modo et ordine omnem funeris rationem 
disposuit: In femplo Divi Stephani, olim coenobio fra-
trum Dominicanorum, nunc JESÜITARUM proprio, in 
eius scilicet sacrario Castrum doloris, in quadrata forma, 
panno nigro circum circa una cum tecto pensili acumi-
nato obductum, candelis caereis atris undique stipatum 
confectum, ea nimirum forma, quam hic ex opposito 
depinximus.2 Parietes itidem ternpli ex utroque latere 
pannis nigris obducti et insignibus Principis, ac carmini-
bus in laudem demortui compositis ornati. Pavimentum 
quoque templi a par te postica Castri doloris, ad altare 
usque mains pannis nigris stratum. Sedilia duo, alterum 
in par te templi dextra pro Principe, alterum in laeva 
pro Oratore Serenissimi Regis Stephani, Martino Bia-
lobrzeskio Episcopo Camenicensi et Abbate Mogilensi. 
pannis itidem atris contecta, sua cuique cervicalia ex 
panno nigro serico apposita. 

His sic praeparatis omnes ad horam sextam matuti-
nam in palatium Principis conveniunt, tandem ingredi-
tur cum clero Abbas infulatus, et recta ad eum locum, 
ubi Principis corpus in conclavi ad id cum pannis atris 

1 Virágvasániapja ez évben március 24-1« esett. 
2 Ez azon a kísérő térrajzon volt ábrázolva, melyet a tanács-

urak a királynak beküldtek, de sajnos, nem maradt reánk. 
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-et accensis luminibus instructo (qiiocl quidem triduo ante 
eo allatum et a decern nobilibus custpditum. fűit) progre-
ditur. Ibi trihus continuis diebus ad corpus Principis 
Psalmi pro more decantati fuerant . Tunc Abbas cum 
aliis ciericis f Unehre officium, preces et alias caeremo-
nias exequatur. Postea Princeps cum Oratoribus Regiis, 
Consiliariis et 'praecipua regni nobilitate ad eis ingredi-
tur. ac statim puer atra veste indutus, in persona de-
functi Principis stare secus tumbam tali oratione eos 

«alloquitur: 

Iamne feror ? Feror lieu capiet mea membra sepulchrum 
O charos com it es quando videbo, ineos, 

lam pie Rex, o Rex mihi semper, ehare valeto, 
O S/tephano Empyreo, vive vivende polo. 

Vos quoque iam tandem mea pignora eharae valete, 
Dulcis nate val'e, iam pie nate vale. 

Eximii proeeres, fidissáma turha valete. 
Vitae tu tarnen iiam domus aeterna vale. 

En morior vobis, patulum mundumque relinquo, 
Sed Christo vivens versor in aree pol i. 

His finitis prodeunt geruli, hi tumbam panno serico 
nigrb cum cruce alba coopertam, ad cuius latéra insignia 
Principis in mo,dum crucis appensa, et super eam Co-
rona Ducalis cum sceptro et ense aureo posita erant, 
efferunt , et in atrio locant. Erant autem hi: loannes 
Giczy Capitaneus Waradiensis, Thomas Torny Banus 
Caransebesiensis et Lwgasiensis, Balthasar Banffy, Ste-
phanus Gywlaffy, Stephanus Bochkay, Balthasar Bor-
nemizza, Gabriel Kendy, Nicolaus Apaff y, Gabriel 
Ebeny Capitaneus Wywariensis, Stephanus et Paulus 
Pernezy, loannes Forro, Andreas Lazar. Volfgangus Kor-
nis. Hos partim praecedebant, partim utrinque latera 
eoruin eingebaut quinquaginta iuvenes atrati cum cae-
reis funalibus. Ante hos crucem sequebantur Cantores 
et clerici induti sacris vestibus. Primi autem omnium 
erant duo nohiles iuvenes, alter Christopherus Banffy, 
qui vexillum grandé in. quo insignia Principis auro et 
argento cum hac inscriptione a f fabre depict um: 

18* 
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CHRISTOPHORUS BATHORI DE SOMLIO 
WAIUODA TRANSSYLYANIAE ET SICULORUM COMES 

PACIS BELLIQUE ARTIBUS CLARUS 
v , 

caetera n igrum. Eques at r is et ipse, et equus ex tela nigra 
vestibus tecti gerebat, a l ter Ladislaus Boronkay Principis 
Cubicularis, qui simili modo indutus, cum hasta et cli-
peo eiusdem coloris ad la tus sinistrum lento gradu pro-
cedebat. l a m vero corpus ipsnm sequebantur hi : Pr in-
ceps veste nigra cucullata et longa inter Episcopum ip-
sum et Georgium Sibrik Regis legatos medius. Deinde 
consanguinei et Consiliarii Principis hoc ordine: Steplia-
nus Bathori et Dionisius Chiaky, Franciscus Gezty et 
Gabriel Bathori, Alexander Kendy et Ioannes I f f iw , 
Volffgangus Kowachoczy Cancellarius, et ioannes Gal-
f fy , Franciscus Kendy et Volffgangus Banf fy , Ladislaus 
Sombori et Steplianus Apa f fy , lugubribus omnes et 
praelongis togis induti. Post hos Volfgangus Betlen et 
ioannes Török, Ioannes Waida Magister civium Cibini-
ensis et Pe t rus Hirsel Coronensis, ac quidaml alii nobiles 
viri et caetera túrba. 

Huiusmodi funebri pompa deductum et commitatum 
fűi t corpus per viaín ex asseribus s t ra tam, ad templum 
praedictum, in eoque in castrumj doloris illatúm. Ubi ad 
templum est perventum, eques ille, quem diximus, ha-
stam inuro iliisit, confractamque in aedem secum intulit , 
alter etiam cum vexillo eodem ingressus, ante Castrum 
doloris ambo constiterunt, ibique a d finem usque sacri 
hic cum vexillo, ille cum clipeo et hastae f ragmentis 
stantes permanserunt . Ubi sacrum a b Abbate celebra-
tum, et post Evangelium habita est funebris oratio in 
laudem Principis a loanne Lelesio Societatis Iesu, mo-
derni Principis praeceptore. Post concionem Princeps, 
deinde regius legátus ad offer tor ium prodeunt, f ini to 
sacro, Abbas et clerus ad Castrum doloris veniunt, et 
quatuor sacerdotes in qua tuor eius castri angulis sua 
quisque sedilia occupant, inde unus e x eis preces solitas 
pro defunicto auspicatur, et post has circuiens aqua be-
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nedicta tumbam aspergit et altera circumitione ex turi-
bulo fumum eodem iniicit. Hunc alter in parte contra 
opposita excipit, iáemque exequitur. Idem tertius ut 
quartus faciunt. Abbas deinde eodem omnino modo et 
pa r est, et reliquias caeremonias peragit ac officium clau-
dit. Ad extremum iuvénes ab altari conversi ad tumbam 
et auditores inferius scripta carmina pangunt. Denique 
Cancellarius producit mortui sigilla, eaque malleo con-
fracta ad tumbam ponit. Tnde prod it Princeps, et eadem 
qua venerat pompa in palat ium revertitur. Tumba autem 
intra monimentum, quod in parte sinistra templi subtus 
terrami testudinis instar est excitatum, cum bastae frag-
mentis, clipeo, exuviisque militari bus illata quiescit. 

(Az esztergomi Báthory-protokollum 1—3. 1. Mindvégig Ko-
vacsóczy Farkas kancellár kezeírásával. Latin kivonatos szövege 
megjelent Bethlen Farkas Erdélyi históriája II. kötete 459—462. 1.) 

Megjegyzés. A fenti érdekes ési részletes leírást össze-
vetve István király előzetes - utasításával, kitűnik, hogy 
attól hajszálnyira el nem tértek, s így a temetési gyász-
szertartás mindenben a király kívánsága szerint ment 
végbe. Az utasítás pontos végrehajtása tehát a tanácsurak 
nagy gondosságát's a király iránti köteles figyelmét mu-
t a t j a és dicséri. 

II. 

NÉGY KIEGÉSZÍTŐ LEVÉL, 

1. 
». Gyulafehéroár, 1583 április 5. 

Az Erdélyi hármastanács Thorma Kristóf konstanti-
nápolyi követnek. 

Értesítik a hármastanács megalakulásáról. Ez Ist-
ván király kívánságára történt, hogy általa megszűnje-
nek a kormányzásban eddig gyakran előfordult zavarok. 
Ha tehát ott (a portán) a vezérek ezen netán megakad-
nának, kérik, világosítsa fel őket, hogy a király semmi 
új rendet nem akart teremteni, még keoésbbé guberná-
torokat kinevezni az ország élére, hanem (a múlt tapasz-
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ta latain okulva) azért szervezte meg ezt a kormány taná-
csot, hogy az állandóan: éjjel-nappal az i f j ú fejedelem 
mellett legyen és az ország dolgaiban, de meg a szultán 
parancsolatjai végrehajtásában fogyatkozás ne támadjon_ 

Az esztergomi Báthory protokollxum 15-16. 1. Fonetikus át-
írásban kiadva az Erd. org. gyül. Emlékek III. kört. 50—51. 1. 

Exemplum l i te rarum a Senaíu ad Christophorum: 

Tliorma Oratorem a p u d Excel sam portám Imperátori s-

Thurca rum da ta rum. 

Egregie domine Amice nobiG bono ran de. Salutem et 
noftri commeudationem. 

Akarok kegyelmednek ertheíeere adny, hogy eó 
fellege Lengyel ki rá ly , la twan az itli walo keógenlegeb 
a l lapatba a3 nagy fok fogiatko3afokath, melliek ke-
wal tkeppen abból eftenek, hogy a3 Taiiach wrak a3 
wdwar tó l gyakrabban tawol wol tanak, e6 a minth kel-
leth wolna minden dologhra gondoth nem wiíelhettenek: 
Aka rwan eó feolíeghe 03 vvtan a s t el tawogtatiiv, hogy 
effele gond wiíeletlen leg myat[h] walamy fogiatko/,ao 
vtt 33 or3agh dolgaiban ne ellnek wege3te a3th, hogy 
my ba rman 1 vtt w n m k n a l 3eóntelen yelen legywnk e(> 
forgodgywnk, e6 mindenekre a3 kikre illik, e6 a 3 kik 
ha3anknak keo3en regeó yawath e6 megh marada fa th 
ne3Ík, wygva3[3]wnk e6 gondoth wylel lywnk, A3 
teöb[b] tanach w r a k peniglen noha y t t zewntelen nem 
le3nek yelen, de a3er th eo kegyelmekió 33011 elebbeny 
a l lapatba wannak, e6 ha my olly dologh efllik eö kegyel-
mekkel eggyeoth solwan, w r u n k n a k e(> ha3wnknak J 

mennél yobban e6 ha3noO>an leheth 3olgalywnk, Melly 
dolgoth kewaltkeppen aser th aka rok kegyelmednek yo* 

1 Azaz a helytartók: Kendy Sándor, Kovacsóczy Farkas és 
Sombori László akik a levelet aláírták. 

2 Nyilván elírás a másolatban, „hazánknak" helyett, mert 
a Báthory-házra való hivatkozás ezidőben nem volt szokásban; 
ám ha mégis domus Balhorea értelme lenne, akkor első eset annak 
magyaros használata. 
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vdeyn er i liefere adny, hogy Ii a wal ahonnan a3 por tara 
olly hir menne, hogy ew fellege yt t gubernatorOkath 
rendelt wolna, twdna kegyelmed annak eleyth wenny, 
e6 mind a3 few paffanal , f mind peniglen mafui th a liol 
zewkfegh wolna zollany feleöle. Merth ew felfege fem-
ray wytaf t 3 az yt t walo al lapatba nem teot[t]. hanem 
moítió mindenek a3 elebbeny al lapatba wadnak , chiak 
a3erth hagioth minketh, hogy ith zewntelen eiel nappal 
lewen, gondoth wiíelnenk, mind a3 w r u n k newelefere. 
f mind peniglen a3 keÓ3enfege6 3wkíegekre, e6 hogy a3 
hatal[ma6] Chia3ar paranchiolat t iabaníó a3 teob[bj 
Tanach w r a k yth nem lette miath fogiatko3a6 ne efneek. 
Ezt kegyelmed igy aggia ertefekre, e6 a3on legien ke-
gyelmed, hogy ebbcöl íemmith kewlembeth ne magya-
ra33anak; etc.4 

3 Olvasandó így: újítást. 
/ 4 Elhagytuk azokat a panaszokat, melyek orvoslását a követ-

nek kellett a portán kijárnia; ezek részletei amiigy is megvárni ak 
a prézesek bő jelentéseiben. 

2. 
Gyulafehérvár, 1585 január 7. 

Az Erdélyi hármastanács Gyczy János váradi 
kap i tánynak . 

Válasz. Miután Színén budai basa visszaküldte az 
elfogott váradi embereket és jövőre is teljes jóindulatát 
ajánlja, a Nagytanács határozatából, István király intel-
mére is hallgatva, visszaindítják az itt fogva tartott két 
törököt, lovaik, szerszámuk és egyéb ingóságuk kíséreté-
ben. E határozatukat négy pontba foglalt indokolással 
erősítik meg. Kérik tehát, küldje át nekik sietve a törö-
kök visszatartott ingóságainak jegyzékét, hogy aztán 
azokat átadhassák a basa ittlévő emberének. A Nagy-
tanácsnak ugyanis az a véleménye, hogy inkább vessze-
nek a 200 forintot érő paripák, semhogy makacsságuk-
kal tízszer annyi kárt szenvedjenek és okozzanak az 
országnak. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 144—5. 1. 
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Exemplum l i terarum a Praesidibus ad loannem 

Gyczy da ta rum. 

Magnifice domine amice nobis pbservan[dissime.J 
Salutem et servitiornm nostrorum commendationem. 

If tenthol kegyelmednek minden yokatli, vo egeííe-
geth k e w a n u n k e3 w y e3thendeóben. 

Megli ertet twk a3 kegyelmed leweletli megli er6 
eleött yo ewdeöwel, kiben yrya minekeönk bogy a3 Bw-
day Baííanak.1 a3 ew embertelen cbelekedetith ew fel-
segenek ertlieíere a t ta wolna kegyelmed kyrpl a3 mine-
mw wala3th yrt wolna kegyelmednek, a3 eö í'eölsege 
leweletli nekeönk ydeib kewldette wolna kegyelmed." 
Melly dologról a3tli y r h a t t y w k kegyelmednek, hogy my es 
e3en dolgoth minden C 3 i k e l i b e bewíegeíen megh y r t w k 
wala Gyalwbol ew felsegenek,3 k y r e ew felsegethpl wa-
Ia3uiiki6 wagyon immár,4 es a3ert nem tettvvnk myes 
eddigh erreöl walas th kegyelmednek,' liogy onneth war -
tunk. 

Iria ew í'eölsege, hogy a3 Buday Baíía dolgát ke-
gyelmed ket t lewelebeölis megli er te t te wolna, es wa-
la3tis y r t wolna kegyelmednek rea.5 A3 nekeönk 30I0 
lewelbenis haíonlokeppen elíeö re3ebe a3 kegyelmed 
ertelmere tecc3enek inclinalni, a3 ke t t Theöreknek a3 
portara walo be kwldeíe feleöl, de fok 30 wtan wegre 
miben liatta eVv feölsege erről walo tecc3eíeth, a3t a ci-
kelt, ym kegyelmednek iginkenth k y yrat twk. Kyralij 
erv feölsege irafa etc: Mind a3 al tal myerthogy Ií ten 

1 A raár ismert Szinán budai basa, kinek az erdélyi követ 
kíséretével szemben tanúsított emberteleaiségéről elég jól értesül-
tünk Báthory Zsigmond portára küldött panaszleveléből. 

2 Sajnos, nincs meg, de tartalma azonos lehetett a király 1584 
december 31-i levelével, melyben részletesen foglalkozik a török 
foglyok dolgával, helyeselvén mindenben a prézesek eljárását. 

3 Ez a hármastanács 1584 december 14-i jelentése; kötetünk 
77. sz. a. 

4 Értendő a király Grodnóban, 1584 december 31-én írt idézett 
levele, amely tehát rendkívül gyorsan jutott el Fejérvárra. 

5 Ezek sajnos, nem maradtak reánk. 



ke3ekbe at ta a s hatalmoth. es e3 fele welek walo we-
3eödes, chak a3 keöltíegeth miwely, egyeb ha3noth rit-
k á n 3okot[t] ho3ny, e3 ala t [ t j a s Baííawal ha yo móddal 
wegezhetne kegyelmetek, es ha chiak a3 Warad iaká t kik 
nala fogíagba wannak 3abadi thatna mégis kegyelmetek, 
nem improbalnok; ky ha íemmikeppen nem lehetne, az 
kett Theöreökeknek bewitelikor, ha walami Íummach-
ka t kellene a3 We3er Baf íanak igirnyes etc.0 

Melly ew feölsege teccsefehez kepeit, myes eggyeötli 
lewen es a3 theöb tanach wrakathis be h iwatwan, ygy 
Solottunk rola, hogy ha a s Bűday Baíía a3on emberte-
leníegbe, a mint indult wolt, perfiftalt es el menth wolna, 
myes nein hogy megh adnok eseketh a s Theörekeket, a3 
k i k kesben wannak , Seött ' inkab[b] mindent kefertet-
t unk wolna ellene, a3 mi ereönk 3erent, de miwelhogy 
e w íponte embere altal megh kwlthe a3 wraimath, Seött 
nem chak a3okat, hanem egyebeketis, a3 kiket Saíwar-
begh megh fogatoth wolt, e3 mellet[t] a3on ygyri magath, 
hogy a3 kiket ew eleötte el rablottak wolnaió, {merth, a3t 
mongya hogy ew ydeibe femmi rablas nem eíeth) ha 
kik theöreke[k] nem leöttek wolna keöseöleök, es itt a.3 
wegekbe wolnanak, asokat mind megh adatt ia , e3ek fe-
let [t] aianlia w r u n k n a k es byrodalmanak minden yo 
akara t t ia th es 3om3edíagath, olliath minemeöwel a3 
eleötte walok íoha nem woltak. wgy tecc3et[t] mind fé-
lénként minekeönk, liogy a3 kett Tlieöreketh. es minden 
3er3amokath. marhaiokak es lowakathis eppen megh 
keVvlgywnk a3 Bafíanak. O k a penigien ennek eleÖ33er e3, 
hogy ew felsegeneki6. a3 minth kegyelmed ymmar er-
t h y a3on tecc3ik, hogy yo modgyawal weges[sjeönk, ha 
wegesheteönk wele, hogy nem mint lieaba f a radgyunk . 
Mafodsor, mert ha a s por tara kwlgywkib ewketh, 3Ínte 
a unit ha3nalunk wele a3 fok keöltsegeönk utan, mint 
3Ínte a s Saíwarbegre walo fok pana3Ínk[k]al, f a ra t fa -
gink[k]al. C h a w 3 kereffel. keöltsegeönk[k]el ha3nal tunk, 
kinek e3 beöntetefe, hogy a3 Bosnay Baffafagoth a t t ak 

fi Kiíratásának folytatása itt — sajnos — elmaradt! 
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neky. Harmadsor, merth ym tKendv Ferenc3 wramis 
megh yewtii, e3 napokban it[t] le3en nálunk, ky Raez 
Peterth eleöite boehiatwan ho33ank. a3Í at ta ertheneönk, 
hogy a3 fok pana3nak chak e3 leött Iia3na ezen dolog-
rol, hogy egy leweleth yrtak a3 Baífanak, hogy e3eket 
a3 kiket megh tarto3tatoth wolt el ere33e, melly lewelet 
ha megh kewldenukió neky, anny ha3nunk lenne, mint 
C3 minapiban wolt azoknak a3 paranchiolatoknak mel-
lethe, a3 kyth Chaws melleth keölteönk wolt megh 
neky. Negyed3er e3Í6, mert a3 Theömeswary Baffawalis 
eleegh chata3afunk wagyon. A3 moft ky 11103d ult I heo-
mefuarrol, es taborba Duna mellet [t] liewer, moít fem 
erthwen by3onios akarat tyat , liowa legyen 3andeka, ha 
ymmar mind a3 kett Baffawal egyenetlen íegbe Je3eönk, 
gondollya kegyelmed as my allapatlink hoz kepeit, es a 3 
portanakió e3 moftany al lapattyaba mint le3eönk, mert 
a3 portay allapat 3Ínte ollian moft, amint e3eebéweötte 
kegyelmeed ott a3 wegbelieknek magok tartafath, hogy 
a3 portaiö mind enni farat íagunk es adomanyunk utani6, 
fokkal kwleömben tar tva magath, hogy nem mint a3 
eleött. 

A3 few We3er hon ninchen, hadba ment a3 Ka3iil 
ellen, a3 kik moft a3 portan \s annak. a3okkal nem le-
hetne olly nagy adomany, kywel nem hogy £13 Buday 
ßaffanak helyéből walo ky wetefet. de rokkal kifebjb] 
dolgothió weghe3 wihetne a3 ember, mert áína3on al[lj 
minden fe\V dologh, wgy annira hogy moft nem twggva 
a3 ember ott nem hogy weghe3 winny walamyth, de 
chak el kezdenyes, illien fok walto^afokban. Egyéb fok 
by3onios okokis wannak, kiket mind eleö wg*yan nem 
3amlalhatunk, hanem te kegyelmed eÖ3we 3ere3wen 
a3okatli a3 marhakath, es a3 lo^vrakati6 y raff a fel ke-
gyelmed, es yrwa mind a3 lowak, f mind egyéb 3er3a-
niok 3amat, kewlgye be kegyelmed myngyaraf t mine-
keönk, hogy mihelt a s kegyelmed lewele hos j ank erke-
3Ík, myes vnnen myngyaraf t a3 Baffa emberit, wrunk-
nak emberit adwan melleie ky bochiatliaffuk, hogy a s 
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kett Tlieöreket, es a3 marhakát, lowakatis megh wygyek 
a3 Baílanak, hogy peniglen a3 lowakatis megh kwl-
gywk neki, ennek e3 a3 oka, hogy mi inkab[b] akarunk 
kett 3a3 forint ereö paripak nelkeöl ellenny, hogy nem 
mint t\73 annit we3elfeönk es archyunk wele, es elegh 
newen we33eök, ha ewel a3 kett Theörek dyat el 
nyomyok. 

Az minemeö kowetíege wolt a3 Balía emberinek, 
kyt y rwa adot[t] be, annak mafíat kegyelmednek kéöl-
teönk, kegyelmed megh ertwen ah[h]o3 kepeit yraííön 
regeítomoth, mind a3 falukról, rabokról, karokrpl, es 
egyeb dolgokrolis, es a3tis kewlgye be egy3erímind mi-
nekeönk, hogy ah[h]o3 kepeit, wala3t tehelíeönk, a s 
Baffanak. E3ekrol gyorfaíaggal warunk wala3t kegyel-
medthpl, merth ad[d]ygh Skenderth el nem eresthet-
tywk, ky t ymmar yt[t] kellelny nem akarunk. Taréba 
megh Ilten kegyelmedeth yo egeflegben. Albe die 7. Ja-
nuary . Anno 1585. 

3. 
(Gyulafehérvár, 1585 január 13.) 

Az Erdélyi hárniastánács Gyczy János váradi 
kapi tánynak. 

Válasz. Nem fogadhatják el ellenjavaslatát s ezért 
(a Nagytanács végzéséből) elhatározták megküldeni a 
hasának a két török foglyot, lovaik és ingóságuk kísé-
retében. Nem húzhatnak ugyanis ujjat a hatalmas tö-
rökkel s ebben István király példáját követik, aki min-
den török zsákmányt visszaküld a szultánnak, amit em-
berei neki alkalmilag beadnak. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 145—7. 1 

Exemplum aliarum literarum per Praesides ad eun-

dem dominum Ioannem Giczy datarum. 

Magnifice domine amice nobis observandissime. Sa-
lutem et servitiorüm nostrorum commendatiónem. 
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Megh ertet twk kegyelmed lewelet minden 03yke-
lebe a s kett fogoly Theöreknek, es egyeb marhaknak 
megh adalfa feleol, mely dologrol minekeönkis mind 
egy feleol, I mind mas feleol mvnemeö gondolataink es 
Sawaink egymás keÖ3eoth woltanak, ha lehétseges do-
logh leött wolna, kewantwk wolna byzony, hogy ke-
gyelmed wgyan ytt keÖ3teőnk lewen, hal[1]hatta es ert-
het te wolna; de hogy kegyelmednek cliak reöwideden 
dolgainkat megh ielenehyuk, My nylwan lat tyuk a3th. 
hogy olly ydeöben wágyunk, es olly karban wannak a3 
my dolgaink, hogy lem nem fel íenky theöleönk, lem 
j jeniglen keöny eörgefeönkne k es adomanyunknak ninch 
ygen nagy helie es tekinteti, ahonn kellene. Bewíegeíen 
a3ert 3olwan egy maííal, mindenekről wegezwen, ebben 
nyugottunk megh, hogy a3 kett Theöreketh, es 33011 ky-
wol 33 lowakat es egyeb 3er3amokat, a3 kik megh tá-
lal tatnak megh kewlgyuk 33 Baffának, es e33el, kywel 
íem nagyoth nem we3theteönk, lem peniglen igen 113-
gyot nem nierheteönk beleöle, ky wegyuk 33 Baíiíatol, 
h3 ott yare 33 elmeie es akarat tya , ahol a3 be3ede. Ilol 
pedigli 33t y rya kegyelmed, hogy ha my molt minde-
neket megh aggyu[n]k 33 Baííanak, list ewel ygen nagy 
3ywet es batorfagot adónk 33 Theöreknek, hogy e3 
utanis 3 mit ak3rnak mindent megh cliélekesnek, Az 
wgy wagyon hogy a ínyre Iften bochattya ewket, 33t 
mindenkor megh chelekedhetyk. minda3altal, nekeönk 
ugyan ninchen módunk benne, hogy kowet weff^nk 
welek. A3tis pedigli hogy eök moít ebből weg yenek ba-
torfagoth, nem kell' chak innen e3t el hinneonk, merth 
wagy miwellyok m y moít 33t wagy nem, eök 33ert wa-
lamikor moggyok wagyon benne, ugyan el yarnak dol-
gokban, minth moítís ym chsk e3 hetenis 33 Lippsisk és 
Jeneiek Ge3thy wramnak. kett Dew3ho3 walo faluyat, / 
Sadifor neweöket, kik ugyan ben[n] e3 or3aglmn wnd-
nak rablottak el, es ky tuggya e3 utanis, mind egy fe-
leol. í mind mas feleol myt chelekesnek, eök ebben megh 



reg3<?ttek, es nein kell' erre tanitaó, wagy w y pelda adas 
nekik. 

Wgy teeczik a3erth, hogy my, a mennyre lehet, ne 
li030nchyuk es ne ingerlypk eöket, es a3 kichin dolog-
ban megh ne fogyatkoz[z]unk kewaníagoknak, kí,nvet-
wen ebben a3 eö felsege peldaiatis, ky e3 el mult e3ten-
deöben; mind algyuyth, ímind penigh egiebeket minde-
neket, akar mit kwltenek legyen ke3ebe, wÍ33a kwl the 
a3 Chia3arnak, fogiatko3as nelkeől, nem aka rwan wele 
kewes hasoner th megh haborodny es nagyob[b]at indi-
tanv, noha eleegh moggya lehetet [t] wolna eö felfegenek 
a3 megh ta r ta íaban . Á3erth ym my k y bochatot twk 
Chegeödy Myhaly th Zkender Agawal, tanollagot a d w a n 
neky, mint 30wal. í mind vras altal, mitt t ractal lyon a 3 
BaWawal, melly my íní t ruct ionkat megh hattuk(!) neky , 
hogy kegyelmednek megh mutallía, es a3 mit 30walib 
eleibe a t tunk, mint es hogy wiíellie magat a3 Bafía 
eleött, a3tjs megh ielenchie, A3 lewelnek maffatis a3 kit 
a3 Balíanak Theörekeöl yrat tonk, ym kegyelmednek 
kewltewk, kegyelmed mindenről 3ollyon Chegeödywel, 
es a3 my a3 my inítructionkhoz walo dologh wolna, er th-
wen'kegyelmed mindeneket, aggya eleibe, kewal tkeppen 
penighlen a3 minemeö rablaíok, dulaíok eftenek, a3okat 
chak ygen reöwideden ky y ra twan aggya eleilie kegyel-
med nel^y, mit es kyket kelleííek kewanni a3 Baííatol. 
a3 eö a ianla la 3erent. Chegeödyt penigh a3ert akarok 
elmegh be bochiatany, hogy eö wolt e3 eleöttis es lor-
got[t] e3 dologban, í moítis mindenhe3 a mit mond any 
es miwelni kelletik, yobban 11033a aranyo3hat , annak 
felette w y a b [b] kowet^nk keöldeíewel, a3t akar t9k el 
ker^lny, hogy ebb<^l ne welye a3 Bafía, hogy felet teb[b| 
myes u tanna akarnank ya rny , hanem feött inkabfb] a3t 
att<,)k eleibe Chegeödynek, hogy yo moggyawal, inas em-
ber altal, w g y mint chak magatql er teny aggya a3 
Baflfanak, hogy ha a mint mongya wolt, feö keöwetith 
wrunkho3 bochyattya, es becheölettel ta la l ta t tya megh 
eö Nagyfagat , hat ugy o3tan eö Nagyfagaió yobban megh 

X 
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byzonyofodik yo akara t tvarol , es wy3ontagh eö Nagy-
íagaió minden yo akara t t a l es tÍ3tefíeggel legen neky. 
Effele teöb[b] oda walo 3okkal a t t w [ n j k thanolsagotli 
neky, kihe3 ha mit kell ' kegyelmednek neky mondanv, 
kegyelmed mindeneket aggvon eleibe, es bocballa olly 
modon el hogy fenmii hatra ne maraggyon, a3 my e3 
moí tany yaralho3 kewanta tnek . T a r c h a megh Il ten ke-
gyelmedet. Datum Albe Julie etc. 

4 
Gyulafehérvár, 1585 január 20. 

Az Erdélyi hármastanács Gyczy János váradi 
kap i t ánynak . 

Válasz. Sajnálatukat fejezik ki, hogy a török fog-
lyok kiadatása dolgában újabb ellenérvét sem vehetik 
figyelembe. Végzésüket a prézesek a Nagytanács meg-
hallgatása után — hosszas tárgyalás eredményeképpen 
— egyhangúlag hozták meg és vélik legjobbnak a haza 
javára. Ezért azt már csak a fejedelem méltóságára való 
tekintetből sem változtathatják meg. Különben is más 
jobb kiútat nem találnak ebben az ügyben. 

Az esztergomi Báthory-protokollum 147—8. 1. 

Exemplum te r t ia rum l i terarum a Praesidibus ad 

eundem dominum loannem Gyczy da ta rum. 

Magnifice domine amice nobis observandiííime. Sa-
lutem et íervitiorum nostrorum commendationem. 

l í tentol kegyelmednek yo egelleget es minden yokat 
kewanunk . 

Thowabba, 33 kegyelmed lewelet el weöttwk, kyben 
yrya kegyelmed mynemeö okoklxd nem tec3enek ke-
gyelmednek a3 kett Theöreknek, lowaknak , mar l iaknak 
megh kVvhlele feleöl walo wegezeleönk. A3ert kegyel-
mednek e3 eleött walo lewelwnkbe, 33 menyre lehetet [t] 
okait a t twk. ennek az m y teccgelúnknek, mellieketh moít 
eímegh eleó gamlalnonk nem gwkíegh, yollehet amint 
akkoris megh yr tuk, kewantok wolna lia eggyeö[tj th 
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iewen kegyelmeddel wege^hettonk wolna a dologli feleol. 
Alert m y fem a3 eleött, fem moít. femmit egyebet a3 
kec)3eöníeges yonak eleötteönk nem wiíelteönk, es asonis 
woltunk, hogy a3 kegyelmed ertelmet, a mienk melle 
wetwen, wgy yaryonk el mindenben, a3 mitt, nem chak 
moft, hanem vowendeöreió urunknak es lia3anknak legli 
iob[b]nak, es legh ha3nofbnak ytilhetnenk lenny. Lat-
hatta penigh yol kegyelmed, hogy nem liertelenketteönk 
femmiben, hanem a3 teöbjb] tanach wrainunalis minde-
neket keo3eölwen, walamire mentheönk, mindent egyen-
leö ertelemmel es akaratból chieleketteönk, kit kegyel-
mednek i6 chak ag 3erent adhattunk o3tan ertheíere, a3 
mint keÖ3enfeg[g]el megh alkottunk rayta. Myerthogy 
a3erth ymmar egy^ev fok bc3ed utan e3 dolgot wegbe 
hattwk, Chegeödytt a3 Bafía kpwetiwel el bochiattwk, 
minden dologroI a3 Baffanak wrunk newewel walas t tet-
teink, a3 kpwetnek mindent erteni a ttunk, femmikeppen 
mi hoz[z]anem fereönk, hogy e3eket urunk meltofaganak 
megh gyala3afa. es magunk megh yegve3tetefe nelkeöl 
megh walto3tathaffuk, ha 3Ínten walamit yobbat talal-
hatnankis rayta, kinél mywelhogy moftis femmit yobbat 
nem latonk, es egyébkentes ymmar chak magonk lewen, 
annal egyelőre kyt a3 eleött wege3teönk nem meheteönk, 
wgyan abban kell' chak moftis minden resebe a3 dolgot 
hadnonk. Immár kegyelmed laffa. walamit chieleke3Ík 
kegyelmed. My a3 my tecc3efeönket es wege3efeönketh, 
nem gondolwan awal, amit a3 kwlfeö emberek, kyk a3 
my dolgainkat nem értik, nem ereöltetwen femmire ked-
we ellen kegyelmedet, mynd a3 eleott, mind moít, ym 
ertheíere attwk kegyelmednek. Iíten tarcha megh ke-
gyelmedet yo egeffegben. Albe Julie die 20 Januarii, 
Anno 1585. 

Megjegyzés. A kényes iigy további történetéhez tar-
toai'k, hogy levelök megírása után Ohegeödi Mihály a pré-
zesek (1585 január 13-án kiállított utasítással) Zalay Fe-
rencet indították fel Budára a basához a török foglyok-
kal és ingóságaikkal. Mivel pedig a váradi Chegeödi jól 
ismerte a panasz helyi részleteit, őt azok sikeresebb el-
intézése reményében a portára menesztették. 
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Hí-

BÁTHORY ZSIGMOND IDEJÉBEN YAEÓ ORSZÁG 
CATHALOGUSA 1585-IK ÉS TÖBB ESZTENDŐBEN. 

(Regestrum regni Transylvaniae.) 

D o m i n i C o n s i l i a r i i : Sennyei Pongrácz, Bor-
nemisza Boldisar. Haller Gábor. Petki János, Kornis 
Boldisár, Szilvási Boldisár, Zsuki Gáspár, Siiwegh Albert. 

B a r o ii e s e t M a g n a t e s : Báthori Gábor, Bán-
f f y Dienes, Bochkay Miklós, Török István, Réday Fe-
rencz, Segnyei Miklós, Kendi István, Bethlen Gábor, 
Yarkucs György, Yesselényi István. 

R e 1 i c t a e : R[elicta] Eadislai Gvulaffy , 1 R. Ste-
phani Cliiaky.2 

G e n e r o s i : Imreffi János, Perneszy Gábor, Kor-
nis György, Kornis Sigmond, Lónvai István, Dengelegi 
Miklós, Dengelegi Mihály, Borsoló János, Angyalosi Já-
nos, Trauzner Lukács, Kowachioczi István. 

C o m i t e s : Albenses: Bornemisza Boldisár, Yeress 
Dániel, Forró János.* Tordenses: Sarmasági Sigmond, 
Erdélyi István. Colosienses: Mikola János, Gyerőfí i Já-
nos. Biharienses: Bánfii Dienes, Ugrav Gergely, Yeres 
Gáspár. Zarandienses: Petneházy István, Szél István. 
Hunyadienses: Almási György, Dobrai Péter, Rusori 
László, Zeyk Miklós. Kükiillő: Alia Farkas , Haller Gá-
bor, Apafi Miklós." Dobocenses: Mindszenti Benedek. 
Kendi István, Eördögh János.* Zolnok inierioris: Bogáti 
András, Kun Gáspár, Kendy Sándor.* Apafi István,* 
l^rdélyi Gergely." Zolnok mediocris: Yesselényi István. 
Craznensis: Báthori Gábor. Maramarosiensis: Pogány 
Péter. 

C o m i t a t u s : Albensis, Tordensis, Colosiensis, Bi-
li ariensis, Zarandiensis, Hunyadiensis, De Kükiillő, Do-
bocensis, Zolnok interior, Zolnok mediocris, Craznensis, 
Maramarosiensis, Zöreniensis. 

1 özvegye: Forgách Margit. 2 Wesselényi Anna, 
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C a p i t a n é i : Jenői et Lippai, Karansebesi bán, 
Lugosi bán, Dévai, Fogarasi, Szamosujvári, Kővári, 
Huszti, A áradi. 

S e d e s S a x o n i c a l e s : Szeben szék, Szereda-
hely, Szász Sebes. U j Egyház szék. Nagy Sink, Med-
gyes, Kőhalom. 

C i v i t a t e s l i b e r a e : Szeben, Brassó, Medgyes, 
Segesvár, Beszterce, Kolozsvár, Szász Sebes, Nagy Bá-
nya, Fejérvár . 

S e d e s S i c u l i c a l e s : Maros szék. Udvarhely, 
Csik. Gyergyó, Kászon, Sepsi, Logodi, Orbai, Aranyos! 

O p p i d a : Debreczen, Várad, Torda, Enyed, Szász-
város, Maros Vásárhely, Kolozs,, Déés, Szék, Udvarhely, 
Maros Szereda, Csik Szereda, Kézdi Vásárhely, Illefalva. 

M a g i s t r i p r o t o'n o t a r i i : Ioannes Borsoló, 
Joannes Angyalosi. 

D i r e c t o r u m : Ioannes Literátus A7ányai, Mat-
thias Literátus Kosa, Paulus Forró, Thomas Borsos, 
Gregorius Bornemisza, Petrus Dobrai de Lisznek, Fran-
ci scus Szodorai. 

V á m o k : Bereczki, Csiki, Gyergyai, Váradgyai. 
H a r m i n c z a d o k : Debreczeni, Székelyhidi, Vá-

radi, Bánffi-Hunyadi, Brazovai, Sibai, Váradgyai, Vajda 
Hunyadi, Dévai, Zajkányi, Lugosi, Szászvárosi, Hlyei, 
Lippai. 

Só a k n á k : Huszti, Deósi, Máramarosi, Kolosi, 
Széki, Tordai, Vízaknai, Parádi.-

H á m o r o k : Csiki, Belényesi, Torjai kénkő bá-
nyák. 

B á n y á k : Belényesi rézbánya; arany-eziist bánya : 
Abrugh Bánya, Zalatnya Bánya, Nagy Bánya. 

(Széikely Nemzeti Miizeum. Sepsiszentgyörgy. Másolta szá-
momra Dómján István miízenmőr 1899 szeptember 1-én.) 

Megjegyzés. E jegyzék főispánjai kiegészítésre szo-
rult sorozatában a csillaggal jelölteket gróf Lázár Miklós 
„Erdély főispánjai" című művéből pótoltuk, ahol egy-' 
úttal életrajzuk is olvasható a Századok 1887—1889. köte-. 
leiben s különlenyomatban is. 

Báthory István levélváltása. 19 



IV. 

•SZEMELVÉNY BÁTHORY ISTVÁN EGYÉB MAGYAR 
LEVELEIBŐL. . 
(1562—15885) 

Somlyai Báthory Itsván legrégibb előkerült magyar 
levele 1562-ből maradt reánk: elég késő időből, ha meg-
gondoljuk, hogy akikor már 29-ik évében járt. Amit 
tehát addig — fiatal korában — írt, nyilván elpusztult 
a történettudomány nagy kárára. Ez nem is csoda, mert 
a kor szokása szerint féltő gonddal csupán a birtokügyi 
okiratokat őrizték meg a családok, a mindennapos (mis-
siles) levelekkel nem sokat törődtek. Ezért örülünk en-
nek a kevésnek is, ami a zivataros idők nyomorúságát 
átélte s most csokorba szedve mutathatunk be az aláb-
biakban (könnyebb olvashatóság kedvéért fonetikus át-
írásiján) tanulságul és fejedelmi í ró juk irályának jobb 
megismerése végett. 

Kerecheny László gyulai kapitánynak. (Várad, 
1562 január 21.) Minden, aki igazán és keresztyénül 
akar ez mostani állapatunkhoz szólni, megítélheti azt 
magáiban, hogy nagy romlás és utolsó veszedelem fog ez 
szegény földre kevetkezni. melyet ha mi jó mód lehetne 
benne az mi magunk megmaradásáért igyekeznénk el-
távoztatni. Az penig sem egy felől, sem más felől haddal 
víghez nem megyen, hanem ez fejedelmek kezt való 
egyenességgel, mert ha ez hadak meg nem szűnnek, 
bi zony uram sem németé, sem magyaré, hanem töröké 
leszen revid nap ez f'eld: melynek jóllehet mi szenved-
jük előszer az terhét, de bizony egész keresztvénség 
revid időbe megesmeri kárát ez kis földnek elveszésé-
ből. (Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel ^király 
levelezése I. köt. 8. 1.) 
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II. János királynak. (Bécs, 1565 május végén.) Azt 
mondja , Felséges uram az nimet császár,1 hogy ő neki 
bizonynyal i r ják felséged felől, hogy az törökök közt 
Bethlen Gergely vagyon az sebesiekkel2 és lugasiakkak 
és hogy felséged készül személy szerént; kit ő jó jól-
lehet még el nem hitt volna, mért az ő neki lehetetlen-
nek látszik, de ha arra jut az dolog, meglátja az te 
urad, mi következik belőlle és micsoda hite leszen. De 
ha ezt bizonynyal megértem, tudtodra adom, hogy énis 
minden haladék nélkül az én dolgajimban procedálni 
akarok. 

Én ezzel mentén felségedet, hogy csak azféle embe-
rek költik az ilyen hírt, azkik elejitől fogván ellenségi 
voltak az közönséges jónak' és fölséged eddig való hala-
dékot azért mívelte, hogy az töröktől féltené felséged 
magát és Erdélyt, etc. (Ugyanott, a 69. lapon.)3 

Liszthy János győri püspöknek. (Gyulafehérvár, 
1572 február 18.) Jóllehet ez előtt is tudtam, hogy az 
régi gonosz akarat némely öreg emberekben meg nem 
szűnt, kik én felőlem szokások szerént hamis magya-
rázatokat tennének, de én mindazáltal az ő calurn-
niá jokat immár ugyan semmié vetem vala, mert azt 
hiszem vala, liogy oly bölcs ítélettel szerette Isten csá-
szárt ő felségét, az mi kegyelmes urunkat,55 és oly hi-
tele legyen ő felségének én bennem, hogy ne legyen 
szükség én nekem az ő hamis magyarázatjok ellen 
magamat féltenem avagy mentenem: De im veszem 
eszembe az ő felségének utolsó leveléből, és egyéb bi-
zonyos jelekből is, hogy nincs oly bölcs és szent hely, 
kit az igazságnak ruhájába ölteztetett álnokság által ne 
hasson. Nem csuda azért, ha az mi megholt fejedel-
münknek4 gyenge és természeti Szerént változandó és 

1 II. Miksa császár és magyar király, 1564 július 26-a óta.N 
2 Karánsebesii katonák. 
3 A fejedelemmé választásáig való folytatólagos hat eszten-

dőből (1571 tavaszáig) egyetlen magyar levele sem ismeretes! 
4 János Zsigmond, aki meghalt 1571 március 14-én. 

19* 
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haj landó erkölcsét el bírták vala és ugyan rabbá tötték 
vala, annyira, liogy ahova ők akarták oda vonták, és 
akihez mint akar tak, ugy könszerülték. Én hozzám az. 
többi közt, liosszu időt venne, ha meg akarnám irnom, 
mennyiszer és mely nehezen hamis mesterségekkel fel 
indétották, ugy annyira, hogy iletemet is keresték, meg 
sem nyugodtak volna, kétség nélkül, ha az kegyelmes 
bölcs Isten ki vévén ez világból,5 meg nem oltalmaz 
vala tőlek. Fundamentomok az calumniára akkor egyéb 
semmi nem volt, hanem hogy én német vagyok, császár-
nak esküdtem fogságom idejin, minden leveleimet con-
firmáltattam, és Patakot nekem adta császár. Ez ha 
igaz volt, kegyelmed ítélje meg. Most esmét értem, hogy 
tőreiknek mondnak, azt külemb, külemb argumentom-
mal bizonyétják: mert én megtiltottam volna, hogy csá-
szárnak senki ne irjon, se császár ő felsége levelét ide 
be ne hozzák. Az portára is az ajándékokot nem kel-
lett volna küldenem, mert ez immár ugyan szokássá 
leszen, és nein b i r j a ez ország nagy költségét. Avagy 
hogy nem ez ország dolgáért, hanem enmagamért, és 
valami titkon való praktikáért küldtem volna? Továbbá; 
hogy én nem akarnék császáriul figgeni, ki abban 
tetszik meg, hogy engem az országbeliek fejedelemnek 
neveznek és én elszenvedem, sőt az mint ők vélik.: 
ugyan affectálom. Ez azért, az mint eszembe veszem, 
az régi gonoszakaróimnak én felőlem való censurájok; 
az, ő kedvek szerént formálnak és változtatnak engem: 
mikor akarják, németté, és mikor az tetszik törökké. 
De mily hamis lett légyen ezelőtt is az ő ítéletek én 
felőlem, azt az idő megmutatá; etc. 

De nem kell senkinek csudálni ezeknek erkölcse-
ket, mert nem csak emberek közt, de mennyei dolgok-
ban is ilyen acutusok ezek, és ugyan ez az ő professio-
jok: azkit akarnak, privátnak, akit akarnak eregbétnek. 
Az Christus Jézust Istenségétől, az szent lelket essenciá-

5 Vonatkozik a fejedelem váratlan halálára, amely után. 
Báthoryt már nem merték annyit káromolni. 
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tu l fosztották meg; az gyermekeket keresztség nélkül 
is idvezitik, és az embert minden bűntől megszabadét-
jáik, ugy hogy Isten az kit p redest inált, idvözöl, az kit 
nem, kárhozik, mert szabad az fazekas az sárral.6 

Azért valamit az ember cselekeszik vagy jót, vagy go-
noszt, Istentől vagyon, nem szabadsága, sem ereje nincs 
embernek etc. De csudálkozom ezen, mirt há t ilyen 
szorgalmatosok, curiosusok az más ember dolgába, hogy 
nem vár ják el, ha predestinátusok talám még ő reájok 
is kerül az (uraság, vagy ha nem predestinátus, azt is 
el veszti az mi vagyon. Ugyanott, az I. köt. 179—184. 1.) 

Ugyancsak Liszthy János püspök-kancellárnak. 
(Gyulafehérvár, 1575 szeptember 26.) Az Bekes Gáspár 
háborúság indítása után megírtam vala császárnak 
ő felségének, hogy én minden bosszút hátra hagyván, 
és az két basának szorgalmatos hívásokat elhallgat-
ván, azon leszek, hogy az felindult had leszálljon és 
az elbontott békesség helyére álljon. Mely én levelemre 
ő felsége, mint kegyelmes fejedelem nekem oly választ 
tött vala, kiből nyilván megtetszik vala, liogy az hábo-
rúságnak okait és kezdőit meg akarná büntetni és avval 
megmutatni, hogy ő felsége híré és kedve ellen indítot-
ták volna az háborút, és hogy én tőlem sem vötte volna 
gonosz néven azt, hogy magamat ellenek megoltalmaz-
tam volna. Végezetre ő felsége securussá teszen, hogy 
az ő felsége birodalmából és kapitányitul semmit ne 
félnék, mert semmi hostile onnat nem esnék: mely 
ő felsége kegyelmes választételét én cremest és igen 
megelégedett szívvel vöttem, és én is az én ő felségének 
való magam ajáiilásomrul megemlékezvén, szorgalmas 
voltam abban, hogy az mire levelem által feleltem, azt 

6 Ezt a találó hasonlatát Báthory István a bibliából vette, 
melyet kitűnően ismert. Pál apostolnak a Rómabeliekhez irt le-
vele 9. részének 21. szakasza tudniillik igy hangzik: Avagy nin-
csen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyu-
ralékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre 
csináljon? 
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cselekedettel megmutassam; kiben Istennek kegyelmes-
ségéből nem haszontalan munkálódtam, mert az te re-
ket minden ő felsége birodalma ellen való maleficium 
nálkül sok adományommal innét Erdélyből és Várad 
mellől vissza bocsátottam, és én magam is eloszolván, 
helyemre jö t tem; mely dologért az császár por tá já tu l 
és budai pasá iu l nem kevés haragot és nehézséget szen-
vedék; etc. Emlékezzék meg te Nagyságod rula, miko-
ron mingyárást az én vaidaságomnak u tánna Bekes Gás-
p á r némely irigy társaival egyetembe kezde engemet 
császár ő felsége és az tanács előtt vádlani , criminálni 
és az ő nagy h iv voltát intrudálni , és ez alatt itt benn 
pártot szerzeni ós az keztenk való egyességet szaggatni. 
Sokszor kenyergettem én ő felségének, megírtam te 
Nagyságodnak és Traucen7 u ramnak is, vegyék eleit 
és tiltsák meg ez gonosz embert a f fé le fondorlástul, 
kiből semmi jó nem kevetkezhetik, hanem o felségének 
én bennem való megkétsógesülése és g rac ia jának tűlem 
megvonása, köztenk penig visszavonás, k inek az vége 
h a d r a fordulhatna. Va jha akkor ő felsége ez vanus 
embert ugyan serio cohercealja vala; sem ő felségének 
annyi gondja, sem nekünk ennyi veszekedésünk nem 
kevetkezett volna: mert elhigyje Nagságod, oly jó mes-
ter Bekes u r am az tanácslásba, hogy mindenkor in 
extremis versatur , és egy u j jny i vasat addig kalapál, 
hogy egy ölnyit nyut belőle. Az dolgoknak ő csak az 
eleit nizi, és az consequenciát az mennyébe jó annéba 
igen af firmái ja, az mi penig subest avagy terténhetik, 
azt hátra h a g y j a ; etc. 

Végezetre te Nagyságodat ezen kérem, igyekezzék 
ő felsége császárnak persuadeálni . hogy avagy csak 
ilyen alieno tempore, mikor az keresztyénség rakva há-
borúsággal és irigységgel: az terek penig elatus az sok 
victoriával, és készen vagyon az ő örekké való jó rend-
tartásával, és a la t t a va lóknak engedelmességével, ő 
maga penig i f j ú és belli avidus: amputá l j a ő felsége 

7 Trautson János császári itanácsúr. 
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afféléknek affectusokat és tanácsokat, kik semmit az 
je vendekről nem gondolkodván elől vetik és jobbnak 
itilik az hadnak dubius exitusát, hogy nem mint az 
bizonyos békességet. 

Én az mi az én kevés tehetségem, miképen hogy 
soha ez előtt sem adtam háborúra okot, azonképen 
ez után sem adok. Sőt mind életemet s minden eremet 
eremest elvesztem az én hazámnak megmaradása mel-
lett és az kezenséges békességnek megtartása mellett. 
(Ugyanott, a 354—358. lapon.) 

Mágóchy Gáspár máramarosi főispánnak. (Varsó, 
1578 március eleje.) Mit kívánjon én tülern az én hazám-
nak: és a tyámfiainak szerelme, sőt az Isten, az ki en-
gem ez állapatra emelt, szüntelen elmémben forgatom. 
Tartozom Istennek hálaadással, hazámnak penig, és 
azoknak, kiket Isten is kezembe bizott, oltalommal, 
gondviselissel és segitsiggel. Mi lehetne penig Isten 
előtt idvössigesb, avagy ez világ szerént liiresb, nevesb, 
mint az ki hazá já t veszendő állapatjából felemelhetné, 
avagy csak megsegíthetné. Énnekem, az Isten jól lát ja 
szivemet, minden munka, fáradtság, sőt az halál is 
édesnek látszanék, hogy én az én hazámnak ilyen utolsó 
sziiksigében segíthetnek. Mikoron penig erről gyakorta 
és valóba gondolkodnám, felette nagy nehizsiget látok 
ebben az én itt való állapatomhoz képest, ugy hogyha 
jó fondamentómmal nem cselekednénk, magamnak 
h iába való munkát , és gonosz hirnevet, az hazának 
penig hertelen való veszedelmet vonnánk. Magyarország: 
eleitől fogva az két avagy inkább három felé liuzás 
vonás miatt veszett. Az német és magyar veszett öszve, 
az török végezte el az játékot. El kell azért azt távoz-
ta tnunk, ha megmaradást, jó hirt, nevet akarunk ke-
resni, avagy Istennek kedves dolgot cselekedni; etc. De 
az bölcs Isten az, az ki ez világnak tengelyit, az ű el-
végezett akara t ja szerint forgatja, és az ű rendelését 
semmi emberi incselkedés avagy hatalmasság meg nem 
változtathatja. Ő penig az szerint igazgatja és adja az 
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occasiót, és az eszközt, az mint alkalmatos az íi aka-
ra t jának elvégezésére. Sőt közibeszéd; occasio facit 
furem. Innét vagyon az, hogy nem megyen véghez, és 
soha jól nem esik, az mit ember mód adatás nélkül, csak 
tulajdon indulatjából kezd. Mert ez világnak folyását 
senki másra nem fordíthatja, hanem csak az miben 
Isten rendelte. Nincs azért hová folyamnunk, hanem 
csak az, kegyelmes' Istenhez, hogy u ad jon occasiót, ad-
jon módot énnekem, miben én az én hazámnak javára, 
és megmaradására méltán indultattassam. Bizony ha-
lálommal is kész volnék megpecsétlenem az én hazám-
hoz való szerelmemet; etc. De az magyar soha bár ne 
vessen az Istenre, ki mindenkor jelen volt volna neki, 
csak ő magok ne keresték volna az elveszett utat ; etc. 
(Ugyanott, II. kötet 90—93. 1.) 

Kooachóczy Farkas kancellárnak. (Vilna, 1581 jú-
nius ,Í2.) Örömest olvasám leveledet, melyben az ott 
való állapatot . . . írtad meg. Kívántam volna, ha per 
personas distinguáltad volna, mert ugy tudnám én is 
magamat accomodalnom. Mindazonáltal, ha kik ma írok 
felejtettek lesznek . . . amaz igen paraszt példa quadrál 
af fé le latrokra, kik hazájok kárával igyekeznek elő-
menni: nem áll — ugymondnak — a z eben az kövér 
ló halála etc. 

Az német felől .semmi egy szál tartásom nincsen, az 
török, ha az János király halálakor, minden hadaktól 
üres levén, ul tra két ele n consentiált az ország én felő-
lem való végezésinek: kit ta lám az előtt hirrel sem 
hallott, most hadá t el nem végezvén, én reám is valami 
tekinteti levén, az ő maga donatio ját és az ország con-
sensusát általán fogva meg nem háborí t ja . Ha ki ebben 
Márkházit® tekintené, ridiculum est, mert esto, hogy 
oly bolond volna az porta, hogy azt mivelné, ki vinné 
be az uraságba, holott az ország nem veszi. Hadnak 

8 Márkházi Pál, Báthory István állandó ellenlábasa a por-
tán. 
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kellene bevinni, az többi liadat soha az török Márk-
házi kedviért nem inclit, mert nem szed az török csá-
szár h a d a más ember kosár jába eperjet.9 Ha pedig 
affé le h a d i n d u l n a . . . ha mit ő neki faveálnak, nem 
egyéb végre mi vélik, hanem ajándékot , hasznot keres-
nek és mint az halász kicsiny keszeget örömest rea vet 
az horogra, hogy nagyobbat fogjon raj ta . (Ugyanott, 
a 165—7. lapon.) 

Nádasdíj Ferenc vasmegyei főispánnak. (Niepolo-
mice,~v 1585 július 16.) Megértettem Forgách Sigmondtul, 
[üzenetét] holott nem tudom, micsoda ember legyen az, 
aki ezt kegyelmednek megjelentette . . . , mert az német 
fejedelem efféle nagy dolgot kétség nélkül csak az 
titoktanácscsal közlötte: miképpen ment végére, hogy 
tudha t ta meg. holott még kisebb dolgot is felette igen 
titkon tar tnak ők, nem csergetik imitt, amott, főképen 
pen ig magyarra l csak azt közlik, az mit ez világnak 
kell érteni, ebben azért kegyelmed igen cautus legyen; 
ne higyjenek könnyen és mindenek, főképen efféle do-
logban, melyben az fejedelem méltósága és az kegyel-
med íleti és tisztessége forgódik; etc. 

Végezetre ne h a g y j a kegyelmed mindazáltal há t ra 
az Huniad i Jánosné tanácsát, melyet f iainak adott volt: 
Ne ad já tok eccersmind kézben magatokat ez tekéletlen 
időbe és hütetlenségbe: kettőtek, hármatok1 0 találhat 
mindenkor módot benne, miképen hon maradjon; etc. 
(Ugyanott, a 305—7. lapon.) 

9 Végtelen érdekes néprajzi és néplélektani szempontból is 
tudni, hogy ez a jellegzetes mondás még 1709-ben is élt Erdély-
ben, ahol a jó Cserei Mihály ekként jegyezte fel: Héjában bízol 
a törökhöz, ha fel kelne is melletted, bizon a maga kosarában 
szokta ő az eperjet szedni. (Történelmi Tár 1906. évf. 516. 1.) 

19 Ez a nyilatkozat végtelen érdekes, mert megerősíti azt 
a ritka adatot, hogv Hunyadi Jánosnak három fia volt, még 
pedig László és Mátyás mellett még egy János nevű. 

63 Szamosközy id. munkái IV. köt. 19. 1. 
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Báthory István ki rá ly arcképe, a természet után 
készült és Rómában, 1591-ben megjelent Cavallieri-féle 
kép javított lenyomata, a XXXIII. lapon; talán a legta-
lálóbb a királyt ábrázoló arcképeknek. Eredetije Treter 
Tamás apát ügyszeretetéből származik, aki 1584—86 közt 
Báthory András bíboros titkáraiként gyakran megfordult 
a királyi udvarban s így jól ismerte István királyt . 
A kitűnő metszet Treter Regum Poloniae I cones című 
díszművében jelent meg s az volt a mintája ennek 
a 120X82 mm. nagyságú ú j metszetnek, melyet kölni 
1594-i kiadásáról muta tunk be, Mylius Arnold Princi-
pum et Regum Polonorum Imagines című munkája 69. 
lapjáról. A metszet bővebb leírása (a két kép kicsinyí-
tett másával) megvan Etienne S. Komornicki „Essai 
d 'une iconographie du roi Etienne Batory" című érté-
kes tanulmánya 480- 1. lapján. Ez a nagy gonddal szer-
kesztett jegyzék a király 118 különböző ábrázolását so-
rolja fel részletes művészi méltatás kíséretében. Meg-
jelent a Magyar s a Lengyel Tudományos Akadémia 
Etienne Báthory roi de Potogne prince de Transylvanie 
című együttes kiadványa (Cracovie, 1935) 425—512. lap-
ján. tartalmazván egyúttal a király érmeken, faragáso-
kon és dísztárgyakon létező arcképeit is, köztük igen 
sok képzeletbeli silány darab leírását. Külön említést 
érdemel azonban a krakkói székesegyházban lévő sír-
emlékének képe a kötet 419. lapján. D e erről meg kell 
jegyeznem, hogy a raj ta fekvő helyzetben teljes vértben 
ábrázolt k i rá ly még csak nem is hasonlít reá. holott 
Krakkóban, közvetlen temetése után — 1588 őszén — 
fogtak Santi Gucci szobrász emberei, faragásához, amely 
aztán majdnem hét esztendeig tartott. A két oldalt mel-



H a s o n m á s o k 299 

lék-alakokkal díszített magas síremléken a királyt sajá-
tosképen szakáll nélkül ábrázolták, amint pénzein lát-
ható, bá r ő úgy soha; életében nem járt. A különben nagy 
művészi értékű műemlék képét magam is közöltem 
Berzeviczy-életrajzom (Budapest, 1911) 185. lapján, 
valamint fekvő a lakjá t Bátliory--kötetem 504. lapjához 
mellékelten, vörös márvány színben nyomtatva. 

Báthory István király ismert arcképeiből az aláb-
biakat mutattam be a magyar közönségnek előzőleg 
Báth ory-k ötete i mben. 

1. Dominicus Custos álnév alatt működött Balten 
holland rézmetsző műve, az Atrium Heroicum II. köte-
tében. Augsburg, 1600. Kiadtam ugyancsak Berzeviczy 
Márton életrajza 105. 1. (Leírva Komornicki id. műve 
9. sz. a.) 

2. Ugyanaz, kiadva'Fontes Rerum Transylvanica-
rum kiadványom III . kötete (Budapest, 1913) 175. 1. 

3. A király Schrenck-féle díszes nagyméretű rézmet-
szett! arcképe, amelyen egy fülkében áll vértben, pa-
lásttal ábrázolva, megjelent Innsbruckban 1601-ben, va-
lamint 1603-ban német kiadásában, ugyanott. Kiadtam 
a F. R. Tr. Y. kötete (Budapest, 1921) 17. lapjához és 
Báthory-életrajzom 158. lapjához mellékelten. (Komor-
nicki, 51. sz. a.) 

4. A Míagyar Szépművészeti Múzeum Magyar Tör-
téneti Arcképcsarnoka 47X40 mm. nagyságú egykorú 
olajfestésű érdekes mellképe, mely minden valószínűség 
szerint természet u tán készült. Kiadtam A történetíró 
Báthory István című tanulmányom (Kolozsvár. 1933) 
címlapjához mellékelten. (Komornicki, 90. sz. a.) 

5. A királynak a krakkói Lazarista-misszionáriusok 
zárdájában őrzött életnagyságú arcképe,-melyet a mag-
deburgi Koeber Márton festőművész 1585-ben készített 
róla természet után. Kiadtam színes mellékletként Bá-
thory István király életrajza (Budapest, 1937) címlap-
jához mellékelten. (Komornicki, 31. sz. a.) 



300 H a s o n m á s o k 

6. Ugyanaz, fekete autotipia-nyomásban „Báthory 
István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése" 
I. kötetéhez mellékelten; Kolozsvár, 1944, nyomtatva 
Pécsett. 

7. A király egykorú mellképe, a krakkói Wawel-
székes egyházban lévő s ír ján álló festményről vett fény-
képről. Valószínűen Koeber nagy képéről másolva. Ki-
adtam ugyanott, a II. kötethez mellékelten. (Komor-
nickinél nincs felvéve.) 

8. A kirá ly jobbra néző egykorú fametszetű arc-
képe, Koeber műve után közölve W u j e k Jakab Postilln 
catholica c. kötetében: Krakow, 1585. Eredeti dúca ma 
is megvan. Kiadtam „Báthory István király és korának 
könyvészete" című füzetem (Vác, 1937) címlapján. (Ko-
mornicki, 33. sz. a.) 

A fentiek közül közös eredetre vall a 7. számú meg 
most bemutatott képünk rézmetszetéi arcképe: mind-
kettő a kirá ly hajszálszőrös jellegzetes szemölcsével jobb 
szájszéle sarkában, s ez arra mutat, hogy metszetünk 
az idézett festményről készült, amelyet már az egy-
korúak is leghívebb arcképének tartottunk. 

Báthory István király Grodnón, 1584 május 5-án írt 
latin levele, 3-ik sorában, sajátkezű javításával, a ko-
lozsvári jezsuita-seminariumban tanuló Bilina Miklós 
lengyel nemes if jút a jánlván felvétetni Báthory Zsig-
mond fejedelem udvarába. (A 149. lapon.) 

Báthory István király Niepolomicében, 1585 ápri-
lis 4-én írt magyar levele Szentmiklósy Ferenc nyug-
díjának kiutalása érdekében. (A 251. lapon). Az egér-
rágta rossz állapotban reánk maradt levélről leszakadt 
évszámot az határozta meg, hogy áprilisi hónapban 
a király csupán 1585-ben tartózkodott Niepolomicében. 
A levelet ötven éve másoltam, amikor még rothadt szö-
vegéből a mostaninál több szót lehetett olvasni. ' 
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Abafája, de: Gyulay Pál secr. 
Adorján (Bihar vffi.) 160, 169, 

222—3, 238. 
Aikai Péter kir. futár 118. 
Alba-Julia v. Gyulafehérvár. 
Albensis comitatus v. Alsó-

fehér vm. 
Ali budai basa 71, 125. 
Alia Farkas Kiikíillő vm. főisp. 

288. 
Almási György Hunyad m 
' főisp. 288. 
Alsófehér (Albensis comitatus, 

Fejér) vm. 62, 220. 
— főispánjai: Bornemisza Bol-

disár, Forró János, Veress 
Dániel. 

Also Z suk (prope Kolozsvár) 
16. 

Amháth csausz; 47, 79, 88, 126, 
269. 

Angyalosi János gen. ítélőmes-
ter 288—9. 

Apafi (Apaffy) Gergely ítélő-
mester 159, 167. 

— halála (1584 Y. 15) 159. , 
Apafi István (f 1581) 2. 
Apafi István Belső Szolnok vm. 

főisp. 48, 58, 108, 145, 161, 
175, 276, 288. 

— szolgálata jutalmául Sidóvár 
birtokát kapja, a királytól 
(15884) 173. 

Apafi Miklós Kükül lő vm. főisp. 
275, 288. 

Apahida (Kolozs vm.) 16. 

Apor András és István 53. 
Aranybányászat v. Grison, Her-

berstein, Kapnikbánya, Lá-
posbánya, Nagybánya. 

Badar László 272—3. 
— nemességet adat neki a kir. 

szolgálata jutalmául. 
Bajon (Bayon) 120, 190. 
Bakcsi (Bakczi) Gáspár 64. 
— tegyenek törvényt birtok 

ügyében. 
Balassa Zsófia (Némethi Fe-

rencz neje) 170. 
Balassy György 252. 
Baldigara Oetavius várépítő 

(fundator) 116, 129, 145, 179,. 
192, 218—9, 254. 

— Várad erődítési munkála-
taira kölcsön kérte a kir. Ru-
dolf cs.-tól. 

Baló György kir. futár 44, 46, 
55. 

Balog Ferencz 2. 
Balogh János 54. 
— a kir. ajánlja támogatásra 

Mikó elleni ügyét. 
Bánffy Boldizsár 246, 270, 275. ' 
Bánffy Dienes mágnás, Bihar 

vm. főisp. 288. 
Bánffy Farkas 59, 222, 246, 270, 

276. 
Bánffy György 146. 
— neje: Perneszy Anna. 
Bánffy Kristóf 275-
Barna v. Nagybánya. _ , 
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Bányák: Belényesi rézbánya: 
arany-ezüst bányák: Abrugy-
bánya, Zalatna-bánya, Nagy-
bánya. 

Barakony (Bihar vra.) 177. 
Bhráioktava 16. 
— a kir. a kolozsvári jezsuita 

kollégiumnak adományozta 
1583. 

Barbély v. Borbély. 
Barcarozsnyó (Rosno) 254—5, 

271. 
Basta György generális 1. 
Báthory András bíboros 298. 
Báthory Boldizsár 13, 117, 252. 
Báthory Gábor mágnás, Kiasz-

na Vili. főisp. 276, 288. 
Báthory Griseldis (Zamoyski 

János 1. kanc. neje) 51, 52, 
37, 58, 46, 49, 51, 56, 65, 67, 
77, 97, 104, 158, 182, 185, 194, 
225. 

— kelengyéje ügyében 30, 37, 
56, 57. 

— hozományának kifizetése 97, 
-159, 166. 182. 

— lengyelországi jószágai 158. 
Báthory István király (Stepha-

nus rex Poloniae)' passim. 
— neje: Jagiello Anna. 
— a nagy-pénz veretesének elő-

nyéről 92. 
— Imradót a ján l bevezetni Er-

délybe 111—2, 145—5. 
— jelesebb arcképei. 29S—500. 
— síremléke Krakkóban 298. 
Báthory István (natu maior) 

udvarhelyi kap. 116, 127, 144, 
147, 276. 

— Kiaszna vm. főisp. 1.20. 
Báthory Kristóf de Somlyó, pr. 

Trans, (f 1581) 1—9, 17, 20, 
35, 41, 51, 57, 59, 68, lv48. 
166—7, 185. 257, 255, 262. 

— ezüstipűveinek jegyzéke 59. 
— neje: Báthory Erzsébet. 
— temetésének rendje (1585) 

6—8, 274—7. 
Báthory Miklós 126, 145. 
— Tamádot kapta a királytól 

126. 
Báthory Zsigmond (Stigismun-

dus pr. Trans.) 5, 8, 11, 14, 
20, 26, 34, 55, 38, 55, 66, 70, 
151, 169, 175, 180, 186, 193, 
195. 210, 2Ö4, 239, 249, 262—6, 
272—7. 

Bebek György 52. 
— neje: Patóesy Zsófia. 
Bech, Bécs v. Wien. 
Becz Imre 52, 59, 117. 
— házának visszaadása ügyében. 
Becz János gyalogos Lengyel-

országban (1576) 117. 
Becz Pál de Kozmás, Csik, 

Gyergyó és Kászonszék ki-
rálybíró 10. 

Becz Pálné jobbágyainak fel-
szabadítása ügyében 10. 

Becz Tamás 118. 
Bede Mátyás 32. 
Bekes Gáspár 249. 
— háborúsága Bátíhory István 

királlyal (1575) 295—5. 
Béldi János 121. 
— controversioja Brassó váro-

sával 121. 
Belleo Bálint és János 252. 
— intézkedés hagyatékügyében. 
Belső Szolnok vm. főispánjai: 

Apafi István, Bogáti András, 
Erdélyi Gergely, Kendy Sán-
dor, Knn Gáspár. 

Bely (Bihar vm.) 109, 245. 
Berettyó fl. 155. 
Bernárd Péterné 77. 
— dézsmajuttatás B-y Grizel-

disz kívánságára. 
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Berzeviczy (Berzeviceus) Már-
ton catnc. Trans, in Poloriia 
4, 28, 30, 38, 42, 58, 146. -

Beszarábia 90. 
Bethlen (Betlem) várkastély 49, 

50, 67, 75, 85. 
Bethlen (Beilen) Farkas 119, 

276. 
Bethlen Gábor mágnás 288. 
Bethlen Gergely (1565) 291. 
Bewnye (Közép Szolnok vm.) 

76. 
Bialobrzeski Martinus eps Ca-

menicensis et abbas Mogilen-
sis 274—7. 

Bkűomierze 121, 185—195. 
Bűm- (Byhar) vm. 56, 61, 73, 

109, 119, 127, 178. 
— főispánjai: Bánffy Dienes, 

Ugray Gergely, Yeres Gás-
pár. 

Bihar falu 145, 153, 164. 
Bikacs (Biliar vm.) 153. 
Biky György kir. fu tár 66, 67, 

78, 85. 
Bilina Nicolaus puer Pol. 148— 

9. 
— besorozzák Báthory Zsig-

mond udvarába. 
Bocskav Erzsébet (Báthory 

Kristóf neje) 51. 
Bocskav György neje: Sulyok 

Krisztina 32. 
Bocskav (Bochkai) István ta-

nácsúr, váradi kap. 45, 56, 
127, 183, 194, 275. 

— neje: Hagymásy Kata (özv. 
Varkócs Mihályné) 127. 

Bocskav Miklós mágnás 288: 
Bodony v. Vidin. 
Bodonyi Bálás 104. 
Bogáti András Belső Szolnok 

vm. főisp. 288. 

Bolta János fiai: Gáspár és 
Miklós. 62. 

— magyargáldi zálogos jószá-
guk megváltása ügyében. 

— eleik: István és Fruzsina 
(Székely Márton neje) 62. 

Borbély (Barbély) György kap. 
154—7. 

— rátámad a prézesekre. 
Bornemisza Boldizsár cons. Al-

sófehér vm. főisp. 275, 288. 
Bornemisza Gergely director 

289. 
Boronkay László cubicularius 

principis 51,. 85v276. 
Borosjenő (Jenő) vár 68, 154, 

178, 242, 284. 
Bors (Bihar vm.) 177. 
Borsoló János gen. ítélőmester 

60, 103, 288—9. 
Borsos Tamás director 289. 
Bosnia 227, 257, 281. 
Bölöni Péter de Pólyán 33. 
— jobbágyfelszabadítása három 

társával . 
Brancovan Consiantin voev. 

Valachiae (1688—1714) 71. 
Brassó (Corona) 29, 30, 35, 70, 

92, 121, 124, 161, 226, 254—7, 
259, 268, 270. 

— Lukács deák 161. 
Brzesc 109—117. 
Bucure&ti (Bukaresi) 257. 
Buda (Buda) vára 71, 72, Í25, 

155. 164, 177, 188—9. 200—1, 
204, 206, 228, 239—240, 280—2, 
287. 

— basák: Al i Szinán. 
Buda János 178, 190. 
— a jenéi bég kirabolta. 
Camenicensis eps et abbas 

Mogilensis Martinus Bia-
lobrzeski 274. 

y 
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Caransebes v. Karánsebes. 
Caspias Maré 176. 
Cassa v. Kassa. 
Celleristák szabályzatai 11, 12. 
Cementház (állami aranybevál-

tó) Szebenben 81, 102, 214. 
Capece Ferrante S. I. rector 

coll. Claudiop. 96. 
Chaky v. Csáky. 
Chegeödy Mihály 200, 239, 241, 

285, 287. 
Christoph deák v. Keresztury 

Kristóf. 
Cibinium v. Szeben. 
Claudiopolis, Colosvar v. Ko-

losvár. 
Corona v. Brassó. 
Coronensis = Brassai. 
Cosaci (Kozákok) 70, 87, 90— 

91, 120, 125—6, 142. 
Cracovia (Craccovia) v. Kra-

kow. 
Csáky Anna (Prépostváry Bá-

lint neje) 172, 224. 
— pereskedése a zilahiakkal. 
Csáky (Chaki) Dienes 45, 61, 

89, 159, 160, 167, 169, 170, 
182, 194, 196—7, 222—3, 235, 
238, 246, 276. 

— a kir. 40 lóra és 10 dra-
bantra rendel neki fizetést 89. 

— részletekben fizetendő ezer 
frt segélyt rendel neki a ki-
rály 61. 

— véletlen hirtelen halála (1584 
III. 9.) 159. 

— neje: Némethi Ilona. 
— egyenetlensége Csáky László 

özvegyével. 235, 246. 
Csáky Gergely 167. 
Csáky István 222—3, 288. 
— ö!zv. Wesselényi Anna. 
Csáky Lászlói 170, 222—5, 235, 

246. 

— Özvegyének egyeynetlensége 
Csáky Dienes özvegyével 235, 
246. 

Csáky Pál 238. 
Csanád (Csanádi bégség) 155. 
Csanádi (Chanadi) Demeter 

deák 19. 
— jószágot adjanak neki fize-

tése öregbítésével. 
Csányi (Chani) Gáspár 226. 
Cseffey (Czieffey) János 96, 97. 
— évi 100 f r t segítséget kap a 

királytól. 
Csekefalva 66. 
Csik, Gyergyó és Kászonszék 

10. 

Csiki királybíróság 52. 
Cuiauiensis eps Stanislaus 

Karakowski. 
Czyaky v. Csáky. 
Daczó György 15. 
Danzig (Gedanum) 257. 
Debreczen 65. 
Degertie v. Tighina. 
Demeter Wornik 156—7. 
Dengelegi Mihály és Miklós gen. 

288. 
Derstor (Deztrom) v. Silistra. 
Dervis aga csans 47, 49, 124.. 

152. * 
Déva vá ra 119, 284. 
Dés (Dees) 24, 178. 
Diószeg (Bihar vm.) 119. 
Diznai táborhely (1581) 55. 
Dniester (Nezter) fl. 107. 
Doboka vm. főispánjai: Eör-

dögh János, Kendy István-
Mindszenti Benedek. 

Dobrai Péter de Lisznek di-
rector, Huny ad vm. főisp. 
288—9. 

Dobzay István protonot. 95. 
Dominicus fundatór v. Ridol-

fino Domenico. 
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Domus Bathorea 278. 
Don Pál kir. fu tár 99,-110, 122, 

129, 139. 
Dorombar 82. 
Drabantok (Darabontok) 4, 

33—4, 89, 196, 200. 
Drinápoly v. Edirrve. 
Droihojowski Szaniszló cap. 

Premisliensis 2. 
Duna fL 140, 241—2, 257, 282. 
Ebeny Gábor szamosújvári 

kap. 275. 
Ecsed vára (a nagy lápba 

építve) 243. 
Edime (Drinápoly) 124, 125. 
Egeres (Kolozs vm.) 53. 
Egerpatak (Egrespatak, Szilágy 

vm.) 172, 224i—5. 
Enyed 77. 
Eördögk János Doboka ym. 

főisp. 288. 
Erdély (Transsilvania, Transyl-

vania) passim. 
— 13 vármegyéjének jegyzéke 

a 288. lapon. 
Erdélyi Gergely Belső Szolnok 

vm. főisp. 288. 
Erdélyi hármastánács utasítása 

(1583) 20—29; ' elfogadtatása 
- 41—51; felmenftése (1585) 

130—2. 
Erdélyi István Tor da vm. 

főisp. 288. 
Erdőd (Erdewd) castellum 39, 

58. 
Érmelliék 119. 
Fejér vm. y. Alsófehér vm. 
Feketehalom 254—5, 271. 
Felenyed 77. 
Fel gyógy (Oláhgyógy) 18. ' 
Felsöszombat faivá. (Zombat-

falva) 70, 71. 
Felső Zsuk (prope Kolozsvár) 

16. 

Báthory István levélváltása. 

Ferdinánd király Habsburgi, 
Fenes (Kolozs vm.) 17. ' ' 

(1527—64) 22b. 
Ferencz deák görgényi udvar-

bíró 104. 
Ferencz ur v. Kendy Ferencz. 
Ferhath hassa vezér 47. 
pogaras vára és uradalma 56, 

71'i 75, 191, 249, 255, 271. . 
— kap. Petr. Horváth Kozma. 
Forgáeh Margit (Gyulaffi 

László neje) 288. 
Forgáeh Sigmond kap. 297. 
Forró János Alsófehér vm. 

főisp. 2, 9, 275, "288. 
Forró Pál director 289. 
Francesco Mania gran duca di 

Toscana (1584) 232, 
Francesi (Frunczusok) 257. 
Gá l f fy János koesárdi, tanács-

ur, udvari marsall 45, 276. 
Gálospetri (Bihar vm.) 146. 
Gávay Miklós 2. N 

Geczy v. Giczy János. 
Gedanum v. Danzig. 
Georgius Fabius Dalmata abbas 

Suleioviensis 274. 
Gergely deák fe jérvár i vice-

udvarbíró 57, 59. 
—számadásá t a kir. nem fo-

gadta el 85. 
XIII. : Gergely pápa (1585) 59. 
Germani (Németek) 129, 142, 155 
Germania (Német birodalom) 

126. 
Gezthy Ferencz kap. 58, 119, 

226, 235—6, 242, 276, 284. 
— neje: guthi Országh Bor-

bála, utána: Horváth Anna. 
— két faluja: Myhalesa és 

Sadigor 242. 
Goroszliay Zsigmond kir. futár 

175,- 186, 247. 
• i 1 2 0 
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Gär gén y (Szentimre) 104. 
— udvarbíró Férencz deák. 
Graeci Trans. 29, 30. 
— megszorítja eddigi kereske-

désüket 29—30. 
Grison Jakab bányabérlő. 215. 

— aranybányász IJLpoxbá-
nyán. 

Grodno arx 135—146, 148—150* 
163—173, 196—8, 227—238, 
280. 

Gruyo István 82, 95. 
Gruyo Péter 82. 
Gurzófalua (Szilágy v-m.) 225. 
Gyalu várkastély 104, 194— 

227, 280. 
Gyapjú (Bihar vin.) 177. 
Gyarmalhy Gergely deák 19, 

68, 85. 
— a kir. i n f o r m á c i ó t kér róla 

19. 
Gyczy (Géczy, Giczi) János 

cap. Varadiensis, postea gub. 
Trans. 4, 49, 61, 72, 73, 87, 
105, 116, 144—5, 153—4, 164. 
169, 177, 183, 188—192. 202, 
206, 218—9, 225, 228, 241, 247, 
262—6, 272—3, 275. 279—287. 

— gubetnáíori kinevezése (1585) 
262—6. 

Gyergyó (Csik és Kászoinszék) 
10. 

Gverőífi János Kolons vm. 
főisp. 288. 

Győr 291. 
-— püspöke: Liszthy János. 
Gyula vára 15, 153—4, 156, 

164—5. 
—• kap. Kerecheny László (1562) 

290. 
Gyulafehérvár (Aiba-Iulia, Fe-

yerwar) 1, 7, 8, 16. 21, 31, 40, 
53, 65, 66, 75, 77—84. 98—109, 
121—155, 150—163, 168—9, 

174—184, 200. 213, 225—7, 
238—246, 255—9, 264, 279— 
287, 291. 

— Gergely deák viceudvarbíró, 
— lőszerállománya 236. 
Gyula f fy István 60, 275. 
— gazdasági és birtokügyének 

rendezése. 
Gyulaff i Lászjló 288. 
— özv. Forgáeh Margit. 
Gyulay Pál de Aba fá ja secr. 

(Pál deák) 95, 146, 161—3, 
165, 168. 

— házasítani akarták, de az 
ajánlott leány nem tetszett 
neki 95. 

Hacxok (Hatieg) 227. 
Hadad (Szilágy vm.) 31, 95. 
Hagymásy Kata (özv. Varkócs 

Mihályné) Bocskay István 
neje 27. 

Haller Gábor cons. Kiiküllő 
vm. főisp. 47, 57, 288. 

— a l>écsi vásárló Báthory Gri-
zekiisz kelengyéje dolgában 
1583 elején. 

Halmágyi Mihály deák 171. 
Halul l>eg tefftendár 123, 152, 

164. 
Hámorok: Csiki, Belényesi, 

Torjai kénkőbányák. 
Harminczadok: Debreczeni, 

Székelvluidi, Váradi, Bánffy-
hunyadi, Brazovai, Sibói, Vá-
r a d g y a v Yajdahunyadi, D r j 

vai, Zajkányi, Lugosi, Szász-
városi. Illyei, Lippai. 

Havasaifölde (Hawassel) v. 
Valachia. 

Házon aga 116. 
Herberstein Felicián báró 74, 

181—2, 193, 196, 213—6, 
232—3, 245, 248—9. 
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Hirsel Petrus Caronensis 276. 
Ilorvávh Anna (Gezthv Ferencz 

II. neje) 236. 
Horváth (Petrityevith) Kozma 

55, 75, 86, 97, 150, 167, 194, 
2568, —- fagarasi kap. 

Horvát Marko 275. 
— tartsák meg régi fizetésében. 
Horváth Mihály 61. 
Hungaria (Magyarország) 72, 

86, 111, 142, 199, 200. 
Huny ad. (Hwniad) jószág 65. 
— főispánjai : Almása György, 

Dobrai Péter, Busori László, 
Zeyk Miklós. 

Hunyadi Jánosné tanácsa fiai-
hoz 297. 

Huszl (Hwzth) arx 88. 
Hwzayn csaus 257. 
l a neu (Janknla) Iwan "Sasul 

voev. Mohi a viae (1579—82) 
47, 69, 70. 88. 

Iff iw János 276. 
llliefaloa (Ulefalva) székely 

falu 55. 
Ilyoó v. Lroórv. 
Imreffá János gen. 288. 
loan Despota voev. Moldáviáé 

(1561'—5) 248. 
loan Potcoava voev. Moldáviáé 

(1577—8) 87. 
Ioannes Sigismund us p'r. Trans, 

v. II. János vál. király. 
Irinyi György 76. 

— magvaszakadt jószágokat 
kíván. 

htambul (Konstantinápoly) 40, 
125, 176. 

Itali (Olaszok) 128, 257. 
Ivaseu (Iwachko) boer 70. 71. 

88, 156—7. 
Iwan waida v. Iancu voev. Mol-

dáviáé. 
Izkider 208—9, 250. 

Jagiello Anna, Báthory István 
kir. neje. 

Jakab Elek történetíró Hu-
nyadi János kormányzói di-
plomájáról 266—7. 

Jakcsv (Jakczy) Boldizsár és 
neje 10, 11, 60. 

— dézsmaügyükben a kir. igaz-
ságos eljárást ajánl. 

János II. vál. király (Ioannes 
Sigismundus) p'r. Trans. 19, 
56, 141—2, 148, 190, 195, 197, 
220—1. 291. 

Jánosd (Bihar vm.) 72, "5. 88. 
— feldúlták a törökök. 
Jenő v. Boro*jenő. 
Jerotnimus olasz kap. 225. 
Jezsuiták Erdélyben. 
— Báthory Zsigmond mellet i: 

Leleszi János és Vásárhelyi 
Gergely 5. 

— a koloz&>ári kollégium a 
Baráioktnvát adományul kap-
ta a kir.-tói (1585) 16. 

— ú j páterek beindulása Ko-
lozsvárra (1585 IX. 7) 96. 

Juhvásárlás a porta számára 
72. 

Kai ló vára (Nagykálló) 154. 
— lakói elrontják a törökök 

tamá*hidi hídját . 
Kapnikbánya 74. 85, 181, 195. 

196, 216, 252—5, 245, .249, 
— bérbeadták Herbersteiunak. 
Karánaebes (Caransebes, Sebes) 

15, 24. 29, 50, 7-2, 325. 257, 241, 
265, 275, 291. 

— kap. Thornv Tamás. 
Karnkowski Stanislaus eps 

Cuiaviensis 55. 
Károlyi István 21(9—222, 

255, 245—6, 249. 
— pereskedése kászoni birtoká-

ért a székelyekkel. 
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Kassa (Cassa) 38, 48, 58, 127, 
J 46. 

K ászon pata.ka vagy vize (War 
pataka) 220—1. 

Kászon rété (vagy mezeje) 220—-
1, 245. 

Kászon (szék) 117. 
Kátay Ferencz 226, 235. 
Kazul (a török szultán örökös 

ellensége és népe) 47, 125—6, 
140, 176, 179, 190, 210, 282. 

Keffe krimi tatár-török hely-
ség 156. 

Kendeffv család 1)08. 
KendUóna v. Lóna. 
Kendy Ferencz (Ferencz ur) 

46, 58, 120, 207—9, 211, 228, 
230, 240, 242, 245, 276, 282. 

— beviszi az évi adót a por-
tára. 

Kendy Gábor 275. 
Kendy István mágnás, Doboka 

vm. főisp. 288. 
Kendy Sándor de Lótna Belső 

Szolnok vm. főisp. 21, 23, 52, 
55, 75, 84, 109, fi54, 138, 163, 
167, 184, 2146, 258, 272, 276, 
278, 288. 

Keöres v. Keőrös fl-
Kerecheny László gyulai kap. 

(1562) 290. 
Kereki (Bihar vm.) várkastély 

56. 
— a Bocskay nemzetség tu la j -

dona. 
Kereser v. Körösér. 
Kereszt szeg (Kereszeg, Bihar 

vm.) 145, 160, 196, 225, 238. 
— védelmére a kir. 16 lovasra 

és 10 darabantra való fize-
tést rendel. 196—7. 

Keresztu ry Kristóf (Christoph 
deák) 16, 196. 214-5, 232, 243. 

Kertsch (Kerczy) Pál brassai 
orvos 1(68—9. 

Késház (Bihar vm.) 153. 
Kewan csa.us 176, 188, 200. 
Kézdi szék (Kyzdy zeek) 220. 
Kézdiszentlélek (Zent lelek, 

Udvarhely vm.); 220. 
Kézdiuásárhely (Kyzdy wasar-

hely) 221, 245—6. 
Kis Galambfalva (Udvarhely 

vm.) 9. • 
Kis Kászon 220. 
Kissennye (Vas m.) de: Sennyei 

Pongráez tanácsúr. 
Kocsárd 45; de: Gálffy János 

tanácsúr. 
Kalozs vm. 16, 17, 53. 
— főispánjai : Gyerőffi Jánosv 

Mikola János. 
Kolozsmonostor (Monostor) 5. 
Kolozsvár (Claudiopolis, Colos-

var, Kolosvar) 5, 16—7, 31,. 
98. 107, 1115, 122, 148, 168, 200. 

— collegium és seminarium 5 r 

16—7, 148. 
Kopácsi Ferencz 54. 
— ad janak ineki valami jószá-

got. 
Kornis Boldizsár cons. 288. 
Kornis Fa rkas 161, 275. 
Kornis György gen, 288. 
Kornis Sigmond gen. 288. 
Kósa Mátyás deák director 289. 
Kovacsóczy (Kowachoczi) Far-

kas .— Wolfgangus caruc. 
Trans. 8, 18, 21—28, 52, 53,. 
75, 84, 109, 154—8, 163, 184r 

246, 258, 272, 276—8, 296. 
— engedélyt kap Fel gyógy ki-

váltására 18. 
Kovacsóczy István gen. 288. 
Kozákok v. Cosaci. 
Kozárvári Mátyás deák zilahi 

harmincados 104. 
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Kozmás.- de: Becze Pál -10. 
Köblös (Szolnokdoboka vm.) 

139. 
Kőrös (Keöres) fl. 155. 
Kőrösér (Kereser) 154. 
Kővár (Kwwar) arx 88, 233. 
Közép Sppkiok vm. 76. 
— főispánja: Wesselényi Ist-

ván. 
Krakóro (Craccovia, Cracovia, 

Krakkó) 14, 31, .36, 37, 54, 55, 
59—66, 76—77, 89—97, 194, 
225. 

Krassószörény v. Szörény Vm. 
Krasznal vm. főispánja: Báthory 

Gábor; Báthory István. 
Kun Gáspár Belső Szolnok vm. 

főisp. 288, 
Kunovith (Kunuuyqth, Kwno-

ujith) Farkas Reczepp beg 
fu tár 14, 78, 90, 99, 179, 191. 

Kusaly (Kwssal) Szilágy vm. 
81. 

Kiiküllő vm. főispánjai: Alia 
Farkas, Apafi Miklós, Haller 
Gábor. 

Kwsdy Miklós 82, 200. 
Kyzdirvasarhely v. Kézdivásár-

hely 221. 
Kyzdy zeek v. Kézdi szék. 
Lajos szászvárosi ariánus pap 

56. 
Láposbánya 216. 
— aranybányájá t Grison Jakab 

m íveli. 
Lázár András hí7—8. 275. 
Lázár István 117—8. 
Leleszt János S. T. (Pater Já-

nos) 5, 8, 85, 94, 107, 276. 
Lengyelország v. Polonia. 
Lepsényi István 138. 
— adományul kapja Köblös fa-

lut 

LJppá váfa (Lippai bégség) 133, 
142. 154, 284. 

— bég: Uluman, 1551-ben. 
— várparancsnok (ugyanakkor) 

gersei Pethő János. 
hisznek, de: Dobrai Péter di-

rector 289. 
Liszthy János győri püspök 

(1572) 291, 293. 
. Lithuania 88, 93, 102. 
Lóna, de: Kendy Sándor 21. 
Lóna vize fl. 21. 
Lónyai István gen. 288. 
Lónvav Klára (Thelegdy Mik-

lós neje) 108. 
Lulrneniecki András komornyik 

79. 
Lublin 71, 185. 
Lugas (Lúgos) 4, 217, 225, 237, 
• 275. 
— kap. Thorny Tamás. 
Lukács deák brassai nótárius 

161. 
Lrvórv (Ilyvó) 47. 
Mágochy Gáspár máramarosi 

főispán 59, 226, 235—6, 295—6. 
Magyar Gáld (Alsófehér vm.) 

62. 
— Bolta Miklós és atvafisága 

birtoka. 
Magyar Mátyás 178. 
Magyarország v. Hungária. 
Majád (Mayad) 76. 
Máramaros vm. 226. 
— főispánjai: Mágóchy Gáspár, 

Pogány Péter. 
Máramarossziget 39, 182. 
Marcellus Doctor v. Squarcia-

lupi Marcell udvari orvos. 
Márgay István 99, 104, 105, 114, 

122, 147, 152, 155. 
— az erdélyi évi adóval indult 

a portára. 

1 
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Márkházy Pál (István király 
nagy ellenlábasa a portán) 
38, 40, 69. 88, 94, 296—7. 

Maros fl. 11, 119. 
Marosportns 74. 
Marosszék 76. 
Maximilian császár 232. 
Mehmet temesvári basa 272. 
Mez it bassa 209. 
Mihnie II. voev. Valachiae 

(1577—83) 70, 257, 272. 
Mikó (Myko) Miklós 54. 
— a kir. intelme Balogh János-

sal való ügyében. 
Mikola János Kolozs vm. főisp. 

288. 
Miksa (Maximilian) íőhg 58. 
Mindszent (Bihar vm.) 177. 
Mindszenti Benedek Doboka 

vm. főisp. 288. 
Mogilensis abbas et eps Came-

mcensis Martinus Bialo-
brzeski 274. 

Moldova (Moldwa) 70, 87, 90, 
106, 107, 124, 166, 254, 256, 
272. 

— vajdája: Petru Scihopul. 
Monostor v. Kolozsmonostor. 
Moscooia (Mwzqua ország) 70, 

120. 
Munkács (Munkach) vára 59. 
Muztafa (Vzon) csaus 200, 236, 

254, 257, 259, 260, 269. 
Mwzqua ország v. Moscovia. 
Myhalese . (Gezthy Ferencz fa-

luja) 242. 
Nádasdy Ferenc vasmegyei 

főisp. (1585) 297. 
Nagy Gáspár és neje 252—5. 
Nagy Mihály, váradi 61. 
Nagybánya (Bania) 39, 58, 74, 

114, 146, 216, 248—9, 260. 
Aagykálló v. Kálló. 

Nagyszombat (Nagy Zombaty 
117. 

— nyomdájában készült a Ger -
gely-féle 1585-i ú j naptár. 

Német birodalom v. Germania.. 
Német parti (császári emberek) 

156, 178, 259, 260. 
Németek v. Germani. 
Némethi Ferencz 170, 223. 
— neje: Balassa Zsófia. 
Némethi Ilona (Csáky Dienes. 

neje) 183, 235. 
Nervei vára 245. 
Nezter v. Dniester fl. 
Niepolomice (Nepoíomicium) 

15—56, 55, 54, 84, 89, 246— 
255, 258—266, 272—5, 297. 

Nürnberg (Norimberga) 112. 
Nyrmoud (Közép Szolnok vm.) 

76. 
Nyiived (Bihar vm.) 177. 
Oláhgyógy v. F elgyógy. 
Oláhnádas (Közép Szolnok vm.) 

76. 
Oláh va jda = Havasalföldi 

vajda. 
Oláhság in prov. Karánsebes 

15. 
Olaszok v. Itali. 
Olt (Aluta) fl. 55. 
Oltár-mesterség Szászvároson 

36. 
Országh Bora (Gezthy Ferencz^ 

neje) 256. 
Ozmán basa (56, 175—6. 187,-, 

206, 208—9, 250—1, 242. 
Padova 169. 
Pál deák y. Gyulay Pál. 
Palatics (Palaticz) Gvöi-gy 63.. 

218, 254. 
— dézmajavakat kap. 
Pap András 185. 
— a királytól fizetést kap. 
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Papmező (Zaránd vm.) 160, 
169. 

PAlak v. Sárospatak. 
Páter János v. Leleszi János 

S. I. 
Patócsy Zsófia {Bebek György 
, neje) 32. 
Pécsi bégség 178. 
Penneszy Anna (Bánffy György 

neje) 52. 
Pernesz y GáJbor gen. 288. 
Pemeszy (Perneszi) István vár-

hegyi kap. 33, 34, 268, 275. 
— a kir. meginti háborgatásai-

ért. 
Perneszy Pál 104, 275. 
Persia 38, 147, 230—1, 237. 
Péterháza 71. 
Pethő János lippai várparancs-

nok, gersei (1551) 142. 
Petki János cons. 288. 
Petneházy István Zaránd vm. 

főisp: 288. 
Petrasko v. Petrn Cercel voev. 

Yalachiae. 
Petrityevith v. Horváth Kozma 

fogarasi kap. 
Petru Cercel vaiv. Yalachiae 

(1585—85) 49, 70, 124, 140, 180, 
195, 208—210, 211, 226—7, 
231—2, 244—5, 249—250, 254— 
260, 267—271. 

— átszökése Barczarosnyónál 
Erdélybe (1585 ápr.) és el-
orozott kincsének felhajtása. 

Petru Schiopul (Sánta Péter) 
voev. Moldáviáé (1582—01) 
107, 257. 

Plescoria v. Psków. 
Podjodowski (Podlodoczky) lo-

annes stabuli praeses (vice lo-
vászmester) Ts tv. kir. jjortai 
követe, akit ott frneggyilkot-
ták (1585) 38, 69, 120, 123, 
124, 140, 150. 

— követi minőségében kíséreté-
vel együtt a törökök lemészá-
rolják. 

Pogán Feremcz 64. 
Pogány Péter Máramaros vm. 

főisp. 288. 
Poliak Mihály 194. 
Polonia (Lengyelország) 38, 75, 

76, 97. 
Pólyán székely falu 35, 220—1. 
— de: fam. Bölöni, Sidő. 
Porta Ottomana 38, 91, 119, 

126, 142—3, 147, 151. 158, 161, 
181, 193, 206; 211, 229, 230, 
247, 254—8, 268—9, 270—2, 
279. 

Possevino Antonius S. I. 31, 38, 
39, 58, 248. 

Pozsony (Posonium) 38. 
Premislia v. i Przemysl. 
Prépost vár y Bálint 172, 182, 

193, 225. 
— neje: Csáky Anna. 
Preyner Frigyes konstantiná-

polyi I cs. német követ 40. 
Pribék Péter váradi szolga 61. . 
— újfalusi részjószágot kap 61. 
Pribékek befogadása legyen 

szórványosabb (1584 VII. 2) 
165—6. 

Przemysl (Premislia) 2. 
Psków (Plescovia) 9, 196. 
Püspöki (Bihar vm.) 145. 
Rácz. Bálint kap. (1578) 34. 
Rácz Péter 200—5, 228—9, 269, 

282. 

Ráczok v. Rasciani. 
Radvánczi Márton protonota-

rius 168. 
Radvány (Bihar vm.) 153. 
Rasciani (Ráczok) 255, 297, 

270—1. 
Ravazdi György 2. 
Réday Ferencz mágnás 288. 
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Regenye (Bihar van.) 177. 
Rez Bogdán boér 250—2.. 
Ridolfino Domenico erődítési 

mérnök 144—5, 178—180, 192. 
— a uáradi erődítési munkála-

tok vezetője. 
Riga 12, 13, 14. 
Rojt (Bihar vm.). 202-
— fel dúlása 40 szalontai török 

lovas által. 
Romany Sigmond 65. 
— hazaindulván L. orgból, a 

kir. megtart ja fizetésében. 
Rosno v. Barcarozsnyo. 
Rozdrazewski Hieronymus eps 

Wladislaviensis 38. 
Rövid (Bihar vm.) 177. 
Ruber (Rucher) János f első-

in.-gi kap. 127, 182. 
Rudolf császár és király (Ru-

dolphus II.) imp. et rex 
Hung. 6. 33, 38, 180. 

Rusori László Hunyad vm. 
főisp. 288. 

Ruthenia 209. 
Sadisor (Gezthy Ferencz fa-

luja) 242, 284. 
Salamon Péter de Taplócza 13. 
— szolgálata jutalmául 100 frt 

évdí ját kap a királytól. 
Sámsond (Marosszék) 76. 
Sandomier97, 98. 
Sánta Péter vajda v. Petru 

Schiopul. 
Santi Gucci Báthory István kir. 

krakkói síremlékének szobrá-
sza 298. 

Sarkad (Bihar vm.) 109. 
Sárkány erdő 271. 
Sarmasági Sigmond Torda vm. 

főisp. 288. 
Sárospatak (Patak) 292. 
Sárrét 202. 

Sasa János kap. 245, 249, 250. 
— halála (1585 II.) 245; a kir. 

részvéte 249. 
Sasvár bég 105, 106, 114, 177, 

189, 201, 206, 259, 281. 
— megrabolt 15 falut. 
Saxones (Zazok, Zazsag) 29, 75, 

86, 99, 161, 255. 
— quarta—dézsmájukról 75, 86. 
Sciaus (Sziavusz) Bassa visir 

124, 165, 175—6, 186. 
Scipio olasz posztókereskedő 

1217, 145. 
Sebes v. Karásebes. 
Segnyei Miklós mágnás 288. 
Sennvéi Pongrácz de Kisseny-

nye cons, portai követ 1, 269, 
272', 288. 

Sibo v. Zsibó. 
Sibrik György de Szarvaskend 
' kap. 41, 43, 276. 
Siculi (Székelyek, Székelység) 

87, 161, 220. 
Sido Ferencz 34. 
Sidó Gáspár de Polván 33, 54. 
Sidóoár (Sydowar, Krassószö-

;rény vm.) 175, 217, 235—4. 
— szolgálata jutalmául Apafi 

Is tvánnak adja a király 
(1584) 175. 

Siger (Sigér, Syger) János 2, 25, 
49, 97, 194, 246. 

Sigismundus Báthory pr. Trans. 
v. Bái'hory Zsigmond fejed. 

Silistra (Derstor, Deztrom, Zi-
listren) 125, 258. 

Simon János 206—7, 229. 
Skender v. Zkender aga. 
Slavonia (Tót ország) 257. 
Sóaknák: Huszti, Deési, Mára-

marosi, Kolosi, Széki, Tordai, 
Vízaknai, Parádi. 

Sókereskedés 74. 
Sólymok állapota 69. 
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Sólyom Pál de Pólyán 33. 
Sombory László 26, 32, 53, 75, 

84, 109,. 154, 158, 163, 184, 246, 
256, 268, 272, 276, 278. 

Somlyó, de: fara. Báthory. 
Somogyi Tamás kir. fu tár 165. 

199, 228. 254, 259, 267. 
Sókamarák hasznáról 102. 
Squarcialupi Marcell udvari 

orvos 168, 195. 
— hirtelen lemondása és távo-

zása Erdélyből (1584 jan. vé-
gén) 168. 

Stanchwl Logofet (Ztanchiul) 
157, 180, 193, 210, 231, 244. 
249—250. 1 

— családostól átszökik Erdély-
be ahol elrejtve él, habár a 
hav-di va jda kiadatását kö-
vetelte. 

Stepan István 13. 
Stephanus rex Poloniae (Bá-

thory István király) passim. 
Suleioviensis abbas Georgius 

Fabius Dalmata, 274. 
Sulyok Krisztina (Bocskay 

György neje) 32. 
Süwegh Albert cons. 288. 
Syger v. Siger. 
Szabad (kulcsos) városok: Sze-

ljen, Brassó, Medgyes, Se-
gesvár, Besztercze, Kolozsvár, 
Szász Sebes, Nagybánya, 
Fejérvár. 

Szabó (Zabo) Lőrinez 97. 
— házat rendel neki a király 

Kolozsvárt^ 
Szabó Mihály gyaloghadnagy 

Rigában (1582) 12. 
— hűséges szolgálata jutalmául 

3 házjobbágyot rendel neki 
a kir. 12. 

Szabó Miklós 31, 49 , 50, 57. 
Szalárd (Zalard, Bihar vm.) 

159, 177. 
Szalonta (Zalontha) kastély 

(Bihar vm.). 108. 116. 
— de: íam. Tholdy. 

108, 116. 
Szamos íl. 67. ' 
Szamosközy István történetíró 

1, 8, 28, 169. 
Szamosújvár (Újvár, Vyvar, 

Wvwar) arx 24, 95, 105, 114, 
157, 275. 

— kap. Ebeny Gábor. 
Szarvaskend 41; de: Sibrik 

György. 
Szász székek: Szeben, Szereda-

hely, Szász Sebes. U j Egy-
ház, Nagy Sink, Medgyes,, 
Kőhalom. 

Szászok (Zazok, Zazsag) 
v. Saxones. 

Szászváros 36. 
— ariánus papja 1583-ban La-

jos; de több ariánus papot a 
városban a kir. nem tűr. 

Szatmár (Zakmar, Zathmar) 33, 
39, 58, 89, 178. , 

— elcserélésének iigye 33, 59, 
48, 55, 89. 

Szeben (Cibiinium, Zeben, Ze-
bem) 29, 30, 71, 81, 92, 254. 

— cementháza 81, 214. 
— mag. civium: loannes 

Waida. 
Székely akna 196. 
Székely-falu (Udvarhely vm.) 

66. 
Székely fő nemesek 184. 
Székely Márton neje Bolta v 

Fruzina. 
Székelyhíd (Zekelyhyd) 119. 
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Székely székek: Maros, Udvar-
hely, Csík, Gyergyó, Kászon, 
SepHf, Logodi, Orbai, Ara-, 
nyos. 

Székelyek (Zekelyek) Székely-
ség v., Siculi. 

Székelyek támadása (1565-ban) 
220. 1 

Székelység 230. 
Székelyudvatnhely (Vdvarhel, 

Wdvarhel) 104, 147. 
— kap. Báthory István. 
— borárusítási jogáról 68. 
Szekeres (Zekeres) István 158. 
— adományul kapja Topa fa-

lut. 
Szél István Zaránd vm. főisp. 

268. 
Szentimre (Zenth Imreh, Bihar 

vm.) 177. 
Szent Iván 272. 
Szentjános (Zenth János) Bi-

har vm. 155, 177. 
Szentjános (Zent János) prae-

dium Udvarhely vm. kápol-
nával 220—1. 

Szentjobb (Zent Jogh) apátság 
Bihar vm. 160, 169. 

Szentmiklósy (Zentmiklósy) Fe-
rencz; 250—2. 

— elmaradt fizetéseért. 
Szepesi (Zepesi) Kamara 182. 
Szepesség 4. 
Szerémy (Zeremy) Péter 63— 

64. 
— hadi rokkant lévén, állást 

kap. 
Szigetvár (Ziget) 156. 
Szilágy vm. 65, 81, 126. 
Szilvás! Boldizsár cons. 288. 
Szinán (Frcnk Juszuf) budai 

basa 228, 280. 
— visszaküldte az elfogott vá-

rnái foglyokat, cserében a 
török foglyokért 280. 

Szinán pasa v. Zynan bassa 
vezir. 

Szinyérváralja (Zinirwarallia) 
146. 

Szodorai Ferencz director 289. 
Szolnok (Zolnok) 202—3, 206. 
SzőrDemetev (Szilágy vm.) 65. 
Szörény vm. (Zöroniensis, Kras-

sószöréhy) 173, 288. 
Tarnáshida (Thamashyda) 155, 

164, 177. 
— a török hidat építvén a Kő-

rösön 'át, Kalló lakói elrontot-
ták. 

Tamási (Bihar vm.) 145, 155,. 
155, 177. 

Taplócza, de: Salamon Péter 15. 
Tartari (Tatár hán) 124, 175— 

6, 3C|9, 210, 225, 231. 236, 241— 
2. 

— Nohaiski 231. 
Tasnád (Szilágy vm.) 126, 145. 
— Báthory Miklós kapta a ki-

rálytól 126. 
Tehenia v. Tighina. 
Telegdi jószág (Bihar vm.) 127r 

250, 272. 
Telegdy v. Thelegdv. 
Temesvár (Theőmeosvvar) 47, 

75, 105, 142, 155, 177—179, 
218, 225, 227, 254, 237, 241—2, 
248, 258, 272, 282. 

— basa: Mehmet. 
Teörök, Terek v. Török. 
Theke György 208. 
Thelegdy Katalin (Báthory Ist-

ván kirá ly anyja) Thelegdy 
István erdélyi alvajda leánya 
115. 

Thelegdy (Telegdy) Miklós 108, 
115, 245, neje: Lónyay Klára. 

— halála (1585 IX.) 108. 
— .hagyatékügye 115. 
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Tholdy (Tuldy) István de Sza-
, lonta 108, 109, 116, 178. 

-— segítséget kér szalontai kas-
télya megerősítésére. 

Thorina Kristóf portai követ 
68, 69, 78, 94, 99, 105L, 122, 
150, 269, 277—9. 

— inegjövetele a portáról (1585 
XII.) 122. 

Thorny Thomas banus Caran-
sebesiensis et Lugai-iensis 217 
—8, 225, 255—4, 275. 

Tighiha (Degenie, Tehenia) 90, 
124, 140, 142. 

Tisza fl. Tiszán innét, — túl 
58, 74 

Tokaj vára 58, 178. 
Tompa (Thompa) Miklós 108, 

116, 127, 137—8. 
— a jószág dolgának elintézé-

sét a kir. a prézesekre bízta 
157. 

Topa (Topaszentkirály) 138. 
Törd a vm. főispánjai: Erdélyi 

István, Sarmasági Sigmonid. 
Tornyosegyház (Thornios egy-

ház) 154. 
Toscana, gran duca di: Fran-

ces«» Maria (1584) 232. 
Tót ország v. Slavonia. 
Tótvár 119. 
Török (teöreökj terek) császár 

v. Turcarum sultan. 
Török István mágnás 288. 
Török János 63, 276. 
— rendezzék ügyeit kívánsága 

szerint. 
Török pénzek: sahyn és ozpora 

271. 
Törökök v. Turci. 
Tőrös János diznai gyalogos^ 

(1581) 55. 
Tőrös (Teoreos) Márton egeresi 

tiszttartó 55. 

— tartsák meg tusani háza bir-
tokában 18. 

Transylvania (Erdély) passim. 
Trauzner Lukács gen. 288. 
Tugor (Bihar vm.) 177. 
Turcarum sultan (Török csá-

szár) 38. 
Turci (Törökök) 42, 69, 72, 73, 

90, 105, 107, 118—9, 124, 126, 
129, 140—1, 143, 145. 153, 
161—2, 164—5, 176, 178, 180, 
188, 190— í, 200—4, 210, 225, 
229, 250—1, 240—1, 247—8, 
260, 278—287. 

Tuson (Kolozs vm.) 55. 
Udvarhely vm. 9, 66, 220. 
Ugray Gergely Bihar vm. főisp. 

288. 
Újfalu (Wjfalu, Bihar vm.) 61, 

177. 
— részjószágot rendel a kir. 

Pribék Pé temek 61. 
Uj Székely (Udvarhely vm.) 66. 
Újvár v. Szamosújvár. 
Uluman (Vluman) lippai bég 

142. 
Yalachia (Hav asalföldé, Hawas-

sel) 49, 124, 156. 166, 175, 241, 
256. 

— vajdái: Brancovan Constan-
tin, Mihnie, Pet ra CerceJ. 

Yálazuti Mátyás deák 64. 
— Báthory Grizeldisz kérésére 

a kir. nemességet rendel neki. 
Vámok: Bereczki, Csiki, Gyer-

gvai, Váradgyai. 
Ványai János deák director 289. 
Várad (Warad) arx 4, 24, 45, 

49, 61, 65, 72—74, 79, 87,. 105, 
108, 128, 152, 144, 153, 160, 
164, 169, 176, 178, 179, 183, 
188—190, 192, 1%, 200—6,225, 
228, 250, 256, 238—9, 240,265, 
275, 275, 281—8, 290. 
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— kap. Gyczy János.: , 
— lőszerálloraánya 236., 
— várerődítése 116, 123. 144, 
Várad tartomány 154. 
— rabolják a törökök 1584 má-

jusában. 
Várhegy (Warliegy) 54, 220. 
— kapi tánya: Perneszy István. 
Varkócs Mihályné özv. (Hagy-

másy Kata) Bocskay István 
neje 127. 

Varkucs György mágnás 288. 
Városok: Debreczen, Yárad, 

Torda, Enyed, Szászváros, 
Marosvásárhely, Kolozs, Deés, 
Szék, Székelyudvarhely, Ma-
ros Szereda, Csíkszereda, 
Kézdyvásárhely, Illefalva. 

Varsó v. Warszaroa. 
Vas vm. 1, 297. 
— főisp. Nádasdy Ferenc. 
Vásárhelyi Gergely S. I. 5. 
Vdvarhel v. Székely udvarhely. 
Végbeli törökök rablása 105. 
Vékás Péter 196. 
— az oroszok elleni háborúban 

féllábát vesztvén, a kir. évi 
16 f r t nyugdíjat ad neki. 

Veres Gáspár Bihar vm. főisp. 
288. 

Veress Dániel Alsófehér vm. 
főisp. 288. 

Vidin (Bodony) 242.' 
Vihict v. Wilno. 
Vízakna (Wvzakna) 86. 
— sóstavát k ívánják a szászok 

86. 
Völgypankota (Bihar vm.) 177. 
Vyvar v. Szamosújvár. 
Waida Ioannes magister civium 

Cibiniensis 276. 
War pataka v. Kászon pataka. 
Warad V. Várad. 
Warszawa (Varsó) 295. 

Wesselényi család 81. 
Wesselényi Anna (Csáky Ist-

ván neje, 288. 
Wesselényi István mágnás Kö-

zép Szolnok vm. főisp. 288. 
Wesselényi Miklós ítélőmester 

159, 167, 225, 255. 
— halála (1594 III. 10) 159. 
Wien (Bech, Bécs) 33, 38, 46, 

49, 57, 68. 169, 291. 
Wilno (Vilna) 1. 5, 10. 11, 15, 

52, 61, 64. 97, 146—8, 296. 
Wittenberg 169. 
Wladislarviensis eps Hierony-

mus Rozdrazewski István kir. 
bécsi követe (1585) 58. 

Wujek Iacobus S. I. rector 
Coll. Claudiopol. 96. 

Wyroar v. Szamosújvár. 
Wyzakna v. Vízakna. 
Zabo v Szabó. 
Zakmar v. Smtmár. 
— a budai basához indul a fog-

lyokért (1585 L 20) '287. 
Zalard v. Szalárd. 
Zalay Ferencz, 287. 
— a budai basához indul a fog-

lyokért (1585 I. .20) 287.' 
Z a Iont ha x. Szalonta. . 
Zamoyskí ioannes canc. Polo-

niae 50, 158, 166, 182. 
— uxor : GrisehMs Báthory. 
Zaránd vm. 160. 
— főispánjai: Petneházy Ist-

váln, Szél István. 
Zatihmar v. Szaimár. 
Zeben (Zebem) v. Szeben. 
Zekelyek v. Székelyek. 
Zekelyhyd v. Székelyhíd-
Zekelyseg (Székelység) v. Si-

culia. 
Zekeres v. Szekeres. ' 
Zent lelek v. Kézdiszentlélek. 
Zeräh Imre v. Szentimre. 



I n d e x 317 

Zenih János v. Szentjános. 
Zemmiklósy v. Szentmiklósy. 
Zepesi v. Szepesi. 
Zeremy v. Szerémy. 
Zetelaka (Udvarhelyszék) 104. 
Zevk Miklós Hunyad vm. főisp. 

288. 
Ziavus (Sciavns) passa vezir 38, 

40. 
Ziget v. Szigetvár. 
Zilah (Szilágy vm.) 81; 126, 172, 

224,-5, 235. 
— harmincados: Kozárvári ^Má-

tyás deák. 
— jószághatárpere Prépostváry 

Bálintné Csáky Annával. 
Zilistren v. Silistra. 
Zinirmarallia v. Sziny érvárai ja. 

Zkender (Skender) aga 283, 
285. 

Zlotowski portai követ 147. 
Zolnok v. Szolnok. 
Zolobágy 76. 
Zoltay Ferencz 241. 
Zombatfalva v. Felsőszombat-

falva. 
Zongolyt-hegy 60. 
Zöreniensis com. v. Szörény vm. 
Zsibó (Sibo) 198. 
— lakóinak kiváltságáról. 
Zsuk v. Alsó- et Felső Zsuk. 
Z-suki Gáspár cons. 288. 
Ztánchiul v. Stanchw] Logo-
. fet. 
Zynan bassa vezir (Sziínán 

pasa) 40, 48. 

» 

/ 
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Kiadta: Lukcsies Pál. Bpest, 1931 és. 1939: 317 és 
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tet: 1351—1641. Kiadta. Lukinieh Imre . Bpest, 1937— 
1943 : 736, 632, 704, 723, 680 1. ä 40.— 

Raguzá és Magyarország összeköttetésénie'k oklevél tára. 
Kiadta: Gelcich József és Thallóczy Lajos. (1358—1684) 
Bpest, 1887 : 923 1. 32.— 
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1889—1935: 249, 486 ós 640 1. Ára 5.—, 32.—, 40.—. 
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és 496 1. ä 13.— 

A Rákóezi-emigráeió török okmányai. (1717—1803) Kiadta 
Karácson Imre. Bpest, 1911: 170 1. 6.40 

De Saussure Cézárnak, II . Rákóczi Ferenc fejedelem ud-
vari nemesének törökországi levelei és föüijegyzésefi. 
(1730—1740) Francia és magyar szövegben. Közli Thaly 
Kálmán. Bpest, 1909: 379 1. 16 — 

Székely oklevéltár. (1219—1776) Közzéteszi Barabás Samu. 
Bpest, 1934 : 490 1. 32.— 

Tamás Lajos: Rómaiak, románok és oláhok Dácia-Trajá-
riÁliain!. Bpest, 1935 : 236 L 16.— 

Tretieséii vármegye. í r t a Fekete Nagy Antall. Bpest, 1941: 
415 1. Térképekkel. 40.— 

Ugocsa megye. í r t a Szabó Istvám. Bpest, 1937 : 611 1. Tér-
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