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I. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ne-
kem kegyelmes uramnak, az Isten nagyságodat, kévánsága 
szerint való sok jókkal, egészséges élettel megáldja, szivem sze-
rint kivánom. 

Kegyelmes uram! hogy Isten nagyságodat szegény el-
romlott hazánknak méltóságos fejedelmévé választotta, ezt 
mind az nagyságod méltóságos levelibül, mind penig vajda ö 
nagysága és több jó akaróim lcvelébtil értettem, megértvén 
szivem szerint örültem, kivánom istentiil ö felségétől, nagyságo-
dat levelem találja szerencsés, Örvendetes állapotban, és tartsa 
és szerencséltesse szegény elpusztult hazánknak javára és meg-
maradására. Nem tudván, hogy vajda ö nagysága kalarása 
mégyen, igen sietséggel kelleték irnom, sok szóval nagyságo-
dat nem informálhatom, hatalmas császár parancsolatja ér-
kezvén utánam, én is nagyságod és hatalmas császár és sze~ 
génv hazánk szolgálatjára ide jöttem Drinápolyban, melylyel 
ide érkezvén, másodnap mindjárt vezérhez ö nagyságához fel-
mentem, és kihajához, nagyságod méltóságos szavával köszön-
töttem, annak utána nagyságod irása szerint mindeneket ö 
nagyságának megbeszéli ettem, melyre ö nagysága ezt monda : 

ugyanis azért hivattunk ide, hogy annak az országnak dolgát 
csendesitsük le, az mint jobb lészen azt cselekedjük, ne ro-
moljon tovább immár. Kérém azon is ö nagyságát, ha nagysá-
godat hatalmas császár ebben az bajos állapotban helyhez-
tette, provideáljon nagyságod megmaradása felől, elegendő 
hadat hagyon nagyságod mellett. Nagyságodnak irása szerént 
mind elészámlálván az dolgokat, az vezér ő nagysága mondá, 
csak az fejedelem hatalmas császárunknak légyen igaz hive, 
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hatalmas császár gondot visel arra, melyre én igen feleltem a 
felül, ő nagysága mondá, hogy Ali passának ö nagysága pa-
rancsolt a felül, addig az országból ki ne jöjjen, valamig 
az dolgot nem csendesíti, kijővén penig elegendő hadat 
hadjon nagyságod mellé, oda fel is német császárhoz ö felsé-
géhez követet küldtenek, hogy ha azt akarják, hogy az bé-
kesség fel ne bomoljon, Kemény János uramat ö nagyságát 
onnét zabolázzák meg s ne engedjék haddal jönni. Német re-
eidens is irt oda fel, most oda fel van, ngy hiszem ez után nem 
engedik cselekedni, elöbbeni vezér die 24. Octobris halt meg, 
az fia Ahmed passa helyette vezér, de czudar ember, nem olyan 
mint az apja. Nagyságod is és az nemes ország forgolódjék, 
mostan mindjárt irjon az summának szállítása felöl, remény-
ségem Istenben van, végben mégyen, megengedik az felét & 
hallottam és tudom bizonyosan discursus volt felőle, csak ha-
mar jöjjön az levél nagyságodtúl és az nemes országiul, 
vagy egy postás, ha penig Budai Péter uram eljöne, tudja 
nem kell más most hamarjában, volt többször is itt. Az Iste-
nért kérem nagyságodat, erre nagyságodnak éjjel nappal 
lévén gondja, főtiszt jöjjön az ki jön, és nagyságod és az or-
szág könyörögjön az hátra maradt pénznek megengedése fe-
löl, mert most az ideje, meglészen, ha penig nem lészen ki-
nek jönni, magam is végben viszem, ne végve nagyságtok sü-
ketségre. Nagyságodra nem vetek, de az nemes országnak 
semmi gondja nincsen sem én reám sem országra, nincsen ki-
ttil írnom is. Most is titkon akarván az kalarasak elmenni, 
nagy nehezen kértem, levelemet hogy elküldhessem, költségem 
nem lévén, szolgámat akarám elküldeni. Ha penig Ali passa 
mégis kényszeríti az országot pénznek adására, csak egyáta-
lában mondják azt, akár hova tesznek, mi nem adhatunk, ő 
sem erőlteti tovább. Ha eddig is ember lett volna itt, és irta-
nak volna, megengedték volna, de ha supplicálnak és könyö-
rögnek, megengedik, de senki ide nem irván és könyörögvén, 
ők elveszik az mennyit adnak. Mostan leghamarjában nagysá-
godnak erre lévén gondja. Moldvai vajdát tettek, egy országi 
bőért, vén ember, Dabissa Várnikulnak hívják, elmentem hoz-
zája, nagyságod méltóságos nevével köszöntetém, szomszéd 
atyafiságát ígérvén, ez héten kimégyen, nagyságodhoz embe-
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rét küldi; az mig itt voltam, az nagyságod levelének páriáját, 
kit ide irt, az német császárnak felküldtek, nem kellett volna 
az postának leveleket más ember kezében adni, itt nem lévén 
nagyságodnak embere. írhatom azt nagyságodnak, ha nagy-
ságod és az nemes ország én reám gondot nem visel, sem 
nagyságodnak sem az nemes országnak nem szolgálhatok. 
Költségem nincsen, ebben az országban penig költség nélkül 
nem lehet, itt a világon minden pénz, más kapikihákra más 
gondviselés van. Tolmácsom nincsen, megholt pestisben és 
négy szolgám, magam ötödik. Nagyságodat most nem búsí-
tom. Csak egy falunak egy városnak is más gondjának kel-
lene hazafiára és szolgájára lenni, vagy tolmácsot, vagy 
költséget, kivel fogadjak, kttldjen, eddig is csak az ur Isten 
tudja mint voltam, két tolmácsom holt meg. Más országoknak 
más gondjok van kapikihájokra, tolmácsaikra; az szolgálat 
kévántatnék, költség nincsen. Szebeni királybíró Luez János 
uram Konstantinápolyban die 17. Novembris halt meg, én ott 
nem voltara, Váradi István uram ott maradott, ide nem jön. 
az mi volt királybíró uramnak, császár számára vették. Most 
akarom megtalálni az vezért felöle. Én mindenekben nagy-
ságodnak kegyelmességét várván, igaz hűségemet és szolgá-
latomat akarom nagyságodnak megmutatni; valamely ura-
mat szolgálom, igazsággal akarom szolgálni, az vagy fel sem 
veszem szolgálatját. Ezt igen sietséggel írván nagyságodnak, 
mivel ember menő félben lévén, nem sokat informálhatom. Az 
országnak nem Írhattam külön az dolog felöl, több pénzt ne 
siessenek adni, hanem írjanak ide mennél hamarébb; nagy-
ságod penig tudositson szüntelen, én írnék de nincs kitol kül-
deni. Tudom ezután nagyságodnak más gondja leszen. Ezek 
után Isten nagyságodat szerencsés élettel áldja meg. Datum 
Konstantinápoli die 28. Novembris 1661. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Szilvási Bálint m. p. 

P. S. Nagyságod Panajot uram felül irt volt. 0 kegyel-
mének megmondtam nagyságod írását; ugy vagyon, igen ba-
rátságomat tartam Ö kegyelmével, egyet is értünk, de nem 
minden dolgokat communicálhatni, mivel római császár tol-
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mácsa, más fél ezer talléra jár római császártúl, ugy vagyon, 
az mit látok, hogy illendő, communicálok, nekünk nagy fo-
gyatkozásunk van tolmács miatt. 

Az itt való török tisztek az elöbbeni vezérnél császártól 
kik voltak, mindnyájan helyben maradtak, mind, kivévén rc-
szefendi, jancsár aga, jancsár kihaja, tefterdár; csak az csausz 
pasa mázul, nagyságodnak itt is jóakarókat kell fogadni. 

Kividről: Az én kegyelmes uramnak az tekintetes es méltósá-
gos Apafi Mihálynak, Erdély méltóságos fejedelmének etc. nekem ke-
gyelmes uramnak adassék. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemény József erd. tört. eredeti lev. X. köt.) 

II. 

Eleitől fogva ez volt régi kanunja és szokása a mi dicső-
séges császári eleinknek, hogy-midőn valamely ország avagy 
nemzet hatalmas és fényes szárnyai alá hajtották fejeket s 
igaz hűségekben megmaradtanak, hatalmas császári kcgyel-
mességeket meg nem vonták azoktúl, sőt minden ellenségei 
ellen azokat megszokták oltalmazni. Mivel penig ennek előtte 
Barcsai Ákos az mi dicsőséges császári eleink östöl maradt 
Erdély országának fejedelme lévén, Kemény János nevíi tiran-
nus kiszökvén országunkból, egynehány ezer kóborló latrok-
kal, más idegen nemzettel együtt beütvén hatalmasságunk ös-
töl maradt országában, és ellenünk fegyvert fogván akara-
tunk ellen is magát erdélyi fejedelemmé tétette, nagy sok kó-
boroltatási és prédáltatási után Barcsai Ákos fejedelmet is 
megölé. Kihez képest felgerjedvén haragunk, parancsolván 
azért egyik kedves és hü vezérünknek, tekintetes nagyságos 
szerdár Ali passának bémenni östöl maradt Erdély országunk-
ban, és ellenünk felfegyverkezett ellenséginket kitisztítván, 
és az országnak nagy rendei közül egy igaz haza tagját emel-
vén fejedelemnek, azonban az országnak három nemzetből 
álló fő- és közrendeinek közönséges akaratjokból s megegye-
zésekből, azonban penig vezérünk szerdár Ali passának is tet-
széséből választván és emelvén Erdélyországunknak fejede-
lemségére, igaz hazájoknak tagjai közül való nagy rendet 
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Messiás vallásán lévő Apafi Mihály hiv linket, kinek kívánjuk is 
boldog elömenetelit és hatalmasságunk fényes portájához való 
szerencsés uralkodását ki is megmutatván hatalmasságunkhoz 
való igaz hűségét, fejet, hajtván vezérünknek is parancsolatjára; 
megtekintvén azért mi is Apafi Mihály hivttnknek hozzánk való 
hűséges indulatját; negyvenezer aranyra engedtük Erdélyorszá-
gának esztendőnként való adóját, mely negyvenezer arany adó-
nak. minden esztendőnként való megszerzésében és annak ideje 
korán való beszolgáltatásában teljes tehetsége szerint igyeke-
zik, megésküvén fényes portánknak és őstől maradt országunk-
nak igaz hűségére. Az Erdélyországának három nemzetből 
álló státusi is hasonlóképen megesküvén mind hatalmassá-
gunk hűségére; s mind az Apaíi Mihály Erdély országának fe-
jedelmének hűségére, az egész szerdár vezér, Ali passa, békék 
és egyéb főrenden lévő hiveink előtt asseeurálván is magokat^ 
hogy mindenekben engedelmeskednek Apafi Mihály fejedelem-
nek és mint magok választott fejedelmeket s hatalmasságunk 
czirákját megböcsUlik és mint képebelinket ugy uralják s pa-
rancsolatjának engedelmeskednek, és az negyven ezer arany 
adónak megszerzésében szívesen fáradoznak fényes portánkhoz 
való hűségek szerint. Asseeurálván arról is magát Apafi Mihály 
fejedelem, hogy minden fényes portánkhoz illendő hírekről 
tudósít, és egyéb császári méltóságunk megsértődésére való 
dolgokat is eltávoztatni igyekezik. Az oly latrokat penig mint 
Kemény János és ugy mint havasalföldi és moldvai vajdák, 
kik fényes portánktól gyakorta elszoktanak pártolni, s Er-
délyországán általmennek vagy ott maradnak, megfogatja 
és vagy magokat avagy fejőket beküldi, ideértvén azon ha-
vasalföldi és moldvai boérokat is, a kik Erdélyben szaladnak. 
Azonban penig hatalmasságunk földéről, avagy Havasalföldé 
8 Moldváról erdélyi birodalomban szökő jobbágyokat kiadja, 
és országunkat idegen és hamisan felfegyverkezett ellensé-
gink ellen megtartani igyekezik, jóakaróinknak jóakarója, 
ellenséginknek ellensége lészen. Nevezet szerint penig hatal-
masságunk őstől maradt Erdélyországának megígért negyven-
ezer arany adóját, annak ideje korán való beszolgáltatásában 
fényes tárházunkban igaz hűsége és kötelessége szerint teljes 
tehetsége szerint igyekezik; melyről mi is minden császári 
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kegyelmességünket Ígérjük valamíg fényes portánkhoz való 
hűségében megmarad, mindenekben megoltalmazván assecu-
ráljuk és confirmáljuk ez fényes írásunkkal Apafi Mihály hí-
vünket életéig. Datum in Drinápoly Anno 1661. Mense No-
vembri. 

Szultán Mehemet. 

Egykorú másolat (fordítás 1) az erd. Muzeum kézirattárában gr. Kemény-
József Erdély története eredeti levelekben X . kötet. 

III. 

Tugra. 
Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár vég Várad 

várának és ahoz való véghazainak s azokban levő hadainak 
fögondjaviselöje, az tekintetes és nagyságos Húszain passa. 

Hozzám illendő szomzsédságos szolgálatomat ajánlom 
kegyelmednnk, mint szomszéd jóakarómnak, Istentől minden 
jókat kívánok kegyelmednek jóakaróival együtt. Akarjam 
kegyelmedet szomszédságos barátsággal megtalálnom, mivel 
az itt való agák oda alá voltak az magok városi és falui felől 
az zaim s espaják falui felől ottan is az hatalmas császár leg-
istromábúl felkeresvén igaz ugy találták, hogy Hunad várme-
gyében Galu (Gyalu) és az több faluk fel vadnak írva s ujab-
ban hatalmas császár czimere alatt legistromot hoztak ide, 
azért jóakaró szomszédom az jó szomszédság hatalmas csá-
szárhoz való hűség azt kivána, hogy Galu városát és az több 
falukat . . . . parancsola meg kegyelmed, hogy jüjjenek be, 
az hatalmas császár legistromában az mitirtak reájok, hozzák 
meg szép szerével, az több faluk az kik Hunad s Doboka s 
Belső-Szolnok vármegyében fel vadnak irva, annak utána 
azok felül is írok kegyelmednek, csak hogy mostan ezek felöl 
válaszát elvárom kegyelmednek, az mely faluk fel nincsenek 
irva, Isten oltalmazzon, nekem nem kellenek, nem is kivánom ; 
az választ elvárom kegyelmedtől. Ezzel kivánom ez levelem 
találja jó egészségben kegyelmedet. Datum ex Várad, Anno 
1661. die 2. Decern bris. 
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Kívülről: Az tekintetes és nagyságos Apafi Mihály uramnak 
Erdélyországának fejedelmének Magyarországnak és részeinek urá-
nak székeleknek ispánának, nekem szomszéd jó akarómnak adassék. 

Eredetije az erd. Múzeumban. (Gr. Kemény József hrd. tört, ered. levelek-
ben X VI. kötet.) 

IV. 

Én hatalmas győzhetetlen császárunknak tömösvári és 
jenei végvárainak beglerbegje és Erdélyben lévő fényes ha-
dainak főszerdárja Kutziak Mehemet passa ajánlom szolgála, 
tómat nagyságodnak. 

(Ez alatt a török tugra feketén a papirosba nyomva.) 

Az nagyságod postája által nekem irott levelét elvöttem 
melyből nagyságod kívánságát megértettem. Hogy azokat az 
törököket az kik mi alkalmatlanságot cselekedtek;, megbiin-
tetnők. Azért én mindjárást elküldöm zászlóstól, hogy felke-
ressék őket és behozzák s nagyságod meg is hallja, hogy meg-
büntettem, mert az török nemzetben eddig is meg nem enged-
tük , s ezután is meg nem engedjük, hogy aféle illetlen-
séget cselekedjenek. Azért ha ez az ünnep eltetik csötör-
tökön, az vagy pénteken nagyságod bejöjjön, hogy beszél-
gethessek nagyságoddal az Segesvárra indulás felől, mert 
egynehány nappal szállás osztot is kell bocsátanunk; az 
élet oda szállítás felől is kell beszélgetnünk. Mostan érkez-
vén Csakovára 15 személy s 16 ló: azért nagyságod adas-
son czédulát, hogy Vásárhelyről szállítsanak élést nekiek. Az 
mely török visszaviszi ezt az levelet, annak kezibe adják azt 
az czédulát. Annak felette az én quartélyom házi gazdáji én 
nekem gazdálkodni nem akar, az meddig nagyságod czédulá-
ját nem látják, azért kívánom nagyságodtól, hogy én nekem, 
küldjön oly czédulát, az ki szóljon az nagy-sinki bíróknak 
hogy mikor oda küldök, híjában ne járjanak. Az télen ne is 
búsítsam nagyságodat felőle , hanem hogy gazdálkodjanak 
szénáért és élésért. — Annak felette értettem, hogy Káinoki 
Mihály megjött, azért az rácz az kinek adós itt van Kálnokv 
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Mihályt és az portékáját is küldje ide, űzetesse meg neki, mert 
sok ideje, hogy itt vagyon, hadd mehessen haza. Az tatár is 
sok időtől fogva itt várakozik még, 610 tallér még hátra lévén 
fizetésén még, az Kövér Mihály adósságáról, mert esztendő ál-
tal várakozik itt, hadd mondhasson jó emlékezetet nagyságod 
felől. — Erről választ várok nagyságodtól. Ezek után Isten 
szent áldása maradjon nagyságoddal. 

Költ Szász-Megyesen 25. napján karácson havának. 
Anno (1661.) 

P. S. Eddig 6 levelet adott nagyságod Szebenszékbe, 
hogy gazdálkodjanak, két emberemet is küldöttem volt el ve-
lek ; de az nagyságod levelére semmit nem gazdálkodtak, sőt 
azt mondotta az szebeni királybíró, hogy ha Apafi Mihály oda 
megyen is, hogy ha hozzájok lőtet, bizony ő is hozzá lötet; 
még sem gazdálkodik. Azért ha ő az fejedelem az vagy nagy-
ságod? lássa ha megbünteti-e vagy nem. Nagyságod azért ír-
jon Ali passának felőle, én isirok azért, ő nagysága eligazítja. 
De ha ir nagyságod, az levelet hozzák ide, ahoz képest irok 
én is Ali passának ö nagyságának. Azokat az törököket oda 
küldöttem nagyságodhoz, vagy quártélyt vagy Vásárhelyről 
adasson élést nekik. 

Külczlm : Az tekintetes s nagyságos Apafi Miliály uramnak Er-
délyországnak fejedelmének Magyarország hozzá tartozó részeinek 
urának, nekem jó akaró barátomnak adassék. 

(.4 kár oly-fehér vári könyvtár eredetije s Dr. Ötvös Ágoston másolatáról.) 

V. 

Illnstrissime ac Celsissime princeps Domine Domine 
clementissime. Az minden királyoknak királya szent Christus 
urunk nagyságodat erősítse, nyomossá tegye, az nyomorodott 
ország szabadítására, megtartására. 

Kegyelmes uram, ez városnak becsületes tanácsa illen-
dőnek ítélvén, hogy mostan is az mi hír érkezett, nagyságod-
nak tudására légyen, meghagyjá nekem, hogy nagyságodnak 
irnám meg. Széki Sándor deák uramnak ennekelőtte egy ne-
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hány esztendeig radnóti udvar bírónak az veje nemes Dalnoki 
* Mihály uram Deésről tegnapelőtt indulván, tegnap jött ide, 

ki ezt beszélé nekem, s másoknak is; hogy Kemény János 
urunk ő nagyságának mind a négy ezredes kapitáni alatt levő 
katonái bejöttek még az elmúlt héten, egyszersmind 18 zász-
lóval s többen is csoportonként hol 30 hol 15 olyan formán, 
mint tavaly is bejöttek vala. Elüttök járó Szentpáli urain, ki 
most az ünnepen Kolozsvárott volt. de hadait az előtt Megyes 
felé bocsátván, immár maga is utánok ment. Közönségesen 
oda Deés táján az az liir, hogy az nagyságod mellett levő ha-
dakat meglássák, próbálják, s ha szerencsésen járnak, azon-
túl Kemény János uram is vele maradott udvari népével be-
jöjjön, magának és Dalnoki uramnak az bejött katonák közül 
sokan beszéllették. Azonban Szamosujvárt Nagy Jakab 
és Bethlenben is Nagy Bálint száza maradott. A németek a Ti-
szán által feltakarodtak quartéljozni. Kemény János urammal ö 
nagyságával csak egynehányon vannak. Ezt is nyavajás Dalno-
ki uramat Kozárvárnál mint egy harmincz katona reá találván, 
megfosztották, Szent-Péter táján is egy embernek lovát elvevén, 
magát megölték, prédálnak, üldöznek szokások szerént ke-
gyelmes uram, mi ezeket elhittük, s hogy nagyságod is értvén, 
hadaival vigyázatlan ne találtassék, az becsületes tanács én 
általam nagyságodnak megjelenteni akarta, egyébaránt nagy-
ságodat nem terheltem volna. Az ur Jézus Krisztus nagyságo 
dat oltalmazza Dávid erejével és Salamon bölcsességével, bé-
kességével megáldja. 

Beszterczén 30. deezember 1661. 
Nagyságodnak alázatos méltatlan szolgája 

Beszerményi István m. p. 

P. S. Azonban kegyelmes uram érkezék hire, hogy sza-
bad nyereségre kiáltott sok szabad legényekkel beérkezett 
Kolozsvárra Kemény János uram is, egy általjában nagysá-
godat kézre akarják keríteni. 

Kividről : A z méltóságos erdélyi fejedelemnek, nekem kegyel-
mes uramnak ő nagyságának adassék. 

(Erdélyi Muze.um) cjr. Kemény Apparatus epist, suppl.) 
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VI. 

Hozzám illendő tehetséges dologban való szolgálatomat 
ajánlom kegyelmednek. Isten minden jókkal áldja, kivánom. 

Ez levelemmel kelletik kegyelmedet megtalálnom, hogy 
jövének hozzám az gyulai urak, panaszolkodának, hogy az 
jószágokat az erdélyi párton levő urak akarják pusztítani; 
mostan is peniglen fenn nevezett (gyulai) és szegény ujfaiusi 
rácz jobbágyok és az gyulai sanczaságban valók jövének 
hozzám, hogy Bethlen Domokos, és az Tisza István fiai hábor-
gatják őket, és az mint azelőtt néhány esztendőtiil fogván vol-
tanak, mostan abban nem akarja tartani őket, hanem illetlen 
kivánságot kivánnak tőlük, az ki még eddig az gyulai san-
czaságban nem volt szokás; mert mostan Bethlen Domokos 
bizta őket, Kállóban az Vér Mihály kezében, és az Tisza fiai 
az mostoha ifjaik kezében Jókai Cseh Mihály kezében, az fel-
földi pártra; magam is nem tudom, hogy mi annak az oka, 
hanem kérem kegyelmedet mint szomszéd ur barátomat, hogy 
ez dolog felől végezzen, mint Bethlen Domokossal mind pedig 
az Tisza fiaival, hogy az ilyen illetlen dolognak hagyjanak 
békét, ne rontassák, és ne pusztítassák; mert az urat, ha ugy 
leszen az dolog, hatalmas s győzhetetlen császárhoz küldöm és 
kegyelmednek is valami búja ne legyen felőle, hanem az mint 
hogy azelőtt minden háztól egy egy tallért megadtak, mostan 
is azt megadják valahova kívántatik; de az minemű kiván-
ságot kivánnak, liogy minden gabonájoknak fele dézsmáját 
kivánják, az mi eddig szokás nem volt, mostan is annak hagy-
janak békét, hanem ihon ez levelekkel megyen az régi barát-
ságért, az magam emberét Deli Ibraint küldeni kegyelmedhez 
az szegény jobbágyokkal, hanem kegyelmedtől jó választ 
várok. 

Ezen dolog felől kegyelmednek peniglen immár két vers-
beli levelemet is küldtem, és kegyelmed semmi feleletet sem 
tött, hanem immár mostan kegyelmed tudja és látja az dol-
got, hogy azután is én reám is ne vessen. 

Ezek után Isten kegyelmeddel. 
Én az győzhetetlen török császárnak Dunán innen való 
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várainak főgondviselője és hatalmas passája Kucsuk Mehemet 
passa, Tömösvárnak és Jenőnek föpassája, kegyelmednek ba-
rátja, szolgálok. 

Kivü'röl: E z levelem adasse'k Erde'lyországának fejedelmének 
Apafi Mihálynak, nekem régi régi ismerő barátomnak kezében. 

(A károly-fehervári könyvtár eredetije és Dr. Öttős Ágoston másolatáról.) 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak. Isten nagyságodat kedvesivei együtt 
egészséges szerencsés élettel megáldja szíbül kivánjuk. 

Az vajdának ő nagyságának menvén mostan vissza 
kalarasa, nem akarók elmulatni, hogy nagyságodat itt való 
állapotról ne tudósítanék, kévánjuk Istentül ő felségétül, ez 
leveliink találja szerencsés órában, jó egészségben. Száva Mi-
hály uram ő kegyelme ide Drinápolyban az nagyságod mél-
tóságos leveleivel die 2. Januarii érkezett, 4. peniglen az ve-
zérrel ő nagyságával szemben voltunk, nagyságod köszöntő 
és látogató levelét megadtuk, melyet ő nagysága kegyelmes 
szemmel látott, ugy vagyon kegyelmes uram, mikor én nagy-
ságodnak irtam volt ezek felől az dolgok felöl, azt nem tud-
tam, nagyságodnak fő követje jön , mert ahoz képest tud-
tam volna magamat alkalmaztatni és irni, noha mindazon-
által azt megírtam, hogy nagyságod hatalmas császárnak, 
fővezérnek mind maga neve alatt, s mind penig az ország részé-
rül irjon könyörgő leveleket az summának engedése felöl, de 
nagyságod sem maga személyére nem irt, sem az ország. Noha 
nagyságod irt az vezérnek, ő nagysága hitelt adván szavaimnak, 
az mi mondandó leszek, melyet fővezér ő nagysága hitelt adván, 
füleiben vette. Azért kegyelmes uram, noha nagyságodtól és az 
nemes országtól arra való instructiónk nem lévén, de értvén 
itt az dolgok miben fekiisznek és vadnak, az német császár 
részérül is, mivel ő felségének is mostan itt van embere, mely-
ben irta, hogy egyáltaljában ő felsége nem akarja Erdélyt 
hadni, hogy elrontassék, és egyéb újítás légyen az országban, 

VII. 

T Ö h Ö K - M A G Y A R K O R ! E M L É K E K . OKMÁNYTÁR VT, 
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hanem az szultán Szuliman atlmáméjában tartassék meg 
mindenben. így ahozképest kegyelmes uram szépen leirván 
magyarul, azután törökül fordítván, mindenekben azt kívánván, 
az szultán Szuliman athnaméja tartassék meg, és hatalmas 
császárunk mutassa kegyelmességét, és adja meg, állítván 
azt is : az országnak harmad része elvétetett, ugy mint Várad 
minden tartományával, Jenő minden tartományával, Deszni 
minden tartományával, Papmező minden tartományával, Szent-
Jób minden tartományával, Lúgos minden tartományával, 
Karánsebes minden tartományával, azon kivül többeket is, az 
melyek az országnak derekas adóját azok adták, most penig 
az országtál elvétetett és elszakadott, akkor penig kevesebb 
lévén az adó, mostan penig még feljebb neveltetett hogy sem 
az előtt volt. Lehetetlenség, az az elpusztult, romlott ország 
megadhassa, sok szép ratiókkal állítván, kiket mostan, siető 
lévén az dolog, nem irhatok, malyeket ö nagyságának szóval 
is előszámláltunk. Most azért kegyelmes uram abban van az 
dolog, és discursusban vadnak, nagy szeget ütvén fejekben, 
micsoda kimenetelit adja Isten ő felsége tudja, reménységünk 
azonban vagyon, talán Isten, az nagyságod jó szerencséjét 
jóra adja. Az kihajával, reszefendivel szólván s nekiek minden 
dolgokat megbeszélvén, az mint jár elm éjek, jóra látják menni 
az dolgot, csak nagyságodat breviter akarván tudósítani, igy 
értse az dolgot és ezen keményen tartsa magát, és minden 
kévánsága ez légyen. Ali passához is ha embere talál menni, 
ezent állítsa, az fökövetet penig nagyságod el ne bocsássa, 
mig jön válaszunk és Száva uram el nem érkezik, ne talán 
ki tudja, mivel immár régen értésekre van, hogyjün az követ, 
arra ne halasztanánalc az dolog felül, magunkban gondolván, 
ha ez lenne, osztán az főkövetnek is az lévén instructiójában, 
ugy hisszük, Isten bizony jól lészen ; nagyságodat addig bizo-
nyos dologgal nem akarjuk tudósítani, hanem az állapotnak 
mivoltához képest akarók nagyságodat tudósítani. Az mely 
levelet penig nagyságod nékem irt is, megmutatván abban is 
igazságunkat hozájok, az mely illett, megfordítván, azt is az 
vezérnek beadtam, még némelyeket hozzá én is tévén. Az 
jancsár kihája béget mazullá tették. Ezek után Isten nagy-
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ságodat szerencsés élettel tartsa meg. Datnm Drinápoly die 
5. Jannarii 1662. 

Nagyságodnak alázatos szolgáji 
Szilvási Bálintli m. p. 

Szna Mihály m. p. (igy Száva helyett.) 

Kívülről: Illustrissimo Prineipi Domino Domino Michaeli Apafi 
Dei gratia Prineipi Transylvaniae, Partium regni Hungáriáé Domino 
et Siculorum Comiti Domino Domino nobis Clementissimo. 

Eredeti erd Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XI. kötet.) 

VIII. 

Mi az hatalmas vezér szerdár Ali passa ő nagysága meg-
hitt kihája Hasszán beget Istentől jó egészséget kívánunk az jó 
szomszédságban. 

Jóakarónk Kendeffi Gábor, emlékezhettél reá, az ha-
talmas vezértől elválástokkor ugy végeztünk vala, parancso-
latúl hagyatván kegyelmednek, ott az szélben legyen szorgal-
matos vigyázásban, ha az fejedelemtől levelek jönnek vagy 
innen az hatalmas vezértől, az fejedelemnek vagy az ország-
nak szólók küldetnek, minden késedelem nélkül mind oda 
az fejedelemnek s mind mi nekünk megklildözze. Micsoda vi-
gyázás és gondviselés az? Tized napra jő keze által ide az 
fejedelem levele? Ez mostani állapotokban sem órát sem na-
pot nem kellene késni az levelek elküldésivel, mert azoknak 
késedelmezések miatt szokott esni az fogyatkozás. Intjük azért 
kegyelmedet, igen jól meggondolván mire igérte magát, min-
den dolgokat liadjon hátra, minden felé vigyázzon, szeme, 
fiile légyen, és mihelyt vagy onnan az fejedelemtől, vagy in-
nen levelek mennek kezihez, éjjel nappal megküldeni el ne 
mulassa. Ez mostanit is, kiket kezihez küldtünk, minden halo-
gatás nélkül küldje meg az fejedelemnek: Azonban maga 
is kegyelmed jártassa embereit és valamint az dolgok ott benn 
forganak, az szélben lévén kegyelmed, ottan-ottan bennünket 
tudósitson, kedves dolgot cselekszik. Tartsa meg Isten kegyel-
medet jó egészségben. Tömösváratt 7. Januarii 1662. 

Iíaszán kihája bég jóakarója kegyelmednek, m. p. 
2* 
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P. S. Baló László uramnak irtani választ arra, mentettem 
kegyelmedet ez okon, hogy mondja meg, mihent érkeznek ide 
kegyelmedhez, még eddig az olyan levelet kegyelmed mindjárt 
elküldötte, fogyatkozás nem esett kegyelmedtől, hanem má-
soktól. (más kézzel irva.) 

Kívülről : Tekintetes Kendeff i Gábor jóakarónknak adassék 
Kolcz várában. 

Eredeti erd. Maz. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. leu. XI. köt.) 

IX. 

F ő v e z é r n e k s z ó l ó l e v é l p a r i á j a. 
Tekintetes nagyságos vezér passa, hatalmas császárunk 

széles ez világra kiterjedett birodalmának fővezére és gond-
viselője, nekünk jóakaró urunk, Isten nagyságodnak napjait 
sokasítsa, hatalmas császárunk kegyelmét fején sok eszten-
deig tündököltesse. 

Hatalmas császárunkhoz való lmségünk, és nagyságod-
hoz való engedelmességünk kévánván, hogy az ország álla-
potjáról hatalmasságodat tudósítani el ne mulatnék, akarók 
nagyságodnak alázatosan értésére adni: az elmúlt napokban 
Kemény János maga mellé vévén Magyarországban egybe-
gyűjtött sok számú hadakat, német császár német vitézi is nem 
kevesen lévén vele, jött vala be ellenünk, számtalan károkat 
és pusztításokat tévén ez országban minden irgalmasság és 
és könyörületesség nélkül, mti akkor Segesvár városában lé-
vén, az várost is ránk szállotta vala hadaival, azonban érkezék 
segítségünkre Ali passa ő nagysága rendeléséből nagyságos 
Kacsuk Mellemet passa, és érkezésének utána másod nappal 
az ellenséggel megharczolván, Isten hatalmas császárunk erős 
vitézinek adta az győzedelmet, az ellenség ki levágatott, ki az 
országból kifutott. Sőt Kemény János is hova lett, az olta 
nem tudatik, nincsen is több helt ellenség az országban, ha-
nem az mely várakban német császár németeket küldött volt; 
az erdélyi urak közül is sokakat csak erővel tartott maga 
mellett Kemény János, az kik Görgény várában menvén mel-
lőle, az várat is nekünk megadták, magok is hűségünkre jöt-
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tek ; az mely több várakban német császár vitézei vadnak, 
azokat még kezünkhöz nem vehettük, és ha több német liadak 
Magyarország felöl bé nem jöhetnek, bizunk Istenben, hogy 
lasan-lasan vér nélkül azokat is beholdoltathatjuk, csak német 
császárnak több hadai onnan kiviil ne jöhessenek segítségekre 
melyre, nem kétetkedünk benne, hatalmasságtoknak kegyelmes 
gondviselése leszen. Hatalmas császárunk pénzét régen eddig 
meg kellett volna indítanunk, de az ellenségnek ránk jövése 
és megszállása alól szintén most szabadultunk fel, mind az 
ellenség miatt mind az segítségünkre bejött vitézek miatt ez a 
puszta ország annyira elnyomorodott, hogy immár teljesség-
gel éhei halásra jutott, melynek nagyságod ez szerént mehet 
végére ; mindazáltal azon leszünk, az pénznek megindítását nem 
késleljük, magunk is valamit életünkkel értékünkkel, felérünk, 
hatalmas császárunknak tökéletes hűséggel szolgálunk, aláza-
tosan könyörögvén nagyságodnak, esedezzék hatalmas csá-
szárunk előtt, vegye kegyelmében velünk együtt ezt az puszta 
országot, legyen kegyelmességgel és engedelmességgel hozzája. 
Kiért Isten nagyságodat megáldja, én is alázatossággal igye-
kezem megszolgálni teljes eletemben. 

Kelet 1662. jan. végén. 
(hrd. Muz. (/. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XII. kötet.) 

X. 

K a p i t i h á k n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a. 
Adjon Isten sok jót kegyelmeteknek. 
Nekünk irt kegyelmetek levelet elvettük, hogy bennün-

ket tudósított, kegyelmesen agnoscáljuk. Nem tagadhatjuk, 
felette nagy búsulásunk vagyon, látván az országnak napon-
ként való pusztulását, ím nem régen is Kemény János ö ke-
gyelme nemet és magyar hadakkal bejött vala, valamely felé 
elterjedhetett hada ez országben, rettenetes pusztításokat cse-
lekedett, ugy hogy testek, lelkek felett semmiek nem maradt 
az szegény embereknek; ha az summának adása nem paran-
csoltatnék is, csak az szokás szerént való adót is mi bizony 
nem tudjuk, ki adja meg. Az fővezérnek ö nagyságának mi-
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némü levelet irtunk, kegyelmeteknek in paribus kézhez küld-
tük, hogy annál inkább az dolgokat értvén, az szerént is solli-
citálhasson mindeneket; hogy ha penig az summának felsze-
dett részét megindithatnók, akkor derekasabban akarnánk 
irni, melyet eddig nem halasztottunk volna, ha az Kemény 
János uram ő kegyelme reánk jövetele meg nem gátolja vala ; 
de azon leszünk, sokára ne halaszszuk. Ha tudakozzák ke-
kegyelmetektől állapotunkat, megmondhatja, az követek indu-
lásának és pénzbevitelének haladékja az feljebb megirt aka-
dály miatt lett, mi valamit er'jnkkel, szorgalmatosságunkkal 
felérünk s ettől az nyomorult puszta országtól is kitelik, hatal-
mas császárunknak szolgálni készek vagyunk, de az mi lehe-
tetlen, ha kötelesek is vagyunk rá, haszontalanság. Ali pas-
sának is ö nagyságának, ne gondolkozzék kegyelmetek, ezzel 
ellenkezőt írjunk, avagy izenjünk, de ha különben informálja 
az portát, arról nem tehetünk. 

Kelet 1662. január vége. 
(Lrd. Muz. gr. Kemény József] brd. tört. ered. lev. XII. kötet.) 

XI. 

A Messiás rendén levő nagy fejedelmeknek dicsekedő 
öröme stb. mostani erdélyi fejedelem Apafi Mihály stb. 

Császári írásunkat vévén, legyen értésedre, hogy te a 
mi császári kegyelmességünkböl erdélyi fejedelemségre creál-
tatván ; benned levő hűséged szerént miolta fejedelemmé lőt-
tél, ez mi királyok refugiuma gyanánt levő fényes portánkhoz 
hűségét praestálván, az Ígérted adót is beadtad; a méltóságos 
nagyeszű világigazgató szerdárral vezér Ali passával is vala-
miről conferáltatok, mind azokat is beteljesítetted ; maga sor-
sával meg nem elégedő, fényes portám ellen rugodozó átkozott 
rebellis Kemény János maga mellé holmi orráig látó latrokat 
vévén, Segesvárrá rád jött és midőn Erdélyországa lakosinak 
állapotjok már megcsendesedett volna, ujabb tüzet gerjeszt-
vén, mind a szegénységre, mind az országnak egyéb la-
kosaira romlást és veszedelmet hozó szándékkal munká-
lodása közben, méltóságos fejedelmi rendim közül jenei te-
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kintetes Kucsuk Mehmed passával együtt tőlünk a havasal-
földi haddal is segitségtekre küldetvén, te is velek meg-
egyezve, természeti virilitásod szerént reájok menvén, azok-
nak annyi erejek nem volt, hogy nektek resistálhassanak, ha-
nem feles latrai elhullván, szégyennel szaladoztanak el, feles 
zászlójokat és egyéb lőszerszámokat elnyervén, melyről mi-
dőn tőletek tudósíttattunk volna, hogy eziránt való szolgálatod-
nak mi is háláját megmutatnék, im császári kegyelmcssé-
giinkböl két rendbeli császári köntösöket küldöttünk császári 
levelünkkel együtt : melyek is érkezvén s a régi szokássze-
rént obviálván, öltözd fel és mint eddig, ugy ezután is Istent 
hiván segítségül, fejedelmeskedjél, az országot megtartsd, an-
nak szegénységét protegáld, fényes portámhoz hü légy, embe-
rid mind egyre jöjjenek, mennjenek, hogy igy mind az ország 
igaz szolgálatban, s mind .magad egyenes hűségben találtat-
ván, sem az országnak sem annak alsó és felső lakosinak, se 
tőlünk se mástól semmi bántódása ne legyen, sőt kiki csendes 
elmével követvén, élhessen maga alkalmatosságával, melyet 
elsőben is magad igy értvén, másoknak is igy add értésére. A 
kik az erdélyi lakosok közül még melletted nincsenek, azokat 
is jó és biztató assecuratióval magad mellé gyűjteni igyekez-
zél, hogy aztán mindnyáján egyező értelemmel, erővel vigyáz-
hassatok a világ négy plágáira. Feljebb említett szerdárunk-
kal is a jó correspondentiát continuálva a hűségnek lineáján 
kihágj. Ezeket igy érts, császári nemes czimerünkbe is igy 
higyj. Költ Drinápolyban decembernek közepi táján Anno 
1072. a Mohamede (=1662 . január végén). 

Szultán Mchemed. 
Alulról: Kemény János megvetteteae iránt irt levele a török 

császárnak a fejedelemhez. 

(Rozsnyai D. gyűjteménye, gróf Miké Imre ur birtokában ) 

XII. 

Kegyelmes uram. 
Bokrosával érkezvén Kucsuk Mehemet passátói és vá-

radi Húszain passátói az levelek és hirek, hogy Isten Kemény 
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János uramnak hadait megszégyenítette, nem jővén nagyságod-
tól semmi levél, noha mások hitelt adtanak, de én kételkedvén, 
bizonyosan való megértésire akarván emberemet bocsátanom, az 
vezérnek ő nagyságának is értésére adtam. Melynek alkalma-
tosságával parancsola az vezér ö nagysága, maga nevivel nagy-
ságodnak írjam meg. Az mint nagyságod az országgal együtt 
elvégezte, hatalmas császárhoz az summával és adóval az há-
rom nemzetből foköveteket küldjenek, ő nagysága mind az 
kénesnek mennyiségét, s mind az követeknek bemenetelit az 
Cselebi által értésire adván hatalmas császárunknak, hogy ő 
hatalmassága előtt hazugságban ne maradjon, s nagyságod is 
az országgal együtt derék hitelt szerezzen magának, valóban 
kéreti ő nagysága nagyságodat, ne késsék nagyságod az 
hátra maradott pénzt Beszterczéről elhozatni, ha ugy van, 
hogy Isten az ellenkező feleket már megszégyenítette, és az 
követeket is késedelem nélkül méltóztassék megindítani, mert 
hatalmas császár bizonyos ur emberit küldötte az kincsért, ki 
mind addig itt várakozásban lészen, mig az követek elérkeznek 
az hátra maradott pénzzel. Ha pedig nagyságod meg nem indít-
hatja, tudósítsa nagyságod akadályiról valóságosan az vezért ö 
nagyságát, s Kucsak Mehemet passával is írasson nagyságod. 

Egyéb dolgokban is valami szüksége nagyságodnak lé-
szen, nagyságod az vezérnek ő nagyságának adja értésire, 
igíri mindenekben nagyságodhoz atyai jóakaratját. Nagysá-
godnak az kihája bég, csausz pasa, tolmács szolgálatjokat 
ajánlják és Istentől jó egészséget és ellenségin való diadalmat 
kívánnak. Én is nagyságodnak alázatos szolgája kívánom szi-
vemből, Isten az mostan lengedező híreket tegye valóságossá 
és minden gonoszakarói ellen oltalmazza, ellenségit szégye-
nitse. Sok írásomnak olvasásával nagyságodat terhelni nem 
akarom. Fábián uram mindenekről nagyságodat szóval bövön 
informálhatja. Tartsa meg Isteni nagyságodat sokáig jó egész-
ségben. Datum Tömösvarini die 2. Februarii Anno 1662. 

Nagyságodnak alázatos hive, szegény szolgája 
Baló László m. p. 

Kívülről: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek Apafi Mihály 
uramnak ö nagyságának, nekem kegyelmes uramnak adassék. 
Eredeti. Erdélyi Muzeum. (Gróf Kemény József Erdély tört. ered. lev. 

XI. kötet.) 
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XIII. 

Perillustris et Generose Domine Domine et Amice obser-
vandissime etc. 

Salutem et officiorum atque studiorum commendationem. 
Quamvis Vestrae Generositati nuper scripserim, et meam 

promptam observantiam indicaverim, nullám tamem occasio-
nem oinittere possum, qua debitae memoriae testimonium ex-
hibere valeam. Nunc maximé id etiam praestare svadét debita 
gratulatio, cum laetissimus audiverim Celsissimi Vestri Prin-
cipis Papin contra suos hostes insignem Yictoriam, sicque re-
stabilitam confirmationem. Profecto qui bonum istius Tran-
sylvani Regni et contiguorum locorum optat, Jaetari debet; 
quia si beJlicus ottomanus apparatus denuo redire coactus fu-
erit, per multos annos turbas, captivitates, caedes promovebit, 
ac tandem cum rei christianae detrimento finis erit. Neque hoc 
Germaniae Caesarem latét, qui omnem inpendit conatum, ut 
coníusas res componat, iclque Vestra Generositas certo sei at, 
seel Hnngarorum insolentiam frenare minimé potest, sicque ad 
arma inclinare false putatur : Ilispanici Regis turbitae res, et 
Gallorum ac Svecorum iloridae, Caesarem cogiunt ottomanicam 
continuatam expetere amicitiam. llaec viro generoso Amico in-
dicare volui, ut eo quo modo possum vestra prosequar vota, 
mcumque vividum aflectum exhibeam. Interimque Generositas 
Yestra benigno amore commemoratum Maseellinum habere ve-
lit, et apud Celsissimum Principem, si occasio detur vestrisque 
mandatis me honorare, atque diutissime valeat. Yestrae gene-
rositatis 

Generosissimum Dominum Paphi, qui erat hie Legátus 
captivus meo nomiuo quaeso veneretur G. V. 

Amicus fidelis et cordatissimus 
Jo Mascellini m. p. 

Datum Perae Constantinopolis die 13. Februarii 1G62. 
secundum novum K. 

Kividről: Perillustri et Generoso Domino Domino Petro Diaco 
Bogdano Domino et amico observandissimo. 

£tí,xöv ápxovxav xov ^etpov ßoj'Bavov Staxov Transylvaniae. 
Eredeti. Erdélyi Muzeum. (Or. Kemény József hrd. tört. lev. XI. kötet) 
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XIV. 

Méltóságos uri fö- és nemes rendek, nekünk bizodalmas 
uraink, és atyánkfiai! 

Segesvárról 8-a praesentis Íratott nagyságtok kegyelme-
tek levelit illendő böeslilettel, és szeretettel elvöttök, nemzetes 
Mikó Miklós és Pekri István uramék által szóval való izene-
teket is megértettük : Bizony dolog, mi is keservesen érezzük 
szegény hazánknak ily boldogtalanságra való jutását, mely-
ből a nagy hatalmas Istennek ereje csak, mely kiszabadít-
hatja, szabadítsa is, és engedjen már valaha megpihenést, szü-
bül kívánjuk. 

Magunk személyünknek ez várral együtt mostani feje-
delmünk hűségére, és az ország uniójára való redeálásunk 
felöl való nagyságtok kegyelmetek szép intésit is mind levelé-
ből, mind Mikó Miklós, és Pekri István uramék által való ize-
netiből nagyságtoknak kegyelmeteknek megértettük. Óvjon 
Isten annak csak gondolatától is bennünket, hogy hazánktól 
elszakadjunk, sőt annak vérünk hullásával is szolgálni igye-
kezünk, mostani méltóságos fejedelmünk Miségitől, szolgalat-
jától is idegenkedjünk, sőt ha annak megmutatására való al-
kalmatosságok szabadságunkban állanának, csak egy óráig is 
magunkat nem vonogatnók a nagyságtok kegyelmetök közi-
ben való meneteltől. De elég nyilván lehet az nagyságtoknál, 
kegyelmeteknél, hogy alkalmas időtől fogva ez helyben is, 
melyben magunk házunk népével most nyomorgunk, római 
császár Ö felsége praesidiuma vagyon, mely szegény előbbeni 
urunk*) esete után sokkal mégis többittetett, az kik ez hely-
nek kapujának kulcsát minden dispositióval és authoritással 
annyira magoknak vötték, hogy itt másnak még maga javai-
ból is disponálni sem engednek, nem hogy legkisebb dologban 
is tőlünk fiiggenének. Jó lélekkel írjuk nagy ságtoknak, ke-
gyeimeteknek, egy emberünk ki nem megyen, bé nem jü, kit 
igen meg nem vizsgálnának, sőt csak egy paraszt embert is 
valahonnan ha hoz nekünk levelet, mihez képest Ítéljen ke-
gyesen felőlünk, van-e hatalmunkban feleségeinkkel gyerme-

*) Tudni illik Kemény János. 
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keinkkel, javainkkal az innen való kimenetelre, annál inkább az 
várnak feladására, holott az urunk ő nagysága, nagyságtok, 
kegyelmetek Mikó Miklós és Pekri István uramék által kül-
dött leveleknek elvitelekre, és ö kegyelmekkel való szemben 
léteire is az szamosujvári commendánstól nagy adoratióval 
nyertünk szabadságot. így értvén azért nagyságtok, és ke-
gyelmetek az mi szoros ügyünket, és mostani állapotunkat, 
kérjük igen bizodalmason nagyságtokat, kegyelmeteket azon, 
ne Ítéljen ugy felölünk mint engedetlen, avagy vakmerő fiai 
felöl hazánknak, hanem mint kiket az kéntelenség szoritott el 
nagyságtoktól, kegyelmetektől, és megfontolván igaz mentsé-
günket, adjanak hiteltannak, ne is igyekezzenek kin levő ke-
vésjószágunkban, s javainkban bennünket megkárosítani, sőt 
méltóztassanak intereedálni urunk ő nagysága méltóságos te-
kintete előtt azon, az kiknek közülünk jószágok eddig elfog-
laltattak is, restituáltassanak, holott sem hazánkhoz, sem ö 
nagyságához való idegenségtől nem viseltetünk, az erőszak 
tevő alkalmatlanságok ha meggátoltak, arról nem tehetünk. 
Mely nagyságtok, kegyelmetek hozzánk megmutatandó jóaka-
ratokért Istentől is áldást várhatnak, minket is az magok 
szolgálatjára annyival inkább köteleznek. Ajánljuk ezek után 
Istennek oltalma alá nagyságtokat kegyelmeteket. Datum in 
arce Bethlen 17. Februarii Anno 1662. 

Nagyságtok, kegyelmeteknek szeretettel szolgálnak 
Bethlenvárában levő fő- és nemes ren-

dek közönségesen m. p. 
Kívülről: Az méltóságos erdélyi fejedelem kegyelmes urunk ö 

nagysága mellett mostan levő tekintetes uri fő- és nemesrendek-
nek, nekünk bizodalmas jóakaró urainknak , s kedves atyánkfiainak 
adassék. 

(.Erdélyi Muzeuni gr. Kemény Apparatus epist. suppl.) 

XV. 

A. 
Török császár levelének pariája 24. febr. 1662. 
Erdélyi fejedelem Apafi Mihály. 
Az mely három esztendei adót beküldöttél, ugy mint 480 

erszény pénzt, azonkívül az előbbi 220 erszény pénzt leveled-
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del együtt Sárpataki Márton beszolgáltatta azt is. Leveledet 
vévén, császári szokásunk szerint Mehemet vezérünk kezében 
adtuk, elolvastatván vélle, értelmét vettük, s mindenekben 
megértettük, s szokás szerint az követtel szemben lettünk, s 
szemben lévén velünk, az három esztendőről való adót beszol-
gáltatta, mi is arról bizonyság levelet adtunk. Véghez vivén 
követségeket, tőlünk liazájokban kéredzvén, üresen őköt 
nem bocsátottuk, hanem császárságunkhoz való hűségedért 
két kaftánt küldöttünk. Az kaftánokkal küldöttük mi agánkat 
haszaki Meliemed agát. Oda érkezvén levelünkkel, az kaftá-
nokat felvévén, kivánjuk legyen jódra. Erdélyre s annak sze-
gényire viselj gondot s a szokott adót annak idejében beszol-
gáltassad fogyatkozás nélkül. Az mely pénz még hátra maradt, 
arról is gondot viselj , az mi császári hatalmasságunktól ke-
zedhez adatott hatalmat ki ne ad kezedből. Erdélyországban 
mi hirek legyenek, szüntelen tudósitsad hatalmasságunkat 
azokról. 

B. 
Fővezér levelének pariája. 
Jóakaróm, erdélyi fejedelem Apafi Mihály. 
Az mely követeket Erdélyből leveleddel együtt ide kiil 

döttél az három esztendei adóval s 220 erszény pénzzel, meg-
adták. Az követeket szokás szerént császárral ö hatalmassá-
gával szemben juttatván, igen böeslilettel látta őköt. Isten éltet-
vén hatalmas császárunkat, adja Isten mindenkoron becsületes 
légyen dolgod hatalmas császár előtt. Hatalmas császárunk 
két kaftánt küldött llaszaki Mehemed agával, s mi is levelet 
küldöttünk tőle; oda érkezvén az levél az kaftánokkal együtt 
s felvévén az kaftánokot, légyen becsületedre. Az erdélyi sze-
génységre viselj gondot, oltalmazzad, s az erdélyi szokott adót 
annak idejében fogyatkozás nélkül beküldjed, mit hatalmas 
császár fog parancsolni, abban fogyatkozás nélkül igyekezzél 
eljárni, neked is ugy lészen jódra s nagy méltósagra mégy. 
Az erdélyi dolgokról ottan-ottan fogyatkozás nélkül tudósitsad 
hatalmas császárunkat. 

Egykorú másolat. Erdélyi Muzeum (Gr. Kemény József erei. tört. XI 
kötet) 
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XVI. 

A. 
Ulustrissime Domine Princeps. 
Vicine nobis benevole. 
Isten ö felsége most minékünk is kevés pilienést mutat-

ván, az alatt nem akarván elmulasztani egyszersmind leve-
lünk és liivünk által kegyelmedet meg nem látogatni, kíván-
ván Istentől szivünk szerint, levelünk, hivünk találja kegyel-
medet szerencsés órában, kévánt jó egészségben, süt penig 
hátra maradott gonosz akaróit Isten szégyenitse meg, ha kik 
volnának, és tisztességes székit Isten tégye hosszú ideig ál-
landóvá. Ez mellett akarván az kegyelmedhez való igaz jóa-
karó szomszédi, atyafiúi szeretetünket megmutatni, mivel egy 
Istenünk és császárunk lévén, expediáltuk kegyelmedhez 
jámbor hívünket Buhus Bűzöket, mely hivünk által kegyel-
mednek bővebben izentünk mindenekről, noha kegyelmed kö-
vetje által is izentünk volt, de most bővebben kérvén azon 
kegyelmedet szeretettel, szavainak adjon hitelt. Az itt való lii-
rek felől penig kegyelmednek írhatjuk, az tatár hám Muszka-
országból megjött nagy prédával, az kozákok is hozzá szál-
lottak. Egyéb aránt nem kételkedvén kegyelmed az mi szom-
szédi jóakaratunkban, hogy mind az két részről való szélbeli 
emberek jöhessenek, mehessenek békével, kegyelmed miné-
künk parancsoljon, jó szívvel leszünk, mert az mi részünkről 
kegyelmednek való kedvességünket el nem mulatjuk, mivel 
Isten kegyelméből császár hívei vagyunk, az jó egyességet kell 
követnünk, kegyelmed megnyugodt elmével légyen az mi 
atyafiúi szeretetünkben, mert fogyatkozást nem talál. Tartsa 
Isten jó egészségben kegyelmedet. Datum in Jász, die 27. Fe-
li ruarii 1662. 

Illustrissimae Dominations Vestrae vicinus benevolus 
Isztratia Dobisa Princeps Moldáviáé. 

(Ez alatt a vajda sajátkezű oláh névaláírása.) 

P. S. Kegyelmednek most hamarsággal, kevés ajándé-
kocskát mit küldhettünk, követvén kegyelmedet szeretettel 
kérjük, vegye sok gyanánt jó néven, Isten ő felsége életünket 
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boldogítván, kegyelmednek többel igyekezünk kedveskedni 
ennek utána etc. 

Kivülrol: Illustrissimo Domino Principi Michaeli Apafi, Dei gra-
tia Principi Transylvaniae, partium Regni Hungáriáé Domino et Si-
culorum eomiti, Domino vicino nobis benevolo. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Krd. tört. XI. kötet.) 

B. 
Generose Vicine, nobis bene vole. 
Isten kegyelmedet minden idvességes jókkal áldja meg. 
Ez mostani alkalmatosság adatván most mi nékünk is, 

jámbor böcsü (igy) hivllnket bocsátottuk az fejedelemhez, ő ke-
gyelméhez, és igy nem akartuk elmulatni kegyelmedet e leve-
lünk által meg nem látogatni, adja Isten ö felsége egyszersmind 
levelünk és böcsüietes hivünk találja kegyelmedet szerencsés 
órában és jó egészségben. Ez mellett kegyelmedet szeretettel re-
quiráljuk, mint jóakaró barátunkat, az fejedeleni előtt kegyel-
med légyen jó emlékezettel az mi hivünk mellett sőt penig ke-
gyelmed minden dolgokat valamiképen kegyelmeddel itt beszél-
lettem, eleiben ő kegyelmének adja, hogy minden jó dolgoknak, 
melyek hasznosok lennének mind az ő kegyelme birodalmá-
nak, mind penig az mi birodalmunknak, azoknak ő kegyelnie 
légyen követője, hogy mind az két részről az szélbeliek jár-
hassanak békével, innen is oda mehessenek és békével jöhes-
senek ; hasonlóképen hogy az jó atyafiúi szeretet és az régi 
jó szomszédság megerősödjék, minden arra nézendő jó dol-
goknak vagyunk elkövetői, melyben ő kegyelme fogyatkozást 
nem talál. Kegyelmed is bennünket jóakaró szomszédjának 
tartson, minekünk parancsoljon, valamiben kívántatik jóaka-
ratunk, kegyelmed meg nem fogyatkozik. Tartsa meg Isten 
kegyelmedet jó egészségben. Datum in Jasz die 27. Februa-
rii 1662. 

Generosae Dominationis Vestrae vicinus benevolus 
Isztratia Dabisa Priceps Moldáviáé. 

(Alatta a vajda sajátkezű oláh névaláírása.) 
Kivülrol: Generoso Domino Petro Litterato Domino Amico no-

bis benevolo. 

Eredeti. Erd. Muz, (Gr. Kern. Józs. Erd. tért. XI kötet.) 
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XVII. 

Ilustrissime Domine Princeps, vicine nobis benevole. 
Akarók kegyelmednek értésére adni, mivel vala áros 

emberek pénzt adtak volt Béldi Pál uram pogány rabságából 
mikor megváltozott, liagyott itt az áros emberek kezében va-
lami ezüst marhákot, zálagban, két ezer tallér érő marhákot, 
praeíigálván napot, ha az napon ugy mint két holnapra az 
pénzt meg nem adná ö kegyelme, tehát az záloghoz nyúlja-
nak az árros emberek és oszszák fel köztök; immár nem csak 
két holnapja tölt, hanem majd esztendeje lészen, miolta az 
zálogit tartják, noha eddig is eltékozolták volna, de mi az ő 
kegyelme tekintetiért nem engedtük, hanem megtartattuk vél-
lek ; az áros emberek penig s minden nap busitnak bennün-
ket, mert jól tudja kegyelmed, ők pénzzel szoktak kereskedni, 
nem hogy esztendeig állana kétezer tallérok hijában, de csak 
egy hétig is ha áll, nékik káros. Annak okáért kegyelmedet 
szeretettel kérjük ő kegyelmének eleiben adni, mert talám 
most ott K mellett, az pénzt ő kegyelme küldje meg, 
az marháit vitesse el, vagy penig ha ö kegyelme az pénzt 
nem küldi, küldjön bizonyos választ, tudhassák az áros embe-
rek is mihez tartani magokol; mert az zálogok egy néhány 
kézben forgottak, egyiktől pénzt vettek summával és másnak 
fizettek, másodiknak, harmadiknak mind ugy, már nem győ-
zik tovább tartani, ö kegyelme avagy az pénzt, avagy bizo-
nyos választ küldjön. Tartsa meg Isten kegyelmedet sokáig 
jó egészségben. Datum in Jasz, die 1. Mártii Anno 1662. 

Illustrissimae Dominationis Yestrae vicinus benevolus. 
Eustratius Dabisa, Prineeps Moldáviáé. 
(A vajda sajátkezű oláh névaláírása.) 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. XI, kötet.) 

XVIII. 

Kegyelmes uram! 
Az gyulai olaj-bégnek ő kegyelmének, az mely szol-

gája Szamos-Ujváratt vagyon, mivel Ígértem volt levelet Ébe-
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Iiyi István uramnak felőle, melynek elküldését Csepregi uram 
vállalván fel, mivel arra való válasz késedelmezik vala, ujob-
ban innét bizonyos emberemet és levelemet küldtem volt Sza-
mos-Újvárra, irván Ébenyi István uramnak, hogy ha szintén 
a német commendáns hatalma alatt volna is a zab, maga pén-
zén vegye meg ö kegyelme, én contentálom róla; honnét 
emberem ez órában érkezvén meg, minémü levelet hozott 
Ébenyi uramtól, nagyságodnak in specie oda küldtem, mind 
azért, hogy az rab felől az olaj-bég ő kegyelme bizonyost 
érthessen, de sokkal inkább azért, hogy az ujabb, ujabb né-
meteknek az országba \aló bejüvetelit nagyságod tudhassa, 
melylyel ez haza baja naponként öregbedik. Nagyságod más 
becsületes tanácsi rend híveivel is az dolgot communicálván, 
az én vékony tetszésemből, az kurtányságot az mezőségre ki-
küldené, élnének ők inkább abból, az melyet az német maga 
számára ellenünk extorqueál. Tudom kegyelmes uram, hogy 
ebben is vagyon difficultas, mivel nagyságodnak s az ország-
nak expeditus követje lévén Bécsbe, még az meg nem jött. 
De kegyelmes uram az más fél nem várakozik arra, az egész 
mezőséget elpusztítja, s magát naponként erősiti. Én írom 
csak az magam vékony tetszését, hagyván az nagyságod bölcs 
ítéletire. Annak felette mivel feleségemet, gyermekimet Mára-
marosból kihozattam, itt vadnak; Nagyságodnak alázatoson 
megszolgálom, ha az török vitézek Sínkről megindulnak, küld-
jön egy emberséges emberrel együtt vagy két török őrzőt ide, 
ne légyen alkalmatlankodás házam táján. Éltesse Isten nagy-
ságodat jó egészségben. Datum in Keresd. 1. Mártii Anno Do-
mini 1662. 

Nagyságodnak alázatos liive 
Betlen János. m. p. 

Kívülről: Az méltóságos erdélyi fejedelenmek, nekem kegyel-
mes uramnak adassék. 

Eredeti erd. Muzeum. (Gr. Kemény József Erd. tört. XI. kötet.) 
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XIX. 

Az fővezér ő nagysága levelének par iája. 
Az Messiás vallásán lévő fejedelmek között dicsőséges 

fejedelem Apafi Mihály, nekünk jóakarónk. Ajánljuk jóaka-
ratunkat, kévánjuk is, hogy hatalmas császárunk szolgalatjára 
és szerencséjére Isten sokáig éltessen. 

Nekünk jóakarónk, hatalmas császárunk akaratjából 
tétetvén erdélyi fejedelemmé, mioltától fogva fejedelem lőttél, 
és hatalmas császár országát birod, az oltátol fogva minden-
koron igaz valál hatalmas császárunkhoz. Ezenkívül Ali pas-
sával tött minden nemű fogadásidat, Ígéretedet is az summa 
felől igazán beteljesítetted, egyéb dolgok felöl is valamelyekről 
vélle beszélettél, azokban is igazság találtott. Az áruló Ke-
mény János magához hasonló kóborlókat szélyel kóborlásával 
egyben gyűjtvén reád m e . . . Segesvárra, ott megszorítván és 
környűl vévén, magadra és az országra akart nagy vesze-
delmet hozni, de Istennek hála jenei Kucsuk Mehemet passá-
val, az oláh és magad hadaiddal együtt, bátor és víg szüvvel 
reájok mentetek, és Isten akaratjából őket megvervén, dob-
jokot, zászlóikat, ágyujokat elnyertétek, némelyeket fegyver 
nek élivel levágván, némelyeket szélyel eloszlatván és futam-
tatván. Mely jó és örvendetes híreket hatalmas csásárunknak 
magunk értésire adtunk, mely hü és igaz szolgálatotok ha-
talmas császárunk előtt igen kedves vala. Mely jóakaratjából 
és hozzád való szeretetibői két kaftánt küldött maga levelivel 
együtt; melyet felöltözvén, viseld jó egészséggel, és az erdélyi 
fejedelemséget is életedig bírjad, az országnak mind felső s 
alsó rendeit is igazsággal igazgassad. 

Hallod-é jóakaró barátom, te lévén immárErdélynek feje-
delme, azon iigyekezzél, hogy hatalmas császárunknak, kik 
még eddig fejet nem hajtottak is, fejet hajtsanak és igazak 
legyenek ; magad is tiszta szivedből hatalmas császárunkhoz 
igaz légy, mint eddig voltál. Ezentúl immár Erdélyországban 
lévő fő, köz és szegény rendek békességben hatalmas császár 
szárnyai alatt lakjanak, se török se egyéb féle nemzetségtől 
semmi féle bántodások nem lészen, szabados járások és keres-

TÖRCÍK-1IAQYABKOKI E M L É K E K . OKMÁNYTÁR V I . 3 



34 1662. MARC. 17. 

keclések lehet, melyet hatalmas császárunk néked küldött le-
velében megirt voltaképen, melyet mind az egész országban 
s mind pedig az magad mellett levő emberidnek értésekre 
adjad és meghirdessed. Az kik penig még eddig fejet nem 
hajtottak, azokat is hivassad, azok felett szemeidet, füleidet 
nyitva tartsad, vigyázásban légy, s az mit értesz, hallasz, min-
deneket Ali passával közöld, az portát is hasonlóképen, min-
denekrül tudósitsd. Isten velünk. íratott Drinápolyban. 1072. 
(=1662.) 

P. S. Az oláh vajdának küldött leveledet, melyet kéret-
ted, hogy ide beküldjön, beküidötte. Az oláh vajdának kül-
dött leveledet beküidötte ide be, melyben irtál vala az áruló 
Kemény Jánosnak megveretése felöl, melyből hatalmas csá-
szárunkhoz győzhetetlen való mind az magad, s mind penig az 
ország szolgálatját értésire adtuk, mely igaz cselekedetekért 
és hüségtekért hatalmas császárunk 400 erszény pénzt az 
summában elengedett, melyet az egész orságnak hirdess meg, 
mely hatalmas császárunk kegyelmességén ők is örvendez-
hessenek. 
Egykorú másolat. Erdtilyi Muzeum (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. 

lev. XI. kötet.) 

XX. 

Interpretatio Litterae Illustrissimi Magni Cancellarii 
Portae Ottomanicae ad Excelentem Principem Transylvaniae 
Dominum Michaelem Apafi. Anno 1(362. Mártii 3. 

Titulus. 
Post Salutem et oblationem dilectionis et officiorum nostro-

rnm, notum vobis facimus, quod piacúit Serenissimo et invictis-
simo Imperátori nostro et Illustrissimo et Excellentissimo Supre-
mo Vesirio quod Magnicentia Vestra monstravit suam sinceram 
fidelitatem in servitio fulgidae Portae, et egistis rem vestram cum 
honore Imperii nostri, propterea rogamus Deum pro vobis. Mihi 
dilecte quando Magnicentia Vestra serviet cum tali fidelitate et 
sinceritate, non solum in parte suae Majestatis habebitis omni-
modo adjutoria, et exercitus Imperialis erit promptus ad vestra 
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servitia, sed etiam habebitis aestimationem et gratiam, hoc pro 
cerfco habeat. Mihi dilecte, vos ad nie non scripsistis litteras. 
aed ego in multis vestris necessariis negotiis adfui, et tam-
quam bonus amicus vester mea officia ad servitia vestra prae 
stavi, sicuti potest intelJigere ex litteris Domini oratoris vestri. 
Magnificus Dominus Chiuzuk Mehmet Passa est noster, pro-
pterea scripsi ad suam Dominationem, ut sit bonus amicus ve-
ster, vos etiam eritis cum illo boni Amici, et scribatis ad nos 
significantes vestrum statum, manentes stabiles et firmi in fide-
litatem et sinceritatem suae Majestatis et videbitis signa gra-
tiae Imperialis suae. 

Sit pax obedientibus verbo Dei 
Mellemet Saniisade 

Cancellarius etc. 
Hivatalos forditás mely Mike S. ur tulajdona). 

XXI. 

Generosi, Prudentes ac Circumspecti Domini et Amici 
mihi observandissimi etc. 

Servitiorum meorum paratissimam Commendation em. 
Idvezíilt kegyelmes uram édes atyám reméntelen szomorú 
eseti után is igyekeztem hazámnak s édes nemzetemnek szol-
gálni, megemésztő tüzéből kiragadni, mivel hogy láttam az 
török nemzetnek sarczoltató igáját és nyomorgató karját sem 
miképen nemhogy szűnnék, de mind eddig is megárnyékozó 
reménségét is szegény hazámnak magyar nemzetemnek 
megmaradhatása, annál inkább szabadságának helyére állit-
hatása felöl sohonnan nem remélhetvén azokon az utakon, 
melyeket az pogány nemzet szegény hazának szeme eleiben 
festett sziliül taszitott, nem szánván fáradságomat s egyszer-
smind kicsiny értékemet is nem kímélvén, egyszer római csá-
szárhoz, dirovált (derivált?) kötelességemnek akarván meg-
felelni, az ö felsége kegyelmességéhez továbbra is folyamodni 
hazámnak oltalmazása felől böcsiiletes főrend atyánkfiai értel-
mekből, kik megmaradtak még is állhatatosan egyszer tött 
szövetségekben, küldtem vala fel ö felségéhez bizonyos embe-
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rimet, kik közül meg is érkezvén, micsoda kegyelmességét 
akarja ö felsége, nekem küldött és páter Kászoni Márton uram 
leveléből megértheti, kiket igaz párban kegyelmeteknek be-
küldöttem. Eddig is reménségünk és várakozásunk lőtt ugyan 
minden emberi Ítélet felett, minémüképen akart légyen ő 
felsége annak az szegény hazának succurrálni, ezt tapasztal-
ható és láthatóképen az valóságok megbizonyítják, mostan 
sokkal nagyobb mértékben járulván az ő felsége kegyelmes-
sége, szükség ideje is most lévén az ki kévánja hazája javát, 
most ügyekezzék annak előmozdításában munkálkodni. Ke-
gyelmeteket azért atyafiúi szeretettel kérem és intem is ez 
alkalmatosságot el ne mulassa, hanem elégséges plenipotentiá-
val és instructióval expediálandó követ atyánkfiai által légyen 
jelen itt Aranyos-Medgyesen, hogy kegyelmetekkel egyező ér-
telemmel, az követ ur jelenlétében, valamire az ur Isten segit, 
végezhessünk hazánk dolgai felöl, mely kegyelmetek atyjafiai-
nak jelenlétek is ne késedelmezzék, mivel hogy ezen leveliin-
ket hozó emberünkkel az ö felsége követe együtt indulván 
meg, ha ide érkezik, várakozása miattunk ne légyen. Isten 
kegyelmeteket vezérelje minden jóra. Datum in A. A. Med-
gyes 6. Mártii 1662. 

Generosarum Prudentium ac Circumspectarun Domina-
tionum Yestrarum 

Servitor paratissimus 
Simon Kemény m. p. 

Eredeti. Erdélyi Muzeum (Gr, Kemény József Erdély tört. eved. lev. XI. 
kötet) 

Egykorú másolata ily feljülirdssal : Kemény Simon stb. (U. ott XI. köt.) 

XXII. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint 
kegyelmes uramnak. Az ur Isten nagyságodat jó szerencsével 
és hosszú ideig való egészséges élettel áldja meg etc. 

Kegyelmes uram, alázatossággal vettem az nagyságod 
kegyelmes parancsolatját, hogy havasalföldi vajdához ő nagy-
ságához mennék, minemű bizonyos dolgait az országnak s 
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nagyságodnak az nagyságod kegyelmes parancsolatjából meg-
értettem, Isten kegyelmességéből ezen holnap reggel meg is 
indulok, mivel magam is tudom, hogy az üdö késedelmet nem 
kéván. Én kegyelmes uram, teljes tehetségemmel azon igye-
kezem az vajda ő nagysága előtt s több boérok előtt is, kiket 
tudom, hogy nagyságodnak jóakarói, hogy az nagyságod pa-
rancsolatja s kérése bételjesedjék. Ha valami oly exceptiői 
lennének az vajdának, az maga beszedi megtanitnak engemet 
az responsióra. Viszek kegyelmes uram innét velem két jó 
boér katonát, ha mi oly dolog találkozik ott benn, kiről nagy-
ságodat tudósitanom kellene magamnak kijövetelemig, arra 
valók lésznek, azon kiviil is nagyságod méltóságos acceptálá-
sát az kapucsi bassátúl s mind pedig császári ajándékit s 
kegyelmességét meg tudom mondani az vajdának s az több 
boéroknak is. Egyéb aránt is kegyelmes uram, az mikor gon-
dolhatok, tisztességes hírekkel is tudósítom az vajdát, nagysá-
god szavával köszöntvén. Isten ő szent felsége kegyelmes uram 
egészséget adván, az üdőt híjában s mulatsággal nem töltöm. 
Az itthon való dolgokat penig jóvégben hagytam menni, az 
menynyiben lehetett, egy bizonyos atyámfiára és az számtar-
tóra bizván, hogy ha nagyságod parancsolatja érkezik ide 
valamikről, efíéctuálják. Mostan penig kegyelmes uram az ki-
ket kaphatnak az jószág közül, az vár tisztításán lésznek. Ezek 
után Isten nagyságodat éltesse s tartsa meg kedves jó egész» 
ségben. Datum in Arce Fogaras die 6. Mártii Anno 1662. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Sorbán István m. p. 

Kívülről: A z erdélyi méltóságos fejedelemnek ö nagyságának, 
nékem kegyelmes uramnak adassék, etc. 

Eredeti Erd. Muz. (Gr. Kemény Joszsef Erd. tört. XI. köt.) 

Tekintetes és nemzetes nekem kedves sógor uram. 
Két rendbeli leveleit is vettem kegyelmednek, melyek-

nek fundamentoma az lévén, hogy kegyelmed után bizonyos 
Bzámú német hadakat küldenék ; melyet megértvén, mindjárt 
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küldtem Vallis uramhoz, bizonyos ratiókkal irván ö kegyel-
mének azon dolog felől, és az én kicsiny értékem szerint 
ajándékot is küldtem ö kegyelmének ; azt hiszem, talám nem 
fog törekedésem lenni haszontalan. Mindazonáltal minek előtte 
választ vennék, akartam kegyelmednek irni felőle, megmutatni 
akarván, hogy nem vagyok akármiben is késedelmes, mint 
kegyelmetek vélekedése tartja, s mind ezen dolgokban való 
szorgalmatoskodásomat s fáradozásomat is nem kémélem, 
mert látja Isten teljes tehetségemmel igyekezem mindenekben, 
mindazonáltal az én dolgom áll törekedésben, és azzal az mit 
eífectuálhatok, semmit is el nem mulatok. Innét is peniglen mi-
hent válaszom jő, ujabban kegyelmedet tudósitom, vagy jó 
vagy rosz lészen, ha penig valami oly derekas akadály miá 
kegyelmed semmiképen ki nem jöhetne, bocsássa kegyelme-
tek bizonyos atyjafiát bizonyos instructióval az szamas-ujvári 
böcsületes rendekkel együtt, ne tessék az, hogy az ö felsége 
követét contemnáljuk, mert ha most elmulatjuk, nem remélem 
többé ez alkalmatosságot kaphassuk. Mikor lehessen penig 
érkezése az követ urnák, bizonyosan addig nem tudhatom, mig 
Macskási vagy Jenei nem érkezik, kik is azért maradtak 
mellette, hogy mikor közelgetne, elől eljöjjenek, bizonyoson 
meghozván mely nap érkezhessék. Levelemet elvégeztem vala 
eddig, hogy hozák Montecuculi uram levelét, melyet is in 
specie kegyelmednek elküldöttem, abból is érthet kegyelmed. 
Kegyelmedet kérem ha ez gyűlésből embere megérkezik, mit 
végeztek, és az én jószágaim felöl is mit concludálhattak, ér-
tésemre adni ne neheztelje, hogy penig kegyelmed nem feled-
kezett az én jószágaimról is, kegyelmednek megszolgálom. 

Éltese Isten jó egészségben kegyelmedet. Datum in A. 
Medgyes 17. Mártii 1662. 

Kegyelmednek szeretettel szolgáló sógora 
Kemény Simon m. p. 

• 
Istenére lelkére kénszeritem kegyelmeteket, ha maga 

ki nem jöhetne is bizonyos embereit bocsása ide mentől ha-
marébb kegyelmetek. Im megértheti kegyelmetek az inelusák-
ból, melyek ezen órában érkezének, micsoda nagy dolgaink 
legyenek. 
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Kívülről: Tekintetes nemzetes Bánfi Dienes uramnak, ne'kem 
jóakaró uramnak adassék. 

Eredeti. Erdélyi Muzeum (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. lev. XI. 
kötet.) 

XXIV. 

Jó egészséges hoszú élettel megáldja Isten kegyelmedet. 
13. praesentis költ kegyelmed levelét 16. vettem, írásit 

kegyelmednek megértettem. Az mi az ott való és kolozsvári 
szükségre kölcsön kérendő pénznek dolgát illeti, engemet arra 
kértek, hogy cselekedjem, azért kellett irnom nekem is ke-
gyelmeteknek. Ha nincsen, Isten vehet az nincsenből, érté-
sekre adom, másképen fognak provideálni felőle, ha én ma" 
gam pénzem lett volna, az alkalmatossággal déeseiektöl be-
küldöttem volna, reájok mervén bizni, de más ember pénzét 
nem szerencséltethetem. Az Lápos vidékére szállások felöl az 
németeknek irtam most is Vallisnak, eddig sem mulattam el 
semmit, ha mit effectuálhatnék, örömest igyekezném teljes 
tehetségemmel, talán lészen gondviselések nékik is ezután job-
ban, ugy is látom szintén most is érkezvén Montecucuculi le-
vele, melyből kegyelmed érthet, nem fogják elmulatni az alkal-
matosságokat az mire érkezhetnek. Az erdélyi gyűlésben irja 
kegyelmetek, hogy nekünk nótákat akarnak fújni; azt elhi-
szem, de ök is annak tánczát fogják járni, ugy vészem eszem-
ben, kit magok is általláthatnak. De ha szintén általlátnák 
is, nem tétettetik.ha Isten azért s az keresztyénség nem könyörül 
rajtunk, velünk együtt fogják ök is kóstolni izit. Kegyelmed 
betegeskedésit bizony szivem szerént bánom, mindazáltal maga 
életére nézve, hogy hosszas legyen, inkább kévánom ; egyéb 
aránt kegyelmedet jó szivvel láttam volna, szükséges is lett 
volna kegyelmednek jelenléte. Ki ha nem lehet, mint az előtt 
is irtam, bizonyos atyjokfiát küldje hiteles instructióval és 
plenipotentiával. Báníi urain ki nem jöhetett, mindazonáltal 
abban munkálkodom, miképen késértethessem ki ö kegyeimét. 
Kegyelmednek hazájához szeretedben s tökéletességeben elei-
től fogva megnyugodtunk, meg is tapasztaltam sok izben, mos-
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tan is semmit sem kételkedem. Barcsai Mihály cselekedetit irta 
Bánfi uram is. Asszonyunk ö nagysága kedvesen vette, ke-
gyelmedtől kegyelmed jóakaratját, hogy munkálkodott az Ko-
lozsvárt levő arany dolgában, kéreti is szeretettel, szorgalmatos-
kodjék az dologban. Kegyelmednek irtam egy néhányszor, 
hogy nékem ott egy zöld festékes pinczetok ládám volna, ki-
ben ón palaezkok és tálak is állanak, küldené bárcsak Kő -
várig jó alkalmatossággal, mégis eddig semmi választ nem vök 
kegyelmedtől felöle. Kegyelmednek megszolgálom, szállítsa 
bárcsak Kővárban. Montecuculi és cancellarius uramék leve-
leinek páriáit kegyelmednek elküldöttem. Éltesse Isten jó 
egészségben kegyelmedet. Datum in A. Medgyes 17. Már-
tii 1662. 

Kegyelmednek szeretettel szolgál 
Kemény Simon m. p. 

P. S. Istenére, lelkére kérem s kénszeritem kegyelmedet, 
mentől hamarébb küldje bizonyos embereit teljes plenipoten-
tiával. Im nyomban érkezvén az követ ur levele, annak is 
párját elküldtem, megláthatja kegyelmetek, minémü dolgok 
legyenek. 

Kívülről: Tekintetes Ebeni István uramnak, nekem jóakaró 
uramnak adassék. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kcm. Joszef Erd. tört. ered. lev. XI. kötet.) 

XXV. 

Tekintetes méltóságos gróff, nekem kedves öcsém uram. 
Ajánlom kegyelmednek szeretettel való szolgálatomat és 

Istentől jó egészséges hoszú életet kévánok. Kegyelmed leve-
lét édes öcsém uram böcsiilettel vettem, betegeskedését bizony 
szánakozással értettem. Kévánom, hogy Isten ő felsége ke-
gyelmednek kévánatos egészségét megadván, éltesse sokáig 
örvendetes állapotban. Szóval való izenetit becsületes szolgá-
jától kegyelmednek megértettem. Csudálkozom én inkább azon. 
hogy kegyelmed én bennem olyan indulatot hiszen, mert soha 
elmélkedésemben sem volt afféle állapot, noha nem kicsiny 
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scrupulust szerzett ott lévő kevés egymásunknak megtartása, 
és most is azzal hitetheti kegyelmetek sincera affeetióját el, 
hogy ha mikor érette fogunk killdeni kegyelmetek, kiadatja. 
Ugyan is kihez lehetne nekem is nagyobb affeetióm, mint 
atyámfiához, nem is tapasztal kegyelmetek bennem egyebet 
az synceritásnál, kit várok és reméllek kegyelmetektől is* 
Ajánlom Isten oltalmában kegyelmedet. Datum A. Medgyes 
20. Mártii 1662. 

Kegyelmed jóakaró atyjafia 
Kemény Simon m. p. 

Kívülről: Tekintetes méltóságos gróf Rédei László uramnak né-
kem kedves öcsém uramnak adassék. 

Eredeti. Erd. Muz. {Gr. Kam. Josse/ Erd. tört. ered. lev. XI. kötet.) 

XXVI. 

Az vajda ő nagysága kalarási jővén Drinápolyban, nem 
akarám elmulatni, hogy nagyságodat ide való dolgokról, vagy 
két szóval ne tudósítsam, kévánván az Istentől, ez levelem ta-
lálja nagyságodat szerencsés és örvendetes állapotban, jó 
egészségben. Ez mellett a császár innen Drinápolyból clie 23. 
Mártii szállott ki, 26. megindul Konstantinápoly felé, oda me-
gyén, onnét az a hire Bruszában az tengeren által megyén ba-
jarán után, csak a sok alá és fel való járás; innen pedig ha-
dakat, jancsárokat küldenek Váradra, az a hire onnan felül * 
készülődtek volna, ugy is van, egy néhány kastélyt el is rab-
Iottak, rontottak, Isten mire adja, ő felsége tudja, azonkívül is 
holmi híreket hallunk, de bizonyost nem, kivel nagyságodat 
bizonyosan informálhatnám, bizonyost értvén tudósítom. Az 
vajda ö nagysága irt nekem, hogy Görgényben nagyságod 
gyűlést hirdetett volna, azt jól cselekedte, szegény hazánknak 
mostani állapotja felöl végez nagyságod. Egynéhány rendben 
irta, hogy a követeket elindítja, mi lehessen az oka nem tu-
dom, nagyságod inkább ne is írna, mert aztán gonosz hire, 
neve kél, mint szegény Barcsai Ákos fejedelemnek hazug neve 
költ vala, és semmit sem hittenek, azt penig ha nagyságod 
eddig ha meg nem indította, mentől hamarébb indítsa meg 
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és az mit akar nagyságod és az nemes ország, most az ideje, 
mivel onnan felül is félnek, ha most végben nem vinnék soha 
sem, legföképen az adók szállítását az régi athnamé szerént, 
nagyságod azért ehez most lásson, mikor jó alkalmatossága és 
ideje van, ne mulassa el az jó alkalmatosságot, nagyságod 
penig szüntelen tudósitsa az vezért ö nagyságát levele által 
az várak meghódoltak-é vagy nem ; reszefendinek , legföké-
pen az tihajának mikor nagyságod ide ir, levele által láto-
gassa és irjon, legyenek jó akarattal, az reszefendi penig 
igen ajánlotta magát, meg is köszönje nagyságod levelében, 
most nekem azt mondta, olyan leszen nagyságodnak itt min t 
egy kapikihája, olyan nagy ember ilyen jóakaratját mutatja, 
mert az mit ö akar az lészen, minden dolgok ö általa mennek 
végben, mikor penig nagyságod ide ir deákul, irjon az vezér-
nek ö nagyságának, nekünk penig párt külön, mert Panajot 
uram magyarul nem tud, kedveskedjék is nagyságod neki. 
Az mint annak előtte is irtam, tolmácsból nagy fogyatkozás 
van, én nem kaphatok itt, roszszal vesződni mi haszna, nagy-
ságod ha nem visel gondot az haza szolgájára, nem tudom 
mint szolgálhatni az szegény országnak, ez pedig éjjeli nappali 
vigyázást kéván. Váradi uramat ugy Ígérték vala, hogy el-
bocsátják, de látván az követek késedelmezését, ismét a n a 
halasztották. Nagyságodat én is kérem alázatosan az nagysá-
god kegyelmes jóakaratjából, ennyi tidőtől fogván házam, 
gyermekim csak ugy vadnak, az feleségem penig akkor holt, 
meg, mikor ide jöttem, csak ugy maradtak gonviseletlen, én 
helyettem küldjen más kapikihát, az mint annak előtte is irtam 
nagyságodnak, otthon is tudok szolgálni, az vagy ismét annak 
utána ide való szolgálatra kész leszek, tudom megkévántatik 
ezután is az szolgálat nagyságodnak és az nemes országnak. 
Noha én Isten oltalmazzon, nagyságodnak én kedvetlensége 
ellen kévánkoznám, de tudván és gondolván nagyságodnak 
sok féle szolgálat kévántatik. írtam volt annak előtte is nagy-
ságodnak, az szegény Barcsai fejedelem küldett vala egy szép 
öreg hintót ide az vezérnek ő nagyságának, de akkor látván 
nehézségét, az vezérnek nem adtuk be, hanem az erdélyi ház-
nál van. Asszonyunk ö nagyságának jó lészen, küldjön lova-
kat utána és lia Isten kivinne, kivinném böcsületesen. Mostan 
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nagyságodat egyéb hírekkel nem tudósíthatom, onnan nagy-
ságodtól várok, micsoda állapotok vadnak. Nagyságod pedig 
szüntelen irjon az vezérnek ö nagyságának. Ezeknek utána 
Istennek gondviselése alá ajánlom nagyságodat. Datum Driná-
poly die 25. Mártii 1662. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Szilvási Bálinth m. p. 

P. S. Az sok rosz embereken az pálczámat elrontatom, 
Cserei uram mondá, hogy vitt oda három pálczát. Nagyságod 
küldene egyet, urunknak is egyet, (más kézzel írva.) 

Kivülrol: Az méltóságos erdélyi fejedelemasszonynak, nekem 
kegyelmes asszonyomnak adassék. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered levél XI. kötet.) 

XXVII. 

Ulustrissime Princeps, Domine vicine nobis benevolo. 
Hozzánk küldött kegyelmed jámbor böcsiiletes hive mi 

hozzánk elérkezvén, kegyelmed mi nékünk írott levelét meg-
adván, egyszersmind szóval való izenetit megjelentvén, mine-
künk mind írásából és jámbor híve szavaiból kegyelmed ké-
vánságát értettük. Ugy vagyon az mi illeti, hogy az mi ha-
daink rendeltettek vigyázni ahhoz a várhoz, melyet az törökök 
az elmúlt nyáron építettek Kozákország szélin. De mindazon-
által egyik az : kegyelmedhez az mi igaz atyafiúi és jó szom-
szédi szeretetünket akarván megmutatni, másik ez : kitől Isten 
kegyelmedet oltalmazza meg, látván azt, hogy az kegyelmed 
országában onnan killső szomszédoktól roszúí történynék lenni 
az dolog, megítélhető ez, hogy hozánk is érintené akkor az az ál-
lapot, és igy kévánjuk Istentől ö szent felségitöl, ebbeli segít-
ségünk kegyelmednek ne kévántassék, de mikor meglátjuk 
az kegyelmed szükségit, vagy jöne mi nékünk parancsolatunk 
az portárol avagy nem kegyelmednek, segítséget adni, de az 
mennyire tehetségünk lészen, mi kegyelmednek adunk, akár 
tanálná meg kegyelmed az portát akár nem, de az mennyiben 
alkalmatosságunk hozza, kegyelmed az mi részünkről meg 
nem fogyatkozik. Szóval is izentünk kegyelmednek jámbor 
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hive által. Ezeknek utána Istennek gondja viselése alá ajánl-
juk kegyelmedet. Datum in Jász die 3. Április 1662. 

Iliustrissimae Dominationis Vestrae vicinus bene volus 
Istratia Dabisa, Princeps Moldáviáé. 

(Ez alatt a vajda oláh névaláírása.) 
Kívülről: Illustriösimo Principi Domino Michaeli Apafi. Dei gra-

tia Principi Transylvaniae, Partium regni Hungáriáé Domino et Sicu-
lorum Comiti, Domino Vicino nobis benevolo. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemcny Jos. Erd. tört. XI. kötet.) 

XXVIII. 

Magnifier, Generosi, Egregii et Nobiles, Domini nobis 
honorandi. 

Két úttal beküldött levelünkre, hogy semmi válaszunk 
nem jőne, csodálkozunk, nem akarván semmiben az keresz-
tyénségnek javára és az hazának megmaradására néző dol-
gokra czélozni, hanem Bethlen János uramnak szóló minémü le-
velét küldvén, melyben irja, hogy deákul nem értvén, kéván 
sága szerint nem felelhet. Ugy hisszük ha egyenes uton akarna 
nyomni, megérthete volna és illendő választ is tehetett volna, 
és az keresztyéni beszélgetésre és Istenes tanácsra embereit 
ki is küldhette volna, de mivel nem cselekedte, nekünk is ha-
sonló mértékkel kellene mérnünk, de lelkünk ismeretit tisztán 
akarván tartanunk, mégis ex superabundanti intjük kegyelme-
teket, gondolkodjék továbbá való rettenetes romlásnak eltávoz-
tatása felől, és az kegyelmetek vakmerőségivei se azt az helyt 
tartományával s azzal együtt többeket is az hatalmas nemzetnek 
kezekben ne ejtsen, hiszen kegyelmetek is keresztyének lé-
vén, azon kellene igyekezni, hogy mégis több keresztyéneket 
földekkel s tartományokkal együtt kezekben ne ejtsen. Példa 
legyen kegyelmetek előtt Várad, ki az pártolkodás miatt esék 
az török kézben, s az erdélyi fejedelemségtől ugy szakaszta-
ték el. Hidje kegyelmetek, félő, hogy az római császár ő fel-
sége oltalom (hogy már) benn maradott praesidiumja azt ne 
hozza azoknak az helyeknek, az mely helyek ő felsége szá-
mára tartatnak az fényes portának praejudiciumára, nekünk 
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is fejedelemségünknek méltósága ellen. Mi azért mind Isten 
s mind emberek előtt légylink mentek, ha az kegyelmetek té-
továzó, vakmerő elméjit más uton kelletik refrenálnunk, mig 
az kegyelmetek principálisának consensusa érkezik. Az mi 
penig az török rab felől való irását illeti kegyelmeteknek, nem 
hisszük, hogy Bethlen János ő kegyelme olyan rab felől irt 
volna, az mi neműről kegyelmetek emlékezik. Mi ugy tudjuk, 
egy közönséges gyulai török az, kinek szabadulása felől Beth-
len János uram igiretet tett az töröknek, lia egyenes választ 
akar erről is tenni, jó neven veszsziik, azért minden decliná-
lás nélkül, minden Írásunkra igyenes választ várunk, ne ejtse 
kegyelmetek abban magát az mit kerülni akar. Isten vezérelje 
minden jóra kegyelmeteket. Datum in Castris ad Füzes positis 
die 6. Április Anno 1662. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kern. Jos. Erd. tört. XI. kötet. 

XXIX. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen császárunk vég Várad 
várának és ahoz való végházainak s azokban levő hadainak 
fő gondja viselője az tekéutetes és nagyságos Hamza passa. 

T u g r a. 
Tekéutetes és nagyságos Apafi Mihály, Erdélyországn ak 

fejedelme nekem szomszéd jóakaróm, Isten nagyságodat él-
tesse, szivem szerént kivánom. Cserei György uram az nagy-
ságod levelét meghozta s szóval való izenetit is megmondotta, 
de már Zalonnj uram elment volt, 12. napnyál tovább vára-
koztatám it Varaján emberit s levelét nagyságodnak. Mindaz-
által nye gondolkozók nagyságod, mert eleitül fogva jóakarója 
voltam mind nagyságodnak, mind az országnak javára is igye-
kezem. Mind tudja azt nagyságod, menynyi sok munkám s 
fáratságom utján, mennyi költségemet s jovaimat költöttem el 
Erdély mellett, meddig dolgát lecsendesétök csak enynyire is. 
de mit mondhatok s mit mondjak, mert eleitül fogyja ezeken az 
végeken jártam, sohasem hallottam hogy végekben kapitánok 
békesség idén azt cselekedjék, mit itt az erdélyi szélen lévő 
kapitánok eselekesznek. Az magyarok valamely császár szol-
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gálatában járó törököket levágák, lovak, fegyverek, ma s az 
mái nap is adja vagyon, annjak előtte ismét kettőt megfogtak 
az sebesvarjak az török vitézekben, mind az kettőt ugyan ott 
felakasztották, az elen dolgok elenek-é az szomszédsághoz? 
annjak felölje csak mostanság itten Biharvármegyében ma-
gjamnak két falumat eljpusztították, az mely jobb-jobb ember 
volt az faluban, leváktják. Azonban az tefter kihajának, az ki 
passák utján nagyobb ember nincsen Váradjon, annak az falu-
jából hat embert elvettek, hat száz foréntot vontjak rajtok, azt 
sebesvári s kolozvári kapitánok keze alatt levő tolvajok cse-
lekedték, azért mind. nagyságodnak mind az országnak ezek 
jóakarói-é vagy njem, megítélhetitek ; én mind Erdélyben lé-
tjemben s mind leveleimben arra tanáesoltjam nagyságodat, 
hogy az végbeliekkelj szépen élen nagyságod, mert mindennélj 
az szükségesebb nagyságodnak. Azonban ne gondoljék nagysá-
god, mert az hol kévántatik arrúl bizonyságot tehetek, hogy 
nagyságos hatalmas császárunknak igaz hive s nagyságodnál 
igazabb embert sem találni csak az, hogy az szabla s az bot azért 
adatott volna az nagyságod kezében, hogy az országban más 
parancsoló nye volna. Ha az Zolomi urjam dolga felől kérdezős-
ködnék nagyságod, panaszsz az, hogy régi őstül maradt vá-
rait, jószágit s örökös kapitánságát elvettjék, más idegeneknek 
adtják, titjet semmivé tették. Mindazáltal Isten ennek is jó végét 
adhatja. lm mindazáltal én is bizonos meghitt magom em-
berét küldöm be nagyságodhoz; az mely szintén 
magam mennjék, olbá tartsa, régen el is küldtem volna, de 
olyan hír jött volt, hogy nagyságod szintén Czikban ment az 
Petki temetésére; ez volt az oka, hogy eddig el nem kiildtjem, 
azonban semmit ne is gondolkozzék nagyságod, hogy innét 
Zolomi mellett valami levelet irtak vagy atjanak volna, mert 
olyat semmit sem cselekedtek, sem atjanak. Én mindenekben 
az nagyságod jóvára s előmenetelire igyekezem. Ezek utján 
Istennek ajánlom nagyságodat, in Várad die 10. Április 
Anno 1662. 

Kívülről: Az tekéntetes és nagyságos Apafi Mihálynak Erdély-
országának fejedelmének, székelyeknek ispánnak, Magyarországnak 
és részének urának, nekem kedves jóakaró szomszéd uramnak adassék. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdélyi tört. ered' lev. XI. kötet.) 
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XXX. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár vég Várad 
várának, és ahoz való végházainak és azok lévő hadainak fő-
gondja viselője, az tekéntetes és nagyságos Harnza passa. 

(Tu g r a.) 

Az Erdélyországiak közül jóakarók Bethlen János, 
Béldi Pálj az szomsédságban barátságos szolgálatjom ajánljom 
istentlil sok jót kévánjok. Mi kegyelmeteket ugy tudjuk, hogy 
mind hatalmas győzhetetlen török császárunknak igaz jóaka-
róji s mind penig az országnak s mind az fejedelemjnek jóakaró] i 
vagytok és annak az országnak lakosi szótokat megfogadják. 
Illik az, hogy Bánfi Déneshez hasonló egy ember az ki az 
maga dolgot nyem tudja, küldjen Várad vég szélében levő végek-
ben rendeletek; enynyi sok háborúságot keres, minden dol-
got az fejedeljem jóakarómnak levelében, és az három nem-
zetnek küldött levelekben, onnét megértitek, és innét az mi 
részönkről, az mi emberünket Káder agát, ki az húgomat tartja, 
és az lakosok közül tefterdár elsőbben az ki volt az után 
alaj bék is volt, Ahmet effendit oda küldöttjein, és ezek az em-
berek, az dolgért oda menő emberek nem volnának, de hogy 

jóakarónkkal, régi jó akarónk s abban az országban 
keserű életünk és nyomorúság szenvedésünk, és az országnak 
mindéték jóakarója voltjani, elkövetnék az mi jót tehetünk 
s jó cselekedetünket, milyen, tudjátok. És most is én akár az 
fejedelem jóakarómnak és az országnak az előbbi jóakarója 
vagyok, azt az két embert azért adja rendeltjein, liogy az mely 
vármegyék és faluk az három nemzetnek irott leveljem sze-
rint egy jó dolgot végeztjek, és az szegénységen kóborlókat 
megzabolázni s meg kell büntetni, az varjuk körmeiben való 
tartományban levőknek kedveket tölteni, akár az fejedelem 
akár az országbelieknek és szükséges szolgálatban mi ve-
lünk az miben lehetek akár levéllel akár emberekkel egymás-
nak kedvet töltenénk. Ezek után Isten velünk lévén jó egész-
ségben találanak kegyelmeteket. In Várad die 13. Április 
Anno 1662. 
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Kívülről: Az tekéiitetes és nemzetes vitézlő Bethlen János 
Béldi Pál uraimnak, nekem szomszéd barátimnak adassék. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Km. Jos. Erd. tört. XI. kötet.) 

XXXI. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ke-
gyelmes uramnak, liogy Isten nagyságodat kedvesivei együtt 
szerencsés hosszú élettel megáldja, szivem szerint kivánom. 

Nagyságod postája Boros István uram, szintén akkor in-
dulván hatalmas császár Drinápolyból Konstantinápolyban, az 
útban ért el bennünket. Mely nagyságod nékünk szóló levelét 
megadta; mit parancsolt légyen nagyságod megértettük, mi 
egy nappal az császár előtt irtunk, de Sater Szuliman agával 
az nagyságod vezérnek az nagyságának szóló levelét bead-
ták volt, az után az császár Konstantinápolyban jővén, az ve-
zér ő nagyságát sollicitálván im nagyságodnak választ irt, 
mind penig Kucsuk Mehemet passának, azonkivül az reszefendi 
kihaja is nagyságodnak irt, melyet nagyságodnak elküldtem, 
azonkivül reszefendi irt Kucsuk Mehemet passának, hogy nagy-
ságodtól dependeáljon, illendőböcsttletit megadja; az pénzzel, 
az ki Ali pasánál volt, elérkeztenek ide Konstantinápolyban, 
valami fejeket is hoztanak, az császárnak az pénzt be is ad-
ták. Igen jó lett volna kegyelmes uram, ha az követek azzal 
az pénzzel jöttek volna, az mellett az pénz mellett mindent 
sollicitálkattanak volna, noha ezután is meglehet, most is 
volna az ideje, nem tudjuk hová lehetének ennyi tidőttil fog-
ván várjuk, magok is csodálkoznak hová lettek és mi dolog 
lehet, inkább nem is kellene irni és biztatni; ha el nem indultak, 
mennél hamarébb induljanak és jiijenek, az mint ezelőtt is 
megírtam, most az ideje mindennek, az mit nagyságod és az ne 
mes ország; az is hallatik, noha még nem bizonyos, hogy által 
menne az császár Bruszában. Az postákat nagyságod szünte-
len jártassa és tudósítsa az portát; az kihaja azt monda, hogy 
írjam meg nagyságodnak, ha fejedelemséget akar viselni, ke-
ménykedjék és kemény legyen.Nagyságod szüntelen levele 

. által mind reszefendit, kihaját látogassa, kozák követ jött, 
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semmi becsületet nem adnak nekie; az az hire, hogy lengyel 
követ is jön; ha be talál jöni; Apaű István uram dolga felől 
gondom vagyon itt is van olyan hir, az kihája mondá, hogy 
ottan az nagyságod ellenségi ismét nyughatatlankodnak, nagy-
ságod ne várja magára az ellenséget, inkább reá mennjen, ne 
hadja gyűlni ha módja van, mert inkább mindenkor az szokott 
nyertes lenni. Mostan semmi oly bizonyos hireket nagyságod-
nak nem irhatok. Hallatik onnan felül készület lenne, károkat 
sokat tettenek Szerini, Batyáni uramék. Ez után Isten mint 
adja ö felsége tudja, ha mi oly liirek lennének, nagyságodat 
tudósítani el nem mulatom. Ezeknek utána Isten nagyságo-
dat vezérelje minden jóra. Datum Konstantinápoly die 17. 
Április 1662. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Szilvási Bálint m. p. 

Kioi'drül: Az erdélyi méltóságos fejedolemnek, az tekéntetes 
és méltóságos Apafi Mihálynak, nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredeti. Erdélyi Muzeum (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. lev. XI. 
kötet.) 

XXXII. 

Illustrissime Domine Princeps Vicine nobis benevole. 
19. mensis minekünk böcsülettel irott levelét az kegyel 

med emberétől szeretettel vettük, hogy kegyelmed bennünket 
levele által meg meglátogatott, kegyelmedtől igen kedvesen 
vettük. Mely kegyelmed leveléből mi is értettünk az kegyel-
med jó egészsége felöl, azon szivünk szerint örvendettünk, ké-
vánván Istentől ö szent felségitől ennek utána is kegyelme-
det sokáig éltetni ezen jó egészségben. Kegyelmed leveliben 
mit irjon értettük, miképen három részről is kegyelmednek 
hírül hozzák, hogy ismét az németek nem nyughatnak, hanem 
egy néhány ezeren az Tiszán által költöznének, biztatván az 
kolozsvári németeket, hogy segítségekre jönnének, tíz nap alatt 
megérkeznének, és az mi hadaink lennének készen az szély-
beu, mikor másodszori levele hozzánk érkezik indulhassanak, 
valamiképen annakelőtte is kegyelmednek megírtuk, ha 
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más felé mi tőlünk hadat nem kévárinak, tehát az hatalmas 
császár parancsolatján kivlil is, az jó atyafiuságnak megmuta-
tásáért, mü kegyelmed mellé látván szükségit, segítségét küld-
tünk volna, mennyire az tehetség lütt volna, de mivel most 
parancsolatunk érkezett, az török is itt vagyon, az ki mi tői 
lünk az passa mellé hadat kéván Dasavához, azért kegyelme-
det az mi részünkről való segítséggel szintén most nem biz-
tathatjuk, mert az mi hadainkat más felé rendelték, az mint 
kegyelmed emberi is látják, ha penig ez kévánság mi tőlünk 
elmúlnék, mi örömest leszünk azon. Tartsa meg Isten sokáig 
kegyelmedet jó egészségben. Datum in die 26. Április 1662. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae vicinus benevolus 
Istratia Dabisa Princeps Moldáviáé. 

{Olúli névaláírás.) 
Kívülről: Illustrissimo Celsissimo Principi Domino Michaeli 

Apafi Dei gratia Principi Transylvaniae, partium regni Hungáriáé, 
Domino, et Siculorum Comiti, Domino amico et vicino nobis benevole. 

Eredeti. Erd, Muz. (Cr/'. Kern. Júzs. Erd. tört. XI. kötet.) 

XXXIII. 

a.) 
Sacratissima Romanoram Imperatoria nee non Hungáriáé 

ßohemiae etc. Regia Majestas, Dominns Noster Clementissimus. 
Probe constare fidelibus Statibus et Ordinibus, proprioque 

detrimento edoctos esse non ambigit, quornodo naturalis chri-
stiani nominis inimicus nonsolum Varadinum aliaque Transti-
biscanae ditionis fortalitia annis proxime evolutis expugnave-
rit, cum ingenti jactura et periculosa vicinitate regni liujus 
Hungáriáé, verum etiam oppida hajdonicalia omnemque co-
mitatum Szabolcsiensem depopulatus, pari clade Comitatum 
Szathmariensem ferro, flammaque vastaverit, et praeter forta-
litia subjectioni suae mancipaverit, credi par est luiic quoque 
Regno violata pace hostilia, arma illatúra. 

Quare praelibata sua Majestas Caesarea et Regia propa-
terno suo erga praedictum hoc regnum Ilungariae íidelesque 
status et ordines affectu, quo semper vos benigne prosequi in-
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tendit, periculis obviam ire, fidelesque suos et praememora. 
tum Regnum conservare, ac defendere cupiens, apprime ne-
cessariurn esse judieavit peculiarem lianc vestris Statibus et Or. 
dinibus liujus Regni Diaetam indicere, eamque Deo bene ju-
vante, adhuc ante suum in impérium discessum ad eelebranda 
ibi quoque pro salute et conservatione liujus patriae Comitia; 

foeliei exitu terminare, tractandum videlicet ea duntaxat, quae 
pro salute, conservatione et defensione praefati sui regni pro-
ficua forent, ipsis quoque videbuntur. 

Qua propter dicta Sacratissima Majestas Caesarea et Re-
gia benigne cupit intelligere ab antelatis Statibus et Ordinibus, 
quae media conservationi ac defensioni eorum idonea et neees-
saria existimarent, quibusne niodis liostili conatui et sinistris 
intentationibus obvium eundum censerent. 

Non dubitabat Sua Majestas imo paterne hortatur, benigne-
que requirit supradictos fideles Status et Ordines, ut ipsi etiam 
vestigiis ac laudatissiinis majorum suorum exemplis, legibus et 
articulis in similibus occasionibus tempore gloriosae memoriae 
Imperatorum Rudolplii, Maximiliani, Ferdinandi primi, alio-
rumque Hungáriáé Regum sancitis insistentes propriae saluti 
et conservationi non desint. 

Securi quod Sua Majestas liullis laboribus, nullis sumpti-
bus et expensis parcere, omiies conatus eo dirigere et conver-
tere paterne intendit, quatenus 11011 solum Provincia rum su-
arum liaereditarium et regnorum, verum etiam vires et facili-
tates, imploratis aliorum quoque Principum christianorum au-
xiliis, strenue in defensionem liujus anteinuralis christianitatis 
et regni sibi eumprimis cbari convertantur. 

Confidens super omnia opem quoque Divinum pro parte 
justae Causae et populi sui christian! generaliter opitulaturam 
et iram hanc ac vindictam in liostes pacisque violatores deri-
vaturam. 

De reliquo saepe fata sua Majestas iisdem gratiam suam 
Caesaream et Regiam obviis conjunctim et cuique singillatim 
offert. etc. 

b.) 
P a r i a 1 i t e r a r u m R e s i d e n t i s s u a e M a j e s t a-

t i s C a e s a r e a e a c R e g i a e C o n s t a n t i n o p o l i m 
4* 
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d i e 28. Á p r i l i s A n n o 1662. p e r C u r s o r e m S u a e 
M a j e s t a t i s h u e P o s o n i u m a 11 a t a r u m et ex l i i-
b i t a r u m . 

Augustissime Caesar, Clementissime Domine ! Saerae Ma-
jestatis Vestrae literas et benignissimum mandatum die 26. 
Mártii per cursorem Rudolphum, cum debito respeetu 16. hu. 
jus aeeepi. 

Dum recte cogitarem liine expeditionem facere deineeps 
22. apud summum Vezerium liabens audientiam, quae debui, 
in substantia repraesentavi, quod ab aliquo tempore per gra-
vem indispositionem mihi personaliter non lieuit, quamvis 
Majestati Vestrae humilime de omni data mihi liic resolutionem 
perscripserim; eatenus juxta modernum imperii Ottomanici 
gubernium, ubi ipse summus Vezerius alias ad pacemciun ma-
gis propensus videretur, omniaque absque vigore et strepitu 
armorum amicabiliter componi possent, uti hoc fine plenipo-
tentia Ali Passae data est. Et mihi respondendum venit, quod 
Majestatis Vestrae (uti hactenus) esset intentio benignissima 
ad pacem et bonam vicinitatem cum Porta servandam et con-
tinuandam, atque insuper in eonfiniis ut commissio sen eonfe-
rentia instituantur, ad differentias amicabiliter tollendas, quae 
ex rebus Transylvanicis ortae sunt, quo deputandi commissa-
rii immediate a Porta habere debeant plenipotentiam, nisi Ali 
Passa ipsemet personaliter intersit, ne ipsi per alios subdele-
gatos relatio fieri debeat, a quibus ut alias evenit nihil conclu-
datur; destinati vero a sacra Maj estate Vestra Commissarii 
intra biduum aut triduum resolutionem et ratification em habere 
possint, approbante etiam Porta Ottomanica, ut olim factum 
fuit, cum de certis tractatibus cum Osman Aga, et aliis ipsi 
Buda subrogatis, Porta nihil scire nedum rate habere voluit. 
Desideratur itaque uno verbo a Caesarea Maj estate Vestra, ut 
commissarii cum sufficienti plenipotentia hinc ablegentur. Mag-
nus Vezerius ad hoc respondit, Ali Passa a Sultan o in illis 
quae ad confinia pertinent, omnem potestatem datam et con-
cessam esse, omnia quae ille agit et concludit, aeque a Sultano 
et Porta approbari; adhuc interrogavi, utrum ne ipse adven-
turus sit, respondit Vezerius, non, alios homines bene peritos 
missurus est, (de quo jam mentionem feci), hoc non sufficere 
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responds sed itt plenipotentiarii immediate vei ipse Ali Passa 
adsit, necesse est. Mirabiles homines estis, respondit Yezerius, 
quos mittet 11011 sui, sed Portae et Suitani ministri erunt, non 
suo sed Sultani nomine Uli mittentur, propter quod Commissa-
rios hinc ablegandos instituit; Vezerius autem egre tulit, et 
obstinate mihi renuit, dicens : quod authoritati Ali Passae pro 
tempore sultani generalis et locumtenentis in eonfiniis detrahi 
nihil possit, sed ipse ut subdeleget pro sua summa potestate, 
cum adesse non possit. Vidi nihil effici posse, quod magis rna-
gis impatientem se exhiberet, representabam ipse insuper 
Passae Varadiensi indebitas contributiones in Comitatu Szat-
mariensi, hoe jam ante prohibuesse mihi replicavit, seribam ite-
rum, deinde, disccssit. Et ego fusius cum suo Choja hac de re 
conferebam, quo modo res tanti momenti cornponi possent? 
Quaerebat is primo. Quid nam ita necessaria tractandum ? 
utrum rupta pax, vei nova tractanda esset ? alitor non esse 
ruptam dixi : quid vero agendum neseirem, mihi nihil de iilo 
scriptum esse, ipsum non latere quid ab aliquo tempore in eon-
finiis ab utraque parte gestum sit, nostri ajebat nil damni fe-
cerunt; vestri autem multum et tarnen tacemus, nec quicquam 
a vobis petimus, habetis ne quod a nobis petatis, quando nihil 
praetenditis, quid opus multis commissionibus, scio formale 
bellum inde futurum. Nec imaginari vobis debetis, ut pagos 
vel alia reddamus, aut alium Transylvaniae Principem eligere 
permittamus; possidetis quidem adhuc aliqua in Transylva-
nia Ioca, de quibus non fa ci em us mentionem, sed si ea non 
cedatis, vestros vi expcllímus, Turcas vero imponemus, scitote 
etiam, nec fortalitium illud prope Canisam stare nos passuros; 
quemadmodum Viennam vos non dcrelinquitis, ita et nos hoc 
fortalitium solo aequari non intermittimus ; tauquam amicum 
se suadere operis illius demolition em, nam infallibiiiter non 
solum illud sed etiam Legradinum aggredientur et diripient. 
Simpliciter ad haec respondi : utrum aequum sit, quod propter 
rem exigui momenti tantam confusioncm excitare vellent, op-
posui ipsi et clemonstravi octuaginta tria castella ab illis du-
rante pace, diversis vicibus in coniiniis exstructa, Sacra Cae-
sarea Majestas jam pridem hoc modo causam habere potuis-
set illis resistendi et demonstrationem faciendi, propter bonam 
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vicininitatem vero intermisisse, et quare voJunt aliquid dissi-
milare. 

Timeo proinde, ne crudele bellum sit futurum et incen-
dium exardescat. Nostri non magni interest (dicebat) duetores 
hujus Imperii primo virgis, quibus peeora custodiebant, pilea 
lintea affixisse, et vexillum inde fecisse, ita tarnen potentes 
evasisse, suaque castella, quae fortassis contra pacem erecta 
sunt, non esse ita prope ad Sacra Caesareae Majestatis for-
talitia, secl biduo vel triduo inde distare a suis ditionibus, mihi 
credat etiam si Yenetiani tres vel quatuor insulas, sicuti Can-
diam in Can dos, donee Sua Caesarea Majestas suos deducat et 
non alio movere permittat. Ulterius (se bene advertere) quod a 
parte Suae Majestatis aliquid aliud intendatur et exosa sit pax, 
propterea aliquid semper noxii agitari, tantum ut illorum arma 
suspendantur, quod per rempublicam Yenecianam intenditur 
fore, id postremo Sacrae Caesareae Majestatis provinciis ob-
sit. Ultra quod plura insinuavit; Ali Passam non venturum, 
talemque Ottomanicum ministrum vel Vezerium alicui com-
missioni interesse non decere authoritatem sua.m in confiniis 
minui non posse, quos ad conferentiam mittet, non sui homines 
sed sultani et Portae esse. Videlicet Buda, Agria, Strigonio et 
adhuc ex aliis locis periti homines ablegabuntur, se autern 
svadere syncere, ut commissionem missam faciant, nihil enim 
boni subsequuturum a parte Suae Majestatis, cum magnis prac-
tensionibus prodeundum erit, a parte vero nostra parum aut 
nihil, et sie res potius malum quam bonum exitum adipiscetur, 
in hoc quod semper fieri potest, citius ad portám scribendum 
esset, et hie secundum necessitatem tractandum. Solum modo 
auscultari, spe fretus, potius aliquid boni quam mali ex hac 
commissione sperandum aliquis certificandus erit et ex Porta 
deputandus, ibi etiam locus Transylvaniae instituendus, illam 
Sua Caesarea Majestas aliter non intendit possidere, neque vi 
accepisset, sed propterea exortum fuisse. Refero istum discur-
sum humilime fusius cum Choja, unus ex illis qui nunc reg-
nant recordor etiam anni 1651. Baronem de Squarcenhorn, 
postquam magni legátus munus obiit, secundum postremani 
pacis copulationem, hanc etiam Commissionem ursisse, eamque 
difficultatem habuisse, hinc neminem mittendum, Budae Murad 
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Passae authoritati nihil dctrahcndum. Fuisse Kapucsi passam 
postremo Budam missum, scd aequo omnia MuradPassae com-
missa erant, Kapucsi Passa aliquo temporis spatio Buda se 
detinuit, et imperfecta re, qua Commissio nullum egressum bá-
buit, reverti debuit, Reiskitál sive Cancel larius, qui hac vice 
audientiae non interfuit, potius judicavi nie exiguam satisfa-
ctionem adeptum fuisse, neque hoc modo parum boni exspc-
etare, qui mihi iterum significari curavit, ut breve memoriale 
facerem, et deinde feceram, ut praeter caeteros, qui ab Ali 
Passa veniunt, hie etiam nemo ordinari debeat, quod sequente 
die feci memoriale, in praesentia Reiskital et Khoja, Magno 
Yezerio traditum est, quod ab illis bene ponderatum fuit, sed 
nihil resolutum, verum Sultano relatum, de quo Consilium ha-
bi tum est. Ilacret vcro res in priore resolutione, quod de Ali 
Passae authoritate nihil tolli debeat, ipsum hoc tempore in 
confiniis omnem plenipotentiam habere, quos mittet cum suf-
ficienti plenipotentia, non tanquam officiates, scd in nomine 
Sultani et Portae ablegabit, quando bis non erit satisfactum 
et ad rapturam resurget. Ali Passam jam ibi esse et cum tanta 
potentia provisurum, ut respondere possit, non esse spectan-
dum fore, ut illi in minimo cedant, vel quicquam reddant, aut 
alium Transylvaniae Principem eligere permittant, quod Sul-
tan us Apatium confirmaverit, illumque clefendere sciat, novum 
fortalitium prope Canisam mitto modo praeferre, omnino illud 
aggredi velle judicent. Celsissime Caesar, video jam pcriculo-
sius quam unquam esse, Turca ad bellum rcsolutus est, non 
vult cedere, neque octuaginta tribus castellis contra pacem 
exstruetis, et si sacra Caesarea Majestas Vestra comitis a Zri-
nio fortalitium demoliri permittat, nihil tarnen efficietur, utro-
bique satisfactionem petit, sed nihil e contra facere, quia videt, 
quod Majestas Vestra non contentetur, et varia praetendat, 
ineipit ille praetendere praetensiones, ut fortalicium ante Ca-
nisam tollatur, et ob damnum circa Buda illatúm satisfactio 
impendatur : Ad hoc respondi : Quisnam pro detrimenta, quod 
Turcae et Tartari causarunt, satis det ? utrum hoc modo ad 
bonum pactum perveniri possit? Pergunt (uti pereipio) conti-
nuo Asiatici milites ad coniinia, si advenient, quam primum 
plures subsequi debebunt. Mirabiles hie discursus audiuntur hoc 



56 1662. APR. 10. 

bellum Regis Galliae ad adeptionem Imperii, ejusdemque co-
ronam expeti emolumento; nam banc ejus intentionem esse, 
quod Lotharingiam non frustra practicando ad se atraxerit, 
quod etiam Tureis innoteseit bene, proeerto dicitur quod AI ende 
Lohaja, quondam Gallic! legati filius, in qualitate legati brevi 
sit adventurus. Volunt ergo proficisci contra fortalicium ante 
Canisam, et alias palanchas in confiniis extruere; nihil cu-
ratur etiam si ad bellum deveniatur, nunc etiam primarii Mi-
nistri, qui ante thronum Primarii etincliti erant, d i s a n h a t i 
sunt, Turca non cedit, quanto plus a parte Majestatis Vestrae 
moventur, eo periculosius est. Scribitur iterum Tartarus cum 
Muschovitis pacem componant, et suum exercitum in paratis 
habeat, hisce diebus aliquis appulit referens Muschoviticum 
ablegatum apud Chamum Tartarorum fuisse. Muschovia pacem 
petit, Tartari vero debent missos facere Kozakos et non contra 
se invicem immiscere, quod difficulter faciunt. Constantinopoli. 
Datum die et Anno supra. 

Alá irva : Római császár ő felsége portán levő orato-a levele'nek 
par iája. 

Egykorú másolat erd. Muz. (Gr. Kemény József, Erdély története ered. lev 
XI. kötet.) 

XXXIV. 

Ali passának szóló levél; urunk ö nagysága iratta Anno 
1662. die 13. Junii ex castris ad Kolozsvár positis. 

Hatalmas győzhetetlen császárnak tengeren tul való né-
mely hadainak, és tengeren innét lévő minden fényes hadai-
nak főgondviselő szerdára, tekintetes nagyságos vezér Ali 
passa, nekünk jóakaró urunk apánk, Isten nagyságod nap-
jait sok ezerekké tegye, hatalmas császárnak kegyelmességét 
fején öregbitse. 

Szent-Iván havának hetedik napján költ nagyságod le-
velét tegnapi napon vötttik. Igen szükségesnek Ítélők az vá-
czi püspök itt lévő dolgai felől nagyságodat tudósítanunk. Mi-
olta ide érkezett, dolgai sokképen folytak, mert négy tanács 
urat kívánván sátorához tőlünk menni, azok által az országot 
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és bennünket igen s/ép szókkai megbiztatott vala, hogy német 
császár hirével jött volna be Erdélyben oly dolognak végliez 
vitelére, mely minekünk és Erdély országának hasznára s meg-
maradására lehetne. Annak utána ugyan az nap küldte volt 
hozzája Kucsűk Memhet passa ö kegyelme az gyulai olaj bé-
két, ki előtt sokkal különben beszéllett, mely miatt gyanuság-
ban jutott dolga, sátora körül jancsárokat rendelt volt a passa 
ö kegyelme. Mind ezekről Csepregi Mihály által nagyságod-
nak bővebben irtunk vala. Csepregi Mihály elmenése után is-
mét különben gondolkozott az váczi püspök, mert német csá-
szárnak levelet irt, hogy az erdéli erősségekből az németeket 
vigye ki mindjárt, megirván többek között azt, hogy Erdély-
országának s nekünk is az fényes porta megígérte, hogy csak 
vehessük kezünkliez azokat az erősségeket, soha Erdélytől ci-
nem vétetnek, sőt valami némü hitlevelet kívánunk felőle, 
nagyságod is kész leszen megadni; mert mi az nagyságod jó-
akaratjában bízván reá feleltünk, hogy abba fogyatkozás nem 
lészen. Ezt az levelet igen sietséggel német császárnak el-
küldtük. Erősen is biztatott bennünket az püspök, hogy bi-
zonyosan ugy hiszi írására késedelem nélkül jó válasz jön, 
és az németek ki vitetnek. Tegnap délig ebben az állapot-
ban volt az püspökkel való dolog, hanem tegnap délután ér-
kezék egy Szakmar táján lévő német kapitány levelével 
együtt német császár levele ide ez táborba, melynek fordítá-
sát nagyságodnak levelünkben elküldtük ; abban többi kö-
zött irja német császár, hogy az németek kiviteléről való 
tractát az váczi püspökre bízta, melyet mind Kucsuk Memhet 
passa ö kegyelme, mind mi s mind az ország megértvén, ma 
nagyedszer küldtünk az püspökhez, intvén mivel az ura reá 
bizta, ne lialaszsza, nyúljon hozzá az dologhoz, s az németek 
kivitele felöl a hova szükség parancsoljon, ne múljék még to-
vábbra napról napra az dolog, hogy mi is írhassunk bizonyost 
minden dolgokról nagyságodnak, melyről minemű válasz lőtt 
ezen levelünkben belé tettük. Mi ugy gondoljuk nagyságos 
uram, hogy ez a választétel csak arra való, a napok tovább 
tovább múljanak, s azt próbálják meg, ha a német had bejöhet 
Kolozsvár segítségére, a ki egynehány időtől fogva Nagy-Bá-
nya s Kővár táján pusztította a szegény embereket. Az is lehet 
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hogy magokhoz többet várnak, s ugy akarják próbálni az 
bejövetelt, az mint az váracli passa leveléből nagyságod meg-
értheti. Azt pedig nagyságodnak titkolás nélkül igazán meg-
akarjuk irni, Kucsuk Memhet passával ő kegyelmével együtt 
nincsen arra elégségünk, hogy egy rész hadat itt hadjunk 
Kolozsvár alatt, avagy egyikünk oda mennjen az ellenségre s 
az másikunk itt maradjon Kolozsvár alatt. Nagyságod azért 
igen hasznos dolgot cselekednék , ha Várad felé annyi hadat 
küldene, az azt az németet felverné, ugy biznánk Istenben, 
hogy az Kolozsváratt lévő németek is nem reménlenének sc-
gitséget, könynyebben hajlanának, mert valameddig azokat 
az németeket fel nem verik, az Erdélyben lévő németek mind 
oda biznak, erősebben tartják magokat, az mint hogy né-
met császár is tészen levelében emlékezetet az segítség felöl. 
Nagyságodat, mint jóakaró urunkat, apánkat, nagy bizoda-
lommal kérjük azon is, hogy ha több hadaknak kijövetele 
által kelletik az erdélyi erősségekből az németeket kivenni, az 
mint az fényes porta is kegyelmességét mutatta ehhez az el-
pusztult országhoz, nagyságod is megígérte, parancsolja meg, 
ne foglaltassanak el az országtól azok az helyek. Annak fe-
lette kételenek vagyunk nagyságodnak ezt is még jelentenünk, 
Váradról az hódoltatás semmiképen meg nem szűnik, any-
nyirahogy szinte ide Kolozsvár szomszédságába is, az hol ma-
gunk vagyunk, jöttek némely nap liódoltató levelek. Nagysá-
godat igen bizodalmasan kérjük méltóstassék erről ujabban 
parancsolni Húszain passának ö kegyelmének. Én Isten után 
az nagyságod jóakaratjában bizom, melyet fiúi engedelmes-
séggel szolgálni el sem mulatom. Éltesse Isten nagyságodat 
sok esztendeig jó egészségben etc. 

Eredeti fogalmazvány Erd. Muz. (Gr. K. J. Erd. tör. erd. lev. XL kötet.) 

XXXV. 

V á r a d i p a s s á n a k s z ó l ó l e v é l mi n u t á j a. 
Hatalmas császárunk váradi végvárának főgondviselője, 

tekintetes nagyságos Húszain passa, Isten kegyelmedet sok 
esztendeig éltesse, szerencséjét nevelje. 
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Noha kétség nélkül hiszsziik, kegyelmedhez közelebb lé-
vén az dolog, bizonyosan meghozhatják emberei, hogy több né-
met hadak naponkint költözzenek át az Tiszán, azért hogy Er-
délyre ellenünk jöjjenek, mindazáltal nekünk is egynéhány 
felöl bizonyosan hozák. Akarók azért az dolgot kegyelmed-
nek értésére adni, kérvén szeretettel legyen jó vigyázásban, tu-
dósítson minket is mindenekről, s az mit az ellenség ellen 
cselekedhetik, el se mulassa, ugy mehetünk egyező értelemből 
hasznosan elő hatalmas császárunk szolgalatjában. Éltesse Is-
ten kegyelmedet sok esztendeig jó egészségben. Költ Kolozsvár 
mellett lévő táborunkban. 14. napján Szent-Iván havának 
1662. esztendőben. 

Kegyelmednek jóakaró szomszéd barátja. 
Eredeti fogalmazvány. (Eni. Muz. Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev 

XII. kötet.) 

XXXYI. 

Celsissime Princeps Domine, Domine nobis clementissime, 
servitiorum paratissimam debitamque semper oblationem. 

Clementer nosse dignetur Celsitudo Vestra nos literas 
ejusdem Celsitudinis Vestrae compulsorias pariter et attestato-
rias pro parte et in persona Generosi Casparis Diossi de Ko-
losvár Causarum Fiscalium in Transylvania Directoris confec-
tas et emanatas nobisque inter alios Celsitudinis Vestrae hu-
miles, fidelesque servitores signanter litteris in eisdem conscri-
ptos praeceptorie sonantes et directas reccpisse, quibus accep-
tis nos mandatis Celsitudinis Vestrae (uti tenemur) obedire et 
satisfacere satagentes, in hoc Anno praesenti 1662. die vero 
mensis praesentis Julii 22-o in et ad oppidum Déva, conse-
quenterque Curiam nobilitarem Celsitudinis Vestrae ibidem in 
Comitatu Hunyadiensi existententem habitam accessisse ibique 
testes infraseriptos vigore praeinsertaruum Celsitudinis Ves-
trae literarum nostram in praesentiam citatos, cxacto prius 
de iisdem tirmissimo ut sólet juramento, juxta vestrum nobis 
propositum examinavimus et ruminavimus in haec verba: 
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U t r Ii m : 
1.) Tudják-é hallották-é az gyulai alaj bégre való táma-

dásnak ki volt oka mi okon íött az támadás ? 
2.) Ki lovát akarta az alaj bég elhozni, voltak-é más 

lovak, kikkel eljöhetett volna ? 
3.) Fogtak-ó fegyvert hozzá, kicsoda, szidták-é s kik 

szidták ? 
4.) Tettek-é valami kárt neki s mit, s kinél vadnak ja-

vai és micsoda jók azok ? 
Ad primum: primus testis Franciscus Kömives 

de Marus-Vásárhely. Annorum 35 fatetur. 
Senki reájok nem támadott, hanem az alaj bég nem 

elégedvén az lovakkal, az kapitány uram lovát hajtotta el, és 
várbeli drabant, Kovács János lovát is, mikor az biró házához 
hajtotta volna az alaj bég , kopasz lelkűnek szidta az törö-
köt, és az lovát el nem hadta vinni, hanem az töröktől elvette 
az maga lovát Kovács János az biró házánál. 

Ad 2-dum. Az vicze kapitány uram lovait az mezörül be-
hajtván az alaj bég, kérte udvarbíró uram az alaj béget, ne 
vigye el nagyságod az kapitány uram lovát, mert vadnak arra 
való lovak az udvarban, de az bég azt mondotta: elviszem 
Isten ugy segéljen, ha az apámé volna is, kapitány uram is 
harmad magával kijőve az várból, látta az biró házánál 
hogy az alaj bég megnyergeltette az ő kegyelme lovait, kérte 
ne vigye cl az ö kegyelme lovait, mert vadnak arra való lo-
vak, s nem is engedi ö nagyságának elvinni, de az alaj bég 
rútúl szidta ö kegyelmét, azt mondotta: eb, harmad napra fel-
akasztatlak, valamint Keresztesi csókolta vasban az lábomat, 
te is ugy csókolod, jobbágyom is kiilömb van mint te vagy. 

Ad 3-dum: Szidták az drabantok, de nem szemben, ha-
nem az biró házán kiviil mondották : nosza az beste lélek kurva 
fiának ne hadjuk elvinni az lovakat, de fegyvert senki sem 
fogott hozzá, hanem az alaj bég puskákat, csákánt fogva 
máshoz, hozzá is vert Kovács Jánoshoz. Azonban az kapitány 
uram is szépen kérte az béget, de szidva az bég mondotta az 
kapitány uramnak, te hamis eb, mért jöttél reám tolvajokkal, 
bizony rövid nap megládd, hogy elégetem az várost, de ka-
pitány uram igy szólott neki : Isten oltalmazzon nagyságos 
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uram, nem jöttem nagyságod ellen, hanem az magam lovaimat 
nem engedem elvinni, mert ezeken kivül is vadnak elég 
lovak. 

Ad 4-um: Noha az alaj bég mondotta, hogy három 
száz tallér árú poltura pénz volt az lovon, melyen udvar biró 
uram lovakat keresett az bég alá, de semmi egyéb nem volt 
rajta, hanem fél pisztoly, egy hegyes tör s egy nagy üres ta-
risnya volt az nyereg kápálioz kötve, de semmi nem volt 
benne, sennnie itt nem maradott, semmi kárt neki nem tettek. 

2. Testis: Alexander Molnár providus Annorum eirciter 
32, nem lévén az városban, nem tud semmit ezen dologban és 
semmiét itt maradni nem tudja. 

3. Testis: Providus Johannos Csáki, Annorum 35, nihil 
se scire fatetur. 

4. Testis: P. Joannes Dévai, Annorum eirciter 35, 
nihil. 

5. Testis: Circumspectus Michael Katona, eirciter An-
norum 55: Az erdőn valék, az mikor is Kovács János eljőve 
oda, kérdém tőle, hol járna ugy, lám azelőtt nem szokott ugy 
járni, ö mondá, im az lovamat elviszi vala török, de az nyereg-
ből levetem, s az nyerget is el veténi, s az lovamat ugy ho-
zám ide, rútul is szidtam az béget, ha az kapitány uram meg 
nem szólitott volna, egy csákánynyal le is vágtam volna az 
béget. (Ad 2-um.) Tudom azt hallomásból, hogy az kapitány 
uram lovait akarta elvinni az török, s ö kegyelme nem engedte. 

6. Testis: Providus Georgius Szőcs, Annorum 40. Az szőlő 
hegyen lévén láttam, hogy udvarbíró urain az szölöktül lovakat 
hajlott el és az posta kezében adta, egyebet ebben nem tudok. 

7. Testis: P. Stephan us Kazaly, Annorum 40. Semmit 
nem tud benne, az várban lévén akkor. 

8. Testis : P. Stepkanus Mészáros Annorum. 38. Hallottam 
az zenebonát és veszekedést, de korcsmáros voltam és az pin-
czéböl is nem jöttem ki, tudván, hogy mindenkor vesződik az 
az bég itt. 

9. Testis: P. Körösi Karátsony Annorum 32. Noha az 
korcsmán voltam, deénkinem jöttem, és mint volt is azaz do-
log nem tudom, semmiét is hogy ha veszitte el avagy nem ? 
nem tudom. 
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10. Testis: P. Alexander Dániel Amionm cireiter 35. 
Nihil scire se afferit. 

11. Testis: Steplianus Andreas Szilágy. Annorum eir-
citer 40. Mikor az várban hallottuk, hogy az alaj bég az ka-
pitány uram lovait el akarná posta lovaknak vinni, alá jöt-
tünk az várbúi, akkor immár az bég rútúl szidta az embere-
ket, leérkezvén kapitány uram is az várbúi, szépen köszöne 
az bégnek, mely köszöntést nem is fogadván az bég, kér-
dette : te micsoda ember vagy ? felelt kapitány uram: én 
nagyságos uram kapitány vagyok itt az várban, mondotta az 
bég : rosz ember vagy beste lélek kurva fia, eb vagy, ha ka-
pitány volnál, hoznál én nekem lovat, felakasztatlak eb, meg 
ládd azt az kapitány uram is mondotta, nem vagyok én posta 
mester, van biró, lám az magam lovait is elhozta nagyságod, 
én pedig lovat adni nem tartozom, azonban lioztanak lovat, de 
azt mondotta : nem ül olyan rosz lóra. Mikor az szóval való 
veszekedés meg lett volna, mondotta az bég: hol az én lovam 
melyet az udvarban vittenek, mert azon három száz tallért érő 
poltura pénz volt. 

12. Testis: P. SigismundusNagy. Annorum 28. Be nem 
mentem az bég szállásának udvarára, de láttam, hogy az bég-
kezeiben egy pár puska volt, azokkal az drabantokat taszi-
gálta s őket rútúl szidta. Az bég, liogy puskákat fogott, az 
drabantok közül is némelyek az ö puskájokat feltekerték ide 
ki az utczán, de nem az végre, hogy az törökökre fogják. 

13. Testis: Strenuus Stephanus Molnár. Annorum 35. 
Mikor az kapitány uram lovait elvitette volna az bég ö kegyelme 
is le jö t t az várbúl, azt mondotta: nem arra valók nagyságos 
uram az én lovaim, hogy elvigye nagyságod, a nélkül is elég 
posta lovat adnak nagyságodnak, azonban az udvarbiró uram 
kért egy lovat alája az bégtül, az kin hajtson posta lovakat, 
elmenvén elegendő lovakat hajtott ő kegyelme. Az alaj bé-
get senki nem szidta, de ö rútúl szidott másokat, kapitány 
uramnak is mondotta te eb, felakasztatlak, meglátjátok ebek, 
hogy harmad-negyed nap múlva hamuvá tétetem az város-
tokat. 

14. Testis: Nobilis Georgius Borsay. Aulae Devensis 
juratus famulus. Annorum 40. Az gyulai alaj bég szolgája 
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postán jövén az udvarház kapuja eleiben, engem ott talála s 
monda: csináltass hamar jeges vizet, mert im hol érkezik az 
bég. Elérkezvén az bég is mindjárást hirével adám udvar-
bíró uramnak is ö kegyelme is késedelem nélkül kijővén elei-
ben, monda az bég : igen hamar szereztess udvarbiró lovakat, 
mert postán kell mennem. Az mezőn vadnak az lovak nincs 
itt benn lovam, az kin kimehessek. Az bég adata ő kegyelnie 
alá egy lovat, kin egyéb semmi nem volt egy pisztolynál, egy 
hegyes tőrnél, s egy nagy üres abrakos tarisznyánál. Megér-
kezvén udvarbiró uram az posta lovak hajtásából, méné az 
biró házához, az bég szállására, azonban az törökök behajták 
az kapitány uram lovait az mezörül, kiért is eléggé kérte ud-
varbiró uram az béget : nagyságos uram, az kapitány uram 
lovait ne vigye el nagyságod, mivel ma holnap urunk ö nagy-
ságához kell ö kegyelmének menni. De az alaj bég azt mondá : 
Isten engem ugy segéljen, elviszem, ha az apámé volna is. 
Csak hamar kapitány uram is leérkezék egy néhány magával, 
mondá a bégnek : nagyságos uram, ne vigye el nagyságod 
az én lovaimat, mert nem tartozom posta lóval, azon szavára 
rútul megszidá kapitány uramat s mondá: tolvajúl jöttél reám; 
monda kapitány uram, nem jöttem tolvajúl nagyságos uram, 
mert én igy szoktam járni, de az lovaimat nagyságod el nem 
viszi. Az alaj bég kardra veté kezét, ismét megszidá kapi-
tány uramat: hamis, tolvaj, lélek kurva fiának, és mondá : 
ugyan elviszem erővel is az lovaidat, azalatt kapitány urain 
is monda: nem viszed Isten engem ugy segéljen az én lovai-
mat. Az alaj bég ismét megszidá rútul, s monda neki, job-
bágyom is különb vagyon tenáladnál az ki hintóban jár, de 
meg ládd beste, hamis, tolvaj lélek kurva fia harmad nap 
múlva felakasztatlak, még magad is lábamat megcsókolod, 
mit Keresztesi Ferencz. 

15. Testis. Providus Andreas Sinka Judex oppidi, An-
norum circiter 40. Az udvarház eleiben érkezvén az bég, ud-
var-biró uram mindjárt kimenvén eleiben, kezeket fogdosta, 
az bég midjárt lóra ültette ö kegyelmét, hogy hajtson elég lo-
vakat, az mint hajtott is, az tidő alatt kapitány uram lovait is 
behajtatta az bég, az mely hirre az várbúi lejöttek az gya-
logokban, s kérték szépen, ne vigye el ő uagysága az lovakat, 
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mert el nem engedik vinni, az bég becsapá az kaput, de az 
gyalogok ismét kinyiták, azonban az bég puskákat s csákánt 
ragadván, meg is ütötte az csákánynyal egyik gyalogot. Azon-
ban kepitány uram is leérkezvén az várbúi, szépen kérte, ne 
vigye el az lovait, mert Isten ugy segéljen el nem engedi 
vinni. Hallottam az zenebona között, hogy ide ki egy ember 
megszidta az béget, reá is akar vala az bég csákánynyal 
mennie de az Gellesei kérte: ne mennjen ki nagyságod, egy rosz 
emberhez ne tegye magát, ö minden embereket untig elszidott^ 
de ötét senki nem szidta, posta ló is elég volt. 

16. Testis. P. Gcorgius Fejérvári. Annorum 50. Kapitány 
uram le jővén az, várbúi az maga lovait nem engedte elvinni, 
de hogy az bégre avagy fegyvert fogott, avagy szidta volna, 
nem láttam, de az bég szidta az embereket és puskával taszi-
gálta őket. Lovat eleget hoztak, de nem akarta azokat az bég 
el vinni, azt mondotta, nem ő neki való lovak. Fegyvert nem 
láttam, hogy senki is fogott volna hozzá, hanem hogy ő fegy-
vert fogott, az gyalogok is ugy tekerték puskájokat. Hallot-
tam, hogy az bég mondotta: kurva fiak, kárt vallottam, elvet-
tettek pénzemet, meglátjátok kurva fiak, két-három nap alatt 
porrá, hamuvá tészem az várost, gyermekeiteket elrabol-
tatom. 

17. Testis. Strennus Paulus Balogh, circiter Annorum 
50, várbeli gyalog: minket az vár kapujában megszólítván 
Porkoláb aram, hogy lejövén ne liadnánk az kapitány uram 
lovait elvinni; az mikor én leérkeztem, láttam akkor immár, 
hogy az bég egy pár puska lévén kezében, taszigálta ki az 
legényeket és szidta őket, azt modoiták az legények : nagysá-
gos uram nem jöttünk hatalmasul, hanem kérjük az kapi-
tány uram lovait, lám azon kivül is lészen elég ló, de az bég 
azt mondotta: ebek, hatalmasúl jöttök reám, de harmad nap 
múlva felakasztatlak. Senki nem is szidta az béget, de ö rútúl 
szidott mindeneket, és fegyvert fogván másokra, fenyegetöd-
zött, hogy elégetteti, pörsölteti, raboltatja az várost. Kapitány 
uram is leérkezvén az várbúi, szépen kérte az maga lovait, 
ne vigye el, lám elég lovak vadnak, az melyeken el mehet, de 
azt mondot tanem ő neki valók azok. Kapitány uram mint 
szépen szólott az béghez, de az bég rútúl szidta ő kegyelmét, 
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azt mondotta: felakasztatlak eb, de még is sem nem szidta ö 
kegyelme, sem fegyvert nem fogott ellene. 

18. Testis: S. Moses Csernei.. Annorum 40. Várbeli gya-
log : én az én házamnál voltam, hallottam hogy az gyalogok 
azért mentenek oda, hogy az kapitány uram lovait az bég el 
akarta vinni. 

19. Testis: Stepkanus Nagy Apodi, várhoz szolgáló 
gyalog, Annoriun circiter 34. Hallottam, hogy az drabantok 
azért mentenek az bég szállására, hogy az kapitán uram lo-
vait ne vigyék el. 

20. Testis Stephanus Czimbalmos. Várhoz szolgáló gya-
log. Annorum circiter 40. Oda mentünk az bég szállására, 
hogy az kapitán uram lovait ne hadjuk elvinni, kértük szé-
pen az lovakat, de senki nem szidta, fegyvert sem forgott el-
lene. Vittek lovakat oda, de nem tetszett neki, hanem csak 
ugyan kapitán uram lovait akarta elvinni. Senki nem szidta 
sem fegyvert ellenne nein fogott, de az bég rútúl szidta az 
kapitán uramat, azt mondotta: felakasztatja s az várost ége-
téssel, raboltatással fenyegette. Ad 4. Ut et caeteri, sic et hie, 
nihil sciunt. 

21. Testis: Nicolaus Bene. Annorum 24. nihil. 
22. Testis: S. Johannes Csizmadia. Annorum 25. nihil. 
23. Testis: S. Stephanus Török. Annorum 24. nihil. 
24. Testis: S. Michael Muntyán. Annorum 25. Hallván 

az törököt jüni, az lovammal elmentem, hogy az török el ne 
vigye, de udvarbiró uram utánam jővén, elvévén, az törökök 
alá adta, most is oda van, és azután oda sem mentem, mint 
volt az dolog, nem tudom. 

25. Testis: S. Stephanus Lugosi. Annorum 26. Nihil, 
mert nem jött le a várbúi. 

26. Testis: S. Michael Sorbán. Annorum 32. Nihil. 
27. Testis: Murza Nyszta. Annorum 43. Láttam az ve-

szekedést, de miért volt, oda is nem mentem, nem tudom. 
28. Testis: S.. Petrus Timár. Annorum 40. Tudom azt, 

láttam, hogy az bég szolgája kiment, s behajtotta kapitány 
uram lovait, de egyebet nihil. 

29. Testis: Bona Kriszte. Annorum 40.Nihil. 
30. Testis: S. Michael Kávási. Annorum 40. Láttam 

TÖliÖK MAGYARKORI E M L É K E K . — O K M Á N Y T Í R . V I . 5 
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mikor az kapitány uram lovait az török behajtotta az városba, 
de az mezőn voltam. Nihil aliud. 

31. Testis: S. Michael Kertész. Annorum 40. Láttam 
az kapitán uram lovait, hogy az mezőrül behajtották, azt is 
láttam, hogy udvarbíró uram elég posta lovakat hajtott, de 
caeteris nihil. 

32. Testis: S. Michael Balogh. Annorum 30. Az nagy 
zajt hallottam, de elé sem mentem. Nihil. 

33. Testis: S. Thomas Molnár. Annorum 46. Oda nem 
mentem, hanem az török hallottam, hogy mondotta : dévaiak 
rövid nap egy néhányat fel akasztatunk közületek. 

34. Testis: S. Nicolans Caspar. Annorum 35. Láttam 
hogy az bég kardra vetette az kezét, s rútul is szidta az ka-
pitány uramat, de az kapitány uram szépen kérvén lovait, el-
lene sem szólott akkor az bégnek. 

35. Testis: S. Pokular Dánes. Annorum 32. Otthon 
nem voltam, de hallottam, hogy az kapitány uram lovait akarta 
elvinni az bég, más ló is elég volt. 

36. Testis: Petrus Kiss Tímár. Annorum 35. Semmit 
nem tud, beteg levén akkor. 

37. Testis: Moldvai Karátsony. Annorum 28. Későn 
érkeztem oda az zajra, hallottam, hogy az bég rútul szidta az 
kapitány uramat s azt is mondotta: nem kapitány vagy, ha-
nem eb vagv, de kapitány uram semmit is ellene nem szólott. 

38. Testis : S. Johannes Székely. Annorum 33. Hallottam 
hogy az kapitány uram szépen kérte viszsza az lovait az 
bégttíl, de az bég rútiil szidta az kapitánt, fegyvert fogván az 
bég kapitány uram ellen, de ö kegyelme az Istenre is kérte, 
ne haragudjék, mert nem jött hatalmasúl reá, hanem ugy szo-
kottjárni s kéremés szerént kéri az lovait, de az bég égetéssel, 
rablással lényegette az várost. 

39. Testis: S. Stephanus Szőcs. Annorum 40. Nihil. 
40. Testis: Casparus Téghlás. Annorum 40. Láttam, 

hogy kapitány uram egy néhányad magával ment az bég szállá-
sára, s az bég mondotta kapitány uramnak: eb, magadnak 
kellene lovat adnod alám, de megládd eb felakasztatlak,, fe-
leségetek, gyermekeitek is rabbá teszem, harmad nap alatt az 
várostokat is porrá teszem. Elég lovak voltanak, melyeken 
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eljöhetett volna, de boszúból csak az kapitány uram lovait 
akarta elvinni, az kiket elvitt is lovakat, most is oda van 
kettő; szitkozódott, lövéssel, öléssel fenyegetödzőtt de az bég-
nek én hallásomra csak ellene valót is senki nem szúllott, ha-
nem csak kéremés szerint szólottak neki. 

Senki az latensek közül egy fillér érő kárát lenni nem 
tudja. 

Quarum quidem fassionum et attestatioiium nostrarum 
seriem prout per nos fűit peracta et expedita, eidem Celsitu-
dini Vestrae fide nostra mediante rescripsimns. Eandem Cel-
situdinem Vestram quam diutissime foeliciter valere, et ad 
vota regnare cupientes. Datum Anno die locoque in prae-
missis. 

Eisdem Celsitudinis Vestrae humiles ficleles perpetuoque 
servitores. Stephanus Csernatoni m. p. 

Andreas Újvári m. p. 
Cancellariae Celsitudinis Vestrae majoris sribae et Ju-

rati Notarii ad praemissa peragenda specialiter exmissi. 
Corecta per eosdern. 

Kívül: Celsissimo Piincipi Domino Domino Michaeli Apafi Dei 
gratia Trausylvaniae Principi partium regni Hungáriáé Domino et Sicu-
lorum Comiti. Domino Domino i'aturaliter nobis clementissimo. 

Eredeti (Erd. Muz, G. Kemény J .Erd. tört. ered. lev, XII. köt.) 

XXXVII. 

Ilustrissime Princeps ac Domine Domine nobis gratiosissi-
me vitám longam, et incolumen impérium felix ac diuturnum 
felicitatemque, omnem vovimus et praecamur, officiaque nostra 
fidelia sincera et Candida ofíerimus et policemur. 

Nagyságod commisióját mely die 29. Junii Anni prae-
sentis emanáltatott, elvettük. Mely ugy vagyon későn érke-
zett ; de az mint az Udő hozta elég sollicitusok voltunk benne, 
hogy az mint nagyságod parancsolt , a szerint procedálhas-
sunk. Az előtt való napokban az itt való polgármester hozzánk 
küldött, értekezett felőle ha azon szultán Szulimán levele, di-
plomája volna e kezünknél, de sem ő kegyelme sem mások 

5* 
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nem jelentették, melyik János királyra Nagy Jánosra vagy 
az fiára ifjú János királyra kellene sonalnia annak az Szuliman 
athnaméjának mivel mind kettőnek adott volt; az nagyobbik-
nak mikor lehozta lengyel országi számkivetéséből, s Magyar-
királyá csinálta ; Bécset is megszállván etc. vagy az fijának iíju 
Jánosnak, mikor kitudá Budából és Magyarország nagy ré-
szeiből tutorság szine alatt. Ifjú Jánosnak Szulimantól adott 
Athnamét (Diploma) mi láttuk ugyan in privatis sok idővel 
ez előtt, de az mi conservatoriumunkban egyik is az jó feje-
delmek közül, kik többire mind csak az magok privatumját ke-
resték, pro conservatione be nem adták, hanem ha mi volt ma-
goknál tartották, vagy magok conservatorok kezében bizták az 
ország kárára. Az mint volt a tatár bejövése előtt, holott egyne-
hány szekér levél, protocollumok az ö conservatoriumokban 
vesztenek és égtenekel, az bibliothecán kivül,mely mindaz fe-
jedelmek és az fejérvári tisztek gondviseletlenségek miatt esett 
és történt etc. 

Az minemű leveleket mindazáltal az mi tisztünk sze-
rint feltalálhattunk, ugy mint Báthory Sigmondnak akkori csá-
szártól adott atlinaméját, im nagyságodnak in paribus elkül-
dettük. Ebben a diplomában eléggé contineáltatik Szulimán 
athnaméjának summája, ha ki serio reflectálja elmé-
jét rajta. Küldöttünk mást is in paribus, mely Barcsai Ákos 
akkori fejedelem idejében az országnak Írattatott, mely levél-
ben két helyen is láttatik emlékezni Szuliman athnaméja con-
tinentiájáról obiter czikkelyenként. Melyet hogy rövideden né-
mely részről tángál valami világosságúl, ha nem sokat, innét 
is elérthetni. Et si non prosunt singula multa juvant. Itt sok 
mezőnk volna az fejedelemnek és ország leveleikért való 
gondviseletlenség felöl; de ki hallja meg? Sokat mondhat-
nánk és példákat hozhatnánk elő; de ki hallja meg? Hát mi 
haszna, at saltern plorare liceat si commendare non licet. Yale 
Illustrissime Princeps, et nos tuo favore, et gratia fovere non 
dedigneris. Cibinii die 4-a Mensis Julii, Anno Domini 1662. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae ad obsequia addictis-
simi, ad officia paratissiini fideles 

Capituli Albensis Requisitores, et 
literarum ejusdem Conservatores. 
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Jegyzet: Ezen káptalani requisitor Thoroczkai Ferecz volt, ki a fe 
hérvári országos levéltárt, hogy azt az elpusztulástól megmentse, minden 
felsőbb rendelés nélkül maga szállította Szobenbe és a kinek az erdélyi or-
szágos levéltár megmaradását egyedül köszönhetni - (lásd : II. Rákóczy 
Gy. ideje : irfa idősb, górf Bethlen Imre. Nagy Eoyed. 1829. 96, lapon :) 

(A Gy. fehérvári körytár eredetije és Dr. Ötvös Ágoston másolatáról.) 

XXXVIII. 

Fővezér levele, melyet hozott Daczó János Tömösvárról 
Ali passátöl Tordához Keresztes mezejére, az erdélyi tábor 
Kucsi basa segítségével elszáliván Kolozsvárról. Érkezett az 
levél die 6. Julii Anno Domini 1662. 

Erdélyi tekintetes fejedelem Apafi Mihály nekünk jó 
akarónk Istentől sok jókat kívánunk. 

Emberöd által küldött leveledet elvettük, mind az erdé-
lyi állapotokat s mind Kucsik felöl mit irtál megértettük. Er-
délyországa hatalmas császáré s abban levő népe ö hatalmas-
sága rabja. Kucsik Memhet basa dolgáról irtál. Kucsik Mem-
het basát eddig is azért tartottuk melletted, hogyha neked 
avagy Erdélynek ellensége jőne, készen lévén melletted, az 
országban ne tennének kárt. Kemény Jánost is minden hozzá-
valókkal kiirtotta az országból, testét is ez világból kioltotta. 
Ennek utána is ha valahonnét ellenség támadna . . . 

Jegyzet, V. ö. Bethlen J. Comm. II. 1G5. 1. 
(Egykorú fordítás az erd. Muz. Egylet iratt.) 

XXXIX 

Fővezérnek szóló levélnek minutája. Anno 1662. die 20. 
Julii. In castris ad campum Keresztes posilis. 

Hatalmas győzhetetlen császárunk, széles ez világon 
kiterjedt birodalmának főgondviselője és igazgatója, tekinte-
tes nagyságos vezér Kuprili Amhed passa, nekünk jóakaró 
urunk, Isten nagyságodnak napjait sok ezerekké tegye, dol-
gait boldogitsa. 

Engedelmesek lévén az nekünk irt nagyságod méltósá-
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gos parancsolatjának, Ali pasához ő nagyságához mind az há-
rom nemzetből követeket küldtünk Temesvárra, ennek az ha-
talmas császárunk elpusztult őstől maradott országának több 
dolog között egy határ felől való igazitására is, mely köve-
tektől levelünk érkezvén, ugy tudósíttatunk, hogy nem csak az 
Váradhoz való jószágokat, hanem Krasznavármegye és Közép-
Szolnokvármegye nevű nagy tartományokat akarnák Er-
délytől elszakasztani, melyekben egy néhány száz adó fizető 
falvak vadnak; nagyságod pediglen maga bölcsen megítél-
heti, miképen érkezhessünk hatalmas császárunk adójának 
beszolgáltatására, ha az adófizető tartományok elvétetnek 
kezünktől. Nekünk s ennek az elpusztult országnak Isten 
után minden reménységünk, az nagyságod jóakaratjában és 
gondviselésében vagyon, nagyságodnak igen bizodalmasan ese-
dezünk, parancsolja meg Ali passának ö nagyságának, szeme 
előtt viselvén az Váradról való végezését, melyet az fényes 
portára küldött, követeink ugy hiszszük'nagyságodnak be is ad-
tanak, azoknak az vármegyéknek, ugy mint Kraszna- és Közép-
Szolnokvármegyéknek hagyjon békét, mivel azok mindenkor 
külön való tartományok voltak, soha Váradhoz való jószágok 
nem voltak ; érkezhessünk el mi is hatalmas császárunk szol-
galatjára. Mind ebben s egyéb dolgokban is az nagyságod 
jóakaratját nagy reménységgel várván, mind evei az elpusz-
tult országgal, Istent imádók leszünk nagyságod jó szerencsés 
hosszú életéért. Költ Keresztesnél lévő táborunkban. 

A fővezér tihajának és rezeffendinek kevés variatióval 
kell irni azt, hogy törekedjenek a fővezér előtt Szilvási Bálint 
elbocsátása felől is. 

Hatalmas győzhetetlen császárunk böcsületes igaz hive 
tekintetes és nagyságos rezefendi kedves uram jóakarónk 
Isten nagyságodnak napjait sok időkre terjeszsze és dolgait 
szerencséltesse. 

H. I. Az böcsületes igaz hive méltóságos fővezér urunk 
ő nagysága kedves tihaja tekintetes és nagyságos tihaja bég-
igaz ur jóakarónk Isten nagyságodat etc. 

Kiv'úl: 16G2. 1-5, Julii. Keresztes, Fővezérnek, tihajának és rezef-
fendinek par. 

(Erd. Muz, G. K. J. Ered. töri. crcl. levelekben XII. köt.) 
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XL. 

Mi Kücsök Meheraet passa, az hatalmas győzhetetlen tö-
rők császárnak az Dunán innét levő hadainak főparancsolója 
titkos tanácsa és Érsekujvárának helytartója. 

( T u g r a.) 

Ezen czimeres levelemet látván te hamis hitetlen disznó 
sopornai biró hagyom parancsolom teneked, ha életeded és feje-
det szereted, hogy se órát se napot ne várj, hanem mindjárt nagy 
hamarsággal az Bánta Györgyöt hozton hozzad, hamis életű 
disznó, immár egynehány levelem ment hozzátok azon sánta 
disznóért, miért hogy ennyit vártok s nem hozzátok hitetlen 
ebek, most látjátok, hogy sereget kiküldök rajtatok mint az 
disznókat essze kötöztetlek, az tömlöcz fenekén elrotvasztalak 
beneteket az ilyen tökéletlen hamis szófogadatlanságtokért, 
ha ezen levelemre be nem hozzátok nagyhamarsággal. Da-
tum in Érsekújvár Anno 1662. 

Kívülről-. Adassék ezeu uri leveliink az sopornai bírónak nagy ha-
marsággal kezébe. Érsekújvár. 

(Eredetiről a pécsi püspöki könyvtárból Cimehák IV. k. 206.1. t. Mátyás Fló-
rián ur másolata szerént.) 

XLI. 

T ö r ö k c s á s z á r n a k s z ó l ó l e v é l f e j e d e l e m 
n e v é v e 1. 

E x p e d i t a A n n o 1062. die 19. Octobris. 
Hatalmas győzhetetlen császárunk, Isten hatalmasságod 

napjait sok ezerekké tegye, széles ez világon kiterjedt birodal-
mát tündököltesse. 

Reám s erre az hatalmasságod őstől maradt elpusztult 
szegény országára terjedett hatalmasságod kegyelmességét az 
földnek poráig meghajtott alázatos fővel köszönvén, kénysze-
rittetem mostan is hatalmasságod áldott lábaihoz borulnom 
alázatos könyörgés által. Nyilván vagyon előttem, meg is je-
lentettem ennek az szegény országnak, hogy hatalmasságod 
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császári kegyelmességéből valamely faluk és tartományok 
Váradhoz valók nem voltak, Erdélytől el nem vétetnek, me-
lyet az egész ország nagy örömmel értvén, kicsintöl fogva 
nagyig Istent imádtuk hatalmasságod jó szerencséjéért; de az 
váradi Húszain passa ahoz nem tartván magát, Erdélynek nagy 
részét, melyek soha Váradhoz valók nem voltanak, hódoltatja, 
raboltatja hatalmasságod adófizető szegény jobbágyit, melyek 
ha Váradhoz valók voltanak, bár hatalmasságod kegyelmes-
sége soha ne terjedjen rám, ha ugy vagyon. Ugy hallom tef-
tert is küldött bé felőle hatalmasságod fényes portájára. Mind 
ezeket maga fejétől cselekeszi-é, ő maga tudja. Hatalmasságo-
dat az Istenre jó szerencséjére alázatoson kérje, egyszer meg-
mutatott császári kegyelmességét tartsa meg ezen az elpusz-
tult szegény országon, parancsolja meg Húszain passának, az 
Váradhoz tartozó falukon kivül az többinek hadjon békét, 
ennyi sok pusztulások után pihenhessék valamit hatalmassá-
god országában lakó szegénység; mind azokkal együtt mi is 
Istent imádunk hatalmasságod jó szerencsés életéért. Költ. 

Hatalmasságodnak legkűssebbik alázatos szolgája. 

Kívül : Urunk nevével török császáfnak szóló levél utinu^ája. Ex 
Medgyes 20. die Oetobris 1662. 

Erdélyi Muzeum. (Gróf Kemény József, Erdély története eredeti levelekben 
XII. kötet.) 

XLII. 

F ő v e z é r l e v e l é n e k m i n u t á j a. A n n o 1662. 
d i e 19. O c t o b r i s E x p . F e j e d e l e m q n a g y s á g a 
n e v é v e l . 

Hatalmas győzhetetlen császárunk széles ez világon ki-
terjedt birodalmának főgondviselő vezére, igazgatója, tekinte-
tes és nagyságos vezér Kuprili Amhet passa, nekünk jóakaró 
urunk, Isten nagyságodat sok esztendőkig éltesse, szerencsé-
jét nevelje. 

Nem régen nagyságod nekünk küldött levelével hozván 
ugyan az az emberünk az váradi passának szóló nagyságod 
méltóságos levelét, ez levelünk megadó igaz hivünköt küld-
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tük volt az nagyságod levelével Váradra, irván magunk is 
levelet Húszain passának, hogy az erdélyi faluknak hóldolta-
tásától szűnjék meg, mivel soha azok Váradhoz valók nem 
voltak. Melyre nekünk mind Írásával s mind szóval igen köny-
nyti választ tett, hogy ö magától nem cselekeszik semmit, de 
azoknak az tartományoknak béhódoltatásától meg nem szű-
nik. Sőt az mint csak szintén az estve bizonyoson hozák hírit? 
félünk attól, csak az meddig ez alázatos leveliink nagyságod 
eleiben jut, elrabol tatja azokat az szegény embereket. Nagy-
ságod pedig bölcsen megítélheti, méltó-é hatalmas császárunk 
őstől maradt jobbágyit elraboltatni. Hogy ezeket cselekedje, 
ki parancsolta meg néki, maga tudja, de az mennyi sok tarto-
mányokat el akar venni Erdélytől, ha azok Váradhoz való jó-
szágok voltak, bár soha egy szónkat se hidje nagyságod. Nagy-
ságodat azért Istenére, jó szerencséjére kérjük, ha szintén tef-
tert küldött is be Húszain passa, annak hitelt ne adjon, hiteles 
emberével láttassa meg, ha Írásunkban kételkedik. Valami 
Váradhoz való jószág volt, arról nem szólunk semmit, de az 
mi soha oda való nem volt, parancsolja meg nagyságod Hú-
szain passának, hadjon békét az szegénységnek, holott nem 
száz, kétszáz faluk, hanem nagyobb tartományok vétetnének 
el az országtól, ki miatt is soha hatalmas csiszárunk adójának 
beszolgáltatására sem nem érkezhetnénk, hogy mi is velek 
hatalmas császárunk szárnyai alatt megmaradván, Istent imád" 
hassunk nagyságod boldog, jó szerencsés életéért. Ez levelűnk" 
megadó hivünk, miolta Isten hatalmas császárunk kegyelmes" 
sége által ez mostani hivatalunkban állított, mindenkor ve" 
lünk volt, mind Ali passa ö nagysága s mind az több nagy 
emberek ismerik, az erdélyi állapotokot is jól tudja; a végre 
küldtük be nagyságodhoz, az mikről szükséges leszen, értekez. 
hetik tőle, alázatosan kérvén nagyságodat, szavának adjon 
hitelt. Tartsa meg Isten nagyságodat, jó egészségben. 

Nagyságodnak engedelmességgel szolgál. 

Kívül : Urunk uevéyel fövezéruek ízóI«1) levél minufája ex M d-
gyt-B 20. Octobris 1662. 

(Erdélyi Muzeum. Erd. története ered. levelekben irta gr. Kemény József XII, 
kötet.) 
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XLIII. 

Hatalmas győzhetetlen császárunk, Isten hatalmasságod 
napjait sok ezerekké tegye, széles ez világra kiterjedt biro-
dalmát tündököltesse. 

Reánk hataltmasságod östöl elpusztult szegény országára 
terjedett halalmasságod kegyelmességét az földnek poráig meg-
hajtott alázatos fővel köszönvén, kénszerittetünk mostan is 
hatalmasságod/ildott lábaihoz borulnunk alázatos könyörgé-
sünk által. Nyilván vagyon előttünk, hatalmasságod császári 
kegyelmességéböl valamely faluk és tartományok Váradhoz 
valók nem voltanak, megparancsolta, Erdélytől el ne vétes-
senek, melyet nagy örömmel értvén, kicsintői fogva nagyig 
Istent imádtunk hatalmasságod jó szerencséjeért. De az váradi 
Húszain passa ahoz nem tartván magát, Erdélynek nagy részét 
melyek soha Váradhoz valók nem voltanak, hódoltatja, hatal-
masságod adófizető jobbágyit raboltatja, melyek ha Várad-
hoz valók voltanak, bár hatalmasságod kegyelmessége soha ne 
terjedjen reánk, ha ugy vagyon. Ugy halljuk teftert is kül-
dött be hatalmasságod fényes portájára. Mind ezeket maga 
fejétől cselekeszi-é, maga tudja. Hatalmasságodnak az Istenre, 
jó szerencséjére alázatosan könyörgünk, egyszer megmutatott 
császári kegyelmességét tarsa meg ezen az elpusztult szegény 
országán, poroncsolja meg Húszain passának az Váradhoz tar-
tozófalukon kiviil, az többinek hadjon békét, mivel Váradnak 
megvételekor is megígértetett volt, Ali passától ő nagyságától, 
kit hatalmas császárunk helyében hagyott, több helyek el nem 
vétetnek azokon kiviil, melyek a váradi várhoz taztoznak; 
ennyi sok pusztulások után pihenhessünk valamit hatalmas-
ságod szárnya alatt. Isten előtt, hatalmasságod előtt megvall-
juk, ha azok az tartományok elfoglaltatnak kezünkből, az 
melyeket Húszain passa holdoltat, Kolosvármegyében, Doboka, 
vármegyében, Kraszna, Bihar, Belső és Közép Szolnok és Za-
rándvár megy ékben, Hunyadvármegyében Zám, Burzuk, Po-
ganest és több falukot is az lippai bég, semmiképen hatal-
masságod adójának megfizetésére elégségesek nem vagyunk, 
s annál inkább, ha elvétetnek, nem leszünk; sőt ha ezek az 
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helyek elvétetnek, ország sem lészen, azon kivtil is elraboltat-
rán, levágattatván az népe. Mi Isten után mindenekben ha-
talmasságod kegyelmes választételét alázatosan várjuk. 
Melyért az ur Isten napjait sok ezerekké tegye hatalmassá 
godnak, birodalmát széles ez világra terjeszsze. 

Költ szász-megyesi országos ülésünkben, Mind szent ha-
vának huszonkettődik napján. Ezer hatszász hatvankét esz-
tendőben. 

Hatalmasságodnak alázatos engedelmességgel szol-
gálnak 

Erdélyországnak három nem-
zetből álló rendei. 

Kivid: Ország nevével a7- Cíá^záruak szóló levélnek pariAja me-
gyesi gyűlésből . Octobrjs 1662. 

(Erdélyi Múzeum G. Kemény József Erdély története eredeti levelekben XII. 
kötet.) 

XLIV. 

F ö ve z é r l e v e l é n e k m i n u t á j a. A n n o 1662. 
D i e 21. O c t o b r i s o r s z á g n e v é v e l . 

Hatalmas győzhetetlen császárunk széles ez világra 
kiterjedt fényes birodalmának főgondviselő vezére, igazga-
tója, tekintetes nagyságos vezér Kuprili Ahmed passa, nekünk 
jóakaró urunk. Isten nagyságodat sok esztendőkig éltesse, sze-
rencséjét nevelje. 

Az mi kegyelmes urunk ő nagyságának irt nagyságod 
méltóságos levelét, melyben hatalmas császárunk kegyelmes-
ségét nekünk ö hatalmassága elpusztult orságának lakosinak 
irta, egyszersmind megjelentette azt is, hogy hatalmas csá-
szárunk nagyságod méltóságos törekedésére meg poroncsolta, 
hogy valamely faluk cs tartományok Váradhoz valók nem 
voltak, országúi tőlünk el ne vétessenek; mind ezeket az mi 
kegyelmes urunk ő nagyága nekünk megjelentette, melyért 
mi is kicsinytől fogván nagyig nem kicsin örömmel értvén, 
annyi ezer lelkek. Istent imádunk nagyságod bódog jó sze-
rencsés életéért. Hatalmas császárunk kegyelmességét tudtára 
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adta az váradi passának az mi kegyelmes urunk ő nagysága, 
melyre az mi kegyelmes urunknak ő nagyságának mind Írá-
sával s mind szóval igen könnyű választ tett, hogy ö magá-
tól nem cselekszi semmit, de az mely tartományokat eddig bé 
akart hódoltatni, azoktól meg nem szűnik ennek utána is, 
azok pedig az. Váradhoz való jószágokon kivtil egy néhány 
vármegyék és tartományok, melyek hogy ha Váradhoz való 
jószágok voltak, bár hatalmas császárunk kegyelmesssége ne 
terjedjen fejünkre. Sőt az mint csak szintén az estve bizonyo-
san hozák hirit, félünk attól, csak az meddig ez alázatos le-
velünk nagyságod eleiben jut is, elraboltatja azokat az sze-
gény embereket. Nagyságod penig bölcsen megítélheti, méltó-é 
hatalmas császárunk őstől maradt jobbágyit elraboltatni. 
Hogy ezeket cselekedje, ki poroncsolta, maga tudja, de az 
dolgot nagyságod Írásunk szerént tapasztalja. Nagyságodat 
azért Istenre, jó szerercséjére kérjük, ha szintén teftert kül-
dött is be Húszain passa, annak hitelt ne adjon, hiteles embe-
rével láttassa meg, ha írásunkban kételkedik. Valami Várad-
hoz való jószág volt, arról nem szólunk semmit, de az mi soha 
oda való nem volt, parancsolja meg nagyságod Húszain pas-
sának : hadjon békét az szegénységnek. Mert ha azok az tar-
tományok elfoglaltatnak Erdélytől, holott egy néhány száz 
falukat tészen, Isten és nagyságod előtt tudománt teszünk, 
soha azok nélkül hatalmas császárunk adójának megadására 
elégségesek nem vagyunk; mi valamit erőnkkel, tehetségünk-
kel ilyes elpusztult állapotunkban is véghez vihetünk, ha-
talmas csásárunknak engedelmességgel szolgálni készek va-
gyunk, de nyomorúságunkat Isten után nagyságod által kell 
hatalmas császárunknak megjelentenünk, nagy bizodalmunk 
lévén az nagyságod méltóságos törekedése által hatalmas csá-
szárunk szárnyai alatt ennyi nyomorságink, pusztulásink u'án 
valami nyugodalmat nyerhetünk. Melyért az ur Isten nagysá-
godat mind ezen, s mind az más világon megáldja, mi is alá-
zatos engedelmességgel szolgálni el nem mulatjuk. Éltesse Is-
ten nagyságodat sokáig jó egészségben. Költ etc. 

P. S. Hogy pedig nagyságod Írásunknak annál inkább 
hitelt adjon, Kolosvármegyére és Dobokavármegyére, melyek 
soha Váradhoz valók nem voltanak, minemű hódoltató levele-
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ket ir mostan is az váradi passa, annak mássát nagyságodnak 
kiküldtük, megláthatja; azon kivlil azok az tartomány-
beliek az sok fenyegetődzéstől meg ijedvén, mit irtanak or-
szágúi nekünk, annak is mássát nagyságodnak béküldtük, 
kiknek, hogyha hatalmas császárunk kegyelmessége felől jó re-
ménységet nem adhatunk, félünk attól nagyobb veszedelem 
követi őket ; egyedül Isten után nagyságod segíthet hatalmas 
császárunk előtt dolgainkban, melyet nagy bizodalommal 
várunk. 

Nagyságodnak engedelmességgel szolgálnak 
Erdélyországának három nem-

zetből álló rendei. 
(Erd. Muz. G. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XII. kötet.) 

XLV. 

lllustrissime Priuceps Domine Domine Amice nobis 
Píurimum bene vole. 

Hatalmas császárunk parancsolatjából az nagyságod 
hasznos szolgalatjára kelletvén küldenünk hites szolgánkat Jo-
nasco nevü kapitányunkat, bizonyos számú emberinkkel vi-
tézlő rendből való fizetett hadaink, nagyságodat szomszédsá-
gos jóakarattal kérjük, mint hiv keresztényekre vigyázzon, 
s kegyességét is mutassa hozzájok; minden kétség nélkül 
igazán szolgálnak nagyságodnak; az többik is elérkezvén^ 
azokkal együtt annál inkább nagyságod minden szükséges 
dolgokról gyakorta tudósitson szeretettel; tehetségünk szerént 
azon leszünk, hogy jóakaratunkban nagyságod meg ne fo-
gyatkozzék. Tartsa meg Isten nagyságodat sokáig jó egész-
ségben. Datum in sede nostra Bukurest die 25. Mensis Octo-
bris. Anno Domini 1662. 

Illustrissimae dominations Yestrae 
Yicinus amicus benevolus. 

(Oláh névaláírás.) 
Kívülről; IllustrissimoPrincipi Domino Michaeli Apafi, Dei gratia 

Transylvaniae Prineipi, Partium regni Hungairae Domino et Siculorum 
comiti Domino Domino et Amico nobis benevolo semper- etc 
Eredeti (Erdélyi muzeum G, Kemény József Erdély története eredeti levelekben 

XTI kötet.) 
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XLVI. 

Panajotnak szóló levél ininutája. Auno 1662. Die 22. 
Novembris. 

Illustrissime Domine Amice nobis Observandissime. 
Quanta cum synceritate in uegotiis nostris vestra Magni-

ficentia laboret; ex informatione hominum nostrorum cum gau-
dio intelleximus. Aiflictionis liujus miserrimi regni ex litteris 
nostris, quas bactenus vestrae Magnificae Dominationi scripsi-
mus, ex relatione etiam hominum nostrorum sufficienter intel-
ligit, inter reliqua quomodo Vezerius Yaradiensis magnam 
Transylvaniae partem, quae ad Várad magnam pertinuit oc-
eupare vult, misit etiam Tefter ad Portám Ottomanuicam ad 
confirmandum, quae regni pars si occupabitur, testamur Deum, 
nunquam Transylvania ad persolvendum tributum tam mag-
num sufficiens erit, nee pacem in hoc regno sperare poterimus 
Vestram itaque Magnificentiam rogamus, tanquam amicum 
nostrum et Viruni Christianum, in negotiis nostris laborét dili-
gentissime, homines etiam nostros informet, quomodo rem me-
lius tractare debeant, et quamvis regnum valde est destructum, 
ut vix in hoc statu turbulento aliquem proventum percipere 
possimus, tamen pecuniae non parcendum est in tam magno 
negotio. Si itaque Vestra magnificentia videbit negotium per 
aliquem posse bene promoveri, inf'ormet homines nostros, cui 
promittant munera, nos praestare parati erimus, scribsimus 
etiam hominibus nostris, ut a Vestra Magnificentia accipiant in 
omnibus information em. Rogamus de reliquo, ut nos agnoscat 
sibi amicissimos, si Deos superstites consei vaverit, ostendemus 
gratitudinem et amiciatiam nostram. Deus Vestram Magnifi-
centiam diu felicem conserved Datum etc. 

(.Erdélyi Muzeitm gr. Kemény József, Erdély tört. eredeti levelekben XII. kötet.) 

XL VII. 

Anno 1662. die 23. nov. in Fogaras. Fővezér levele for 
ditása. 

Jóakaróm, erdélyi fejedelem Apafi Mihály, köszönete-
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met irom. Nem sok idők alatt két rendbeli leveleid jöttének az 
fényes portára, az melyekben irod, hogy hatalmas császárunk 
országára és annak szegény lakosira szorgalmatos gondot 
viselsz, azt hatalmas császárunk kedve szerént igen jól csele-
keszed, ez után is azt kövessed. Azt jól tudod, gondolatodban 
sem volt, az fejedelemséget senki néked nem adta, hanem az 
Isten, s az Isten után hatalmas császárunk adá, mely te feje-
delemségedre ez után is gondja lészen hatalmas császárunknak. 
Elhidjed bizonyosan s tudjad, az hatalmas császár téged ked-
vel. Ugyan azon te leveledben irod országodban lévő aka-
dályokat, de jó az Isten, Isten után hatalmas császárunknak 
csak egy izeneti mennjen, azok is mind lecsendesednek. Tudod 
azt annak az országnak kevés idők alatt nem kevés baja s aka-
dálja volt, de maga kereste, s maga is vallotta kárát, de is-
mét az ország megtalálván hatalmas császárunkat, azt az fel-
lobbanó tiizet megoltotta, ez után jobban leszen minden do. 
log. Az mi penig az váradi Húszain passa dolgát illeti, egyné-
hányszor irtál, hogy az váradi határon kivül az erdélyi ha-
tárban falukat kapdos. Jóakaróm, ne gondold azt, hogy neki 
nem irtunk volna, mert egyéhányszor megírtuk s megparan-
csoltuk, hogy az váradi határon kivül kezét ne nyújtsa, de 
mi így gondoljuk, hogy nem a ti irástok szerént cselekszik 
az váradi passa, hogy erőszak szerént venne valamit, hanem 
az végekben olyan szokás vagyon, hogy ha csak egy zöld 
levelet, is visznek az végre, hogy egy máshoz vásárlásnak és 
egyéb dolognak okáért járhassanak, az szerént ö is vehetett, 
ha penig hadat küldött az váradi határon kivül az ti határo-
totokba és embereket kötöztetett, ird meg hatalmas császá-
runknak, tudósíts minket is, ő hatalmassága tehet róla. Mind-
azáltal ha Isten engedi, kikeletkor nekünk is utunk leszen 
arra felé közelebb, és ha mi oly dolgok, akadályok fenn ma-
radnak, akkor eligazítjuk és mivel tudod, az adó beszolgál-
tatásának ideje is eljött, azért mennél idejébben megküldöd 
mi is annál tisztább orczával szólhatunk melleted hatalmas 
császárunk előtt és az országnak minden dolgairól. 

(Erdélyi Múzeum, gr. Kemény József Erdély törtenete eredeti levelekben XII, 
kötet.) 



80 1662. Nov. 24. 

XLVIII. 

F ő v e z é r l e v e l é r e v a l ó v á l a s z . An do 1662. 
d 1 e 24. N o v e m b r i s . 

Hatalmas győzhetetlen császárunk széles ez világra kiter 
jedt fényes birodalmának főgondviselő vezére tekintetes, nagy-
ságos Kuprili Amhet vezér passa, nekünk jóakaró urunk, Is-
ten nagyságod napjait sok ezerekké tegye, szerencséjét ne-
velje. 

Leveliinkre tett nagyságod méltóságos válasz tételét igen 
alázatosan vettük, melyből hatalmas császárunk kegyelmes-
ségét fejünkön örömmel értjük, mi Isten után egyedül ő ha-
talmassága kegyelmességéhez ragaszkodunk, hatalmas csá-
szárunk előtt pedig az nagyságod jóakaratjában és töreke-
désében bizunk minden dolgokban. Hogy az erdélyi aka-
dályos dolgok felöl Írásunk által nagyságodat sokszor kell 
búsítanunk, arról alázatosan követjük, de nagyságod maga jól 
tudja, az fényes portához való kötelességünk azt kívánja, vagy 
jól vagy roszúl folynak dolgaink, idején korán megjelentsük. 
Látjuk azt is, kételkedik nagyságod az váradi Húszain passa 
ellen való írásunkban, kívánván azt tőlünk, irnók meg hadat 
küldött-é az váradi határon kívül az erdélyi határban be erő-
szakkal liódoltatni, avagy csak magok hódoltanak be a sze-
gény emberek. Nagyságodnak az dolgot igazán megírjuk, bár 
soha se Isten áldása, se hatalmas császárunk kegyelmessége 
ne szálljon fejünkre, ha az dolog különben vagyon. Maga 
személye szerint Húszain passa hódoltatni az erdélyi határban 
nem jött, hanem karóban veréssel, rabságra való vitellel sok 
rendbeli leveleiben fenyegetvén a szegény embereket, épen-
Kolozsvár tájáig minden falukra parancsolt az behódolás felöl, 
némelyek a szegény emberek közül megrémülvén, bémentek, 
im szintén mostan is oly falukra, mezővárosokra parancsolt 
rettenetes fenyegetődzések alatt, hogy Váradra bénienjenek 
az birák, az mely faluk soha Váradhoz valók nem voltak ; 
többi között Hunyad nevű mezővárosbeli esküdteket is, kik 
Kolosvármegyében vadnak, ugy hivatta be, és hogy annyi 
pénzt nem akarnak Ígérni, az mennyit kívánna, rabságra vi-
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tette őket, s ma is abban tartja. Nagyságod bölcsen megítél-
heti, hatalmas császárunk adófizető jobbágyival nem illenék 
ezt cselekedni. Ha hatalmas császárunk országát terjeszteni 
akarja, holdoltatna oly tartományokat, a kik hatalmas csá-
szárunknak adót nem adnak. Az nagyságod méltóságos 
irása szerint tudjuk azt, hogy hatalmas császárunknak ez az 
ország adófizető országa, melyre minden tehetségünkkel igye-
kezünk gondot viselni, de nagyságod bölcsen maga megítélheti, 
ha az erdélyi tartományok adaját az váracli passa szedi fel, 
lehetetlenség hatalmas császárunk adaja tőlünk ki'elhessék. 

Ami nemű holdoltató leveleket Húszain passa az szegény 
emberekre kiküldött, az fényes portára minap beküldött embe-
rink által nagyságodnak azokban béküldtünk volt, hogy Írá-
sunknak nagyságod előtt annál inkább hitele lehessen. Nagysá-
godat azért mostan Isten nevére s szerencséjére kérjük, Húszain 
passának ő kegyelmének parancsolja meg, liadjon békét az er-
délyi határban lévő tartományoknak, ne nyomorgassa hatalmas 
császárunk adófizető szegény jobbágyit; viselhessünk gondot 
hatalmas császár adajára. Akarók ezt is nagyságodnak érté-
sére adni, ugy értjük német császár követe hozzánk jövő út-
ban volna, mivel jü, az dolog fogja megmutatni; ha megért-
hetjük, arról nagyságodat tudósítani el nem mulatjuk. Mi 
mindenekben az nagyságod hozzánk való jóakaratjában bí-
zunk , melyért hüségünk szerint háládóképen szolgálni cl 
sem mulatjuk. Tartsa meg Isten nagyságodat jó egészségben. 
Költ etc. 
Eredeti fogalmazvány (Erd. Muz. gr. Kemény József Erd. tört. eredt. lev. 

XII. kötet.) 

XLIX. 

A l i p a s s á n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a. 
Hatalmas győzhetetlen császárunk tengeren túl lévő né-

mely rész hadainak és tengeren innen lévő minden hadainak 
főszerdára, gondviselője, tekintetes nagyságos vezér Ali passa, 
nekünk jóakaró urunk, apánk, Isten nagyságodat sok eszten-
dőkig éltesse, szerencséjét nevelje. 

TÖRÖIi-MAGYARKORT E M L É K E K . OKMÁNYTÁR V I . 6 
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Semmiképen nem mulathatok el nagyságodhoz való 
fiúi kötelességünk szerént állapotunkról mostan is ne tudósít-
suk. Emlékezhetik nagyságod rá, egynéhány levelünkben ir-
tuk nagyságodnak, ha az erdélyi várakban lévő németeket 
meg akarjuk szorítani, Várad felöl lehetne derekas vigyáz ás, 
hogy több németek ezeknek segítségére ne jöhessenek, mely 
noha akkor haladott, de bizonyoson ugy hiszszük, hogy ha 
mind nagyságodhoz s mind Kucsuk passához ö kegyelméhez 
s mü hozzánk is az békességnek hire nem érkezett volna, 
nagyságod is arra eddig gondot viselt volna, mü is ennyit 
nem hevertünk volna hijában az táborban. De ugy halljuk az 
az békesség tractálása csak képmutatás volt, az németeket 
Erdélyből ki nem vivék, sőt az mint lehet, magokat erősítik, 
az környttllettök lévő tartományokban az szegénységnek va-
lamiét kaphatják mindenét elvonszák, mely miatt hatalmas 
császárunk országának rettenetes kára vagyon, nem hogy az 
adót velietnök fel rajtok, de nagy része az országnak pusztán 
hatta az falukat, s elbúdosott. Az ország hatalmas császáré, mi 
csak szolgák vagyunk. Mostan is nagyságotok csenál-é békes-
séget, nem-é? abban semmit nem tudunk. Nagyságodhoz az-
ért mint apánkhoz, ugy folyamodunk minden dolgainkban, 
kérvén legyen gondviseléssel erre az elpusztult hatalmas csá-
szár országára, tudósítson bennünket mihez tartsuk magunkat, 
hogy jövendőben ne tulajdonittassék nekünk, ha mégis tovább 
pusztul ez az szegény ország. Tartsa meg Isten nagj^ságodat 
jó egészségben. 

{Erd. Muzeum. Gr. Kemény József. Erd. töri. ered. lev. XII. kötet.) 

L. 

Illustrissime Princeps Domine et Vicine nobis benevole. 
Huszonkettödik Novembris költ nagyságod levelét vet-

tük 2-da Decembris, mit írjon nagyságod értettük, panaszol-
kodik nagyságod, hogy az elrendeltetett hadakat még el nem 
küldettük, s hatalmas császárunk szerdárja Ali passa ö nagy-
sága neheztel mi ránk, mi bennünk Istennek hála semmi fo-
gyatkozás nem találtatik, mivel ma 15-dik napja van, hogy 
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tizenhat zászlót inditottunk Péter Deák urammal az nagysá-
god szol gálalj ára s az előtt is kettő volt, s most is minden bi-
zonynyal tiz zászlóval három nap múlva elindítjuk. Hogy mi 
tanácsolnánk nagyságodat, kérjük megbocsásson, nagyságod-
nak kellene gyakortabb emberét küldeni, s tudósítani gyakor-
latossággal, azt kévánván az jó szomszédság; minthogy nagy-
ságod irja, Ali passa ő nagysága neheztelt rajtunk s kerüljük 
hatalmas nemzet haragját, már tizenkét naptól fogva mi mi-
veltetett volna, semmi hírünk nem lévén mi nekünk abba, talám 
ez a nagyságod postája gyalog jött, hogy annyit késett, az-
ért nagyságodra mi nekünk illenék inkább panaszolni, annyi 
időtől fogva küldettük hadainkat, s egy formán sem tudósíttat-
tunk nagyságodtól, mind ezek felett, már Isten kegyelméből 
hatalmas császárunk szolgalatja végbe ment, csak nagyságod-
tól ne essék Ali passához haragra gerjedezés, de mi egyéb-
iránt lecsendesítjük. Tartsa meg Isten nagyságodat sokáig jó 
egészségben. Datum in sede nostra Bukurest, die 2. Decem-
bris. Anno 1662. 

Illustrissimae Dominationis vestrae Yicinus benevolus. 
(Oláh névaláírás.) 

Kivülrol : IllustrHsimo Principi Domino Michaeli Apafi, Dei gra-
tia Trausylvíiniae Principi, partium Regni Hungáriáé Domino, et Siculo-
í'iim Comiti etc. Domino Domino nobis benevolo etc. 
Eredeti. (Erdélyi Múzeum gr. Kemény József Erdély története eredeti levelek-

ben XII. kötet.) 

LI. 

Serenissime, Illustrissime ac Clementissime Domine 
Princeps et Pater patriae nostrae Celsissime ! Salutem, pacem 
et omnis generis bona a Deo patre luminum et misericordia-
rum Serenitati et Celsitudini Suae sine fine precamur etc. 

Illustrissime ac Clementissime Domine Princeps ! Literas 
mandatorias Illustrissimae Suae Celsitudinis 7. die Decembris 
Birthalbinio a Clarissimo Domino nostro Superinten dente cur-
rentium more missas accepi, quibus mihi serio demandatur, ut 
sua ni Illustrissimam Celsitudinem, de homine certificem qui in 
aedibus meis Parocliialibus mentionem obitus et mortis Ma-, 

6* 
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gnifici Domini Jaonnes Kemény fecisset. Id ego tanquam fidelsi 
servus Illustrissimae Celsitudinis et juratus Suae Illustrissimae 
Celsitudinis faeere et volui et debui. Fateor itaque conscienti-
ose hie in aedibus meis neminem extitisse, qui liujus rei men-
tionem fecerit, praeter unum ex Aulicis Illustrissimae ac Sere, 
nissimae Dominae Principissae et quidem unum étegfogu, no-
mine Mihály Deák (ni fallor), qui in negotiis prineipalibus 2. 
Deeembris Schesburgum missus hie transivit stipatus salvo 
eonduetu principalis hie me eodem die circa crepusculum sero-
tinum requisivit, a me expetens, ut salvum suum conductum 
legerem et auditoribus meis exponerem, quisnam sit, et in qui-
bus negotiis proficisceretur. Peractis istis eundem interrogavi, 
quidnam novarum rerum Cibinii haberent, (respond)it prae-
terea nihil, nisi quod ibi a nonnullis dictum sit Illustrissimum 
Dominum Joannem Kemény lue pestilentiali esse extinctum ; 
utrum sic sit, nec se esse incertum, et haec mihi retulit in 
praesentia eujusdam servi, nempe inasii Generosi Domini Jo-
annis Kendi. Haec mihi et nihil aliud hac de re mihi constare 
tide mediante fateor, et a me nihil talium unquam esse divul-
gatum. In reliquo Illustrissimam Suam Celsitudinem divinae 
protectioni eommendans eandem bonis in . . . valere, et in multos 
annos florere exoptamus. Datum ex Argias 7. die Deeembris, 

Serenitati et Celsitudini Suae 
Miser et in omnibus subiectissi-
mus Michael Puser.us ibidem loci 

Pastor indignus. 

Kivülró'l: Illustrissimo ac Celsissimo Domiuo Principi Domino 
Michaeli Apafi, partium regni Hungáriáé Domiuo et Sieulorura Comiti 
ttc. Domiuo Suo Clementissirno humillime tradantur. 

Eredeti. (Erd. Muzeum gr. Kemeny József Erd. tört. erd, levél. XII. kötet.) 

XLII. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen császárunk tengeren túl 
némü nemű hadainak és tengeren innen lévő minden fényes 
erős hadainak gondviselő urának és parancsolójának, igazgató 
főszerdárjának, az méltóságos nagyhatalmú tekintetes és nagy-
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ságos vezér Ali passa urunknak ő nagyságának gondviselő tia-
hája bégje, mindenekben dolgosa és tanácsa vitézlő Haszan aga. 

Tekintetes és nagyságos fejedelem, nekünk mindenko-
ron böcsületes jóakarónk, minden mi hozzánk illendő tisz-
tességes jóakaratunknak ajánlása után, Isten nagyságodat 
hatalmas császárunk hasznos szolgalatjára éltesse, sokáig sze-
rencséjét nevelje, böcsiiletes jóakarónk, nagyságod postája ál-
tal minekünk küldett becsületes uri látogató levelét, az egy pár 
urnák való puskával s egy pár kopóval megadta, az melyeket 
igen igen nagy becsülettel elvettünk nagyságodtól, hogy pe-
dig nagyságod minket igaz jóakaróját el nem felejtett, any-
nyival inkább kedvesen vesszük nagyságodtól becsületes ur 
jóakarónk és nagyságod nekünk küldött ezen levele, mig mi 
hozzánk, nagyságod jóakarójához nem érkezett volt mind 
az méltóságos nagyhatalmú tekintetes és nagyságos vezér urunk 
mind pedig mind nagyságodnak jóakarója becsületes látogató 
leveleinket küldettünk volt nagyságodnak, és melyet ennek 
előtte nagyságod megirta volt az telelésnek állapotját, hogy 
Marlis-Vásárhelyen akart volna nagyságod telelni az hadak-
kal, mely igy lévén, mink nagyságod mellett sokat fáradoz-
ván törekedtünk, de hatalmas vezér urunk ö nagysága semmi-
képen meg nem engedte, nem is engedi, holott Vásárhely tá-
vul vagyon, nem akarjuk, hogy ö nagysága az fejedelem mi 
tőlünk távul legyen, ilyen feleletet adott ö nagysága hatalmas 
vezér urunk mi nékünk, viszont ismét ezen dologról irt nagy-
ságod nékünk mint jóakarójának, becsületes ur mi nékünk 
kedves jóakarónk, hatalmas vezér urunk ö nagysága minden 
dolgoknak az utolját tekinti meg, hogy igy történt lenni 
nagyságodat kérjük, valamit ne gondoljon, hanem fényes pa-
rancsolatja szerint ö nagyságának vezér urunknak Ma-
ros-Vásárhelyről az életit, melyet oda szállíttatott volt, 
megindittassa, Seges és Medgyes várakban hozassa nagy-
ságod, s ottan teleljen; böcsületes fejedelem nekünk jó-
akarónk, az hatalmas és győzhetetlen császárunk adójának 
megszerzésére az országnak némii nemű hasznos dolgai vé-
gett Brassóban ment volt; nagyságod irja nékünk, az hatal-
mas és győzhetetlen császárunk épen Erdélyországának fe-
jedelminek tötte nagyságodat, valami felé akar nagyságod 
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menni az országban, senki ellent nem tarthat, nem is tart, 
csak hogy becsületes ur jóakarónk, mind hatalmas vezér ő 
nagysága, mind pedig mink nagyságod igaz jóakarója azt 
akarjuk, hogy minden nemzetinek, minden jóakaróinak ne 
hidjen, fel s alá ugy járjon nagyságod, hogy magára gondot 
viseljen, nem akarjuk, hogy nagyságod megcsalatkozíassék, 
mink nagyságod elienségitől oltalmazzuk nagyságodat, isten 
éltetvén benünket, minden tisztességes jóakaratját venni 
akarjuk nagyságodnak, ezután is mi nékünk mint jóakarójá-
nak vezér urunkkal együtt, minden állapotja felől tudósitani 
el ne mulassa nagyságod, interim éltesse Isten nagyságodat 
sok esztendeig. Költ Tömösváiban Karátson havának 20-dik 
napján anno 1662. 

Nagyságod jóakarója 
Idem ut supra. 

Erdélyi Muzeum (Josephi Comitis Kemény apparatus Epistolaris ad Histó-
riám, T&rsylvaniae Tom. X. pag. 269—271. 

L i n . 

Illustrissime Princeps, Domine Domine nobis naturaliter 
Clemenlissime post Serviiiorum nostrorum humilimam semper 
commendationem. 

Az ur Isten nagyságodat boldog szerencsés hoszszú élet-
tel megáldja sziből kivánjuk. 

Kegyelmes urunk fejedelmünk, alázatosan jelentjük 
nagyságodnak mint kegyelmes fejedelmünknek, miolta az sok 
változások voltanak az jenei passák, az váradi, belényesi bé-
gek egy néhányszor küldöttek volt hódoltató leveleket az előtt 
való időkben is, de mind ez ideig nem hódoltunk bé és az 
szegénységet is nem engedtük, sőt ugyan egy néhány izben is 
raboltak, mostan penig reménlvén nagyságod szárnya alatt 
megmaradásunkat, mivel Isten nagyságodat vezérlette az ha-
talmas császárunk s az fényes porta akaratjából erdélyi feje-
delmünknek lenni, llogy Isten nagyságodat sokáig éltesse 
szegény hazánknak megmaradására szivből kívánjuk. Mostan 
is penig az jenei passsa -ö nagysága levelet küldött, melyet 
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nagyságodnak in specie küldöttünk, abbúl megláthatja volta-
képen mit parancsoljon, nagyságodnak alázatosan esedezünk, 
hogy nagyságod az passával arrűl beszéljen, és nagyságod bölcs 
Ítéletire hagyjuk reánk való gondviselését, kiket kell megta-
lálni méltóztassék. Ha az passa ugyan nem supersedeálna az ki-
vánságtúl, nagyságod mind az fényes portát, mind Alipassát 
megtalálni méltóztassék, hogy az sok romlás és pusztítás után 
ne kívánnának tovább való hódolta tást mivel annak előtte való 
időkben mig az törökök Jenőt birták 32 esztendeig, akkor is 
nem hódolt ez az felső járás, hanem rendelt határa volt, mos-
tan is nagyságod instálna, hogy el ne szakasztanák Erdélyor-
szágtúl, az passa levelébül penig nagyságod megláthatja, mi 
némü ártalmas emberek vadnak, az kik mikor ezen elment, 
magok mentek eleiben, és ugyan ajánlották magokat, hogy 
ők béhódoltatják és ugyan tisztül is adta az kenizséget, azon-
kívül is egy néhány paraszt oláhok mentek eleiben, hízelked-
vén, magoknak tisztet keresvén és grátiát, mindeneket meg 
beszéltettek az passának, mind az nemességet is nevezet sze-
rint, kinek kinek mennyi jószága vagyon és kik bírják. Nagy-
ságodnak azért mint kegyelmes urunknak alázatosan könyör-
günk, méltóztassék arrúl parancsolni, hogy azokat Dévára vi-
vén, érdemek szerént büntettessenek, mert ha elő mennek sza-
badosan dolgokban, és azoknak büntetések nem lészen, el kell 
ennek az helynek veszni azoknak csalárdságok miatt. Nagysá-
godtól kegyelmes választ várunk. Isten tartsa, boldogítsa min-
den dolgában és tegye szerencséssé. Datum in Körös-Bánya 
22. Február. 1663. Nagyságodnak alázatos hívei Zaránd vár-
megyében lakó nemesség. 

Kívülről: Hhistrisnmo Priuc ;pi Domino Domino Michaeli Apafi, 
Dei Gratia Principi Transylvaniae, Partium Regmi Huugariaa Domino, 
Siculorum Comiti ae Domino Domino nobis Clementissimo. 

Eredeti. Erd. Mnz. (gr. K. J. Erd. tört ered. lev. XIII. köt.) 

LIV. 

Ali passának szóló levél minutája, urunk ö nagysága 
nevével. 

Expedita Anno 1663. die 24. Február, in Szászkézd, 
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Köszöntés etc. 
Noha nagyságodhoz küldett egynéhány rendbeli leve-

leinkre választ nem vettünk, mindazáltal nem akarók elmu-
latni mostan is nagyságodat levelünkkel ne köszöntenők és 
látogatnók, egyszersmind tudósitanók is magunk dolgainkról 
s az ország állapotjáról. Alkalmas időtől fogva éjjel nappal 
munkálódtunk, most is fáradozunk abban, hogy az fényes por-
tára való adót öszvekészithessiik s megindíthassuk, melyet 
eddig is bé kellett volna küldenünk, ha szerét tehettük volna, 
azt kévánván tőlünk hatalmas császárunkhoz való kötelessé-
günk, de az mint magunk akarnók dolgainkban elé nem me-
hetünk, mert az mint nagyságodnál is nyilván vagyon, az or-
szág rettenetesen megpusztult, nagy része fegyver miatt vagy 
elveszett, vagy rabságra vitetett, a kik pedig megmaradtanak 
s benne, azoknak egy részét az váradi passa íjesztéssel Vá-
radhoz hódoltatta, noha soha Váradhoz valók nem voltak, en-
nek előtte Erdélylyel együtt adtanak hatalmas császárunknak 
adót, most egy pénzt sem vétethettünk rajtok; az országnak 
másik részét a német császár vitézi bírják, onnét is adót nem 
szedhetünk. A mi része az országnak kezünknél vagyon, 
azokon az mellettünk lévő török vitézek telelnek, élődnek, 
mely miatt minémü rettenetes nyomorúsága lészen a szegény-
ségnek, nem is illik nagyságodat arról bő szóval búsítanunk, 
mindazáltal ennyi sok akadályok és nyomorúságok között is 
Aalami tőlünk s ettől az nyomorú országtól kitelhetik, hatal-
mas császárunkhoz való szolgálatunkban hűségesen eljárunk, 
nagy bizodalmunk lévén Isten után hatalmas császárunk ke-
gyelmességében, hogy az nagyságod hasznos törekedése által, 
ennyi romlás után, ö hatalmassága ilyen őstől maradt elpusz-
tult országához kegyelmességét fogja nyújtani, megkönnyebbít-
vén súlyos terhét, melynek elbírására elégtelen. Mi az nagy-
ságod atyai jóakaratjában bízunk, kiért Isten éltetvén fiúi há-
ládatossággal is szolgálni igyekezünk. Éltesse Isten nagysá-
godat jó egészségben. 

(Erd. Muz. gr. Kemény József Erd, tört. ered. lev. XIII. kötet.) 
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LV. 

Méltóságos fejedelem kegyelmes uram. 
Az passától és kihajától való válasz miatt Dézi (D é z s i?) 

uramnak sokáig kelleték itt mulatni, azonban tegnap előtt 
érkezvén ide tatár bántól követ, ki ugyan atyjafia is a hánnak, 
azzal ma lett az vezér szemben. Az tatár hámnak császártól 
kaftány, kard küldetvén, nem csak kész az indulásra, hanem 
ugyan kéredzik is az német ellen; ugy vagyon eddig ke-
gyelmes uram értésemre, azért küldött ide, hogy indulás felöl 
egyet értsen, mivel mint az előtt is nagyságodnak megírtam, 
Ali passa lészen foglatatos az hadakozásban, az fővezér csak vi-
gyázván az dolgokra, az mint kévántatni fog, haddal és pénzzel 
segíti. Az németek igen megijedtek az tatár jövetelén, félő, 
az itt való részről nem fog az békesség végben menni, mind-
azáltal legfeljebb 20 napok alatt elválik, ugy reménlem Ali 
passa ö nagysága is az jövő újságon innét meg fog indulni. Az 
főjancsár agától az itt való jancsárságnak mustrálására és láto-
gatására tegnap estve érkezett ember, minden dolgok csak 
fegyverre néznek. Minémü bizodalommal kellessék nagysá-
godnak maga az erdéli állapot felől lenni, az Ali passa ö 
nagysága leveléből nagyságod megláthatja, elébbi irásim sze-
rint én is nem tapasztalhatok külső jegyekből veszedelmünkre 
való dolgot, csak az mi részünkről ok ne adassék reá. Egy 
néhány nappal ezelőtt az csauz passa jővén látogatásomra, 
miket beszélteti, Dézsi uram nagyságának megmondhatja, 
magam házacskámban is külön azt mondá, jól lészen az erdéli 
dolog, csak hogy nem lehet hamar, engedelem lészen az sum-
mából is. Egy rab felől, ki Bocskai István uramnál vagyon, 
talált meg, annak kiszabadításában való forgolódásomat Hal-
lei* János uram által kívánja, melyről irtani ő kegyelmének, 
Bocskai uramnak is ha az Öcsém emberének kibocsátása fe-
löl nagyságodat megtalálja, salvus conductus adásból az csauz 
pasa tekintetiért is mutassa nagyságod kegyelmességét. Az 
portára bocsáttatott német postán érkezek ide egynéhány napok-
kal ez előtt, annak jövetelének alkalmatosságával szemben lett 
az főkövettel az passa ö nagysága; summája s vége az be-
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szednek az volt, ha egyéb beszédek nincsen Széhelyhid kí-
vánságánál, elmehet békével. Igy immár kétszer adatván 
búcsú az követnek, ő tudtja mi véggel, még sem akkar elmenni, 
ugy reménlein, biznék még is a békességhez, mely mindazál-
tal az tatár követnek jövetele után igen megcsökkönt. Egy 
lutteranus emberséges legény lévén az fökövettel (kinek már 
beszélleni sem engednek az németek hozzánk tartozókkal) azt 
beszéli, nem csak Széhelyhid felett való egyenetlenség volna 
fenn, hanem az Kanizsa ellen építtetett várakat készen minden 
munitióival kívánják tülök; annak felette az velenezéseket 
is az békességben akarván bérekeszteni a német, arra is nem 
akarna menni ez az nemzetség ; én a székelyhídi dolgot tudom 
fenn lenni, melyben nincsen is kétség, a többi minket nem any-
nyira illetne, mindazáltal mindenik az békességnek nagy aka-
dályára lehetne. Az békességhez mennyire kellessék bizni, 
az vezér leveléből is alkalmasint eszében veheti nagyságod 
melyben az ellenség közelebb szállását kívánja nagyságodnak 
az török hadakkal együtt, szóval világosban az akaratja az 
vezérnek, az törökség szálljon Maros-Vásárhelyhez, nagyságod 
Gőrgényben vagy a tájban, mely könnyebségére lészen nagy-
ságodnak, nem kelletvén együtt bajoskodni nagyságodnak 
véllek ; de az is sok időt nem foglal bé, mert vagy ki kell az 
németnek menni, vagy bizony még arra kell nagyságodnak 
szállani, de mi formán, még nem tudom ; csak az utolszor 
Bécsbe ment német postát várják, azután vége szakad az 
dolognak, én is el fogok bocsáttatni. Az Bécsből jött német 
postát még el nem bocsátá az portára az vezér, semmiben 
hajtja mint látom már dolgokat. Igy értvén nagyságod az dol-
gokat. melyek noha megváltozhatnak, de most igy folynak, 
alkalmaztassa ugy nagyságod dolgait, hogy valami gyanút 
magára s az országra nagyságod ne vonjon, most alkalmasint 
láttatván az nagyságod dolgai folyni, el ne bontsa nagyságod, 
ne okoztathassék nagyságod sem ez hatalmas nemzettől se az 
országtól, ha valami alkalmatlanság talál Istennek igaz itile-
téböl következni. Némely dolgokról az minap Naláczi uramnak 
világosban írván, elhiszem nem titkolta el ő kegyelme nagy-
ságodtól. Látja Isten szivemet, nagyságod is megtapasztalhatta, 
az nagyságod javára és hasznára igyekezném, de még is félve 
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irok, ez háboruságos és veszedelmes állapotokban hazámhoz 
való hűségemért sokszor megégetvén az kása szájomat; ezu-
tán is még következhetik derakasban is. És noha kegyelmes 
uram szép beszéd, hogy az igazán élű ember az gonosz embe-
reknek felöle való beszédekkel ne gondoljon, mindazáltal 
próbált dolog az is nálam : az igaz azomban szenved. Ha 
nagyságodnak bemenetelemig Vásárhely felé való indulása 
lészen, könyörgök alázatosan nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak, azon kivül is elromlott joszágomat vegye kegyel-
mes oltalma és gondviselése alá, mert bizony annyira jutot-
tam már, nem tudom mire megyek haza, és újig mivel tenges-
sem magamat; Isten mindazáltal a semmiből is eltarthat, 
csak hogy az vagyon emberi gyarláságomra nézve inkább 
biztathatna. Az Tisza uram discursusának mennyire kelles-
sék nagyságodnak helyt adni, az dolgok naponként világosít-
ják, köz magyar szó kegyelmes nram, minden botnak az vé 
gin feje, nem csak eleit, hanem utolját kell nézni az tanács-
nak, könnyű feltalálni némely serény elmének az dolgot, de 
annak eleit, közepit, és végit megfontolni megért elmétől 
lehet, ennélkül penig veszedelmes az serénykedő elme, mely-
hez képest mely gyengén állanak most dolgaink, igen tapo-
gatva kell cselekedni. Éltesse Isten nagyságodat sokáig ked-
ves jó egészségben. Temesváratt 18. Mártii Anno 1663. 

Nagyságodnak alázatos liive 
Haller Gábor m. p. 

Kívülről: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek, nekem kegyelmes 
uramnak adassék. 

Eredeti. Erd. Muz. (gr. K. J. Erd. tört. ered. lev. XIII. köt.) 

LV1. 

Kihajának szóló levél párja. 
Titulus etc. 

Szükségesnek Ítélők a vezért ő nagyságát és nagyságo-
dat mint vitéz ur barátunkat levelünk által köszönteni és dol-
gainkról tudósítani. Hatalmas császárunk adójának megszer-
zésében munkálódunk éjjel nappal régtől fogva, de az ország 
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nak nagy részét, kit az német vitézek birnak kit az váradi 
passa holdoltat, csak egy darabja lévén az országnak kezünk-
ben, az is igen megpusztult az sok hadakozások miatt; Isten 
tudja az török vitézek gazdálkodására is mint érkezhettünk 
el véllek, immár ugy látjuk az élésből is szintén kifogytak 
szegények, hatalmas császárunk adajában valamit adhatnak, 
szedetjük azt is rajtok, de az adó nagy lévén, mely az egész 
országra volt vetve, az országnak az a részecskéje, melynek 
parancsolunk, soha annak megadására nem elégséges; mind. 
azáltal valamit felvehetünk rajtok, nem sokára hatalmas csá-
szárunk fényes portájára meginditjuk. A vezérnek ö nagysá. 
gának könyörgöttünk azon, mentsen bennünket az fényes por-
tán, restségünknek ne tulaj donittassék az adónak meg nem 
inditása, mert valami ettől az darab országtól] kitelhetik, an-
nak véghez vitelében hiven, szorgalmatosan eljárunk, az adó-
ban az mit megszerezhetünk, nem sokára meg is indítjuk. 
Nagyságodat mint vitéz ur barátunkat kérjük bizodalmasan, 
nagyságod is legyen jó törekedő dolgunkban vezér ö nagysága 
előtt. Vadnak más panaszszuk is az holdoltatás dolgából, me-
lyeket Tömösváratt lévő követemtől nagyságod megérthet, 
kérjük bizodalmason, abban is legyen jó törekedő, hogy ha 
az országot mind inkább inkább elholdoltatják, Ítélje meg 
Isten kivel tudjuk megadatni az adót. Mi az nagyságod barát-
ságához igen bízunk, melyért háládatlanok nem is akarunk 
lenni. Tartsa meg Isten nagyságodat jó egészségben. 

Egykorú más. erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIII. köt.( 

LVII. 

Kegyelmes uram. 
Dési János uram nagyságod bejárója ittlétele alatt ér-

kezék egy német posta levéllel az vezérhez s az követekhez, 
az vezér leveliben kívánták csak azt, az posta minden tovább 
való tartóztatás nélkül bocsáttaték bé az portára, az ott lévő 
residenshez 17. Mártii érkezék, de még máig úgymint 19. el 
nem bocsáták, nem is tudom bocsáttatik-é el vagy nem, mi-
vel elunták csak az sok levél, s nem valóság hordozást. Az 
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posta jövetelmek alkalmatosságával szemben lévén az német 
követtel, csak altercalóda volt, Székelyhidat még sem szűnik 
kérni az német, melyre az vezér azt mondta, lia még is annak 
az várnak van, kivánása szájatokban, itt nincsen semmi dol-
gotok, elmehettek, mert az hatalmas császár nem adja; ab-
ban állottak meg, hogy ö is megirta az ö urának, s már arra 
is had jöjjön válaszsza ultimarie, resolválja magát, mely pos-
tát ad 25. praesentis várnának, ha meg jöne. így veszekednek 
kegyelmes uram, halasztódik napról napra az békességnek 
véghez menetele, ugy hogy mikor mind két részről majd ke-
zekkel érnék, akkor gátolja meg Isten, s esnek igen tá-
vol az békességtől. Az mint kegyelmes uram az rettenetes 
készületet látom s érteni, ha szintén az német ez után reá 
menne is az békességre, nehezen hiszem az török megcse-
lekedj e. 

Az mint kegyelmes uram titkosan végire mentem, igen 
obstál az is az német részről, az Aelenczéseket az békesség-
ben nem akarják béfoglalni az törökök. Ily formán discurál 
vala egy gróf. Tudjuk azt mi, rég olta foglalatos az török az 
velenczéssel való hadakozásban, ha mi ezeket most excludál-
juk, az rettenetes erővel opprimálja őköt, és per consequens 
egy néhány esztendő múlva minket is hatalma alá igyekeznék 
hajtani; azokat ki nem rekesztjük. Az egy Isten tudja, mire 
válik kegyelmes uram ; én immár nagyságodnak majd nem 
is merek irni semmit, látván csak nem minden nap az dolgok 
folyásának változását. 

Tatár követ kegyelmes uram 16. Mártii érkezék ide az 
vezérhez, egy murza 25-öd magával. Levelet hozott, ott voltam 
mikor szemben lőnek vele, követsége ez : Istennek hálá, ellen-
ségen győzedelmeskedett, azután velek jó békességet csinált, 
az muszkáktól nagy ur zálagjai vadnak, hatalmas császár 
kardot, kaftányt küldött neki, készen léteit parancsolt, s hogy 
szerdár Ali passával egyet értsen. Azért ő készen vagyon, s 
akarja érteni, mihez alkalmaztassa magát, micsoda válaszszal 
bocsátják, Isten velem lévén, leszen kegyelmes uram vigyázá-
som, s nagyságodat tudósitani el nein mulatom. 

Az adónak meginditását igen szorgoztatják kegyelmes 
uram, mint az maga leveliből is nagyságod megláthatja : ne-
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kern is parancsolák kegyelmes uram, nagyságodnak irjam meg, 
mind kitelt s kedvességet ugy nyer igen nagyot nagyságod 
magának, lia az adóval Konstantinápolyban vagy Drinápoly-
ban érnék az fővezért. 

Valaki azt irta volt nagyságod felől az vezérnek, Bras-
sóban akarna ismég menni, azt nem javalják, hanem arra 
felé az hun ellenség van, Maros-Vásárhely, G-örgény felé, mint 
mindenik levelében is meg van irva. 

Az kihaja bég kegyelmes uram íratja nagyságodnak, 
mind itt az vezér ő nagysága előtt, s mind másutt az hun kí-
vántatik, nagyságodnak igaz jóakarója s dolgainak előmoz-
dítója igyekezik lenni, mind vezér s körülötte való urak ugy 
látom kegyelmes uram, nagyságodhoz jó indulattal vadnak. 

Egyéb dolgok nincsenek, melyeket most nagyságodnak 
méltó volna megírnom. Isten egészségemet adván, ezután is 
lészen mindenekre vigyázásom, és valamit érthetek, nagysá-
godat tudósítani el nem mulasztom. Tartsa meg Isten nagysá-
godai sokáig jó egészségben. Datum ex Tömösvár die 19. Men-
sis martii Anno 1663. 

Nagyságodnak alázatos hive szegény szolgája 
Baló László m. p. 

Kívülről: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának, 
nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredeti. Erd. Muz. (gr. K. J. Erd. tört. ered. lev. XlII.köt.) 

LVIH. 

Memoriale Anno 1663. die 29. Martii expedita Ali pas-
sához. Titulus etc. 

Kívánván azt tőlünk az nagyságodhoz való fiúi köte-
lességünk, szükségesnek ítélők levelünk állal mostan is meg-
látogatnunk, és dolgainkról tudósítanunk. írhatjuk nagysá-
godnak, hatalmas császárunk szolgálatjára Istennek liálá egész-
ségben vagyunk, de azt nem tagadhatjuk sok busulással; mi-
vel az mint magunk is illendőnek ítélnők, hatalmas császárunk 
szolgálatjában, a sok akadályok miatt, ugy elé nem mehetünk; 
Isten bizonyságunk régtől fogván, mely nagy éjjeli nappali 
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szorgalmatossággal vagyunk azon, liogy hatalmas császárunk 
adóját megszerezhessük s béktidhessük; de az országnak 
csak egy darabocskája vagyon kezünkben, az többit kit az 
németek bírnak, kit az váradi passa holdoltat, a mely része pe-
dig kezünknél vagyon is, noha felette igen megpusztúlt a sok 
hadakozások alatt, abból kellett hatalmas császárunk vitézit 
mindeddig tartanunk a mint lehetett, onnét kellene kitelni 
az adónak is, ha volna miből megadniok, eléggé faggatjuk, 
kénszeritjük szegényeket az adónak megadására, ugy is lát-
juk a miek vagyon azt örömöst kiadják, csak hogy a 
sok nyomorúságok miatt teljeséggel elszegényedtek. Nagysá-
godat azért mint jóakaró urunkat, apánkat fiúi bizodalommal 
kérjük, hatalmas császárunk fényes portáján méltóztassék 
bennünket menteni, hogy az adót eddig meg nem indít-
hattuk; mennyinek tehetjük szerét, magunk sem tudjuk, de 
valamit szerezhetünk, nem sokára megindítjuk; mi mindeb-
ben s mind egyéb dolgainkban az nagyságod atyai jóaka-
ratához bízunk Isten után, melyért engedelmességgel szol-
gálni el sem mulatjuk. Ajánlván Istennek gondviselése alá 
nagyságodat. 

Egykorú mis. Erd. Muz. (gr, K. J. Erd, tört ered. lev. XIII. köt.) 

LIX. 

Török császárnak szóló levél minutája. Expedita in Se-
gesvár Anno 1663. die 12. Április. 

Hatalmas győzhetetlen császárunk, Isten hatalmasságod-
nak napjait sok ezerekké tegye, szerencséjét nevelje. 

Magamat az földnek poráig megalázván, folyamodom ha 
talmasságod áldott lábaihoz ez alázatos levelemmel. Mind én, 
mind hatalmasságodtól reám bizattatott ősitől maradt elpusz-
tult országa, Erdélyország, szemünk előtt viselvén hatalmassá-
god fényes portájához tatózo hűségünket s kötelességinket, 
sok üdötül fogván éjjel nappal munkálódtunk abban, hogy ha-
talmasságod fényes tárházába adónkat beszolgáltathassuk, 
de meg kell vallanunk hatalmas császárunk, az ország épen 
elpusztult, annak is pedig nagy részét az váradi passa Várad-
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hoz foglalta., melyek solia Váradhoz valók nem voltak, az Ali 
passa ő nagysága hitlevele ellen, más részét az német császár vi-
tézi birják ma is, az mely tartományokbal hatalmasságod ada-
jában semmit sem szedhettem, hanem ennek az nyomorult or-
szágnak az mely részei kezem alatt vadnak, valaminek azok 
szerét teliették, sut más helyekről is kölcsön felvehettem, 
hatalmasságod fényes tárházában béküldöttem. Esedezvén 
igen alázatosan, lássa kegyelmes szemmel, és ilyen romlásra 
jutott őstől maradt országán könyörUljeu, ne pusztuljunk 
még is ennél inkább cl, annyi sok ezer lelkek imádhassa-
nak Istent hatalmasságod jó szerencsés hoszszú életiért. Mi is 
életünk fottáig szolgálhassunk alázatosan hatalmasságodnak. 
Eredeti fogalmazvány. Erd. Muz. (gr. K. •/, Erd. fürt. ered. lev. XIII. köt.) 

LX. 

Fővezérnek szóló levél páriája, Anno 1663. die 14. 
Április exp. 

Hatalmas győzhetetlen császárunk széles ez világon ki-
terjedt fényes birodalmának főgondviselő vezére, tekintetes 
és nagyságos vezér Kuprili Amket passa, nekünk jóakaró 
urunk, Isten nagyságodat sok esztendeig éltesse, napjait sok 
ezerekké tégye. 

(Ilesebben?) nekünk irt nagyságod méltóságos levelét 
ez órában vettük melyben parancsolja nagyságod, hogy az 
adónak béküldésével ne késsünk semmit. Engedelmesek 
lévén azért az nagyságod parancsolatjának, az mennyi pénz-
nek szok szorgalmatossággal, búsulással, idegenektől való 
kölcsön kéréssel is szerét tehettük, nem késünk véle, meg-
inditjuk. Akarván nagyságodtól érteni az követünk az adóval 
hová mennjen, hogy héába való fáradság máshova ne légyen, 
hanem mentől hamarébb szolgáltathasa bé hatalmas császá-
runk tárházában. Mi mindenben az nagyságod rendeletéhez 
igyekezünk magunkat tartani tehetségünk szerént, Isten után 
hatalmas császárunk előtt nagyságodban lévén minden dol-
gainkban bizodalmunk. Éltesse Isten nagyságodat jó egészség-
ben. Datum. 
Eredeti fogalmazvány. Erd. Muz. (gr. K. J. Erd. tört. ered. lev, XIII. köt.) 
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LXI. 

Hatalmas győzhetetlen, császár, kedves böcsliletes ur 
hívének, az méltóságos vezér Ali passa főszerdár ö nagysága 
kedves kihaja, tekintetes és nagyságos Haszán ur kihaja bég 
jóakarónk, Isten nagyságodat éltesse, és napjait boldogítsa. 

Nem keveset busulunk magunk is rajta, hogy az vezért 
ö nagyságát levelünk által kell megtalálnunk; de az dolog 
kénszerií bennünket, félvén attúl, hogy ha ő nagyságának ide-
jén értésére nem adjuk, vétkül tulajdoníttatik, holott köteles-
ségünk is azt kívánja, minden dolgokat ő nagyságának meg-
írjunk. Az elmúlt esztendőkben mennyi pusztulások estenek 
ebben az országban, az vezér ö nagysága s kegyelmed maga 
is jól tudhatja, az ő nagysága kimenése után is penig az or-
szág egészlen mi kezünkben nem volt, mindazáltal az mely 
része ma is kezünkben vagyon, igyekezünk minden tehetsé-
günkből azon, hogy az velünk lévő hatalmas császárunk vité-
zinek táplálásában fogyatkozás ne essék ; de az mint megír-
tuk az vezérnek is ő nagyságának, itt kegyelmed előtt is meg-
kell valanunk, az országbéli szegénység immár teljesen kifo-
gyott minden élésbül, az török vitézek magok tehetnek bi-
zonyságot : mert falunkint magok sok ízben eljárták az szegény-
séget, kik is magok tudják az elégtelenséget, és ennél egyebet 
méltán nem is mondhatnak. Hogy ha élésnek sze(rét) tehet-
nek, mostan is az vezér ö nagyságát nem busitanók, defél(tink) 
attól, az vitézek megfogyatkoznak az itt való szük állapothoz 
képest, ha onnét alól is az magokéból nem táplálódnak és nem 
segítik magokat élésbül. Kegyelmedet ez okáért nagy bizoda-
lommal kérjük, mint ur kedves jóakarónkat, hogy ez ideig 
mind hozzánk és ehez az elpusztult hatalmas császárunk sze-
gény országához megmutatott jóakaratját , ennek utána is 
fenn tartván, istenes törekedésivel az vezér ö nagysága előtt 
keressen jó módot kegyelmed, miképen orvosoltassék meg az 
török vitézeknek tartások: mert az mint eddig is, valami to-
vábbá is tőlünk kitelhetik, kötelességünk szerint véghez vinni 
el nem mulatjuk ; de ebben az dologban megvalljuk, hogy min-
den órában nagy fogyatkozástúl félünk, mert az ország immár 
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teljességgel elfogyatkozott szüksége miatt, soha el nem győzi 
ugy látjuk az gazdálkodást, lia az magokéból is szükségekre 
való élésbül nem segitik magokat az török vitézek. Vé-
gezetre is igazsággal Írhatjuk kegyelmednek, hogy nem 
ujabb viszszavonása miatt, sem vakmerősége miatt, hanem 
az országnak elégtelensége miatt vagyon ez dolog rajtunk, 
melyért az vezér ö nagyságát és kegyelmedet is szükséges-
képen kívántatott busitanunk, várván hasznos törekedése 
által kegyelmednek minden jóakaratját és tudósítását. Ezek-
nek utána mint ur kedves jóakarónkat Istennek ajánljuk 
kegyelmedet. íratott Segesváratt, Szent-György havának 16. 
napján 1663. 

Kegyelmednek jóakarattal szolgál 
Apafi Mihály m. p. 

Eredeti, fogalmazvány Apafi saját aláírásával. Erd. Muz. (gr. K. J. Erd. 
tőrt. ered. lev. XIII. köt.) 

LXII. 

Illustrissime ac Celsissime Princeps, et Domine Domine 
nobis naturaliter Ciementissime, post fidelium servitioruin nos-
trorum humillimam debitamque semper oblationem. Az ur 
Isten kegyelmes urunk nagyságodat, sok esztendeig boldog 
szerencsés hosszú élettel megáldja. 

Ezt akarók kegyelmes úrunk nagyságodnak értésére 
adni, hogy in hoc anno praesenti 1663. die 8. Maji Fogaras 
fokién Huyrezon lakó Salamon Stira boér hozá minekünk fo-
garasi vicekapitány nemzetes Szakmári István uram ö ke-
gyelme pecsétét, melylyel intvén bennünket némi némü bi-
zonyságoknak bevételére, mi is azért az ö kegyelme paran-
csolatjának engedelmesek lévén, az kiket mi előnkben állított, 
azokat erős hittel megesketvén, hitek után való vallásokat 
nagyságodnak megírtuk, fide nostra median te, melyek igy kö-
vetkeznek. 

1. Testis Fogaras földén Marghinán lakó Komha Grán-
cza boér Annoruui circiter 50, Juratus Ex . . . Fassus. Ezt tu-
dom bizonyosan mondani: most utolszor mikor az török tá-



1664. MÁJ. 18. 99 

bor Fogaras alatt vala, akkor bélit vén az törökök Fogaras 
vára alatt lévő szegénységre, kikkel meg is liarczolván az sze-
génység, akkor láttam, mivel magam is ott voltam, hogy egy 
hoszszú jancsár-puskát hoz vala egy paraszzt ember, kit ak-
kor nyertek, és ez az liuyrézi Salamon Stira vevé ki kezéből, 
én vetettem próbára fejemet, im látod meg is sebesültem, nem 
tégedet hanem engemet illet. 

2. Testis Fogaras földén Dráhánban lakó Opra Kaplyn 
boér annorum circiter 60. Juratus Ex. F. Én is ott valék, az 
fogarasi vár obsidiójakor az harezon. Mikor az szegénység csa-
tázik vala az törökökkel, akkor nyertek vala egy hosszú jan-
csárpuskát, melyet hoz vala egy paraszt ember, és mivel ak-
kor ez az Salamon Stira meg is sebesedett vala, monda az pa-
raszt embernek, add ide, melyet el is vőn tőle, mert én vetettem 
halálra érte fejemet. 

Huyreziak, 
3. Testis Aldoyn Sztanéi boér Annorum circiter 40. Ju-

ratus Ex. F. Mikor az szegénység az törökökkel az fogarasi vár 
alatt liarczol vala, ott valék, hogy egy jancsár-puskát hoz vala 
Salamon Stira másod magával, melyet ott nyertek, és Stira Sa-
lamon vevé ki az társa kezéből. 

4. Testis Sztán Sztenei Boér Annorum circiter 43. Jur. 
Ex. F. En az obsidiókor az vár előtt Salamon Stirának ke-
zében látok egy hoszszú, töröktől nyert jancsár-puskát, és az 
egyik keze is sebes vala Stirának. 

5. Testis, Komám Kirsztián, Annorum circiter 36. 
6. Testis, Sztán Sztelyn Annorum circ. 33. 
7. Testis, Sztán Hersztyn Annorum circ. 28. 
8. Testis, Aldgyie Burlye Annorum circ. 44. 
9. Testis, Sztanilla boér Annorum circ. 43. Jur. Ex. F. 
Mi is ott voltunk az harezon, és az törökökkel hogy el-

lenkezénk, Salamon Stira ott meg is sebesedék, és az lovát is 
meglőtték vala, akkor nyert volt másod magával egy hosszú 
jancsár puskát, és még a társát is, kivel nyerte vala, kielégité 
belőle és elvevé tőle. 

10. Testis Huyrezon lakó Tussárúl, Annorum circ. 35. 
Jur. Ex. Fatetur in omnibus punctis similiter ut antecendens 
9. testis. 
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Ezeknek utána kegyelmes urunk az ur Isten nagysá-
godat sok esztendeig szerencsésen megtartsa. Datum in Foga-
ras die 8. Maii 1663. 

Kegyelmes urunk nagyságodnak alázatos engedelmes-
séggel szolgáló igaz liivei 

Szabó Mihály, Marai János Deák fogarasi 
hites assessor m. p. egyik nemes és hites szolga-

bíró m. p. 

P. S. 11. Testis Fogarasban lakó Szőcs János városi 
polgár Annorum circ. 33. Jur. Ex. Fassus. 

Tudom azt bizonyosan mondani, hogy az mely jancsár-
puskát Salamon Stira az fogarasi vár alatt töröktől nyert volt, 
az mikor eladá egy szimínnek, az én házomnál ivák meg az 
áldomását, és hallám Salamon Stirától, hogy monda az szimin-
nek az fogarasi vár alatt nyertem. 

Kívülről: Illustrissimo ac Celsissimo Piincipi, Domino Domino 
Michaeli Apafi, Dei gratia Printipi Transylvaniae. partium regni Hun-
gáriáé Domino et Siculorum eoiniti etc. Domino Domnio nobis natura-
liter Clementissimo. 

Ere deii. Erd. Muz, (Gr, Kemény József Erd. tört. ered, lev, XIII. köt.) 

LXIII. 

Illustrissima Principissa Domina et vicina nobis benevola. 
Nagyságod 15. praesentis Fogarasból költ levelét vettük 

szomszédságos jóakarattal, írását mindenekben megértettük, 
az országban mint continuálódik utunk, végére mehet annak 
lakositól. Az tatárok és moldvaiak közül való jóakaróinknak 
is könyörgő levelet irni el nem mulatjuk, törekedvén, ők is kí-
méljék szegénységnek gabonájokat. Az hidasok az rév helye-
ken, hogy készen lesznek, azt is értjük, kévánjuk azért nagy-
ságodtól szomszédságos jóakarattal, mutatódjék meg ebben 
is jó akaratja, köttettése által is, hogy az viz miá ne gátoltas-
sék dolgunk, melyből késedelmezés kövessen, ne talám az az 
darab hely is inkább meg ne károsodjék, gázolóban az lovas 
hadak elmehetnek; hogy hamarébb meglehessen az hídnak 
megcsenáltatása, mü is embereket küldünk. Az tatár, moldvai 
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és kozák hadak ebben az hazában Béldi urnák havason lévő 
réteiben lesznek. Tartsa meg Isten nagyságodat jó egészség-
ben. Datum ex castris nostris ad Zernest positis die 17. Julii 
Anno 1663. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae vicinus benevolus. 
(Oláh aláírás) 

a havasalji vajdáé. 

Kívülről : llluatrissimae Prlncipissae Dominne Aunae Bornemisza 
Dei gratia Priiicipissae Transylvaniae, partium regni Hungáriáé Domi-
nae et Siculorum Comitissae, Dorainae vicinae nobis benevolae. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gróf Kemény József Erd. tört, ered. lev. XIII. köt.) 

LXIX. 

Gregorius Gyka Dei gratia Prineeps Transalpinae, Va-
lachiae Yajvoda ejusdemque perpetuus heres ac Dominus etc. 

Kegyelmedet ez kézírásunk által azért kelleték megta-
lálnunk, mivel az mi boérunk az ők örökségeket az kegyel-
med örökségétül meg akarják osztoztatni; kegyelmedet szom-
szédságos jóakarót kérjük, kegyelmed is ne neheztelje egyné-
hány emberséges embereket az örökségről való levelekkel 
együtt béküldeni minél hamarébb, hogy kegyelmetek közé 
egyenetlenség ne legyen, jobb is ki ki az ő testit tartsa meg. 
Ezeknek utána Isten minden lelki és testi áldásival áldja 
meg, ez keze írásunk is találja kegyelmedet jó egészségben, 
szerencsés órában, minden kegyelmed kedvesivei együtt. Da 
tum in Sede nostra Bukurest, die 22. Januarii A. Dom. 1664. 

Dominationis Vestrae amicus et vicinus benevolus 
(oláh aláírás.) 

Kívülről: Spectabiii ac Magnifico Domino Paulo Béldi Illustris-
simo Transylvaniae Principis intimo Consiliario etc. Vicino et amico 
benevolo nobis. 

Eredeti, Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered, lev. XIII. köt.) 
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LXX. 

Alázatos szolgálatom után, hogy az mindenható Isten 
nagyságodat minden bajos gondjaiban az maga dücsősségére s 
szegény hazánk örömére boldogítsa, tökéletes szívvel kívánom. 

Szívesen igyekezném kegyelmes uram nagyságodnak jó 
uj hírrel kedveskedni/de igen keveset irhatok kegyelmes uram, 
melyet nagyságod nem hallott volna ; hopmester uram elme-
netele után más nap érkezék az német császár postája levelek-
kel, melyet ismét hamar az vezér levelekkel expediála, de mik 
tractáltatnak, bizony kegyelmes uram kevesen vagyunk tudói; 
én mindazonáltal kegyelmes uram, ezt bizonyosan hallottam, 
az császár azt irta az residensének, hogy az elmúlt esztendő-
beli késztiletlenségét szégyen nélkül meg meri vallani, de az 
jelen való esztendőn másképen fog készülni. Az Zrínyi uram 
kezénél lévő kastélyoknak megadásáért, azon kastélyoknak 
főtiszteinek ma vétettek kegyelmes uram fejek, Paxa vára 
alatt az Sárvizén lévő hidat is megégették kegyelmes uram az 
felföldi hadak; Szmail passa konstantinápolyi kajmekám is 
maga udvarával ma érkezék, hadait mondják, hogy hátra volna, 
kímek bocsáttattak volt kegyelmes uram el, de ez országi se 
paraszt se semminemű ember az Rába vizén túl el nem bocsátta-
tik, és igy minden exploratio nélkül megtértek. Kegyelmes 
uram ugy vöttem eszemben, az itt való érdemetlenek valóban 
extorqueálják nagyságodtól az magok privatumát, de vajha 
kegyelmes uram az datumnak elvételéig való szavok szerént 
procedálhatnának az mi jónkra, megérdemlenék, de megnyu-
godjék abban nagyságod, nem hogy ők az mi jónkra valót az 
nagy rendek előtt mozgatnák, de bizony még az szájokban 
adott szóknak is verítékkel való kimondói; mindazonáltal 
az nagyságod bölcs ítíleti. Kegyelmes uram ha nagyságod 
Panajoth uramnak az adó béhozásakor ajándékot akar küldeni, 
hogy küsebb helyről teljék ki, egy jó erős lóval megéri, mivel 
pénzen is lovat kell venni, mert ez télen mind elveszedelmez-
tek az lovai; azonban kegyelmes uram alázatosan kérem nagy-
ságodat, mint kegyelmes uramat, ha kegyelmességéböl nagy-
ságod ide küldött, kegyelmes provisióját méltóztassa rám ter-
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jeszteni, s Panajoth uramnak vagy két szóval levelében nagy-
ságod felölem emlékezni, mely mind többet használ taníttatá-
somra, ö nagysága hopmester uramnak tött jó igiretit tanít-
tatásom felöl ne másolja meg, hanem hagyjon oly jó helyben, 
hogy öregbedjék tanúságom, nem hogy ö nagysága táborra 
akarván vinni, az téli kicsiny tanulásom is elhagyjon ; könyör-
gök nagyságodnak ezen is alázatosan, vezér kimeneteli után itt 
maradásombéli költségemriíl bejövendő kapikihaja uram által 
kegyelmesen provideáljon ; mivel tudom kegyelmes uram, azu-
tán ide nem sok posta fog járni, gondviseletlenül penig ke-
gyelmes uram az idegen helyben hogy lehessek, nagyságod 
bölcs itileti rajta. Kegyelmes uram most az vezér nem akart 
irni, mivel azt mondotta, nem régen irt, s mit írjon annyiszor; 
de az ur az tyihajával beszélgetvén, hogy nagyságod két 
postái ne láttassanak üres kézzel menni, ím írtak kegyelmes 
uram. Az vajdáknak penig kegyelmes uram parancsolatokat 
nem küldenek egyéb aránt, hanem mikor felülések felől fog-
nak parancsolni, (mely még nem volt), akkor az hozzájok 
menő agáknak lészen instructiójok, melyre kell menniek, 
mindazonáltal ugy értettem, utjokat országunkon nem fogják 
continuálni; továbbra is kegyelmes uram mit érthetek, min-
den alkalmatossággal nagyságodat nem mulatom el tudósítani. 
Ezek után Isten az nagyságod méltóságos székit bölcs itilettel 
környül vévén, adja ő felsége, hogy rövid időn az nagyságod 
birodalmának szerencsés terjedését hallhassam. Datum Albae 
Nándor die 28. Mártii Anno 1664. 

Nagyságodnak méltatlan hive 
Rosnyai Dávid m. p. 

P. S. Nem állhatom kegyelmes uram, hogy ne nevezzem 
Ali bégnek haszontalan voltát, elhitettük kegyelmes uram ma-
gunkkal, hogy nagyot efficiálhat, de minden nap köztök lévén 
látom, jó lelkem ismereti szerént merem kegyelmes uram irni, 
hogy az Ali bégnek küldött s küldendő ajándék semmi hasz-
nunkra nincs, mert kegyelmes uram annyi feje neki nincsen, 
hogy az keresztyénségnek javát mozgathatná, de ö az nagysá-
god ide járó embereit szép szavával elhitette az maga nem ki-
csiny hasznáért; mind ezekre kegyelmes uram, ha irásom nem 
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hiteles, Isten segítségéből bejövendő kapitihája uram kevés idő 
múlva experiálhatja haszontalan voltát, az nagyságod postái 
most is itt volnának az Ali bég szolgálatja szerént, de Pana-
jotnak az vezérrel ezen dolog végett háromszori szemben létét 
nyilván tudom kegyelmes uram. Minden alkalmatossággal az 
mit eszembe vehetek s hallhatok, nem mulatom el nagyságodat 
tökéletesen tudósítani. 

Kívülről: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek nelíem kegyelmes 
uramnak adassék. 

Eredeti. Erd, Muzeum, (Gr, Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIII. kötet.) 

LXXI. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint ke-
gyelmes uramnak, Isten nagyságodat szerelmesivel sok esz-
tendeig maga dicsősségére, szegény hazánk szerencséjére bol-
dog fejedelemségében tartsa meg. etc. 

Kegyelmes uram nagyságod méltóságos szemei eleiben, 
és az nagyságod tanácsi eleiben küldöttem bé Kemeczei 
György uramot, itt való nagyságod végházának, és ehhez hó-
doló faluknak, városoknak rendben hozásáért, és az ország 
adózása szerint, ha nagyságtoknak ugy tetszik, akarván ükeí 
ide szolgáltatni, adóztatni az sok változásokban különb-ktilönb-
féle való szolgálatok, adózások mely oly titkos volt, hogy 
senki jól meg nem tudja mondani, lm én irtani egy kis con-
ceptust arrúl, nagyságodat kérem ne nehezteljen megolvas-
tatni az tanácsurak és ország delegátusi előtt, és mivel itt 
most uj szemre kell venni minden dolgot, ezt is revideáltatván 
nagyságod bölcs tanácsival, hogy ha jól lészen, vagy hon kell 
jobbítani, és több végvárhoz szükséges dolgokrúl is irtani, hogy 
ezen egy úttal mindenikről had vegyek informatiót nagyságod-
tul bölcs tanácsival, hogy ennyi sok gondolkodásim után nyug-
hassam fíieg, és csak azon egy uton adóztathassuk, szolgál-
tathassuk az ide való hódlott szegénységet; mind egyikről, 
mind az többiről kegyelmes választételét várom nagyságodnak 
bölcs tanácsival. Praesidium fizetése dolgából is had tudjak bi-
zonyost érteni, honnét lészen meg minden holnaponként, ennyi 
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sok terhes gondjai közt, hogy nagyságodat evvel terhelem, ké-
rem nagyságod megbocsásson, szóval is minden itt való dol-
gokról nagyságod Kemeczei uramtól értekezhctik , mivel 
nagyságod hűségére én megesküdtettem ö kegyelmét. Ha ke-
gyelmes uram Makai uram'udvarbiróságra cl nem jö, ezt nagy-
ságos uram, ha nagyságodnak tetszik, parancsolja béállatni 
udvarbiróságra annak módja szerint. 

Kegyelmes uram Szathmárra Csáki István uramnak szóló 
nagyságod levelét elküldtem, de Szepesben ment volt fel, utána 
küldték, az szathmári páternek irtani volt, ö adván alkalma-
tosságot reája, ide hódlott városok falúkról Szathmárra való 
élés hordás felől, fegyverrel fenyegetvén az falukat az ki nem 
vinne élést. Az páter választ irván igen assecurál, hogy attúl 
ne féljen az szegénység, mely levelét nagyságodnak beküldtem, 
noha válasza van az páternek. Most ujabb cursust bocsáttak 
minden falukba Belényesig, minden falúból az birákat má-
sod magával hivatják nagy fenyegetés alatt Szathmárra, 
de élést most nem kérnek tülök levelekben, mit parancsol-
nak nekik ha haza jünek végére megyek, nagyságodnak ér-
tésére adom. 

Kegyelmes uram, akarám ezt is nagyságodnak értésére, 
adni, Némethiból egy hazája szerető ember izente attúl az ki 
az Csáki uramnak nagyságod levelét bévitte, hogy itt igen 
jól vigyázzak, és nagyságodtól magyar jó fizetett gyalogot ké-
ressek menten ide az végházban, mert az itt való német prae-
sidiomok hitleveleiért felküldtek oda fel, nagyságodnak és 
az tanácsuraknak is akarám megírni, van-é ugy nincs-e nem 
tudjuk. De értse nagyságod magyar jó fizetett gyalogot, bár 
csak más fél százat, küldene ide ez végházban, avval nagysá-
god ne késnék, mivel az ilyen dologban'-periculum in mora. 
Ezek az németek három hópénzt várnának most, számítván 
liavokat akkorra, mikor nagyságod számára megesküdtek, 
mely volt 1. Januarii, bár az hópénzek az magyar gyalogok-
kal együtt jönnének ,bé, inkább véget érhetnénk velek, az 
posztójokat is ne [késnék nagyságod kiküldeni, azonjnagyar 
gyalogok vélek eljöhetnének katonákkal együtt, ha hópénzt 
küld nagyságod, penig parancsolja akkor ujabban megeskünni 
az német praesidiumnak, mivel, az első hitekben conditiók 
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voltak, most conditio nélkül kellene esktidniek, nagyságod 
parancsoljon ugy nékik. 

Itt kegyelmes uram olyan sok az szegénységen az tolvaj, 
talpas és csavargó, hogy az szegény ember házában is alég 
maradhat, most is Miskén egy nagyságod katonáját megfosz-
tották, egy ingben hadták, két lovát, és minden ruháját, fegy-
verit, pénzét tőle elfosztották szathmári talpasok, oda irtam 
felölök. Az itt való páter jesuita papjok az német praesidium-
nak nem ide való, az az commendánshoz igen vonszon, leveleket 
küldöznek nékik, ö gyakorta németekkel sétálni kimegyen 
az kapun, attúl még sem tarthatunk, olyankor napja lévén, leve-
leket kit másunnat neki küldenek elvehet, jobb volna ezt nagy-
ságod innét hivatná el, és küldene más pátert nekik onnét be-
lől vagy Somlyorúl, olyant az ki németül is tudna, fizetése felől 
is nagyságod és asztala felöl vagy praebendája felől nagyságod 
parancsolna, eddig mind velem ett az páterek, de az páter jesuita 
papjok elhivassa nagyságod, oly formán lenne hogy itt az német 
praesidium rajta meg ne indulna, mivel ezek mind pápisták. 

Két hiteles porkolábokra volna az várnak kegyelmes 
uram szüksége, egyik az külső kapun vigyázna, ott lenne éj-
jel, nappal, másik itt az belső kapuban vigyázna. Immár nagy-
ságod az tanácsurakkal arról is deliberálván, várom az nagy-
ságod parancsolatját. Bizony ez porkoláb helyében is más 
porkoláb kellene, vagy az egyik kapun maradna meg vice 
porkolábnak. Fizetések felöl is tenne rendelést nagyságod, 
mert eddig való fizetésre csak derekas embert nem hiszem, 
hogy lelhessünk főporkolábságra: várok mindenek felöl er-
rül is rendelést nagyságodtúl. 

Kegyelmes uram, váradi Húszain aga magyar pribé-
kekkel Páczára menvén, ott az Barkóczi.Sándor házához éjjel 
bek éred? ettek, hogy ük katonák, Kállóbúl jönek, kapuját 
megnyittatván nékik, gyertyát gyújtatván egy ingben csak 
elkapták és Barkóczi István közel lévén ott katonákkal, utána 
volt és az Huszaint megelőzvén Pocsajnál, hát szerencsétlen-
ségekre az passa akkor talált kijüni, szinte ott volt és nyu-
godt erővel az katonák után menten utána ereszkedett, har-
mincz katonát fogtak jókat elevenenen, tiz fejet vöttek vittek. 

Kegyelmes uram immár az nagyságodnak szóló levelem 
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szintén megírtam volt; el akartam küldeni, azonban csak az 
strázsa mondá, hogy egy sereget lát és Tulogdra bément, és 
onnét izenék ük magyarok, levelet hoznak nékem, azonban 
mintegy nyolcz avagy kilencz sereg el érkezék távúi megáll-
ván, az udvarbíró oda ki lévén, leveleket küldtek tttle bé, mi-
kor nékem szóló levelit mind az szathmári pátereknek mind 
Kop uramnak megolvastattam volna, látám hogy nem hozzám 
illendő dolog kivánsági, hogy választ írnék reája, és én men-
ten kiküldtem az udvarbirót az tolmácscsal, és az előtt itt 
való commendáns volt az német seregek előtt, én megizeném, 
menten el mennjen innét, mert nem hogy az én kegyelmes uram 
várábúl kiadnék legkissebbiket is , de még egyebet is nem 
adnék ki, engem ne késérgessen, sem az vitézeket, mert hid je 
meg az ágyukat majd neki forgattatom, meglütetem üket. 

De én, mivel meszsze voltak, hozzájuk egyszer is nem 
Kitettem, oka az volt, hogy az szegénység marháit és minden 
javokat házokban féltettem, hogy csak elhajtják, felpraedálják 
az egy hozzájok haszontalanúl való lövés miatt; hogy azért 
abbúl is ne okozhassanak, az szegénység ne romoljon, azért 
nem Intettem; ha elhajtatja az szegénység marháit lássa, 
igaz ok nélkül jobb elhajtani, holott nem okozhatnak, avval 
hogy hozzájok Illtettem, leveleket hozván, ük nem ellenség 
képen jttvén; ez volt oka hozzájok haszontalanúl való nem 
lütetésemnek. 

Im az leveleket mind az kiket nekem irtak, mind pe-
nig az német officéreknek irt, az szathmári commendáns Kop 
uram, békiildtem nagyságodnak és nagyságod bölcs taná-
csinak ; azonban egy német drágon penig közülök el marad-
ván, viradtig az kapu előtt tekergett, az német commendáns 
penig menten estve viszszament, igen féltek, a mint az az 
német mondja, én penig practicus nemzetségnek tartván az 
németeket, ki tudja miért küldték azt bé, talán csak azért, 
hogy az kit levelek által végben nem vihetnek, tehát allatom-
ban izentek nekik, én azért senkit nem hagytam beszélni véle 
az németek közztil, hanem hogy nagyságod hűségére idejött, 
itt lovas drágonok nincsenek, olyan okkal békiildtem, hogy 
az nagyságod dragoni közzé álljon bé nagyságod hűségére. 

Az Kop levelében olyant is irt kegyelmes uram, hogy 
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nagyságod consensusából, nagyságod engedelméböl kérné 
innen az várból az rebelliseket, melyet csudálom, hogy nem 
szégyenli kérni, tudván, levele hogy nagyságod szeme eleiben 
megyen. 

Én kegyelmes uram fiileit többel nem terhelem, hanem 
minden dolgokat tud itt Kemeczei uram, és mindent látott, meg-
mondhat minden dolgot. A tanácsuraknak irt conceptusom-
ban az német commendáns idejövetelét, és innét az mig el-
ment, addig való dolgokat, commendáns fenyegetésit btivebben 
leírattam, béküldtem nagyságodnak. így értvén mind ezeket 
nagyságod, még is kérem, ne késsék nagyságod hópénzt 
küldeni, és posztót az német praesidiumnak kiküldeni, had 
édesedjenek nagyságod hűségére, rettegve én is köztök éjjel 
nappal ne legyek, az ki nagyobb, nagyságod is ugy bizhatik 
hozzájok, ebből egy németet is nem kell elvinni, hanem ma-
gyar jó űzetett gyalogot bárcsak másfél százat kellene men-
ten nagyságodnak ide küldeni az hó pénzzel együtt, melylyel 
nagyságok ne késsék, mert bizony periculum in mora. 

Nagyságodnak szóló levelemet elvégeztem volt, kapu-
nyitáskor az debreczenieknek levelek érkezzék hozzám Bar-
kóczi István uram üket fenyegető levelének pariajával együtt, 
melyet nagyságodnak béküldtem, micsoda nagy bajok van 
Barkóczi uram öcscse elvitele miatt nyavaljásoknak, kéván-
ságok szerént béküldtem, hogy értse nagyságod tanácsival 
együtt, de csak Isten hozná nagyságod ide végházában, az fe-
nyegetés akkor szűnnék meg, az sok tolvajoktúl is akkor öb-
letettnék meg ez föld. Ezek után a jó Istennek gondja viselése 
alá ajánlom nagyságodat számos esztendeig boldog regnálás-
sal látogassa. Datum in Confinio Székely hidiensi. die 29. Már-
tii Anno 1664. 

Nagyságod alázatos hive szolgája 
Boldai Márton m. p. 

Kividről: A z méltóságos erdélyi fejedelemnek, etc. Az én ke-
gyelmes uramnak adassék. 

Eredeti. Erd, Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört, ered. lev. XIII. köt.) 
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LXXII. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ke-
gyelmes uramnak. Isten nagyságodat szerelmesivel maga di-
csősségére, hazánknak szerencséjére, boldog fejedelemségében 
tartsa meg. 

Kegyelmes uram, Pocsai (Pocsaji) uram haza érkezvén 
nagyságodtól, az itt való német, magyar praesidiomnak fize-
tése felől irván nagyságodnak alázatossággal, hogy honnét lé-
gyen meg ; mert a praesidium három hópénzt kévánna, várna 
most nagyságodtól errtil. Az német praesidiom miatt nagybaj-
ban vagyok, mert réám jöttek mind seregestül, elsőbben az 
commendánsra, avval sok veszekedések volt, csak igen rútúl 
degradálták, és azután én reám jöttek, rettenetes bajban va-
gyok miattok, Isten ne adta volna, hogy én közéjök jöhettem 
volna, nem elég hogy kivül két erős nemzetektől tart és fél 
ember, hanem itt benn magunk pártján lévőktül is még inkább 
kell félni, rettegni, éjjel nappal mint kebelében lévő kígyótól 
kell félni embernek. Fizetetlen itt ez praesidiumot tartani 
veszedelmes, száz gyalog legényt kellene magyarokat ide fo-
gadni az nagyságod parancsolatja szerént, kire nagy szüksége 
volna ez véghelynek, ki már gyűl is, de az gyalog menten hó-
pénzt kér, honnét telik ki fizetések én nem tudom ; nagysá-
god errtil tudósítson levelében. 

Az katonáknak is két havok már eltölt, ezek mind el 
akartak menni, az katonákat nagy nehezen marasztottam meg, 
egy köböl búzát adatván mindeniknek, az mint nagyságod 
parancsolta, de mind ezeknek fizetések honnét légyen meg, 
semmi választ nagyságod nekem nem ira. Több itt való dol 
gokról is nem ira nagyságod, kikrtil várok vala választ. 

Az váradi passával az debreczeniek mint írattak én 
reám, hogy elbocsássam az kiket itt köztilök árestáltattam, 
hogy az háromezer forintot meg nem adják, azt is írják, hogy 
hatalmas császár tikét Erdélyhez való adózástól el szakasz-
totta, immúnissá tötte. írtam vala nagyságodnak, hogy az hol 
tanáltathatok debreczenieket meg fogassam-é, bé hozassam-é 
likét; mert ha csak ez az két tanácsbeli ember légyen itt, 
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azért csak nem adják meg, félek raj ta; de errtíl is nagysá-
god semmit sem ira. 

Azonban penig kegyelmes uram nagyságod csak szóval 
izente Pocsai uramtúl, hogy két hétre nagyságod idejű maga, 
és mind magyar, német praesidium fizetése dolgát helyben liad-
ja, ezek már mind német praesidium, mind magyar praesidium 
azt várja, hogy ha nagyságod kihozná Isten, immár egy hét 
abban is eltölt, de ha két hét eltelik, addég nagyságod ki 
nem jüne, ezek még menten rajtam lesznek fizetésekért, sőt 
félek, hogy bizony rebellió lészen köztök az fizetetlenség miatt, 
és az haza az miatt vész el. Az Istenért kérem nagyságodat, 
hogy nagyságod ha ki nem jüne küldjön hópénzt nekik, de 
ha nagyságod kijti ide, tudom én, hogy az debreczeniek is 
menten meg hozzák az pénzt, és minden itt való dolog, itt való 
állapot ugy lészen jól, ha Isten nagyságod kihozná, ha pe-
nig pénzt szerezhetnék, mig nagysádod kijű, vagy az debre-
ezenieken, vagy kapu számrúl, kin éjjel nappal rajta lészek. 
Az németségnek mig nagyságodnak kijű fizessek-é, és hány 
hópénzt fizessek, nagyságod tudósitson felűle, inert ha any-
nyi pénzt szerezhetek is, hogy egy hópénzt nekik megad-
hatnék, de az csak hiába adódik nékik, mert ugyan profon-
tot kéván mind addég az német praesidium, mig nagyságod 
három hópénzt nékik nem adat, soha nagyságod jelenléte 
nélkül az dolg vélek jól meg nem igazodik. Az élés itt való-
ban kell, aratásig itt elkél reájok, azután élés nélkül lészen 
az vár, ki helyében nem tudom mikor rakunk mást. 

Itt kegyelmes uram az eczetekre bor kellene, itt semmi 
eczet nincs, Isten kitül oltalmazzon obsiditiótúl az öreg lövő 
szerszámokkal nem lőhetnének, eczettel kellene azokat meg-
mosni és hüvösiteni. 

Kegyelmes uram itt vas kevés vagyon, vas nélkül az vár 
nem lehet, vashámorokrúl, nagyságod parancsoljon vasat ide 
hozni. Sindelyre volna nagy szükségünk, egyébkor Váradban 
Erdélybtil hoztak. Ez végház Várad helyet lévén, nagyságod 
arrúl is parancsolna Kalotaszegben vagy máshová, hoznának 
bár esak 25 ezer sendelyt ide; nagyságodnak hogy megirom 
az itt való szükséget, arrúl megbocsáson, mert kinek tudom 
meg irni másnak. 
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Kegyelmes uram ez az darab föld Szathmárhoz inkább 
mind béliódlott; Debreczen, ezer köböl búzában végezte el 
dolgát az commendással az mint hallom. Nagyságod az pénz 
megadás felöl parancsoljon az debreczenieknek levele által. 

Az kis-marjaiaknak ötöd napja hogy minden marliájokat 
elhajták ; várasokat felverték , minden javukat, portékájokat 
elvitték, csak hajók, szakállok maradt; magok nékem irt le-
lekbül nagyságod megláthatja melyet azért ktildtem bé, 
reménlkednék nagyságodnak, nagyságod íiket is ne hadja, 
viseljen gondot riilok , bizony kegyelmes uram ha még is 
továbbra halad erre az földre való fejedelmi provisiója, ez az 
föld teljeséggel elpusztul, mert iík seregenként öt hat száz 
magokkal járnak, ez itt való kevés katonág semmit sem se-
géthet annnyi katonák ellen szegény emberek marháinak visz-
szavételébcn. 

Kegyelmes uram az tulogdi, czuholyi, kólyi szegénység-
nek marhái felöl, melyet Kökényesdi György hajtatott el mezei 
katonáival, mely felöl irtam vala is nagyságodnak, s mind oda 
az tiszteknek Szatlimárra, de az szegény ember kegyelmes uram 
majd ötöd napig várakozván, leveleimre való választételek után 
csak válasz nélkül bocsátták viszsza. Az nagyságod Kobnak 
szóló levelére semmi válaszsza nem jőve nagyságodnak Kob 
uramtól, csak megmondotta az vicekapitán, hogy sem Kob 
uram ő nagysága sem magok az nagyságod levelére választ 
nem tesznek, hanem csak jüjjön el onnét, immár megértheti 
nagyságod, mi akaratjok. 

Az váradi passa vasárnap egy hete, hogy megindult, az 
nap Debreczenben ment, az mint az biró irja, más nap az 
Hortobágyon által ment volt, az mint mondják kétezer ma-
gával, jancsárok voltak felesen véle, igen sietett. Szónaki hí-
don megyen által az Tiszán, már hova megyen ö tudja. 

Az harminczados Debreczenben bémenvén, az harmin-
czados zászlóját nagyságodnak ö fel nem merte tenni, török-
kel és felföldiekkel ijesztvén üket az debeczeni biró. Azért 
ment bé, hogy nagyságodnak megmondja miért nem mérte 
feltenni, de bár föltette volna , hiszem látta volna ki veszi 
le az nagyságod zászlóját. Nagyságod most hadja helyben mi 
tévő legyen. Ha ö fel nem meri tenni, engedje másnak az tisz-



112 1664. MÁJ. 12. 

tet, más felteszi; nagyságos kegyelmes uram ne felejtse el az 
debreczeni harminczad dolgát, mert száz husz esztendeje va-
gyon, hogy Debeczen töröknek hódolt, de ugyan az harmin-
czad Erdélyhez való volt, most is harminczadot az töröknek 
nem adnak, hanem abbúl jüne szép jövedelme nagyságodnak. 
Én kegyelmes uram az hódoltatás dolgában az mint lehet már 
az nagyságod parancsolatja szerént eljárok, az kikhez hozzá 
férnek az katonák, de arra bizony felesebb katona kellene ke-
gyelmes uram, mert bihariak, püspökiek, és azontúl Várad fe-
lől ide senki nem jött, az kik innen Biharon vadnak is mago-
kat felíratták, reájok felvetett adót senki bé nem hozta, mert 
az váradi passa nékik megparancsolta, kikre kiküldök, ma 
holnap már én ha bé nem jünek, magokat hordatom, hajtatom 
bé, vagy marhájokat hajtatom el. De ha Isten nagyságodat 
kihozná, minden dolog itt ugy állana jól helyben. Nagysá-
god kérem írjon, kijövetele nagyságodnak mikor lészen ide, 
hogy ahhoz képest nagyságod konyhájára tudna az udvarbiró 
provideálni idején, mert itt igen üres az klastrom. 

Kegyelmes uram Debreczenbül egy Erdődi János nevll 
ember, ki tavaly bíró volt Debreczenben, kiilde egy levelet, és 
levelével nagyságodnak szóló egy csomó leveleket, az melyet 
az Tiszántúl való ecclesiai rendek írtak, kérvén levelében, hogy 
igen jó gondviselés alatt, titkosan nagyságod kezéhez küld-
jem, és az mint irja Erdődi uram, reménkednek nagyságodnak, 
hogy nagyságod venné tutelája, kegyelmes gondviselése alá 
üket, nagyságodnak irnék felőle. 

Az Erdődi János uram levelét is nagyságodnak im bé-
küldtem, az onnan felül való leveleket is pecsét alatt nagysá-
godnak István Deáktúl az harminezadostúl, Egerből Csepregi 
uram irt nagyságodnak, azt is béküldtem. Ezek után Istennek 
gondjaviselése alá ajánlom nagyságodat. Datum in Confinio 
Székelyhíd, die 12. Maji Annno 1664. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Moldvai Márton m. p. * 

Kividről: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek, az én kegyelmes 
uramnak adassék. 

Eredeti, Erd, Mnz, (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIIí. köt.) 
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Minuta Litterarum acl Tihajam Suqremi Purpurati trans-
missarum> Anno 1664. die 18. Maji. 

Illustrissime Domine nobis obsaryandissime. 
Nog' (sic) ignari obsequium erga Ottomanicam Portám de-

bitum a nobis exigere, ut tributum regno impositum absque ullo 
defectu administremus, praesentibu Uteris nostris voluimus 
Magnificentiam Vesfcram eodem de negotio requirere. Per dies 
noctesque memoria nostra retinemus hoc ab Illustrissimo Do-
mino Supremo yezirio esse demandatiun, ut quanto citius tri-
butum transmittere non diffcramus, et testamur Deum omni-
potentem per integram liyemeni praeteritam ea in re nos labo-
rasse et nunc quoque 1 aborare, sed integrum plane tribu-
tum nondum esse paratum, quamvis potior pars jam sit collecta 
et in dies colligitur, sicut a miserrimis et paucissimis Regni-
colis colligi potest; aliam practerea liabemus difficultatem, 
quia aureos et talleros in promptu habere non possum us, qiiaui-
vis pecuniam in hoc Regno eonsvetani libenter pro ill is dare-
mus. Has itaque difficultates Yestrae magnificae Dominationi 
significare coacti sumus, rogantes ut coram Illustrissimo Domino 
Supremo Yezirio nos exeuset, ne lianc moram vicio nobis ver-
tat, si auteni ex aliquorum malevolorum nostrorum informatione 
illa contra nos suspicio fieri inciperet, quasi nos tributum nol-
lemus persolvere, si placuerit Illustrissimo Domino Supremo 
Yezirio, illam tributi partem, quam paratam liabemus statim 
transmittemus, résiduamque ejusdem partem consequenter 
transmittere studebimus, verum absque annuentia ipsius ante-
qnam integrum non potuerimus habere tributum, aliquam ejus 
partem transmittendo contra nos ad iram provocare nollemus, 
sicut anno praeterito contigerat. llaec omnia rogamus Yestrum 
Illustrissiinuiri (sie) Dominationein, potentissimo Supremo Yezi-
rio nostro nomine signifieet, nos in re tota pendemus ab infor-
matione ipsius. Hoc quoque fateri cogemur, si milites Yaradien-
ses ad multas requisitiones nostras prohibit! fiűssent, ne ex-
cursiones in Transylvaniam faeiant, tributum melius coliigere 
potuissemus, sed i 11 i dimidiam fenne Transylvaniae partem jam 
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devastarunt, in viginti triginta Pagis etiam, ne unicus homo 
quidem superest, nisi ad misericordiam Deus vertat erga hoc 
misserrimum Regniim Illustrissimum Dominum Supremum Ve-
zirium, certo certius credat, quod brevi in solitudinem totum 
convertetur. 

Ex informatione kapikihae nostri intelligimus per eum 
Vestram Magnificam Dominationem nos monuisse, ut jubere-
mus capitaneo nostro Székelyhidiensi, ne Pagos, qui Turcis 
militibus sunt tributarii, ad aliquam eontributionem cogat, vei 
rusticos eaptivet. Vestram Magnificam Dominationem tanquam 
virum prudentem et magni consilii, rogo, secum considered 
non tantum in vieinia arcis Székelyhidiensis, sed in terminis 
etiam in meditullio Transylvaniae usque ad viginti milliaria 
Hungáriám et ulterius captivationibus minis, terroribus ad de-
ditionem coegerunt Varadienses milites Transylvanienses re-
giones, si ex illis arcis Székelyhidiensis praesidiarii sustenta-
tionem non liabebunt, ex nihilo vivere non poterunt., eoram II-
lustrissimo Domino Supremo Vezirio et Vestra magnifies Do-
minatione demisse protestor, hoc me metuere, quot arcis illius 
praesidiarii vivendi mediis destituti, ne aliquo facto in extra-
neoruin potestatem arcem tradant, et sic a fulgida Ottomanica 
Porta abalienetur. Quod si evenerit, ne nobis impu'etur, nos 
enim non mediocrem persolventes sunnnam iugenti cum laboré 
et diligentia vix ad obedientiam Ottomanicae portae earn de-
ducere potuimus, si tales difficultates, tot expensas et labores 
nostros irritos reddiderint, ipsi erunt in culpa, qui sus-entatio-
nem Arcis prohibent. 

Quamvis praeterea credamus haec omnia Vestris magni-
ficentiis esse cognita, interim id a nobis quoque fidelitas exigit, 
ut rumores ad 110s perlatos in veritate Yestris magnificentiis 
significemus. Quae haec sunt: Ante paucos dies duo millia 
Germanorum militum venerunt Szakmarinum, sed non simul 
et semel uti conjectare licet, propterea disjuncti, ut eo minus 
animadvertantur. In circumjacentibus praeterea Regionibus 
equitatum habent collectum in numero satis magno, quem di-
cunt esse circiter decern millia, sed nos per exploratores cer-
tos re diligenter investigata, istos equites credimus non esse 
ultra septem millia; quid in occulto consilio habeant, nihil 



1664. MÁJ. 18. 115 

plane intelligere potuimus, praeter hoc unicum, quod Georgii 
Rákóczi filius Franciscus Rákóczi tanquam princeps Transyl-
vaniae publice colligit milites ; nos ita de ipso meditati sumus, 
quodjuvenis cum sit, forsitan id quod vehementer desideraret, oc-
cultare non potuit, interim nunc quoque diligentes habemus ex-
ploratores , quamprimum intelligere potuerimus quid certo 
machinentur, significare non intermittemus, apertosque habe-
bimus oculos ad omnes actiones eorum. Multi ex Hungáriáé no-
bilibus nos de statu ipsorum requisiverant paratique esse vide-
bantur, ut nobis intercedentibus sub patrocinium potentissimi 
Imperatoris confugerent, sed rem tani maximi momenti valde 
impedivit excursio militum Varadiensium in Regi ones Transyl-
vanicas multis viribus facta, cujus rumore Hungáriáé nobiles 
intellecto, vix assecurationi nostrae literisque Illustrissimi Do-
mini Supremi Vezirii assecuratoriis, (quas ipsis nos transmise-
ramus,) se fidere posse asserunt, cum Transylvaniae regnum 
vel tributo tarn maximo persoluto tani hostiliter tractetur, haec 
omnia cum rubore faciei nostrae fieri, Ottomanicaeque portae 
rebus impedimento, Yestra magnificentia perspicere potest-
Nos in amiéitia Vestrae Magnificentiae magnam spem colloca-
mus, rogamusque, ut coram illustrissimo Domino Supremo Ve-
zirio, si qua in re opus fuerit, causam nostram promovere ne gra-
vetur, quacunque in re fieri poterit, libentissime nos quoque 
gratificaturos experietur. De coetero Vestram Dominationem 
Magnificam divinae protection! commendamus. Datum in Civi-
tate nostra Alba Julia die 18. Maji 1664. 

Hátára írva : 1G64. 18. Maji Albae. Fővezérnek tihajának, urunk 
és ország nevével. 

Eredeti fogalmazvány. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev 
XIII. köt.) 

LXXIV. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár váradi vá-
rának, Csanádnak és Lippának s Váradhoz tartozandó minden 
végházainak s abban lévő minden hadainak főgondviselő szer-
dárja az tekéntetes és nagyságos Kucsuk Mehemet passa hoz. 

8* 
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zánk illendő barátságos szomszédosságibéli barátságos szol-
gálatimkot ajánljuk kegyelmeteknek és Istentől jókat ké-
vánunk. 

T ö r ö k t u g r a. 
Istennek jóakaratjából haza érkezőnk ide Váradra jó 

egészségben hadainkkal, az minapiban mit cselekedjenek le-
gyen itten Váradon az fölföldi hadak Rákóczi Lászlóval és 
több magyar urakkal együtt nyilvánosan előttünk, Istennek 
hálá nagy károkkal mentek el, mert Rákóczi Lászlót és több 
főurakot s vitézököt itten hadtak, ugy tudjuk s ugy tudtuk 
mind az mai napig is, hogy mind az erdéli fej edelöm s mind 
Erdélyországa s mind kegyelmed az mi hatalmas császárunk-
nak igaz szolgája és hive volna; nem tudjuk még is, mi az 
oka, hogy azon hadaknak hirét ide Váradra kegyelmöd be 
nem küldte, avagy talám az erdéli fejedelem is közös volt azon 
dologban, lia olyan állapot vagyon, hogy az hatalmas császár-
nak jó cseleködetiért, hogy ötöt urát őte(?) Pártos akar lönni, 
adja tudtunkra, ha hol igaz uratok, az hatalmas császárnak 
mindjárt hírt adjon nekünk, hozzá möntek, hol vannak, el-
oszlottak-é avagy nem, s az rabokat az kit innét elvitték, hova 
vitték s hol vannak, mert némelyiköt kiváltanák, az kinek 
tehetsége van. Arról is kegyelmed mindjárt tudósítson, az fe-
jedelem miért ki nem jőve az hatalmas császár parancsolatjá-
ból, mert nekünk ugy volt megparancsolva, hogy vélle együtt 
menjünk a táborra, arról is azért hamarsággal tudósítson ke-
gyelmöd, megyen-é el el az táborra avagy nem, hogy mű is 
az szörént tudjunk liirt adni oda az hová kévántatik, nem il-
lik az, hogy az szomszédságban egymást az ilyen dolgokról ne 
tudósítsuk. Ezek után Isten velünk. Datum Várad Anno 1664. 

Kegyelmöd szomszéd jóakaró vitéz ur barátja 
Idem qui supra. 

Kivülrol: Az nemes e's nemzetes Boldvai Mártonnak erdélyi fe-
jedelem Székelyhídi vágházának főkapitányának, mint jóakaró szom-
széd vitéz uri barátunknak hamarsággal adassék. 

Eredeti. Erd, Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIII. köt.) 
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LXXV. 

Fővezér tihajának. Anno 1664. 27. Maji. Albae etc. 
Illustrissime domine nobis observandissime ! 
Diversae rerum angustiae urgent, nt identidem molestis-

simus litteris, tani excellentissimo Domino Supremo Vezerio, 
quam etiam Yestrae Dominationi sed debituni erga ottomanni-
cam Portam obsequium a nobis exigit, lit non alium quempiam, 
sed excellentissimum Dominum Supremum Vezirium requira-
mus de omnibus negociis nostris, liaec itaque Vestrae Domina-
tioni tanquam amico nostro signiticare debuimus : Tributum 
octuaginta millium imperialium Regni Transylvaniae imposi 
tum per totum ferme annum úsque ad diem praesentem inte-
grum coliigere laboravimus sed (quemadmodum multis jam 
vicibus excellentissimo Domino Supremo Vezirio significavimus) 
praesidiarii Yaradienses diniidiam ferine Regni Transylvaniae 
partem, adarcem Yaradiensem nunquam pertinentem, depopu-
lati sunt;, miseros rusticos captivarunt, spoliarunt et ultrodie 
similiter exercent, in cujus testimonium litteras Domini Ku-
csugh passae ante aliquot septimanus ad oppidum Deés missas 
in specie exhibere peterit noster Capitiha, Deés autem septem-
decim milliaribus Varadino distat, nec unquam ad arcem Va-
radiensom pertinuit, dum itaque exiguam saltern Regni Tran-
sylvaniae partem, eamque desolatam manuteneanus, ex 
ilia Regni parte (testamur Deum) integrum non potuimus 
congerere tributum, a vicinis Turcis quoque mutuam nunc 
non possumus habere pecuniam, sicut anno praeterito dederant 
illorumque auxilio completum erat tributum, videntes enim 
Regnum esse exhaustum, metuunt lie solvendo minime simus, 
inter tot difficultates sexaginta millia imperialium severis cum 
exactionibus lachrymisque miserorum congessimus; Yestram 
Dominationem magna cum confidentia rogantes, de relaxatione 
residuae partis coram excellentissimo Domino Yezerio inter-
cedere velit, praedietam sexaginta millium imperialium sum-
mam statim transmitteriumus; si autem nulla erga afflictissimum 
hoc Regnum misericordia utetur sua Excellenti a, ne longiorem 
moram in malam interpraetetur partem, ita enim Deus nobis 
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sit misericors, quod si integrum tributum colligere potuisse-
mus, jam dudum transmisissemus. Rumores de apparatu et in-
tentione Germanorum in dies augescunt, quo exitu experientia 
docebit, Generalis Zuza quid nobis scripserit Kapitihae inspe-
cie transmisimus, ex ipso rem totam intelligere poterit, interim 
in omnes boras diligenter vigillabimus, quicquid certe cogno-
sces poterimus signiticare noil praetennittemus. Castra quoque 
in campum educemus, absque mora quiquid potentissimi im-
peratoris nostri servitium et fidelitas a nobis exiguit facturi. 
De coetero Vestam Dominationem divinae commendamus pro-
tectioni; Albae Juliae 28. Maji 1664. 

Illustrissiae Vestrae Dominationis amicus servire para-
tissimus. 

Kivid: Fövezcr tihajnnak küldött levél pariája, mely expediálta-
lott '28.. Maji 16G4. 

(Az erdélyi vult kir. főkormányszék levéltárában levő minutából.) 

LXXVI. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ke-
gyelmes uramnak, Isten nagyságodat szerelmesivei, szegény 
hazánk szerencséjére, sok esztendeig éltesse. -

Nagyságodnak ez előtt harmad nappal irtam volt, hogy 
egy debreczeni ember jött vala ide, ki az Tiszán túli volt, az 
mely ember mondá, hogy palatínus uram Tokajban vagyon, az-
után hamar még meghozák szintén, hogy az Tiszán által hadak 
jöttek, magyar német hadak is, de az német had mennyi 
volt, nem tudhatám. Hanem Szathniárrúl német hadak ma-
gyar haddal együtt szombaton jöttek ki, és vasárnap estvére 
Gúthoz szállottak táborban, megegyezvén az Tiszán által jött 
hadakkal ott, és onnat éjfél után indultak meg, ment hétfőn 
Várad alá, és ziel Várad városára menvén, az várost felvertik, 
számtalan prédát nyertek, sok rabokat Bulakat mondják, 
hogy hoztak, és az várost niegigették. Ide az szent-imrei biró 
bizonyoson izente, nekik emberek volt ott, az beszílte, hogy 
rettenetes sok prédát nyertek, ugyan azon ember együtt jütt 
ki Váradrúl az hadakkal, és az sok nyeresígeket látta, és 
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Pocsaj felé mentek, az mint íi mondá, ott költözödtek az elé, 
az be-szil te, hogy egyszer magyar olyan nyeresiggel régen 
nem járt mint most. Sok keresztyin rabokat szabadítottak, kik 
az várasban voltak. Barkóezi Sigmondot is elszabadították, 
az mint az parasztember beszillé, mivel az pasa Törö-
kökben kik vesztek, és estek rabságra, még (ab)ban semmit 
nem tudok, hanem ma beküldök Váradra, meg tu(da)koztatom 
és nagyságodnak megírom. Kegyelmes uram jó nagyságodnak 
is vigyáztatni, vigyázatban lenni, ezeknek könnyű hadok va-
gyon, máson tanulni jobb, noha evei az nyert prédával visz-
sza megyen egyszer, ez én hitem. 

Kegyelmes uram mégis nagyságodnak akarék irni, ez 
itt való német praesidium reánk jött vala tegnap, négy egész 
hópínzt kírnek tőlem, én nem tudom honnat adni, mert ka-
puszámadót egy falú nil is nem hoznak bé, maga valóban fe-
nyegetem őket, de Váradról az passa, és mostani helyben lévő 
kajmekána és az füvezér itt való jószágának gondviselője 
megparancsolták, hogy az ide való hódolt faluk ide ne adóz-
zanak, szolgáljanak, csak levelem is ne hordozzák egy falu-
búi másban, melyet az szegínység örömest megfogad, mert 
magok futak az törököket. 

Feles praesidiomot ha nagyságod ide nem küld, kikkel 
erővel, fegyverrel rajtok meg nem vétetjük, különben rajtok 
semmit nem vehetünk. 

Az debreczeniek egy pínzt sem hoznak, levelemre még 
választ is nem irnak, egy keiníny levelet is nagyságod reájok 
ennyi üdö alatt nem ira. Azok semmit nem adnak, és az német 
praesidiómnak, négy hópínzek külön még három hópinzek, 
az katonáknak különben nem lészen meg, hanem ha nagysá-
god küld. Az német praesidiumot minémü nehezen csendesí-
tettük le, Isten tudja, egy egy tallért kívánván most menten 
minden persona, melynek eminnét amonnét minémü nehezen 
tettük szerit, azt nekik adtuk is; már csak addig várakoz-
nak, míg nagyságodtól az követek, avagy postájuk haza jü, 
továbbá nem várakoznak, nem szolgálnak, söt most ugy tár-
ták, hogy nagyságod nekik hópénzeket kiküldi. 

Az élő Istenért kírem nagyságodat, hogy nagyságod 
küldjön négy holnapra való hópínzt nekik, mert ha nem küld 
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nagyságod, bizony minket itt mészárolnak fel ezek, az ki na-
gyobb, ez szép véghely is idegenekre kerül. 

Az sok leveleket alattamban csak kiiltön küldik nekik, 
im most is egyet nagyságodnak beküldtem, az minap is küld-
tem be egyet nekik szóló levelet, több is van itt: szánjon meg 
azirt nagyságod, ennyi itt való igaz hivei éjjeli nappali ret-
tegésünket már vegye cl rúllunk, hiszem csak egyet is annyi 
pinzen közülünk megkellene váltani. Nehezebb nincsen mint 
maga felekezetitől embernek félni, mint kebelében való ki-
gyótúl. 

Ha az itt való katonák kimennek, mihelyt tanálják ott 
kinn az felföldi katonák, megölik, mint most is az városban 
benn Diószegen, és két lovas katonáját nagyságodnak Molnár 
István nevűt levagdalták, itthon meghala. Ha bejü ember ez 
várban itt még annál inkább üli éjjel nappal az íizetetlen 
idegen nemzet közt, ki nem régen tize tetlen sí girt nagyságod-
nak az várat megadák, bizony most megíizetetlen nem szol-
gálván, meg oda adják, átttil fílö, az honnét fizetnek nekik. 
Mert ezeket mind lizctíssel gratiával unszolják, én Isten előtt 
oka ne legyek. Nagyságodnak im magam azirt irám meg ma-
gam, mert fizetetten praesidiummal két császár végházai közt 
való végházat nem tarthatni, holott ez itt való praesidium csak 
hópinziböl é l i , sem szánt, sem kapál. Az katonákban sok 
dolmányát, fegyverit adta zálagban, bizony avval élnek. 

Nagyságodtűi azért mint kegyelmes uramtúl már jó és 
kegyelmes választ várok az praesidium fizetése megkül-
dése felöl. 

Ide magyar gyalog kellene kegyelmes uram, és olyan 
hiteles német had, kihez nagyságod bizhatnék és az nemes or-
szág, hidje meg nagyságod, hogy soha ez tovább nem várja 
négy hóra való pínzit, hanem míg postájok meg jti: nagysá-
god kijövetele azért ha továbbra halad, nagyságod küldjön 
pinzt az itt való praesidiiimnak. 

Az Istenért kérem nagyságodat, hogy megbocsásson, 
hogy bósitom nagyságodat ezek hópínzekért, mert mikor 
osztáng felkonczolnak, akkor elhiszi nagyságod, az mint az 
minap is csak meg nem történék. 

Ha nagyságod ide praesidiumat nem küld többet, kirül 
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nagyságodnak irtam eleget, és az praesidium fizetésit is meg 
nem küldi, csak lesz rosszul az itt való állapotunk. 

Kegyelmes uram immár levelem nagyságodnak megír-
tam volt, csak bé akartam pecsételni, hivatván az mely ka 
tonátúl el akartam Sebesvárig küldeni, és oda irtam a tisz-
teknek, hogy Sebcsvárrúl ktildjík el Kolosvárra Ebeni uram 
vagy Yír György uram kezihez, az katonák seregül jövének 
bé, és kérdém mit akarnak, azt mondák, hogy azirt jöttek ők 
fel, hogy mig az hadnagyok meg nem jünek nagyságodtúl lió-
pinzekkel, addig itt várakoznak, de az nagyságod levelit ad-
dig ük nem viszik el, sem nem mennek az hová küldöm, mert 
ü nekik hópínzeket meg nem adták, nagyságod ha hópínzt 
nekik nem küld hadnagyoktól, ük mind elmennek az várbúi, 
itt fizetetlen nem szolgálnak, most minden szabad nyereségre 
megyen, mely ha ugy lészen, az német praesidiom is filö, hogy 
azt miveli, és igy attúl filö, hogy ez véghely az fizetetlenség 
miatt idegen kézre esik nekünk életünk elfogyásával, azirt 
veszedelmes állapotát ez véghelynek csak omlóvan látván 
nagyságod hi vei veszedelmível, szánja meg ez szip véghelyet 
velünk együtt, és hópínzeket német magyar praesidiumnak 
küldje meg, ne idegenüljön el egy kevis pinznek meg nem 
adásáért ez szép végház édes hazánktúl, nagyságodtúl ma-
gunknak veszedelmível. Hiszem látta nagyságod kapuszám 
adónak ki nem szedhetésínek eddig igaz okát, eddig miért 
múlt el. Hiszem ha nagyságod hópínzeket most 
nekik azután praesidiumat küldvén ide (ha ugy kelle lenni) 
tehát fegyverrel, erővel is ki kell szedni az szeginysígen az 
adót, ha nagyságod ugy parancsolja. 

Ide kegyelmes uram egynéhán felől hozták, hogy Rá-
kóczi László ott maradt Váradon, meglüttík, de nem igen ad-
hattam hitelt neki. Az törökökben is kik vesztek, az magya-
rokban is még végire nem meheték, maga oda küldtem, de 
az belső varasban paraszt embert bé nem bocsáttak, csak te-
metik az elhullott török testeket. Olaszi mind megígett. 
Pintekhelyen mondják, hogy maradoztak házak meg, de még 
oda küldött emberem oda van, kitül bizonyost érthetnék. 

Az minap is ki akart vala az német commendáns innét 
menni, hogy profontokat akara vala elfogni, akkor hogy egy 
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hópínzt adtam volt nekik, kit akkor nagyságodnak Poczaji 
uramtól megirtam volt, meg is izentem, de nagyságodtúl, még 
csak választ sem veheték akkor egyebet, hanem szóval izente 
Poczaji uramtúl, hogy két hét alatt nagyságod kiju ide, ak-
kor ePgazit minden itt való dolgot. Bizony ezután is ugy tör-
ténhetik az dolog, menten ha fizetéseket nagyságod meg nem 
küldi. Ezek után legyen és maradjon Isten nagyságoddal. Da-
tum ex Arce Székelyhidiensi 28. Maji Anno 1664. 

Nagyságod alázatos szolgája 
Boldvai Márton m. p. 

P. S. Két kis szapuban zsendült cseresznyét küldtem 
kegyelmes uram aszonyunknak ü nagyságának, többet meg 
jobbat nem nem kaphattak. 

Hogy katona el nem vitte ez levelem, paraszt embernek 
kellett gyalog elmenni vele Sebesvárig, azért késedelmeske-
dett levelem. 

Kividről : Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ü nagyságosnak, 
nekem kegyelmes uramnak adassék-

Eredeti. Erd, Mut. (Gr. Kemény József erd. tört. eredeti lev. XIII. köt.) 

LXXVII. 

Mi az hatalmas és győzhetlen török császár Várad 
végvárának és ahoz valjó végházainak, s abban lévjö hadai-
nak főgondja viselője az tekéntetes nagyságos Kucsuk Mehe-
met passa. (Tugra) 

Apafi Mihál Erdélországnak fejedelme köszenetjem 
ajánljom, adjon Istjen minden jót. llatjalmas fővezér urunk ö 
nagysága parancsolatjában parancsolá, hogy kegyelmeddel 
együtt én is táborban menjek. Érkezvén az ti nagysága paran-
csolatja mihelt haza érkeztjein, itt való kajmékánjomtúl migyá-
rást tudakoztjam, hogy hol lehet kegyelmed, az melre semmi 
vallást adni njem tudjot. Székelyhidi kapetának is leveljemet 
küldtjem, hogy tudósítson kegyelmed hol létje felől, az is semmi 
bizonos vállaszt adni njem tudott, azért im itt lévő böcsiiletcs hí-
vünket Alii ropaiját küldötjem kegyelmedhez posjtán, mentül 
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hamarább tudósítson kegyelmed mind hol létje felől mind inda-
lássa lelöl, mennyire való hada lehet kegyelmednek, s azonban 
az Ollja (Oláh) országok is, hogy ha eljérkeztek-é az hadak 
vagy njem, melre lészen kegyelmednek is utja, hol egyezek 
meg, mindenekről kegyelmed btisségesen tudósítson bennünket 
mentül hamarab, mivelj hatjalmas fővezér arrúl is enj tőlljem 
vállaszt vár mindenekrül, és mindenkor tudja kegyelmed jó-
akarója voltjam kegyelmednek, szok szot (sok sót) kenyeret 
öttjem kegyelmeddel, ennjek utjanna is egyik az másikukat 
njem kell elfelejtenek és az leveljem vivő embert nje késsel-
tesse kegyelmed, hanjem mindenekrül tudósítson kegyelmed. 
Ezek utján Isten kegyelmeddel, in Várad die 5. JuniiA. 1664. 

Kívülről-. Az tekéntetes es nagyságos Apafi Mihálnak Erdél-
országának fejedelmének Magyrországnak egy részének urának, nekem 
jóakaró szomszéd jóakarómnak ada'sék. 

Eredeti erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. levelekben XIII. köt.) 

Lxxvni. 

Isten éltesse és tartsa nagyságodat, tegye szerencséssé 
minden utaiban és jártaiban. 

Továbbá csak ez felől kelleték nagyságodat levelem ál-
tal megtalálnom az hatalmas budai vezérnek minden szolgá-
la tában levő csauz passa alázatos levelem által, im nagysá-
god eleiben menvén az hatalmas vezér agája, ugy mint Mu-
stafa aga, régi örökös szolgája lévén nagyságodnak, értésére 
és tudtára jelentvén, hogy annak az megnevezett Mustafa agá-
nak jóakarattal légyen, mert mindenkor az hatalmas császár 
képihez őtet küldi, és igen jő értelmes és okos agája. Isten 
éltesse és tartsa nagyságodat sok esztendeig jó egészségben. 
Datum arce Ersek-Ujvár, die 7. Junii 1664. Idem qui supra. 

Nagyságodnak alázatos jóakarója az budai vezér csauz 
passája 

(P. II.) Hacsi Halil m. p. 
Kívülről: Adassék ez levelem az tekintetes és nagyságos Er-

délyországának fejedelmének Apafi Mihálynak ö nagyságának kezi-
ben liivén. 
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LXX1X. 

Mi az hatjalmas és győzhetetlen török császárnak Vá-
rad végvárának és ahoz valló végházainak s abban lévjő ha-
dainak fogondja viselője az tekintetes és nagyságos Kacsuk 
Mehemet passa. 

T u g r a. 
Tekéntetes és nagyságos Apafi Mihál Erdélyországá-

nak fejedelme nekünk jóakarónk, küszönetiinket ajánluk, 
adjon Isten minden jót. Az kegyelmed embere hozzánk érkez-
vén, megadja az kegyelmed nekünk irt leveljét, mit irjon meg-
értettük, hogy hatalmas fővezér urunk parancsolatja érkezett 
kegyelmedhez kopaczi passával együtt, melben parancsolja 
ü nagysága, hogy kegyelmed hadra menjen, minekünk is az 
egri passával egyiit elj kellessék mennünk s az oljáh Bogdánok-
nak is, kegyelmed engemet jólj esmer, két esztendig Erdélyben 
laktjam, az énj lovaim minden nap neregben, szablyám odjal-
jom vagyon, hatalmas császárunk szolgálatjára készen vagyok, 
lehet kegyelmednek hirévelj, az elj múlt napakba hatalmas 
vezér parancsolatja érkezek hozám, másad napján feljkött-
jem, Újvára mentjem, onnjet az felső bánnjavárasokra, otjan 
hatalmas császár ellenségével megharczoltjam, Isten engedel-
mébül többet kétezer ellenségnél szabla éllin általvetjem, 
mostan is készen vagyok, hanjem az vagyon hátra, hatalmas 
fővezér parancsolatját egy bizonos embertül kegyelmed min-
gyárást kiilgye elj, hogy miis lássuk, azomban magija mentül 
hamaráb indulón meg, hol egyezünk meg tudositson kegyel-
med, Székelhidnál-é, Szakmarnálj-é, Tasnádnálj-é, az hul al. 
kalmatosobnak ismeri kegyelmed, otjan légyen az megegye-
zés, minket is mentül hamaráb tudositson az füvezér urunk 
parancsolatját is eljkiildvén, mivel ennjek is ü nagysága azt 
parancsolja, hogy kegyelmedhez küldi az parancsolatot, onn-
jét ide hozván felkellek, hanjem Isten engedelmébül mentül 
hamarább felkellen kegyelmed, mi is iten hadainkai készen 
vagyunk zaimjek ospaijaink mind velljek egyiit készen vad -
nak, hanjem kegyelmed is csak indulón, ez dologh késedel 
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met iijem vár, hatalmas császárunk szolgálatja egy napal el-
löb legyen. In Várad die 9. Jimii Anno 16(54. 

Kividről: Az tekéntetes és nagyságos Apafi Mihálnak Erdélyor-
szágának fejedelmének Magyarországának urának, Székelleknek Ispán-
nak, nekünk szomszéd jóakarónk adassék hamarsággal. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIII. köt) 

LXXX. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár Várad vég-
várának és alioz való végházainak s abban lévjő hadainak 
íogondja viselője az tekéntetes és nagyságos Kuesuk Melle-
met passa, 

Tugra. 
Tekéntetes és nagyságos Apafi Mihál Erdélországá-

nak fejedelme, nekünk jóakarónk, köszönetünk ajánluk, 
agyon Isten minden jót. 

Akarj ám kegyelmednek értésére adnjom hatalmas fü-
vezér levele érkezzék hozám jó hirjelj ; Istennek liálljá, ha-
talmas császárunk ellensége Isten akaratjábúl igen megve-
retetjet annira, hogy negyven ezer embernély szabija éllin ál-
tal ment, csak az kinek az fejét elveték, minden ágyúit, por-
rát, gollóbisát, mindent valamint az szorusban volt, mindenes-
től azok ott maradjot, töllök elj nertjék Isten liirévelj, hatal-
mas császár ellenségi igy járnak, vallamint szivünk kivánatja 
az dolog igy löt. Húszain passa ü nagysága is kegj-elmedhez 
emberét kiiltje, melj emberelj, együtt én is váradi Memhet 
agját Memhet espayát elj küldötjem, agya Isten kegyelmedet 
tállja jó egészségben, kegyelmed már ennihászor irt még az 
elljött, lianjem vagy négy hónapai mostan már njem régen 
is, hogy táborban menjen, én is kegyelmedelj együtt tábor-
jek leszünk, az üdö mentjen megyen, az tél is elj jön njem 
csak szóval kel lialalmas császárnak szolgálni, hanjem csc-
lekedetjel, kétezer is irtam kegyelmednek, hogy mentül ha-
maráb tudósítson mind indulássá fellöl, mind peniglen utja 
merrje lészen s hol egyezünk meg, még eddig semmi vallaszom 
sem jövje, ha az ellőtt löt volnja indulása kegyelmednek jobb 
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iött volnja azért órrája talljám njem volt, hanjem mingy árást 
minden szándékárúi s akaratjáról tudósítson kegyelmed indu-
lása útja és megegyezésünk, lioíj lészen, az hatalmas vezér 
parancsolatát is bizonos emberétül ki külgye, azért az dologal 
kegyelmed nje késsék, mert szok szó s bal ítélet vagyon ke-
gyelmed feljöl, errül is akarj ám kegyelmedet tudósítani, im 
Székelykidban, Szebesvárban kapetánokat leültek, vagyon-é 
kegyelmednek liirévelj nincsenj é, mostanában Székelyhidrúl 
kikiilvén katonákat huszonöt falunál többet felveret, szegény-
ségnek buzájokat, ruhájokat mind eljvette Bodai (Boldvai) 
Rákóczitúl marat rókja, (róka) az te fejedre is azt akarja 
hozni, mit annjak az fejére hozot, iten az urak mind lábon 
vadnak, azt mongyák medig német lakot bennje, az falukon 
feléni kár s panasz njem volt, mostan hogy fedeljem részre 
vagyon, minden falujokat elrontják, azirt ezek az falusi em-
berekkel az füvezérhez mennjek s panaszolnak, én is ugy 
nehezen meg csendessitetjem üket, mivel kegyelmedel szok szót 
keneret (sót kenyeret) etjem s jóakaród vagyok meddig njem 
írok fellölje, az füvezért ne büszitsék felölle, azért ha kegyel-
med akaratjával vagyon, ebbül sok rosz dolog következik, 
ha pedig hirévelj nincsen, az kapetánokat az várakban nje 
tartsa, mert veszedelmet hoznak az fejedre, ha meg nem zabo-
lázod üket, mivel hatalmas császár földét adj ót fizető jobbá-
gyit pusztitá, én hitjeni szerént irhatjom kegyelmednek, hogy 
hárjom vagy négy falu is pusztái már elj mijattok, az melrtil 
nekem is az füvezért kel megtalálnjom tisztem szerént, ha 
kegyelmed meg njem zabolázza üket. In Várad die 14. Junii 
Anno 1664. 

Kividről: A z tekéntetes és nagyságos Apaíi Mihálnak , Er-
délyországának fejedelmének Magyarországnak egyik részének urá-
nak, Székeleknak Ispánnak, nekem szomszéd jóakarómnak adassék. 

Eredeti. Erdélyi Muzeum. (Or. Kemény József Erd. tört. lev. XIII. kötet) 

LXXXT. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár Várad vég-
várának, az ahoz valló végházainak és abban levjő hadainak 
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fögondja viselüje az tekéntctes és nagyságos Kácsuk Melle-
met passa. 

Tugra. 
Te székelhidi kapetán bitien hamis áruljó kurva vagy, 

téged ez mái napságtól fogván bérekesztelek abban az várban, 
kémeket teszek, valakit kin kaphatjok mind levágatjom, med-
dig ellenség kezében volt az v á r , adigh az szegénségnek 
semmi hántása njem volt, te hitetlen kútja az szegénséget 
rontjod pusztítod, tömlöczre hánatjod, szanczoltatjud, azt mon-
dj od, hogy hatalmas császár igaz hivei vatjok s allatjomban 
minden ellenségének ellenségi, mingyárást az hatalmas csá-
szárnak értésére adjoin s megirjom. Te még Rákóczitól ma-
rat kútja vagy, annjak az fejét is megetjék, az mostani urad-
nak is az fejét, ha ebben mentjek elj, hamar megeszitek; ha-
talmas császár mekor tött tégedet magával osztozó társává, 
hogy az hatalmas császár országát rontjod, pusztítod már 
enehán nap huszonöt falunál töbet felveretél, birájit tömlöczben 
hánod, hatalmas császár országát pusztítod, mellet mikor el-
lenség volt bennje szoba sem czeleketjek, az szegénséget nem 
rontják, azért azt gondolodjé olljan disznónak ezt elszenved-
jik, mind az magad fejére és mind az országodra az urad fe-
jére evelj veszedelmet hoz, meglátjod, hatalmas császár enj 
adjófizetjö jobbágyit s faluit elpusztétotad, eddig elszenvetjuk 
ezutján mi is gondot viselünk rullatjok. Isten velllink. In Vá-
rad die 14. Junii Anno 1664. 

P. S. Még adig az urad tekintetűért njem czeleketjem 
semmit, mindet eltürtjem, azért ha ebben mégy elj, bizonos 
légy bennje, hogy btit hoz az fejedre. 

Kívülről: Boldvai Mártjonak székelyhidi kapetának adasék. 

Eredeti erd. Muz. (Gr, Kemény József Erdély tört. ered, lev. XIII. köt.) 

LXXXII. 

a.) 
Római császárnak szóló levél minutája. Albae 16. Ju-

nii 1664. 
Sacratissima Imperatoria Majestas, Domine clementis-

sime, benignissime! 
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Mandata Vestrae sacratissimae Majestatis excellentissí-
mns dominus a Cop; reverendusque páter Dominus Martinus 
Kászonius in seriptis non pridem mihi transmiserant; quibus 
omni cum subjectione humillime intellects, meumque ac istius 
Regni Transylvaniae statum quoniam praesens complecti vi-
debatur negotium, Proceribus ejus ad octavam praesentis con-
vocatis, ego pariter ac ipsi clementissimam Vestrae Majestatis 
affectionem ca qua par est reverentia venerantes, quiquid abs-
que praesentissimo periculo, (etiam cum metu futuri) praestari 
potuit, promtissime per nie et meos factum ex informatione 
praedictorum fidelium suorum Vestra Majestas intelliget; Ego 
afflictissimumque Transylvaniae Regnum magnam post Deum 
in Clementia Vestrae Majestatis spem collocamus, cujus ut 
omnes conatus ad totius Chrietianitatis (in eaque nostrum quo-
que) emolumentum divina felieitet bonitas eandem suplicibus 
fatigamus praecibus. Maneo de coetero Vestrae Sacratissimae 
Majestatis 

obsequentissimus servus. 
Datae in castrisjuxta oppidum Varadinum positis die 16. 

Junii 1664. 
(Az erdélyi volt k'r. főkormányszék levéltáriban levő minutából.) 

b.) 
Porcia fejedelemnek. 

Excellentissime Princeps Domine mihi Colendissime. 
Quales non pridem Saeratissiina imperatoria Majestas 

litteras trausmiserit, quae praeterea puncta per excellentissi-
mum Dominum a Cop, reverendumque patrem Dominum Mar-
tinum Kaszonium eadem Imperatoria mihi proposuerit Majes-
tas, Vestram excellentissimam Dominationem minimé latere 
crediderim, recapitulatione quocirca rei posthabita (vei cum 
ingentis periculi formidine) ego simul ac Proceres totius Regni 
mandatis Suae Majestatis obsecundare studiumus, uti informa-
tione praedictarum personarum in re praesenti interessatarum 
patebit. Vestram excellentissimam Dominationem summa cum 
confidentia rogatam volo, negociuni, quod cum infallibili meo 
regnique exitio prodiret in propatulo, studeat in secreto reser-
vari, sic enim Christianis serviendi deinceps quopue suppe-
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teret facultas; Coram Sacratissima praeterea sua Majestate 
pro me afflictissimoque Transalvaniae Regno intercedere ne 
grave tur, intentos in negocia nostra Sua Majestas dignetur ha-
bere oculos, ne sen bello sen pace felicem praesentes rerum 
status sortientur exitum; Clementiae suae Majestatis, nie et 
Regnum Transylvaniae expertes tradamur; Me quoque nullás 
serviendi gratiíicandique occasiones praetermissurum certo 
sibi persvadeat. Divinae interim Eseellentissimam Vestram 
Dominationem commendáns, maneo 

Datae ejusdem Amicus et servitor paratissimus. 

(Az erdélyi volt leír. főkormányszék levéltárában levő minutából,) 

LXXXIII. 

Török császárnak szólló levél, mely expediáltatott die 
28. Junii 1664. Váradgyai táborból. 

Hatalmas győzhetetlen császárunk, Isten hatalmasságod 
napjait sok ez erekké tegye, szélyes ez világon kiterjedett fé-
nyes birodalmának nyugodalmára. 

Siralmas orczával kényszeríttetünk hatalmasságod ál-
dott lábaihoz borúinunk, jelentvén nyomorúságos állapotun-
kat. Ez előtt öt esztendővel vetett volt reánk akkori fővezér 
urunk ő nagysága nyolezvan ezer tallér adót az régi szokás 
kivül, mely noha igen terhes és nyomorúságos volt rajtunk, 
mindazáltal minden tehetségünkkel igyekeztünk volna hatal-
masságod fényes tárházában esztendőnként bészolgáltatni, 
csak az ország, az mely akkor kezünknél volt, határival együtt 
maradhatott volna meg nálunk, de anak utánna Ali passa ő 
nagysága Váradot egy néhány tartományival tőlünk elvötte, 
noha midőn Váradot kezében vötte, hatalmasságod áldott fe-
jére s az szent Ma hűmet profetára megesküdt, hogy az Vá-
radhoz való jószágokon kivül semmit az muzulmán nemzet 
solia el nem foglal, ez sem lön elég, hanem az váradi vitézek 
Erdély országának felét elrabolták, pusztították, foglalták, ma 
is az szegény embereket fenyegetik, üldözik, kergetik, annyira 
elpusztították hatalmasságod őstől maradt adó fizető országát; 
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hogy kétszáz faluban sem maradt egy ember, magunk esak 
egynéhányan maradtunk hatalmasságod szegény őstől maradt 
hívei, az országnak jobb részét tőlünk elfoglalták, mégis az 
egész adót, mely velünk együtt azokra az tartományokra vet-
tetett volt, rajtunk kívánják. Tudjuk hogy mind életünk halá-
lunk, Isten után, hatalmasságod kezében vagyon, nines hatal-
masságodon kivül senki, az kihez folyamodjunk, megvalljuk 
Isten előtt s hatalmasságod előtt, soha annak az adónak meg-
adására elégségesek nem vagyunk, ha hatalmasságod nem 
könnyebbíti terhünket. Esedezünk azért hatalmasságodnak 
igen alázatosan, tekintse Istent s nyomorult állapotunkat, pa-
rancsolja meg az váradi vitézeknek, hogy az mely tartomá-
nyokat tőlünk elfoglaltanak, hadjanak békét néki, szállítsa 
adónkat is oly állapotra, lehessünk elégségesek annak meg-
adásara, imádhassunk kicsintől fogva mindnyájan Istent ha-
talmasságod boldog hosszú szerencsés életiért. 

Kívülről: 28, Junii Anno 1664. Vávadjai táborból török császár-
nak küldött levél pariája. 

Egykorú másolat. Erdélyi Muzeum. (Gróf Kemény ! József Erdély tört. 
ered, lev. XIII. kötet.) 

LXXXIV. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint ke-
gyelmes uramnak. Isten nagyságodat szerelmesivei jó egész-
ségben sok esztendeig maga dicsősségére éltesse és tartsa meg 
szegény hazánk szerencséjére. 

Kegyelmes uram, Vir György uram az nagyságod cre-
dentionálisát az tanácsurakéval az országtál arra rendelte-
tett főrendekével megadá, az mellett szóval való izenetit nagy-
ságtoknak megmondá, Székeikid várának visszaadását pa-
rancsolván nagy ságtok, melynek miért kell lenni azt nem kér-
dem, mert nagyságtok tudja annak füokát, én penig nagysá-
godnak, az nemes országnak, valamit nagyságod nekem pa-
rancsol az nemes országgal, annak nekem engedelmeskednem 
kell. Keresztyének kezében adni, az nagyságod kegyelmes 
parancsolatja szerént kész vagyok és kész leszek az én ré-
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szemre, de ennek ugy kellene lenni, liogy az hatalmas nemzet 
esziben ne venné, hogy nagyságod az nemes országgal per 
manus adattja vissza, hogy valami búja ebbül az országnak 
ne lenne; noha én Kucsuk passának eléggé világosan meg-
írtam fenyegető leveleit, arra tett választételem mellett nagy-
ságodnak ennehán izben beküldtem, most utolszor Ugra uram-
tól ugyan azt irtani néki, hogy ha ide hódoló falukat nem en-
gedi hódolni ide, tehát ez következik levelembül nagyságod 
megláthat. 

Immár térek arra, hogy ez dolgot, az várnak visszaadá-
sát, én az német praesidiummal semmiképen el nem merem 
kezdeni arrúl való tractát, mert mind az commendáns, kinek 
nagyságod nem irt, és az egész officerek nagyságodnak az 
egész német sereggel, erős hittel kötelesek, nagyságod sem 
az commendánsnak, sem az német praesidiumnak semmit nem 
irt ez dologrúl, hiteket, nagyságodhoz való kötelességeket fel 
nem szabadította, nekik azt meg kellett volna irni, és nagysá-
godhoz való kötelességeket felszabadítani hiteket, sőt hogy 
valami idegen dolog ne essék, nagyságodnak az nemes or-
szágnak ezeknek meg kell ígírni, hogy ha ki bemegyen Er-
délyben lakni, minthogy sokan félnek elhittem cselekedete-
kért, az olyanoknak nagyságod oda béíizetést ád, és az kúcsos 
várasok közéjek recipiállák, igy inkább megcsendesednek, 
magoknak mig szolgálhatnak fizetést Ígérvén nagyságod, igy 
talám idegen dologra annál inkább nem fakadnak ki, kitül 
Isten oltalmazza ez helyt. 

En penig (az mint felebb is iráni) nagyságodnak, édes 
hazámnak engedelmes szolgája akarok lenni, leszek, az ke-
resztyénségnek ebben engedni kész vagyok. Csak irjon nagy-
ságod az commendánsnak, az egész német praesidiumnak, és 
hiteket és kötelességeket nagyságod szabadítsa fel, aval ugy 
kezdhetem el velek ez nagy dolgot. Én már életemre számot 
sem tartok, annál inkább valamim vagyon, de csak én csele-
kedhessem az nagyságod akaratát, ez tengeri háborúból az 
révpartra evezhetnék ki, édes felnevelő hazám nagyságod 
parancsolatára engedelmeskedéssel kell felvennem utolsó vén-
ségemben való bujdosást, számkivetést, az kit eddig mind ke-
rültem, és hogy édes hazám Erdély legyen koporsóm, az én 
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ennyi bujdosásomban is ; én tovább nem mentem, hanem csak 
ha margóján laktam is, de ugyan erdélyi dicióban laktam, 
már most kell utolsó vinsigemben bujdosásra számkivetésre 
mennem, nagyságodért, édes hazamért más fala alatt meghal-
nom. Ha életem ez változásban megmarad is, váljon már ezen 
bujdosásomban nagyságod az nemes ország kegyelmessége én 
reám is kiáradhat-é, kirul nagyságodnak Vir György uram-
tól szóval izentem nagyságod méltóságos tanácsinak, nagy-
ságtokat kérem, szavát hallja meg, ö kegyelme által való alá-
zat* s könyörgésemet és az nagyságod kegyelmességit várnám 
magamra, magammal bujdosásra jutott feleségemmel és két 
ágon lévő gyermekimre. 

Ha szabad kegyelmes uram előszámlálni, életem ne-
kem is hazám mellett való szolgálatban mulék el, két császár 
közt való követség hordozásban száma nélkül, minden esz-
tendőben inkább egyszer kétszer pogánok közé való küldés-
ben, mely lett az országtól akkori fejedelem urunkért; ha 
többet nem számitok elő is, életem koczkára vetvén, sok ezer 
keresztyén népért. Amaz Herodesnél kegyetlenebb Szeidi pas-
sálioz való küldésem, menésem életem koczkára vetvén, ma-
rasztám akkor meg sok ezer Isten népinek életeket, rabságra 
való vitetéseket, egész Biharvármegyében hat hétig életemre 
nem tartván számot. Annak utána fizetett szolga nem lévén, 
nekem csak közöm annyi lévén akkor az mennyi Erdélyben 
egyik nemes embernek, mégis tempore obsidionis Váradban 
bémentem jó vitéz fiamnak és öcsémnek csak kezeket fogva 
mentem bé Váradban, onnat is mikor az ellenség elérkezett, 
akkor azok közt küldtek ki palatínus uramhoz segítségért, 
benn maradván szegény fiam az öcsémmel az várban, ott mint 
szolgáltak, pogánok miatt rajtok esett sebek bizonyságot tesz-
nek, de nem állhatván ellenek az pogányoknak nagy erejek-
nek, meg kellett nekik adni, és Váraddal mindenünk elveszett. 

Most adott vala nagyságod keneret kezemben, ez bajos 
gondos tisztre küldvén nagyságod, melyet soha sem nem kér-
tem, sem nem kévántam, mely miatt ha életem meg tanál ma-
radni is , nekem még ujabb bujdosásra kell számkivetésre 
mennem nagyságod hazám parancsolatából. Az én hazámért 
szolgálatomat és fiamnak, szerelmes öcsémnek vérekkel szol-
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gált hűségeket, az mostani haszontalan de hűséges szolgála-
tomat is tekintse meg nagyságod az nemes országgal, azt is, 
hogy vinsigemben nagyságtokért kell bujdosó lennem, édes 
hazámtúl búcsút vennem. Ily véletlen esetemben könyörüljön 
meg rajtam, szánjon meg, mutassa fejedelmi kegyelmességit 
nagyságod hozzám az nemes országgal, magamhoz, gyerme-
kimhez holtom után, melyet hogy tapasztalják, had lássam, ha 
életem itt fogy el is, várom ebbül nagyságod kegyelmességit. 

Minthogy hazámért, nagyságodért kell idegenek közé 
mennem, nagyságodat az méltóságos tanácsurakat, az nemes 
országot kérem azon is, hogy irjon ilyen szegény bujdosásra 
menő, és magáért exiliumban küldött tagja, szolgája mellett 
császár ö felséginek és az ö felsége tanácsinak, Kob uramnak, 
ő nagysága, hogy lenne egész contentatióm nekem is már 
Magyarországban ö felsége birodalmában, ha már hazámban 
nem lakhatom. Az szölösi harminczadot filialisával conferálná 
nékem két ágon lévő maradékimnak, feleségemnek, cum jure 
regio. Ismét Ugocsa vármegyének minden féle dézmáját, noha 
az leleszi préposté az, de erről contentálnák másbúi az papo-
kat, és falut is ottSzathmár körül, az hol laknám, bizony nagy-
ságtok egy Írásával, intercessiójával császár őfelsége előtt Kob 
uram által nagyságod ezt megszerezheti. Hiszem nem gonosz-
ságomért űzetem hazámbúi bujdosásra, hanem nagyságodért, 
édes hazámért jámbor hűséges szolgálatomért; nagyságod 
cselekedjék már ebbül velem irgalmasságot és igaszságot, 
nám valamit nagyságod reám vetett, engedelmességgel szen-
vedem el, mind üldözést, mind penig halált, nagyságod pa-
rancsolatában tartom magam. 

Vir György uramtúl izentem szóval. Hosszas irásomrúl 
nagyságod kérem megbocsásson. Jó és kegyelmes választ vá-
rok nagyságodtól. 

Az ur Isten nagyságodat éltesse jó egészségben, sok 
esztendeig tartsa meg. Datum ex Confinio Székelhid, die 28. 
Junii Anno 1664. 

Nagyságod alázatos szolgája mig él Boldvai Márton. 
Kívülről-. Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának 

nékem kegvelmes uramnak. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemény József hrd. tört. ered. lev. XIII. kötet.) 
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LXXXY. 

Fővezérnek szóló levél. Expedita Albae 29. Junii 1664. 
Exeellentissime Domine, nobis gratiosissime. 
Internus ejusdem Exeellentiae Yestrae egregius T. T. 

amicus noster per nonnullos dies bic apud nos moram trahere 
coactus est, mandato enini Yestrae Exeellentiae in omnibus ob-
sequi Yolentes, in praesentia ipsius*) laboravimus, tani tribu-
tum quanto citius transmittere, quam etiam ad bellum nos mo-
vere, de utroque itaque negocio Yestram Excellentiam certiíi-
care necessarium duximus. Tributum per acerbissimas cxacti-
ones a miserrimis Potentissimi Imperatoris subditis potiori ex 
parte exegimus, sed integrum coliigere necdum potuimus, in-
terim longiorem rei dilationem praecavcre volentes, summám 
quae parata est per certum legatum nostrum ad potentissimuin 
imperatorem transmittere non differrimus, hominem Exeellen-
tiae vestrae qui ad sollieitandiun tributum buc expeditus erat 
una cum legato nostro jam expedivimus, ut pecuniam quae pa-
rata est, abducant. Eesidnam quoque tributi partem per celeres 
tabellarios transmittere volumus, quam fatemur, ex hoc regno 
minime paratam liabcmus, verum ex finitimis potentissimi Im-
peratoris fortaliciis, mutuam cogiinur ab amicis accipere pe-
cuniam, sicut, anno proximo praeterito, ipsorum auxilio potui-
mus integrum persolvere tributum. Ad bellum autem juxta 
mandatum Vestrae Exeellentiae, hujus Regni milites convoca-
vimus,[omnique cum apparatu jam iter continuaremus, saltern 
hostium congregatio et intentio nos ne impedirent, sed illi ma-
gno numero et cum apparatu tormentorum a regni Transylva-
niae limitibus non proeul absunt, non tant um verbis minantur 
verum hostilem quoque irruptionem jam fecerunt in quasdam 
Transylvaniae Regioncs, nee dubitamus et plura  
nostra probibiti fuissent, quod Excellentia Vestra ex aliorum 
etiam informationibus proeul dubio intelligere potest, nos qui-
dem si Excellentia Vestra jusserit, exire parati sumus, saltem 
ne iiiiputetur nobis, si hostis Transylvaniam ingressus, eam 

*) A z ípsius a kihúzott „Domini internuncü helyett Íratott." 
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oceupaverit. Quae omnia jam in alijs quoque litteris Excelleti-
tiae Vestrae significavimus, a dispositione ejus pendentes in 
omnibus rebus nostris, eandem quam diutissime feliee valere 
desideramus. Ex Castris ad Varad gy a positis Die etc. 

Exeellentiae Vestrae obsequentissimus semis. 
Kivül: Fővezérnek küldött levélnék párja, melyet az adóért j ö t t 

török követ vitt el piheni táborból. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levéltárában levő minutából.) 

LXXXVL 

Hatalmas győzhetetlen császárunk, Isten hatalmasságod 
napjait sok ezerekké tegye, széles ez világra kiterjedett fé-
nyes birodalminak nyugodalmára. 

Siralmas orczával kénszerittctiink hatalmasságod áldott 
lábaihoz borulnunk, jelentvén nyomorúságos állapotunkat. Ez 
előtt öt esztendővel vetett volt ránk akkori fővezér urunk ő 
nagysága nyolczvan ezer tallér adót az régi szokás kivül, mely 
noha igen terhes és nyomorúságos volt rajtunk, mindazáltal 
minden tehetségünkkel igyekeztünk volna hatalmasságod fé-
nyes tárházában esztendőnként beszolgáltatni, csak az ország 
az mely kezünknél volt, határival együtt maradhatott volna 
meg nálunk, de annakutána Ali passa ő nagysága Váradot 
egy néhány tartományival tőlünk elvött, noha midőn Vára-
dot kezében vötte, hatalmasságod áldott fejére s az szent. Ma-
li umet profetára megesküdt, hogy az Váradhoz való jószá-
gokon kivül semmit is muzulmán nemzet soha el nem foglal, 
ez sem lön elég, hanem az váradi vitézek Erdélyországának 
felét elrablották, pusztították, foglalták s ma is az szegény 
embereket fenyegetik, üldözik, kergetik, annyira elpusztították 
hatalmasságod őstől maradt adó fizető országát, hogy kétszáz 
faluban sem maradott egy ember, magunk csak egy néhá-
nyan maradtunk hatalmasságod szegény őstől maradt hivei, 
az országnak jobb részit töliink elfoglalták, még is az egész 
adót, mely velünk együtt azokra az tartományokra vettetett 
volt, rajtunk kivánják. Tudjuk, hogy mind életünk, halálunk 
Isten ntán hatalmasságod kezeiben vagyon, nincs hatalmassá-
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godon kivül senki is, az kihez folyamodjunk, megvalljuk Is-
ten előtt és hatalmasságod előtt, soha annak az adónak meg-
adására elégségesek nem vagyunk, ha hatalmasságod nem 
könnybebiti terhünket. Mindezekről fővezér urunkat is megta-
láltuk alázatosan. Most valaminek szerit tehettük testig leikig 
elékerestük, s azzal is hatalmaságodhoz való hűségünket 
meg akarván mutatni, béküldtük. Esedezünk azért hatalmas-
ságodnak igen alázatosan, tekintse Istent, s nyomorult álla-
potunkat s parancsolja meg váradi vitézeknek, hogy az mely 
tartományokat tőlünk elfoglaltanak , hadjanak békét néki, 
szállitsa adónkat is oly állapotra, lehessünk elégségesek an-
nak megadására, imádhassunk kicsintői fogva mindnyájan 
Istent hatalmasságod boldog hosszú szerencsés életiért. Mert 
hatalmasságod áldott lábai alatt vagyunk, valamit cselekszik 
velünk, de soha ezt az adót el nem birjuk, holott az országnak 
nagyobb részét Ali passa hitlevele ellen elfoglalták tőlünk. 
Hatalmasságod kegyelmes válaszát alázatosan várjuk. íratott 
alvinczi mezőben lévő táborban. Szent-Jakab havának har-
madik napján. Ezer hatszáz hatvannégy esztendőben. 

Hatalmasságodnak alázatos engedelmes hive 
Apafi Mihály m. p. 

Kívülről: Török császárnak szóló levélnek pariája. 

Egykorú más. Apafi saját kezií aláírásával. (Erd. Muz. g. Kemény József 
Erd. tört. ered. lev. XIII. kötet.) 

LX XXVII. 

Interpretatio litterarum Turcicarum supremi Vesirii ad 
Illustrissimum Principem Transylvaniae dominum Michael 
(igy) Apafi. 

Post salutationom et oblationem amoris et benevolen-
tiae nostrae, dilleete nobis, significamus quod ad nos missas 
vestras litteras accepimus et quidquid scriptum fűit in íllis 
bene intelleximus, in quibus seribitis inimici exercitus in illas 
partes congregari, et quod propterea vos etiam omni cura 
et dilegentia, etiam apparatu exerciti (igy) Regnum illud cus-
todire debere; nos quoque gratia excelsi Dei obsessam arcem 
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erruptione accepimus, et preter spem nostram (laus sit ex-
celso Deo) magnus numerus Germanorum gladio periit, ideo 
Deo adjuvante non habemus amplius occasionem hie inorandi, 
sed post hac iter eapiemus versus illas partes, et pro certo de-
betis nos expectare, quia pro certo in illas partes venturi su-
mus, et post hac per litteris (igy) nostris significabimus vo-
bis quid debetis facere et secundum illas clirigebitis vos. 

Interim tamen manebitis in Transylvania, et omni debita 
cura et diligentia curabitis custodire Regnum illud, Deo ad-
juvante nos quoque post haecnon multum hie manebimus, sed 
illuc pervenire curabimus, et secundum ocassionem rerum quid 
agendum sit vobis per litteras nostras vobis significabimus, 
et jubebimus, modo autem vigilabitis bene in custodiam Regni 
Transylvaniae; Deo favente post hac inimicus non poterit 
exercitum mittere, in partes illas tamen permanebitis in Tran-
sylvania usque adventum nostrum in illas partes, sit pax obe-
dientibus preceptis Dei. 

A Castris sub nova Arce positis. 
Kívülről: Fővezér levelének fordítása, melyet az csauz passa ho-

zott Kocsárdi táborra die 11. Julii 1664-. 
(Erd. Muz. gr. Kemény József, Erd. tört. ered. lev. XII. kötet.) 

NB. Török papírra, török szolgálatbeli keresztyén tolmács, de 
nem magyar ember, valószínűn Panajoth írása. 

LXXXVIII. 

a.) 
Fővezérnek szólló levél. 
Expedita Anno 1664. 19. Julii ex castris juxta Kecze 

positis. 
Excellentissime Domine nobis gratiosissime. 
Legátus Excellentiae Vestrae Deo favente incolumis ad 

nos penetrans, litteras nobis missas exliibuit, ex quibus cum 
gaudio intelligimus potentissimi Imperatoris exercitus contra 
hostes feliciter triuniphasse, Nos iuxta mandatum Excellentiae 
Vestrae Castra Claudiopolim versus movimus, contra hostes-
que apertis vigillabimus oculis. Munusculum praeterea exiguum 
Vestrae Excellentiae transmissimus, quod in tanta Regni Tran-
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sylvaniae dcsolatione praestari potuit, dcinceps quoque in 
omnibus occasionibus servire paratissimi. De caetero Excel-
lentiain Yestram divinae commendamus protectioni. Datum ex 
Castris in ripa fluvii Marusii, juxta pagum Keeze positis die 
etc. Excellentiae Yestrae obsequentissimus servus. 

b.) 
Panajotn. Illustrissime domine, amice observandissiine. 

Non iinmemores amicitiae Vestrae -Dominationis voluimus prae-
sentibus litteris salutare optantes feliees Vestrae Dominationi 
successus, nos qui dem per Dei gratiam valemus, sed non pau-
cas ab hoste molestias sustinentes, interim contra intentio-
nem eorum omni vigillabimns diligentia. Munusculum Yestrae 
Dominationi transmisimus, dcinceps quoque in omnibus rebus 
gratificaturi; rogamus Vestram Dominationem, ut negotiorum 
nostrorum apud eos; quorum interest, sit promotor, de omni-
busque rebus certiticet. Dens Vestram Doniinationem diu in-
columem con serve t. 

Az felső forma, Datum, etc. 
Illusrissimae Dominationis Vestrae 

amicus benevolus. 

Kividről: Az fővezérnek és csauz passának, kihajának, Pannjot-
nak szóló leveleknek pári'ija, melyet az fővezér csauz i vitt el az ke-
czei mezőről. 

Eredeti fogalmazvány. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. 
XIII. kötet.) 

LXXXIX. 

Fővezérnek. Expedita 25. Julii ex Castris ad Kecze. 
Anno. 1664. 

Excellentissime Domine mihi gratiosissime ! 
Ingenti cum animi angore cogor praesentibus litteris 

Vestram Excellentiam requirere, septimana proxime praeterita 
Germani unacuai sociis Hungaris irruptione in Transylvaniam 
facta circa Civitatem Kolozsvár magnam Transylvaniae regio-
nern depopulati sunt, ante quinque autem dies praesidiarii 
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quoque varadienses plane in vicinia civitatis Kolozsvár inva-
dentes pagum Kajántó, miseros rusticos potentissimi irnpera-
toris tributorios in captivitatem abduxerunt, nec Iiis contentis, 
dum per quosdam milites meos Kolozsvarienses fuissent mo-
niti, ut miseros rusticos dimittant, non paucos ex militibus meis 
occiderunt. Ego fateor Excellentissime Domine . . . nie nescire 
quid opus sit facto, si ex una parte Germani, ex altera parte 
potentissimi imperatoris milites devastant regnum, omnes ru-
sticos, imo totum regnum perire necesse est. Vestram i+aque 
Excellentiam obtestor per Deum, facti hujus patratores inultos 
ne siiiat, proliibeat tales excursiones, quod si excellentia Ve-
stra dementer facere noluerit, demississime significare cogor, 
ne mihi imputetur, si totum regnum peribit et devastabitur. 
Benignissimain Vestrae Excellentiae resolutionem cum effectu 
humillime praestolamur. Datae etc. 

Kívül: Fővezérnek szóló levél pariája, melyet 25. Julii Anno 
1664. az fceczei táborból vittek el. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levélsárában levő minutából.) 

x c . 

lllustrissimc Domine Comes Pater nobis observande. 
Az elmúlt napokban érkezvén^ postánk az fővezér-

től, ki micsodás hírekkel jött, akarók kegyelmednek ér-
tésére adni. írja az fővezér, hogy Szent-Grótnál az Kába vize 
mellett vagyon mostan, ott pusztíttat, raboltat. Az posta is be-
széli, hogy az német is igen gyűl túl az vizén, még által nem 
mehetett az vezér az Rába vizén, az táborra penig két s há-
rom ezeren mehetni, kevesebb el nem mehet. IIa mi oly lii-
rei vadnak kegyelmednek, ne nehezteljen tudósítani ben-
nünket. Tartsa meg Isten lieg elmedet sokáig jó egészségben. 
Datum in castello nostro Radnótii die 18. August! Anno 1664. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae filius benevolus. 
Apafi Mihály m. p. 

Kividről-, Illustrissimo Domino Comiti Francis, o Redei de Kis 
Rede, perpetuo ac Supremo Comiti Coini'atus Marmarosiensis etc. Do-
mino et tanquam Patri nobis observandi. 

Eredeti . Erd, Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört, ered lev- XIII. kötet.) 
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XCI. 

Mi az hatjalmas győzhetetlen török császár Várad vég 
várának és ahoz való végházainak s abban lévjő hadainak fő" 
gondja viselője az tekéntetes és nagyságos Kucsuk Mehe-
met passa. 

Tugra. 
Szomszéd jóakarjom székelhidi kapetán, köszönetjem 

ajánljom agyon Isten minden jót ; szomszéd jóakarjom meg-
hozák az kegyelmed leveliét, hogy azutján az vár előtt njem 
bocsátotad azt igen jólj czelekedte kegyelmed igen nagy ked-
vet találtjai, mind azon áltjal kellet volnja Hitetni ke-
gyelmednek, de ha njem löt, az had járjon, mi is Istennek hálljá 
hatalmas császár egyességében békévelj vagyunk mind az ha-
dakkal készen, csak vártuk hogy ha vagy Székelhidnak vagy 
Szent-Jóbnak valamit akarnak gyallog lovas hadakkal reájok 
mennek. Istennek háljá hatalmas császár egészségében hadunk 
ellég, nehezen taríhatjom tikét, magjam minden nap az ka-
puban üllők, nehezen tarhatjom üket, azért kegyelmed semmit 
is nje gondolkozók ha olj dolog lene is, hozájok ltitessen 
mi is itten mindenkor készen vagyunk, ellenségének ellensége 
légyen kegyelmed, semmit se gondolkozzék, mert ezeknek itt 
való járásoknak okja az, hogy hatjalmas császárunk odja 
fel az ellenséget igen megvertje, Batjánit levágták, Zennt 
elfogták, egy német Gorróffat az ki közzülök fü volt, Istennek 
hálá az német hadakban semmi is el njem szalladot, ezek mos-
tan hogy igy járnak hatalmas fü vezér link jannok (Zan-
nok?) állá furdult, Esztergomnál őrizőnek babellonyai békét 
Hussain passát, azonkivül elég őrizőt hot az mel felé kelletik 
arra furdalnak, ü nagysága füvezér levelében is meg irtja, 
hogy az fejedelmének ü nagyságának is megirjam az ü nagy-
sága gyüzedelmét, mivelj hatjalmas császár hivje, az is örülni 
fogj rajtja, én is ü nagyságának az fejedelemnek meg irtjam 
együtt az magyar követül elj kültjem, azirt elhiszem Un is ürülni 
fog rajtja, ennjek utjánna is az mi hirt érthet kegyelmed 
mentül hamarább tudósitson. Semmit se gondolkozók kegyel-
med hatalmas császárunk egészségében hadunk ellég, az al-
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kalmatosság is megtanít; ezek utján Isteu kegyelmeddel. In 
Várad die 28. Augusti Anno 1664. 

Kívülről : Székelyhídi kapetának nemzetes Boldvai Mártonnak 
njekem szomszéd jóakarjomnak adassék hamarsággal, 

Eredeti erd. Múzeum. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIII, kötet ) 

XCII. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen császárnak vég Eger vá-
rának, Tisza és Duna között való helyek és hadainak gond-
viselő ura és parancsolója, tekintetes és nagyságos vitézlő Ha-
lil passa. 

Hozzánk illendő tisztességes dolgokban való szolgála-
tunk ajánlása után Isten nagyságodat éltesse jó egészségben 
és szerencséltesse kívánjuk. 

Nagyságodat, mint böcsiiletes uri jó barátunkat ez bö-
csületes levelünk által találtuk meg, és akarók látogatni, 
mint hogy legyen nagyságod jó uri fejedelmi tiszti és egész-
sége ; most mi Istennek hála egészségben vagyunk. Nagysá-
god uri jóakarónk, hogy ha nagyságod hirök felöl tudós ki-
várnia lenni, hála Istennek fővezér urunk ő hatalma szeremi 
bodiani, nodredi és több oszágokat elrabolván és az ellenség-
gel megütközvén, három helyen Isten segítségéből meggyőzvén 
álgyujokat elnyervén, és országokat elrabolván, visszatért és 
Esztergomhoz jött, ezen kiviil az nini vei basa és babiloni 
basa hetven ezer néppel Budára érközött. Hála Istennek, 
mely igy levén hirünk esék, hogy Barkóezi és Pető Zsigmond 
némely csavargó ellenséggel ez vármegyéből az Tiszán által 
költözött Erdélyre és Váradra való szándékival, az melyet mi 
megértvén, mindjárást sietséggel fővezér urunknak postán le-
veleket küldtünk és hisszük Istent, öt hat napig ő hatalma 
negyven ötven ezer népet tatárral együtt, velünk együtt az 
Tiszán Erdélyre szándékot tött ellenség után küld és Isten se-
gítségéből öt hat napig mi is innen hátul utánok érközünk, és 
ellenségünkön boszúnkat megálljuk. Azért nagyságos uri jó-
akarónk nagyságod az részről magát hűségesen viselvén vá-
radi Memhet basa mi jóakarónkkal Isten segítségéből ránk 
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törő ellenségünkön győzedelmet veszünk. Nagyságod szivé-
ben bátor légyen félelem és kétség nélkül, fejedelmi képpen 
magát forgatván Isten segitségéböl mi is rövid nap múlván 
elérkezünk. Ezök után Isten éltesse nagyságodat jó egészség-
ben és fejedelmi tisztit nevelje és szerencséltesse. íratott vég 
Egervárában éjjel die 29. Augusti 1(364. 

Nagyságodnak uri jóakarója hűséggel szolgál 
Idem qui supra. 

P. S. Nagyságod megbocsásson, mert e levél sietséggel 
Íratott. 

P. S. Nagyságos ur, jóakarónk! bizonyosan hirfc vet-
tünk, hogy ez darab földön a kálvinista valláson levők nagy-
ságodat éjjel nappal várják, mivel itt az pápistákká! immár 
viaskodások is volt. Azért nagyságod is uri jóakarónk nagy-
ságod is igyekezzék, egy nappal elébb az országot nagyságod 
bírta vala ugy-é ? 

Kivül: Döbröczöni biró ha fejőd, életöd szereted, éjjel nappal 
sietséggel az erdélyi fejedelemnek vitessed; mert lia elvész elhid alt-
kor magad, egész Döbröczön városa elrabolta tik, ugy nyisd fel a 
szömödet. 

Kükzim : A z tekintetes és nagyságos Apafi Mihálynak, Erdély-
ország fejedelmének, az S'ékelyök Ispánjának nekünk nagyságos uri 
jóakarónknak adassék ez leveliink böcsülettel. 

(E redelije az erdélyi volt kir. főkozmimyszék levéltárában.) 

XCIII. 

Tekintetes, nagyságos Apafi Mihály Erdélyországnak 
fejedelme Isten nagyságodat sok esztendeig boldog szerencsés 
hosszú élettel áldja meg, sztibül kívánom. 

Nagyságodat igen alázatosan kérem, ottjan Doboka-
vármegyén két falum vagyon, a mely ugyan az mint ért-
jein nagys. . . . de egy Pánczélcseh, másik Ordök fala; azt 
nagyságod jólj tudja, azokat nekje*n hatalmas császár atja, 
énj eten hatalmas császáruk várában czaus passa vagyok, 
busz-huszonöt lovat kelj tartjom rablássában njem györgödöm 
s pusztulásában, hanjem inkább, hogy ipüljne azt akarjam. 
Nagyságodat azért szeretettel kérem, tiszttartóinak parancsolta 
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meg, hogy nje ellenzék bejöjetöket, énj veljem künnjen meg-
alkhatnak, micsoda ember vagyok, az nagyságod szolgái 
megtudják mondani, az ennémet adják meg, az nagyságodét is 
a mivelj tartoznak, lakjanak békivelj földökön; ha pedig lió-
dolni njem akarnak s jiini kétclen másképen kell hozzájok 
nyiilnojm. Ezek utján Isten sok jókkal áldja meg nagyságodat. 
Datum in Várad'die ultima Augusti. Anno 1664. 

Nagyságodnak szeretettel szolgál Váradon 
Csausz pasa Pellovan bék. m, p. 

Kiilczim: Tekintetes és nagy.«ágo< Apafi Mikálynalc, Erdélyor-
szág: ak fejedelmének, Székelyeknek Ispánjának Erdély országnak és 
részének urának, nekem uramnak adassék. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levél/árában levő eredetiből.) 

XC1V. 

a). 
Balö László uramnak szóló levél minutája. Expcdita 

Anno 1664. die 6. Septembris. 
Generose etc. Székely István által lött hűséged tudósí-

tását kegyelmesen vettük, ennekutána is bennünket min-
denekről tudósítani igyekezzék, az mennyire az alkalmatosság 
engedi. Igen szorgalmatosan reá vigyázzon hűséged az két 
fél között lévő tractára, ha szintén az római császár embere 
titkolná is annak conditióit hűségedtől, mégis jelentse néki, 
ugy gondolkozzanak, hogy ha az mostani rendkivül való adó-
nak leszállítása és az erdélyi határnak illendő eligazítása nél-
kül igyekeznek békességet csinálni, bizonyoson megcsalják 
magokot, mert ha szintén bennünköt Erdélyt nem respeetál-
nak is, Erdély nélkül soha békességek nem lehet, holott ez 
mostani iga alatt csalhatatlanúl elvész Erdély; ez elveszvén, 
elvész Magyarország s a többi is. Az hűséged intimatiója sze-
rént Szilvási uramnak is adtunk világos instructiót, Istenre 
bizván annak boldogitását. Vagyon nagy búsúlásunk Kucsuk 
passa tiszte alatt lévőktől, és az jeneiektől is, mert az kajan-
tóiaknak elrablások után im az minap Halmágyot más két fa-
luval együtt rabiák el, s több sok helyekre is fenyegetőznek, 
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sőt Paskó uramat küldték volt Váradra, az által világoson 
megizente Kucsuk, hogy Thordát, Kolost is elfoglalja, mert az 
tefterben nekik adták, mely igen ellenkezzék az ilyen dolog 
az Aii passa hitlevelével, annak continentiáját 
tudván által láthatja, lehetetlenség is elszenvedni, hanem ha 
nékik akarják engedni Erdélyt egészen, s magunk kimegyünk 
mindnyájan belőle, ilyen nagy októl kényszeríttetvén. Zaránd 
vármegye felé az magunk régi dragonyinkot küldtük alá több 
hadakkal, Kolozsvárhoz más rendbeli hadakat, őrizkedni 
akarván attól az kitől oltalmat várnánk, de tudjuk ha szerét 
teheti, ennek alkalmatosságával is tökélletlenkedik Kucsug 
passa ellenünk. 

Hihető azzal kezd vádolni, hogy német hadakkal akar 
juk megrakni az országot, valamihelyt meghallja, hogy Za-
ránd vármegyében vadnak dragonink; azért az egész dolgot 
hűséged az kiknek illik jelentse meg, s előzze meg azt az 
patvarkodás!, azt is megtiltotta minden tartományokban, hogy 
egy szem gabonát se adjanak Székeihidra, javallja azt, hogy 
hatalmas császárunk számára megoltalmazzuk Székclhidat 
elljenek, benne kényszeríttetett az ott való kapitán 
is az birákat bévitetni az szófogadatlanságért, ezért is éktele-
nül morgott Kucsug mind izenetében mind levelében, nem 
kétljük ott is vádolni fog, hűséged az kiknek illik idején je-
lentse meg, ha Székelhidban az élés vitel és egyéb szükséges 
dolgok megtiltatnak, nekünk ne tulajdonittassék, ha az benne 
lévők más gazdát keresnek, megválik azokkal Kucsug mint 
alkuszik, lm az tihajának és az jancsár agának egy-egy pa-
ripát küldtünk, köszöntő leveleket is irván nekik, hűséged le-
velünket adja meg, megjelentvén ezután is jóakaratunkat fog-
ják experiálni, csak szívesen igyekezzenek dolgainkban. Cui 
de reliquo etc. 

b.) 
J a n c s á r a g á n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a. 
Tekintetes nagyságos Muharim agája T. T. nekünk régi 

meghitt jóakaró vitéz ur barátunk ; Isten kegyelmedet sok 
esztendőkig éltesse hatalmas császárunk szolgálatjára. 

Nem kicsin örömmel értettük kegyelmed uj állapotját, 
melyben hogy Isten sok esztendőkig éltesse s szerencséjét is 
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nevelje kévánjuk. Akarván nevünköt kegyelmednek eszében 
juttatni, küldtük ez köszöntő barátságos levelünket. Annak fe-
lette előbbi ígéretünk szerént egy paripát is, melyen szeren-
csésen járhassék kévánjuk. Ennek utána is mindenkor ismer-
jen jóakarójának, valamire Isten segit kegyelmednek kedves-
kedni el nem mulatjuk. Istennek gondviselése alá ajánljuk 
kegyelmedet. Költ etc. 

c.) 

T i h a j á n a k s z ó l ó l e v é l m i n ut á j a. 
Tekintetes nagyságos tihaja, nekünk vitéz urbarátunk, 

Isten kegyelmednek napjait sok ezerekkó tegye dolgait bol-
dogítsa. 

Akarók kegyelmedet mint jóakaró ur barátunkat kö-
szönteni ez levelünkkel barátságosan, kévánván Istentől, ta-
lálja szerencsés órában. Annak felette egy paripát is küldtünk 
kegyelmednek, vegye jó neven tőlünk, ennek utána is ked-
veskedni el nem mulatjuk. Vadnak némely búsúlásink, melye-
ket itt való emberünktől kegyelmed világosban megérthet, 
kérjük bizodalmasan azoknak megorvoslásában legyen jó-
akarattal. Ezeknek utána Istennek gondv. etc. 

d.) 

P a n a j o t n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a . 
Illustrtssime Domine amice nobis observandissime etc. 
A militibus Varadiensibus et Jeneiensibus continuas rus-

tici Transylvanici dietim patiuntur excursiones, qua de re ite-
ratis vicibus per nos requisitus Kucsug passa mellitis 
quamvis interdum respondent verbis, sed faeta eius fuerunt et 
sunt semper contraria, jam nunc coacti sumus milites Germa-
nos, quos pro custodia corporis uostri ab antiquo aluimus, cum 
aliis militibus Hungaris in eonfinia collocare ad arcendas de-
populationes miserorum rusticorum, nec dubitamus Domino 
Kucsug hoc non satis placere, quod sui forsitan pro voto non 
poterunt grassari, rogamus Vestram Dominatiunem, re sic in-
tellecta, si aliquid novi de nobis scripserit, praeoccupet eum 
non vera scribentem, nos quoque experietur in omnibus occa-
eionibus amicum suum. Cui felicem vitam precamur. Datum etc. 

T Ö R Ö K - M A G Y A R K O R t E M L É K E K , OKMÁNYTÁR V I . 1 0 
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Kivülrol: Széke ly István által fővezérhez küldött levelek párja, 
minufája. 

Balásfalva 1664. 

Erd. Muz. (Gr. Kern. Józs. Erd. tört. ered. lev. XIII kötet.) 

xcv. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint 

kegyelmes uramnak, Isten nagyságodat minden dolgaiban 
boldogítsa, szívből kévánom. 

Isten kegyelmességiből immár kegyelmes uram megin-
dultam, útban vagyok, az nagyságod kegyelmes parancsolatja 
szerént, nem gondolván az pénznek nem egészen való kitöl-
tésével, hogy abból is az nagyságod kegyelmes parancsolatjá-
nak engedelmes lehessek, bízván az nagyságod kegyelmes as-
securatiójához, hogy nagyságod az hátra maradott részét men-
test utánam küldi fogyatkozás nélkül, mely felől nagyságo-
dat alázatosan kérem meg ne fogyatkozzam, hogy mind sze-
gény hazánk, nagyságod és én is több veszedelemben ne fo-
rogjunk ; itt kegyelmes uram felvetvén Budai Péter urammal, 
öszsze computálván mind, mind az kit hozott, jó pénzt s mind 
penig pótura pénzt, kit az vajdához viszen tallérért, ha ke-
zemhez veszem azt is, leszen mindenestől fogva 77,000 hetven-
hét ezer, még az nyolczvan ezer tallérnak 3000 tallér héja, ugy 
leszen az 80,000 tallér. Az régi szokás szerént 6. diván ülő ve-
zérnek, mindenik vezérnek, jár 200 tallér, az teszen 1200 tal-
lért, s két-két kupa mindeniknek, az teftedárnak az szerént 
200 tallér, s két kupa, az kapukra mindenkor 200 tallér ment 
az tefter szerént, az én ítéletem szerint most a kajmekámnak 
kellene 500 tallér. Immár az nagyságod kegyelmessége az 
minf megírta, hogy készít, az pénz olvasónak az hasznadar-
nak kellene 100 tallér, hogy több kárt Be tegyen az pénzben, 
az tolmácsnak is vagy 80 tallér. Az mint nagyságodnak 
megírtam volt az előtt is, hogy Boros István azelőtt ott benn 
való létiben, az császár főcsauz pasája, az ki az tatár khám 
fiával tavaly az országban volt, az izentc nagyságodnak, hogy 
nagyságod 100 aranyat igirt volt neki, azért nagyságod 
küldje meg, én tülem is Érsek-Ujvárrúl izent vala nagyságod-
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nak, meg is mondtam nagyságodnak, most a vagyon az csá-
szár mellett, bizony kárt tészen ha nagyságod nem küld néki. 
Ezt immár felvetvén kegyelmes uram, mindenestől hija az 
pénznek 5480 tallér öt ezer négyszáz nyolczvan, igy immár 
kegyelmes uram megitilheti nagyságod, azért nagyságodat 
alázatosan kérem éjjel nappal küldje utánam az nagyságod 
assecurátiója szerént, hogy fogyatkozás ne légyen mind az 
nagyságod dolgában, s mind penig az ország és magam ve-
szedelme is ne forogjon, én is ugy szolgálhatok mind nagysá-
godnak, s mind az szegény hazának. Az nagyságtok reám 
bizattatott instructiója szerént is bátorságosban ágálhatok, 
én az nagyságod kegyelmes parancsolatjának engedelmes vol-
tam, s megindultam, nem is késhetem, imitt amott nem vára-
kozhatom, az török sem engedi, immár még elviszen, magam 
hatalmamban nem lészek, mit kell penig imide amoda a szo-
káson kivül, nagyságod tudósitson. Még is nagyságodat alá-
zatosan kérem, éjjel nappal küldje, mert ha fogyatkozás lé-
szen, nagyobb kárral fogja mindaz ország, s mind nagyságod 
tapasztalni, s nekem is veszedelmemben jár, hiszem kegyel-
mes uram, tegye le nagyságod aranyul s vagyon restantia künn 
több is, s nagyságod felszedheti, hogy több kár ne kövesse 
mind nagyságodat, s mind az szegény hazát. Az töröknek az 
nagyságod kegyelmes parancsolatja szerént adtam 300 tallért, 
nem akarta elvenni. Havasalföldében is emberemet küldtem 
volt, az timont, tizet vesznek egy oroszlányos tallérért, nekem 
penig tizet egész tallér gyanánt adtak, a féle penig igen sok 
vagyon, arra is, hogy ha szükség lenne, küldene egy néhány 
száz tallért, hogy ha pótulni kell, lenne hunnan. Még is nagy-
ságodat alázatosan kérem, meggondolván az nagyságod ke. 
gyelmes igiretét s assecuratióját, teljesitse bé ; több dolgokról 
nagyságodat postamester uram informálhatja. Ezek után adja 
Isten nagyságodat szerenesés s örvendetes állapotban találjam. 
Datum ex Rosnyó die 16. Septembris. Anno 1664. 

Nagyságodnak méltatlan szolgája 
Szilvási Bálinth m. p. 

P. S. Az muftinak is kegyelmes uram nem pénz, hanem 
egyéb valami ajándék kellene, ne mennék tires kézzel boz-

10* 
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zája, hiszem kegyelmes uram, ha nem kell, vissza hozhatom. 
Bizony kegyelmes uram ha a pénz csak valamiből hijával le-
szen is, semmit sem ágálhatunk, sőt még szemben sem fognak 
velünk lenni, azt cselekeszik az pénzzel az mit akarnak, az 
mint Bánfi Sigmond uram elégséges példa. 

Kivülrul : Az én kegyelmes uramnak, az crde'li méltóságos feje-
delemnek adassék. 

Eredeti. Erdélyi Muzeum (Gr. Kemény József erd. tört. ered lev. XIII 
kötet) 

XCYI. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint 
kegyelmes uramnak, Isten nagyságodat szerelmesivel sok esz-
tendeig szegény hazánk szerencséjére éltesse, maga dicsös-
ségére tartsa meg. 

Kegyelmes uram az idevaló faluk hódoltatásában mi-
csoda akadályok vadnak, az Keres mellett való faluk, az egész 
Báródságon lévő faluk, az solyomkői jószággal, hogy Sebes-
várhoz hódoltatják, azt irják, az keresmelyéki faluk immár 
két felé nem adózhatnak errül irtani, nagyságod kegyel-
messége immár ha ide paranesolja-é hódolni, Sebesvárhoz 
adja-e őket. 

Az hajdú városok penig nem igen akarnak bedézmálni, 
most olyant irnak, hogy az tavaszszal nagyságod parancsolat-
j ába vetettem volt fel egy egy tallért reájok, melyet az Be-
rettyó mellett való városok Újfalun kivül megadtak, és egy 
köböl búzát tiz emberre, akkori vár szükségéhez képest, kit 
nagyságod parancsolt volt, most már azt irják, hogy ők meg-
summálták, mind az egy-egy tallért béadták, az búzát holott 
ekkor is eleikben számítottam, az nagyságod és az ország pa-
rancsolatját, hogy dézmát kéván tőlük, nagyságtok minden 
gabonájokbúl, bárányokbúi, méhekbül, disznajokbúl, és irják 
hogy ha már még ujabb adózással bántom most, tehát nagy-
ságodhoz mennek, és nagyságodat megtanálják felőle. En 
azt akarnám, hogy nagyságodhoz bár beküldenének, had ért-
hetnék nagyságodtúl, hogy mit kéván tölök. Az tavaszszal is 
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az dézmára nem igirvén magokat, azt mondottam nekik, hogy 
nagyságodhoz békiildjenek az dézmaadás felől, sőt ha nagy-
ságod egy-egy tallérba őket most az egy esztendőben megen-
gedi, az nagyságodon áll, én is irok mellettek, de ha az egy-
egy tallérnál nagyságod rajtok többet kéván, az nagyságodon 
áll, most már akarja-é az egy tallér megadást, és tiz emberre 
akkori vár szükségére felvetett egy köböl buza-adását, az déz-
májok meg nem adását akarnak-é belőle ki hozni. Ezeken 
erővel ezzel a praesidiommal nem vehetni; az bajoniakon 
hasonlóképen, mert felesen vadnak. 

Hanem nagyságodhoz igazitom őket, ha bémennének, vál-
tig fenyegetem őket, azt mondják, csak én dolgom ez, mivel 
nagyságod nekik nem parancsolta maga levele által, ezek 
ahoz szoktak volt. 

Az török penig az dézmálást meg nem engedi, sőt ugyan 
onnan adjuválják, ha ugyan nagyságodhoz bé nem mennek, 
bizony nagyságodnak több praesidiumot kell kiküldeni, és 
vagy száz dragont is, ha ugyan nem engedelmeskednek. Az 
Berekjón túl való hajdú várasok penig Szalontáig egy is nem 
jiitt fel, annál inkább azokkal az itt való praesidium nem bir, 
mivel felesen vadnak. Az Berek böszörményiek beszélik ke-
gyelmns uram, sőt irják, hogy Váradon Paskó urammal be-
széltek, ö kegyelme mondta nékik, hogy az hajdúktól nagy-
ságod nem kéván adót, s dézmát, és az ő kegyelme beszédé-
hez képest irják az hajdúk, hogy én dolgom csak, hogy adót 
és dézmát kérek az hajdúkon, ott az gyulali alajbék előtt 
beszéltek vele, és arra igirte szóval ő kegyelme magát az haj-
dúknak, hogy nagyságod előtt dolgokat elszerzi, adó s dézma 
dolgábúl, azt irják immár, irásom sem hiszik, a barátom bár 
nagyságod nélkül számot ne vetne. 

Püspöki, Csatár, Bihar, Vásárhely, azok közül is egyet 
sem vehetek fel; immár nem tudom ha nagyságodhoz men-
tekké, vagy küldtek-é bé az bihariak, és miben hadta nagysá-
god őket az dézma és egy-egy tallér adózás felől, onnat jöne 
nagyságodnak a bor s buza dézma, ha dézmát adnának. 

Az debreczeniekkel is mi karban vagyok az buza és bor 
dézmájok bészolgáltatásában, mivel mind ök birják a jobb 
hegyeket, erről nagyságodnak, és nagyságodnak bölcs taná-
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csiiiak bövön irtam, kérem nagyságodat, liogy hosszas Íráso-
mat ne neheztelje nagyságod megolvastatni az tanácsurak 
előtt, mivel mind bor s buza bészolgáltatása mint lehet meg, 
én ebben irtam meg, és ha nagyságodat megtanálják az deb-
reczeniek, ha nagyságodnak bölcs tanácsival tetszeni fog az én 
conceptusom buza és bor dézmálás ide bészolgáltatása felől, 
az szerént alkalmaztassa választételét nekik, sőt mind deb-
reczeniekre, s mind az tizennyolcz hajdú városokra, kiknek 
az articulusban nevek bé van irva, erős parancsolatot küldjön 
kezemhez nagyságod, aval keménykedhetem én is, lássák, 
hogy nem csak én dolgom, Szolnok- Krasznavármegyének is 
kemény parancsolatot küldjön nagyságod, hogy ide dézmálja-
nek ezután, bor, buza dézmájokat ide hordják, ne másuvá, bár 
az adojokat is ide rendelje nagyságod, mert itt mivel fizetnék az 
praesidiumnak ezután, hanem ha nagyságod maga tárházábúl 
küldi meg. 

Minden béküldott instantiáimrúl nagyságodtól választ 
várok, most az német, magyar praesidium fizetése, hópénzek 
felől nagyságodnak nem irok, mivel hogy azelőtt bőségesen 
irtam, az itt való katonákból a minap tizen szöktek el Bar-
kóczi uram hadában, azelőtt is szöktek el, az többi is mint 
lesznek, ha hópénzt nagyságod nekik nem küld. 

Az itt való mezei hadban is mentek el, melyet ugy tudom 
megírtam nagyságodnak, az hadnagyjok. 

Magyar fizetett gyalog nélkül itt ez végház lenni igen 
veszedelmes, kirül nagyságodnak irtam. 

Itt ezeket a németeket én el nem győzöm fával is, ez 
előtt az behordott fát az várbúi nem volt szabad nekik hor-
dani, lopni, de most ugy hordják, lopják, a mint akarják, hí-
jában az commendással arrúl, hanem nagyságod irjon a com-
mendánsnak, hogy az mint ezelőtt, most is az várban béhor-
dott tűzre való fát tiltaná meg, ne hadja lopni, az ki azt hordja, 
büntesse meg, mert soha őket fával el nem győzik, ha igy 
lészen. 

Kegyelmes uram nagyságodnak irtam egynéhányszor, 
i t t , zsindely nincsen, az zsindelyre felette nagy szüksége van 
itt nagyságodnak, az ház oldalát az essö mossa, 
az házak haszijáján (ház héján ?) feles búzája nagyságodnak 
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s az zsindelyezés igen elavult s ellyukadozott, bizony sok 
kár vagyon, a zsindely nem léte miatt még csak folydoztatást 
sem munkálódtathatok, nagyságod küldjön vagy tizenöt ezer 
zsendelyt Kalotaszegbül, abban nagyságod könnyű módot ta-
lál, ne legyen kár az esö miatt az élésben. 

Az conventiós szolgáknak conventiójokat nagyságod 
küldje ki fizetésekkel, mert kegyelmes uram bizony itt sem az 
enyém, sem a másoké ki nem telik, hiszem itt a mi pénz gytil, 
valamikor nagyságod arra való emberét küldi, menten szá-
mot adatok. 

Az páter fizetését kegyelmes uram kegyelmes igirete 
szerint küldje ki neki, mivel igen várná azbéli kegyelmességét 
nagyságodnak posztajával együtt, félesztendeje elmúlt már. 

Az német tolmácsnak is fizetését nagyságod adja meg, 
elhidje kegyelmesen nagyságod, igaz hive nagyságodnak, 
minden csalárdság nélkül jár hivatalában, a mely az itt forgó 
dolgokban igen szükséges, más olyan hiteles tolmács mint ez, 
ezek között nincsen, fizetésen kivül is az nagyságod fejedelmi 
kegyelmességét kévánja, nagyságod penig ki küldje mert e 
nélkül itt nem lehetünk. 

Hogy ennyi sok Írással bántom nagyságodat, sok gon-
dok közt, nagyságod megbocsásson. Az ur Istennek kegyelmes 
gondja viselése alá ajánlom nagyságodat szerelmesivel. Da-
tum in confinio Székelyhíd, die 18. Septembris Anno 1664. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Boldvai Márton m. p. 

Kívülről: Az méltóságos erdélyi fejedelemnak ő nagyságának 
nekem kegyelmes uramnak adasse'k. 

Eredeti . Erd. Muz. (Gr. Knmény József Erd. tört. ered. lev. XIII. kötet.) 

XCVII. 

Kegyelmes uram! 
6. Septembris Ludasnál költ nagyságod méltóságos le-

velét Székely István uram által 2-a eusdem Érsek-Ujvárnál 
alázatosan vévén, mit parancsoljon, engedelmességgel értem; 
szintén indítani akarom vala nagyságodhoz emberemet, midőn 
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Székely István uram érkezék boldog órában nagyságodtól, 
mert már sem ezek, sem én nem tudjuk valamire vélni nagysá-
god levelének késedelmét, és mivel nagy híre vala köztlink a 
felső párti hadaknak Erdélyre való menetelének, felette solici-
tusok voltak, hogy nagyságod és azok felöl valami tudósítást 
vehessenek nagyságodtól; de már ezek meglévén, írhatom 
kegyelmes uram nagyságodnak : a két hatalmas nemzet kö-
zött a régen kívánt arany békesség véghez ment azok szerint 
az punctumok szerént, mint nagyságodat tudósítottam vala, 11 
punctum lévén, liata Erdély végett van, ha szintén kegyelmes 
uram nem urgeáltam volna is én is a residenst instructióm sze-
rént, nem volt szándékokban, hogy Erdélyt kirekeszszék, respe-
ctálván mind keresztyénségeket, mind az magok abból követ-
kező hasznát is. Mely békesség kegyelmes uram 20. praesentis 
itt Újvárnál mind két nemzetnek rettenetes nagy örömével con-
firmáltaték. Követ onnan nem jött, hanem az itt való residens 
authoráltatott cum plenaria potestate s ugy is excipiáltatott s lát-
tatik már mint onnan expeidáltatott ember nagy solemnitással. 
Innen 24. indul a török követ Bécsbe. Mi is vissza felé azután. 

Székelyhíd felöl az, mit irtani vala nagyságodnak, való-
ságos dolog. Megegyezett a két hatalmas nemzet fundamen-
tumából való clhányásán. Mely is nagyságod kézinél lévén, in 
hoc casu mi cselekedő lészen nagyságtok, nagy discursusra 
való materia. 

Mostani dispositiója az vezérnek az: maga mennjen el-
hányatására, mind penig egyéb végbcli dolgoknak, s hatá-
roknak eligazítására, mely noha megváltozható, mindazáltal 
akartam nagyságodnak értesére adni, ha ugyan bizonyos le-
szen, csak lehessen emberem, nagyságodat tudósítani el nem 
mulatom. 

Újvár ezek kézénél marad, Nógráddal s több kastélyok-
kal, melyben török van; Nyitra, Léva keresztyén kéznél. Az 
mely végvárakat, kastélyokat clrontának a Rábán innen Ka-
nizsától fogva, azoknak is szabados megépítések. 

írtam vala nagyságodnak elébbi alázatos levelemben 
ez felöl, mit reménlenék és várnék és hogy durabile nem 
lenne. De midőn mind ezt várnák, minden reménység kívül 
valamint informálta császárt és portát, ujabb coníirmatio, kaf-
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tány, kard, bot és egyéb császári ajándék killdeték; annyival 
inkább véghez menvén általa az békesség, emliteni sem me-
rik, mig lészen regimene, Isten felsége ő titkában van. 

Ugy látom, hogy ujabb legatióval és ajándékokkal 
nagyságod meg ne látogassa a vezért, nem kerülheti el. Oly 
dolgai is forogván fenn a hazának, hogy a minemű karban 
most állíttatik^ ezután is abba marad; a költségtől üres a 
szegény haza nem lehet. 

A kihajának küldött paripát békével elhozta Székely 
István uram. A jancsár agának küldött megholt. Ugy látom 
nem bene contentus az paripával, nagyobbat és vastagabbat 
kívánván; mivel azért kegyelmes uram elébbi méltóságos 
levelében mást is igért nagyságod: alázatosan könyörgök 
nagyságodnak, nem magamért, hanem nagyságod méltóságá-
nak nevekedéséért, méltóztassék olynak szerit tétetni, melylyel 
találhassuk kedvét. Ez nagy vastag ember levén, vastag öreg 
iramó vagy jó járó paripát kívánna : tudja nagyságod a főb-
bik igen maga eszén járó ember levén, mások tanácsát nem 
fogadja, hanem ez a tihaja solus potest omnia; s nem árt a 
szegény hazáért elméjét jól elcsinyálni; mindazáltal minden 
álljon a nagyságod kegyelmességén. 

Kucsuk megváltoztatását, tudom kegyelmes uram, nagy-
ságod tudja; Hiszsim Mellemet pasának adták Váradot, Ka-
csuknak a karimanniai bégíerbégséget, az hun Cappadocia és 
Phamphilia van. Tolmácsoltata némely nap kegyelmes uram 
az vezér, midőn az azt igírt emberinek elküldését solicitálom 
vala, hogy nem szükség már küldeni, mivel az nagyságod te-
kintetiért és atyafiságaért megváltoztatta, noha ott is igen kí-
vántatott volna etc. Három nap alatt ide érkezik kegyelmes 
uram, ki ha valamit akarna is nagyságod ellen indítani és vá-
daskodni : lészen vigyázásom reá; noha már is megjelentet-
tem az nagyságod dragonyinak Halmágyhoz, és mi végre való 
küldését : meglátja nagyságod kegyelmes uram, semmit is nem 
mer itt mozdítani. 

Utóljára írásomnak jelentem alázatosan nagyságodnak 
mint kegyelmes uramnak, Kolozsvárott expediálásomkor Bánffi 
Dienes és Ebeni István uramék ö kegyelmek előtt megszaba-
dulásom felöl tett kegyelmes igéretiről méltóztassék megemlé-
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kezni, Isten már az dolgoknak jó végét adván oly dispositiót 
is tenni, valamely helyettem ide küldendő becsületes ember 
felöl, mikor ezen dolgokat végezvén beindulnék, lehessen ki-
szabadulásom és ennyi hosszas nyomorúságom, fáradságom 
után pihenésem és nyugodalmam. Alázatosan megszolgálom 
nagyságodnak mint kegyelmes uramnak. 

Kegyelmes uram volt vigyázásom a tatárságot melyen 
bocsátják vissza; a dispositio az, Erdélyen menjenek vissza, 
melynek megváltoztatásában szintén fáradtam és noha remény-
ség kevés nyújtatott, de még általában véghez nem ment, meg-
vallván maga igen a hán fia, az ott való általmenetelt. Ezután 
is continuálni el nem mulatom. De félek megnyomja a hán fia 
szava az én intercessiomat. Szükség azért a szegénységnek 
hirt adni mindenfelé, mint szebeni, beszterczei útra a hol gon-
dolhatni ember, által mennek kivált Brassó felé, ott csak ne 
maradjon a búzájok, marhájok kinn, mert én bizony nem biz-
tathatom. Azonban ujabban méltóságos levele által találja meg 
nagyságod az vezért ő nagyságát, emlékeztetvén tavalyi Ígé-
retére, mivel én azon a fundamentumon kezdettem el interces-
siomat ; azzal pedig éjjel nappal jöjjenek ; kegyelmes uram a 
portai postákat most nem kell kimélnl s sietségekről kemény 
ordinantiát is kell adni. 

Az kihaját nagyságod igaz jóakarójának csináltuk s 
mintegy atyja képében kezét is megcsókoltam s igen igéré 
minden jóakaratját, azt fogadván, minden dolgaira nagysá-
godnak ugy visel gondot, mint maga fiáéra, csak nagyságod 
is irja meg minden akaratját, szükségét. 

Én kegyelmes uram sok ajtót s emberek kapuit nem jár-
hatom, mindenik kivánván az ajándékot; hanem az kit látok, 
hogy valamit tehet az vezér előtt. Az este a rézét megváltóz-
taták : Aexim Zade Húszain effendit, kedves meghitt lelki ba-
rátját csinálá réznek ; a nagyságod jóakaróinak is svasio-
jok az : Írasson nagyságod egy köszöntő és látogató levelet 
neki s a levél mellett száz vagy másfél száz tallért, kérvén : 
az ország és nagyságod dolgaiban legyen jóakarattal : e ket-
tőt elfoglalván, hisszük Isten után a haza dolgai jó karba ál-
léttatnak. 

A vezérnek is illenék kegyelmes uram nagyságodnak 
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íratni, ily formán, ha nagyságodnak is tefszenik, az mint izen-
tem Székely István uramtól : eongratulalni kellene szeren-
csés megtérésén, (quod ab est) és hogy örökké megmara-
dandó jó emlékezetére a szent békességet véghez vivé etc. 
Ezután mentől szebben lehetne subjungálni kellene, a haza 
dolgainak jó karban állatásáért való könyörgést és tatárok 
felől való irást is. Deákul kell kegyelmes uram expediálni, 
mivel most Panajot uramnak igen nagy respectusa s bá-
trabb is minden dolgokban az másnál. 

Az istenért nagyságod postája ne késsék. És hogy né-
mely dolgokat intimálnom kell, nagyságodat arról alázatosan 
követem, nagyságtok cselekedje azt, a mit jobbnak itél. Hogy 
a költés felől is az hazának ily szükségében kell írnom, nincs 
mit tennem ; mert látom ezek előtt a nélkül semmi véghez nem 
megyen. Most ne szánja nagyságtok, Isten azt engedvén, ez 
kevés hátra maradt dolgon által mehessen nagyságtok, mást 
ad Isten nagyságtoknak. 

Kegyelmes uram, az extraordinarius főkövct négy hó-
napokra rendeltetett, hogy a portára lemenjen. Mit tegyen az: 
hogy Erdély in suum pr istin am statuin állittassék és régi in-
munitásiban, szabadságiban megtartassék, jól meg kell fon-
tolni ; noha specifice az adó felől nincs ugyan emlékezet, 
mindazáltal az én csekély és gyenge Ítéletem szerént út arra, 
hogy sokat efficiálhat a felséges ausztriai ház annak leszállí-
tásában is; mert az adó e mostani számban maradván, a mos-
tani kötés szerint Erdély nem állíttatnék így régi állapotába. 
Ha azért a mi könyörgésünkre semmit nem hajlana is ez ha-
talmas nemzet, tudom bizonyosan, ha a haza alázatosan re-
quirálja az felséges ausztriai házat, viseltetvén mint eddig, 
ugy ezután is keresztyéni és atyai kegyességétől, nem szánja 
ez iránt való nyavalyájában is a szegény hazának követe ál-
tal interponálni magát : melyet obtineálhatván ő felségétől a 
haza; minthogy régen főkövetje ott benn nem volt, tudom bi-
zonyosan, alkalmas summát leengednek méltóságos intcrces-
siojára. 

Ebbeli csekély javallásom mindazáltal álljon a nagysá-
god és bölcs tanácsi tetszésén. 

Az Istenre kérem megint nagyságodat, a hazának mos-
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tani állapotára nézve, jártassa gyakran nagyságod embereit, 
ha mit érthetek, hogy tudósíthassam nagyságtokat. 

Innen ha meg nem változik 28. praesentis indul vissza a 
követ ő kegyelme. Tartsa meg Isten nagyságodat sokáig jó 
egészségben. Datum in castris turcicis potentissimi Imperato-
ris die 23. Septembris, délben Anno 1664. 

Rút írásomért nagyságodat alázatosan követem, mivel 
térdemen és hidegben írtam; azonban hosszas voltát is ne 
únja el nagyságtok, mert bizony a haza dolgai kívánták, eze-
ket megírjam. 

Székely István uramtól szóval is izentem. 
Nagyságod szegény szolgája mig él 

Baló László m. p. 
(Az erdélyi volt kir.főkormányszék levéltárában levő eredetiből.) 

XCVIII. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ke-
gyelmes uramnak, az ur Isten nagyságodat szerelmesével él-
tesse jó egészségben az maga dicsősségére, és szegény ha-
zánk javára tartsa meg. 

Kegyelmes uram nagyságod emlékezhetik reá, hogy 
nagyságod két parancsolatjában irt nekem ilyen szókkal, hogy 
az egy-egy tallért én minden nemes embereken, hajdúkon, s 
szabad városokban lakókon kiszedjem, mivel nagyságod nem 
excipiál senkit, mert most karddal nem szolgálják az orszá-
got. Ha a hatalmas nemzetségnek fizetnek, mennyivel édes 
nemzeteknek s hazájoknak. Ehez az nagyságod parancsolat-
jához is kegyelmes uram én ugy fogtam, hogy az nagyságod 
méltóságos tanácsinak értésekre adtam írásomban, hogy ő 
nagyságok ex consilio vévén értelmeket, ne inpingálják, mivel 
láttam, hogy Erdélyben is néha vétet fel az ország pénzt, sőt 
én ugy hallottam mármarosi nemességre is két-két tallért ve-
tett fel az ország, ehez képest mint hódlott helyeken lakókra 
egy tallért ugy vetettem fel, de abban addig nem procedáltam, 
mig nagyságóduak ebez való értelmét nem vettem, mint fel-
jebb irtani. 



1664. SEP. 18. 157 

Immár én is alioz fogván az nagyságod parancsolatjá-
ból, minden nemes ember igen nelieztellette, de ha az erdélyi 
nemes emberekre két-két tallért kételenségbül vetett az ország, 
ö reájok is az nagyságod parancsolatja szerént, semel pro sem-
per, miért nem vetne az mostani szorongató iidöben, ezt spe-
cificálja az nemes ország nagyságoddal, articulnsban Íratván 
az ország, mert ugy nem sajnálhatja, ha articulus mellett exi-
gáltatik, nekem kegyelmes uram vékony értelmem szerént 
tetszenék az, mikor az ország az nemes rendre mit Erdélyben, 
ide ki az nemesekre akkor vetnének fél annyit, mivel elrom-
lottak, mindazáltal az nagyságod bölcs Ítéletén áll. 

De a szabad városokra Öszszegyült sokféle emberek is 
annál inkább neheztellik, kiváltképen Bihar, Csatár, Püspöki, 
Vásárhely és Bajom, Káborján, s többek ezek inkább mind az 
bihariaktúl vártak. 

Es mivel hogy Bihar, Püspöki, Csatár, Vásárhely fiscá-
lis jószág volt, és az bor, buza, dézma onnat jütt az fiscusnak 
nem másonnat, derekas majorkodó helye a bihari föld volt 
Váradnak. 

Az bihariak most nagyságodhoz menvén, egy patens 
parancsolatját hozák nagyságodnak, kinek nekem csak páriá-
ját küldték, az originált nem küldték; im az micsodás párt 
magok irtak s küldtek ide, nagyságodnak béküldtem, az 
nagyságod titulusát is hibásan írták, kihez kételkedtem, 
nagyságod parancsolja ebben azt, hogy adózásra, contributióra 
őket ne erőltessem, már én nem is erőltetem. 

Kegyelmes uram mind Püspöki, Csatár, Vásárhely bi-
zonynyal ahoz tartja magát, az mint az bihariakat nagyságod 
hagyta, több szabad városokkal együtt, és több Biharváraie-
gyében mindenütt lakó nemességgel, az külső embereknek, 
kiváltképen az debreczenieknek szőllőjek mind az bihari, 
csatári, püspöki hegyen vagyon. 

Immár ha nagyságod privilegiálta Bihart, következik 
hogy az debreczeniek s mások is, kik az bihari hegyen bír-
nak szőllöket, azok is, mivel bihari hegyen bírnak szöllőt, 
már nem tartoznak adni dézmát, holott az debreczeniek mind 
megígérték vala az igaz dézmát. 

Én immár nem szedhetem az egy-egy tallért is rajtok, 
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mert már kihirhedett, hogy nagyságod az bihariakat az egy-
egy tallér adózásból és az dézmaadásbúl immúnisa tette, 
mások is hasonló nemes emberek, söt nem hiszem, hogy fele 
is Biharnak nemes ember volna, s talám harmada is, az kik 
más falukból oda telepedtek. 

Kegyelmes uram, hogy még is az bihari dologra térjek, 
igazságosan meg kell irnom. Ezt a bihari földet barcsai feje-
delmünk ő nagysága idejében adta vala az ország az boros-
jeneieknek, akkor is ugy hallottam, fenn hagyván és excipiál-
ván az dézmát, mészárszéket, korcsmát, mivel Borosjenő-
ben fiscusé volt mind dézma, korcsma, de az borosjeneiek 
nem lilék meg az változásban, most már, hogy borosjeneiek-
nek adta vala az ország, aval más faluból oda telepedtek, él-
lietnek-é valakinek privilégiumával, nagyságod bölcs tanácsi 
Ítélete legyen. 

Tordát is egyszer az ország az káránsebesieknek s lu-
gasiaknak adta vagy igirte vala, de azok reá nem jttvén, 
mások nem élhettek másnak adott privilégiumával, ebbül 
nagyságod bölcs itilele legyen ; kötelességem adja, hogy meg-
írjam ezt nagyságodnak, immár bor, buza, dézma-adásbúl miben 
hadja Bihart az ország, légyen az nagyságod bölcs tanácsival ő 
nagyságokkal és az nemes ország mint hadja helyben, ugy lé-
gyen, én az nagyságtok kegyelmes parancsolatjához tartom ma 
gamat. 

Ide immár nem hoznak pénzt az egy-egy felvetett tallér-
búi egy szabad városokban lakók is, hanem nagyságodnak 
onnét belől kell küldeni az praesidiumnak hópénzt; de az ki 
annál nagyobb, az szüret, sbor dézmálás ideje eljött, az melyhez 
képest, bihari hegyen lévő bor-dézma, hasonlóképpen püspöki, 
csatári hegyen lévő szőllökbül már nem adnak nagyságodnak 
dézmát az debreczeniek penig ott birnakszőllöket; mikor boldog 
Udőben voltunk Váradon, akármely nemes emberek is, kinek 
exempta szőllöje nem volt, mind megvették az dézmát rajtunk. 

Hasonlóképen bihari, csatári, püspöki, vásárhelyi déz-
mákbúl jött volna nagyságodnak ide jövedelme ; Biharon ad-
dig senki bé nem merte búzáját hordani, mig az kilenczedet 
az váradi udvarbiró rajtok meg nem vette. Immár kegyelmes 
uram nagyságod mint medeálja, előttünk az szüret, ide onnat 
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már nagyságodnak nem jtt bor, búza dézmája. Az jószágai-
búi faluibúi, irja nagyságod, bogy az kilenezedet megvegyem, 
ki ab antiquo magoknak járt, és nagyságod az maga jószágá-
ban való bor, buza dézmát engedi el az bihariaknak, az ki 
nagyságodé, mert előtte lévő fejedelmek örökös majorkodó 
helye volt, most is az mely majorkodó földet szántottak, vetet-
tek, azelőtt fiseus számára valók voltak. 

Ez kegyelmes uram mind többet teszen, valamennyi 
urak faluibúi az mennyi dézma jühetne, nagyságod ezt mint 
medeálja, nagyságod mint fog parancsolni felőle, nagyságod-
túl várok. 

Ez immár kegyelmes uram igy lehet meg, ha az bihari-
akra szóló kemény parancsolatot küld nagyságod ki, az bor, 
buza dézmának eontributiója praestáJása felől, hasonlóképen 
meg külön az püspökiekre, csatári, vásárhelyiekre, és gábor. 
jániakra meg külön-külön parancsoljon nagyságod, az bajoni-
akra is hasonlóképen kemény szóval irjon nagyságod, mert 
ugy jünek ide azok dézmálni. 

Im az debreczeniek is nagyságodhoz bémennek, mivel 
nem akarnak ugy ide élést adni, az mint az német cemmen-
dáns idejében adtak, az mint alkudtak volt meg 16 száz kö-
böl lisztben, hanem csak a régi dézmát akarnák, hogy exi-
gáljam rajtok, de instructióm ellen s károsnak látván, én nem 
hagyhattam az régi dézmájokra, mert nem hiszem, hogy száz 
köböl buza is jutna most tőlük, ha az régi mód szerént ugy 
dézmálnának az mint ők kévánnák, de erről nem is akarván 
szóllani, hanem az mint az német commendáns idejében ide 
megsnmmáltak, ugy lészen hasznos. 

Ennek igaz okait nagyságodnak és az nagyságod bölcs 
tanácsinak megirtam, csak azt az Írásomat olvassa fel nagy-
ságod, abbúl mind kileli nagysagod, az debreczeniek kéván-
ságára mit resolváljon nagyságod, bár csak a tanácsurak ő 
nagyságok olvassák meg, mind buza, bor dézmálásnak és 
egyéb élésnek ide bé ország vég házában boldogabbúl és hasz-
nosabban való bészolgáltatásárúl, mert ha nagyságod, vagy 
az nagyságod méltóságos tanácsi ezt az nagyságodnak békül-
dött conceptusimat meg nem olvassa nagyságtok, az itt forgó 
állapotban alkalmatosban hasznosabban az dolog mint menjen 



160 1664. SEP. 23. 

elő, nagyságtok nem tudhatja, igy az ide való alkalmatossá-
gok szerént nem adhat nagyságtok jó választ. 

Az debreezeni uraim az vágó márnát, szalonnát, vajat 
neheztelik ide megadni, mivel nagyságod ugy parancsolta, 
hogy kapu szám után kévánjuk, s errül is irtam nagyságod-
nak, már az nagyságod kegyelmessége miben hadja őket, itt 
tehén nincs, egy verő disznó nincs, vaj, méz annál inkább 
nincs, már a miben hadja nagyságod az debreczenieket, kapu 
szám után mit adjanak, az többitől is kapu szám után azt ké-
vánhatjuk csak. 

Az Berettyón innét való hajdúvárosiak, kegyelmes uram 
Újfalun s Gráborjánon kivtil béadták az egy egy tallért, az 
mint magokat feliratták számban, kevés restantia némelyiken, 
az vár szükségére az egy egy köböl búzát a tavasszal béadták 
a várhoz. Immár az buza s egyéb gabonájukbúi, bárányukbúi, 
disznójokbúl, méhekbül nem akarnak dézmát adni, az nagy-
ságod parancsolatja szerént. 

Hanem most gyűlések lészen, nagyságodhoz követeket 
választottak, és nagyságodhoz mennek bé dézmájok felől. Im-
már nagyságod hadja helyben őket is, és nekem is adja érté-
semre, egy erős parancsolatot adván rájok nagyságod ide ki 
had lássák az itthon valók is, hogy nagyságod parancsolatjá-
búl kérem rajtok az dézmát, minden gabonájokból, bárányjok-
ból, disznójokbúl, méhekbül. 

Im ugyan irva küldtem nagyságodnak, kapu szám után 
mennyi élést kévántam ide bé az hajdúkon is, nagyságod meg-
láthatja, az nagyságod kegyelmessége legyen már miben hadja 
mindegyiket s mind másikat, én csak azt kérem rajta, az 
mint nagyságod megirja. 

Az Berettyón túl való hajdúvárosiak Szalontáig s faluk-
beliek egy is nem jiitt az tavasztúl fogva bé, adójukat is bé 
nem adták, immár ha birnánk velek, hódoltatui kellene ükét, 
arra nagyságod derekasabb praesidiumot küldjön. 

Biharvármegyében lévő hajdúvárosiakat kegyelmes 
uram törvénykezésre, appellatiójoknak vitelére Kálióban eről-
tetik, aval akar ják innét őket arra a pártra szakasztani, adó-
zásokat is utána akarják osztán vonni Kállóban innét, nagy-
ságod bölcs tanácsival medeálja, és ha ugy tetszik articulus-
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ban is irassa nagyságod, ha országgyűlése leszen, hogy mind 
törvénykezésre, s min I appellatiójokat Székelyhidra hordozzák, 
még penig az szabad helyeken lakókat is, az hajdúkkal articu-
lnsban irassa az ország, minden gabonájukból, bárányokbúi, 
disznójokbúl, méhekbtil dézmát adjanak, ismét két tallért annu-
atim, vagy annyit a mennyit nagyságod bölcs tanácsival felvet 
mind hajdúkra, kapu szám nélkül szabad helyeken lakókra, 
hogy én is az articulus vigorával jobb módjával exigálhassam 
felvetett adójokat, hogy senki ne difficultálhassa sem az urak 
közül sem más köz rend, hogy nagyságod articulus kivül vé-
tet adót a hódoltságon, a partiamban, s engem is senki ne 
kárhoztasson. Hogy nagyságodat mind ezekkel is kellett búsita-
nom, kötelességem adja, nagyságod mind ezeket kérem aláza-
tosan ne difficultálja megolvastatni, mert ez végháznak szük-
séges dolgai mind ezen forognak. Mind ezekre és ezelőtt be-
küldött irásimra választ várok nagyságodtól. Éltesse és tartsa 
meg Isten nagyságodat sok esztendeig hazánk szerencséjére. 
Datum in Confinio Székelyhid die 26. Septembris Anno 1664. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Boldvai Márton m. p. 

Eredeti. Erdélyi Mtizeuui (Gr, Kemény József Erdély tört. ered. lev. XIII. 
kötet.) 

XC1X. 

Az méltóságos erdélyi fejedelem nekem kegyelmes uram, 
Isten nagyságodnak minden dolgait vezirelje, és boldogúl sze-
rencséltesse, mint kegyelmes uramnak alázatosan kévánom. 

Kegyelmes uram, nagyságodnak hamarsággal kínszerit 
tettem az itt való állapatokrúl értésére adni, Isten kegyelmes-
ségiből és az nagyságod méltóságos instructiójából, Szilvási 
Bálint uram 17. Octobris érkezett az ország adójával, 21-én 
az adót beszolgáltattuk, azon közben az ajándékokat ki hová 
kellett megadtuk, 24. praesentis adák ki az választót, hogy 
innét Szilvási uram mind addig el nem mehet, valameddig az 
füvezértül választ nem jü, mely dolog nagyságodnak értésére 
lévén, nagyságod kegyelmes tetszéséből a ftivezírt megtalálja, 
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mivel az mely kapicsi fíívezír szolgája, ki az adóval jött bé, 
itt benn vala, hová érkezett mindenütt, rút szóval és nagy 
morgással volt nagyságod és az ország felől, vettem is eszem-
ben, az csausz passa engem ilyen szóval illetvén, minthogy 
az fejedelmed igíretit meg nem küldötte, hiszem ugy lehet az 
urad fejedelem, ha az császár kupujában lévőknek, éjjel és 
nappal azoknak ha kedveskedik, itt pediglen kegyelmes uram 
nem ártana, ha nagyságod két vagy három jóakarókat csi-
nálna, volnának az divány-ülő vezérekben, ha nagyságod 
extraordinarie valamelyiknek kedveskednék, mindazonáltal 
ez az nagyságod tetszésében áll, az kajmekám ajándéka is 
igen kevésnek tettszett a három száz tallér, a két kupa ; ugyan 
ezen ftivezir ö nagysága az adóval béjött szalgája most ment 
el a füvezir felé, hanem ha lehetne nagyságod méltóságos le-
velivel előzhetné meg, mert tudom ha ü hamarébb oda érkezik 
eleget fog morgani. Kegyelmes uram, békességríil való hireket 
is 9. Octobris hozának : hogy némettel frigyek volna, és bé-
kességet tractálnának, ebbül is ha nagyságod kegyelmes tet-
szise, oda fel is irna nagyságod, avagy értene egyet, hogy ha 
az bíkessíg concludá Itatnék, az szegíny romlott hazát is ne 
rekesztenék ki az bíkessígbül a felső pártokon, mivel az ott 
való állapot majd arra néz, mi vége lészen az felső végezések-
nek. Szilvási uram megtartóztatását is nagyságod csak ennek 
vélheti, hogy az kajmekám itt az császár kapujában füvezir ö 
nagysága dolgaira szorgalmatosan vigyázván, ugyancsak a 
füvezirre apelláltatta a választ onnat jüjön ki elsőbben. E mel-
lett nagyságodhoz mint kegyelmes uramhoz alázatosan folya-
modván, míltoztassék ez könyörgő suplicálásimat meghallgatni, 
bizony dolog, hogy a nagyságod kegyelmessígibül ide az ta-
nulásnak experiálását küldöttem volt, de itt benn iidveztilt 
Jankó uram ideiben kínszerittettem az nagyságod szolgálatjá-
ban foglalatoskodni, mivel itt az nagyságtok szolgálatja tol-
mács dolgábúl majd megfogyatkozott volt, annak utána ujob-
ban az nagyságod méltóságos parancsolatja irkezvén, hogy 
mindenekhez ugy alkalmaztassam magamat, hogy az nagysá-
god míltóságos szolgálatjának fogyatkozása ne légyen, mind 
ez ideig vikony tehetsígem szerint, semmimben el nem mulat-
tam, mint megtudhatják mondani az kik ide jöttek nagyságod 
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kegyelmes parancsolatjából, ba lílek szerint akarják megmon-
dani, mostan pedéglen Szilvási uram ü kegyelme verbális com is -
sióval maraszt ez jövendő esztendőre, mely miatt noha én nekem 
szolgálnom kell, akár itt létemben akár ki menetelemben ugyan 
csak szolga vagyok, de nagyságod méltóságos kegyelmessé-
giböl tudhatja, hogy az ilyen állapotban lévő szolgálat, nagy-
ságod míltóságos szemílyinek megviselísíben költség nélkül 
nem lehet, noha eddég másfél esztendőtől fogva, mind az mi 
kevés költsigem magamnak is volt, nem szántain az nagysá-
god míltóságos szolgálatjában elkölteni, de hogy ezután én is 
az költsígbtíl kifogyatkozván, ne talám valahol alkalmatlansá-
gom miatt fogyatkozás esnék, mely alkalmatlanságot el akarván 
kerülni, nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatosan 
könyörgök, míltóztassék jobb a lkalmatossággal Iívőt békül -
deni az nagyságod míltóságos személyinek megviselésíre. 
Ezek után Isten ü felsége nagyságodnak minden dolgait bol-
dogul kívánsága szerint szerencséltesse. Költ Drinápolyban 
25. Octobris 1664. 

Kegyelmes uram nagyságod miltatlan szolgája, még 11, 
Bránkovics György m. p. 

Kívülről : Excellentissiino Principi Domino Domino Michaeli 
Apafi Dei gratia Principi Transylvaniae partium Regni Hungáriáé 
Domino et Siculorum Comiti etc. Domino, Domino mihi elemen-
tisaimo. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kern. József Erd. tört. ered. lev. XIII. kötet.) 

c. 
Ilyen elmélkedés Székelyhíd megmaradása felől. 
Mivel római császár ü felsége keresztyén császár és egy-

szersmind magyar király, az fővezér kévánságára, ha szinte 
az békességben arra reá ment is, hogy Székelyhíd vára elliá-
nyassék, ü felsége nem tart ellent benne, de senki annyit nem 
segíthetne Székelyhíd megmaradásában, mint császár ü felsége, 
azért a mennyiben a békesség punctomi és maga méltósága 
is meg nem bántatik, ilyen erős végházért, ki ugyan Magyar-

I P 
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országban vagyon, minden ez hely javára, hasznára megcse-
lekszik elhittem, igy elmélkedtem azért én errül: 

Hogy az nemes ország, és az mi kegyelmes urunk ő 
nagysága, bizonyos igaz hazafia által, császár ü felségét ta-
náltatná meg, és magyarországi palatinus és Zerényi Miklós, 
és több nagy uraknak ü nagyságoknak is adnák értésekre, 
Székelyliid vára mely nagy kár ha elhányatik Erdélynek, és 
ez nagy darab tartománynak, hanem palatinus uram és Zeré-
nyi uramék, cancellarius uram ő nagysága által császár ő fel-
ségét tanálnák meg, és csak erre az egy dologra birhatnák 
római császárt ü felségét, hogy mig az nemes ország az főve-
zért, a hatalmas császárt megtalálná ez igaz ratiókkal Szé-
kelyliid megmaradása felöl, tehát addig császárnak ő felségé 
nek fel küldvén az Ali passa hitlevelének páriáját, és abbúl 
a párbúi mutatnák meg, és hitetnék el ő felségével, micsoda 
illetlen, hite ellen való dolgot kévánt békesség punctumában 
az fővezér, hogy Székelyliid elhányassék ; ez kévánság egész-
len, az hatalmas császár akkori főszerdárjának képét visel-
vén hatalmas császárnak Ali passa, ugy mint szinte most a 
fővezér hogy föszerdárja volt hatalmas császárnak, amaz is 
szinte ugy föszerdárja volt ugy mint Ali passa, és Váradot 
hogy megadták, akkor császár képében erős hitlevelet adott, 
hogy Váradon kivül minden uraknak és annál inkább az or-
szágnak kastély it, várait Váradon kivül szabadosan engedi 
birni mindenek jószágát, Várad várával contentus lesz, minden-
nek birni engedi várát, kastélyát, az egy Váradon kivül. 

Es mind palatinus urammal és Zerényi urammal, can-
cellarius urammal megértetni. 

Az után ö nagyságok is még császár ö felségével meg-
értvén, és ő felsége tanácsival, mivel tanács nélkül római csá-
szár ü felsége semmit sem cselekeszik, ezen kellene instálni 
császár ő felsége előtt csak. 

Hogy császár ő felsége irna ilyen formán mind az főve-
zérnek, mind penig az portára császár ő felsége agensinek, 
hogy császárnak, diván iilö vezéreknek adná értésére, az 
levél formája ilyen lenne, kit császár irna, az fővezérnek azt 
irná ő felsége Székelyhíd vára állapotja felől. 

Hogy mivel az vezér kévánta elhányását Székelyhíd vá" 
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rának, kiben ü felsége ellent nem tart, mivel Erdélyhez való. 
de abbúl becstelengégére való dolgot lát kijüni mind az főve-
zérnek, mind penig török császárnak magának ; mert keresz-
tyén fejedelmeknek ez értésekre adatott, az egész világra ki-
bocsáttatott az váradiaktúl, hogy Várad várát ki Erdélynek 
dicsösségesebbik végházát, Ali passának, akkori török császár 
képebeli vezérinek, minden hadainak főszerdárjának, erős, 
pecsétes czimeres hitlevelére adatott meg Várad vára, ugy hogy 
az igaz teremtő Isten szent nevére, és az Mahumet profeta 
vallására, és az császár fejéré, életére megesküdt hitlevelére 
adatott ki, hogy ha megadják Váradot törők császárnak, Vá-
radon kivül sem kastélyt, sem várat többet Váradnál, ahoz 
szolgáló jószágnál, akkor Váradhoz szolgáló faluknál nem ké-
ván török császár, hanem Váradon kivül, minden uraknak vá-
rait, kastélyit szabadoson megengedi birni minden jószágok-
kal, és Váradot erre az erős hitlevelére Ali passának adták 
meg, mely hite és hitlevele főszerdárjának, képebeli embere 
lévén császárnak akkor Ali passa, annyit tészen, mint császár 
hite vagy most fővezér maga hite, császár képe lévén, minden 
keresztyén fejedelmeknek az Ali passa levelét elkttldözvén a 
váradiak, mi nekünk is elküldték azok, és hogy Szekelyhid 
várát elhányatni kévánja, aval birni békességesen nem enged-
ned, és az Ali passa hitlevele ellen lenne, és ha homályban 
hozatnék az Ali passa Várad megadásáért adatott hitlevele, 
meg nem tartásával török császár hite is, ha az ugy lenne és 
aval homályban hozódnék. 

Immár ezt az Székelyhíd elhányatása felől való ké-
vánságodat megértvén, keresztyén fejedelmek megütköztek 
abban. 

Azt mondván hogy ha Ali passa hitlevele meg nem áll, 
mint akkori főszerdárjának császárnak,-tehát kegyelmed is 
főszerdárja lévén császárnak, mint állhatna meg utánad való 
főszerdárja császárnak, azt meg elbontaná ki képtelen dolog 
lenne, és császárnak is magának becstelenségére lenne; azért 
megengedjük elhányatni, de jobb császár böcsületire, magad 
böcsületire is vigyázni, hogy nem mint végbeli török vitézek 
ezbéli kévánságokat nézvén, ebben nekik engedni, mert ük 
nem tudják, hogy tiz olyan várnál is, nagyobb császár képe-
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béli emberinek erős hiti, annak megállani, előtted való császár 
főszerdárjának hitit kegyelmed ne bontsa el, mert utánad 
következő főszerdárja és fővezére meg ugy bontaná el az ke-
gyelmed kiadott hitlevelét, ha az megengedtetnék és igy 
osztán senki nem hihetne kegyelmeddel való végezésnek, annál 
inkább hitlevelének. 

Azért magának is császárnak azt elsőben értésére kell 
adnunk, hogy ezt már értvén minden keresztyén fejedelmek 
meg ne ütközzenek, hanem hihessenek császár főszerdárja 
hitinek. 

Igy avval ennél értelmesben ha császár ö felségét arra 
vehetné az ország és palatinus uram ö nagysága, és több urak 
aval is aztán ez az fővezér megszégyelvén magát, lehadná 
Székelyhíd eltöröltetését, aval is édes hazánk javára való 
jó dolog jiine ki belőle, solicitálván az orság is a fővezért és 
hatalmas császárt is felőlle. 

Sőt hogy császár ü felsége az portára is írna az ágens-
nek, irna császárnak, ezt jelentené meg, és divánban is hogy 
az Ali passa hitlevele minden részeiben állana meg, az főve 
zérnek is ugy irna császár ü felsége, hogy mindenekben az 
Ali passa hitlevele állana meg, mert ha az megállana. sok 
urak és szegény nemes emberek jószágokat bírhatnák Szé-
kelyhíd honnyában, ha megmarad az országnak ez utakon. 

Kérlek édes öcsém, hogy ezt az én elmélkedésemet ol-
vasd kedvesen, és az tanácsuraknak kinek kinek mutasd 
meg, és urunknak is ő nagyságának mutasd meg, Székelyhid-
ért cselekedjél mindent. Datum ex confinio Székelyhíd die 
13. Novembris Anno 1664. 

Boldvai Márton ni. p. 
Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdélyi tört. ered. lev. XIII. kötet.) 

Cl. 

Székelyhíd megmaradásárúi való elmélkedés. 
Mint maradhatna meg és mint kelle veszedelmire 

kévánkozó igyekező fővezér kévánságának ellene állani és 
az fővezérrel el is hitetni, mind penig hatalmas császárral, 
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hogy hite ellen lészen, ha kévánni fogja elhányatni Székely-
hidat, erővel Erdélyországátúl aval elszakasztani. 

Én az nemes országnak, az tanácsurak ő nagyságok-
nak irtam arrúl, hogy Jenőt akkori szükség idején, akkori fe-
jedelemttil Bethlen Gábortól kévánta az török nemzet nekik 
megadni, és nem obtiniálliatván különben fejedelemséget, oda 
igirte volt is, de minthogy az ország háza volt, az ország nem 
adta, és magát aval megmentette, és mind addig futotta az 
ország, a portát meg engesztelték, soha meg sem adák; most 
is egyéb utat nem látok benne, ország erős végháza Székely-
híd, és az ország ha felveszi igyét, mint ország házának, 
az mi kegyelmes urunkkal együtt náliamnál sok ezerszerte 
többet tudó, igaz hazáját szerető emberek vadnak, uram az 
országban, és én is irtam vagy két okot és igaz ratiókat, kivel 
is kellene stabiliálni, Székelyhíd vára, hogy el ne hányassék, 
mert ország háza, az ország és tanácsuraknak is ő nagysá-
goknak irtam, többet jobbat ha fellelnek ü nagyságok, kit 
elhittem, hogy ti nagyságok is arra adván elméjüket, lelhet-
nek jobbakat, nem azért is irtam, hogy ő nagyságok nem lel-
hetnének jobb ratiókat, hanem hogy én tülem jobb ratiók ily 
hirtelen ki nem telhetvén, arra való alkalmatosságot adjak 
minden hazája szerető uraknak, hogy ily szép, erős végházá-
ért az országnak, ennek megmaradásáért édes hazánk ke-
gyelmes urunk kezénél, hogy megmaradhasson, arra való igaz 
okokat, ratiókat, hogy kiki keressen, arra adja elméjét, hogy 
mind fővezér előtt, hatalmas császárunk előtt azon igaz rati-
ókkal oltalmazhassa az ország és állathassa meg azokkal az 
igaz ratiókkal, hogy méltóságának mind az fővezér maga hi-
finek, mind hatalmas császárunk hite homályban hozatnék, az 
világon minden keresztyén királyok, fejedelmek előtt aval, ha 
szabadoson Erdélyországának nem hagyná birni Székelyhi-
dat, sőt elhányatni kévánná, ez innét mutatódik meg, hogy 
Ali passa akkori császárunk főszerdárja, császár maga képe 
erős hitlevelet adott Várad vára megadásáért, hogy mindennek 
Váradon kivül várát, kastélyát szabadon engedi hatalmas 
császár birni minden jószágával együtt és hatalmas császár 
képét viselő főszerdárja lévén ezen Ali passa, az eget földet 
teremtő Isten nevére, az szent Mahumet próféta vallására és 
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hatalmas császárunk áldott fejére megesküdt Ali passa Vá-
radért, hogy megadják, errül pecsétes czimeres hitlevelet 
adott. 

Erre a hitlevélre adatott meg Várad vára hatalmas csá-
szárunknak, immár ez ellen az Ali passa hitlevele ellen, ki 
hatalmas császár képe akkori főszerdárja lévén, annyit teszen 
hitlevele, mint magának hatalmas császárunknak hite és hit-
levele, és az mint irám Váradon kiviil, minden uraknak annál 
inkább az országnak várait, kastélyit szabadon megengedte 
birni, Várad várával dicsősségesbik részével hazánknak meg-
elégedett. 

Már ez hitlevél az egész világon lévő keresztyén kirá-
lyok, fejedemek, és minden nemzetségek közé kibocsáttatott 
és evei az egygycl Székelyhid vára elhányatásával, és hogy azt 
az országtúl szabadon nem bírásával,ha olyant kévánna, akarna 
a fővezér, aval homályban hozatnék, hatalmas császár fővezé-
rének, szerdárjának maga képebéli emberétül kiadatott erős, 
pecsétes czimeres hitlevele meg nem állásával, felbontásával 
hatalmas császárunk hite is homályban láttatik jtini vele. 

És ha az felbomlódnék, ez elhirhednék az egész világon 
lévő minden nemzetek, királyok fejedelmek, hogy hogy hi-
hetnének ezután fővezér ő hatalmassága és főszerdárja hité-
nek, hatalmas császárnak is, ha Ali passa erős hitit meg nem 
állanák, valamely punctumában megbántaná a fővezér, akkor 
menten maga hitit bontaná meg, mert ü utána következő 
vezérnek hatalmas császár főszerclárjai még felbonthatná ü 
hatalmasságával való hitlevelit, erős kötésit, és homályban 
hozódván hatalmas császár főszerdárjának hite ü hatalmassága 
hite maga által, abbúl az következnék, hogy semmi nemzetek, 
királyok, császárok nem hinnének hatalmas császárunk fő-
szerdárja, fiivezér bitinek, aval aztán homályban hozatódnék 
hatalmas császár maga hite is, azért erre az Ali passa hitleve-
lére nézve, kit Várad megadásáért adott, hatalmas császárunk 
képét viselvén (mint most a fővezér), nem bonthatja fel ha-
talmas vezér, és nem kévánhatja Székelyhid várát, hogy Er-
délyországa ne birja, annál inkább hogy elrontsa, mert Ali 
passa hite és kiadott czimeres, pecsétes hitlevele ellen la . . . 
Evvel is kellene az igaz ratióval oltalmazni Székelyhid várát 
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az országnak, és az mi kegyelmes urunknak ő nagyságának 
hatalmas császárunk előtt és az fővezér előtt is. 

Producálván Ali passa hitlevelét in specie az hatalmas 
császár előtt az fővezér előtt is annak igaz páriáját. 

Kividről: Székelyidról Ebesfalvára jöti levelek. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Keni. Jószcf Erd. tört. ered. lev. XIII. kötet.) 

CII. 

A Jézust valló nagy fejedelmek dicsekedő öröme stb. 
Mostani erdélyi fejedelem Apafi Mihály barátom, kit Isten jó 
véggel áldjon meg. 

Üdvözletem után barátságosan tudatom veled, hogy az 
oláhországi vajda (Gr) Ligoras(kul) kit felséges urunk annyi 
jótéteménynyel halmozott el, a háládatosságról megfelejtkez-
vén, vele született alávaló, természetét s hajlamait követvén 
megszökött. Ennél fogva ha azon a vidéken hirét hallod, me-
nekülni ne engedd, hanem elfogasd s engem azonnal tudósits. 
Annyi bizonyos, hogy Erdélybe ment s ugy hallik, hogy on. 
nan más országba szándékozik. Jól vigyázz tehát s minden tő-
led kitelhetőt elkövess, hogy kézre kerüljön. E dologban sem-
mit el ne mulass Isten békessége a jó utón járókkal. 

{Kelet nélkül.) 
Belgrádban. 

Oldalt: Köprilizáde Ahmed basa nagy vezér névjegye s pecséte. 

Kivül ezen egykorú jegyzet: Fővezér levele melyet hoztak Ebesfal-
vára, az vajda állapotja felöl. Anno 166 4. 22. Novembris. 

Törökből, az erdélyi Muzeumegylet birtokában.) 

cm. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ke-
gyelmes uramnak Isten nagyságod napjait sokasítsa sziböl 
kévánom. 

Az vajdától ő nagyságától levelem érkezék, írja ö nagy-
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sága, hogy Dragicsán uramtól s véle levőktől azzal vádoltatott, 
hogy az portától elszakadott, és hogy az egész ország neve 
alatt adtak be supplicatiót, mely supplicatióra nézve kegyel-
mes tekintete lévén az hatalmas császárnak, mazullá téteté 
Gligoresco vajdát, szabad választást engedvén az országnak, 
valakit kezességekre vesznek fel, válaszszák s contirmáltatik, 
mely okokra nézve az vajda ő nagysága megírta, hogy az 
vajdánét vigyem oda az hová nagyságtok rendelni fogta volna 
titkos lakását, itt útban is lévén, sok és feles cselédit be indít-
ván és egy hintót is, lebocsáttatván oldal bőreit, inditók ma 
alkony adkort bé ilyen praetextus alatt, hogy maga is bemegyen, 
azonban könnyed szerrel magát Husson felé viszem, mivel ott 
köz helt van, akár Csik felé akár mely felé rendelni fogja 
nagyságtok menetelét, elmehet és mivel penig Dragicsán uram 
és Sorbán uraimék házok népe volt rég Rekosson, ott az hely-
ben csak ő kegyelmek feleségek hire lészen, avagy az sem, 
magát is magyar ruhában öltöztetvén, annál inkább cselédit. 
Az vajda ő nagysága penig ebben az Ítéletben van, az mellette 
való országgal cselekedte, amazok ellen való supplicatiót sok-
kal többen írván, magok kezességére veszik, igaz lesz hatal-
mas császárnak, alig ha maga is közikben nem megyen, az 
mint irja, de ha oda nem menne is, Erdélyben nem jön. 

Sorbán Dragicsán uram öcscsét rendelte az hatalmas csá-
czár helytartónak lenni, ki is elhallgatni nem merte mulatni, 
bemegyen, de vigyázván azért, nem tudom mint lesz, mert 
az vajda is székes helyében van. Az elmúlt' éjszaka kimenteni 
s magával Sorbán urammal Belényesi uram is jelen levén, be-
szélgettem, útját szerencséltettem, azon sok szóval és ratiókkal 
állítván az dolgot, kénszeritettem, hogy valami hamis lelki is-
meretben magokat ne elegyítsék, parancsolatokat nagysá-
godra és az országra ne impetráljanak, az vajdáné avagy ke-
vés jovaira nézve, ki is nagy hiittel megesküvén, mondá bo-
londnak itélcm-é ? Ugy magának avagy maradékinak szerzene 
nyomorúságot, áldván nagyságodat, hogy most is assecurálta 
nagyságod ö kegyelmeket. Én kegyelmes uram nem félthettem 
nagyságodat az vajdáné miá, magok is cselédestől itt lévén, ha 
maga bemegyen is, ötet gondolom Sorbánt hogy válaszszák 
vajdájoknak avagy más két bojér közül egyiket, eléggé jád-
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zattam vele, mentegeié magát gyermekire nézve, ha nagysá-
god kegyelmes parancsolatja í észen, az vaj ciánét Hussonnál 
hagyván, közelijebb jonek ismét magok bázok népihez, vi-
gyázván az alkatmatosságokra, nagyságod tudja nekem lelki 
jóakaróm Dragicsán és Sorbán uraimék, mindazáltal nagy-
ságod kegyelmes parancsolatja. Az vajda ha többet nem ef-
fectuálhatis, ezt akarja, ha csak titkosan is be megyen az por-
tára. onnan osztán jó alkalmatossággal maga mellé ugy hivatná 
feleségét, én megírtam vigyázzon magára, hogy valamint 
kézben akadván roszabbúl ne legyen dolga. Tartsa meg Isten 
nagyságodat kedves jó egészségben. 

Zernyesten 22. Novembris 1(364. 
Nagyságodnak mig él alázatosággal szolgál 

Budaj Péter m. p, 
Eredetije az erd. Muzeumban (Gr. Kemény József Erdély története ered. lev. 

XIII. kötet.) 

C1V. 

Memoriale pro generoso Domino Francisco Stepán. 
Kegyelmed elsőbben is jó kémeket egyben gyűjtvén, az 

mi kegyelmes urunk és az nemes ország parancsolatját decla-
rálja, két hatalmas nemzetek császári között végben ment bé-
kességek, kinek egyik punctuma Székelyhid elrontása, kin az 
mi kegyelmes urunk ő nagysága, sem az nemes ország sem-
miképen nem ellenkezhetvén, kéntelenittetik annak elrontásá-
nak animálni, melyeknek haladását mivel mind az két monar-
cha igy urgitálja, az hazánk derekas veszedelme nélkül sem-
miképen nem jovalhatják, melyre nézve jelentse meg kegyel-
med ö kegyelmeknek, hogy annak elrontására az mi kegyel-
mes urunk ö nagysága és az nemes ország micsoda utakat; 
akar elkövetni, melyre ő kegyelmek is praeparálják magokat, 
és az ott való álgyuk eleiben, és munitiók, egyéb ott lévő bo-
nomok alá mennyi vonó marha és szekér kévántassék, hogy 
arról is idején provideálhassunk. 

Mi formában légyen penig arról való tudósítás, kegyel-
med maga referálja ö kegyelmeknek. 
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Ha az vitézlő rend kiváltképen, az németség dificultálnak 
magok állapotoknak mivoltát, kegyelmed bizvást assecurál-
hatja, ha az lészen kedvek, hogy római császár ő felségéhez 
redeáljanak, ő felsége részéről is minden securitások és illendő 
becsületek meglészcn, ha penig Erdélyben való menetelhez 
lészen kedvek, abban elégséges securitások adatik. Az ma-
gyar vitézeket is Boldvai urammal együtt, és az több tisztek-
kel együtt bizvást biztathatja az mi kegyelmes urunk kegyei-
mességével. 

Ha az dologban, melyet nem remélliink, (az igaz okos-
kodás is azt meg nem engedvén, holott ha egy ország kénte-
lenittetik két monárcha végezésének engedni, nem lévén sen-
kihez való bizodalmok) refractariuskodnának, kegyelmed meg-
mondja, igen meglássák mit cselekesznek, mert azzal mind 
magoknak mind az szegény hazának veszedelmet szereznek 
mind az két nemzetségtől. 

Szathmár die 25. Novembris Anno 1664. 
Eredeti fogalmazvány. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. hv 

XIII. kötet.) 

CY. 

Memoriale pro Generoso Doomino Francisco Stepan. 
Kegyelmed elsőben is ő kegyelmeket egyben gyűjtvén, 

az mi kegyelmes urunk és az nemes ország parancsolatját dec-
larálja, két hatalmas nemzetek császári között végben ment 
békességek, kinek egyik punctuma Székelyhíd elrontása, kin 
az mi kegyelmes urunk ö nagysága, sem az nemes ország 
semmiképen nem ellenkezhetvén, kételenitteték annak elron-
tásának annuálni, melyeknek haladását mivel mind az két 
monarha igy urgitálja, az hazánk derekas veszedelme nélkül 
semmiképen nem jovalhatják, melyre nézve jelentse meg ke-
gyelmed ö kegyelmeknek, hogy annak elrontására az mi ke-
gyelmes urunk ő nagysága és az nemes ország micsoda uta-
kat akar elkövetni, melyre ő kegyelmek is praeparálják ma-
gokat, és az ott való álgvuk elejében és munitiók, egyéb ott 
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lévő bonomok alá mennyé vonó marha és szekér kivántassék, 
hogy arról is idején provideálhassunk. 

Mi formában legyen penig arról való tudósítás, kegyel-
med maga referálja ő kegyelmeknek. 

Ha az vitézlő rend kiváltképen az németség diffieultál-
nák magok állapotjoknak mivoltát kegyelmed bizonra asse-
curálhatja, ha az lészen kedvek hogy római esászár ö felségé-
hez redeáljanak, ő felsége részéről is minden securitások és 
illendő becsületek meglészen, ha penig Erdélyben való me-
netelhez lészen kedvek, abban elégséges securitások adatik. 
Az magyar vitézeket is Boldvai urammal együtt és az több 
tisztekkel együtt bivást biztathatja az mi kegyelmes urunk 
kegyel mességé ve 1. 

IIa az dologban melyet nem reménllünk (az igaz okos-
kodás is azt meg nem engedvén, holott ha egy ország kétele-
nittetik két monarchavégezésének engedni, nem lévén senkihez 
való bizodalmok) refractariuskodnának, kegyelmed meg-
mondja : igen meg lássák mit cselekesznek, inert azzal mind 
magok, mind] az szegény hazának veszedelmet szereznek mind 
az két nemzetségtől. 

Zathmar die 25. Novembris 16(34. 
Eredetije Erdélyi az Muzeum. (GrKemény József Erdély tört. ered. lev. 

XIII. kötet.) 

CVII. 

Fővezérnek szóló levél. Expedita Anno 1664. die 12. 
Deeembris ex Katona. 

Hatalmas győzhetetlen császárunk széles ez világon ki-
terjedt fényes birodalmának fő gondviselő vezére, tekintetes 
nagyságos vezér Cuprili Amhet passa nekünk jóakaró urunk, 
Isten nagyságod napjait sok ezerekké tegye, szerencséjét 
nevelje. 

Nagyságodnak emlékezetébe lehet, parancsolt vala en-
nek előtte nekünk Székelyhíd várának elrontatása felöl, írván 
levelében, hogy a két hatalmas császárok között a szerént vé-
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gezfcetett volna el a békességben; akarván azért az nagysá-
god parancsolatjának engedelmeskedni, bogy annál illendőb-
ben és haladék nélkül végbe mehessen annak a megnevezett 
várnak elrontatása, Erdélynek innét belől volt részeibül aka-
runk bizonyos számú lovas és gyalog hadat kiindítani Szé-
kelyhíd felé, melyet szükségesnek Ítélünk nagyságodnak meg-
jelenteni, hogy tudhassa nagyságod, minemű dolgokban le-
gyünk foglalatosak és azoknak az hadaknak kimenetele mi-
csoda okra nézve leszen. Egyéb dolgokban is hatalmas császá-
runk szolgálatára készek vagyunk, várván hatalmas császá-
runk kegyelmességét és a nagyságod jóakaratját fejünkre. 
Tartsa Isten nagyságodat jó egészségben. 

Egyet az tihajának e szerént. 
Mást Baló uramnak is kell irni. 
Kivül : A. 1664. 12. Decembris Expedita az fővezérnek. Katona. 

(Az erdelyi volt kir. főkovmányszék levéltárában levő minutából.) 

CVIII. 

Illustrissime Domine amice observandissime. 
Ex literis continui nostri oratoris, hodie nobis redditis in-

telleximus, esse quosdam, qui coram potentissimo vezerio men-
tiri non erubuerunt, Gregorium Dikam per regnum Transylva-
niae aut transivisse, aut ex consensu nostro in isto Regno occul-
tari, qua in re innocentiam nostram Vestrae Illustritati aperire 
necessarium censuimus ; Vestraillustrissima dominatiolper dili-
gentem inquisitionem intelligere poterit praedictum Vajvodam 
per Moldáviám transisse, utrum ibi substiterit, aut aliorsum 
iter suum direxerit scire possunt illi, qui sunt viciniores ; uxor 
autem Vajvodae, quae puerperio adeo est vicina, ut intra de-
cern, aut viginti dies futura sit in partu, ingressa est in Tran-
sylvaniam absque requisitione et annuentia nostra, quam dum 
in hoc regnum ingressam intelleximus, jussimus, ut statim sub-
sistat, Oratorique nostro demandavimns per litteras ut Vestrae 
Iilustrissimae Dominationi significet, quod etiam 11011 praeter-
misit, nos bonis ipsius manus adinovere noluimus, quamvis ex 
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relatione aliorura intelligimus cum pauca tantum supellectili 
earn esse, marito ipsius procul dubio secuin quod habuerat au-
ferente. Absit quin a nobis ut a fidelitate alienum quiquam fa-
ciemus, Vestram quocirca Illustritatem summa cum confidentia 
rogamus in causa tam justa contra aliorum mendatia dignetur 
nobis patrocinari, si res scriptis nostris contrariae depraehen-
sae fuerint sane nocentes agnoscamur, sed in Deo et justitia 
nostra spem collocamus, non secus, verum juxta informatino-
nem nr strain vestras Illustrissimas Dominationes negotium to-
tum experturas. Cum de cetero felicissimam vitam precor Da-
tum. Illustrissimae Vestrae Dominationis Amicus servire para-
tissimus. 

Kiaiil: 1664. 14. Decembris. Katonaból az fővezér kihajáuak irt 
levél párja. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levéltáréiban levő minutából.) 

CIX. 

Interpretatio Litterarum Potentissimi Imperatoris Turca 
rum ad Illustrissimum Principem Transylvaniae Michael. 
Apafi etc. 

Rex Mehmed filius Regis Ibrahim semper Augustus. 
Gloriose Princeps inter Magnates Christianos Honorate, 

inter Principes Messiae Religionis, moderator rerum publica-
rum Nationis Nazaritanae, Princeps Transylvaniae Michael 
Apafi sit tibi faustus finis, per hoc Excelsum ac Imperiale 
Bymbolum notificatur, cum propter aliquas controversias 
inter Nos et Romanorum Imperatorem pax interrupta sit, 
et ab utraque parte bellum ac armorum vigor successissent, 
tarnen propter quieteni utriusque partis subditorum, denuo 
alma pax in X. Articulis conclusa, et, ab Utraque parte chiro-
graphis permutatis, Diplomatibus etiam ratificata ac confirmata 
est, ex Articulis vero in praedictis Diplomatibus insertis pri-
mum est, ut Arces vel Palancha a Romanorum Imperatoris mi-
litibus in Transylvania occupatae, Prineipi ac Proceribus Tran-
sylvaniae restituentur, et in uno momento utriusque partis 
exercitus ex Transylvania exeat ac ex - confiniis recedat. 
Alter vero Art. est, quod ad praecavenda mala utriusque 
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partis Regnorum Arx Zechellied et íortalicia ejus demolientur, et 
solo adaequentur et in posterum nullo modo neque aliquo prae-
textu deutraque parte neque a nemine alio reaedifieari, restau-
rari, vel munitione militum vel armornm muniri possit. Haec au-
tem ut supra citato modo in effectu perveniant, et uíi inclusum ac 
insertum est in utriusque partis Diplomatibus effieiatur, ut scili-
cet ArxZechelhed demolietur, Arces vero Transylvaniae a militi-
bus Germanis occupatae sibi ac Proceribus Regni restituantur, 
missus ac subordinatus est homo lidelis ac aestimationis dignus 
ex parte Glorississimi ac Magnificentissimi Christianorum 
Principis Romanorum Imperatoris, ex parte nostra quoque Exce-
lentissimus ac Imperiali mittitur onoratus Princeps, ac pridem 
purpuratus Bosnae Hassan (cujus honor sit perpetuus); quando 
ergo (uti declaratum est in utriusque partis Diplomatibus) mi-
lites Germani ab Arcibus et Palaneis Transylvaniae exibunt, 
et eas sibi et proceribus Regni restituent, tu quoque possidebis 
illas sicuti possides ceteras partes mei Regni Transylvaniae 
et custodebis eas. Fortalicium vero Zechelhed simul cum for-
taliciis ejus cum scitu praedictorum Comissariorum demolire 
ac solo adaequare curabis, ac in posterum, neque ab utraque 
parte, neque a te, neque a Transylvanis, neque a nemine alio 
reaedificari aut reparari, vel milite aut armis muniri possit, 
neque alio haec faciente permittere. Ideo prodiit hoc meum 
Excelentissimum comandamentum, et jubeo, ut quando perve-
niet, fiat sicuti jubeo in hoc Magni aestimationis meo Coman-
damento, acuti inclusum est in utriusque partis diplomatibus, 
quando Germani milites exibunt ab Arcibus et Palanchis Tran-
sylvaniae et illas tibi et proceribus Regni restituant, tu quoque 
possidebis illas sicuti possides ceteras partes Regni mei et custo-
dias. Praedictam vero Arcem Zechelhed et íortalicia ejus cum 
scitu praedictorum duorum Comissariorum demolire ac solo 
adaequare curabis, et nunquam in posterum ab utraque parte, 
neque a te, neque a Transylvanis, neque a nemine ullo reae-
dificari vel reparari, aut alio modo sub praetextu aliquo milite 
vel armis muniri permittas, ac in posterum accurate observa-
bis Almam Pacem ab utraque parte conelusam ac ejus Éxcelsa 
Diplomata, et huius sancti ac obedientiae digni Comanda-
menti mei sensum Imperialem, et plurimum cavebis, ne horum 
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omnium contra aliquid velle aut efficere. Ita esse certe scias, 
et fidem praestes sancto ac Imperiali nostro signo. 

Dabantur in Alba Graeea in medio Deeembris A. 1070. 
Hussain vidit. 

(Egykorú fordítás mely Mike Sándor ur tulajdona.) 

ex. 
A Jézus vallásán lévő fejedelmek dicsekvése stb. nagy-

méltóságú barátom és szomszédom Apafi Mihály erdélyi feje. 
delem, kit Isten jó véggel áldjon meg ! 

Barátságos szomszédi köszönetem stb. után arról kiván-
lak értesíteni, hogy ennek előtte követképen hozzám küldött bi-
zodalmas embered, őszinteséggel irt leveledet, kezemhez szol-
gáltatta. Szegénységet pártoló s békeszerető nemes lelked által 
sugallott tartalmából megértettem a mint irád, hogy a határ Hal-
mas (Almás?) táján esik; hogy ama falvak behódolásakor a 
határ szabályozása végett egy kapucsibás agát küldött ki a fé-
nyes porta s egyszersmind törvényes híidset is lett kiadva; hogy 
a mi részünkről való eminek átlépvén a határt néhány falura 
rá mentek s egy a ti részetekről való ráját elhurczoltak. Én 
mihelyest Jenőre mentem ezen ráját magam elé hozattam s 
neki a tőle elvett egyet mást hiány nélkül visszaadatván, sza-
badon bocsáttottam. Azonban a ti részeteken levő falvakbeli 
szolgáitok (zabti) néhány rájánkkal s holmieikkel szintén ezt 
mivelték. Én tehát mind a rájákról mind elvett bolmieikröl 
összeirást (defter) készitteték s ezt vállalkozó agáink köziil 
való derék Sábán agánknak átadván, öt követségbe hozzád 
küldöttem. Megérkeztével azért a szegény ráják elvett jószá-
gát a defter és nevezett követemnek adott parancsolatom ér-
telmében te is adasd vissza s a jó békesség kedvéért bocsá-
tasd őket szabadon. Követemet pedig az őt megillető becsület-
tel fogadván, visszatértekor egy értelmes embereddel kisértesd 
el, kivel együtt jöjjenek egyenesen Ilalmas felé. Akkorra in-
nen is egy törvénytudó kadi fog oda küldetni, kivel a határt 
megvizsgálják s az ezen törvénytelenség elkövetőinek bűn-
éről biztos tudomást szerezzenek, hogy ezen túlra a nieg-
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állapított határ megsértése szigorúan tilalmaztathassék. Egyéb-
iránt kedves barátom ! hogy levelein üres és híjába való ne 
legyen, a köztünk levő őszinte barátság folytán egy lovat is 
küldök ajándékul, fogadd jó szívvel. Óhajtom, hogy barátsá-
gunk tartós legyen: többire nézve Isten áldása legyen a jó 
úton járókkal! 

Oldalt-. KYiszim vezér passa jenöi mühafiz névjegye s peeséte. 
(Kelet : 1664—65, közt. 
Kivül: Magyarul : Temesvári basa levele. 

CXI. 

Ad Magnificum et Potentissimum Vezerium supremum 
Michaelis Csepregi legati Transylvaniae, et ejus Principis, hu-
milime porrecta supplicatio. 

Magnifice ac Potentissime Vezerie, afflicti et contriti liu-
jus regni conditio ad magnificentiae Vestrae, ac invictissimae 
Caesareae Majestatis aditum administravit audaciam tum reg-
nicolis tum Principi nostro Magnificentiae Vestrae, ac invi-
ctissimi Caesaris in litteris ipsorum gratiosissime commendata 
gratia, in quibus clementer promittitur, quod si Princeps una 
cum regnicolis suis in fidelitate erga Caesaream Majestatem 
permanserit, contra omnes hostes protegitur. Potentissime Ve-
zerie, toto ab ipso tempore dum Deus ipse omnipotens ex di-
vina sua dispositione regnum Transylvaniae, cum partibus 
regni Hungáriáé sibi incorporatis Caesareae Majestatis impe-
rio subjccit, ab eo toto tempore, regnum hoc Transylvaniae, 
cum partibus Hungáriáé sibi incorporatis tributum ordinarium, 
in aerarium Caesareae Majestatis simul et una administrari 
curavit, et omnem ordinantiam a Principe Transylvaniae de-
pendendo habuit ac lege etiam aequabili usus est, imo si 
quando Caesarea Majestas demandavit, vei quavis oceasione 
necessitas postulavit, Caesareae Majestati accinctis gladiis in-
servivit, ad quod comprobandum sit proximnm exemplum et 
testimonium, certamen celeberrimum Magnifici olim Domini 
Passae Szejdi penes arcem Gialu celebratum, ubi Vice Comi-
tes Comitatuum Craszna, Szolnok medioeris et Dobociensis 
penes fidelitatem Caesareae Majestatis, in proelio cecidere, 
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quae partes Hungáriáé, magna cum parte Transylvaniae nunc 
ad arcem Varad sunt occupatae, super qua occupatione, an-
tea etiam regnicolae, una cum Principe Caesaream Vestram 
Majestatem requisiverant. Sed quia onus occupationis finmm 
regni Transylvaniae nihil cessat, coguntur regnicolae, ad 
gratiam Magnificentiae Vestrae denuo accedendo humilime 
super eo orare, quod Magnificentia Vestra dignetur denuo de-
mandare Passae Varadiensi, quod donee juxta gratiam Magni-
ficentiae Vestrae semel promissam limites regni, in legitimam 
rediguntur rectification em, ab ulteriori depopulatione et finium 
regni occupatione cessaret, quod liac ratione, tributum etiam 
Caesareae Majestatis ordinarium, Princeps Transylvaniae pro 
parte ipsorum cedens eo commodius recolligere posset, quando 
quidem potcntissime Domine Vezerie, si ista pars regni Tran-
sylvaniae excluditur, tertia regni pars occupabitur, et tributum 
potentissimi Domini Caesaris unde posset administrari, quando 
quidem tributum regni augitur, et termini regni diminuuntur. 
Sed quod majus, modo lioviter, quales literae ad novam sub-
jectioncm praestandam sunt exmissae, in Comitatum Szaran-
diensem, e Civitate Belenyes et Vascoh, Magnificentiae Tuae 
humiliter indico, haec est privata miseria regnicolarum; sed 
ut Princeps una cum regnicolis, in compilandis Caesareae Ma-
jestatis tributis commodior esse queat, juxta antiquum usum, 
permittat exponi vexilia tricesimalia in istis locis, ubi antea in 
ditione Caesareae Majestatis in regno tributario tricesimae 
exigi solebant, utpote in partibus Hungáriáé Debrecini, Hid-
vegli, Nagifalu, Zilali et Thasnad : in Transylvaniae autem, 
in Sibo, llidalmas, Sombor, Banfi-Huniad, quibus in locis pro-
pter dirissimas Armationum perturbationes, vexilia tricesima-
toria Principum exponi 11011 potuerunt, haec est secunda injuria 
regnicolarum. Tertio, ab occupatione arcis Varad, multis no-
bilium regni, precipue successoribus Gabrielis Bethlen jura 
possessionaria avitica. ad solvendum Caesaris tributum non 
peraiittuntnr, quod rescientes superioris Hungáriáé ordines, 
Szenderienses una cum Palatino et coeteri coufines arccs, op-
pidum Vyfalu, quod esset Domini Damasciani Betthlen, una 
cum quatuordecem pagis, occupando possident, fidelibus autem 
Caesareae Majestatis in ditione Giulajensi existentibus, possi-

1 2 * 
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deri non permittunt, similiter et de hac re etiam Magnifieentia 
Vestra ut demandare dignetur humiliter oramus. Quarto, quod 
milites Imperatoris Invietissimi Caesaris, penes Principem 
existentes, victualibus ipsis datis, justo ordine utantur, prout 
tempore Passae Ibraim. Ac in ordinantia quarteriorum depen-
deant a Principe, qui arceat ipsos, ne passim hinc et banc di-
vagentur et cessent, etiam ne super pauperes homines insolitas 
exactiones faciant, super ea etiam re ut demandare dignetur, 
oramus. Quinto, ordines regni Saxonicales, onerantur diversis 
et inordinatis exactionibus et oneribus, nam post discessum 
Passae Ali, dum milites Turcici in regno hoc adsunt, non so-
lum victualibus, imo eopiosorum jumentorum suorum ac ho-
minnm amissione (in quibus si Magnifieentia Vestra dubium 
haberet, ad inquisitionem fide dignis hominibus immissis, hoc 
experire poterit, imo quod május si propter incuriam eorum 
nonnulli mancipiorum libertatém adipiscere poterint, extunc 
Domini milites Turcici Principem ac Praelatos regni solent 
infestare, prout vei saltern in hoc reditu meo propter unum 
tempore Passae Sejdi eliberatum mancipium, molestatus est 
tarn Princeps, quam fideles ejus. Itaque ut Magnifieentia Tua, 
lachrymosam hanc vicém regni clementibus intueatur oculis, 
et lacrymas dignis exaudiat auribus, et sapienti judicio consi-
deret et quod tributum regni hactenus ordinarium, hactenus 
administrari nequivit, non ex contumatia, sed ob infirmitatem 
Principis et regnicolarum, et recensitarum dificultatum obsti-
térit impedimentum. Quod incommodum regni, Principisque 
Dens ipsi omnipotens, ac per eum Invictissimus Dominus Cae-
sar noster, ac per eum Magnifieentia Vestra rectificare ac re-
mediri poterit, hoc idem promittens Magnifieus etiam Dominus 
Vezerius, Ali Passa, in literig suis civibus civitatum regni 
Transylvaniae tempore electionis Domini nostri Clementissimi 
Principis missis, quarum iiterarum autentica paria, in conspe-
ctum Magnificentiae tuae obtuli pro testimonio. Deum ipsum 
vivum, pro Magnifieentia Vestra, tani in terris hic, quam pro 
foelici successu futurae vitae, humiliter exoro, ut haue meam 
supplicationem clementi dignetur responsione remittere ; quan-
do quidein Domini regnicolae, una cum Celsissimo Principe, 
magna cum fiducia et spe expectant, gratiam Magnificentiae 
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Vestrae promissam ad sese effundi et pacem a longis temporis 
spatio optatam lucrari. 
Eredeti. Erdélyi Muzeum (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. lev. XIV. 

kötet.) 

CXII. 

Memoriale. 
1.) Mostan az Ali passa hütlevelén, melyet Várad fel-

adásakor adott mindenekelőtt az dolgot fundálni s attól rece-
dálni nem kell. 

2.) Az mi kegyelmes urunk választásának előtte, csak fe-
jedelem választassék, Ali passa & nagysága czamuslán passa, 
és az gyulai bég ő nagyságok által, olyan Ígéretet tött, ak-
kori Csepregi Mihály által, hogy az határ kimutatódik az or-
szág kévánsága szerént. Az ötszáz ezer tallér elenyésztétik. 
Az adó az elébbeni mód szerént leszállittatik. Az lejendö fe-
jedelemnek az athname megadatik. 

3.) Az mi kegyelmes urunk fejedelemségében az por-
tára beküldött első követeknek, kik az adóval mentek volt 
be, felséges császárunktól s mind az fővezértől Ali passa htit-
levele szerént igértetett Erdélynek állapotja. 

4.) Mind az mi kegyelmes urunknak, mind az váradi 
Húszaim passának fővezér urnák levelében iratik, hogy ha-
talmas császárunk akaratja ellen, egy talpalatni föld Erdélytől 
el nem foglaltatik, hogy penig az váradi passa Erdélyt hódol-
tatja, nincs hatalmas császár parancsolatjából. Azért valaki 
hatalmas császár akaratja ellen Erdélyt foglalni akarja, az 
mit keres megtalálja. Erről urunknak szóló levelét fel kell 
keresni. 

5.) Az mi kegyelmes urunknak fővezértől elbucsúzása-
kor , megígértetett, hogy csak küldje emberit ő nagysága 
Landorfejérvárra, mindenek az ő nagysága kévánsága sze-
rént, az ország javára meglesznek. 

6.) Bátoszéktől mit irt az fővezér az mi kegyelmes urunk-
nak, mind erre s mind több igéretire rá kell emlékeztetni. 

7.) Minthogy az pacificatiónak punctumiban Erdély is 
föl vagyon téve, hogy in pristino statu megtartassék, az fökö-
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vet is j iz végre jő, hogy az effectuáltassék, most vagyon ideje 
az bátorkodásnak, az félelmet posthabeálván, kivel eddig csak 
terhiink nevelkedett. Istentől várván dolgunk boldog végét, 
melyet az athnaméban kell coneludálni. 

Az Piri passa tefterének el kell romlani, mivel az császár-
tól nem conti r mái tátott. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. levél XIV. 
kötet.) 

CX1II. 

Kegyelmes uram méltóságos fejedelem. 
Harminczadik Deeembris Íratott nagyságod méltóságos 

levelét ma reggel alázatosan elvettem, melyben mit irjon s 
parancsoljon alázatoson értem, Baló uram Írásinak continen-
tiájával együtt. A vajdáné kézben kérésének állapotja elég 
szomorú példa; íratja nagyságod, én nagyságodat nem ugy 
biztattam volna, az mint az dolgokat tapasztalja. Én kegyel-
mes uram senkinek is szivét által nem láthatom, hanem a 
kiilsö ajánlásokból az dolgoknak consequentiáibúl, az mit ve-
hettem eszemben, s a mik tülem izentettek, azokat írhattam 
s mondhattam nagyságodnak, s így ha mi hiba lehet az aján-
lásokban, nem én, ki nagyságod szolgája vagyok, velem csak 
írattak s tülem izentek, vétettem, mert én azt mondhatom, Ír-
hatom az mit hallok. 

Bizony dolog kegyelmes uram, maga is az ur ö nagy-
sága az mint eszemben vehettem nem kevés búsúlással értet-
tem nagyságtoknak az ö felsége kegyelmes interpositiójában 
az adó s határ felett való kételkedését, mely concipiálódott 
Baló uram írásából, mint ha az ö felsége residensének nem 
volna még semmi parancsolatja, csudálkozik is rajta, holott ö 
felsége midőn az én nekem azokról adott instructióimnak pá-
riáját felküldötte, azt irta mind azokról parancsol az resi-
densnek, hogy az főkövetnek meneteli előtt is tractálja, mely-
nek már bemenetele sokára nem haladna, ki is gróf Leszli 
lészen, azt mondja az ur ő nagysága, lehet ezeknek oka Szé-
kelyhíd elrontásának halódása, mélyet ugy hitettek el az ud-
varban, nagyságod és az ország szántszándékkal cselekednék; 
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noha arról már ö nagysága elégge igyekezte az udvart csen-
desitni, megirtam az abban forgott bizonyos circumstántiá-
kat, s most is azt jovallja, hogy nagyságod s az ország ne kés-
sók annak elrontatásával, mely ha halad az várakból is az 
német praesidium ki nem hozatik, egészen az paeifieatio ellen 
lészen; és igy bizony nagy veszedelemtül félti az hazát, azonban 
annál nagyobb okot láttatik nagyságod az országgal együtt 
adni mind adójának le nem szállithatására; s határinak az tö* 
röktül beljebb való terjesztésére, mert már nagyságod, az or-
szág iteratis viribus mind két felé megígérvén, amott is dispo-
sitiókat tévén elrontásárúi, subleválván az benne valóknak 
is difficultásokat, mely is mind két félnek értésére lévén, ha 
most kezdené nagyságtok vontatni, annál inkáb az eddig való 
scrupulust nevelné subponálván mind a két fél, hogy az eddig 
való dolgok csak practicák voltak, és igy mind két császár-
nak opponálni láttatnánk magunkat, mert ha nagyságod az 
török előtt azzal valamit akart volna obtineálni, minek előtte 
nagyságodat s az országot az pacificatiónak conditióiról nem 
tudósitotta ö felsége, nem kellett volna annak elrontását meg-
igérni hanem halasztani kellett volna, az dolgoknak ö felségétől 
megértésért is, avagy ha ugyan ezt despectálván, megigérte 
volna is, igírte volna iis conditionibus,most már még az töröknél 
is meglévén az igiret, ha abban változást tapasztal, annál na-
gyobb okot veszen az haza veszedelmeztetésére, mivel már ö fel-
sége részéről is securussá tétetett annak elhányása felöl és 
annál jobb módjával s rendesebben s fundamentomosban le-
het meg az ö felsége interpositiója, nem is látja módját sem-
miképen, azt már mint vontathassa nagyságtok, holott eddig 
az praesidiumnak refractariuskodásán volt az mentség, kik 
is már mint s micsoda conditiókkal annuáltanak annak el 
rontásának, mind két félnek értésére van, hasonlóképen az 
arra rendeltetett hadaknak destinálása, mely dolgokat egy 
szerre ugyan maga irt meg ő felségének. 

Az adóról azt mondja, annak leszállításában való tractá-
lás a fökövetnek bemenetelekor sem lészen késő, akkor is 
lehetvén arról jobb módjával való tracta, az mint hogy az 
minden bizonynyal az fökövetnek instructiójában is lészen. 

Az határ dolgáról bajosabban itíl (jussson eszében nagy-
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Ságodnak arról én nagyságodnak mit mondottam, azoknak 
terminusit az békességnek végben menetelekor kellett volna 
inserálni nevezetek szerint vármegyénkint, de mivel de parti-
cularihus semmit is nem tudhattak, hogy tudják mi is nem 
akartuk, abban esett az elfelejthetetlen fogyatkozás, mert 
ugyan is a mely kénszeritö ok in generali positione az erdélyi 
dolgokat az törökkel beengedte Írattatni, hihetőbb in particu-
laribus is beirhatták volna, (mintZaboles, Zathmár vármegyé-
ket) mert azt mondja bizonynyal tudja maga is, az mit a török 
elkaphat, nehezzen vagy nem is engedi vissza, az mint hogy 
itt Szobócs, Szathmár vármegyében is az mit elkövethet, el-
követi, most is falut rabolván vágtanak bennek, s fogva is 
hoztanak ide be, Kálló felé is most egynéhány száz török va-
gyon, kik is mit, akarjanak, nem tudják : de ugy itili az az ha-
tárjáró török, magától az határt nem járja ki, hanem avagy 
az, hogy nagyságodnak s ide ö nagyságának is ir, mely ha 
lészen, ugy ő nagysága is irni fog neki (noha megértvén, hogy 
nem hozzá hasonló nagy embere jöjjön az török császárnak, 
irt már ugyan jó ideje ö felségének, ha eljő, in isto casu mi 
cselekedő legyen, reménli is arról óránként való válasz véte-
lét, és hogy másnak, amahoz hasonlóbbhoz fog ő felsége pa-
rancsolni, hogy annak nevével legyen az amaval való tracta, 
de ugyan ő nagysága rendelése szerint,) avagy az, hogy csak 
nagyságodnak ir, hogy küldjen commissariusokat, mely is idő 
vontatással lészen meg, avagy az, hogy bemegyen épen 
nagyságodhoz, mely is több időt nyerünk, és iin má mentest 
maga bizonyos currensét küldi Ö felségéhez, ki által instál, 
hogy ö felsége sietséggel ezzen dolgokról parancsoljon az 
residensnek, és maga is méltóztassék az fővezérnek íratni Lop 
kovicz herczeg által s van is oly reménségben, hogy még ezen 
határ-igazítás elvonódhatik az főkövetnek bemeneteléig, 
s adja is tanácsúi nagyságodnak minapi ö felsége beküldött 
egyik punctuma szerént, hogy mindenekben az török határ 
mutatásának ne cedáljon, azomban még ö felsége ir a resi-
densnek. lm ő nagysága íratott neki mind azokról. En ugy 
itílem kegyelmes uram, az residens csak nem akarta meg-
mondani neki, micsoda parancsolatja van ő felségétől az mi 
dolgaink felől, de nehezen hiszem ne lett légyen, holott az ur-
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nak maga irta ő felsége, hogy ír neki, mi nem minden ember s 
követ nyitja úgy meg szivét mint ez az ur. Azomban olyan paran-
csolatja is volt a residensnek, hogy az ur írásinak is annuál-
jon, az mint hogy irt vala^is ö nagysága neki, de talám maga 
nagyzásából tagadta meg azokról való parancsolatját, nem 
efficiálhatván azokban semmit is, melyet szégyenlvén meg-
vallani, én ugy hiszem azért mondja nincs parancsolatja. 

Az mely curier ma megindul, attúl az mostani nagyságod 
írásinak continentiáiról igen jó formában tudósítja az ur ő 
nagysága ö felségét. 

Nagyságodat alázatosan kérem, méltóztassék igen siet-
séggel és világosan parancsolni, már én mitévő legyek, nagy-
ságodnak is Székelyhíd felől micsoda rendelési lesznek. Az 
én ott benn [ételemkor lett rendelések maradnak-e meg s az 
hadak az pénzzel együtt kimennek-é avagy más micsoda ren-
delése lészen nagyságodnak arról, én solicitáljam-é az praesi: 
diumoknak az várakból való kivételit, mivel hogy az úr Szé-
kelyhíd elrontatása haladásának annuálni nem akar, sőt azt 
nagy protestatióval urgeálja. Egyébaránt is magamat mihez al-
kalmaztassam parancsoljon, de bár a postákat megriasztanák, 
jobban járnának. 

Már kegyelmes uram Bécsben is elvégezödött az magyar 
urakkal való conferentia, noha nem igen jó kedvvel accep-
tálták is palatínus uram rendeletét több commissarius urakkal 
Érsek-Ujvár ellenében építendő muniálandó véghelyeknek 
kimutatására, mely magyar urakkal való connferentiák mint, 
voltanak Bécsben, már az ur kiígirte adni páriálni, melyeket 
mentül hamarább páriáltatván nagyságodnak meg küldök, és 
hogy nagyságod ne kételkedj ék, hogy az imperiumból, a fejedel-
mek annuáltanak a békességnek az ur ő nagysága nagysá-
godnak. lm a Salesburgyi nagy érsek ki magánosan az aus-
triai házzal vetekedik, ugy hogy ha egyik nap egyik elől ül 
más nap a másik, ki most Ratisbonában az imperiumbcli gyű-
lésben praesens, s igazgatja, ő nagyságának írott levelét in 
specie küldi nagyságodnak, ugy hogy megolvastatván nagy-
ságod küldje vissza. 

Az kassai generálisságot Csáki Ferencznek conferálta 
ö felsége, palatínus uram ö nagysága interpositiójára. 
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Kutsuk passa az mint értem kegyelmes uram valóban 
viseli magát oda fel az ö szokása szerint, valami Érsek-Ujvár-
hoz való jövedelem volt az magyarok idejében, azt mind prae-
tendálja, az bánya-városokat is fenyegeti, s hódoltatni akarja, 
azt a tartományt Klobukig, ki Morvának a szélében van, 
akarja hódoltatni; minden felé kiküldötte hódoltató leveleit. 
Az ur ö nagysága ugy itil felőle, hogy minekelőtte az fökö-
veteknek egyiknek az másikhoz való menetele lészen, ugy 
hogy a diplomát a császárok személyek szerint pecsétlik 
subscribálják, mind addig tartanak itt ezek az excursiók s 
azután megszűnnek. Én kegyelmes uram a nagyságod Szé-
kelyhidban irt commissióit a velem való correspondeálás felöl, 
még az posta jövetele előtt megküldöttem volt. De ugy értem 
ezen postátúl, hogy Sztepán Ferencz uram bement, miért, 
nem tudhatom, s Székelyhidba is a dolgok micsoda dispositió-
ban maradtak, Sztepán uramat is küldi-é nagyságod s mivel, 
mind ezekről kérem álázatosan nagyságodat méltóztassék tu-
dósítani. 

Az érsekújvári geuerálisságot Komáromban transfe-
rálták, holott Zuza lészen a fögenerál, s ő tüle függnek a több 
magyar várakban lévő praesidiumok is. 

Mivel nagyságod az én Írásomat nem igen olvashatja, 
Báníi Dénes uramnak irtam dolgokról, im két ízben mitsoda 
írásokat adtam be Róttál uramnak ő nagyságának, kiket ugyan 
mentest fel is küld oda fel, nagyságodnak in veris paribus 
megküldöttem. Az ő felsége, magyar uraknak Bécsben kia-
dott propositiójával együtt, nem sokára az uraknak arra való 
feleleteket is, az több actákat is leíratván, nagyságodnak 
megküldöm. 

Nagyságodat alázatosan kérem mindezekről kegyel-
mesen parancsoljon, s tudósítson. Isten nagyságodat éltesse 
sok esztendeig. Szathmár die 3. Januarii 1665. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Teleki Mihály m. p. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. 
lev. XIV. kötet.) 
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CXIV. 

Méltóságos gróf ur; kegyelmes uram. 
Noha három izbeu irt levelemkor gyakorlatossággal ele-

get szólottam s beszéllettem nagyságoddal a mostani fennforgó 
veszedelmes állapotjáról szegény hazánknak, beadván nagy-
ságodnak minden azokról való kegyelmes uram ő nagyságá-
tól az nemes országtúl nekem adatott minden instructióimnak 
igaz páriáit, kérvén nagy alázatosan nagyságodat, ő felsége 
előtt instálna kegyelmes interpositiója által, méltóztatnék ab-
búlis nagy nyavalyánkat subleválni, nagy reménségünk lévén 
abban, hogy az ö felsége kegyelmes interpositiója accedálván, 
az töröktül könnyebbithetnének terheink, az mint 30. Decem-
bris anni praesenti (igy) az én kegyelmes uram nekem irt ő 
nagysága leveléből, kit nagyságodnak is mutattam, látom 
nem kicsiny búsulással tétette ugyan 22. ejusdem mensis be-
csületes hivének fővezér mellett lévő residensének irt levelé-
ből, ki mindenkor igen biztatta mind ő nagyságát s mind a 
hazát, hogy csak nyerhessük meg az ő Felsége kegyelmes in-
terpositióját és intcrcessióját, noha a szegény haza dolgai in par-
ticularibus nincsenek ugyan az pacificatiónak conditióiban 
beírva, de ugyan azok is ő felsége kegyelmessége által mede-
álhatnak ; hogy még eddig ő felségétől az residenshez semmi 
nemű parancsolat, elviselhetlen adónknak leszállítása, majd 
kőrösnyen kőről elfoglalt határainknak jobb karban való ál-
lítása felől nem ment, mely bizodalomtúl viseltetvén ő nagy-
sága az én kegyelmes uram a szegény hazával edgyütt, noha 
eléggé solicitálta itt levő residense, hogy köve tje által solici-
tálódnék ő nagysága az határ dolgából, de előtte viselvén ő 
nagysága az nemes ország minapi ő felsége nevével általam 
beküldött punctumoknak egyikét, melyben az vagyon írva, 
hogy ha a török valami terhviselést és fojtogatást akarna 
Erdélylyel miveltetni, rá ne mennjünk, gondolván ha követet 
küld ö nagysága be, az határ dolgáról annuálni láttatik a tö-
rök határ igazításának, és igy az ő felsége intercessiója 
is reméntelenebb lehetne, accedálván ehez nagyságodjovallása 
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is azokra nézve ratílatták-é el ő nagysága s az ország követjé-
nek beküldését. 

Már kegyelmes uram, az mint az én kegyelmes uram ő 
nagysága tudósittatik megirt residensétől, az határjáró török 
ha eddig nem is, de igen hamar Váradra érkezik, kinek még 
Landorfejérvárra mentenek elejében a váradi és jenei törökök, 
solicitálván ott az vezért, hogy az mostani hódolt falukon ki-
vül, kik is felette be vadnak Erdélyben, beljebb adja nekik, 
azért is vitték arra Jenő s Várad felé, hogy annál inkább vi-
hessék véghez gonosz szándékjokat Váradról osztán bemenni, 
vele vagyon az a Piri passa is, ki Várad elveszése után Ali 
passa hütlevele ellen feltefterezte az falukat, nagy ajándékot 
vévén fel a váradi törököktül, ugy cselekedte azt az nagy is-
tentelenséget, mert az Ali passa levelének hitlevelének tenora 
szerint csak a Váradhoz való falukat kellett volna beírnya, 
de azoknál húszszorta harminczszorta s több számtalan falu-
kat irt be, erőszak szerint hajtván be a szegény embereket az 
hódolásra, oly falukat is írt be az kiknek soha emberit is nem 
látta, hanem csak megtudakozta másoktúl. Elég az, Kolozs-
vármegyének, Dobokavármegyének, Belső-Szolnokvármegyé-
nek kik Erdélyben vadnak, nagyobb részeit elhódoltatták, a 
mint hogy nem régen is rablottanak, Bihar, Kraszna, Közép 
Szolnok vármegyéket egészlen elfoglalták; Jenő felöl, noha an-
nak megvételekor ennek a fővezérnek atyja az onnét való határt 
addig rendelte volt, a mint azelőtt régen, mikor Jenő töröktül bí-
ratott, a meddig a határ volt, de most a jeneiek annál sokkal bel-
jebb bódoltaták, úgy hogy az egész Zaránd vármegyét elakarják 
foglalni, mind ezeket megérthette az ö felsége udvara, nagysá-
god is beadott instructióimnak igaz páriájából, Ali passa hitleve-
lének mássából, nagyságodat Istenért nagy alázatosan kérem, 
méltóztassék még is ö felsége előtt érettünk esedezni, könyörül-
jön meg rajtunk, kegyelmes interpositiója által mentül hama-
rabb mediálja dolgunkat, mert ha Isten után ö felsége jól nem te-
szen velünk, az elviselhetetlen adónkat le nem szállítja, s az Piri 
passa tefterét is el nem bocsátja, és határinkat az Ali passa 
hitlevele szerint nem igazittatja el ő felsége, hanem azok az 
török akaratja szerint rajtunk maradnak, lehetetlenség mi 
igen hamar országúi el ne veszszünk, mert azoknak rajtunk 
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való hagyása csak szántszándékkal való garázda keresés, a 
mi utolsó veszedelmünkre, melyet is akkor fog cselekedni, 
mikor ő felsége is nem fog segíthetni, most hiszem nem vádol-
hat bennünket a török is engedetlenséggel, annuálván Szé-
kelyhíd elrontásának is, s most az ideje ö felsége könyörüljön 
rajtunk, s még a fökövet bemegyen is, méltóztassék 
az egy corriert az residenshez beküldeni, ki által Íratván s in-
tercedáltatván mellettünk kételkedés nélkül foganatos lészen, 
kiért Isten ö felségét minden dolgaiban szerencséltesse, mi is 
országúi a mi kegyelmes urunkkal együtt hálaadó igaz aláza-
tos szolgái maradunk, maradékinknál is elfelejthetetlen, s 
halhatatlan jó emlékezetben marad az iránt való velünk tett 
atyai nagy és kegyes kegyelmessége, mert ugyan is ha ő fel-
sége velünk jól nem tészen, csak végbúcsúvételhez készül-
jünk hazánktól, azon kivül azoknak megorvoslása nélkül 
nem remélhetvén hazánk szabadságinak helyben állithatását. 

Mivel azért már Székelyhíd elhányásának mentest kel-
letik lenni, azon is alázatosan kérem nagyságodat, instáljon ő 
felsége előtt, méltóztassék a residensnek arról is parancsolni, 
lenne azon Somlyóban, Valkóban, kik Krasznavármegyében 
vadnak, hogy a mi kegyelmes urunk tehetne praesidiumot, 
ugy talám mégis lehetne valami kicsiny respiriumja annak a 
darab földnek és az kivől lévő nemességnek, kik Váradnak 
elveszésétől fogva házaknál nem lakhattak, jószágokat ís nem 
bírhatták. 

Ezeket akarván nagyságodnak írásom által is alázatosan 
benyújtanom, relegálván mindezekben való büvebb informá-
tióra nagyságodat, beadott minden instructióimnak igaz pári. 
áj okra, kérvén nagy bizodalommal nagyságodat, igen sietség-
gel ő felségének azokat értésére adván instáljon hamar való 
megorvoslása felől, kiért Isten nagyságodat megáldja, az én 
kegyelmes uram ö nagysága is a szegény hazával együtt 
nagyságodnak minden alkalmatossággal szolgálni igyekezik. 
Szakmár 3. Januarii 1665. 

Ezt adtam be elsőben az urnák, kit fel is küldött ő fel-
ségének.*) 
Eredeti (Erdélyi muzeum G. Kemény József Erdély története eredeti levelekben 

XIV. kötet.) 

*) Ez az egy pár sor Teleki Mihály saját keze irása. 
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cxv. 

A Jézust valló nagy fejedelmek dicsekedő öröme, a Mes-
siást követő nagy rendek között választatott keresztyén gyü-
lekezetek dolgainak igazgatója, kitűnő méltóságú s nagyságos 
férjfiu, mostam erdélyi fejedelem Apafi Mihály kinek Isten 
engedjen jé véget érni! 

Baráti szives üdvözletem után hasonló indulattal arról 
kivánlak értesiteni jó barátom, hogy leveledet, melyben arról 
tudósitasz, hogy a megszökött oláh vajda feleségét podgyá-
szostól elfogattad s letartóztattad, megkaptam. Fogadd ezért 
szerencse kivánatomat! ha pedig ezen levelem Isten jóvoltá-
ból hozzád érkezik, az elfogott vajdánét podgyászával s vele 
levő egy s másával együtt megbizható emberek kísértében 
azonnal ide küld. Útközben derekasan vigyáztass reá szemmel 
tartasd és őriztesd, hogy el ne szökhessék; hanem gondos 
felügyelet alatt ide jusson. Ezentúl is a bennünket erdeklő 
dolgokról szorgalmatosan tudósits ; most pedig légy boldog s 
engedelmeskedjél! 

Belgrádban. 

U. I. Különben barátom ! a megszökött vajda feleségé-
nek mindenestől való ide küldését sürgető parancsot koránt 
sem kell ily szigorúnak venned; az csupáu arra való, hogy 
az engedelmességedre számitó császári parancs értelmében 
felügyelj ; s a császári trónhoz küldendő tudósitásra ürügyül 
szolgáljon. Valamikép más vélekedésbe ne légy. Bizonynyal 
mondom hogy a fényes udvarnál másra nincs szükség. 

Oldalt: Köprili záde Ahmed passa nagy vezér névjegye s 
pecséte. 

Kívül: 16R5. 3. Január Kolozsvárra fővezér levele az vaj-
dáné felől, 

(Törökből, a Sz. S. gyűjteményéből.) 
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CXVI. 

Szolgálok kegyelmednek mint kedves sógoromnak, 
Kegyelmed 9. praesentis mensis, Szathmárrúl küldött 

levelét 10. ejusdem elvettem, kegyelmed iráísát minden részei-
vel megértettem, kivánja tülem, hogy az itt való dolgokról 
kegyelmedet tudósitsam. Itt édes sógor uram német s magyar 
nyughatatlan elméjű praesidium csendességben vadnak, az 
kegyelmed irt levelére nézve, várják csak az oda beküldött 
követeket kópénzekkel együtt. Eöcsém uram az kegyelmed 
leveléből, hogy Bánfi uram Sztepán uram az hadakkal útban 
volnának, de még eddig semmi hirt felölek nem hallottam, hi-
szem uram mihelyt megindultának, menten egy postát kel-
lett volna elől elbocsátani, és tudósították volna az által, hogy 
jünek, s hogy pénzeket is hozzák az praesidiumnak, de csak 
kegyelmedtől értettük jövetelek felől; az sáncz avagy fortali-
tium felöl ir kegyelmed, rontassuk bontassuk el, de annak 
minden fábúl való épületit egy nap elbonthatjuk, mert fánk 
nem sok vagyon, de ez az német praesidium azt mondották, 
az fortalitium bontásához addig nem kezdenek, mig követjük 
Erdélyből meg nem jő hópénzekkel, ma azért ismét megpró-
bálom őket, ha reá veszik magukat, de sem árt sem használ 
az az fortalitium, ha az várat elbontjuk, annak az ö erőssége 
fábúl vagyon, az vár elhányása addig nem lehet, mig ki nem 
költöztetnek mindent az várbúi, és valamíg a követjök meg 
nem jü, senkinek semmit ki nem hadnak az németek vinni, 
urunknak is a szerint megírtam, Tarsolj uramék is azért jöt-
tek volt, hogy a búzát is elvigyék, de a bort is nehezen 
engedték elvinni, és azt igy értvén, kegyelmed a vár elhányá-
sához annál inkább még Bánfi uram nem érkezik az hadak-
kal, addig nem foghatni, mivel az országtúl ö kegyelmére bí-
zatott ez az kegyelmed írása, s értékem szerint az szekerek 
szánok hozása addig nem lehet, mig Bánfi uram nem érkezik 
hadakkal, mivel ha szinte valami szekereknek szerit tehetnök 
is, de innét semmit ki nem hadnak vinni, mig az ő hópénzek 
meg nem lészen, én nem tudom uram hova Kinek az hadak, 
az praesidium hó pénzét is mirt nem hozzák ki. látom kegyel-
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med engem okoz, holott írja kegyelmed, ha tanácskozás nem 
lett volna, eddig el (is) felejtettük volna, de ez Írásában ke-
gyelmednek nagy dolgok értetnek az én részemről. Itt ki kell 
terjednem igaz mentségemre kegyelmed előtt. Az itt való prae-
sidiummal egyszer irtani kegyelmednek, és méltóságos gróf 
Róttál uramnak ő nagyságának ez hely megmaradása felől, 
mitsoda ratiokkal maradhatna meg, ennek is máról mult két 
holnapja, de ez helynek eddig való el nem hányása nem ab-
ban állapodott és gátalódott meg, mert mihelyt az kegyelmed 
és méltóságos Róttál uram válaszát vöttem, hogy nem lehet 
medium ebben, menten én annak hajlottam engedelmességgel, 
kit kegyelmednek Róttál uramnak ő nagyságának irott levelén 
megmutat, hanem ez hihetetlen és fizetetlen itt való praesi-
dium, liópénzekért engedetlenkedtek, hiszem látta az ország 
commissariusa, Sztepán Ferencz itt volt, de ha ezt elhadjuk is 
majd két holnapja, hogy beküldött az itt való praesidium hó-
pénzekért és az nyihány pénz nem küldés miatt az azzal az 
ország hadainak ki nem küldése miatt, és az kit az ország s 
urunk ő nagysága az hadak eleiben rendelt commissariusnak 
azért, hogy ez helyet elbánják ki nem küldése mind ezeknek 
egy napról más napra való halasztása miatt. Ez véghelynek 
azért forog periculumban dolga, Ítélje meg maga kegyelmetek 
mind ezeket, ha ez nem lészen oka ez hely veszedelmének, ki-
től Isten oltalmazzon, egynéhány rosz pénznek kérése s ki-
nem küldése mit hoz, most immár valami rosz paraszt embe-
rek azt mondották ezeknek az németeknek, hogy most egy 
passa ment volna be Erdélyben, s az fejedelem hadai vissza 
tértenek volna, mely ha ugy vagyon, s ide az praesidiumnak 
liópénzt is nem küldenek, itt az dolog veszedelemben forog, 
mint kegyelmednek ezelőtt megirtam, félő attól, hogy más 
idegenyne adja a hó pénzt nekik, most is postám vagyon oda 
be urunkhoz, dé én semmit oda be való dolgot nem érthettek 
az hadak jövetel! felől, hanem csak kegyelmedtül. Az hópén-
zeket ezek csak várnák, resolválták magukat, hogy addig in-
nen addig ki nem mennek, ki sem hadnak semmit is vinni, 
magam pénzemet hat száz forintot a minap nekik kellett ad-
nom, és e nélkül két hópénzek volt hátra, prima Januarii ter-
mináltunk, én most száz nyolezvan forintra bort adtam nekik 
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iópénzekben, kegyelmedet kérem ne nehezteljen, mert ezt is 
meg kell irnom magam mentségemért, tudja meg kegyelmed 
is. Én nekem urunk ö nagysága a gyűlés előtt irta meg, hogy 
az két császár végezéséböl el kell hányatni ennek az várnak. 
En ö nagyságának megirtam még az ország gyűlése előtt, 
hogy itt pénz nincsen, vagyr két hópénzt küldjön ő nagysága 
laz praesidiumnak, és két száz magyar gyalagot ebben az vég-
házban azzal a két hópénzzel együtt, mert bizony félek, hogy 
az hihetetlen fizetetlen praesidium idegeny urat keres, és ez 
•erős véghely magának veszedelmével együtt idegeny kézre 
kerül, hiszen csak egyik itt való hiveiért is kellene ő nagysá-
gának két hópénzt küldeni, nem hogy ily végházakért, igy 
irtam me^. És ha akkor ö nagysága a két hópénzt megküldi 
vala, egy két száz magyar gyaloggal együtt, ezt eddig régen 
végbe vihettek volna, de nem kiilde nekik egy pénzt is, sem 
magyar gyalogot, hanem csak azt irta ő nagysága, hogy cöm-
missariusok mind a két részről jünek ide hadak, kik elhány-
j á k a várat, azulta már mind jünek. Én vagyok uram hát 
még is vétkes, mikor én a jót s igazat megirám, ő nagysága 
nem cselekszi. Egy deáknak inkább hiszi ő nagysága szavát, 
az ki ö nagyságának azt mondotta, hogy itt elég pénz, s jöve-
delem vagyon, kiből fizethetnek, az olyan ember szavának in-
kább hiszen ő nagysága, hogynem az én szavamnak, kit 
ugyan kiküldött ide, hogy lássa mi vagyon, s hogy nem volt 
csak nem rosszúl járának, Sztepán Ferencz urammal szemben 
mondván Sztepán uram, hogy te vagy-e az ki az fejedelemnek 
azt mondotta, most is hogy kijött, az oltományi dézmát meg 
té r t e , ő nagysága neki adta. Cub. mo. 57, (le errül most töb-
bet nem irok, hanem coram plura. 

Kegyelmed irja, hogy ugy vigyázzak, s ugy moderáljam 
a dolgot, hogy ez véghely pogány kézre ne essék, hanem két 
-császár békességével hányattassék el,[bizony édes sógor uram, 
arról való gondolkodásom miatt éjjeli álmom sincsen nekem, 
az éjjeli nappali vigyázásban vagyunk, de csak az praesidium 
hópénzével érkeznének, a mint látom jó kimeneteli lenne a do-
lognak, az törökök még egyszer itt a környttl lévő falukról le-
mentenek Váraddá. Nagy Kádgyára szénát abrakot hordottak, 
az itt közel lévő falukból, igen tudakozták ha az urunk ha-
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dait hallom-é mikor jíiiiének ki, de nekik megírtam, hogy 
még semmi hírt jövetelek felöl nem hallottam, hanem ha hirem 
jö, én meg irom Váraddá. Im az olay bég levelét oda küldöttem 
nagyságtoknak, ük szépen írnak, de ember ne hidjen nekik. 
Ma is egy kémet küldök be Váraddá, megkémeltetem ha ide. 
geny török van e sok, a minap is küldöttem volt kémeket, de 
akkor az iszpáliiák is mind ide ki quártélyoztanak, akkor a ^ 
én kémem is azt hozta vala Váradról, hogy egy passa ment be 
Erdélyben, rosz szándékkal lévén urunk felől, melyet én urunk-
nak mindjárt megírtam, megkémeltetvén ha idegeny török 
vagyon Váradon, kegyelmednek mindjárt értésére adom. Én 
bizonvalig várnám, hogy Isten Báníi uramat hozná ki, adhatnám 
kézben a várat, és én innét szabadulhatnék ki mint ennyi ör-
dögök közül, egy nap itt ölnek meg hópénzekért, a sok velek 
való veszekedésem minden napos. Én félek ha csak két hó-
pénzt küld ö nagysága nekik, megzendülnek, de csak érkez-
zék Bánfi uram ö kegyelme és veszekedjék velek, lebeszéljük 
üket ha lehet, csak érkezzék ö kegyelme; kegyelmed irja, 
hogy négy tertenyi puskát hadjak kegyelmed számára, azo-
kat inventálták, hanem ő nagyságának is irjon kegyelmed, én 
jó sziwel megcselekszem. Az Balassi Ferencz bür dolmányát 
irja kegyelmed, hogy kegyelmednek meg hadjam. Bizony uram 
Sztepán uram azt elvitte, kegyelmed bü Írásomról megbocsás-
son, mert meg akartam kegyelmednek ártatlanságom írnom. 
Isten tartsa és éltesse kegyelmedet jó egészségben. Ex confi-
nio Székelyhíd die 12. Januarii 1665. 

Kegyelmednek jó akaró sógora szolgál 
Moldvai Márton m. p. 

Eredetije az erd. Muz. Gr. Kemény Józse/ Erd. tört. ered. lev. XIV. kötet.) 

CXVII. 

Paskó uram instructiójához való memoriale-
1.) Azon kell fundálni, hogy in pristinum statum restitu-

áltassék az ország. 
2.) Ha az nem succedál, hogy negyven ezer tallérra 

szálljon az adó : azon kell törekedni; melyet ha véghez vi-
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szen a római császár Ő felsége követje, 15,000 tallért kell 
igérninekie; hogyha penig hatvan ezer tallérra szállítja, úgy 
kell tiz ezert. 

3.) A határ bár csak a Meszesen belől szabaduljon fel a 
hódolás alól, ha több nem lehetne.*) 

NB. Valamint lehet, szerezze meg in veris paribus a pa-
cificaíióknak conditióit, mivel azt értvén, hogy ha az erdélyi 
dolgok felől valamit inseráltatni talál, jobb fundamentommal 
agalhatja ö kegyelme. Azt peniglen vagy Panajot által a tö-
röktíil, vagy a residensek által kivegye; tentálja ö kegyelme 
mind két részrül; ha kiveheti, sietséggel ki is küldje. 

Mind francziai király s mind több oratoroknak levelet 
kell irni. 

Panajotnak igirni, ha hasznosan szolgál, ezer tallért. 
Melyrül annak is irni kell credentionalist, hogy elhidje. 

A tihajának 5000 tallért**) ha hasznosan szolgál. 
Leveleket: 
T. Császárnak. 
Fővezérnek. 
Tihajának. 
Panajotnak. 
Ezeken kivül tiz levelet egy tenorra!. 
Havasalföldi vajdának. 
A reisznek specialiter meg is kell közönni az ellőttömi 

verekedésbeli jóakaratját. etc. 
Szuliman eflendinek hasonlóképen. 
Az kapitihának. 

(As erdélyi volt kir. kormányszék levéltarában levő mmutából ) 

CXVIII. 

Méltóságos uram kegyelmes fejedelmem. 
Isten engedelméböl 28. Januarii Landor Fejérvárra ér-

keztem három iijnyi vastag jegen, gyalok által, csak Isten 

*) A zárjel közé foglalt Borok az oklevélben ki vannak búzva. 
**) Előbb bat, később 4 ira'ott 8 azok kitörlése után íratott a» 

6000 tallér. 
13* 
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tudhatja minémmü félelemmel, szolgáim, lovaim általmarad-
ván, még az vezérrel szemben nem voltam, nem is tudhatom 
megirni, micsoda orcza pirúlással lépek szemben az sólymak-
nak nem létele mid, holott már a fővezér régen tudja, nagysá-
god is levelében megirta még az előtt, valaki az oka el nem 
küldésének, bizony nem jóakarója nagyságodnak s az szegény 
hazának. Én egyebet mondani nem tudok, hanem útban vad-
nak velem, az nagy Istenre kérem nagyságodat küldje el, 
most veszem eszemben másképen kellene ennek az udvarnak 
kedvét keresni, nagyságod maga, és ne más jól meglássa az 
maga és haza dolgait, bizony ugy értem s ugy veszem eszem-
ben, most valamely karban az szegény hazának dolga állít-
tatik, abban is marad ezentúl. Kegyelmes uram Baló László 
uram értelmét vévén mindezekben tetszett ugy az mely régi 
levelet sine iutitulatione hoztam, az me ly személyekre dirigá-
lom, ugyan azonoknak mennek az kupák is, sőt azt kevesel-
vén (mivel nagy emberek) mindenik kupában ötven-ötven tal-
lért teszek. Ezekre nézve Baló urammal együtt kértem köl-
csön három száz tallérokat a hova kívántatik, a mi megma-
rad benne, megtartom nagyságod számára. Ezt nagyságod ke-
gyelmes uram első alkalmatossággal küldje meg, mivel inte-
resre vettük, most kegyelmes uram az ideje, én látja Isten, 
mindenekben az nagyságod és ország hasznára s elő menete-
lire vigyázok, Isten hiván segítségül, reménségem is vagyon 
jobbra; Isten a fővezérrel szemben juttatván, Nagy Ferencz 
nagyságod étekfogója által nagyságodat mindenekrül tudósí-
tom ; ide valóban vártanak, már mire adja Isten, ő felsége 
tudja ; kegyelmes uram az nagyságod én általam írott assecu-
ratióját Baló László uram hamar kivitetése felől meg mon-
dottam, Istenért is kérem nagyságodat az kapitihát készítse 
el, vegye nagyságod istenes consideratióban ennek az ember-
nek ilyen veszedelmes hadakozásokban való fáradozását az 
hazáért, ne keserittesék tovább való itt léteilel, én is az nagy-
ságodtúl számban adatott biztatásában ne fogyatkozzam meg ; 
micsoda elmével, indulattal lészen nagyságodhoz, tudom el nem 
hiheti, de ide érkezésemkor hallottam szavát, s azt mondá! 
Isten ugy boldogítsa, ha szintén a kapitiha elérkezett volna is, 
még is az nagyságod és ország dolgait félben nem hatta volna, 
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igy levén kegyelmes uram, az igaz tökéletes hivség az szol-
gáló személyben nagyra becsiiltessék; a német követ még el 
sem érkezett, az residensnek az Rattel uram levelét megkül-
döttem, látogattatván emberem által, holnap Baló uramat hozzá 
küldöm elméjét experiálni, mivel ma Bécsben expediál s nem 
lehet a szemben létei, az erdélyi dolgokrúl még eddig semmi 
instructiója nem volt, ezután mi én nem tudom, noha tegnap 
előtt is érkeztenek négy kurriélek, csudálatos Isten az ö dol-
gaiban, szintén ide érkezésemkor legfiivebbik ellensége édes 
hazámnak ugy mint az fü siliszter aga megfojtaték, a ki az 
Várad körül való végbelieknek az haza ellen mindenekben erős 
párttartója volt; emlékezzék nagyságod reá Kolozsvárt létem-
ben megjövendöltem volt, lesznek ellenem vádlóim; már je-
len vadnak minden felöl Várad és a körül való végbelieknek 
fükövetjek az gyiolai alay bég az jenei kis alay bekkel együtt. 
Istent hiván segitségül, az miben édes hazámat ellenek men-
teni tudom, el nem mulatom; kegyelmes uram az mostan 
Erdélyben küldetett commissarius Haszon passához nagy-
ságod illendő keménységgel legyen az határ állapatjá-
ban, de ne fenyegetödzéssel, mert még annak sok fáradság s 
irogatás által kelletik végben menni. Nagyságod bölcs itileti 
ezen sokat értsen, engemet penig nagyságod mindenekrül ide-
jében tudósítson, nem kell kimilni a postákat, most az ideje, 
az postáknak erős parancsolatjok legyen, ne szivedezzenek 
imitt amott, az mint szokások. Az vajdáné állapotja felöl még 
nem próbálhattam semmit is, de mivel az keresztyénség azt 
kivánja, valamit nagyságod s az liaza veszedelmeztetése nél-
kül elkövethetek, cl nem mulatom. Ezek után az nagy Isten-
nek kegyelmes oltalma alá ajánlom nagyságodat. Nándor A1-
bae die 29. Januarii Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos hive és szolgája 
Taskó Christoph m. p. 

Eredetije äz erd. Muzeum. (Gróf Kemeny József, Erdély története eredeti 
lev. XIV. kötet.) 



198 1G65. FEB. 11. 

CXIX. 

Salutatio Suppremi Vezérii a Generoso Christophorö-Pasko 
de Székelyhíd legato Prineipis; et Regni Transylvaniae Ordi-
nario, Anno Millesimo Sexeentesimo Sexagesimo Quinto, die 
11. mensis Foebruarii peracta. 

Excellentissime Domine, Domine mihi Clementissime, 
Invictissimi ac Potentissimi Imperatoris nostri, totius Imperii 
Supremi Vezirii. Celsissimus Princeps Dominus meus clemen-
tissimus Yestrae Excellentiae, tanquam Domino suo gratiosis-
simo humilia servitia offert, et cum gratia ac favore Invictis-
simi ac Potentissimi Imperatoris vitam longevam, ac omnem 
foelicitatem animitus praecatur, interim ad visitandum Excel-
lentiae Vestrae humilimas literas per me transmittendo ut 
grato animo accipiat liumillime orat. 

H i e l i t e r a e t r a d i t a e s u n t . 
Regnum haereditarium Potentissimi Imperatoris Transyl-

vania, et Dominus meus Clementissimus in quibus negotiis me 
expediverit ad Excellentiam Vestram oratum. Quoniam Ion-
gam verborum deelarationem requirit, nollens Vestrae Excel-
lentiae aures multis aggravare. Humilter oro Excellentiam 
Vestram liceat Principis, et Regni postulata vel orationes hu-
millimas in scriptis porrigere, ac placidis auribus axaudiendo, 
benignam reddere resolutionem. 

His peractis, haec inferius scripta postulata secunda die 
Supremo Vezirio tradita sunt, addito brevi preambulo. 

Non dubitat Dominus meus Clementissimus, quin Excel-
lentia Vestra afflictissimae Patriae Transylvaniae, vastationes, 
dirutiones, et depopulationes omnes, quibus jam ab aliquot Annis 
versata, et afflicta sit, bene nosset : cujus sors miserrima, ut in 
meliorem statum redigatur non aliundum post Deum, sed so-
lum ab Excellentia Vestra sperandum est : in quam spem non 
alia ratio Dominum meum Clementissimum, et Regnum Tran-
sylvaniae induxit : quam Excellentiae Vestrae, meo Domino 
Clementissimo aliquoties, sancta (uti etiam credo immutabilis), 
promissio : nimirum quam primum se Excellentia Vestra, cum 
exercitu Invictissimi Imperatoris Albam Graecam feliciter at-
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tulerit, res Transylvanicas in verum et optatum a Transylva-
nis statnm deducet. Jam felicem adventum Deus optimus ma-
ximus concessit, cujus ut in omnibus suis negotiis sanctis Deus 
opem ferat, magno animi, et cordis desiderio precatur Domi-
nus meus, et Regnum Transylvaniae. 

Qua ratione Excelientissimam Vestram per misericordiam 
Dei oinnipotentis, et Invictissimi ac Potentissimi Imperatoris 
sanctum ac benedictum Caput, in paradiso jam gloriose quie-
scentis animae Sanctissimi Prophetae Mahumeth, et ad suam 
fortunam veliciter eventum, per me obtestatur Dominus meus 
Clementissimus, et Regnum Transylvaniae, dignetur facere li-
mites regni secundum juramentum Alii Passae, quo juremento 
tempore deditionis arcis Varad se adstrinxerat, nimirum qui 
per Deum omnipotentem, sanctissimum Profetam Mahumethem, 
ac potentissimi Imperatoris benedictum caput, sanctam jurave-
rat, Othomanicam Nationem, nihil praeter possessiones ad Ar-
céin Varadiensem pertinentes occupaturum. 

Verum Pyri Passa sanctissimo istojuramento contempto, 
pro exiguis quorundam militum muneribus, dimidiorum fermiae 
Transylvaniae partani, tephtero suo inseruit, insigni cum in-
juria justitiae, et Dei omnipotentis, qui fide fragia ulcisci nun-
quam praetermittit. 

Dictus itaque Pyri Bassa banc suam astutiam, alia fraude 
celare studebat, pagos illos ab ipso inscriptos asserens spontem 
felistem (?) deditionem, quod ac vero longe abest, quin maximo 
terrore, arma, et populationibus sunt miseri ad sui deditio-
nem compulsi, imo multi ne armis quidem lacessiti adierunt 
Pyri Bassam, sed ille etiam absentes, saltern ex vicinis pagis 
nomen cum intelligere potuisset, omnes regestro suo inscripsit« 

Verum si bostes potentissimi Imperatoris ad deditionem 
eoegisset egregium sane fecisset opus, sed Haereditarium Re-
gnum portae Othomanicae subditos, aliis dividere, nihil aliud 
est, quam in Regno Potentissimi Imqeratoris perpetuas spar-
gere dissensiones. 

Quod autem liinites Regni versus Arcem Jenő attinet ob-
testatur Dominus meus Clementissimus per Deum omnipoten-
tem Excellentiam Vestram fiant secundum antiquos limites et 
terminos Regni, dum videlicet Arx Jenő olim a gente Otho-
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manica possessa erat, moneantur interim Jeneianni, ac in aliis 
circum circa jacentibus eonfiniis existentes Milites, lie quie-
quam adimere ac Regno Transylvaniae auserint, imo etiam 
isti pagi, et possessiones, quam olim a Transylvanicis Hunga-
ris possidebantur, vero, et antiquo Hero suo tributum nequa-
quam denegent. 

Melius enim est et aequius si Invictissimi, ac Potentis. 
simi Imperatoris tributarii tideles accipiant aliquid tributi ab 
illis rusticis. Quod idem in aerarium Potentissimi Imperatoris 
comportabitur, quam eo tributo utantur Potentissimi Imperato-
ris hostes, unde arma potius, quam tributum expectandum est: 
dignum itaque pro certo et pistum videtur, ut Domino suo vero 
et antiquo tradentur, quam iis, quorum de istis rebus nihil in-
terest, quod jam et in exemplis habemus. Quidam ex villissi-
mis Transcibiscanis, ab nonnullis jam pagis tributum exigunt. 
Verus autem haeres et possessor ae longe lacrymosis oculis 
conspicie (?). 

Et enim novit Excellentia Vestra Yoivodae Trarsalpi-
nensis fugitivi, uxor partui vicina, quomodo in limites Transyl-
vaniae aufugisset; de cujus ex Regno eductione, uti etiam 
Vestra Excellentia meo Domino Clementissimo per fidelem su-
urn hominem demandaverit, absit vel in minima quidem re, 
contra jussa, et mandata Vestrae Excellentiae fecisset, imo 
tabellarium Vestrae Excellentiae statim illius hospitio adhi-
buit, cujus infirmitatis causa, etiam tabellarius Vestrae Excel-
lentiae ibidem pedes figere debuit. 

Itaque Princeps Dominus meus Clementissimus, motu» 
bencvolentia, et fiducia in Vestram Excellentiam agnita, orat 
bumillime, dignetur unius abiectae, et miserrimae foeminae pro 
Domino meo parcere, et personalem ejus in Transylvania 
mansionem concedere : ne etiam ab externis Regnorum incolis 
judicetur, videlicet Princeps Transylvaniae, tantam apud Ex-
cellentiam Vestram non habere gratiam, cujus respectu unae 
infirinae, et mi-errimac foeminae non parceret. Si quid autem 
penes se pecuniae vim haberet, ea omnia per diligentissimam 
inquisitionem, ipsam etque iidem examinata, omnia ante pedes 
Vestrae Excellentiae deponere, secundum mandata Princeps 
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Dominus meus Clementissimus, paratus erit : nullam partem 
ex bonis ipsius pro se reservare intendens. 

Quod autem Illustrissimi Domini Haszon Passae in Tran-
sylvaniam ingresum attinet, orat Prineeps Dominus meus Cle-
mentissimus, et Incolae Regni, mandare dignetur Haszon Pas-
sae, conveniat in faciendis limitibus Regni, secundum jam su-
perius perscriptum desiderium Domini mei, et Regnicolarum 
Transylvaniae, nam ae restate alienum non desideratur : ne-
que enim diiMit Dominus meus Clementissimus, quin Excel-
lentia Vestra, sancte et juste perspiciat omnia et f'aciat. 

Haec sunt preces Domini mei Clementissimi et totius In-
colarum Transylvaniae ad Excellentiam Vestram, in quibus uti 
ipsa res loquitur, dignum sane, et justum petere censeantur^ 
testem Deum omnipotentem invocare non desinentcs. Tam diu 
enim aures Éxcellentiae Vestrae, ac potentissimi Imperatoris 
Nostri a Domino meo et Transylvania lacrymosis precibus mo-
lestabuntur: donec resolutionem justam, in optatam adipiscen-
tur. Quam ut Excellentia Vestra in optatam partem deducere 
queat, pro salute et longeva vita Éxcellentiae Vestrae Deum 
omnipotentem invocare multis precibus lacrymosis non prae-
termittunt. Favorem enim et gratiam invictissimi ac Potentis-
simi imperatoris supra caput Éxcellentiae Vestrae feliciter ef~ 
funderem, una praecantur. 

Haec melius perficere, ingenio non adaequavi. 
Eredetije az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tör. erd lev. XIV. kötet.) 

cxx. 

Méltóságos uram, kegyelmes fejedelmem. 
Kegyelmednek lebet emlékezetiben, még útban lévén 

hány rendbeli levelemben reménkedém nagyságodnak 
az solymaknak utánam küldése felől, igaz nagyságod leve-
leiből látom, keményen parancsolt, hogy még utamban vélek 
elérjenek, Háczczek vidékén három egész hétig kelle te-
kergenem, Nagy Ferencz uram érkezék utánam nagyságod 
méltóságos parancsolatjával, utamnak continuálása felől, ugy 
indultam meg, de azt tudva mennyi búsulással, rettegés, féle-
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lemmel 14 napokat itt Landor Fejérváratt tekergettem, szem-
ben létei nélkül el nem jíittem volna, nagyságod is bölcsen 
megitilheti, holott tudván az haza dolgai mi karban légyenek, 
mint igaz követhez illett volna, mindjárt az ország dolgaihoz 
kellett volna nyúlnom, nyúltam is az miben szembenlétei 
előtt lehetett és illet, [de sem tyhaja, sem Panajot uram nem 
mertek az dolgokhoz kezdeni, oly igen nagy akadály feküdt 
az egynéhány solymokban, mivel azon solymakkal az füvezér 
az császárnak akar kedveskedni; inditott volt az vinczi udvar-
bíró hét solymokat, de mivel madarász nélkül és gondviselet-
lenül későn is küldötte, kettő az útban megholt, ha az szám-
tartója jóakaratja szeréntel ne jüjön, el is nem küldötte volna, 
mivel a madarásznak sem ruhát sem uti költséget nagyságod 
méltóságos parancsolatja szerént nem adott, magam is csaknem 
rabságra ejtém, mint errül nagyságod szolgája bizonyság lehet, 
nagyságod méltóságos személyének és az szegény haza rom-
lásának, alkalmatlanságival a ki nem gondol, szánszándékkal 
ily akadályt tészen, bizony elszenvedni vétek lészen, mert ed-
dig minden dolgokon által eshettünk volna alkalmasint, nagy-
ságodat is tudósíthattuk volna ; elég panaszim volnának, de 
nagyságod méltóságos füleit azzal nem akarom terhelni. Ke-
gyelmes uram az öt sólyommal 10-dik Februarii elérkezének, 
11-dikén az tyliajával még ebéd előtt szemben voltam, nagysá-
god méltóságos nevével, mint Isten tudnom engedte köszöntvén, 
az leveleket megadtam, kérvén azon nagyságod és az haza 
dolgaiban méltóztassék jóakarattal lenni, igen nagy becsülettel 
látott, eleiben leültetett, fenn állva beszéllenem sem hagyott, 
nagy hitire fogadá, valamiben nagyságodnak szolgálhat, el 
nem mulatja, több sok szavai között azt mondá, oly dolgában 
is szolgáltam én az fejedelemnek, a kit maga is nem tud, ap-
pellálván az kapitihára, ez szók az nagyságod méltóságos sze-
mélyére nézendők, bizony nagyok is, de már Isten azokat el • 
fordította, csak kegyelmes uram ezután nagyságod jól meg-
lássa, hogy némelyek rendkívül való gonosz tanácsa 
miatt hitelét el ne veszesse, ugy látom Isten igaz itiletiböl 
ugyan csak az hatalmas nemzetnek alája vetett bennünket; 
melyrül ha Isten nagyságoddal szemben juttat, többet szólok. 
Az fővezérrel is ebéd tájban szemben voltam, köszöntve becsű -
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letesen, szavaimat, mint másoktúl értém, szokása kivül csen-
dcsen hallgatta, az első követségemről irt levelet, másikat Ha-
szon passával való dolgok végett küldöttet megadván könyör-
gő ttem, nagyságod és az hazához kegyelmességét igireti sze-
rint mutassa meg, azt is csendesen elhallgatván, nagyságodat 
megkérdezé, mint és hol vagyon ? nagyságod betegségét meg-
mondván, mi nyavalyája lehet kérdé, megmondám az kóliká-
ban feszik nagyságod, Kolozsvárrúl való eljövetelinek legdere-
kasabb okát betegségének tnlajdonitván elhitte, kérdezvén 
az erdélyi dolgok mi karban lennének, arra azt felelém, az 
nagyságod és hatalmas császár parancsolatja szerént rontatik 
Székelyhíd, az eddig végben is fogott menni, Huszt és Bethlen 
várábúl az praesidium kivitelét, Szamos-Újvárban is commissa-
riust vár nagyságod, az németek kivitele felől az szók csen-
desettek el, Istennek áldassék neve érette; több egyéb valami 
nagyságod és az haza ellen való ártalmas dolgok eddig nem 
kérdettek. Ezek után igen alázatosan könyörögvén, mivel az 
dolgok sok szót kívánnak, az ő nagysága méltóságos füleit 
nem [akarván sok szóval terhelni, méltóztassék irásom által 
beadandó dolgait nagyságodnak és aa hazának kegyelmes fü-
leiben venni, és igazságos kérésemre kivánt jó válaszszal, 
nagyságodhoz vissza is bocsátani, melyre kicsinné hallgatván, 
feleié : legyen meg; igy megkaftányozván, szállásomra 
ereszte. Az mit azért követségemben, Írásomban illett leten-
nem, tudni illik Várad felöl való határát az hazának Ali passa 
hitlevele szerént, Jenő felöl az mint Jenőhöz biratott, mikor 
török lakott benne, azon kivül mind Jenő mind Várad és 
egyéb Erdélyhez közel való véghelyekhez faluk és possessiók, 
az kiktül Várad és Jenő magyarok kezekben lételekor birat-
tanak, azon igaz régi ős örökös uraknak beholdoljanak, 
erősítvén azzal, jobb hatalmas császár adófizető igaz hívei-
nek, és ös örökös uroknak hőldoljanak, mint sem más valamely 
Tiszán túl való idegenektül birassanak; az igaz örökös ura, 
hatalmas császárnak igaz hívei, távol könyvező szemmel nézik. 
Ezeket az vaj dánéért való intercessióval deákra fordítottam, 
melynek világosan való leírása egy árkuson lévén, ez csak 
summája, hogy még is nagyságod idején érthesse, Haszon pas-
sával nézendő dologért való könyörgés ezzel egyez, mivel 
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csak ugyan azt kivánóm, hogy az feljebb megemlitett kívánság 
szerént demandáltassék neki, azon kivül ne lépjék ; ezekre 
és más egyéb dolgokra, az kik ezen túl occurálnak, ha mi 
válasz lészen, idejiben nagyságodat tudósítani el nem mula-
tom ; bízom is Isten kegyelmességében, hogy nem az Piri 
passa hamis teftere szerént lészen. Az német részről nagy-
ságodhoz való jóakarat mint foly, nem tudom, az nagyságod-
hoz való gyakor ajánlásokban is semmit sem kételkedem, adja 
Isten mindenfelöl nagyságod dolgai jól folyjanak, de nagysá-
god bizonyosan elhidje, semmiben is az residens magát római 
császár ö felsége speciális mandatuma nélkül nem egyelíti, 
az ajánlás megvan, de effectusa semmi, kiváltképen az határ 
dolgához, azért ha egyszer végben megyen, hallgasson 
bár azután, az adórúl én is instructióm szerént hallgatok, 
mivel annak az mint végére mentem ezen az mostani forumon 
nem volna haszna. Kegyelmes uram az német követ ezennel 
megindul onnan felül, ha Bánfi Dénes uram azután megyen 
fel, szintén ugy jár az szegény ország, mint az paciíicatio 
előtt az követnek fel nem küldésével jára, némely liazájokat 
rontó személyek bár az jó dolgot ne akadályoztatnák, ha az 
pacificatiókor Teleki uram jeleu lött volna, most sem nagysá-
god sem az ország nem bajoskodnék, hiszem mentül hama-
rább az szegény hazáuak dolgai jókarban állíttathatnának, 
ugy volna hasznosább, az miben most hagyatik, ugy hiszem 
énnekutána is abban marad. Értem az nagyságod méltósá-
gos levelébül, Székelyhíd rontatik, ha nagyságodnak bölcs 
tanácsival tetszik, az az székelyhídi jószágnak mindjárást 
kezdjen parancsolni, az paciíicatio szerént, melyet az váradiak 
mint fognak engedni, és patiálni, nagyságod mindjárást kita-
nulhatja, a szerént is tudósíthat, mert ha olyau távol az szé-
kelyhídi jószágot nagyságod bírhatná, menyivel inkább az 
beljebb valókat, melyet már mindazáltal nem sokára kitanú-
lok. Karasznát penig, semmi egyébb jussal Váradhoz birni nem 
akarják, hanem hogy Váradza az katonák számára admini-
stráltatott az oda való dézma, ezzel állítják váradi jószágnak 
lenni. Haszon passa dolga felöl mit írjon nagyságod, értem, 
Panajot uramhoz mindjárt el is mentem, Baló urammal végére 
mentem, nincsen neki szintén annyira auctoritása, hogy az 
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mint ü akarja ugy mutassa a haza határát, hanem ha nagy-
ságoddal egyező tetszésbül complanálódhatik, nem tudván 
meg azt az nagyságod és ország köve tje, mi kivánsággal jüj-
jön, mikor az passa elbocsáttatott, az kivánság penig az er-
délyi részrül az, a mint rövideden ide feljebb megirám nagy-
ságodnak, de az egész követségrül való dolgoknak páriájit 
megtartom ; Isten nagyságoddal szemben juttatván, itiletet te-
het, az dolgokat mint folytattam; ez után irnak az passának 
ujabban, tülem is nagyságod még ez után tudósittatliatik bő-
vebben mi mehetett itt in effectum, mivel még az dolog di-
scursusra nem vonatott; az mely oda ki való irása Haszon 
passához nagyságodnak secundum placitum nem lészen, is-
mét irni kell nagyságodnak az országnak is, az dolgot csak 
ott nagyságod könnyen ne hadja; én tudósíttatván rajtam el 
nem múlik, most az ideje. Az vajdánénak ő nagyságának ha-
marjában egy levelet irtam, le nincsen ragasztva, nagyságod 
aszszonyunkkal együtt megolvasván, ugyan azen emberséges 
étekfogotúl küldje meg, nagyságodat alázatosan kérem, hogy 
valamiképen hirem ne terjedjen, hogy még az magáért való 
Ígéretek is az ő nagysága javaibúi teljenek ki, ezen levelemre 
penig választ tegyen, ha bizhatom az igéret megküldéshez, mert 
magamat érette bizony ha lehet meg nem tartóztattatom. Az 
kapitihája beküldése felől nagyságod kegyelmes uram [eléb-
beni irásom szerént gondolkodjék, mivel minden bizonynyal az 
vezérnek 20. Mártii be kell indulni, akkorra itt kellene lenni, 
addig is sokat experiálhatna Baló urammal, a kikkel kellene, 
ismeretségben is juthatna; s ha mi siető dolgok azután occu-
rálnánák is, az hazának könnyebben szolgálhatna. Baló uram 
az nagyságod biztatása szerént tovább itt nem is lészen ; 
nagyságod idején korán igy értvén, méltóztassék provideálni. 
Az káránsebesiek küldöttek vala egy levelet az vezérnek, hogy 
parancsolja meg nagyságodnak, az mely szegénység Kárán-
sebes és Lúgos tájáról Hátszek vidékére szöktenek, adatná ki, 
melyet megértvén Baló urammal elhalasztottunk, intimálván : 
nagyságodnak méltósága és az jó szomszédság ellen is lészen, 
hanem elsőbben nagyságodat találják meg, ezzel csak azt 
akarván elkerülni, hogy mostani elöttüuk álló dolgainkbán 
akadályunk ne essék; ha penig nagyságodat megtalálják is, 
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igiretet kiadásuk felöl ne tegyen, tik is nem adják ki a ma-
gok országábúl, Erdélyben sem szokás. Nagyságod kegyel-
mes uram ha valaholott Erdélyben szerót tétetheti egy pár 
rárónak, küldje sietséggel az vezérnek, azzal is nagyságod 
magához vonván szivét, Panajot uram intimálja, de az vezér 
akaratjából ha ráró nem lehet, sólymot, ugy tudón vagyon Fo-
garasban, de ha hoznak, ne ilyen becstelenül hozzák mint eze-
ket. Az sandriar agának egy kupát és hatvan tallért Baló 
uramtól elküldöttem nagyságod levelével, becsülettel vette 
ajánlván magát az nagyságod és haza szolgálatjára ; 
nagyságod igért volt egy iramó lovat, ki az noha roszszúl 
vitelben meghalt, mindazonáltal kéreti nagyságodat küldjön, 
megmutatja mint fiához való jóakarat ját , többet szolgál; 
jelentette azt is nagyságod, bár keményebben viselné az haza 
dolgaiban magát, mely származott az Haszon passa ide töké-
letlenül irott levelébtil, melyrül ide alább bővebben. Az 
mely nagyságodat az hatalmas Istenre kérem, az mit nagy-
ságodnak az haza és nagyságod dolgai felöl irok, ne legyen 
csak mellőle való könnyen elmúlásban, mert nagyságod és az 
szegény haza ellen sok conjuratorok, vádok, és practikák vad-
nak ; az mint már majdan levelemnek elvégezésin volnék, 
kelle mennem Panajot uramhoz, sub rosa jelenté, Haszon passa 
nagyságod felöl azt irta, hogy nagyságod csak beteggé tette ö 
előtte magát, ü előtte ment is el Kolozsvárról, sőt nagysá-
god szivében valami gonosz vagyon, az mint eszében veszi, ö 
nem tudja miért de nagyságod félelemben vagyon, csak tél túl 
nyúl az dologhoz, magát is nem tudja mihez tartani, noha én 
nagyságodnak mind betegségét, mind peniglen Kolozsvárról 
eljövetelinek bizonyos okát megmondottam, sokat beszélget-
vén azért Panajot urammal ezen dolgok felöl ti nagyságának 
tetszett, hogy nagyságod keresse kedvét, az szegény hazá-
nak ilyen utolsó dolgában, mert igen astutus nequam, nagysá-
god ugy vegye eszében, tikét az váradiak és jeneiek igen meg-
csinálták, bizony ha nagyságod kedvét nem keresi jobban, 
amazoknak sokat árthat, nagyságod azért csinálja jóakaró-
jává, az határ dolgaiban penig keménység legyen, csak ne 
fenyegetéssel; nagyságod ha Írásomat kegyelmes szeme eliben 
veszi, bizony nem lészen kárára, bár nagyságod kimenete-
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lemre írásomat megtartja, Isten lelkem idvességét ne adja, ha 
csak azt a mi lehetetlen nagysáaodért s az édes hazámért nem 
követek el, Haszon passa szállására nagyságod becsületes em-
bert rendeljen, minden rosz zsidó, emez amaz ember szállásán 
ne forogjon, mindent megírni nem győzők, nagyságod ember-
séges hites szolgájától izentem, méltóztassék meghallgatni. 

Emlékezhetik nagyságod reá, egy utánam küldött le-
velében postscriptában írja: az thihajának tízezer tallért ígérjek 
ea conditione, hogy ha az Ali pasa hitlevele szerént lészen az 
határ dolga, az igyekezet igen jó, el is kellene követnem, de 
melyet, hogy eddig is el nem követhettem, bósúlásomat öreg-
biti, de instructiómnak utolja felé az vagyon, az haza dolgai-
ban ha mi occurál, pro prudentia ugy igyekezzem igazgatni 
a dolgokat, hogy ne kárára hanem hasznára legyen az hazá-
nak, ugy is illik minden keresztyén embernek cselekedni, mi-
nek okáért meggondolván azt, ha conditióval megigirem s 
nem snecedálna, küldetik-é meg avagy nem, ugy is penig ha 
nem várná, I. Ez második, minthogy! ü ellenek vagyon az 
dolog, ne gondoljon ilyent belőle. Ezek igazságokhoz nem 
biznak, nem is mernek igiret nélkül az dologhoz nyúlni, mert 
magok is tudják az mit Piri passa Ali passa parancsolatjából 
tefterben irt igazán irta, mert váradi jószág volt, Panajot 
uramnak is ebbül értéket vévén, nem tetszett. Ha penig az első 
dispositio szer ént ereszt vala nagyságod, hogy nálam pénz és 
egyéb ajándék legyen, most volt volna az ideje, illendőkép- » 
pen valakit érthettem volna hogy ezen dolgában az hazának 
szóigálhat, kedveskedhettem és jóakarókat csinálhattam volna,, 
mintegy nekik becsületek tételének jeléül, nem is emiitvén 
miért, annakutána ismét megkerülvén üket az nagyságod 
és haza szolgálatja kérni; még ezután is ezen formán cse-
lekedni nem volna késő, ha hirtelen absolute válasz nem lé-
szen ; az thihajának való kedveskedést penig pénzzel nem is 
jovallom, hanem fegyver, óra, és valami egyéb ajándékokkal, 
ha penig nagyságodtól Haszon passával együtt ezen dologrúl 
írásra való idő nem lenne, hanem az idő alatt az dolog vég-
ben menne, könnyű visszafordítani, nem hirdetvén mindazon-
által az útban kinek és mit visznek, megérik azzal: az kö-
vethez mennek. Az mely ezerszám felöl nagyságod parancsolt. 
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vala, magam megnéztem, igen szép köves safélyos, és rubin-
tos több vagyon más félezer kőnél rajta, szépek, az czafrag 
vont arany, gyöngybül fűzött öreg virágok rajta, az virágnak 
az közepin arany, rubintos és sáfélyos öreg medálják, az 18 
az nyereg veres bársony arany medályos, és kövekkel rakott, 
az orrára való, üstök nyomtató, fék, szügyelő arany zománezos 
és köves, ló nyakára való gombos ékessége, gyöngybül fűzött 
köves, zabolája ezüst aranyos, kengyele köves aranyos kris-
tálybúi mesterségesen metszett tollas, köves bot, igen szép, az 
ára három ezer tallér, alább nem, ugy is viaszért adják, oká-

j át egy forintban el veszik, ugy hogy Káránsebesig nagyságod 
hozassa; négy ezer négy száz forinton a mi viasznak szerét 
tehetni, az szerszám valóban szép császári ékesség, nagyságod 
ne hadja, négy ezeret is megadnának érette, de még tartóztat-
ták, ha nagyságod az viaszr.úl való assecuratiút küld nekik, 
az kiknél van 15 nap alatt, ha penig nem, el adják ; ha nagy-
ságod parancsolja, magammal kiviszem, materiával és egyebbel 
még el nem érkeztenek. Szegény Török Demeter fizetése felől 
nagyságod ne feledkezzék, adják háza népének, mivel maga 
innen nem provideálhat. 

Ezek után az nagy Istennek oltalma alá ajánlom 
nagysádodat. Isten nagyságodhoz örvendetes válaszszal meg-
térítvén nagyságodat lássam jó egészségben. Datum Albae 
Nándor die 13. Februarii Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos hive és szolgája 
Paskó Christoph, m. p. 

Eredetije az erd. Muz (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. köt.) 

CXXI. 

Méltóságos uram, kegyelmes fejedelmem. 
Az nagyságod jámbor szolgája Bakcsai István uram 19. 

Februarii nagyságod lelevét megadá, melynek continentiája-
majd mind épen az vajdáné állapatja felől vagyon, Tihajá-
nak, és Panajot uramnak szóló leveleket ezen dologrúl csak 
magamnál tartottam, nem ítílvén azon dolgokrúl szükséges-
nek az leveleknek megadását, mivel kegyelmes uram Istennek 
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hála megengedtetett az vajdánénak ő nagyságának az ország-
ban való maradása, az mint ennek előtte való levelemben bő-
vebben megírtam, azért az egyszer megnyert dolgot ujjobban 
iterálni nem szükséges, nem is illik, bár az felőle imide amoda 
való irogatás ne lett volna, nekem az nagyságod parancsolatja 
szerént mind arról, s mind egyébrül szorgalmatos gondom 
volt, de hirtelen nem lehetett, Panajót uram is azzal bíztat, 
az vezérnek ezen dolog felöl egyszer kimondott szava meg 
nem változik, egy agát is küld ki az vezér egyetmásáért, de 
maga asszony, emberi öltözetivei benn marad. Az tyhajának az 
ötszáz aranyat, Panajót uramnak kétszáz tallért, még az első 
mellette való törekedéskor megigirtem, melyrül ezelőtt is Ír-
tam nagyságodnak, azt kegyelmes uram mentül hamarébb be 
kell küldeni, az mely háromszáz tallérokat én kértem volt 
kölcsön, nagyságodnak igaz dolog írtam vala megküldése fe-
löl, de az török a kitül kértem sokat veszen érette, alább négy 
tallérral igírtem százat, nagyságod méltóztassék a szerént 
contentálni, mivel az pénznek szük voltát Erdélyben meggon-
dolván, kelletett sót ígirnem; csudálkozom kegyelmes uram 
rajta, hogy Haszon passával való dolog felől semmit sem ir 
nagyságod. írja nagyságod Jenő felől is az határt miut kíván-
jam, kegyelmes uram az egyszer előmben adatott nagyságod 
instructiójában semmit hátra nem hadtam, mind ezeken ke-
gyelmes uram által is mentem, mind szóval, mind irásom által 
beadott könyörgésemben, melyet ugy igyekeztem cselekedni, 
hogy elhiszem nagyságod is jobban nem kívánhatná, az mint Pa-
najót uram is biztat, jó válaszszal viszen Isten nagyságodhoz 
vissza, csak liogy szükséges nagyságodnak Haszon passával az 
határ igazítás felől való discursushoz fogatni, látván elméjét hol 
jár, az melyet jól eszében vévén nagyságod, sietséggel kell ide 
irni mind az vezérnek, mind a tihajának, olyan tenorral le-
gyen az nagyságod, és ország követének könyörgése szerént, 
mely felöl nagyságod az elébbeni levelembül érthet bővebben^ 
mert mihelyt nagyságod Haszon passával az dolgot kívánsága 
szerént nem complanálhatván, s ide levelet ir az passa is, 
mindjárást végső válaszom adatik, ki is hiszem Istent jó lészen. 
Boldvai uram irását Baló urammal látom, innét kegyelmes 
uram af'éle dologrúl parancsolat bizony semmi sincsen; attú 
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nagyságod ne is tartson, aféle költött, koholt dolgok az sze-
gény hazára nézendő nagyságod jó gondviselésében, és Ha-
szon passával való tractákban akadályt ne csináljanak, az 
dolgokkal késedelmezni nem kell, nagyságod vigyázzon az 
vezér megindulására, az mely hamar lészen, ugy mint 20-dik 
Mártii. Nagyságod levelébül olyat veszek eszemben, mint ha 
félve nyúlnék az haza dolgaihoz; hitemre kegyelmes uram 
még otthon elindulásomkor feltettem magamban, akár élet, 
akár halál, de nagyságodnak, hazámnak szolgálni akarok, 
melynek is gyümölcsét nagyságod s az haza meg fogja tapasz-
talni. Baló László uram változtatása felöl nagyságod a tanács-
urakkal ö nagyságok s ő kegyelmekkel másképen gondolkod-
jék, hogy indisposite Landor-Fejérvárrúl haza felé térjen, nem 
egészséges itt kegyelmes uram aféle játék, hanem ha nagysá-
god akarja, igíreti szerént kegyelmét mutatni, addig az indu-
lásig méltóztassék is gondot viselni az kapitiha küldésre, ne 
kcserittessék az bemenetelben is ennél inkább. Ezek után a 
felséges ur Istennek kegyelmes gondja viselése alá ajánlom 
nagyságodat. Albae Nándor die 20. Februarii Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos hive és szolgája 
Pasko Christoph m. p. 

Eredeti. (Erd. Muzeum gr. Kemeny József Erd. tört. ered. levél. XIV. kötet.y 

CXXII. 

Celsissime Princeps Domine Domine mihi semper grati-
osissime! 

Litteras Vestrae Celsitudinis 2. Februarii in Castro Ebes-
falva gratiosissime datas accepi, et ad gratiosissimum Vestrae 
Celsitudinis desiderium, quam excellentissimi Domini Comitis 
a Rottal sacrae Caesareae Majestatis intimi consiliarii, et ple-
nipotentiarii mandatum Magniticis Dominis, Francisco Rhedei 
comiti supremo Comitatus Colosiensis ac sedis siculicalis Ud-
varhely supremo Judici Regio, Domino Martino Sárpataky 
regni Transylvaniae Magistro Prothonotario praesente, Mag-
niíico Domino Michaele Teleky, arcis et praesidii Kőváriensis 
supremo Capitaneo nec non vestrae Celsitudinis plenipotenti-
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ario Arcem Szamosujváriensem cum triginta tribus, Kővá-
rién sem autem cum triginta sclopetariis, de sacra caesarea 
Majestate Vestrae Celsitudini benigne concessis tradidi. 

Pro equo per praedictum dominum Magnificum Teleky 
gratiosissime transmisso summas dico gratias, quibus me gra-
tiae suae celsitudinis commendo et maneo Vestrae Celsitudinis 
Szakmár, 24. Februarii 1665. 

Obligatissimus humillimus servus 
J. W. Ryts. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levéltárában levő eredetiből.) 

CXXIII. 

Az miltóságos erdélyi fejedelem nekem kegyelmes uram, 
Isten nagyságodnak minden dolgait kívánsága szerint boldo-
gítsa és szerencsésen vezirelje mint kegyelmes uramnak alá-
zatosan kívánom. 

Kegyelmes uram nagyságod miltóságos levelének irása 
szerint, víkony tehetsígemmel az nagyságod itt való dolgaira 
szüntelen vigyázásban vagyok, s mindenekrül is bizonyosan 
nagyságodat tudósítani igyekezem, de mivel a mostani hírek 
még eddég bizontalanak, nagyságodat nem akarván terhelni, 
hopmester uram ö kegyelmének megírtam, nagyságod ü ke-
gyeiméiül megértheti, és ha lett volna kinek itt várakozni, 
bárcsak 8 vagy 9 napig, mindenekrül világosan tudósíthat-
tam volna nagyságodat, mivel a császárt Konstantinápolyban 
menendönek mondják, de több keresztény orátorokkal igy 
gondolkodunk, hogy ha még hadakozni akarnának, a császár 
Filipi város felé szállana, hogy az had inkább utána takarod-
nék. Kegyelmes uram az követet megindították nagy készület-
tel, német császár számára 9 lovakat és drága árán csinálta-
tott szerszámokkal, de az is csak a füvezírig, ha szüksígesnek 
látja lenni, onnat derekasabban indíttasék, az követ pedég ez, 
egy konstántinápolyi Kara Mehemet aga nevü törököt hoztak 
ide, kinek az urumeli basaság, begler bégsíget adták, lakott 
is itt mind az ideiglen míg az ajándíkok és maga felkíszül-
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hettek, és igy zászlókkal, dobokkal, trombitákkal, hadak nél-
kül, mint egy urumeli begler bég indúlt 1. Februárii. Az nyo-
morult vajdánénak dolga felöl nagyságod mint parancsoljon, 
hogy az ipával értsek egyet, törekedvén a megmaradásában, 
kegyelmes uram én magának irtam a vajdáné szolgájátúl, 
kire semmi választót nem tött, magam hogy törekedjem nagy-
ságodtól oly parancsolatom sincsen, második az, hogy csak 
haszontalan dolog, mert ezek a füvezír akaratja ellen semmit 
nem cselekesznek, mivel hogy ü nagysága kívánja, az nyomo-
rult asszonynak Isten után csak nagyságod orvosa és remínye, 
hogy inkább píldául, és több keresztyén országokban mint 
egy csúf gyanánt el ne hiresedjék, ha nagyságod oltalma alatt 
nem akarta volna venni, bár inkább országában sem fogadta 
volna be, had ment volna a hova szemével látott volna, hiszen 
nem tartozik nagyságod rabokkal való adásokkal, az elvisel-
hetetlen adó is sok. Isten ü szent felsége bár azt is orvasolná 
meg. Kegyelmes uram, itt valami rosz zsidók miatt nagy tri-
bulatióm volt, mely ez includált levelembül nagyságod meg-
értheti, kiírt nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázato-
san könyörgök, miltóztassék fejedelmi kegyelmes gondviselíse 
alá venni. Ezek után Isten ü felsige nagyságodnak minden dol-
dait kívánsága szerint boldogítsa, és szerencsésen vezírelje. 
Kelt Drinápolyban 5. Martii 1665. 

Nagyságod méltatlan szolgája , alázatosan szolgál 
még él, 

Bránkovics György m. p. 
Kívülről: Celsissimo Prineipi Domino, Domino Michaeli Appafi 

Dei gratia Prineipi Transylvaniae, partium Regni Hungáriáé Domino 
et Siculorum Comiti etc. Domino Domino mihi cleinentissimo. 

Eredeti. Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. köt.) 

CXXIV. 

Fővezérnek szóló levél. Expedita A. 1665. die 13. Martii. 
Excellentissime Domine mihi observandissime 
Quod hactenus tabellarium vestrae excellentiae qui pro 

abducenda exulis Vajvodae uxore fuerat expeditus, propter in-
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commoditates rerum ciíius expedire non potnerim obsecro hu-
milime ignoscere mihi velit; summás interim vestrae exeellen-
tiae pro benigna in negecio isto resolutione ago gratias ob-
stringens in omnibus rebus juxta meum posse ad paratissima 
me servitia. Eandem de reliquo divinae protectioni commendo* 
Datum. 

Fővezér tihajának. 
Illustrissime Domine amice nobis observandissime. 
Non dubito in sinistram nonnullos interpretari partem^ 

quod excellentissimi domini supremi vezerii legátus, qui pro 
abducenda Vajvodae uxore erat expeditus tam longam in Tran-
sylvania traxerit moram, necessarium itaque putavi vestram il-
lustritatem ea de re informare : Dum praedictus legátus Tran-
sylvaniam fuisset ingressus, quamvis res erat magnae conside-
ra t ions , Transylvanisque valde molesta, interim tarnen ex-
cellentissimo domino supremo vezerio obedire volentes, li-
centiam dcdimus legato mulierem istam abducendi, literas 
etiam conformes tradentes in manus ejus, qui acceptis Uteris 
nostris dum iter suum dirigeret versus pagum, ubi mulier illa 
moram trahebat, et jam esset prope in vicinia ejus, intellexit 
eam peperisse gravissimoque morbo laborare, coactusque est 
per aliquot septimanas propter difficilem ejus morbum subsi-
stere, interim humilime denuo iteratis vicibus mediante Vestra 
Illustritate requisivimus eodem de negocio excellentissimum 
Dominum Supremum Vezerium faterique cogimur, multum nos 
Vestrae Illustritati debere quod tantum laborem pro nobis su-
scipere fuerit dignata ; Postquam autem ex annuentia excellen-
tissimi Domini supremi Vezerii mulieri libertás est permanendi 
data, quoniam ipsa a quo tempore Transylvaniam fuerat in-
gressa, exiguam illam pecuniam quod secum adduxerat ferme 
totam in proprios suos usus erogaverat, propter has difficulta-
tes res tamdiu est prolatata; rogo itaque Vestram Illustritatem 
coram iis, in quorum praesentia sermo hac de re fieri contingat 
excusatos nos velit, et quemadmodum hactenus, ita deinceps 
quoque negotiis nostris promovendis dignetur sinceritatem 
suam testari, ad paratissima nos devinciens amicitiae officia. 
Cui foelicissimos successus precamur. Datum. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levéltárában levő mim/tárói.) 
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cxxv . 

Méltóságos uram, kegyelmes fejedelmem. 
13. Mártii Nagy Ferencz uram az nagyságod Brassóbúi 

expediáltatott levelét megadá, melynek mindenekben conti-
nentiáját, kegyelmes uram megértettem, elsőben is azért az 
mi az vajdáné felöl való irását illeti nagyságodnak, az liat száz 
aranynak megküldése felöl Panajot uramnak az száz aranyat 
magam megadtam, kérvén azon, ennekutána is nagyságod 
és az haza dolgaiban fáradozását ne szánja, továbbra is nagy-
ságod jóakaratját igirvén, melyet jó neven vévén ajánlá is 
magát az nagyságod és haza szolgálatjára, az öt százaranyat 
az tihajának kapitiha uramtúl , és Török Demetertül fel 
küldöttem, Panajot uramnak is jelenlétében, azt is hasonló-
képen kéretvén általok, nagyságodhoz és az hazához, igéreti 
szerént, igaz sineeritásának továbbra való megmutatásával 
is legyen jóakarattal, sok jóakaratra ajánlván magát, jó szí-
vel vette. Im azért kegyelmes uram az vaj dáné felől való töre-
kedést Isten boldogította, melyet nagyságod mind az füvezér, 
s mint az tihaja levelébül megérthet, adja Isten nagyságodtúl és 
hazámtúl több reám bizattatott dolgai is hasonlóképen boldo-
gittasanak. Az mely ezer arany, és két ezer tallér felől az vaj-
dáné ö nagysága maga fassiót tött, igen sietséggel minden ké-
sedelem nélkül, az egy jó kék lóval együtt nagyságod maga 
emberitül küldje be. Az vajdáné felől irott levelét penig az ftí-
vezérnek nagyságod pro futura cautela magánál megtartsa. Az 
a sszony egyéb mindenével megmaradhat, valoliova akar oda 
mehet, nagyságod mostan az tihajának az vajdáné felöl el-
fejtette volt levelet íratni, mi Baló urammal maga az tihaja 
akaratjábúl Írattunk törökül, olyan formán mint ha nagy-
ságod irta levelének páriája fordítása volna, melylyel osztán tö-
rekedni kellett magának az tihajának az vezér előtt. Che vára 
felöl nagyságod parancsoljon, lasabban éljenek az első sengéjé-
vel az alkalmatosságnak, várni kell azidőtül, hiszem Istent azt 
is nem sokára megadja, ne injuriáltassanak az végbeliek is 
idő előtt, csaknem minden héten ujabb vádak jőnek, már el-
untuk az sok hazugságot, most is az váradi aga és tefterdár 
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azt irták ide, hogy tallérral kiáltották volna meg, hogy sza-
bad legények gyűljenek, s illetlenségeket miveltek volna, én 
tudom, hogy hamisság az váradiaknak írások, itt dolgoknak 
elejit vévén, válaszok is a szerint lött, de azt is tudom, ha 
mi kis szeme ügyet kaphat az magyar is, azt tudja mind ugy 
kél, még bizony sok híjjá, Istentül, várni kell, s kérem ö fel-
ségét, boldogítsa ezentúl való maradékainkat, és az haza meg-
maradására, jo vára ezentúl menendő dolgainkat is. Ez írásomon 
nem azt értem, hogy Che (Cseh) vára ne építtessék, igen is, de 
az ott való do'gok módjával távolban valóknak megsértődések 
nélkül, kicsinyt nagygyal veszteni nem kell. Az török császár 
követje is 2-da Mártii L andorfej érvárra érkezők, VI szép lo-
vakat, egy sátort ötvenöt ezer tallérban készültet, egy negy-
ven ezer talléros szerszám, egy néhány szép agarak, és több 
ajándékokkal; ide érkezésekor indult mindjárt az posta Bécs-
ben, liirt tenni, liogy már elérkezett, amaz is ugy indúl meg 
Bécsbül. Az török követ megindúl, az mint itt most bizonyos 
ez jövő liétfün, az fttvezér még addig késik itt, az míg az né-
met követ Esztergomhoz érkezik, nagyságod moderálja ugyan 
az dolgot az tanácsi renddel ö nagyságokkal, ü kegyelmek-
kel, liogy re infecta ne maradjanak az haza dolgai. Az deb-
reczeniek is függenek-é nagyságodtúl most, avagy nem, nagy-
ságod méltóztassék tudósítani, várok mostani időben debre-
czeni embereket, mivel az mint értetem, Piri passa most ott 
nálok lévén, karminczadosságának szine alatt hatszáz tallé-
rokat vont volna rajtok, Isten azokat is elhozván, szívesen 
akarnám ha szolgálhatnék Piri passa uramnak, mint ország-
foglaló latornak ; Haszon passát, hogy nagyságod elindította 
Deés felé az határ nézegetni, bár elébb is elment volna; az 
mi azért az határ dolgait illeti, akarék írni nagyságodnak 
egy néhány szóval, lia mi jó lészen írásomban jó, ha hol nem : 
könnyű mellőle elmúlni. Legkilyebb lévén azért az székelyhídi 
jószág, ha annak bírása paciííce engedtetik, ugy kell lenni az 
pacificatio szerént is, Kraszna közben lévén, semmiképen oda 
ne liagyassék, holott környöskörül Erdélyhez biratván Ivrasz-
na közben lévén, mint lehessen más nemzeté; soha penig 
váradi jószág nem is volt, az egy dézmaját noha ha Váradra 
hordatták, akkori ura szabados volt vele hova vitette; elég 
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Várad, Jenő, Lúgos, Káránsebes Erdélytűi elszakasztattak, a í 
országnak ilyen megromlása, hiszem ha más nyomorgatná en-
nél is inkább hatalmas császár őstűl maradt országát, az fii-
vezérnek ö nagyságának kellene oltalmazni, viselje előtte 
mennyi sok megbecsülhetetlen kincset csak az egynéhány 
időtül fogva hatalmas császár tárhazában hordattanak Er-
délybül, ne kellessék hatalmas császár országában lakozók-
nak jószágok elvétetvén kúldulásra jutni, más idegen nem-
zetnek is, igaz hivségekért csúfokká tenni. Az fejedelemnek ő 
nagyságának is mind ez hadakozásokban is igaz tökéletes 
hivségének megmutatása, az szegény elpusztult haza lakosai-
val együtt nem ezt érdemli, hogy kegyelmes urunk ő nagy-
sága idejében az erdélyi birodalomnak nagy része Erdélytől 
elszakasztassék, emlékéztetvén arra fejedelmek az portá-
hoz való hivségért böcsületet, és országoknak öregbítéseket 
nyerték inkább, mint sem kisebbséget és gyalázatot. Mostan 
is kegyelmes nram nagyságodhoz és az hazához az füvezér ő 
nagysága azon kegyelmességét és jóakaratját mutasa meg; 
hadd hihesse el azt Erdély, és más nemzet is, hogy valaki ha-
talmas cssszárunk igaz hűségében megmarad, nem országának 
elvétele, és nem gyalázat, hanem becsület, és szép békességben 
való megtartása lészen jutalma. Mit ípit ő nagysága Váradban 
lakozó egynéhány magok hasznát kereső törököknek kíván-
ságára a kik nem annyira hatalmas császárunk jovát, mint 
magok hasznát keresik, elosztván magok között hatalmas 
császár őstül maradt országában lakozó híveinek jószágokat, 
az kik keserves szemmel és fohászkodó szívvel csak Isten 
tudja mint szerzik meg hatalmas császárunk adóját, jószágok 
másoktúl birattatván ; avagy nem hatalmas császáré-e Erdély, 
hogy igy akármely végbeli török is húzza vonja; az igaz 
nagy Isten ezeket a nyomorúságokat látja. Ha nagyságod 
kegyelmes tetszése, ilyen motivákat írasson az ide küldendő 
levelében bölcsebben, és rendesebben az mint az uraknak is 
tetszik. 

Az mi penig az székelyhídi jószágnak Várad felől való 
határit illeti, talám nem ártana az passával még ott benn lété-
ben arrúl jól beszélgetni, és ugy is kívánni, nekem penig igy 
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tetszenék, mivel Bihar vármegyebeli vagyok én is, az oda ki 
való alkalmatosságokat és helyeket tudom. 

Debreczen felől azért a hol régen az Zólyomi uram 
aranyszegi malom volt az éren, utána Gyapoly nevü falu, Fél-
egyház, Vajda Szent Imreh, az kágyai erdő közepi, Szent Mik-
lós felett való erdő közepi, mivel Szent Miklós szent jóbi jó-
szág, Köbölkút, Poklostelek, Hagymádfalva, azon elő az bér-
czen, az Tatáros nevü viz felöl, mely visz Szárszegre a szent-
jóbi jószágra foly alá, onnan az Réz erdejének tetejire, mely 
hovas épen Erdélyre Feketetó felé szakad, és Kalota hovasára 
az Körös utján be Feketetó, az hegyeken onnan keresztül ki 
Jenő felé. Petrejenijószág, az valkóhi hegyek tetei Deszni fe-
lől való hegyeken, onnan Zaránd vármegye hegyek teteire, 
melyek az török birodalomtól elszakasztják, de értem azokat 
az hegyeket, melyek Csungányon is túl vadnak az török felől, 
melyek szakadnak az Marosra Ilyén alól. Az mi az aranyszegi 
malomtúl fogva illeti, az feljebb megemlitett faluk szerént, 
hogy az székelyhídi jószág és Diószeg és Székelyhidhoz sza-
kadjon Köbölkutig, igy lehet meg, és hogy az szent-jóbi jó-
szág is Tótin, Véden kivül Szent-Jóbhoz maradjon, Köbölkuttúl 
fogva elkerülvén Szent-Jóbot, Hagymádfalvára az sárszegi 
patakra, onnan fel az Réz erdejire, az melyet ha Isten sege-
delme jelen lévén obtineálhatnánk, egészben Kraszna, Bihar-
nak egy része megmaradna, mind jövendőre nézvén ez helyek 
lehetnének bátorságosabbak, innét szállván az Réznek Micske 
felől túl való oldala Erdélyhez, az innétső oldala Váradhoz az 
török részre, Zaránd felől mint feljebb megirám ; ha nagyságod-
nak bölcs tanácsival igy tetszik, igy legyen Haszon passával 
való beszéd, és bábszemmel látná az oda ki való helyeket; ide 
az vezérnek küldendő levélben is legyen ilyen formában. Nagy-
ságtok csinálhatja rendesebben, melyekrül való utolsó kiván-
sági ha nagyságodnak s az hazának eljünek, akkor válik 
osztán meg végsőképen, meddig lészen az határ elszakasz-
tás, akkor is kell itt derekasabban az dologhoz látni; Istent 
hiván segítségül, valamire Isten vezérel akkor el nem mula-
tom. Az füvezér és tihaja levele ne legyen irva magyarúl, ha-
nem diákúl, had mehessen folytában az dolog, az leveleknek 
penig igaz páriáját küldje hozzám nagyságod; ennek kegyel-
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mes uram most az ideje, bizony ha az jó alkalmatosság el-
metsződik, félő más ne adassék. 

Az határ állapatjának vége felől feljebb mit irék ko-
ránt sem lehet az Aly passa hitlevele szerint, noha kell ki-
vánni ugyan, mert ha az Ali passa hitlevele szerént lehetne 
Szent-Jób, Sólyomkő, Papmező, Belényes mind viszszaadat-
nának, de a kiben már török lakik? elhiszem azt vissza nem 
engedik, noha én generaliter feltettem az vezér előtt, hogy 
legyen az Ali hitlevele szerént, de az nem adatván, elég volna 
ha az feljebb megemlitett végfalukig szakasztódnék. Ez do-
lognak motivájára, hogy az füvezér és az nagy rendek el-
méje is hajoljon, vékony elmém szerént javallanám, hanem 
esak nagyságod maga személyében, hanem az nagyságod le-
velei és kivánsági kivtil is. Az tanácsi rend ő nagyságok és ő 
kegyelmek Írnának azon személyeknek képekben, az kikttil 
Biharban és Zarándban lévő jószágok és possessiók bÍrattak, 
avagy az egész ország nevével, deciarái ván azt a sok válto-
zásokban, kiváltképen Kemény János idegen hadakkal, fegy-
verrel az országraj tivén, nem hogy jószágoknak gondviselésére 
lettek volna alkalmatosak, de kinek kinek arra lévén gondja, 
miképen az maga élete oltalmazásában találjon módot, akkor 
semmit is az váradi vitézek nem gondolván semmit is hatal-
mas császárunk östül maradt országának romlásával, akkor 
voltak legderekasabban az holdóltatáson, mely akkori csele-
kedetek az váradiaknak illetlenül lött, még inkább akkor, 
Erdélyre menő ellenségtül oltalmazni kellett volna, melybül 
is a tetszik ki, az szomszédságban nem hogy hatalmas császá-
runk országának oltalmazói, de sőt inkább mindenekben ron-
tói, pusztítói és magok hasznát keresői voltanak. Az erdélyi 
possessorok penig ennyi időtül fogva is csak Isten tudja mely 
nagy szegénységekkel az elvett jószáguktól is hatatmas csá-
szárunk adaját igazán bészolgáltatták. Ennek írásit is (ha 
tetszik) nagyságtok bölcs itiletire hagyom, mint legjobban 
kelletik lenni, én csak azért számlálom, hogy ezek inkább 
motivák legyenek, mivel itt ilyen forma irások, könyörületes-
ségre inditó szók használnak. Kegyelmes uram minden hala-
dék és késedelem nélkül valamit most elkövethet, most az 
ideje, ha az fővezérnek itt kinn lételében ezen doglok jó karban 
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nem állíttatnak, örömest akarnám azt a követet látni, a ki ezen 
dolgokrúl követséget viselne ennek a vezérnek életében; az 
határ igazításon kivül is marad az szegény országon követ-
ségre való matéria fenn, de most arrúl való szóknak nincs 
ideje; nagyságod bölcs tanácsival együtt tudom mindenekrül 
annak idejében gondot visel. Azt is illendőképen hogy meg 
írná nagyságod javallanám, csak tavai esztendőben mennyi 
kárt és pusztítást szenvede Erdély az német nemzetiül azért, 
hogy hatalmas császártúl ennyi hadakozásokban is Erdély el 
nem szakadott . Ez írásomban kegyelmes uram gondolkodtam 
hazámrúl, elhittem irásom unalmat szerez nagyságodnak, de 
én akarok mindenrül írni annak idejében, legyen az többi az 
nagyságod kegyelmességén. Az ur Isten nagáságodat vezé-
relje minden jóra a szegény hazának igazgatásában. Albae 
Nándor die 18. Mártii Anno 1665. 

Nagysádodnak alázatos hive és szolgája 
Pasko Christoph m. p. 

P. S. Mint lett az követség és az postulatuma nagysá-
godnak s országnak, a kiküldött párbúi megláthatja. 

Kivül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának etc. 
nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Hátára irva : Pasko uramtúl Nándor Fejérvárról liozta Nagy Fe-
rencz urunk étekfogója die 26. Mártii. 

Eredetije az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. köt.) 

CXXVI. 

Méltóságos uram, kegyelmes fejedelmem. 
17. praesentis nagyságod két rendben irott levelét, egyi-

ket Feketemalombúi, másikat Fogarasbúl Írottakat, Ko-
vács János nevű posta megadá. Az nekem magányosan irott 
levelében irja nagyságod Székelyhíd elli anyását, az várakbúi 
az németeknek kivitetését, és nagyságod kezéhez való assig-
nálásokat, az követ passának indulását az commissarius urak-
kal, hogy penig az határ dolgábúl nag) Ságodnak nem adat-
nék elégséges hitel, az én levelembül vette légyen nagyságod, 
melyhez képest kell solicitálni mind tihaját, mind ftivezért, 
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paranssoltassék meg Debreczennek, és több megnevezett he-
lyeknek is, eonferálják magokat Haszon passához az váradi 
jószág felől való bizonyság tételre, melyhez képest igazíttas-
sák a határ dolga is az Ali passa hitlevele szerént : és mi-
némü instructióval bocsátotta légyen nagyságod az határjáró 
commissarius urakat, annak páriáját is küldötte. Ezekután 
irja mindenekrül tudósítsam nagyságodat. Az tihaja, hogy 
jó törekedő legyen az vezér előtt, kiért nagyságod háládatlan 
nem lészen. 

Ez nagyságod Írásiban semmi uj dolog, a ki eddig elő 
nem forgott volna, nincsen, az egy nagyságodtól az commis-
sarius uraknak adatott instructiójának páriáján kívül, mely-
rül most csak hallgatni kell, annak micsoda gyümölcse lészen, 
az utánra való. 

Azért az egyszer tihaja és füvezér előtt feltett és kí-
vánt, sollicitált dolgot, hogy ujj abb és hasznosb fundamentum 
nélkül cselekedjük, sem Panajot uramnak sem nagyságod jó-
akaróinak nem tetszik, ha az dologban kárt és akadályt nem 
akarunk csinálni. Eddig Erdélyben mik lőttek, minden érté-
sekre van. Avagy nem veszi-é eszében nagyságod, hogy bi-
zony nem hallgatunk itt, és mint folytattuk az haza dolgait 
Baló urammal, csak nagyságodhoz érjenek az levelek, meg-
látja, és látván bölcs itiletet tehet bölcs tanácsival együtt, 
megláthatja nagyságod az vezérnek beadott punctumokból, 
hogy én előmben semmit is nagyságod nem adott, kit el nem 
követtem volna, az mi penig aprólékosabb volt, az szóval mind 
vezér mind tihaja előtt végben ment. 

Azt gondolnám én kegyelmes uram, eddig való itt múla-
tásom, költésem nem volt híjában ; nagyságodnak hiszem vig-
ságára és haza lakosinak bátorságára lehet az vajdáné ott 
benn való maradása és akár hova szabadosan való menetele. 
Kerestesse fel nagyságod levelei között Sebesvára felől mit 
irnak innét nagyságodnak, hogy emberséges jámbor praesidi-
omot tartson benne, az kiktül ne injuriáltassanak az végbeliek. 
Ellenben az váradiak annak az helynek elvesztését mint soli-
citálták, és mi végre, nagyságod általláthatja; Es végre, 
hogy azon belől béholdolt helyeket ük szabadosan bírhassák, 
de az várnak megmaradásának, és az ország kezénél való ha-
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gyatásának alatta mi fekszik, ítílje nagyságod, én azt ítílem-
belőle kijüni, hogy az által azontúl beholdolt helyek absolu-
tusok. Hasonló válasz vagyon Cseh vára felöl, hogy csak az 
ott való praesidium zabolán tartassék, építése ne impediáltas 
sék; ebbül is csak azt hozhatom ki, a kit az elsöbül, váljon 
kegyelmes uram ezeknek és ezek ellen való erős vádak mint 
töröltetnek el, és vitettek végben csak eddig ily karban való 
hozások is. De mind ezek és ez után Isten segedelmével tör-
ténhető dolgokra nézve elég nekünk az kapitihával amaz Vir-
gilius mondása : Sic vos non vobis mellificatis apes. De efféle 
dolgokon elmémet nem fárasztom, Isten lát és tud mindene-
ket, ő az szívek, vesék vizsgáló Istene, megfizet kinek kinek 
az ő érdeme szerént. írja nagyságod, innét írt levelembül ér-
tette, az határ dolga végett itt az nagyságod Írásának nincs 
hitele, Isten oltalmazzon, hogy absolute azt írjam, ha nekem 
egy követnek szómnak hitel adatott még eddig, mennyivel in-
kább nagyságodnak; azért nagyságod azt ugy értse, én kí-
vántam azt Panajoturam által az tihajátúl, ha az én uramnak 
ö nagyságának és az haza nagy rendeinek az határ dolga vé-
gett igazságos írásoknak hitel nem adatnék, ámbár akár me-
lyik pártrúl való várasokbúi, falukbúi adhibeáltassanak régi 
emberek, és erős hittel megexaminálván üket, akkor kitet-
szik, hogy igaz, az mit az én uram ír és követje által tractál, 
hogy tudniillik soha váradi jószágok nem voltanak, a kiket 
Pyri passa hamisan irta az tefterben. Lássa meg nagyságod 
az errül való Írásomat, az postulatombúl meglátja nagyságod, 
megmertem hamisolni Pyri passát az füvezér előtt, bizony ha 
szemben volna is megmondanám neki; Cseh vára felől is ir-
tam én nagyságodnak, hogy módjával legyenek az iránt való 
dolgok is, hogy valami illetlen cselekedetekkel vagy excursi-
ókkal ne injuriáltassanak az pogány végbeliek az mostani 
fervorokbau kiválképen ; azzal az írásommal nem azt értem, 
hogy nekik engedtessék, vagy ne építtessék, Isten se adja, sőt 
még annál killebb já r elmém az határ felöl; hogy penig deb-
reczeni, kecskeméti és egyéb helyben lév knek az vezér innét 
parancsoljon, hogy az dolognak megvilágosítására mennjenek, 
illetlennek ítíltetett, nagyaságod megnyugodjék benne, vagyon 
Haszon passának plena authoritása nem csak arra, sőt annál 
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derekasabb dolgokra is. Az eommissarius uraknak adatott 
instruetiónak punctumábúl látom Szilaj felé is mennjenek Ha-
szon passával, ha az váradiaktúl nem impediáltatnak, kegyel-
mes uram nincsen az bizony váradiaknak annyi fejek, hogy 
Haszon passa ellen egy szót is szóljanak, avagy az jó útját 
akadályoztassák, meg is irták az váradi passának, üljön vesz-
teg várjon amattúl. 

Hogy nagyságod voltaképen érthesse az dolgot, midőn 
nagyságodnak és az hazának kövétség által való kivánsági 
megértettek, demandáltatott Haszon passának, maga szemeivel 
látván azokat az helyeket, mely felöl az controversia forog, 
ugy igazitsa el nagyságoddal egyező értelembül, hogy sem 
nagyságod sem az ország, sem az váradiak és más végbeliek 
között veszekedésre való alkalmatosság ne maradjon fenn. 
Azért kegyelmes uram jó kedvét keresvén Haszon passának, 
az mint elébbeni levelemben megirám, ha az szerént tenne, 
igen javallanám, egynéhány faluknak odahagyásával is ha 
lehet ez dolog el ne maradjon. Ez az oka, immár az dolog 
igen elkésett, eddig való mulatása is az vezérnek nehezen en-
gedtetett. így érthettem meg, három hét múlva megindulna, de 
ezt a mint érthettem, ugy is Írhatom. Vajmi, kegyelmes uram, 
idejében kell vala ez dolgokhoz látni; tizenkét hete ma csak 
miólta én nagyságodtól elindultam, sok dolgok mehettek volna 
eddig végben, s több jó haszonnal is, hogy sem ilyen szoros 
szombatra hagyatott; mert im az vezér indulása előttünk, ha 
mostanrúl el talál haladni bár senki ne örüljön annak; ez vezér 
életében azért kegyelmes uram még az mennyi kevés idő en-
dedtetett, nagyságtok szivesen és serényen lásson hozzá, mert 
az dolognak hoszas haladása, az országnak jövendőbeli 
kárára eddig miért lött megtudom gondolni, kihez való 
bizadalom, és várakozásának már nagyságod is látja s jól 
is veheti eszében mi lön gyimölcse. írtam vala én nagyságod-
nak, hogy ha Haszon passa elméjét experiálliatja, meddig s 
mennyiben akarjon procedálni az határ dolgában, és semmi-
képen tovább nem akarna nagyságod és az haza kivánságira 
lépni, akkor tudósítson végsöképen, akkor is irjon az füvezér-
nek, tihajának, Panajot uramnak, az dolgoknak ugyan esentia-
liter v lamiben végben vittetetések felől, ne csak elindulása 
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felöl, mint az mostani tudósítás lőtt, az melyben még semmi ha-
szon nem látszhatik, mert az mik felöl nagyságod ir mostan 
folytában vadnak azon dolgokrúl való intercessiók, melynek 
csak immár is gyimölcse az, mint feljebb megmegirám, hogy 
tudniillik mi Íratott Haszon passának, az váradiaknak is, kitti 1 
várjanak Cseh és Sebes vára felől, az mint feljebb irék. Az 
mint azért tetszett ez leveleknek (kikben semmi uj consideratióra 
való dolgok nincsenek) be nem adások felöl nagyságod olyan 
itiletben legyen, hogy kárt nem akarok velek tenni, az alkalma-
tosságtól várni kell, levél nélkül is, ha mi oecurrálna, azért 
vagyok itt követ, cl is hidje nagyságod, akármely dolgok is 
forduljanak elő, azokra Istennek tartó lelkemismereti szerént 
igyekezem vigyázni, szólni, törekedni az időnek alkalmatos-
ságában, mint hazámnak is leghasznosabban itilem; én az én 
Istenemtül adatott talentomomnál feljebb nem léphetem. Az 
vajdáné felől is utóljabb micsoda levelet kii Ide nagyságod, 
nem tudván még azt, az levélhozásig mint ment itt az dolog 
végben, be nem adtam, félvén attúl, hogy az egyszer jó kar-
ban hozott dolgot bontom el vélle, mely is Istennek hála igen 
jól esett; Isten hajtsa most is sziveket arra, hogy mostani 
előttünk álló dolgaink is vitessenek jól végben, az nagy Isten 
engedelmébtil; az dolognak végben vitettetésekig is ha mi 
oly dolgok occurrálnak, hogy nagyságod tudósítson, igen il-
lendő ; hogy itt azok ellen, ha mi dolog occurrálna, az dolgot 
jól megértsem a szerrel is folytatni. Hogy nagyságod az vá-
radi passának illendőképen megfelelt, jól vagyon, másszor is 
úgy kell, nagyságodnak az váradi passa sem most sem ezután 
nem parancsol, ne is cedáljon nagyságod neki, mert ha most 
reá szoktatja, ezután azont követeli. Panajot uramuak referá-
lám, csudálkozék rajta ; Isten egészségemet adván, az tihaja 
eleiben terjesztem, ugy hiszem lesz capituloma, másszor be-
csületesebben ír. Az én második levelemben is, ha mit az ha-
tár felől nagyságod Haszon pássával végben vihet, tudósítani 
idején méltóztassék, annak előtte, minek előtte még Haszon 
passa oda ki lenne, hogy Haszon passa is írván, akkor váljék 
meg, ha contentus lehetne az ország vele, ha nem ; azután mi 
tetszenék itt az vezérnek, s mire vehetnők, úgy lészen válasz* 
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Isten nagyságodat szerencsés jó egészségben tartsa meg sok 
esztendőkig. Albae Nándor die 20. Mártii 1665. 

Nagyságodnak alázatos hive és szolgája 
Pasko Christoph, m. p. 

P. S. Az Ali passa tiliajának az nagyságod levelét Baló 
uram és Török Demetertül elküldöttem az két puskát is, mi-
vel ö lévén Vráradnak megadásakor tiha, akárki is többet ezen 
dologban az nagy rendek közül nem szolgálhat, magam is 
ma leszek titkon csak szemben vélle, az mint jobban adja Is-
ten tudnom, elcsinálom vélle, az vezér előtt is ugyan ő reá 
apellálok, igen hiteles ember is; mikor az vezérnek való Írás-
nak ideje eljü, ugy kell megírni, követünk által lőtt kívánsá-
gunk szerént méltóztassék nagyságod jó választ adni. 

Kivül: Méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának, nekem 
kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József, Erdély tört. eredeti leve-
lekben XIV. kötet.) 

CXXVII. 

Az Jacobnak Istene nagyságodat kegyelmes uram hogy 
háborúságának idején meghallgassa, szívbül kívánom. 

Kegyelmes uram noha Zilajrúl Várad felé való indulá-
sunk után Bagosrúl is, az mit exploráltam, nagyságodnak ér-
tésére adni el nem múlattam, Bagosrúl megindúlván mint ér-
tettem és hallottam, tudom Erdélyi uramtúl is nagyságod meg-
értheti, de mivel én kegyelmes uram vöttem eszemben, hogy 
némely emberektül gyalázattal illettetem az dolgokat nagysá-
godnak igazán értésére adásomért, melynek oka nem egyéb, 
hanem odium personae, hogy szemtelenséggel ne vádoltas-
sam, hogy nagyságod udvarában magamat obtrudálom, me-
lyet el akarván távoztatnom, de kötelességemnek eleget akar-
ván tennem, ím Írásban küldtem nagyságodnak valamit ex-
ploráltam, gondolván netalám foganatosabb lészen, de ha 
nagyságod kegyelmes parancsolatja, az dolog is azt kívánja, 
kész leszek nagyságod udvarában megjelenni, ez Írásomat, 
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penig kegyelmes uram többekkel együtt, ha méltó, nagysá-
god közölvén tanáesur hiveivel is, igyekezze nagyságod bá-
torságosan de serényen követni, melyet kegyelmes uram az 
követ is megmondott, ki nagyságodnak jovát kívánja, Ígérvén 
szivesjóakaraját, mivel az váradiaknak hamisságokat eszében 
vötte; az mely levelet Zilahon nagyságodnak szólót az urak-
nak adott, melyet kegyelmes uram az agák jelenlételiben én 
dictáltam, azután animadvertálván, az agák causálván enge-
met, hogy én az passát sokra vöttem, mely kegyelmes uram 
bizony divina Providentia, mert az levél adás után az agák az 
passára zúgolódtanak, mely levél kegyelmes uram minden dol-
gunknak ezután fundamentuma lehet, mely levél kegyelmes 
uram méltó, hogy megtartassék, és az hol illik praesentáltassék. 

Az tihaja mezövén, valamit hoz, nagyságodat az követ 
kész mindjárást tudósítani, azután siesse nagyságod emberét 
az fővezérhez küldeni; én kegyelmes uram valamit tudtam 
szívesen követtem, s ugy igyekeztem nagyságodnak is érté-
sére adni, melyet hogy nagyságod is tanáesur hiveivel együtt 
szívesen és serényen fogjon, illik, ha nagyságod dolgainak 
boldog végét kívánja, mert ez kettőt tötték kegyelmes uram 
fel ijesztéssel ha mit rajtunk vehetnek, melyben megcsalat-
tanak, másikat serénységekkel igyekeznek bennünket igaz-
ságunkból kifárasztani; hidje nagyságod kegyelmes uram 
nem csak én mondom, másoktúl is megértheti nagyságod, jó 
rendben hozta Isten dolgunkat, csak nagyságod serénykedjék 
s az csikorgó tengelt igyekezze nagyságod kenni. 

Kérem alázatosan nagyságodat, levelemet ne csak meg-
olvassa nagyságod, mellette küldött írásommal együtt, hanem 
másokkal is közölvén consideráltassék, mert anélkül kegyel-
mes uram minden explorálásom gyümölcstelen. Ezen is ké-
rem alázatosan nagyságodat, ha én nagyságodért, s az orszá-
gért az töröktől fenyegetést veszek fel, (melyet semmiben 
hajtok) nagyságod birodalmában lévőktül ne persequáltassam: 
nagyságod kegyelmesen protegálni méltóztassék. Ezeknek 
utána az Jehova Isten tekintsen nagyságodnak birodalmára 
kegyelmesen. Datum in oppido Bánfi-Hunyad, Anno 1665-
die 1. Április. Nagyságodnak alázatos híve 

Csepregi T (Turkovics Mihály.) 
t ö r ö k - m a g y a b k o r : e m l é k e k . — o k m á n y t á r v i . * 1 5 
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Kivül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek, nekem jó kegyel-
(mes uramnak alázatosan adassék. 

Eredetije az Erd. Muz. (Gróf Kemény József Erd. tért. ered. lev. XIV . köt. 

cxxvni . 

Illustrissime Princeps, Domine amice nobis observan-
dissime. 

Nagyságodnak nagy industriáját, és szorgalmatosságát, 
kiváltképen a mi perieulumban levő atyánkfiunknak kiszaba-
dulásában, mind embereinktől, a kik onnét gyöttenek, s mind 
pedig Betlehem János uram leveléből nagy örömmel értettük; 
mely nagyságod nagy kereszténi actusát, nagy fejedelmi urak 
is dícsírik. 

Értettük azt is, hogy a török, atyánkfiunknál levő jószá-
gunkat és marhánkot szándékoznék mind elvenni, ha immár 
elvette, mit tehetünk, Istennek neve dícsírtessék ; hiszem, ta-
lán ugy adja Isten, a mint elvette, ugy visza is adja, ha pe-
dig még el vem vette, kérünk remediálja nagyságod valahogy 
a dolgot, hogy mind el ne vegyék, mert a mi magunkkal volt, 
az mind oda van és igy ha ott is mindenünk elvész, minden 
nélkül maradunk. Ugy hiszünk, hogy ő felsége, a portára me-
nendő maga követje által, a mi dolgainkot, portán minden-
képen sopiálni fog, ugy hogy a tisztünkre és méltóságunkra 
vissza is mehetnénk. 

Minthogy a nagyságod jóakaratja által ugy lött a do-
log, kérünk azon nagyságodat, elegendő comitivát rendelje 
melléje usque ad limites Transylvaníae, mely mellett ki mehes-
sen az ő felsége ditióiban, mely nagyságod hozzánk való jóa-
karatját és kereszténségét minden alkalmatossággal megigye-
kezünk szolgálni. Tartsa és éltese Isten kegyelmedet kedves 
jó egészségben sokáig. Datum Yermiae die 2. Április 
Anno 1665. 

Ejusdem Illnstrissimae Dominationis Vestrae 
Amicus ad servitia paratissimus. 

(Oláh aláírás.) 

Kívül: Illustrlssimo Domino Mihaeli Apafi Principi Transylva-
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íiiae Partium Regni Hungáriáé Domino et Siculorum Comiti etc. Do-
mino et amico nobis observandisaimo. 

Eredetije az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd, tört. ered. lev. XIV köt.) 

CXXXIX. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár yég Várad 
várának és ahoz való véghazainak s abban lévő hadainak 
főgondja-viselője, az tekéntetes és nagyságos vezér Hessem 
Mehemet passa. 

T u g r a. (Törökül : hunyadi nahijé-beli falvaknak kül-
dött teszkere.) 

(Pecsét helye.) 
Hunad vármegyén lévő faluk,*) tenektjek hagjom és 

parancsoljon vallamék falu nyem jün az adóját nyem hozja, 
hatalmas császárnak akaratja és parancsolatja érkezett, hogy 
az mely faluk ide Váradhoz megjelent feliratják, azok ide vá-
radhoz hódoljanak, az kik nyem akarnak hódolni, azokat az ha-
talmas császár akaratjábúl elrabolják, azért az ki jóvát akarja 
mingyárást jüjön, ha pedig valaki tekteket tilt az ide való 
holdlástúl, az is hatalmas császárnak ellenségje, azonban az is 
az maga fejére veszedelmére veszedelmet hoz, azért tinektjek 
az lesz jobbik fele, hogy jüjetek s hódoljatok mert másképen 
megbussultjok. In Várad die 2. Maji Anno 1665. 

Eredetije az erd. Muz. (Gv. Kemény J. Erd. tört. ered. lev, XIV. köt.) 

cxxx . 

Kegyelmes uram fejedelmem. 
Nagyságod méltóságos parancsolatját alázatosan vöttem 

az Deés felé való vigyáztatásom felől, most is kegyelmes 
uram megcsalatkoztam abban, holott nekem sürün hozták az 
deési és aknai aknákra való fenyegetődzését az töröknek; 
kire nézve az németeket mind, és két százló alja katonát arra 
rendeltem volt, hogy vigyázzanak, s oda voltak s most is 

*) Bánfi-Hunyarl vidéke értendő, 
15* 
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oda vágynák ; azalatt mivel Bánfi-Hunyadon mindenkor ked-
den vásár szokott esni, az sebesvári katonák reá gyülekezvén, 
tegnap az vásárra, mind feleségestől, és bét százló alja török, 
megütvén az vásárt, azokban az sebesvári armásból lött kato-
nákban liármat vagy négyet lecsapkodtak s feleségeket elrab-
lották, de az mint hozzák egyéb kárt nem töttek, hanem azt 
véghez vi vén, igen sietve visszafordultak s visszamentek ; ugy 
vagyon azt kérdezték igen, ha Kolozsvárott vagyon-é sok 
had s járnak-é ki, s mely felé, ha mit elkövethetnék kegyel-
mes uram, bizony nem szánom nyughatatlanságomat és fárat-
ságomat, de vagyok rettenetes bajban, az németségnek fizet-
tetlenségek miatt; mert bizony nem tétethetek annyi hasznot 
véllek, az mennyi kárt tesznek az szegénységen, mivel az 
mely falukban vagy megszáll vagy csak elmegyen mellette 
is, mindenét testig leikig elhozza az szegénységnek, semmijét 
nem hadja ugy annyira, hogy már Kalotaszegből három falu 
is elment elöttök az török fődére, nem várván meg többször, 
hogy reájok mennjen. Ezeknek kegyelmes uram ha fizetések 
nem lészen, és más tiszteket ezeken kivül, kiket magok állat-
tak eleikben, nagyságod és az nemes ország nem rendel, ezek-
nek igen kevés hasznokat vehetjük, most is azt vetik, hogy 
elég más fél esztendeig fizetetlen szolgálniok, most Lengyelor-
szágban hivataljok vagyon, s jobb elbocsátani az országnak, 
hogy sem tartani fizetetlen. Azért kegyelmes uram bölcs taná-
csival gondolkodjék állapotjokról, és tétessen valami jó dis-
positiót, mert fizetetlen ezek haszontalan szolgák, ugyan is 
kegyelmes uram bizony jobb huszonöt fizetett szolga, 
hogy sem száz fizetetlen; mert én kegyelmes uram már al-
kalmas ideje, hogy hadakkal veszekedem, de nem sok hasz-
not láttam az fizetetlen hadak állapatjában, hadak tartása nél-
kül is kegyelmes uram mint lehessünk, nagyságod bölcsen 
megíthíleti; mert ha valami fizetett hadunk itt az szélekben 
nem lészen, nem hogy lovát füveiné az nemes ember az Ma-
roson innét mezőben, de bizony maga sem tudom mint lakha-
tik kinn házánál az sok lator miatt, most is minden felé az ár-
másból lött török hordozván őket minden felé. Ezzel Istennek 
ajánlom nagyságodat kedvesivei, és maradok 

míg élek nagyságod méltatlan szolgája 
Kolozsvár 6. Maji. 1665. Ebeni István m. p. 
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Kivül: Az én kegyelmes uramnak az erdéli méltóságos fejede-
lemnek nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tort. ered. lev. XIV. köt.) 

CXXXI. 

Illustrissime Princeps, Domine Vicine et deinceps tan-
quam fráter, nobis observandissime. 

Hogy nagyságodat minden nemű dolgaiban boldogítsa, 
kéyánjuk. 

Az mioltától fogva Isten kegyelmével hatalmas császá-
runk jóakaratából erre az tisztre rendeltettünk, hogy nagysá-
godat emberünk által az szomszédságnak hivatalja szerént 
nem látogathatunk, okát nem egyébnek hanem az sok fő tö-
rökek untalan rajtunk való léteknek, kit nem másval hanem 
Istennel bizonyítjuk ; mostan azért ez kevés alkalmatosságunk 
adatván, nem akarók elmulatni, küldettük nagyságod látoga-
tására ezen levelünket praesentáló meghitt hívünket János 
deák magyar deákunkat, kívánván Istentől levelünk s hívünk 
találja nagyságodat jó egészséges szerencsés életben s örven-
detes órában. Isten kegyelmességéböl mi is élünk az nagysá. 
god szomszédságos atyatiuságára, közöttük való viselendő és 
élendő atyatiuságról, s szomszédságról megnevezett hívünk ál-
tal szóval izentünk nagyságodnak, mindenekben szeretettel 
kérvén, adjon nagyságod teljes hitelt, jó követői lészünk min-
den izenetünknek, hasonlót remélvén nagyságod részéről is. 
Tartsa meg Isten nagyságodat sokáig jó egészségben kedve-
sivei együtt. Datum ex Sede nostra Bukurest die 8. Maji 
Anno 1665. 

Illus'rissimae Dominationis Vestrae Vicinus et tanquam 
Fráter benevolus. 

(Oláh névaláírás.) 
Kivül: Illustrissimo Prineipi Domino Michaeli Apafi Dei gratia 

Transylvaniae Prineipi, partium Regni Hungáriáé Domino et Siculo: 
rum Comiti, Domino Vicino et Fratri nobis benevolo. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény Jószsef Erd. tört. ered. lev. XIV. köt.) 
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CXXXII. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Sok búsúlásim, akadálim között, nem kicsin szomorúsá-

gomra érkezék az nagyságod 24. paesentis irt levele, melynek 
continentiáját megértettem, kiváltképen való fundamentoma az 
nagyságod levelének áll az Nalánczi uramtúl Landorfejérvárrúl 
Zarándvármegyei falukrúl az füvezérnek nagyságodhoz küldött 
levelében hatvankét faluk lévén feltéve, kinek is húszát mint 
egy engedelem szerént engedte volna el az vezér, de mit en-
gedett mely nem Övé volt, hanem csak akarta hóldoltatni, 
mely faluknak laistroma nálam is megvagyon, az Nalánczí 
uramtúl küldött levelén az vezérnek fundálni annyival inkább 
annuálninemjó, és azt ugy az vezér előtt is emliteni simpliciter 
kiszakasztván az derék követségbül, hol is már az derék kö-
vetségben fel van téve, nagyságod az első postulatombúl meg-
láthatja olyan formán van, hogy az mint régentén Jenő tö-
rök kéznél volt, az mik hozzá birattak akkor, mostan is az 
holdoltatás tovább ne memjen, ez kegyelmes uram tovább ter-
jed azon faluknál, holott azokban az falukban is sokat kívá-
nok vissza, az elömben adatott instructio szerént; az melyek 
ezeken kivül vadnak, melyek mostani nagyságod levelében 
meg vadnak nevezve, kívánom visszaadatni, nem hogy azt,, 
az melyek soha eddig a memoria hominum töröknek nem hol-
dolfcanak, hogy újonnan ez követség alatt behóldoltassanak, 
meg ne engedtessék. Kegyelmes uram nagyságod eszében ve-
heti, az kit most az füst alatt elkoporithatnának, örömest vég-
ben vinnék az jeneiek. Az vezér penig erre is a derék válasz-
adáson kivül választ nem ad , hanem együtt, melybül az-
után akár ki ís általláthatja ez nemzetnek szíve mint áll-
jon nagyságodhoz s az hazához. Ez dolgon könnyebben ál-
talmehetünk vala, de az mit kordélyban tartaték az téltül 
fogva való sok irásom, ez marginalván nem nem kell vala az 
vezér agáját ott tartani az pénzzel, nem kell vala Haszon pas-
sát széljel haszontalanul quártélyoztatni, nem kell vala Szé-
kelyhidnak addig elkelni, hanem elsőbben végére menni, 
meddig terjed az Haszon passa határigazitásra való ple-
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nipotentiája. Szattel uram végben vi vén dolgát, elébb álla, 
az mi nyomorgatásunk fenn marada. Ez nemzetnek elle-
nünk való rosz indulatját, s vezér alattomban való haragját 
látom, mire adja Isten követségemnek végét, ö felsége tit-
kában ; én eleget könyörgök , eleget szorgalmatoskodom, 
és immár engemet ez dolognak mivólta és ebben jobban 
való fáradozása meghaladott, maradt hátra az egy éle-
temnek lelétele, ha az aga nem érkezik vala, innét ki nem 
szabadulok vala, az mint megmondatott: mostan is micsoda 
pénzt küldött nagyságod, csak Isten megmondhatója mennyi 
búsúlásunk miatta, az ló is nem az a kit kívántak etc, még 
szállásomom van, tegnap érkezének vélle, veszik-é el nem-é ? 
az tímárt el nem veszi az tefterdár, nagy bajjal, nagy kárral 
szerezgettink tallért, minden felől az sok akadály. Immár ke-
gyelmes uram, ugy volna tudtomra, talán vasárnapig megsza-
badulok, ha meg nem változik. Az jenei passa hóldoltató le-
velét is holnap Isten engedőiméből felküldöm, könyörögvén 
ellene, mint Isten jobban vezérel. Nagyságod megnyúgodt 
elmével legyen, valami jót elkövethetek, Isten ugy adja lát-
nom édes házam népit, elkövetek, de oh mely igen megaka-
dályoztatom az jókban melyrül othon többet; nagyságod azért 
még az válaszszal visszamehetek, semmi uton módon holdól-
tatni ne engedjen, ha bírnak vele vágják le; itt létemben azt 
akartam volna, egy néhány száz holdoltaíó töröknek levágott 
bőrét hozták volna, bár izzott volna itt az én homlokom érette 
bizony ez iránt való kérdésekre megtudtam volna felelni, sőt 
még az vezérnek értésére sem mernék adni, hanem ennek 
csak ugy kell lenni, ha nagyságod oda engedi könnyen, ők bi-
zony könnyen elveszik. Az szelindekek tetszettek az vezérnek. 
Adja Istén nagyságodat rövid nap múlva lássam szerencsés 
órában és kívánatos jó egészségben. Albac Nándor die 28. 
Maji, Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos szolgája hive 
Pasko Christoph m. p, 

Kívül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagysagának, 
nekem kegyelmes uramnak. 

Eredetije az Erd. Muz. (Gr, Kemény József Erd, tört, ered. lev. XIV. lcöt.) 
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CXXXIII. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Mi karban folytak légyen eddig itt való dolgai az hazá-

nak, egynéhányszori irásimból nagyságod megérthette, sok 
akadályoztató okait is nagyságod feltalálhatja, melyet ha né-
mely udvari lélekkel biró jóakaró uram nagyságod előtt szé-
pegetne, és fedezni akar nagyságod méltóságának kissebbe-
désére és az hazának romlására, Isten haza vivén szeme eli-
ben merném rakogatni, melyrül az jó lelki ismeretbül szárma-
zott ítílet választást tehet. írásra való materia elég volna, de 
mivel hogy Baló László uram Isten engedelmébül megszaba-
dulván visszatért nagyságodhoz, ő kegyelmétől bővön izen-
tem mindenekről, maga is ő kegyelme interversatus levén az 
dolgokban, Isten azért ugy boldogítsa ü kegyelmét, az mely 
igazán mindeneket megmond minden palástolás nélkül; ez 
után mit kellessék még nagyságodnak elkövetni, azt is meg-
mondván ü kegyelme, nagyságod kigyelmessége: mit fog cse-
lekedni. Magam állapatja felöl semmi bizonyost nem tudok ir-
ni, az útból eresztnek-é el vagy bevisznek, szóval ugy tartatom, 
hogy az útból eresztenének vissza, de inkább hiszem azt, hogy 
az német követnek el jüttéig s mulatásáig is benn tartnak. Ezt 
hozá a dolgokkal való késedelem,-csak az Is':en megmondha-
tója, micsoda búsúlással töltöm idümet, látván naprúl napra 
nyúlni az kedvetlenséget és vádokat, mint ettül az kíutúl meg-
szabadult személy ha akar igaz lélekkel tehet bizonyságot; 
de az mit az jó Isten reám mért el kell viselnem, és az mire is 
ő felsége vezérel, az szegény hazának megmaradására való 
dolgokban örömest elkövetek, mint lesz a vége, és magam sze-
mélyének is innét való megmenekedése; Isten titkában áll. Az 
úr Isten nagyságodat sok esztendőkig szerencsés jó egészség-
ben tartsa meg, és jobb híreknek hallásával örvendeztesse 
meg. Albae Nándor die 1. Junii Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos híve és szolgája 
Pasko Christoph m. p. 

P. S. Az vezér parancsolja, nagyságod irjon levelet neki, 
az melyben irja meg, az vajdánénak micsoda pénzt és meny-
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nyit kiildött, melyet quietantia gyalánt az császárnak küldjön 
az vezér; ne mondják jövendőben, hogy az vajdánénak egye-
bét elvették; az mi ebbül ki jühet én megvallom nem szere-
tem. Utamra ha nagyságod pénzt nem küld, gyalázatos mene-
telem leszen ; Baló uramtúl ennek is nagyságod végére mehet. 

P. S. Doboka vármegyébül egy falut is fel nem irtak, 
nagyságod küldje laistromban; Teleki uram Szolnokbúi lai-
stráit, de nem tudom, hogy csak az kővári jószágot, avagy 
mind; ha csak az kővári jószágot laistrálta ö kegyelme, az 
többit is fel kell irni, noha elmene már azoknak számának 
czirkálásárúl az dolog, de mégis pro meliori esse had legyen 
nálam. 

Kivül : Az méltéságoz erdélyi fejedelemnek Ö nagyságának, ne-
kem kegyelmes uramnak. 

Hátára jegyezve : 16G5. 7. Junii. Hozta Baló László uram, Paskó 
uramtúl. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. köt.) 

CXXXIV. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Itt való állapatok és dolgok miben legyenek kegyelmes 

uram, elhittem Baló László uram nagyságodnak voltaképen 
elbeszélte; nekem kegyelmes uram elég roszkortt esett itt 
való szolgálatom; mivel azért kegyelmes uram, az erdélyi 
határ dolga végképen még el nem igazi tódott, nagyságodra s 
nagyságod körül valókra derék nehézség lévén, kit elérthet 
nagyságod miért, ha nagyságod kegyelmessége volna, az csá-
szárnak kedveskednék nagyságod két vagy három pár igen 
szép öreg szelindekekkel, mivel igen gyönyörködik az vadá-
szatban. Tököly uram ö nagysága könnyen szert tehet rá, egyéb-
bel is kegyelmes uram az mivel szükségesnek itíli nagyságod, 
az nagy embereknek elméjeket pediglen el kellene addig csi-
nálni, hogy lehetnének nagyságodnak jóakarói akkor az mi-
kor az erdélyi határ dolga sollicitáltatnék, egyébaránt is az 
nagyságod méltóságára nézendő dolgokat is nem kell ebben 
hadni, az mint most vadnak; m e r t h a ez az v e z é r du-
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r a l s e m m i j ó t n e m r e m é n l h e t e k , d e t a l á m m e g -
v á l t o z i k , i g y a r r a m e n e n d ő e m b e r e k n e k i d e -
j é n k e l l e n e k e d v é t k e r e s n i . * ) Pana Jott uram nagy 
idegenséggel vagyon. Isten nagyságodnak minden dolgait bol-
dogítsa. Datum Alba Nándor die 8. Junii in A. 1665. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgálja míg él, 
Czermeni (Cserményi) Mihály, m. p. 

Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ö nagyságának az 
én kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény Józs. Erd. tört. ered. lev. XIV. kötet.) 

CXXXY. 

I n s t r u c t i o G e n e r o s o C h r í t o p h o r o P a s k ó 
a d F u l g í d a m O t t o m a n i c a m P o r t á m e x p e d i t o 
l e g a t o . D a t a R a d n o t h i n i die 28. J u n i i A n n o 1665. 

Minémü szükséges és az szegény hazának végső vesze-
delmében forgó dolgok végett expediáltatott volt ő kegyelme 
ezelőtt félesztendővel Landor Fejérvárra az fővezérhez nem 
szükség magyaráznunk, maga jól tudja ő kegyelme, melyekre 
való választételt az fővezér ő nagysága in suspenso hagyván, 
egészlen rejiciálta az fényes portára; expediáltatik azért mos-
tan mi tőlünk s az nemes országtól ö kegyelme azoknak az 
félben maradt dolgoknak tractálására, és az mennyire Isten 
ő kegyelmét segiti véghez vitelire, melyhez kévántatnak ezek : 

Vegye elő az instructiókat ö kegyelme azon dolgokról 
melyeket akkor adtunk, mivel többet s világosbat alig tudunk 
most is adni, annak felette kövesse el ezeket az utakat is. 

1.) Tiz aranyas kupa adatik ő kegyelme kezébe arra az 
szükségre, hogy az kiknek szükséges lészen adhassa, conci-
liálja az elméket az mennyire lehet. 

2.)Az római császár követinek/raucziai és angliai királyok 
követeinek, hollandiai követnek szóló leveleinket adja meg ; 
tudjuk azt jól, hogy az római császár követjével ö kegyelmé-
nek szemben lenni nem bátorságos, de per tertias personas 

*) A ritkított szavak titkos írással vannak irva. 
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az levélnek megaáása és az ide alább specifieálandó igéret-
tétel meglehet, az több követekkel pediglen eddig is szokás 
volt az erdélyi követnek gyakorta szemben lenni, lehetetlenség 
most is arceáltassék; azért azoknak szóló leveleinket maga 
adja meg ö kegyelme, szóval világosban deciaraiván az egész 
dolgot, mivel az mi leveliink mutat az ö kegyelme relatiójára, 
annélkül haszontalan is volna, nevezet szerénfc az francziai ki-
rály követe csalhatatlanul hisszük örömmel kapja azt az alkal-
matosságot, melyben sok ezer keresztyéneknek szolgálván, 
terpesztheti az ura méltóságát, azért ö kegyelme bátorsággal 
és cum confidentia tracíáljon vele. 

3.) Mindaz franciai király követjejóakaratja által,mind 
Panajott barátsága által, mind ezeken kivül feltalálható al-
kalmatoságokkal, igyekeze ö kegyelme az pacificatiónak igaz 
conditióit megszerezni, mert ha azokban valami derék dolgok 
inseráltatott az erdélyi állapotoknak jó karban való állítása 
felöl, az lehetne ö kegyelmének derék fundamentoma minde-
nek előtt, sőt ha kezéhez vehetné azokat az punctumokat, 
igen sietséggel nekünk is küldje ki. 

4.) Eddig ugy értettük, hogy az volna irva az pacificatió-
nak punctumi közé, Transylvania in pristinum statum re-
stituatur, mely ha ugy vagyon, minden megbántódásinknak 
megorvoslását egészen befoglalja, bátran ö kegyelme urge-
álliatja az egész dolgot cum omnibus circumstantiis. 

5.) Mivel pedig adom nélkül ritkán folyjól az dolog, 
ím most küldtünk Panajotnak száz aranyat s tíz ezüst tá-
nyért ajándékon, hogy ha az adó és határ dolgában hathasson 
szolgál igirjen neki ő kegyelme ezer tallért. Az fővezér tiha-
jának igirjen öt ezer tallért, mely bizonyosan meg is lészen, 
de ugy ha szaporáját érzi ez a szegény haza. Az római csá-
szár ő felsége követének is igirjen ugy, hogy ha az határ il-
lendőképen igazittatik, és az adó bár csak hatvanezer tallérra 
szálljon, tiz ezer tallért megadnak neki valahova kévánja, 
akár házához oda küldjük, hogy ha pediglen negyvenezer 
tallérra szállítja az ország adóját, tizenöt ezer tallért adunk 
ajándékon neki. Az kiknek igiretet kell tenni credentionalis 
lészen az levélben, hogy az ő kegyelme igiretit elhidjék. 

Lehetetlen, hogy mind általláthassuk az dolgokar min-
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den circumstantiájával, az fényes porta elméjét is Isten mire 
vezérli ez hazához mind az adó s mind penig határ dolgában; 
intjük csak arra ő kegyelmét, az feljebb való Írásból megért-
heti mind azt mire volna szüksége ennek az szegény hazának, 
mind pedig azt, mennyire lehet az igríet az törekedőknek, al-
kalmaztassa azért ö kegyelme ugy az dolgokat, az mint en-
nek az szegény hazának legbasznosabbnak gondolhatja. 

Signanter Debreczen felöl emlékezetet tenni ö kegyelme 
el ne mulassa, melynek adaja két különböző karban áll; Prima 
eleitül fogván kapu számra lévén felróva, az szerént is adó-
zott Erdélyhez ; annak felette az fejedelmek parancsolatjá-
ból néha az váradi praesidiumnak néha Székelyhidnak adott 
ezer forintot annuatim. 

2.) Az Török Bálint famíliájának örökös jobbágya lévén, 
Debreczen azoktól ugy mint magyarosszági uraktól, Bethlen 
Gábor megvette volt őket, és esztendőnként az mely adóval 
tartoztak az magyarországi uraknak, azt az adót Bethlen Gá-
bor fejedelem adta leikéjért az fejérvári collegiumnak. Ez az 
késebbi adó mivel az magyarországi koronához tartozó dolog 
és annak igazságával biratik az szegény déákoktól, az az 
nagy emlékezetű Betlen Gábor hagyván lelkiért nekik; csak 
meg kell jelenteni, de nem kell kérni az fővezértíil, hogy ha 
valamely keresztyén maga lelkin azt az szegények számára 
hagyatott pénzt rajtok megveszi, az fővezér ő nagysága éríse 
ez szerént, ne kiilömben. 

Az mi illeti az első rendbeli Erdélyhez tatozó adókat, 
mind az debreczeni harminczaddal s kilcnczcddel együtt ezek-
ben az dolgokban, hasonlóképen az több elfoglalt tartomá-
nyok állapotját, mindezekben legnagyobb fundamentum az 
Ali passa hitlevele, melynek continentiáját maga tudja ő ke-
gyelme. 

Az székelyhídi jószág állapotja ennél kiilömb karban 
vagyon ; mert midőn az fővezér ő nagysága parancsolta volna 
Székelyhíd várának elrontását császár nevével, akkor ő 
nagysága irta, hogy annak jószága Erdélyhez hagyatik, 
azért Erdélyországa ahoz tartja magát, elhivén az fővezér ö 
nagysága szavát igaz s megváltozás nélkül valóknak lenni. 

Hogy ha ö kegyelme semmi egyéb uton kezéhez nem 
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veheti az paeificatiónak punctumit, jelentse meg az fővezér 
tihajának magának, Erdély hatalmas császárunk ősrtil maradt 
országa lévén, az két császárok birodalma között olyan mint 
egy szegyelet-kő, ha az paeificatiónak conditióit Erdélyor-
szága nem tudhatja, nem is szabhatja ahoz magát, ne tulaj-
donitassék véteknek az mit nem tud, ha az ellen cselekszik. 
Azért ha azt akarja az fényes porta, hogy afféle dolog miatt 
ne búsittassék, idején korán jelentse meg annak conditióit. 

Eredeti fogalmazvány az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. 
lev. XIV. kötet.) 

CXXXVI. 

Ad Imperatorem Turcarum. Ex castro Radhnot, 30. 
Junii 1665. 

Invictissime Imperator Domine Domine Clementissime etc. 
Iteratis jam vicibus humillimas nostras preces tam per 

literas, quam legatos ad pedes Potentissimae Majestatis Ve-
strae deposuimus, ac innumeras haereditariorum Vestrae Ma-
jestatis subditorum calamitates defleuimus, quomodo nempe 
Varadienses Turcae juramento Ali Passae, quod ipse per De-
nm unicum, per quiescentem in pace Sanctissimum Prophetam 
Mahumetum, per benedictum Vestrae Majestatis caput juravit 
violato, non tantum pagos, oppida et arces, sed integras pro-
vincias nunquam ad Arcem Varadinam posse ssas occuparunt 
et quotidie occupant, has eadem (igy) querelas et humillimas 
preces cogor meo et meae fidei commissorum Vestrae Majesta-
tis subditorum nomine tam per istas litteras, quam per lega-
tum Christophorum Pasko iterum revocare, et Vestram Maje-
statem per amorem Dei, per pacificam Sanctissimi Prophetae 
Mahometi quietem, et gloriosissimi Invictissimae Majestatis 
Vestrae Imperii fortunam rogare, adhibeat fidem nostri legati 
verbis, respiciat haereditarios gloriosae domus Ottomannicae 
subditos, jubeat Varadiensis observare pacta, et nos miserri-
mos ac omni aere exliaustos circa tributum aliqua remissione 
consoletur, depraedicabimus omnes Vestrae Majestatis elemen-
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tiam, pro glorioso Vestrae Majestatis Imperii successu, vita, et 
fortuna orabimus in aeternum. Datum, etc. 

Inyietissimae Majestatis Vestrae, humillimus subditus. 
Eredeti fogalmazványa az erd. Muzeumban. (Q-r. Kemény József Erdély 

tört. ered. lev. XIV. köt.) 

CXXXVII. 

I l l y e n t t i z e t k ö z ö n s é g e s t ö r ö k u r a k n a k . 
Illustrissime Domine nobis benevole. 
Praesentium exliibitorem Generosorum Cliristopborum 

Pasko fidelem nostrum certis in negotiis Regni ad Potentissi-
mum et Invictissimum Imperatorum nostrum ablegavimus; 
qui ut Vestram quoque Dominationem incolumem reperire pos-
sit, cordicitus desideramus. Rogamusque eandem amice, ut 
vultu benigno eundem intueatur, et quibus in rebus Vestram 
Dominationem erit requisiturus, nostroque nomine rogaturus, 
verbis ipsius plenam in omnibus adhibeat fidem, et omni suo 
quo poterit studio eidem prodesse non difficultet. Pollicemur 
Nos ipsos aliis in rebus Vestrae Dominationi non deíuturos. 
Eandem divinae protectioni etc. 

Excellentissime Domine, Amice nobis benevole. 
Ablegatus noster Generosus Christopkorus Pasko ab 

Aula Excellentissimi Domini Supremi Vezirii salvus ad nos 
rediens significavit nobis bcnevolam Vestrae Dominationis erga 
nos propensionem et in omnibus inserviendi Studium, quod 
dum vivemus toto animo reservire conabimur. Nunc iterum 
eundem Ablegatum nostrum ad humilimas nostras preces in 
aures Potentissimi Imperatoris nostri profundendas expedivi-
mus, qui ut Vestram quoque Dominationem incolumem repe-
rire possit, toto corde desideramus. Quibus autern de rebus me-
moratus noster Ablegatus Vestram Dominationem erit requisi-
turus, ut verbis ejusdem plenam adhibeat fidem, rogamus 
amice, et quibus poterit eidem nostro in negotio prodesse, al-
laboret, certo sibi persvasum habens non in vanum eundem 
laborem expendisse, sed cum benevola remuncratione a nobis 
recepturam. De reliquo eandem etc. Datum. 

Kelet 1665. jun. 30. 
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Jeyyzet. Ugyanazon papiros hátlapjára más kézzel irva, melyen 
a török szultánhoz Radnóthról 1665. jun. 30. kelt levél ered. fogal-
mazványa olvasható. 
Eredeti fogalmazvány az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered• 

lev. XIV. köt.) 

CXXXVIII. 

Méltóságos fejedelemasszony, nekem kegyelmes asz-
szonyom. 

Ide való hírekről nem akarám elmulatni, hogy nagy-
ságodat ne tudósítanám, nagyságodnak kegyelmes asszonyom, 
azt írhatom, hogy az vezér ide 12. Julii érkezett nagy pom 
pávai, az császár jó szemmel látta ; hirek felől pediglen nagy-
ságodnak bizonyosan írhatom, hogy az tatár segítséget kért 
az vezértől, mert az muszka, kalmük és zaporog kozákság 
ellene készül, kire képest az vezér még az útból elküldte az 
szilisztriai passát és az szófiai passát, Dasóva nevü várnak 
vigyázására, mely vagyon az Neper vize melett, az hol az 
Neper az Fekete tengerben szakad. Az tengeren túl is Szuliman 
passa feltámadott, mely ellen az vezér még az útból Haszon 
passának szerdárságot adott és elküldte, az ki budai vezér 
volt, Lévánál az oláh hadakkal együtt az ki meg veretett volt. 
Az császár az német követet itt várja meg, itt szemben lévén, 
az az hire, hogy beviszi Konstantinápolyban s onnat bocsátja 
el, de még az bizontalan, kegyelmes asszonyom, ha béme-
gyen-é vagy nem; mert az császár inkább itt szereti az la-
kást, mivel inkább vadászhat, de hogy az hadakat az kik az 
vezérrel voltak, mind mezőre szállítottak, itt az városban szá-
lásokat nem osztottak, arra való nézve ugy beszélik, hogy be 
menne, de most az vezér sátor alatt vagyon. Kegyelmes asszo-
nyom, nagyságodnak azon könyörgök, legyen nagyságod 
azon, az én kegyelmes uramat kérje arra, az vezér tihaját, 
Panajott uramat és egyéb vezér kapuján lévő nagy rendeket 
tegye jóakarójává, azokat pediglen ajándék által lehet, ha 
nem sokat is, de gyakorta keveset, keveset; igy kegyelmes 
asszonyom az kik gonoszakarói most az én kegyelmes uram. 
nak, látván ezen nagy embereknek ő nagyságához való sze-
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reteteket, azok nem liogy gonoszt, de mind jót szólnak, az mit 
pediglen kegyelmes asszonyom, az én kegyelmes nram nekem 
clavissal irt, arra nagy gondom vagyon, csak hogy az német kö-
követ követségén vállik el. Az határ dolgát azután is hozta elö 
az vezér, némelyeknek az elméjek ott jár, hogy azon faluk le-
gyenek azon régi adó alatt az kit szoktak adni, s azt az adót ad-
ják két felé, felét váradiaknak, felét penig erdélyieknek, de az 
vezér azt mondta, nem helyes volna, nemis lehet ugy, nem tud 
maga is mit cselekedjék, az császárnak megmondja. Ezek után 
Isten nagyságodat sok esztendeiglen jó egészségben tartsa meg 
Datum in Drinápoly die 14. mensis Julii in Anno 1665. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája mig él 
Czermeni Mihály m. p. 

P. S. Keczett kegyelmes asszonyom még eddig nem 
találtam itt, ha találhatok, György Deák uramtól kiküldőm 

Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelemasszonnak ö nagysá-
gának, az én kegyelmes asszonyomnak adassék. 

Hátára jegyezve: 14. Julii 1665. az hátárrúl irott Cserminyi Mi-
hál uram levele. 

Eredetije az erd, Muz. Gr. Kemény József Erdély tört. ered. lev. XIV. köt.) 

CXXXIX. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Matócsi István uram az nagyságod nekem írt kegyelmes 

parancsolatját Tatár Pazarcsiknál megadá, melyet igaz hű-
séggel vöttem, eddig is kegyelmes uram ö kegyelmét expedi-
áltam volna, de megbetegedvén nem mehetett, más az hogy az 
vezér is ide halasztott, hogy talám az császár parancsol va-
lamit ; ide való hírek felöl nagyságodnak bizonyoson azt írha-
tom, hogy az tatár segítséget sollicitált az vezértől, muszka, 
kálmuk, és az zaporój kozák ellen, az zaporoj kozák az Fe-
kete tengeren készül, az vezér az szilisztriai passát, és az szó-
fiai passát el is küldte, Dasova nevü várnak oltalmazására, 
bizontalanúl nagyságodnak ezt is Írhatom kegyelmes uram, 
hogy az híre az, hogy Szilali támadott Anadolyában, Szüli-
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mán passa, ezt pediglen nagyságodnak bizonyoson ívhatom, 
hogy Húszain passának szerdárságot adván, el is küldték Ana-
dolyában; nagyságodnak ezt is írhatom kegyelmes uram, 
hogy az császár olyan szándékban volt, hogy itt teleljen, de 
az hadakat kint az mezőn szállította, az az híre, hogy beme-
gyen Konstantinápolyban, az német követet pediglen itt várja 
meg, húsz nap múlva beérkezik, az melyet ide jövő követ 
uramnak is írtam, talám jobb is volna az határ dolgának ad-
dig végben menni, hogy egyszersmind ne búsittatnék határ és 
adó felől. Az határ felől nem régen is volt szó, némelyek azt 
mondták, hogy azok az faluk legyenek neutrálisok, az vezér 
azt mondotta nem lehet, maga sem tud mit cselekedni, az csá-
szárnak mondja meg; csakhogy kegyelmes uram, az császár 
is gyakorta azt cselek eszi, az mit az vezér mond, igy kegyel-
mes uram az vezérnek s kapuján lévő nagy embereknek kel-
lene elméjeket megcsinálni; az vezért az császár jó kedvvel 
látta, azon dolgokat Matócsi uram szóval is nagyságodnak 
megbeszétheti, az mi pediglen kegyelmes uram nagyságodhoz 
járó passák, agák és egyéb rendbeli törökök, kik nagyságod 
felől rosz emlékezettel is voltak csak nagyságod tegye az vezér 
kapuján levő nagy rendeket jóakaróivá, azt látván minden 
rendek, azok is jót szólnak nagyságod felöl. Hogy pe-
diglen kegyelmes uram valamely török megmondaná, 
hogy nagyságod mivel ajándékozta meg, kiváltképen 
az kinek sokat ad, az kegyelmes uram elhidje nagysá-
god nem merik megmondani. Ezt is akarám kegyelmes 
uram nagyságodnak értésére adni, az szolnoki Mamhutt alaj 
bég az ki volt, még az szegény üdvezült fejedelem idejében 
esmerkedtem volt meg vele, mostan az váradi alaj bégséget 
adták neki, nekem maga mondá hiti szerint, hogy neki azt 
parancsolták, hogy ne raboljon, de az faluk Dobokáig Várad-
hoz valók, mind az által az jó vigyázat nem árt. Az én kegyel-
mes aszonyomnak bővebb szóval irtam, mivel vagyon nagy-
ságodtói parancsolatom, hogy sok Írással nagyságodat ne ter-
heljem, az én kezemnél kegyelmes uram György Deák uram 
valami leveleket hagyott, ha Isten béviszen, szükség lészen-é 
megadnom az francziai és ángliai követeknek , nagyságod 
tudósítson, Panajott uram nagyságodnak én általam szolgá-
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latját ajánlja, Istentöl nagyságodnak szerencsés hosszú életet 
kéváu. 

Az vezérnek mostan sok foglalatos dolgai lévén, nagysá-
godnak nem írhatott, hanem negyed vagy ötöd nap múlva 
mondta hogy ír, akkor Panajot uram is ír nagyságodnak. Isten 
nagyságodat sok esztendeig boldogúl tartsa meg. Datum in 
Drinápoly, die 14. mensis Julii in Anno 1665. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája míg él 
Czermeni Mihály m. p. 

Kívül-. Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ö nagyságának, az 
én kegyelmes uramnak adassék. 

Eredeti az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. köt.) 

CXL. 

Én nemzetes székelyliidi Taskó Kristóf, mostan az én 
kegyelmes uram az méltóságos erdélyi fejedelem ő nagysága 
és nemes Erdélyországának hatalmas győzhetetlen török csá-
szár fényes portájára expedíáltatott főkövet, recognoscálom 
ez irásom által, mivel az mi kegyelmes urunk ő nagysága 
bölcs tanácsi közönséges végezéséböl volt brassai biró uram-
nak böcsiiletes tanácsival együtt ez expeditióra készitnének 
egy konyha szekeret, az eleibe lovakat, az hintóm eleibe 
nyolcz erős lovakat, midőn azért érkeztem volna Brassóban, 
kévántam ezeket uramnak continuálására, de biró uram bö-
csiiletes tanácsival együtt külömben ezeket nem praestalhat-
ták volna, hanem lia ö kegyelmeket assecurálnám ez levelem 
által ilyen okért, hogy nem régen az mi kegyelmes urunk sze-
beni polgármester uramnak ugy committált, hogy az brassai 
biró uraimék efféle comuiissióit ö nagyságának ne acceptálja 
ratiójokban, kinek páriáját magam itt látván, egyszersmind 
az országnak utamnak késedelme miatt következendő kárát 
és veszedelmes állapotját, jóllehet urunknak megirtam mi 
okon kelletik várakoznom, hogy tudniilík ő nagysága szebeni 
polgármester uramnak szóló commissiót küldvén , hogy az 
adóban az régi szokás szerént acceptáltatik, biró uram is 
menten az ö nagysága parancsolatját effectuálja, különben 
nem; arra való válasz várást is látván az hazának veszedel-
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mesnek, ez levelem által assecurálom brasai uraimékat, hogy 
az mi kegyelmes urunk mint ilyen közönséges haza javára 
költendö expensájokat ő kegyelmeknek az adóban akceptálja, 
ha hol peniglen nem acceptálná ö nagysága, látván ez kén-
szeritő szükségemre adatott assecuratiómat, hogy sem hazám-
nak utamnak meggátlása miatt akadálya, veszedeme essék, 
minden névvel nevezendő jószágimból, Isten meghozván, sa-
tísfactiót tétethessenek ö kegyelmek, megbecsülvén az lova-
kat, szekeret ha elvesznének, mind peniglen az kocsisnak 
való fizetést, Isten peniglen az portára bévivén, harmad nap 
múlva az kocsist az lovakkal viszszaeresztem, és ha ugy jü az 
kocsis az lovakkal, ö kegyelmek is tartozzanak accepíálni, 
maradván fenn csak az kócsisnak való fizetés, melyet ha adó-
jokban az mi kegyelmes urunk és az nemes ország nem ac-
ceptáltatna, én tartozzam megfizetni az magaméból; ha nem 
akarnám ez levelemnek erejével minden törvénybeli remediu-
mok kirekesztetvén jószágimon ahol szint akarják plenarie 
satisfactiót tétethessenek brassai uraimék. Ez kötésemre vitt 
hazámhoz való szeretetem, látván követségemnek siető voltát, 
ne essék a miá is hazámnak akadálya, melynek nagyobb bi-
zonyságára és megállására adtam ez kezem Írásommal és pe-
csétemmel erősített levelemet brassai uraiméknak pro futura 
cautella. Actum Brassoviae die 20. Julii. Anno 1665. 

Idem qui supra. 
Brassaiéknak adatott assecuratiómnak páriája az lo-

vak felől. 
Egykorú másolat az Erd. Muz. (gr. Kemény József Erd. tört ered. lei). 

XIV. köt.) 

CXLI. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Kegyelmes uram az elmúlt esztendőkben Kemény János 

uram ö nagysága, liogy kijött volt Tatárországból az rabságból 
Havasalföldében, ott kért volt egy Bunie nevű buér fijától 
Velkultól három ezer tallérokat kölcsön, mely tallérokra tes-
timonialist adott volt ő nagysága, de az testimonialis elveszett 

16* 
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élő bizonyságokkal akarván bizonyítani pénze dolgát, itt szán-
dékozott azon kegyelmes uram, hogy az vezért találja meg fe-
löle, mely dolgot megértvén Panajott urammal együtt, kelletett 
nagyságodnak értésére adnom, biztatván is azzal, hogy nagysá-
god, Isten s igazság szerént, kiadott pénze dolgát eligazittatja 
törvény szerént. Mely dolog kegyelmes uram nagyságod méltó-
ságos személye előtt miben maradjon is, az buérnek nem fogna 
tetszeni, s itt akarna ez után ezen dolog felöl panaszt tenni ; 
nagyságod méltóztassék engemet tudósítani, hogy ahoz képest 
annak idejében, tudjuk mit felelni. Isten nagyságodat minden 
dolgaiban boldogul vezérelje. Datum in Drináyoly die 20. men-
sis Julii 1665. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája mig él 
Czermeni Mihály m. p. 

Kívül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ö nzgyságánalc, az 
éu kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az Erd. Muz, (Gr. Kemény József erd. tört. eredeti lev. XIV. köt.) 

CXL1I. 

Fővezérnek szóló levél minutája. 
Excellentissime Domine mihi gratiosissime. 
Redux ad nos legátus Generosus Christopherus Pasko, 

quanta eum dementia et benignitate Vestra Excellentia exce-
perit, manifestum nobis fecit, signiíicans clementissime Ye-
stram Excellentiam iteratis vicibus ipsi dixisse, nihil dubitet 
afflictissimum hoc Transylvaniae regnum, imo certo sibi per-
svadeat controversiam, quae inter Varadienses milites et prae-
dictum Transylvaniae regnum de limitibus occupatis jam du-
dum suscitata est, secundum Deum et justitiam fore definien-
dam. Per tanta itaque Vestrae Excellentiae erga nos [subje-
etosque nobis potentissimi Imperatoris afflictissimos subditos 
testata dementia nos quas par est demissimas agimus gratias. 
Quia vero finalis de praedicta controversia resolutio ad fulgi-
dam Ottomanicam Portám Vestra Excellentia ita disponente 
rejecta est; praesentium exhibitorem Generosum T. T. denuo 
expedivimus, obsecrantes Excellentiam Vestram per Deum 
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omnipotentem, per fortunam propriam, late que per orbem dif-
fusam nominis sui gloriam, imo per animae salutern, ne patia-
tur injustis Varadiensium militum verbis justitiae vim inferri, 
ne sinat nos űrmissimo Ali passae juramento violato regiones 
Transylvanicas ad arcem Yaradiensem nunquam pertinentes 
pro se occupare, sed elementissimorum suorum promissorum 
memor, in causa tam justa testctur sc patronum liaereditarii po-
tentissimi Imperatoris liujus regni ; lie totius orbis terrarum ri-
diculum miraculum Transylvania censeatur, quae ab externis 
hostibus nunc tuta a Potentissimi Imparatoris militibus vcxatur, 
spoliatur, ac in dies occupatur ; quamvis enim nos lateat, utrum 
ex annucntia Vestrae Excellentiae milites Varadienses talia ten-
tent, hoc tarnen humilime significarecogimur ipsos vel liodic cum 
certis cohortibus Transylvaniam esse ingressos cum crueiatibus-
que tributum a rniseris rusticis exigere, quae eorum facinora nisi 
ex benigno Excellentiae Vestrae patroeinio tollantur, nunquam 
afflictissimnm hoc regnum persistere poterit, continuisque Iach-
rimis acquaerelis suisinquietare cogeturExcel lentiamVestram, 
in cujus dementia mecum spem totam reposuit. De bis omnibus 
humilimas praeces nostras praedictus Legátus noster Vestrae 
Excellentiae fusius exponct, quem ut benigno exaudiat vultu, 
coram potentissimoque Imperatorc pro nobis intercedat, humi-
lime rogamus. Eandem Divinae protectioni commendantes. 
Datum etc. 

Excellentiae Vestrae obsequentissimus servus. 
Az fővezér tihajának egyébaránt ezen sensussal Írhatni, 

csak szintén ilyen variatiókkal nem Excellentissimúsnak ha-
nem Illustrissimusnak kell irni, annak felette amicusnak; 
meg kell köszönni az mi szívességgel volt az követnek, ígírni 
kell, hogy nem lészen urunk ö nagysága háládatlan érte. 
Kérni kell, hogy ennek utána is segélje az dolgot. Meg kell 
azt is irni, hogy az mit az követ mond, adjon teljes hitelt 
szavának. 

Határa Írva más kezével: Paskó uram expeclitioi az postára Rad-
nótrúl A. 1665. 30. Julii. 

Eredeti fogalmazvány az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. 
tört. ered, lev. XIV. köt.) 
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CXLIII. 

Méltóságos fejedelem, nekem kogyelmes uram. 
Isten Kegyelmességébül 4. Augusti békével ide Driná-

polyban érkeztem, Istennek hála jókor, mivel még az német 
követ szemben nem volt ; nekem nem lévén azért az vele való 
szemben léteiben semmiképen bátorságos módom, Dávid de-
áktúl az rcsidensnek mit irtain, és ü általa az ftikövetnek, 
nagyságod az kiküldőt párokból megláthatja, az mellett szó-
val is, az mint Isten gyenge elmemet vezérlette, izentem, az 
nagyságod levelét is megküldöttem; az residens valóban * 
ajánlotta magát, az követ képében is. Minemű conceptust csi-
náltam az császár és fővezérrel való szemben léteire, melyet, 
Isten velem lévén, ha szólnom hadnak, oretenus peragálok, 
annak is páriáit az követnek elküldöttem, hogy annál is in-
kább tudhassa alkalmaztatni az szegény ország mellett való 
törekedést. Ugy vagyon értésemre, hogy holnap az követ az 
császárral szemben lészen, az után velem is szemben lesznek, 
megválik azután mi reménséget a d : nagyságodat annak ide-
jében mindenekről tudósítom, mostan Kovács Jánost küldöt-
tem kiváltképen csak azért haza, hogy nagyságod igen siet-
séggel az szultán Szuliman athnaméjának páriáját elküldje 
az Ali passa hitlevelével együtt, ha egyebet nem, Taraczközi 
Káptalon uramnál feltalálni, most kegyelmes uram az ideje 
mindennek. Én, az mennyire Isten gyenge elmémet vezérli, 
azon leszek, liogy az én szolgálatomban sem nagyságod sem 
az szegény ország meg ne fogyatkozzék; bizony az dolgok 
bajosak, de Isten segítségét várom. Az adót az vezér tuda-
kozta, miért nem hoztam el, arra az volt az felelet, némi nemit 
okokra nézve elöl el kelletett jünöm, de valaminek az szegény 
ország szerit teheti, az szokott időre utánam hozzák; azután 
nem lött semmi szó még eddig. Az császár is egy hét múlva 
megfog indulni az portára, az tugját is ki tették, melyhez ké-
pest is az szekérlovakat ki nem ereszthettem. Az oratorok is 
az portán lévén még, az levelek nálam vadnak, Isten oda vi-
vén azok előtt is, mint Isten jobban tudnom adja, az szegény 
ország hasznára nézendő dolgokat proponálom. Az mely leve-
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leket nagyságod FejérvárrúI az oratoroknak expediált volt, 
kezemhez vettem, már nem azokat, hanem az mostaniakat, 
kik nálam vadnak Isten bevivén praesentáiom. Lovak, ma-
darak felöl nagyságodnak Kovács Jánostól izentem szóval. 
Ezek után az urnák oltalma alá ajánlom nagyságodat. Ores-
tida die 10. Augusti Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos hive és szolgája 
Taskó Kristóf m. p. 

Kivül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ö nagyságának 
nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Er delije az erd. Muz. (Gr. Kemény József. Erd. tört, ered. lev. XIV. kötet.) 

CXKIV. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Paskó Kristóf uram ö kegyelme, az nagyságod nekem 

írt kegyelmes parancsolatját megadá, melyet alázatos hűség-
gel vöttern, mindenekben az nagyságod kegyelmes parancso-
latja szerint teljes tehetségemmel igyekeztem szolgálni. Itt 
való hirek felöl nagyságodnak azt Írhatom, az mint az előtt 
is, az Feketetengeren megindult az kálmak és kozák; ezt is 
Írhatom nagyságodnak, hogy 28. Julii Konstántinápolyban az 
császár uj házai meggyúladtak és egy része elégett, azután az 
város is meggyúladott, abban is elégett; mint s hogy gyúla-
dott, nem tudják. Az német követ dolgáról és egyéb szüksé-
ges dolgokról Paskó uram ő kegyelme nagyságodat tudósí-
totta. Ezek után Isten nagyságodat boldogítsa minden dolgai-
ban. Datum in Drinápoly die 11. mensis Augusti Anno 1665. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája mig él 
Czcrmeni Mihály m. p. 

Kivül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának, az 
én kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az Erd. Mnz. (Gr. Kemény József Erd, tört. ered. lev. XIV. köt.) 
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CXLV. 

H a s z a m p a s s a S z o k o 1 o v i c z, a z e l ő t t v o l t 
B o s z n a i p a s s a 

Nagyságod levelét elvettem ; mit irjon nagyságod, meg-
értettem, liogy kívánja Ebesfalván való szemben létemet; 
nagyságodért a tevő leszek hatalmas császárunk parancso-
latját előttem viselvén, hogy a vitézekben, kiket fővezér urunk 
mellénk rendelt, vissza nem bocsáthatom mind addig, mig 
nagyságoddal szemben nem leszek, mivel az agák életeket 
féltik, fővezér urunk parancsolatja szerént ha nem cseleked-
nének, mivel én az országnak ilyen pusztasságát sem értettem, 
sem tudtam, melyre nézve is kellene a nagyságod kívánságá-
nak engednem, melyről Csepregi Mihály nagyságodnak töb-
bet mondhat; egyébaránt, valamiben nagyságodnak kedves-
kedni tudok hozzám illendő mód és ut szerént el nem mulatom. 
Adgya Isten cz írásom nagyságodat találja jó egészségben. Én 
is nagyságodat lássam jó egészségben. Velem levő vitézeknek 
száma 220. Isten nagyságoddal szembe juttatván, akkor mó-
dom leszen a viszszabocsátásban, addig nem. 

Ezeknek utána tartsa és éltesse Isten nagyságodat jó 
egészségben, hatalmas császárunk szolgalatjára. Költ Bánfi 
Ilunyadon, Boldogasszony havának 13. napján 1665. 

Kíilczim : Az méltóságos erdélyi fejedelemnek, nagyságos Apa-
finak s nekem jóakarómnak adassék. 

(Az erdélyi volt k'r. főkormányszék levéltárában Uvö eredetiből.) 

CXLVI. 

Ad Residentem Imperatoris Romanorum. 
Illustríssime Domine mihi gratiosissime. 
Quantas molestias misera Patria Transylvania de die in 

diem a gente Otthomanica patitur, hic ordine recensere Ve-
strae Illustrissimae Dominationi permolestum esset, sed quod 
est narrabile ex mandato Celsissimi Principis Illustrissimo 
Domino Comite Valtnero de Leszni Legato Suuremo Sacratis-
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simae Caesareae Majestatis fusius rescripsi, quonam modo 
pars Transylvaniae denuo a Jeneiensibus oceupari intendatur, 
ex paribus literarum Passae Jeneiensi ad Celsissimum Princi-
pem missarum prudenter advertere potest. Spero enim Ve-
stram lllustrissimam Dominationem quoque una cum Domino 
Legato in id tempore interccssionis pro Transylvania ineum-
bere, ut a tantis oppressionibus in miseriam redacta praere-
censita patria in mcliorem statum redigatnr. Mens itaque Do-
minus Celsissimus ac Clementissimus Regni Transylvaniae 
Princeps qualem spem in principio de benevolentia Illustrissimae 
Dominationis Vestrae oblatae suae benevolentiae acceperit; 

talera in posterumque expectaturus ; noluit Vetram Illustrissi-
mam Dominationem nudis solum literis visitare, sed etiam suae 
erga Ulustrissimi Domini benevolentiae specimen, nunc quoque 
de praesenti ostendcre in animo solit, (igy) misitque liac oc-
casione per cclcrem tabellarium in donorio Vestrae lllustrissi-
mae Dominationi duo millia Imperialium, partim au reis, par-
tim talleris, secundum modernum deserti regni statum. Dens 
enim optimus maximus si bonum rerum even tum dederit, non 
duo uti primo scripseram sed tria milliá imperialium persol-
vere sancte promittit, quod promissum ad arbitrium Illustrissi-
mae Dominationis Vesrae quocunque ferri desiderat admini-
strabitur. De punetis itaque inter duos potentissimos Impcra-
tores tempore pacis factis nuper etiam scripseram, sed inter 
multas occupationes forsan Vcstra Illustrissima Dominatio ob-
lita est, rogo itaque summopere Vestram lllustrissimam Domi-
nationem in paribus transmittere ne gravet, (igy) quae etiam 
per hunc tabellarium Celsissimo Principi transmittere valeam, 
etsi quid Celsissimo Principe tum Illustrissimus Dominus legá-
tus, tum etiam Illustrissima Dominatio scripturi erunt, per eun-
dem tabellarium curabo ad manus ejusdem Celsissimi Princi-
pis assignare. Eadem lllustrissimam Dominationem Vestram 
Divinae protection] commendo. Datum Orestidae die 18. Augu-
sti Anno 1665. 

Illustrissimae Vestrae Dominationi semper servile para-
tissimus Legátus Transylvaniae 

Christopherus Pasko m. p. 
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Articulus de Transylvania intex duos potentissimos Im-
peratores tempore Pacis factns. 

Ut Civitates et Arces in Transylvania milite Caesareo 
munitae Principi et Statibus Trans, resti tuantur. prius tarnen 
utriusquae partis exercitus uno eodemque tempore edicta 
Transylvania exeat; atque memorata loca caeteraque omnia 
in Transylvania in antiquo tranqnillo statu permaneant, et 
quando principatum vacare contigerit, ut status Transylvaniae 
secundum iilorum antiquas Imperiales capitulationes libere 
Principem inter se eligere possint; et fruantur omnimode an 
tiqua libertate, praerogativa et Jurisdictionibus.*) 

Egykorú másolat az ercl. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. töri. 
ered. lev. XIV. kötet.) 

CXLVII. 
I 

P a r i a l i t e r a r u m a l e g a t o T r a n s y l v a n i a e 
a d l e g a t u m e t R e s i d e n t e m I m p e r a t o r is R o m a -
no r u m. 

Ad Legatum. 
lllustrissimc Domine, Domine mihi gratiosissime. 
Post reditum Generosi Domini Dionisii Banfi de Legati-

one ad Sacratissimam Caesaream Majestatem expedita, me 
quoque de eadem benigna resoiutione Caesareae Majestatis 
Dominus meus Clementissimus certum reddendo, benigne etiam 
demandavit, ut de rebus currentibus afilctam Patriam concer-
nentibus IUustrissimam Vestram Dominationem confestim certum 
redderem, arbitrioque et consilio lllustrissimam Vestram Domina-
tionem res, quae coram banc Pracscntissimam (igy) Nationen! 
mihi agenda essent, eo melius accomodare intenderem. Ita 
enim audio, quod Vestra quoque Illustrissima Dominatio se 
liinc post triduum aut quadriduum versus Constantinopolim 
moveret; Imperator vero Turcicus, uti passim fertur, liinc iter 
suum versus mare dirigeret, ibiquc post peractas quinque vel 
sex septimanas Portám intraret, quod scio Vestram Illustrissi-

*) Hibásan másolva : V i r i s d i c t i o n i b u s . 
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mám Dominationem melius intellexisse; me tamen sciat non-
dum cum Vezerio audentiam habuisse, sed solum do die 
in diem procrastinasse, licet jam multocies solicitaverim ; 
cum Imperatore autem, prout ex verbis Domini Panajot intel-
ligo, neque vult audentiam impetrare, antequam census Regni 
adferatur, qui solito suo tempore in festo Sancti Demetrii ad-
feretur, prius non, nisi aliqua inevitabilis necessitas urgeret. 
Cum hoc tamen Vezerius nihil aliud vult, quam ut humilimae 
orationes a potentissimo Imperatore suo tempore non exaudi-
antur, neque afflictiones et tantae vastationes Regni ante Im-
peratorem eluccscant. Nunc quoque quid contra afflictissimam 
Patriam moliantur confiniarii, ex paribus litcrarum Passae Je-
neiensis, quae ad Celsissimum Principem miserat, inclusive 
transmissis Vestra Illustrissima Dominatio sapienter advertere 
potest, quod non solum antea non habuerit misera Patria ab 
hac gente Ottomanica affliccionem, sed nunc quoque post jam 
peractam inter duos potentissiinos Imperatores pacem etpuncta 
in pacificationem inserata de die in diem affligitur; ex quibus 
aeque iudicare potest, quomodo ex parte illorum pax semel 
sanctita observetur, ad confirmationein moderni facti confinia-
riorum tendens verba Haszon Passae, (qui etiam praeterita 
hyeme, sub spccic determinationis limitum Regni, legátus ad 
Celsissimum Principem et ad Regnicolas expeditus erat), qui 
manifeste audebat dicere, Turcas in Uteris eorum tempore pa-
cis factis, de rebus in pristinum statum stabiliendis Transyl-
vanicis nihil esset inscriptuni, sed ipsi tanquam Pogani men-
daci sane licuisset ad libitum dicere, dum modo ne factis ver-
ba tunc ab ipso dicta confirmarentur. Circa hoc autem Celsis-
simus Princeps Dominus meus Clementissimus et Regnicolae 
ex benigna Caesareae Majestatis resolutione per Dominum 
Dionisium Banti erga Transylvaniam clementer allata alio 
modo liabent sperantque feliciorem rerum eventuin. De supe-
rius enim praenominato districtu, quem Jencienses in suam 
partem occupare adnituntur, Vestra Illustrissima Dominatio 
talem considerationem habeat, quod dum olim arx Jeneicnsis 
ab Ottliomanica gente possidebatur, hie praenominatus distri-
ctus nunquam ab ipsis Turcis possidebatur, in istis etiam tur-
bulentis temporibus dedicionem nequaquam fecerit. Nunc enim 
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manifeste simul et semel quadraginta Septem pagos et duas 
parvulas eivitates in comitatu Zarand oecupare et fmaliter in 
suam poteslatem cum maximo damno Patriae subjugare volunt, 
qui distat a scde Principali sex milliaribus. Ex quibus iniquis-
simis Turcarum factis Illustrissima Vestra Dominatio sat lu-
cide adyertere potest, contra praememoratum desolatum re-
gnum quali ferantur animo. Ex una parte cum censu irítollera-
bili Regnicolae lacessantur, altera ex parte in diminutionem li-
mitum regni omnibus viribus adnitentur. Versus enim Varad 
idem Varadiani populationibus, deditionibus, igne et ferro ru-
stici minantur; sic ex utraque parte de die in dicm molestiam 
Patriae adferunt, pagos et posscssiones in dedicionem com-
pel Iunt. 

Haec Illustrissimae Vestrae Dominationi tempestive ex 
voluntate Celsissimi Principis Domini mci Clementissimi si-
gnificare volui, ut eo melius tempore diligcntissimae interccssi-
onis Ilhisrissimae Dominationis Vetrae tantas super Regnum 
Transylvaniae incommoditates a misera Patria amovere et 
verba Haszon Passac in Transylvania dicta falsa reddere va-
leat. Imposterum quoquc, si quae occurrerint, tempestive Illu-
strissimam Vestram Dominationem certum reddere non negli-
garn. Oro etiam Illustrissimam Dominationem Vestram, si quae 
me scire decent, certum reddere ne gravet, ut etiam ego Celsis-
simum Principem de rerum statibus certum reddere valeam. 

Eandem Vestram Illustrissimam Dominationem Divinae 
protectioni commendo. Datum Orestidae die 18. Augusti 
Anno 1665. 

Illustrissimae Vetrae Dominationi servitor paratissimus 
legatns Transylvaniae 

Christophorus Pasko iu. p. 
Egykorú másolat, az erd. Muzeumban. (Gr. Kerneny József Erdély történ 

eredeti levelekben XI V. kötet.) 

CXLVIII. y 

Illustrissime Princeps ac Domine Domine mihi gratio-
sissime. 

Parancsolt volt nagyságod ennek előtte is ugyan ezen 
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Szuliman császár athnaméja felől, melyet adott volt ifjú Já-
nos királnak : de az mint akkor megírtuk volt nagyságodnak, 
itt egyéb nincs annál azon kiviil, melyet adott volt Mahumet 
bán török császár Báthori Zsigmondnak 1605. esztendőben, 
midőn kijött volna Opuliából, noba azon kivül egyéb sok 
török levelek vadnak nálam, kiket eminnet amonnat compor-
táltam diversis vicibus. Annak felette vagyon az is, melyben 
emlékezteti azelőtt való fővezér ifíu Rákóczi György fejede-
lemségében az országot Szuliman atbnaméjába foglaltatott 
nemi némü czikkelyekre, mely két levélnék páriáját nagysá-
godnak ugyan akkor elküldöttük volt, nagyságod ott meglát-
hatja. Láttam az fejedelemnek conservatoriumában más leve-
let is, török császárét, melyben assecurálta volt az országot 
hogy semmit az előbbi szokáson kivül nem kíván, hanem ab 
ban hagyja meg az országot, melyet idösbik Rákóczi György 
igen serio kerestetett volt fel akkor az conservatorokkal. Az 
után hová lőttek azok a levelek, tudhatja akkori conservator 
Samarjai Péter, az mint az ország bibliotliekája és az váradi 
káptalansággal. Bethlen Gábornak adatott athnamét im elkül-
döttem nagyságodnak, melytül nem sokkal különbőz a Szu-
limáné is, az mint én reá emlékezem ; az legelső, ha jól reá 
emlékezem, hanem hihető azután augeálták hol mivel, melyre 
az magyarnak, mint egyéb public um ra, legkisebb gondja volt. 
Idősbik Rákóczi Györgynek adatott compositionalis reversa-
lis, melyről is nagyságod parancsol épen, mint emanáltatott, 
megvagy on, ugyan azon könyvnek formájában, mint akkor 
kiadták, melynek leírására idő kívántatik, sőt ha megírtam 
volna is, de collegám hire nélkül, az mint nagyságod is tudja, 
pecsét alatt ki nem adhatom, az ország végezéséhez hittel lé-
vén köteles. Bethlen Gábor athnáméját sem adhattam volna 
ki, de az nem az országbéliek józságára tartozik. IIa nagysá-
godnak ugy tetszik committáljon újonnan felőle s annak 
módja szerint tartozunk kiadni. Én még eddig azokat senkinek 
nem mutattam in integrum, noha némelyek sajdéíottak valamit 
benne, mert talám én itt most nem laknám s mások sem. Az 
embereknek nevek nem a mi nyelvünkön vagyon beírva, ha-
nem magok keze irása. IIa nagyságod valami hiteles embe-
rét küldené, ki az ő nyelveken írhatna, nem ártana. Alioquin 
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nem mindenre bizhatni. Az nagyságod postáját itt tovább 
mulatni nem akartam tartóztatni. Tartsa Isten sok esztendeig 
nagyságodat kivánalos jó egészségben s szerencséltesse biro-
dalmában. Datum Cibinii die 24. Aug. A. D. 1665. 

Illusfcrissimae Celsitudinis Vestrae ad officia paratis-
simus 

Franciscus Tharaczközi m. p. 

P. S. Adtam volt én nagyságodnak memóriáiét némi 
nemű dolgokról ugyan számosan néhány úttal, instálván 
nagyságodnak, hogy az eltévedett bibliothekákbeli levelek, 
könyvek etc. etc. felkeressenek (igy) az országban, de nagy-
ságodtól arra semmi válaszom nem jöve. Most sem ártana an-
nak útját felkeresni. 

Kivül-. lllustrissiir.o Principi ac Domino Domino Michaeli Apafi, 
Transylvaniae Principi partium regni Hungáriáé Domino, Siculorum 
Comiti etc. Domino mihi gratiosissimo. 

Eredetje az erdélyi Muzeumban (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. 
XIV. köt.) 

CXLIX. 

Méltóságos fejedelem nekem kegyelmes uram. 
Kovács János elmeneteli után mennyit fáradoztam az 

vezérrel való szemben lételért, és Panajot uramtúl mennyit 
izentem az tihajának, általa az vezérnek, sok volna előszám-
lálnom, nagyságodnak is elő számlálása unalmat hozna. Ér-
kezvén azért az nagyságod Fogarasi János eljüvetele után ex-
pediált levele, melyben az jenei passa levelének párja inclu-
sive volt, havasalföldi porta által, és utána Fogarasi János 
is nagyságod levelével, római császár ő felsége Bánfi Dénes 
uram által tött kegyelmes resolutiójának párjával, ujabb in-
structióval, és az fükövet levelének páriájával, az residens 
számára küldött két ezer tallérokkal együtt, melyet mingyá-
rást mint adtain értésre az német követnek, és residensnek 
indusában kiküldött párakból nagyságod megláthatja. Az 
német követ izeneti az residenssel ő nagyságával együtt ez 
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volt elsőben. Akartuk volna ha az követtel ő kegyelmével 
szemben lehettünk volna, de minthogy Erdélyországnak 
messziről nem bátorságos, ü kegyelnie igen jól cselekedte, 
hogy Írással is az dolgot értésünkre adta, kiváltképen azt is 
mint log az vezér és császár előtt könyörgeni az országáért; 
im azért az dolgot megértettük, ü kegyelme megnyugolt elmé-
vel legyen, anuak idejében az törekedés dolgában az mi ré-
szünkről hátramaradás nem leszen, de itt mostan semmi némi 
dolog nem agitáltatik, hanem Konstantinápolyban az császár 
bejöveteli után lészen az tracta, akkor Isten mire segit (ö ke-
gyelme ott lévén) mindeneket értésére adunk, noha bizony az 
dolgok igen nehezek, mindazonáltal valamit elkövethetünk 
elkövetünk. A második levelem kiküldésekor az jenei passá-
nak levele páriával együtt és sok szóval való izenet után, 
izente az residens az követ úrral együtt Dávid deáktól, ugy 
vagyon, az dolgok nagyok, de annak idejében meglátjuk, azon 
leszünk a mennyire lehet minden jóra hozzuk az dolgot, hogy 
többször az két császár össze ne vesszék rajta. Az mi peniglen az 
jenei passának leveléf illeti, bizon az törők lator ember, valamit 
elvehet, csak elveszi; de több gondviselés kellenék, ugy 
halljuk, az fejedelem ő nagysága igen lágyan és gyengén vi-
seli magát, és könnyen oda engedi, azért jobban felnyissák 
az szemeket, és ne egedjék oly könnyen az töröknek; Ersek-
ujvárat is az török elvette, de csak egy rosz falut sem enged-
nek, hogy nekik hódoljon. Erdély felől való paeifieatiónak 
articulusát is nagyságodnak in paribus megküldöttem, több 
Erdély felöl semmi nincsen. Midőn azért látnám, hogy az én 
szemben lételem csak halad és csak kavillálnak, hogy az idő 
teljék, mint izentem Panajott uram által az tihajának, és ál-
tala az vezérnek, az uraknak szóló levélben bővön niegirtam, 
az mely izenetek motiót is szerzettenek etc. 

24-dik praesentis audentiam adatván valami nehezen 
az vezértül, bémenvén az szokás szerint köntös csókolás 
után, sem hogy köszönne, sem hogy könyörögnék, nem akará 
engedni, mingyárást kérdő, hol az adó, miért nem hoztad el; 
arra azt felelém, én nekem az országnak szükséges dolgai 
végett elöl el kelletett jíítíöm könyörgeni, de az adót is annak 
szokott idejében elhozzák utánam; arra az vezér, ugy de hi-
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jávai hozzák; arra azt felelém, az mennyinek az szegény or-
szág ennyi pusztulása miá szerét teheti, annak idejében az 
régi szokot adót béküldi. Arra az vezér, nem tudja az fejede-
lem, mennyi ideje annak, hogy ü fejedelem, s hányszor kül-
dött adót hányszor parancsolta hatalmas császár, én is hány-
szor irtam, még sem fogadja; arra felelém, ugy tudom hatal-
mas vezér, hogy eddig az fejedelem ö nagysága az adót iga-
zán beszolgáltatta fogyatkozás nélkül, nincs több hátra onnét, 
azt annak idejében ugy mint szent Demeter napjára béküldi, 
hiszem már én itt vagyok, megvárom. Nagy haragja lévén 
az vezérnek, nem akará még is hogy szóljak, kérdé Panajott 
uramat, micsoda ajándékot hoztak 6 neki, Panajott uram ma-
gáiul menten megmondá ; kérdé, hát az császárnak mit hoz-
tál. Arra mondám, hatalmas vezér hoztam hét sólymot, több 
is volt, de az nagy melegben meghaltak; kérdé hát egyebet 
semmit sem hoztál az császárnak, hanem csak hét solymot; 
arra azt felelém: mostan elöl eljüvő alkalmatossággal egyebet 
nem hozhattam, de az adóval ö hatalmasságának a szokás sze-
rént tisztességes ajándékok lesznek. Többet nem akarván 
szólni, koptánt kérvén, reám adák; látván hogy el akar előle 
küldeni, mondám Panajot uramnak, nagyságod mondja meg ü 
nagyságának, az szokás szerént köszönteni akarom ü nagy-
ságát, leveleket is hoztam, szóval való követségem is van, 
hallgassa meg; arra azt feleié, eh mit beszél, adja ide az leve-
let ; én arra mondám, én nem posta vagyok hanem követ, had 
szólljak; megengedvén sok gondolkozása után, köszöntéin, 
az leveleket megadám, azután kénszeritém az Istenre, hall-
gassa meg az szegény országnak szóval való könyörgését; 
nagy későre nehezen megengedé. Éii is a szerént, az mint 
nagyságodnak az könyörgésnek párját kiküldöttem, elinon-
dám ; mondá, hogy meri az adót vele hozni, hiszen Ali passa 
Erdélyben létekor az erdéliek Ali passával elvégezték ezen 
adó dolgát, még is szemtelenül előhozza. Arra azt felelém, ki 
végezte Ali passával az adó dolgát, soha bizony senki nem ha-
nem erőszak szerént exigáltatott eddig rajtunk, de semmi vé-
gezés nincs rúla. Arra az vezér, elhidjétek soha bizony- ti-
néktek az adótok alább nem engedtetik, ugy hozzátok sokszor 
elé az adót, félek rajta, bizony egyszer roszul jártok; arra 
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azt felelém, liát Isten után kinek tudunk könyörgeni, mert 
soha bizony tovább az ország nem állhatja, egy felöl az el-
viselhetetlen rettenetes adó, más felöl az váradi és jenei tö-
rököktül való háborgatása az országnak; mások békével vad-
nak, mi nyomattatunk. Arra azt felélé, azt hazudjátok, hogy 
vettek el Erdélytül annyit, mint most Erdélynek fele, nem so-
kat vettek olyan várhoz mint Várad, hiszem már el is igazodott 
az határ, tartsátok ahoz magatokat. Arra azt felelém, hogy-
hogy eligazodott el határunk, holott mostan is nyomon az je-
nei passa Erdélynek egy részét el akarja foglalni, ihol az maga 
Írásának igaz pariája, ha az én szómat ti nagysága nem hiszi, 
abbúl megláthatja, most is egyaránt hódoltatják az országot 
és könyörgeni jtittem, szegény ország könyörgését Isten után 
ö nagysága eleiben terjesztem, hallgasson meg az élő Istenre 
kénszeritem. E szók után elüze előle. Látván az vezérnek 
ily haragját, Panajot uramat kérém s liívám az nagy rendek-
hez, had legyek szemben véllek, proponálván az kiknek illik 
az dolgot, hogy igy megértvén mind az vezér haragját en-
geszteljék, mind penig tanácsadásokkal és intercessiójok 

* által az szegény haza dolgai jobb karban állíttassanak. 
Arra azt feleié, látom kegyelmed jóban igyekezik; ugy is 
kellene lenni, ha keresztyénnel volna az dolog, de nincs feje 
senkinek, hogy kegyelmeddel szemben legyen, valamíg 
az vezértói arra annuentia nem lészen, sőt ha leszen is vala-
melyikkel, nem meri az vezér előtt elő is hozni, tudván azt 
nem volt az kegyelmeddel való léteire annuentiája; hanem 
az vezérnek megjelentem, ugy tudom meg is engedi, azután 
beszélje meg kegyelmed az dolgot valamint akarja. De az mi 
nagyobb, az tihaja is audentiát nem akart adni, minden nap 
kijártam az táborra, 27. mikor azon d< lgokban foglalatoskod-
nám, kinn az táborban Panajot uram sátorában, jőve Szöllösi 
János ne vti étekfogója nagyságodnak az levéllel; látván azért 
ujabb-ujabb rosszat következni az hazára, minden audentia 
kérés nélkül, mivel igen megbúsultam vala, egyenesen menék 

• az tihaja sátorában, beizenék neki az belső sátorba, ott va-
gyok, szemben akarok lenni, uj dolog is érkezett Erdélybűi, 
nem halasztható. Kijüvén szemben lön velem, ott az mikrül 
lehetett, mivel estve felé vala, az tihajával beszéllettem, 
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mint ezt bővebben nagyságod az urak leveléből megértheti, 
óráért felvállalá: az vezérnek megbeszéli az dolgokat, az mi 
az Keres hódoltatágát illeti az jer.ei passának, arra azt mondá 
az tihaja, azt nem erővel veszik el. Az mostani cselekedetek 
felől az váradiaknak csudálkozék, és mondá, talárn nem az 
passa hirével lett mind az székelyhidi búza megdézmálása 
mind peniglen az csehieknek lovak elhajtása; kérdé, vittek-é 
rabot, vágtak-é embert; az nagyságod irása szerént megmon-
dám, egy gyermeket vittek el, asszony embert, férfiat egy 
néhányat levágtak; kérdé talám abban az várban latrak 
voltak, arra mentek reá, a kit mondasz, hogy megszállották. 
Arra azt felelém, miólta Landorfej ér várról az vezér ő nagy-
sága megparancsolta, hogy az fejedelem jámbor praesidiumat 
tartson az várakban, azólta lám nem hallotta nagyságod, hogy 
semmi panasz jlitt volna, azólta több sok szók után kérvén az 
intereessióra, abban hadtam; az mit nagyságod az más levél-
ből mindeneket világosan megérthet, mely rendelettel lettenek 
légyen az dolgok. Az vezérnek másnap reggel Panajot uram-
nak jelenlétében megmondotta az mostani uj cselekedeteket 
az váradiaknak; az vezér elmélkedett rajta, meg is haragudt 
igen az váradiakra, hogy mostan azokat cselekedték, de nagy-
ságodnak leszen ha különben lettek az dolgok, megesik én 
nekem ; mindenekrül nagyságod igaszságosan idejében tudósít-
son. írja nagyságod nem tudósítottam semmiről, hogy hogy 
tudósítanám én nagyságodat, egy postát sem küldött velem, 
ha valamirül szorgalmatoskodom, megint rulla, ne legyek oly 
szorgalmatos, bizony ily nagydolog szorgalmatoskodást kí-
ván, megesik bizony benne ha én könnyen hagyom az dolgot 
nem is volnék ugy igaz követ. 

Az mi az Keresben lévő 49 faluknak holdoltatását illeti, 
nagyságod igy értse, az török nem akarja erővel elvenni, ha-
nem mint neki igírtetett és per compositionem oda engedte-
tett helyekhez akar nyúlni. Midőn Panajot uramnál volnék, 
kapitiha uram jelen létében azon dolgot hozám elő; mondá 
Panajot uram azokat az helyeket kegyelmed követ uram ugy 
értse, nem erővel akarják elvenni, hanem azokat az helyeket 
maga is az fejedelem oda engedte követ által, hasonlóképen 
azért mi szükség a felöl törekedni, én tudom mint volt, még 
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egynéhányat visszaengede az vezér jóakaratjából benne. 
Ez volt Nalánczi uram követségében, mely felől ü kegyelme 
tehet világosabb tanúbizonyságot, igen szükséges hogy in rei 
veritate, az mint volt, jó idején tudjam; könnyen nem ha-
gyom ; meg is mondottam Panajot uramnak, nagyságodnak 
nincs hatalmában adása, melyrül az urak levelében bővebben 
Bánfi Dénes uram ő kegyelme igért két lovat az német kö-
vetnek, nagyságod küldje meg, irtam Báníi uramnak is felöle ; 
az residensnek is küldjen nagyságod ugyan akkor egyet, Pa 
najot uram által kéretnek az két tefkerecsik egy-egy iram 
lovat, én itt nem adhattam ; Panajot uram felette igen kére, 
irjam meg nagyságodnak ; sokat szolgálhatnak ; az mufftinak 
is egyet, mert az mely tiz apró kupák itt voltak, ketteivel az 
csausz passának, hármát az tefteda passának, egyik lovat az 
resznek, másikat Szuliman eífendinek, harmadikát az tiha-
jának, négy és ötödikét az vezérnek, maradt egy beteges, a 
kinek nagyságod igérte volt, ha gyógyul oda adoin, ha nem 
viszaklildöm, maradt öt kupa, de azzal igen titkos dolgot 
kezdettem, ha Isten reá segit, hogy látom igy titkol tátik 
dolga az országnak, az fősziliktar passa tihajával szerződtem 
meg, egyik pohárt neki Ígérvén, és több nagyságod jóaka-
ratját is, ha szolgál, hogy az urat juttasa szemben kapitiha 
urammal igen titkosan, hogy ö kegyelme által az erdélyi dol-
gok felöl izenhessek, mivel nagy ember és kedves; mikor 
szemben lészen kapitiha uram vélle, négyet oda szántam, a 
mellett az német követnek igéretitíil hátra maradott öt ezer 
tallért oda igérém. Az oly ember az mit mond az császárnak 
s jóval, meglészen, noha ennek oly titkosan kell lenni, hogy 
az vezér meg ne tudja. Ha Isten reá segit, nagyságodat tudó-
sitom, noha csak elig birom magamat ez rosz ájerü helyben, fé-
lek nagy beteségtül, vagyon is két hete, hogy az sok fakadékot 
testemen szenvedem, nagy bajjal járok miatta. Kapitiha uram 
is gyenge egészséggel bir, valóban fárad, s igyekezik az jám-
bor az haza szolgálatjában, Istennel áll az dolgoknak kime-
neteli. Vadnak az urak levelében sok consideratiókra való 
dolgok, nagyságod szorgalmatosan tanácskozzék, ne hadja 
könnyen az dolgokat, most az ideje, ne okoztassék nagyságod 
jövendőben, az mi legjobb kövesse el, oltalmazza serény vi-

l i * 
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gyázással az országot az míg itt az dolog elválik. Ha az 
nagyságod birtokára mennek, vágassa le, s irja meg hamar, 
had praeveniáljak mindeneket. Ezeket az dolgokat is az követ-
nek értésére adom, tegnap elment az portára, én is Isten se-
gitségébül reggel beindulok, az császár is reggel indúl, ha 
itt uj doloj; lészen az étekfogótul tudósítom nagyságodat. 
Ezek után az nagy Istennek óltalma alá ajánlom nagysá-
godat. Datum Orestidae die 29. Augusti Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos hive és szolgája 
Pasko Christoph m. p. 

P. S. Dávid deáknak ha nagyságod költséget nem küld, 
nem tanítják ajándékon, nagyságod igírte is kegyelmesen. 

Kwül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ü nagyságának etc. 
nekem kegj elmés uramnak adassék. 

Eredetije az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. kötet.) 

CL. 

Méltóságos fejedelemasszony, nekem kegyelmes asz-
szonyom. 

Kegyelmes asszonyom az nagyságod nekem irt kegyel-
mes parancsolatját engedelmes hűséggel vötfcem; itt való hí 
rek felöl nagyságodnak azt írhatom, hogy az császár divánjá 
ban elvégzett dolog, hogy az császár és az vezér meginduljon 
tavaszra kelve az tengeren túl az szárazon az velenczések el-
len, Gritt felé, ennek előtte is 24 esztendőktül fogván hada-
koztak oda, Casztra nevű vár alá mennek; az császár azt 
mondotta, hogy az apja is oda hadakozott, maga végben 
akarja vinni. Mit parancsoljon nagyságod nekem, hogy Rá-
kóczi Ferencznek fejedelemsége felöl serény vigyázásom s 
gondom legyen, minden tehetségemmel azon leszek, kegyelmes 
asszonyom, csak hogy még eddig az császár követje csak 
szemben volt egyszer az császárral s egyszer az vezérrel, de 
követségét még eddig meg nem mondotta, hanem köszöntötte 
csak s az ajándékokat praesentálta. Hogy derekasabban ke-
gyelmes asszonyom azt az dolgot megérthessem, s bizonyosab-
ban ugy gondolkottam a felöl, hogy az sziliktár passának, 
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az ki az császár fegyverhordozója, igen belső kedves embere 
az császárnak, az egy férfiú szeretőjén kütíl nincs kedvesebb 
embere annál, hogy annak küldene nagyságtok valami szép 
ajándékot, s az tihajának is; mikor az ajándékot praesentál-
nám, az dolgot is megkérdezném az nagyságtok parancsolatja 
szerént; noha most is vagyon ugyan esmeretségem az tihajá-
val, s szólottam is vele, hogy juttason szemben az sziliktár 
passával, mert az én kegyelmes uram ő nagysága az erdéli 
fejedelem esmerkedni akar ő nagyságával, ezekben az apró 
kupákban oda adok vala négyet, s pénzt is ígírek vala, csak 
szolgáljon az erdéli mostan előttünk álló dolgainkban, de nem 
lehetett szemben, mivel az császár kiszállóit, más nap erről 
nagyságtok tudósitson; sem mufti, sem kezlár aga nincs 
ilyen ember mint ez, mert azok akkor mennek császár eleiben 
mikor hivatja, de ez mindenkor mellette vagyon. Az római 
császár ajándékát 9 szekérrel vitték fel, noha kevesebbre is 
felfért volt, többire ezüst marha volt, az követet nagy pompá-
val vitték fel, az követ is maga lovait nyolczat szép köves 
szerszámban tollason vitetett előtte, az császár harminczhatod 
magával kaftányoztatta meg, szemmel láttam és olvastam. 
Az ajándékok felöl kegyelmes aszszonyom nagyságodnak azt 
Írhatom, hogy az vezérnek vittek két paripát és négy solymot, 
minket elég kedvetlenül látna., ugy hiszem ezen dolgokról 
követ uram ő kegyelme nagyságtokat bővebben tudósította; 
azután kegyelmes asszonyom magam vittem az vezér tiha-
jának egy iramó paripát és két solymot; kedvesen is vötte ; 
azután meg ugyan vittem magam, Fogarasi uram tolmácsom 
az rez efendinek az én kegyelmes uram ő nagysága levelét és 
egy iramó paripát; kedvesen vette, ajánlotta is szolgálatját; 
azután vittem Szuliman eífendinek az én kegyelmes uram ő 
nagysága levelét és egy iramó paripát, kedvesen vötte, aján-
lotta is szólgálatját; az teftedár passának három kupát, 
az csauz passának két kupát, mindenik igen ajánlotta magát, 
s régen kévánták volna az én kegyelmes urammal való es-
meretségeket, sőt az csausz passa azt mondá, miért hogy ed-
dig is minden dolgokat meg nem irt neki az fejedelem ő nagy 
sága, mert ő nagysága is örömest szolgál; ezen dolgokröl 
szóval mindeneket bővebben meg tud mondani fogarasi 
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uram, mivel ö kegyelme volt tolmácsom. Panajot uramnak 
adtunk tiz ezüst tányért és száz aranyat. Az császár, kegyel-
mes asszonyom holnap indul meg, harmincz négy napra me-
gy en be, mivel az Bocz felé kerül. Nekem az vezér magparan-
csolta , hogy követ urammal egyenesen csak bemennjünk, 
keczét pediglen kegyelmes aszszonyom bizony nem találtam, 
mert nagy gondom vagyon rá, Isten bevivén megveszem, hova 
hamarább ki is küldöm, Fogarasi uramra bizott vásárlásokat; 
velem együtt kegyelmes asszonyom ezeket vötte, két papiros 
arany szkofiumot és két papiros ezüst szkofiumot három-három 
egész talléron, mindenik papirosban vagyon tizenöt, öt drám, 
három nitra selymet, külön külön szinü, négy egész talléron, 
és három oroszlányoson, egy gyémántos nyolcz oroszlányos 
talléron, vagyon egy kis repedezés rajta, nyolcz rubintot, szé-
peknek nem mondhatom, de szebbeket nem találtunk, négy 
egész talléron, három legyezőt három egész talléron; az több 
vásárlást maga vásárlotta hírem nélkül. Ezek után Isten nagy-
ságodnak minden dolgait boldogítsa. Datum in Drinapoly die 
29. mensis Augusti 1665. 

Nagyságodnak szegény alázatos szóigája mig él 
Czermeni Mihály m. p. 

Kívül: Az erdéli méltóságos fejedelem asszonynak ő nagyságá-
nak, az én kegyelmes asszonyomnak adassék. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemeny József Erd. tört. ered. lev. XIV. kötet.) 

CLI. 

Illustrissime Domine mihi gratiosissime. 
Post discessum Orestidae Illuslrissimarum Dominatio-

num Vestrarum venerunt a Celsissimo Principe Ii f erae, in qui-
bus scribit, quantas de die in diem insolcntias Turcae Vara-
dienses et Jeneienses eontra Regnum Transylvaniae moliantur, 
atque perficiant, cirea primum Augusti Passa Yaradiensis suos 
milites emisit, et in possessionibus et bonis Székelyhíd perti-
nentibus de tritico et aliis leguminibus Principis decimas ac-
cepit, de hoc autem conclusum Yestra Illustrissima Dominatio 
bene novit, nam quando de demolítione arcis Székelyhíd Sa-



1665. SEP. 15. 263 

cratissima etiam Caesarea Majestas Principi et regni siatibus 
scriberet, sine cujus demolitioue neque pax in finem deduci 
poterat, ita scribit, si quidem arx Székelykid solo adaequari 
debet, ea ratione, ut Yaradiensibus et aliis circumcirca adja-
centibus illinc moJestari desistatur, et ne sit causa vlolationis 
modernae pacis, tamen bona omnia et possessiones quaecun-
que ab antiquitus ad arcem praerecensitam possessa erant, fisco 
et statibus Transylvaniae supermaneant, et libere secundum 
antiquam jurisdietionem ac Jiberam possessionem possidean-
tur. Simili modo a Vezerio rescriptum; modo autem contra 
hoc faciunt Turcae omnia, excepto hoc omnem hostilitatem in 
ditione Transylvania exerc(entes), uti in exemplo sub arcem 
Cseh, ubi praesidiarii Transylvanorum sunt, excurre(ntes) 
equos et jumenta omnia abduxerunt, aliquot viros et foeminas 
trucidar(unt) et puerum in captivitatem abduxerunt. Item his 
diebus Turcae Varadienses cum continiariis Turcis in unum 
congregati castellum Vaiko in comitatu Kraszna, ubi praesidi-
arii Transylvanorum erant, obsederunt, expugnarunt, occupa-
runt, et fund(itus) deleverunt; modo ad expugnandum Arces 
Somlyó et Cseh se praeparant, et jam fuerunt in itinere, uti 
Princeps scribit, forte hoc usque etiam tentarunt; interi(m) 
maximis dehonestationibus Princeps et regnicolae ab ipsis confi-
niariis afficiun(tur) et minantur interim, ut quicquid contra 
Transylvaniam in finem deducere possunt, erit intentatum. 
Haec omnia Celsissimi Principis voluntate Vestrae Illustris-
simae Dominationi significare debeo, ex quibus prudenter Tur-
carum intentum contra Transylvaniam advertere potest. Vi-
dentur hinc illi parvi aestimare articulum tempore pacis inter 
duos potentissimos Imperatores factum, nam contra hoc dietim 
faciunt, si hoc ita erit, quid de suo statu Transylvania sp er are 
possit. Haec omnia Vezerio per Tihajam significavi, ostendit 
quidem se iratum contra Passam Varadiensem, sed tamen ora-
tiones et quaerelae Transylvanorum hoc efficere non possunt, 
quod Yaradiensibus de talibus insolentiis supersedere dernan-
daretur, sed quod majus : dum monet Princeps Passam Varadi-
ensem de talibus actibus injustis supersedeat, hoc ab ipso re-
portatur resolutio, mihi Supremus Vezerius demandavit, ut su-
per regnum vestrum si quid igne et ferro deducere in finem 
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possumus faciam. Vestram Illustrissimam Dominationern rogo 
per amorem Dei, haec omnia Illustrissimo Domino Supremo 
Legato aperiat, et de his rebus afflictae Patriae dent consilium, 
quid facturi sint, nam non libenter haec Turcis concederent, 
interim metuunt, si quid contra Turcas moliantur; in tanta 
etiam eorum extremitate Transylvaniam dicunt esse in causam, 
Transylvani violant pacem, et similia. Igitur Vestrae Illustris-
simae Dominationes sciunt, in tali causa quid regnicolis facto 
opus sit, adjuvent consilio suo, quia si ad tempus tractationis 
haec a Turcis contra Regnum ita perficiuntur, quid misera Pa-
tria faciat, quo se vertat, jam non possunt ulterius instar pecu-
dum perditionem suorum supra caput expectare, sed debent 
aliquid pro sui defensione facere, dum modo ne causentur, et 
ne dicantur violatores pacis. De his actibus Vestrae Illustris-
simae Dominationes pnulentius consulere possunt, id ut faci-
ant Christianitas dictat, propter amorem Dei ne dificultet circa 
hoc hodie aliquod responsum dare, nam eras debeo ad Celsis-
simum Principem expedire, sciam etiam de hoc certum facere. 
Eandem Illustrissimam Dominationern Vestram Divinae pro-
tectioni commendo. Datum Constantinapoli die 15. Septembris 
Anno 1665. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae servitor paratissimus 
Christ'phorus Pasko Legátus Transylvaniae. 

Ad Residentem Romanorum Imperatoris ac per eum ad 
Supremum Legatum literarum paria. 
Egykorú másolat, az Erdélyi Muzeum. (Gróf Kemény József Erdély tört. 

eved. lev. XIV. kötet.) 

CLII. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Radnótrúl 18. Septembris irt nagyságod levelét Inczédi 

Péter uram (J. Octobris megadá az párakkal, és azon dolgok-
ról való ínstructióval együtt, melyeket vóltaképen megrumi-
nálván megértettem; csak magányosan ezen dolog végett az 
tihajátúl audentiát kértem (nem akarván ezen nagy dolgot 
más doiognak előhozásával akadályoztatni) de a/, az tihaja 
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nem akart velem szemben lenni (mivel hogy tilalmas) az ve-
zér hire nélkül; megjelentvén azért az vezérnek Panajot 
uram által, hogy magányosan való dolgom volna az tihaja ál-
tal ti nagyságával, megengedte. Az audentiára Inezédi ura-
mat is bevittem, hogy hallja maga mit leszek mondandó, 
melyről maga ü kegyelme bizonyság lehet, megjelentvén kö-
vetje által mint solicitálta légyen Rákóczi Györgyné és fia 
Rákóczi Ferencz erdélyi birodalomban lévő minden jószágit 
melyeket azelőtt birt, kiket ha nem obtineálna, fenyegetödzé-
sei is lévén az ország ellen, az mely ő nagyságok Erdély el-
len valló kivánságit mint ronthatnám el, és nagyságodnak s 
hazámnak javára mint nyerhessem meg ezen dologrúl való 
kivánságit, ily ratiókkal proponáltam. 1.) Hogy Rákóczi 
György maga méltóságának keresése által rontotta el hatal-
mas császár országát, melyért megharagván reá hatalmas 
császárunk, megparancsolta, soha Rákóczi György erdélyi 
fejedelem ne legyen sein maga sem fia, és semmi nemű mara-
déka Erdélyben jószágot ne birjon 2.) Rákóczi familia hatal-
mas császárunk megesküdt ellensége lévén, hatalmas csá-
szárunk országában jószágot nem birhat, azért az egyszeri 
kiadott császári parancsolatnak szentnak kell lenni, mivel Er-
dély akkor is hatalmas császár parancsolatjára exturbálta 
jószágibúl, melyet megmásolni császári méltóság ellen volna. 
3.) Hogy ha penig azon megnevezett várakat és jószágokat 
Erdélyben birandaná, kiket most kiván, könnyen az erdélyi 
fejedelemséget occupálhatja valamikor akarja. 4.) Erdély-
nek pápista fejedelme nem szokott lenni nem is akajra szen-
vedni, oka mivel Rákóczi pápista lévén, az felső pártrúl fave-
álván neki, oly szakadásokat csinálhatna, mely által hatal-
mas császárunktól is Erdélynek elszakadása következhetnék. 
Azért az fejedelem ö nagysága az országgal együtt azt kí-
vánja, hogy ha Rákóczi Fc-rencz Erdély ellen valamit move-
álna, avagy az egyszeri kiadott császári parancsolat ellen 
az erdélyi birodalomban jószágokat akarna foglalni, annak 
minden uton módon állhasson ellene, hogy igy valamiképen 
az ország ujabb veszedelmében ne essék. Arra az tihaja azt fe-
leié, de nem kell azt meggondolni, hogy hogy cselekedhetné 
azt Rákóczi, többször nem is lehet ü erdelyi fejedelem. Hogy 



266 1665. OCT. 20. 

azért az dologot kardélynak ne ítélje, mondám neki, nagyság-
tok ez dolgot kicsinek ne vélje, mert ebből oly következhetik, 
hogy az országnak szakadása lészen miatta, azért az fejede-
lem ő nagysága s az ország nagyságtoknak jó idején korán 
értésekre adja, ha mi alkalmatlanság következhetik, ne okoz-
tassanak jövendőben, hogy meg nem mondották. Az fejede-
lem az békességet nem bontogatja, senkire fegyverrel nem 
megyen, de ha ellene mit móveál valaki, kell hatalmas császá -
runk országát oltalmazni, csak legyen innét ü nagyságának arra 
való engedelme. Arra azt mondá, várd meg itt fenn, im az 
vezérnek ezeket had beszéljem meg, választ hozok; ki is az 
vezértől visszafordulván, szóval ez választ adá. ím az le-
velet holnap megírják, melyben hatalom adatik az fejede-
lemnek, hogy ha mit Rákóczi mozdít Erdély ellen, mindenkor 
ellene állhasson, minden uton módon levágassa, jószágot 
bírni ne engedjen, sőt ha nem bir vélle, irjon, elegendő se-
gítség adatik, meg is lészen parancsolva ; az levélből nagy-
ságod értheti jobban. 

16. Octobris érkezék Nagy Ferencz uram is nagyságod 
levelivel, melyben mit irjon nagyságod, értettem, hogy hirem 
nélkül esett az vezérnek ujómban nagyságodhoz való küldése ; 
nem kell csudálni, én itt Konstantinápolyban lévén, az vezér 
az tengeren az Bogosz felé, hirem nélkül kellett esni; de hi-
szem, ha Drinápolybúl küldött levelem consideratióban véte-
tett volna, könnyű volt volna onnat kitanulni, miért külde-
tett ujabb parancsolat. A hol az vezér azt kérdi tőlem az 
szembenlételkor, ugy de ha elhozzák is az adót híjával, itt 
meg kell gondolni, hogy reá nem vehetett arra az szem-
benlétclben az vezér, hogy azt mondjam, egészlen behozzák, 
hanem csak arra, a minek szerét teheti az romlott ország, an-
nak szokott idejében megküldi. Kételkedvén az vezér ne ta-
lán az pacificatió.ia nézve nem küldené meg épen Erdély az 
nyolezvanezer tallért, azért parancsol ujabban is, de abban 
semmi uj és derék dolgot nem látok, csak az szokott idején 
legyen jelen. Elsőben egy adót is praetendált ezen kivül 
még hátra lenni, de megállottam előtte, nincs több hátra en-
nél. Nagyságod mi választ tött az vezér levelére, látom, semmi 
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nincs ott oly mely már tülem nem agitáltatott, melyeket elő 
nem számlálok, szóljanak arrúl sok rendbeli irásim. 

Az mi az német követ urgeálását illeti, én tudom ke-
gyelmes uram itt mikor minek ideje, bizony el sem múlatom, 
bidje el nagyságod, elhiszem ez iránt eddig is abban fogyat-
kozás nem volt, melyekről mellettem lévők bizonyságot te-
hetnek, az én sok irogatásimmal együtt. Csak én is ne jár-
nék ugy az követtel, mint Teleki uram jára Rattellel, noha bi-
zony én igen kevés reménséget vetettem bennek, mert eddig 
dolgainkhoz külőmben kellett volna nyulniok, evvel nagysá-
godat nem ijesztem, reménségét el nem metszem, legfeljebb 
egy két hét alatt elválik. Az somlyai dolgot nem jó most meg-
említeni az németnek, idejében jó minden, szorgalmatos gon-
dom lészen reá mint eddig is az többire; ha elő nem fordúl 
sileálni kell, hadd mozdítson valamit elsőben az haza dolgai-
ban. Zaránd vármegyei dologrúl, athnamériül, Ali passa hitieVa-
lérül, adó dolgárúl irtam vala, egyikre sincs válaszom hogy mi-
hez tartsam magam, én azok felöl többet nem irhatok; nagysá-
god lássa, én az mit elkövethetek, Isten után elkövetek. Az mi 
Valkó megvételét illeti, tudja az vezér, az váradiak mentsége az 
Iött, az ő földökön volt, ük azért turbálták az benne levő praesi-
diumot; azért kellett volna kegyelmes uram jobban megól-
talmazni, avagy erre az végre praesidiomot bele nem küldeni 
de az mi meglőtt, csak meglőtt; azért irtam én mindenkor az 
serény vigyázást, hogy efféle sok rosz eltávoztatódjék, vágták 
volna le csak azt az öt száz törököt, az ki gyalázatra Valkót 
elhányta, az is csak igy semmiben múlt volna; bár én lakol-
hattam volna érette, mert afféle cselekedetekre nem volt innét 
parancsolatjuk ; nagyságod attúl fél, mely helytelenül vádol-
ják az váradiak Yalkó végett; nagyságod attúl semmit se 
féljen, nincs miért vádolniok nagyságodat, övék az nyereség 
ha vádolnák is, az iránt meg igyekezném menteni nagyságo-
dat, ugy remélem eddig több fenyegetődzéseket is végben vit-
tek volna, ha meg nem nyerjem Drinápolyban Szöllösi érke-
zésekor, hogy parancsoltatnék meg az az váradi passának 
mig az dolgoknak vége szakad, legyen csendességben, de ezt 
talám senki eszében sem veszi, honnan van, hogy most az tö-
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rök veszteg til; bizony ha eleit nem vettem volna, eddig más 
dolgok estek volna. 

Vegye elö nagyságod az deák memóriáiét, mint muto-
gatom meg az német követnek, hogy az török violálta volna 
az békességnek Erdély felöl való feltett punctumit sok el-
len való eselekedésivel; tovább oktatását, tanácsadását ki-
vántam ugyan akkor az residensnek küldött levelemben ; nem 
sok szaporája lött egyéb az ajánlásnál; ezután mi lészen, 
Isten tudós benne; csak félek az én együgyű sokszori jöven-
dölésem ne teljesedjék. Magyarázgatom én az pacificatio punc-
tumit az Ö igazságában mint kelle in effectum menni, de má-
sok másképen magyarázzák, nem a szerént az mint az hazára 
nézve mi jobban érthetnök, mert a ki mit óhajt, örömest jól ma-
gyarázná maga részére, de ük egy más közt akkor mi véggel 
magyarázták, s értették, ük tudják, mostan is nem tudjuk 
meg külömben, mig magok ki nem jelentik, mit értettek 
rajta, mikor azok az ártalmas személyek veszteg ültek volna? 
kik az Teleki uram követségét meggátolák, tudta volna az 
szegény ország, mi karban hagyatott dolga, az szerént is in-
formálhatta volna követjét, de nem tud semmi bizonyost, egye-
bet reménségnél, csak várja mint osztozzék meg rajta az két 
fél, és mire fordúljon siralmas esetinek vége; boldogtalan 
szegény ország, a ki ennyi maga érzette nyavaljáján nem 
tuda tanulni, sötaz ö békességének rontóit, napról napra vész-
tőit, naponként édes eledelével táplálja, sok jovaival hizlalja, 
nem hogy megbüntethetné hazájának róntóit, de még szóln-
nem mér senki, ki-ki könnyen hadja. 

Az római császár ő felsége resolutióját gyakran forgai 
tom elmémben, látom az ajánlást, de derék dolgot veszek ab-
ban eszemben, úgy is vitte az a nemzet eleitül fogva dolgát 
végben az szegény magyar ellen, szóljanak errül régi sok péh 
dák ; azért én több jót szeretnék abban is látni, az mit most 
látok; csak az puszta ajánlással szegény Erdélynek sok el-
foglalt jószági meg nem adatnak, sem békessége helyére nem 
állíttatik ; de ezt ebben hagyom, minthogy már szemem előtt 
van, egy néhány napok múlva mind ezeknek végét érem, kit 
Isten látja keserves sok fohászkodással, vékony reménséggel 
várok; láfom az dolgok nagyok, az reménség kevés, az elmúl-
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takat forgatom, hasonlótól félek, melyekrül való gondolko-
zásom ugyan elbágvaszt; mint Isten akarja úgy kell ugyan 
lenni. Engemet kegyelmes uram az dolgok kimetelinek bi-
zontalan várakozása eleget gyötör, csak gondolja meg nagy-
ságod minden (ezekben az veszedelmes időkben) Erdélyorszá-
gán történt sok rosz dolgoknak megorvoslásának most kellene 
lenni, az mely nem hogy kevesednék, de naprúl napi a árad, 
azoknak terhei az én erötelen vállaimra vadnak rakva, senki 
tanácsával nem élhetek, hanem csak magamnak hagyattam; 
elhiszem, hajói esnének minden dolgok, minden ember helyén 
hadná, dicsirné, de lehetetlen, hogy mindenek ad gustum le-
gyenek, osztán egyik azt mondja, ugy kellet volna, másik 
amúgy; de késő az meglett dolgok után tánácskozni, könnvü 
az meglett dolgokat megítílni, de nehéz csak mit is ez ügy-
ben véghez vinni; mert a kitül egyfelől dolgunknak könv-
nyebbitését várhatnék, más felöl ugyan annak titkos oppre-
siójátúl rettegünk, óh mely bajos az ellenkező habok közt 
fetrengeni. Kegyelmes uram nagyságod jól vegye eszében, 
ha az német nemzet igaz synceritással volna és nem valami 
stratagemához hasonló titkos dolgokkal akarna megjátszo-
doztatni, bizony az én vékony ítíletem szerént több effectiót, 
több synceritást kellene mutatni, és nem csak verbis, hanem 
ugyan effective kellene már érzenünk valamit, ha sok irása, 
ajánlása szerént akarna valami jót nekünk tenni, bizony ilyen 
állapotjában az hazának engemet mind tanácsadásával ok-
tatni kellene, mint alkalmaztassam magamat, mind peniglen 
mikor hallja Erdélynek ottan-ottan való veszedelmes álla-
potit, várának megvételit, rablását, jovainak elvételit, meg-
kellene indulni; de még eddig efféle jó jeleket nem látok. 
Midőn az memóriáiéban mutogatom, hogy az Erdély felöl való 
articulust naprúl napra mint violálja az török, nem szól arra 
semmit, ez az oka, hogy nem egyenlő jó magyarázattal érti 
velünk azon articulusnak magyarázatját. Midőn ez anxietás-
ban forogna elmém, kerülő beszéddel jelentém Panajót uram-
nak az Erdély felöl feltött articulusnak magyarázatját, meg-
mutogatván neki, mi volna igaz értelme, az törökök cseleke-
dete penig ellenkezőt mutatna azokkal. Arra Panajót uram 
azt mondja, egyéb ezen articuluson nem értetik, hanem az 
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mint az békességnek idejin magyaráztatott, és bogy ezután 
Erdélyre török nemzet derék táborral, sem tatárral reá nem 
megyen, s többet Erdélyiül el ne foglaljon az török, sem ada-
ját feljebb ne nevelje, hanem régi törvényében, szabadságában 
ezután tartsa meg, de hogy azt értette volna rajta, hogy régi 
határa az mint volt ugy legyen, abban semmi sincs, sem az, 
hogy adója alább szálljon Erdélynek, se penig hogy az mit 
eddig az török elvett, abban visszaadjanak. Bizony kegyelmes 
uram, ha az az német is igy fogja érteni, s ebben hadja, való-
ban rosz magyarázat, nem egyez az én magyarázatommal, 
holott ez casusban az húrt öszve kellene igazítani, hogy con-
cordálna. IIa penig az német is az én magyarázatom szerént 
értette s érti, athnaméh adatik, az adó 30 ezer tallérra szállít-
tatik, Ali passa hiti ellen elfoglalt határi Erdélynek vissza-
adatnak, egy szóval Erdélynek elöbbeni szép szabadsága helyre 
állíttatik. Ha penig ezeket az német véghez nem viszi, (az mint 
hogy nem is), az Panajot uram magyarázatja szer ént érti ű is, 
és igy Erdélynek megcsalattatására csak szinesképen való 
feltétel volt pacificatiójában tött articulusa, mivel az én értel-
mem szerént az pacificatió után is violálta ezen conditióit az 
török, az conditio ellen Yalkót megvette, elhányta, székelyhídi 
gabonát megdézmálta, Cseh várának praesidiomának lovait 
elhajtatta, embert vágott, rablott; de ezekre bizony még eddig 
én az németet meg nem indithatám. 

Ez levelet eddig Írásomban küldöttem vala az residens-
liez, experiálni akarván elméiket, és az mit közönséges hír-
rel elmenetelek felől értettem igaz-é, egyszersmind serkengetni 
akarván az erdélyi dolgok felől való törekedésre is; melyre 
való izeneti ez lött, holnap az vezérrel az követ szemben lé-
szen, nyolczad nap múlva az császárral (és kegyelmes uram 
ugy tudom ugyan akkor elbúcsúzik, félő, csak elébb áll mint 
Rőttel.) Azt is izente az residens, bánja hogy elvette volt az 
pénzt. Az erdélyi dolog felől izeneti az volt, nem tudja mint 
lészen, nagyon nehezek az erdélyi dolgok, mindazonáltal ü ma-
gától szól az vezérnek. Ugyan akkor az követ pátere az residens 
szállásán azt mondota emberemnek, nem engedi ugyan az ke-
resztyénség, hogy Erdélyt török ülje meg, de nem jó Erdély-
nek felettébb gazdagnak, boldognak lenni, hogy többször ke-
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resztyénség ellen való dolgokra ne fakadjon ki, és háborúsá-
got ne indítson, Erdély elhitte volt magát, az Isten érdeme 
szerént megalázta, ily deák szót is mondott Erdély felől, omnis 
prosperitás gignit divitias, divitiae superbias, superbiae con-
tentiones, contentiones bella, bella miserias, miseriae pacem. 
Erre azt mondhatom, Haec sapienti satis sunt. Az pater szavait 
az Panajot magyarázatjával öszvevetvén, könnyű az ítélet. 

Ihol immár majd magamnak hagyatom, az adó nincs, 
az szegény ország félő, hogy minden felől cserben marad, 
nagyságod szent Demeter napjára irta minden levelében az 
adónak itt létét, ttilem követje által azt izente: szent Deme-
ter napja három nap, ez nemzet majd eszében kezdi venni 
megcsalattatását, mit nem cselekedhetik, indul-é könyörüle-
tességre, kallgatja-é meg könyörgésemet, kihez bizhatunk? 
ne kárhoztassunk senkit; ha magunk faragunk magunknak 
nyavalyát, tűrjük békével, ne vessünk senkire ; majd ki tet-
szik már ez változó időben, ki mit csinált hazájával; nem 
szólok én, szólljon az igazság, itiljen az Isten; itt eleget ír-
hatnék, de azzal magamat nem terhelem, elég én nekem az én 
előttem való bajos napjainknak gyötrelme, mind minden jó 
reménségtül való megfosztatáson!, előttem álló sok dolgaink 
bizonytalan kimenetele. Ezek után az úr Isten nagyságodat 
rövid időn örvendetes jó híreknek hallásával Örvendeteztesse 
meg, az szegény házával együtt. Constantinápoly die 26. Oc-
tobris Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos hive és szolgája 
Pasko Christoph m. p. 

P. S. Im mostanában is mint serkengetem az haza mel-
lett való törekedésre az németet, nagyságod ez indusában ki-
küldött párbúi megláthatja; arra is ez az izenet, mikor az ve-
zérrel szemben lészen, meglátják; nem hihetem el, hogy az 
vezérrel derekasan discuráljon az erdélyi dolgokrúl, az császár 
előtt penig szó sem lészen ; mindezekben ki tud választást ten-
ni, csak az egy Isten látja az sziveket. Hogy azért az mi bűne-
ink ért megharagutt Isten engesztelődnék, közönséges helyeken 
lévő könyörgéseket kellene Istenhez nyújtani, vajmi nagy 
dolog egy országnak veszedelemben forgása, Isten az orvos 
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kérésiükkel hát, etc. Csak ezen dolog végett nem kellett volna 
Inczédi uramat fárasztani, ha egyéb titkos dolga nem volt, 
mint az mi az levelekben van, szóval is nincs több annál, az 
posták hamarébb szokták volna az utat já rn i ; bajos is ez föl-
dön oly embernek járni, ki törökül nem tud. Havasalföldében 
kalorást nem adnak, az vajda is ez után hasonlóval fizet Er-
délynek , mint Erdély fizet nekiek. Bojér István szavára 
kegyelmes uram nem kellett volna Dragicsán Uramtól elvenni 
az jószágot pénz nélkül, holott nagyságod jóakaratjából do-
natióval adta neki; én ezt elhallgathatnám, de előttem az mit 
beszéltek, bizony szomorúan hallom; nagyságod méltósága 
ellen vadnak az dolgok; ihol Béldi uram, Nalánczi uram, 
Ivapi uram, Balog Máté uram, és több becsületes emberek jó-
szágit ezért Havasalföldében elveszik, bizony az országnak 
kárára van az havasalföldi vajdát gonosz akaróva tenni, íi el-
lehet Erdély nélkül, de Erdély nem lehet Havasaifölde nélkül, 
nagyságodnak követi, szolgái az vajda országán járnak által, 
ihól már nagy böcstelenségre se postalovat, sem kalarast 
nem adnak; az mi nagyobb, elhidje nagyságod, itt is vétke-
zett, bizony azt merem mondani, valaki nagyságodat affélére 
tanácsolja, nem jóakarója az szegény országnak; ihol majd 
minden környül valóknak ellensége vagyunk ; még az Íratott 
Dragicsán uramnak, az ország végezte, hogy elvétessék jó-
szága, Erdély nem végezte, Bojér István maga hasznáért cse-
lekedte, mert azon helyben magának kaparitott. Nagyságod 
ezeket orvosolja meg idején : gonosz akaróbúl is jóakarót kell 
csinálni. Én látja Isten ezeket csak azért irom, hogy én azt 
akarnám, senki gonosz akarója nagyságodnak s az szegény 
hazának ne lenne. Az mi alkalmatlanságot eltávoztathatni, 
csak eltávoztassa nagyságod, mert nem tudhatja az ember 
mit hoz az idő magával. 

Kivül: A z erdélyi méltóságos fejedelemnek ő nagyságának etc. 
nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. köt.) 
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CLIH. 

Illustrissime Princeps, Domine Amice et Vicine nobis 
benevole. 

Istenben nyugodt Préda Yornik Barbul és Constandin 
nevii unokái jelenték elénkbe közenséges divánunkba, liogy 
az szüle atyja, nagyságod országában s biradalmában levő 
szorbatfalvi jószágot, már a szüle atyjok halála után nagyság-
tok elfoglalta volna, mi okkal azt nagy ságtok tudhatja, ugyan 
ezen dolog felöl úgy tetszik, hogy kétszer az ő esedezésekre 
nézve írtunk volt nagyságodnak, melynek haszna semmi, és 
mi pediglen ugy reméltünk, hogy az mint az több keresztyén 
országokban az sziz és sej át pinzen vett jószágot állandóság-
gal bírhatná ember az nagyságod biradalmában is, de az mint 
látjuk abban is megcsalatkoztunk, mi pediglen eddig azért 
nem követtük, holott volna módunk, úgy mint Béleli uram itt 
biradalmunkban lévő jószágával, de nem hogy azt cseleked-
tünk volna, hanem az mennyében kévántatott, muniáltuk. 
Nagyságodat is azért szomszédságosan kérjük, hogy az régiek 
dícsiretes cselekedetét kövesse s igazságokban tartsa ezeket 
is, mert az mint értjük, nagy summa pinzekbe áll: mondják 
azt is, hogy nagyságod azon jószágról való derék leveleit ké-
vánná látni, melyeknek páriáit nagyságodnak megküldették 
volt ennek előtte, Bojér István nevii hivének kezében dirigál-
ván. Annak okáért, hogy ha nagyságod igazságokban megne-
vezett Praeda Yornik fiait megakarja tartani, jó, ha pediglen 
nem, mi őket, igazságos tövényt kévánván tőlünk, kárban nem 
hadhatjuk, hanem mi is az nagyságod biradalmabeli hi veit öl, 
országunkban levő jószágokat elfoglaljuk. Tudjuk azt, hogy 
csak avval nem contentálhatjuk, azért valamiglen 7750 forintig 
nem elégítjük, az menyiben áll azon jószágok, mind addig nem 
nyugszunk, noha látjuk hogy igazság ellen való dolog; de 
arról mit tudunk tenni, ha nagyságtok úgy akarja ; valakin 
fog esni ez a dolog, nagyságodat megtalálják ; ezért mondjuk, 
nem akarnók hogy aféle dolog essék mi közöttünk, de ha 
nagyságtok ugy akarja, arról nem tehetünk. Tartsa meg Isten 
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nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum ex Sede nostra 
Bukurest die 26. Octobris Anno 1665. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae Amicus et Vicinus 
benevolus. 

(Alatta a v-íjda sajátkezű oláh névaláírása.) 

P. S. Valkul nevű Logofet hívünk felől emlékeztetjük 
nagyságodat, kinek adóssága vagyon Kemény Simon uram-
nál, ugy mint háromezer tallér, az mely pinzt Kemény János 
saczczában adta volt sárga aranyúl, az melyet az ezen bojérok 
hittel bizonyítják, hiszen nagyságod lelki ismerete szerint itíl-
heti, ha valaki maga fejétől költette-é olyan dolgot, azért 
nagyságod lássa, mert azt nem engedik semmiképen; az ha-
talmas császárt is megtalálják felöle, nagyságodnak atyafiú-
ságoson jelentem. 

Kívül: Illustrissimo Principi Domino Michaeli Apafi, Dei gratia 
Transylvaniae Principi, Partium regni Hungáriáé Domino et Siculo-
rum Comiti etc. Domino Vicino et Amico nobis benevolo. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban (Gr. Kemény József erd. tört. ered lev. 
XIV. kötet) 

CLIV. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Nagyságodat minden dolgokról Paskó uram ő kegyelme 

tudósította, nagyságodat akarom emlékeztetni, mivel az elmúlt 
napokban Drinápolyban az tihaja kérdé, hány falu, hódol az 
Szamason innét belől, sem Paskó uram sem magam meg nem 
tudók mondani, mely dolgot Paskó uram megírt nagyságod-
nak ; de ezen dolog felöl, mennyi falu legyen, nagyságod 
mind eddig nem tudósította, ha másodszor lészen kérdés ar-
ról ; avagy talám ezek azt akarnák engedni, illendő volna 
megtudnunk. Rákóczi Ferencz pedig ha valamit akarna újítani 
ezután, nagyságod idején s igen bizonyoson tudósítsa az ve-
zért. Nagyságodnak ezt is írhatom, hogy az moldvai vajda 
Duca; meg is kaftányoztatta az vezér, az császár köntösét 
kedden csókolja, száz erszény pénzt ad az császárnak,vezérnek, 
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az Validának ; szultánáknak megint száz erszény pénzt. Duca 
főviszte volt az megholt vajdának, mostoha leányát vötte volt. 
Az Alexander vajda fija; az ki itt benn lakik, ezer erszény 
pénzt ígírt volt az vajdaságért, de nem adták neki, hanem 
szabadságokra hadta az vezér az moldvai bujérokat, hogy 
válaszszanak. Isten nagyságodat sok esztendeiglen kedves jó 
egészségben tartsa meg. Datum Constantinapolis die 26. Oc-
tobris 1665. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája míg él, 
Czermeni Mihály m. p. 

Kívül: Az erdéli méltóságos fejedelemnek ö nagyságának, az én 
kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény Józs. Erd. tört. ered. lev. XIV. kötet.) 

CLY. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Nagyságodnak kegyelmes uram mostan egyéb híreket 

nem irhatok, hanem az hajókat valóban készítik, tavaszszal, 
ha meg nem változik addig, megindulnak az hadak Kasztra 
alá, az mely várat az velenczésektöl vettek az elmúlt eszten-
dőkben, mostan oda 8 hajóval küldenek monitiót belé. Az mi 
pediglen kegyelmes uram az adó dolgát illeti, Paskó uram ö 
kegyelme elhittem ennek előtte is irt nagyságodnak. Az adót 
kegyelmes uram egészlen küldje nagyságod, ha lehet minden 
mesterségünkkel marasztunk meg benne; azt az kapuezi pas-
sát, kit az adóért küldettenek, bár addig nagyságod be se 
küldje, mig meg nem látja, hogy megindittattatta nagyságod 
az adót, mert ha ugy jü, hogy az adót nem látja, hogy megindult, 
az vevér megharagszik. Hogy pediglen kegyelmes uram nagy-
ságod méltóztatott parancsolni Kendefi Gábor uram gondviselő-
jének az elvött barom felől, nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak meg igyekezem szolgálni. Isten nagyságodat sok esz-
tendeiglen kedves jó egészségben tartsa meg. Datum Constan-
tinapolis die 30. mensis Octobris in Anno 1665. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája míg él, 
Czermeni Mihály ni. p. 

18* 
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Kivül: Az erdéli méltóságos fejedelemnek ő nagyságának, az én 
kegyelmes uramnak adassak. 

Eredetije az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély története eredeti 
levelekben XIV. kötet.) 

CLVI. 

Illustrissime ac Celsississime Princeps Domine, Domine 
mihi semper Clementissime. 

Fidelitatis, ac humilium servitiorum meorum in gratiam 
Celsitudinis Yestrae promptissimam Oblationem. 

Szentelje meg az ur Isten kegyelmes uram az nagysá-
god életét az szegény haza békességes megmaradására, épülé-
sére, mindnyájunknak örömekre, az ö dicsőségére! Kegyel-
mes uram, alázatosan akartam nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak értésére adni : az nagyságod specialis commis-
siója szerént ezen nemes kolosvármegyei perceptor, Faragó 
István uram fl. 200 administrálván kezemhez az nemes ország 
constitutiója szerint, abból az sebesvári németeknek egy hóra 
pénzeket megadtam volt. De Somlyóról kegyelmes uram, nem 
tudom tudják-é, nem-é az ország ordinatióját, mind eddig fize-
tések solicitálására nem küldének, noha ha szintén jövések 
volna is és jönnének is szinte mostan, haszontalan lenne, 
mert én hozzám kegyelmes uram annál a fl. 200-nál egyebet 
solionnan még csak egy pénzt is eddig nem administráltak ; 
mint s hogy legyen állapotja annak is a somlyai praesidium-
nak, elhiszem nagyságod méltósága előtt nyilván vagyon. Mind 
azon öt forintos adónak s egyéb contributiókra nézve is, igen 
szükséges volna kegyelmes uram, ha az radnóthi 1. articulus-
nak 3-dik czikkelye szerint, az kapu számok rendi mind az 
nemes vármegyék szerint igaz computusba és jó rendbe véte-
tödhetnék, mert abból tudattathatnék meg minden rendbeli 
contributióknak quantitása, honnan minek kellene várattatni 
és melyikvei mit vehete az nemes ország szüksége. Az Tur 
eis subjectákon fővebbképen az Meszesen kivül, az mostani 
tisztek vacantiájában legnehezebb megtudni mind az porta 
számot s exigálasa, mind az portákról s ravotlan mező 
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és hajdú várasokról a contributióknak annál nehezebb. 
Melyben is tndom kegyelmes uram nagyságod az urak 
kai ő nagyságokkal és ő kegyelmekkel addig is, míg 
az ur Isten az portai követségnek boldog successusát fogja 
adni, a mint leghasznosabbat az szegény haza javára feltalál-
hat, el nem mulatja : de talám ha csak oly hazájokat szerető 
vice tisztek állíttathatnának is mind egyik s másik helyben, 
addig is míg az haza törvényei szerint főispánságval való 
authoritással bíró kapitányok állíttathatnának Somlyóra is, a 
ki az Sebes-Körösnek észak felől való részeit az Beregjó és 
Érmellyékeivel egész Váradon alól is az holdoltságon lévő 
földvei igazgatná az haza szokott törvényeivel, Sebesvárába 
is, az ki azon Sebes-Körösnek dél felől való részét, Szalontán 
alól való holdoltságval az Erdőhátságval, Belényes, Béli vidé-
keivel, Zaránd vármegyének alsó járását Deszni vidékével 
(ha felső járasa Dévához szakasztatnék is) az haza törvényei-
nek kiszolgáltatása színével is,alatt is az országhoz alliceálni s 
megholdoltatni igyekezne. Igy az ország contributiójának be-
szerzésében is jobb reménység lehetne, s az a nagy darab föld is 
inkább megmaraszthatnék az országhoz való hűségben. Mely-
nek is kegyelmes uram úgy tetszik elég nagy fundamentuma 
láttatnék az Várad megadattatásának conditiói között, melyek 
annak a földnek birattatását az erdélyi canonok, (törvények) 
szerint dictálják. Mely után kegyelmes uram, noha Biharvár-
megyének két felé kellene az két véghelyecskékbeli főkapi-
tányok és egyszersmind az törvényekre nézve főispánok alá 
is szakasztatni, de csak már ez úton is az haza közönséges ja-
vára, hasznára nézendő jó dolgok eífectnálódhatnának; azon 
kiviil talám kevesebb lehetne az többi kegyelmes uram. Igy 
ezen vice tisztek az régi porta számot is könnyen megvizsgál-
hatnák, liol mint volt s ahol az romlásokhoz képest deffalca-
tióknak kellete lenni is, az ország constitutiói szerint hűsége-
sen effectuálhatnák, regestrumit bészolgáltathatnák a föld 
népének minden eontributióival, kilenczedjeivel. Mert nyilván 
dolog ugyan kegyelmes uram, hogy az főtisztektől kellene 
ugyan, s azok alatt az vicéknek fővebbképen az vármegyék 
tiszteire nézve állattatni. De ha most a fők helyben nem állít-
tathatnának, az hatalmas nemzet szomszédságára nézve is ta 
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lám az viczék csak az törvények kiszolgáltatásának színe 
alatt is, az Várad megadattásának és Ali passa hiitlevele 
praetensiója mellett, addig is felállíttathatnának. Mindazáltal 
kegyelmes uram nagyságodnak főleg tanácsival ő nagyságok-
kal és ő kegyelmekkel minden portai és egyéb szükséges titkos 
dolgok nyilván lévén, tudom valamit nagyságod legjobbat, 
hasznosabbat láthat ebben is, fejedelmi méltóságos tiszti szerint 
is kegyelmesen elkövetni igyekezni méltóztatik. Melyre az ur 
Istentől áldást, erőt és segedelmet, s jó egészséges hosszú éle-
tet szívből kévánok nagyságodnak. Datum Claudiopoli die 8. 
Novembris Anno Domini 1665. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae Fidelis humilimus ac 
Cliens perpetnus Johannes Szalárdi m. p. 

P. S. Kegyelmes uram nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak igen alázatosan könyörgök, méltóztassék kegyelme-
sen arról is parancsolni, ha az commissarius urak ö nagysá-
gok és ő kegyelmek jöveteli még is haladna : hat hétre-é 
vagy mennyire kelletik fizetéseknek lenni az két véghelyecs-
kékbeli vitézlő népnek'? mivel ezelőtti méltóságos levelében 
nagyságodnak az részről válaszom nem jött volt. 

Nagyságodtól ily hosszas Írásomról mint kegyelmes 
uramtól alázatosan bocsánatot várok. 

Kivül : Illustrissimo ac Celsissimo Prineipi Domino, Domino Mi-
chaeli Apafi Dei gratia Prineipi Transylvaniae, partium regni Hungá-
riáé Domino, et Siculorum Comiti etc. Domino, Domino mihi semper 
Clementissimo. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev• 
XIV. kötet.) 

CL VII. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Az német követ sem késik, már itt kegyelmes uram 10. 

praesentis volt audentiája, erről Paskó uram ö kegyelme bő-
vebb szóval nagyságodat tudósította. Az vezér az adóért való-
ban neheztel kegyelmes uram, micsoda kérdések voltanak 
kegyelmes uram, sok Írással nem akartam nagyságodat ter-
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helni, az én kegyelmes aszszonyomnak megírtam. Egyéb hí-
reket mostan nagyságodnak nem írhatok, hanem az velen-
czések Gria felé kiindultak, innét az császár 31 hajót küldött, 
jancsárt benne három ezeret, mint lészen dolgok Isten tudja; 
azon vadnak, hogy ott körül való várakból munitiót rakjanak 
fel s Csasztra alá vigyék. Ezt is akarám nagyságodnak aláza-
tosan jelenteni, mivel eleitül fogván szokott volt, hogy az 
praemenda-osztóknak mindenkor az adóval együtt hoztanak 
késeket, küldjön nagyságod 10 bokor kést, az hat bokor tisz-
tességes gyöngy házas kések legyenek, mert nagy emberek. 
Ha szintén kegyelmes uram az adót megindították is, utána 
is elhozhatják, nem lészen késő; Brassóban szokták csinálni. 
Ezt is akarám kegyelmes uram nagyságodnak jelenteni: itt 
az erdélyi háznál lakik egy magyar ember, Székely Mózessel 
jött volt be, eddig mind az örzette ezeket az házokat, mikor 
kapithihák itt nem voltanak ; most is kegyelmes uram tavaszra 
kelve elmégyen innét mind az császár, mind penig az vezér, 
pusztában maradnak az házok, ha nagyságod kegyelmességét 
nem mutatja hozzá s kevés kölséget neki nem küld. Isten 
nagyságodat birodalmában sok esztendeiglen tartsa meg. 
Datum Constantinapolis die*) Novembris Anni 1665. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája míg él 
Czermeni Mihály m. p. 

Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ő nagyságának, az 
kegyelmes uramnak adassék.**) 

Eredetije az erd. Muzeumban (Gr. Kemény József Erdély története ered. lev 
XIV. kötet.) 

CLVIII. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Nagy Ferencz uramat mind eddig is várakoztattam itt, 

hogy nagyságodat az német követnek értünk való törekedése 

*) A nap számának helye üresen van hagyva. Kelt 10. körül. 
**) Az egész ivén irt levél boritékát képző legutolsó lapra fe-

lül 4, oldalt 1 sor van irva törökül, mely sorok, midőn a levél össze 
volt hajtva, lepecsételve, nem voltak láthatók. 
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felöl tudósíthassam, az minthogy az hazára nézve szükséges, 
úgy annyival kivánatosh is volna ennyi idő alatt tudni mái-
nagyságodnak az iránt is bizonyost, de még eddig is értünk 
való törekedésekben semmi sem telék. 10. praesentis búcsú-
zók el az követ az császártúi, itt már nem múlat, az vezérrel 
már ez után mint leszen, Isten tudja. Bizony kegyelmes uram 
valóban én is szives kívánsággal várnám az dolgoknak jó ki-
menetelit, hiszem ha mi jó reménséget Isten mutat, ez után is 
nagyságodnak értésére adom; de nem mertem tovább Nagy 
Ferenczet itt múllattatni, mert az mint maga bizonyság lehet, 
igen félelmesen van már az én dolgom itt, szent Demeter 
napja elmúlt, az adó nincs, csak Isten tudja mit cavillálok ; 
váltig reménkedtem ugyan Panajot uramnak, bár csak két 
hétre appellálhassa dolgomat, ha az vezérnek ismét az adó 
eszében jatt, azomban talám nagyságodnak jiinne embere, ki-
tül érthetek az adó indítás felől; de ha akkora is semmi bizo-
nyos nem jíí, nehezen hiszem, hogy az rabságot elkerüljem, 
melyet is látja Isten, nem az magam személyére nézve annyira 
mint hazám dolgainak megakadályoztatására nézve bánnék. 
Eddig is abban múlt, hogy az német követnek itt létében nem 
akartak velem ízetlenkedni; én az míg vihetem viszem; de 
ha az német is innét kimozdúl, s még is bizonyos hírrel'nem 
értethetem az vezért, minden bizonynyal roszszúl járok. Én bi-
zony csudálom hogy nagyságod maga sok ide való írásira 
nem vigyázott; most is miket hánnak szemünkre, az csehi 
lovak, dézma, és rablás felől beadott suplicatióimra való fele-
leteknek .párjából nagyságod megláthatja, melyet ez indusá-
ban kiküldöttem. Nagy Ferencz uramnak is meghattam, ha 
az adót elő találja, az posta éjjel nappal jujjön el hozzám elől 
az levelekkel, még is ha bizonyost érthetnék, magamat meg-
menthetném, az harag is ez irányt enyhülne. 

Elhiszem, hogy nagyságod bölcs tanácsosival azon lé-
szen, mentül jobban irathasson az császárnak, vezérnek és 
tihajának leveleket, mindazonáltal kegyelmes uram, én látom 
itt az dolgokat; nagyságod úgy írassa az leveleket, hogy 
ezen dolgokról ide több levél írás nem szükség; könyörgeni 
kell ugyan alázatosan, de az alázatosság mellett mind császár, 
mind vezér értsék meg Erdélynek ennyi nyomorúságokra való 
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jutását, és categorice csak meg kell irni mind nagyságod 
mind ország neve alatt, soha tovább ez Ínségeket az ország 
nem állhatja, sem ez nagy adót meg nem adhatja, hanem ha 
ugyan végképen Erdélyt pusztulásra akarják juttatni; meg 
kell említeni, Erdély szabad akaratja szerént hajolván és nem 
fegyverrel hatalmas császárokhoz, ennyi hűségnek mutatásá-
ért és kincsének Erdély bűi való kihordásáért nem érdemli 
ezeket, hol van Erdélynek adatott sok hitek az török császá-
roknak ? 

Ebben azt praetendálják, sokat vétett Erdély, azért bün-
tettetik ; arra az felelet, az kik vétkesek meg is büntettettek, 
de hiszem az ország ez mostani regimen alatt semmi gonoszt 
nem tött, még is naprúl napra büntettetik, minden körül való 
országok békességben vadnak, csak Erdély nem nyúgattatik, 
egy felöl az adózás, más felöl fegyver, és hódoltatás ra j ta ; 
azt is meg kell irni, aperte az vezérnek valamint jár az or-
szág, de soká azokat ez beholdolt helyeket, kiket Piri 
passa feltefterezett, soká semmi úton módon nem engedi az 
váradiaknak sem az jeneieknek, eddig is, hogy ily pacifiee 
tűrte, várt az ország hatalmas császárunk és füvezér megigírt 
kegyelmességektül; Erdély hatalmas császáré, tartassanak 
és oltalmaztassanak meg régi jó szabadságokban s ne vétes-
sék el birodalmok, ne erőltessenek többre, csak az mint elvi-
selhetik. Eszében kell juttatni az vezérnek, mit ir nagyságod-
nak, csak nagyságod hü legyen hatalmas császárhoz, oly ke-
gyelmességéttapasztalja meg nagyságod hatalmas császárnak, 
hogy még most királyok, fejedelmek is nagyságodra irigy-
kedni fognak, oly dicsőséges nyúgodahnas fejedelemsége lé-
szen, erről kerestessenek meg az levelek, azok megvadnak, 
azok az maga sok ajánlások. Mendacem oportet esse memo-
rem. Az Nalánczi uram vitte levélben is van elég ajánlás, 
mind elő kell most horgászni, csak ugyan moveálni kell; ef-
félékkel lehet az meg, mert ha most nem lesznek efféle moti-
vák, nem keli azután; in extremitate vagyunk, ugyan csak 
hozzá lássunk, elkölt az himezésnek hámozásnak ideje; ha 
most ez nemzettel meg nem értetjük dolgunkat, azután azt 
kezdi mondani, nem tudta. Én rajtam ugyan semmi nem mú-
lik, én kimondom az mit kell mondani Erdélynek jovára s 
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megmarasztására; de ezeket én azért írom, úgy veszem eszem-
ben, igen rá vigyáz ez nemzet, ha egyez-é az levél, az követ 
könyörgésével. Effelöl nagyságod bölcsebben ítílne az urak-
kal ö nagyságokkal, ü kegyelmekkel, és az mi legjobb cse-
lekedje. Az mely császárnak szóló levelem nálam van, régi, 
ujjabb kell, annak tenorát tudja Bethlen János uram ö ke-
gyelme. Ha az adó elinditáskor írattak levelek és nem ez fel-
jebb megírt motivák szerént vadnak irva, csak mások íras-
sanak, éjjel nappal hozassanak utánam, elérkeznek véle, 
mert az mely napra az adó beérkezik, öt hat nap múlva lé-
szen az szemben létei, hozzám is pária küldessék, had tudjam 
könyörgésimet a szerént is rendelni, egy szóval csak úgy cse-
lekedjék nagyságod, ezen most által kell esnünk. Nagyságod 
penig Somlyót úgy megerősítse, hogy az országnak nyava-
lyája onnan ne legyen ; ha itt nevezetben fordúl, az mint Is-
ten tudnom adja, kész lészen az felelet; bizonynyal merem 
nagyságodnak írni, ha nagyságod az rabló törökben levága-
tott volna, eddig többet tudnék Erdélynek szolgálni; mert va-
lamikor ez nemzet látta s látja valamiben könnyű módját, és 
az dolgokhoz könnyen s vér nélkül való jutását, soha az al-
kalmatosságot el nem szokta múlatni, az mit penig elkaphat, 
nehéz kivájni tüle, mint errül példa az csehi dolog, nem ele-
get könyörgök érette, ez után nem hagyom csak abban, arrúl 
sokat írhatnék. Ez is az feljebb megirt motivákhoz való, emlékez 
tesse reá nagyságod az vezért, mennyi sok izben könyörgött 
nagyságod az ország követe és levelei által, mind hatalmas 
császárnak, mind ü nagyságának, melyekre mind eddig az 
volt biztatások, csak az dolgok csendesedjenek, Erdélynek is 
dolgát jó karban állítják; de midőn az szegény országnak 
követjek által avaló alázatos könyörgési proponáltainak is, 
nem hallgatja meg az dolgot az ö igazságában, hanem az vá-
radi ésjeneieknek az magok hasznáért való sok hazug vádjo-
kat vévén elő, fenyegetődzik inkább, mint sem Erdély köny-
nyebbségén valamit cselekednék; az mit az vezér ajánlja ma-
gát, mely dicsőséges és híres féjedelem lészen nagyságod, ez 
iránt csak aperte oda kell tenni, nem hogy dicsőséges lenne, 
ha vele igy bánnak mint elkezdték, de annyira jutott minden 
keresztyének előtt az törökhez való hűségéért dolga, hogy 
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mindenektíil csúfoltatik, és szánakozásra méltó ügye van in-
kább, mint sem méltósága nevekednék. Eleintén az kik hatal-
mas császárunknak szolgáltak, hívek voltak, volt tisztessé-
gek, böcsiiletek, most többire úgy tartatnak, mintha nem is 
emberek volnának ; az egész világra terjedt már az erdélyiek 
nyomorgattatások híre, nielybül tanulhatnak más nemzetek, 
mint kell az török nemzethez hajolni és hinni valamely ország-
nak. Én is itt így beszélgetek ; nagyságod ezeket noha rende-
sebben és okosabban, de ezeket mind illesse levelében; bi-
zonynyal merem irni, ezek fognak használni; nem kell ez nem-
zetséghez igen bölcs irás, csak az dolognak valóságosan való 
megirása, ne szégyenljiik megírni, mert bizony nincs különben 
dolgunk és ezeknek megorvoslására van szükségünk. Ha itilne 
nagyságod, ne talám addig követünk szemben lészen, az adó-
val küldött levelünket be is adja, és igy késő lészen, ne ob-
stáljon ez ilyen gondolat, hanem csak ilyen motivákkal irott 
levél jüjjönaz vezérhez kéváltképen és az tihajához annál in-
kább, én tudom osztán mit csinálok vele; hiszem efféle dolog 
nekem most nehezebb, mint másnak egy személynek akárki-
nek is, de nem nézhetek arra, ezen csak által kell esnünk. Ha 
azt is gondolná nagyságod, talám ezen dolgoknak elő számlá-
lásával haragot szerzünk az vezér előtt, én rajtam legyen az 
a harag, had fenyegessen, had riogasson engem, én el nem 
szaladhatok előle, de kimenvén előle, ugyan consideratióban 
veszik s meg indúlnak rajta, abbúl várhatni aztán jót; de ba 
az levél lágyan lészen, én itt az dolognak kivánsága szerént 
minden palástolás nélkül kimondom az dolgokat, és könyör-
gök mint eddig, és látja hogy nem az én szavam szerént va-
gyon az levél, kevesebb tekinteti, annál inkább foganatja lé-
szen, egyszóval most az ideje; mi szükség, bögyén többet elő-
számlálok, nagyságodnál kegyelmes uram az értelem. Azt is 
én meg tudom gondolni, elébb kellett volna ezekrül írnom, ugy 
vagyon elébb, de mind várván naprúl napra, az németnek ve-
lünk való jótéteményét, abban csalatkozám meg; de most 
sem lészen késő, csak íziben lásson hozzá ember, az ki az le-
velet hozza is, ne úgy két hétre jüjjön ide, mint eddig; más-
szor az postát meg is büntették ha ilyen országos dologban 
késedéket tött. 
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Az Ali passa levelének pár já t nagyságod hozzám küld-
vén, menten küldöttem párban az residenshez általa az kö-
vetnek, izenvén akkor is az szegény ország dolgai felöl, egy-
szersmind'mutogatván előtte, mint van azon hitlevélnek is 
megszegése az váradiaktúl és jeneiektül. 

Az residens szovai ezek voltak. Az Ali passa hitlevelére 
való feleletit az vezérnek még Landorfejérvárott tudtam, mind-
azonáltal közölvén az követ úrral, annak idejiben törekedés-
sel az mi legjobb azt cselekedjük, de hogy viszálkodjunk az 
törökkel, azt nem cselekedjük; az békesség végben meneteli 
előtt kellet volna vigyáznotok, mivel én csak magamtűi az 
egy Erdélyrtíl való articulustis elig tudtaminseráltatni az vezér-
rel; míg az török ennyire nem ment az holdoltatásban, addig kel-
let volna egy kissé keményebbek lennetek. Apafi uram igen lá-
g} an viseli magát, mindazonáltal azon leszünk, addig ki ne men . 
jünk, míg nem mind az erdélyi dolgokat, mind az magyarországi-
akat jó karban s nyugodalomban hagyjuk. Ez szók után mon-
dotta azt is, ha az vezérnek meghoznák keményebb magatok 
viselését, én nem hiszem, hogy azért harag lenne. Utóljára 
mondotta azt is, ha mi ti értettetek keménykednénk, mind ti-
néktek s mind magunknak kárt tennénk. 

Már most ezekben ki tud választást tenni; most is ajánl-
j a magát, maga pedig elbúcsúzott, van hátra hogy az vezértül 
búcsúzzék s elébb álljon; nem tudok én választást tenni 
benne, ha búcsúzás után szokták-é az derék dolgokat végben 
vinni, avagy elébb; mi nálunk a ki elbúcsúzik, azontúl útra 
indúl. Valóban német fogás ám ez kegyelmes uram, mely mi-
att nagy elme törődéssel és szibeli bánattal vagyok; elig vár-
nám hogy ez gyötrelemtűi megszabadúlnék ; itt ez iránt ítíljen 
olyan formán akár ki, mint ha maga volna ez anxietásban, 
de Isten majd ezeknek is majd végére juttat. Kérem is Istent 
ö felségét, hogy Isten mind nagyságodat, mind az szegény 
hazát rövid időn vigasztalja meg. Datum Constantinapoly die 
16. Novembris Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos híve és szolgája 
Paskó Christoph m. p. 
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P. S. Mivel kegyelmes uram az felséges Istennek fia 
arra int, legyetek irgalmasak, miként az ti mennyei atyátok is 
irgalmas, valaki azért irgalmasságot kiván valakitül, szükség 
annak hogy ő is irrgalmas legyen azokhoz, az kik az ö vele 
való irgalmas cselekedetét várják, váljon nem esztelen volna-é, 
a ki azt mondaná, nincs szüksége Erdélynek, hogy az hatal-
mas nemzetek irrgalmasságot cselekedjenek vélle, szükség hát 
Erdély hasonlóval legyen felebarátjához. Mind ezek mire va-
lók ; arra hogy az Isten az mi bűneinkért sokakat az felső 
esztendőkben közülünk az kánynak rabságára juttatott, kik 
is mint óhajtják rabságból való megszabadulásokat, nagysá-
god maga tegyen tanúbizonyságot; most is az Isten sokakat 
megszabaditana, de nincs irgalmasságot cselekedni 
véllek, nincs a ki az kiküldött levelekre gondot viseljen, mely 
által szabadulhatnának, nincs ki keresgesse üket, és jót te-
gyen véllek. Im azért kegyelmes uram, egynéhány leveleket 
küldöttem ki szegény raboknak, nagyságod Istenért méltóz-
tassék oly becsületes hivének ezek felöl parancsolni a ki hova 
szól, legyen gondja megküldésekre, és innét válasz küldé-
sekre, hadd szabadulhassanak ; mert Isten nélkül volna az a 
ki ezeket itt meglátná, az szive meg nem esnék rajtok. Isten-
nek vére hullásáért reménkednek, leveleket kikiildjem ; ed-
dig is sokat küldöttem, de mi haszna, csak bevetik, nincs 
gondviselés. Nagyságodat ezekkel ily terhes búsulásiban nem 
volna illendő búsítanom, de hát kinek írjak, ki orvosolhatja 
ezeket mint nagyságod Isten után ; ha az rájok való gondvi-
selés elkezdődnék,vajmi sok keresztyén atyánkfia kiszabadulna. 
Nem hijában vágta le az pogánynak fülét az Isten, hogy ké-
résünket meg ne hallják, mert mi is siketek vagyunk az mi 
vérünk, tagunk esedezésire. Most is sokat Erdélyért 
való könyörgésben, dolgainknak jó karban való állításában, 
de nem akarja az Isten meghallatni, mert ver naponként ben-
nünket, és nem érezzük, ki ki ugy viseli magát, mint ha ugyan 
jól volna dolgunk. Csak szokásban ment már kegyelmes uram 
az Erdélyben, de hiszem követünk van, nem mulattuk el az al-
kalmatosságot, emennek jóakaratjábúl így lészen, s amúgy ; 
de az Isten nem boldogítja az eszközöket is, mert nincs érde-
münk reá, hogy meghallgassa az Isten, és megáldja dolgain-
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kat. Váljon vagyon-é most Erdélyben valahol oly közönséges 
könyörgés, hogy az Isten az mostani követséget boldogítsa, 
abban fáradozó személyeket vigasztalja, oktassa, bátorítsa, 
az pogányoknak szivét lágyítsa és hajtsa az könyörületes-
ségre, nem hallok én ilyent onnat jövőktül, hanem kinek ki-
nek az maga dolgaira van csak gondja ; úgy lehet az is ideig, 
de ha csak téltál akarnak által esni dolgainkon, bizony tel-
tül vesszük hasznát is. 

Egy Pap János nevü rab szabadúlt, mint maga megbe-
szélheti Nagy Ferencz urammal dolgát nagyságod előtt, Szil-
vási uramnál fog ötszáz talléra saczczában lenni, nagyságod 
méltóztasék kegyelmes uram annak megadása felöl parancsolni, 
ha még nála van, ne tartassék el, fizethesse annak a ki iitet 
Isten után szabadította. 

Kívül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek Ö nagyságának etc. 
nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Hátára irva : Paskó uram levele, hozta Nagy Ferencz 5. Docem-
bris Fogarasban. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban {Gr. Kemény József Erdély tört. ered. 
lev. XIV. kötet.) 

CLIX. 

Az c s e h i p r a e s i d i u m l o v a i , s z é k e l y h í d i 
b ú z a d é z m a , é s r a b l á s f e l ő l v a l ó s u p p l i c a t i o 
p á r j a a z t i h a j á h o z , csak breviter, mivel ezen dolgokról 
magam szemben többet beszéltem. 

Nagyságodat alázatoson kelleték búsítanom, lehet emlé-
kezetiben nagyságodnak, Drinápolyban emlékeztem vala az 
erdélyi méltóságos fejedelem ö nagysága és ország neve alatt 
nagyságodnak, hogy az mely csehi praesidiumnak minden 
igaz ok nélkül az váradiak lovakat elhajtották, rabokat vit-
tek, az vezér ő nagysága előtt törekedjék, ö nagysága paran-
csolna azoknak visszaadattatások felől; jusson eszében ő nagy-
ságának , Erdély hatalmas császárunk adófizető országa 
lévén, ne nyomorgattassék ennnyire mert ha ez igy lészen, 
soha az ország nem állhatja. Az győzhetetlen császároknak 
Erdélynek adatott hitek penig- azt tartja, hogy még más 
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külső ellenségttil is Erdélyt mególtalmazzák, nem hogy magok 
nyomorgassák. Az váradi passára szóló levelet penig hogy én 
magam küldeném az fejedelemhez ő nagyságához, hogy azon 
levéllel együtt küldhetné emberét ő nagysága az passához, 
a mellett parancsoltatnék meg neki, ne vesztegetné és ne ra-
bolná hatalmas császárunk országát, mint most is cselekedett; 
mely nagyságod jóakaratját az én kegyelmes uram is az sze-
gény országgal együtt nagyságodnak alázatosan hálálhas-
sák meg. 

Nagyságodtól ezekre az erdélyi követ alázatosan választ 
vár, kéri is nagyságodat, Istenért cselekedjék jól az szegény 
országgal, mert teljességgel el kell pusztúlni. 

Ez suplicatiót törökre fordíttattam, az tihajának felküld-
vén, melyet vitt az tihaja az vezérnek, válasz ilyen lött reá. 
Az mely passa ezeket cselekedte, elment onnat, afféle csele-
kedetekért mazúljá lött, már az csak oda van, elment onnat, 
kinek parancsolhatni felőle? 

Ezen dolognak urgeálására kérem irásom által Panajot 
uramat, olyan formán, hogy ne láttassék Panajot uram magá-
tól szólni hanem az tihajának muttathassa meg írásomat, 
mely így lött. 

Magnifice Domine, Domine Capitihaja retulit, quod per 
magnificentiam Vestram Tyhaja nunciarit ad supplieationem, 
Vezirius non posse dare aliam resolutionem, nam Passa ille 
Varadiensis, sub cujus Capitaneatu Praesidiariorum Csehensi-
um equi ablati, triticum et alia legumina Szekelyhidiana deci-
mata sunt, pro his et similibus insolentiis mutatus sit, sed hoc 
Transylvanis non satis est, nam Varadienses milites non sunt 
inutati, apud quos sunt equi praenominati, quos modo Princeps 
reposeit. Item nondum sunt trés septimanae, tempore Passae 
Varadiensis moderni juxta fiuvium Szamosium in Transylva-
nia ad arcéin Gyalu pertinentem quondam pagum Hév Szamos 
nuncupatum denovo in captivitatem deduxeruut, qui nunquani 
antea deditionem fecerant; ea ratione vellent Princeps, et 
Regnicolae habere secum literas Vezerii, quos etiam possint 
per suos tabellarios Passae Varadieusi praesentare, in quibus 
demandaretur, ut de talibus injustis actis supersederet, et ab-
lata restitueret, nam ulterius ita tacite perferre a Varadiensi-
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bus nullo modo possunt, et si qua incommoditas evenerit, ne 
consentur, quod teinpestive non signiíieaverint; itaque Vestram 
Magnificentiam summopere rogo, ne dificultet liaec ita ante 
Tihajam exponere. Quam Vestrae Magnificentiae benevoien-
tiam Princeps et Regnicolae cum gratiamm actione inservire 
valeant. etc. 

Tetszett Panajot uramnak, hogy ujj abban supplicatioban 
Íratnának ezen dolgok, mely ujjabb supplicatio igy következik. 

Minemű dolgok felöl alázatos supplicatió által találtam 
vala meg mostanában is nagyságodat, tudhatja; igaz dolog, 
az váradi passa, kinek idejében az csehi praesidiumnak lovait 
elhajtották s rablottak az váradi törökök, megváltozott, de az 
váradi vitézek meg nem változtanak, kiknél azon lovak ma is 
vadnak, és az székelyhídi jószágnak is dézmája ugyan Vára-
don maradott. De az mostani passa idejében is Erdélyben 
Gyaluhoz tartozó Hév Szamos nevű falu elraboltatott, mely 
soha annak előtte holdolás alatt nem volt. Ha mind igy na-
ponként szabadosan rabolják, pusztítják hatalmas császárunk 
országát az váradiak, soha az ország ennyi gonosz cselekede 
teket tovább nem állhatja, ha penig meg nem fenyíttetnek, s 
valami alkalmatlanság következik, ne okoztassék az ország-
semmiben, mert Erdély is hatalmas császárunké lévén, ennyi 
igaz hűségének megmutatásáért nem érdemli ezeket. Nagysá-
godat kéreti mégis alázatosan én általam az én kegyelmes 
uram s az szegény ország, instáljon az vezér ő nagysága előtt, 
azon elvett jóknak visszaadások felől méltóztassék parancsolni; 
egyszersmind arrúl is, ne rabolják s ne nyomorgassák mégis 
tovább hatalmas császárunk országát, hogy ennek utána ezen 
dolgok felöl sem ö nagysága sem hatalmas császárunk ne bú 
síttassék ; mely nagyságod ebbeli jóakaratját az én kegyelmes 
uram az szegény országgal együtt nagyságodnak szolgálhas-
sák meg. 

Nagyságodtúl ezekre az erdélyi követ alázatosan jó vá-
laszt vár. 

Ezt is törökre fordíttatván felküldöttem az kapitihátúl 
Dávid deákkai együtt, hogy legyen tolmács, ha mi új dolog 
kérdetik; melyet midőn az tihajának beadtak, elolvasván ( 

mingyárást azt kérdette, hol az adó, elmúlt szent Demeter 



1G65. DEC. 25. 289 

napja, az császár minden nap kérdi az vezértől, azt gondol-
játok-é ebek, hogy nem tudjuk mit akartok, szent Demeter 
napjára fogadtátok az adónak beküldésit, elhidjéték bizonyo-
san, az óráját sem tudjátok, rosz esik rajtatok, nincsen tinái-
latoknál tökéletlenebb, hazugabb nemzetség; ötven ezer falu 
van Erdélyben, az sóbúl is több jövedelmetek vagyon az adó-
toknál. Az adónak eddigien való be nein érkezésének okáúl 
mondották előtte az váradi passa sok ízben való excursióit, 
de arra azt feleié az tihaja, hogy lehetne az, hogy az uj passa 
is Erdély ellen valamit cselekedett volna; nó, beviszem az 
vezer eliben ez supplicatiót, megválik mi választ ad. 

Bevivén, az vezér elolvasta és az lött az válasz tüle: 
Én erre mi választ tudok adni addig, míg az adó elérkezik; 
ha eljü az adó, akkor az többivel együtt válasz lesz erre is. 

Ezen dolgok felől való urgeálás ebben maradott, az adó 
elérkezése után megválik mind erre és az több derék dolgokra 
mi választ adnak. 
Paskó Kristóf saját keze írása, az erd. Muz. (Gr. Kemeny Jószej Erd. 

tört. ered. lev. XIV. kötet.) 

CLX. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
20. Novembris irta nagyságod levelét 19. Decembris Fo-

garasi János megadá, melyből értem még is okoz nagyságod 
engemet az adónak eddig való meg nem küldésében, és irja 
levelemben azt mondottam légyen az vezérnek, az ország sze 
génysége és elpusztulása miá soha azt az adót meg nem ad-
hatja. Igaz, én irtam, s én mondottam, nagyobbat is meg mer-
tem az szegény országért mondani, ez után is megmondok; 
de abból nem jíí ki, hogy azt tette volna az én irásom, nagy-
ságod az adót meg ne küldje, reá emlékezhetett volna nagy-
ságod maga Írásira, fogadásira, melyeket az vezérnek, császár-
nak írt, maga Írásiban nem tészen nagyságod külömbséget 
egészlen kíildi-é, nem-é; hiszem itt nem egyebet hanem az 
nagyságod írásit bánják szemünkre. De talám jobb volna ke-
gyelmes uram megvallani, hogy az erdélyi adó eddig vára-
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kozott az után, hogy talám az sok biztatásokra nézve az né-
met alább szállítja; ne is menjünk el ez mellől, ez is volt az 
oka; az igaszságnak Istene jól lát és tud mindeneket, és az 
igaz ítíletben gyönyörködik. Senki azért az jó uram az én írá-
simat roszra nagyságod élőtt ne magyarázza, magára hagyom 
én nagyságodra az igaz ítíletet; mit tehetünk róla kegyelmes 
uram, hogy az német nemzet így megjátszodtalta mind nagy-
ságodat, mind az hazát? nemde nem ö benne vala-é Isten 
után minden bizodalom ! tekintse meg nagyságod leveleimet, 
melyekbül megláthatja, jó idején eszemben vettem én azt, 
hogy így járunk az némettel; azért is írtam mindeneket igaz-
ságosan meg, hogy értvén írásimbúl nagyságod, az ország ja-
vára vigyázzon, s viseljen gondot is a szerént, de ha mások 
kiverték élibül nagyságodat, és az én irásim kordélyban tar-
tatván nagyságod még is tovább biztattott, már én arról nem 
tehetek. 

21. Decembris az német követ innét elmene, kinek el-
menetelét is annyira keserűséggel néztem, hogy elig állhattam 
lábomon is, meggondolván, mint megcsufolá az német nemzet 
szegény Erdélyt, és ez nemzet előtt is micsoda conternptust 
hagy a ; egy szót értünk nem szóla. Hogy meggondolom sok 
utána való járásomat, az haza dolgait neki oly confidenter 
való megjelentésemet, irásimmal való sok szép kérésimet, él 
az én nram Istenem, hogy elkeseredik az lelkem. Magyaror-
szág dolgait hasonlóképen többire csak némóban hagyja; még 
Erdélynek és Magyarországnak gyalázatjára ellene az török 
nemzet felinditására sok hitván szavai voltanak. De mi haszna 
sok írással nagyságodat terhelnem, ez csak meglőtt, melyet 
elhiszem az ki igazán hazáját szereti, keserűséggel hallhat, 
mostani emberek értére ily tréfa egy respublicán s egy orszá-
gon nem esett, melyért vajha valaha igaz boszszó állásra való 
érték lehetne ! Elmeneteli előtt vém eszemben, hogy semmirtil 
nem akar tudósítani; micsoda levelet írtam neki, nagyságod 
megláthatja az kiküldött párból, és micsoda álnok mestersé-
ges választ is ír reá, azt is megláthatja; magában szállván, és 
nem vévén senki bal magyarázatját elő, igaz ítíletet tehet. Vajha 
jövendőre ne nézzek, írok vala oly levelet az német követnek 
az megjátszodtatásáért, hogy bizony az egész keresztyénségre 
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terjedhetet volna hire, nekik örök gyalázat jókra., de fenn az 
Isten és nem rövidültek meg kar ja i ; még azonok által vissza 
fizetheti, a kiket ők mostan megjátszodtatnak. 

1-sö Decemlbris érkezék be az francziai király ö felsége 
követe, kit s mint requiráltam és mitsoda böesiiletes választ 
tött, az kiküldött párbúi nagyságod megláthatja; úgy látom 
ez meg meri mondani, hogy instructiöjában van, úgy is remél-
lem, ebben meg nem fogyatkozunk, mer ez szólni; Isten az 
dolgok boldogítója. 

Minémü conceptust csináltam az szegény országért, az 
kiküldött párbúi nagyságod megláthatja; melyet is sok költ-
séggel törökre fordíttatván, az Ali passa hitlevelével mind 
ezeket 12-szer leirattam; ha Isten azt adja, az császár-
ral szemben legyek, az szerént az nagy rendeknek beadandó 
leszek; szóval is, az mint Isten tudnom adja eljárok tisztem-
ben. Nagyságod az én böcstelenségemre azt irja, az adót akár 
ki is behúzhatja; igaz az, de hiszem nagyságod engem nem 
adóval küldött csak, hanem vagyon már fél esztendeje, hogy 
itt nyomorgok ; váljon a ki eddig való volt az végben vitelre nem 
eljártam-é tökéletssen benne; ide hátra kegyelmes uram az 
dolgoknak az súlya, mikor császár, mufti és divány ülő vezé-
rek eliben kelnek az dolgok, akkor meglátom, Isten mire ve-
zérel. Nagyságod ne ugy ítíljen ez követség felől, mint csak adó-
val bejiitt követség felöl, mert bizony még nagyságod idejében 
ilyen követség nem volt; én úgy tudom most kell vagy balra 
vagy jobbra elválni az erdélyi dolgoknak. Megvallom erőt-
lenségemet, tudatlanságomat; de Istennek könyörgök szivem 
szerént, hogy az úr Isten az én gyengeségemet vezérelje az 
haza jovára. Az legtudósabbak jünének bár ide, lészen bizony 
elme törések; bizony megtébolgódhatik itt most ez időben 
akár ki is, hogy azt sem tudja, hány pénz az erszényben. 
Nagyságod nem tudja azt, ez előtt három héttel csak meg nem 
esék nekünk kapia urammal, de akkor csak az lőtt volna, ja j 
szegénynek, az kin megesik csak megesik; de én ezt nem 
azért irom, hogy féljek, mert én magamat elajánlottam, még 
mikor magamat az ide jövetelre vettem ; akár élet akár halál, 
Isten kezében vagyok. De nagyságod csak elhidje, sem balra 
sem jobbra nem nézvén tisztemben, ugy mint isten vezérel 
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el igyekezem járni , ki vehet itt erővel ? Isten az; ki az dol-
goknak jó kimenetelit adja. Ugy látom volna az szegény or-
szágnak jó reménséggel való biztatásokra sztikége : de miért 
cselekedjem az idő előtt ? találjon másképen történni, az 
után én okoztassatn ; jobb várnom Istentíil s az idötül; talám 
Isten adja nagyságodnak ezentúl örvendetesebb levelet is irha-
tok, kit magam is szivem szerént akarnék. Mostan se császár 
se vezér itthonn nincsenek, az császár vadászni ment Csatarcsi 
felé, hetven ezer embert kivánt az Varadul is (igy) el is mente-
nek ; az a hire egy holnapig oda mulatna; félek rajta, az 
adóval itt kell illnöm; az pénzt is megváltoztatta az császár, 
csak Isten tudja mit élünk. Fogarasi János megmondhatja, 
egy gréczi tallér száz tíz pénzben, egy avagy ki nem hijános, 
két forint huszonöt pénzben, öreg ezüst oszporák kelnek; az 
premenda pénzt a ki keveset néha adnak, rajtam vész, rosz 
pénzt adnak, minden eldrágodék, fél esztendeje ide vagyok, 
gondolja nagyságod mennyi költség; Drinápolyban egy pénz 
sem járt, ott penig négy hétig 46 lóval 32 personákkal vol-
tam, itt most rabokon kivül 20-ad magammal vagyok kapitiha 
cselédjén kivül, az adóval mennyin jünek; ajándékban 
még majd harmad fél száz tallér elmegyen; tél az idő, az ki-
menetel nehéz lészen, hogy ha meglesz is az télen. IIa nagy-
ságod kegyelmessége, küldjön több költséget, hogy meg ne 
fogyatkozzam sok ideig való ittlétem miá, én nagyságod jó-
akaratjára hagyom; inert ha húshagyó keddre mcgszabadúl-
hatnék, nyereségnek tartanám, de csak Isten tudja dolgomnak 
kimenetelit. Meg is elégedtem volna is már az tenger nézésé-
vel, el is betegesedteni. 

Nagyságod kegyelmességét alázatosan megszolgálom, 
hogy nagyságod kegyelmes szemei eleiben vette az szőllö fe 
löl való panaszomat, csak hogy annak gyümölcsét nem látom ; 
sőt a kit soha nagyságodhoz nem véltem volna, az én ellen-
ségemet küldi most is én hozzám, a ki az én lelkemet itt is 
megkeserítse, mint ha Erdélyben nem találtatott volna más 
személy. Bizony kegyelmes urain az ki ily haza szolgálatá-
ban engemet megszomorított, én velem egy társaságban itt is 
nem lészen, sőt ha hazámnak dolgait nem tekinteném, boszszú-
állás nélkül nehezen válnám meg tülle; az én hűségem nem 
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ezt érdemlené, holott én nagyságodért véremet is nem szántam 
volna kiontani; ez jutalmam ; az kapitihára is hasonló tekin-
tet lött. Ezek után Isten nagyságodat rövid időn örvendetes 
híreknek hallásával örvendeztesse meg. In Constantinápoly 
die 25. Decembris Anno 1665. 

Nagyságodnak alázatos és igaz hűséggel szolgáló hive 
és szolgája 

Pasko Christoph, m. p. 

P. S. Itt kegyelmes uram sok elég beteg állapat van, 
az császár csak búdokik az vadászás a színe dolgának; igen 
rontja pusztítja az országot, hol ötven hol hetven hol száz ezer 
embereket hajtott vadászni, felette sokan vesznek el az riit idő 
és gonosz helyek miá ; az minap lejiitt az földnépe panaszlani 
az muftihoz és nagy rendekhez ; most az vezér utána ment, 
be akarják[csalni; az nyilván való dolog, hogy oly Isten átka 
van rajta, egy helyben soha egy óráig nem nyughatik; az 
vadászni való embereket pénzzel fogadják, szomorú az város 
és itten kivül való helyek annyira, hogy egy vadászatja az 
szegénységnek telik hol száz ezer tallérban, többen is, hol 
hetven hatvanban; igen megsokallották sok gonosz cseleke-
detit, az pénz változásit is nehezen szenvedik, mivel az mely 
pénzzel az előtt élt az szegénység, most nem kél el, sok sivás 
rivás van mindenfelé; Isten tudós benne, de úgy reméllem 
nagy változások fognak itt lenni nem sokára, Isten őrizhet 
minket is itt valani veszedelemtül. Nem régen az velenczé-
sek ellen karminczegy gálja indúla, munitiót akarván vinni 
Candia szigetre; az velenczés öt gályája reá akadván, sok 
kárt tett bennek, az hadakozó nép nem örömest akarna menni; 
már az ernír mindenfelé kiment mind Ázsiára Európára ; az je-
lekből úgy látszanék hogy az jövendő tavaszszal való hada-
kozások ne lenne szerencsés ; de Isten jobban tudja. 

Kivül: Az erdélyi máltóságos fejedelemnek ő nagyságának ne-
kem kegyelmes uramnak adassék. 

Hátára irva: Pasko uram levele, hozta Fogarasi János portai 
posta Fogarasban 13. Januarii 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. levél XIV. 
kötet.) 
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CLXI. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Ennek előtte négy héttel kegyelmes uram irtam volt 

nagyságodnak, az adó felöl mit mondott az vezér, s Havasal-
földre kalarasoktöl küldtem vala el levelemet; nem tudom ha 
megvitték-é nagyságodnak avagy nem. Az után is kegyelmes 
uram kapura, hogy felmentem, az tihaja hogy látott, hivatott, 
ugyan az adó dolga felől kérdezöskedék s eléggé is harag-
vék ; mondám hogy megindult az adó s útban vagyon ; azon-
ban kegyelmes uram az aga is elérkezék Havasalföldéből, kit 
az vezér küldött volt az vajdához, hogy értekezzék az erdélyi 
adó felől, ha jlin-é, avagy mi szándékban vagyon nagyságod, 
hogy eddig el nem küldte. Az az aga kegyelmes uram olyan 
válaszszaljüttaz vajdától, hogy az adót hozzák, Sárkánnál ta-
lálták az vajda emberei; magam is beszéltem kegyelmes uram 
az agával. Ezt is Írhatom nagyságodnak bizonyosan, hogy 
csauzok mentenek által az tengeren, hogy elhirdessek, hogy 
készen legyenek, tavaszszal megindulhassanak az hadban ; ezt 
pediglen nagyságodnak bizontalanúl írom, az mint hallom, az 
minapiban az császár az mely 31 hajót küldött Gritt felé, az 
velenczések felvettek bennek. Ötszáz jancsár veszett, rab is 
sok veszett az lövés miatt. Ezt is írhatom nagyságodnak ke-
gyelmes uram, hogy az nohai tatárok, kik Moldvában telepet-
tek volt meg az minapiban, az vezér megengedte volt, hogy 
ott legyen lakások s esztendőnként adjanak tízezer tallérokat, 
szükségnek idején pediglen húszezerén üljenek fel, de az ta-
tár khám kegyelmes uram felült, maga személye szerint ra-
jok jött s mind elvitte őket, sokat vágatott le bennek, mer-
zát 25. 

Egyéb dolgokról nagyságodnak Paskó uram ő kegyelme 
bővebben irt, az császár is kegyelmes uram 11. praesentis ki-
ment innét vadászni, talám nem is jü be, míg az adó nem ér-
kezik, az szegénység panaszt is tött az vezér és az mufti 
előtt, hogy nekiek el kell pusztúlniok az császár vadászatja 
miatt. Nagyságodnak igen alázatoson könyörgök mint kegyel-
mes uramnak, nagyságod méltóztassék az jó szokás szerint, 
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az készületemre való pénzt, száz forint érő tallért, és egy 
rendbeli köntösre való pénzt küldeni, mert bizony kegyelmes 
uram én megfogyatkoztam költségből, magam pénzemet is, 
kit szegény házamtól hoztam, többet költettem nyolezvan tal-
lérnál, mely nagyságodnak ebbeli hozzám mutatandó feje-
delmi kegyelmességét igaz hűségemmel meg igyekezem nagy-
ságodnak szolgálni, mint kegyelmes uramnak. Az ki kegyel-
mes uram az én búzámat felarattatta, nem biintetödett, még 
többet is elkövet rajtam. Isten nagyságodat sok esztendeiglen 
kedves jó egészségben tartsa meg. Datum Constantinapolis 
die 26. Decembris Anno 1665. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája míg él 
Czermeni Mihály m. p. 

P. S. ( t i t k o s Í r á s s a l ) . Az fővezér 12. oda basát 
fojtatott meg, azon kezdettek volt tanácskozni, hogy megöl-
jék az császárt. 

Kiviil: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ö nagyságának az 
én kegyelmes uramnak ad«s»ek. 

Hátára irva : Fogarasban liozták Csermeny kapichia levele. 
Anno 1666. 12. Januarii. 

Erede/ije az erd. Múzeumban. (Gr. Kemény József, Erd. tört. ered. lev. 
XIV. kötet.) 

CLX1I. 

Az méltóságos erdélyi fejedelem nekem kegyelmes uram, 
Isten nagyságodnak minden dolgait kívánsága szerint boldo-
gítsa és szerencsésen vezérelje, mint nekem kegyelmes uram-
nak alázatosan kívánom. 

Kegyelmes uram nagyságod parancsolatja szerint ide 
érkeztem, az útnak alkalmatlan voltát rövid szóval nagysá-
godnak le nem írhatom, nehezebbet nem is jártam; itt ke-
gyelmes uram fü követ uramékkal mindenütt eljártuk és meg-
kerestük minden alkalmátosságát az húszezer tallérnak meg-
szerzésire, de hogy eddig az idevaló nemzet Erdélynek annyi 
számút szinte nem adott, nagyságodnak itt oly jó akarója, 
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kitttl kölcsön megkérhessük ; nem is lévén, levélre csak 
nem adnak. 

Hanem jutván az utolsó reminsígre találtam meg Pana-
jót uramat, füvezér tiháját, engesztelnék ü nagyságát, az hátra 
maradt rész adónak bejöveteliig haragját nagyságodra ne in-
dítaná, igy magukat resolválván ígíretek által, a szegény or-
szágot megtekintik, meg is cselekeszik, az adót addig be se 
praesentálhatják még az hátra maradt része el nem érkezik ; 
e végre nagyságod küldjen ezer tallérokat, előre ha nagysá-
god tudósítana felőle, hogy bátorságosabb lehessek az igíret-
ben, mivel elindulásomkor nagyságodnál e felől instructiót 
nem vettem ; igy megfogyatkozván remínsigíinkben nagysá-
godnak mentül hamarébb értésére akarom adni, az hátra ma-
radt részt éjjel nappal siettetné az adó után. E mellett nagy-
ságodhoz mint kegyelmes uramhoz alázatosan kínszerittettem 
ez könyörgő supplicatiom által folyamodni, jelentvén már al-
kalmatos időttíl fogván nagyságod méltóságos szolgálatában 
való foglalatosságimat, kihez fti követ uramtúl most is inpe-
diáltatom az visszatérésiül, s hogy ennek utána is iletem fo-
gyásáig jobban és alkalmatosabban minden tehetségemmel az 
nagyságod szolgálatjára rá igyckezhessem. Nagyságod egy-
nehány kegyelmes írásira rá emlékezvén ez megígírt fejedelmi 
kegyelmességit méltatlan szolgálatom megmutatni kegyelmes-
ségébül alázatosan kérem ne fogyatkoztassa. Kiért Isten ü 
felsége nagyságodat boldog regnálással koronázzon, és sokáig 
minden dolgait kívánsága szerint vezérelje. 

Datum Constantinopoli 11. Januarii Anno 1666 • 

P. S. Kegyelmes uram a tallérokat igen leverték, az 
orszlányost és gréczi tallért csak száz oszporában veszik. 
Nagyságod kegyelmesen megítílheti költségemmel mint érhe-
tem meg, ötven tallérokat kínszerittettem kölcsön venni; ha 
nagyságod méltóztatnék megküldeni, adósságomat megfi-
zetném. 

Nagyságod méltatlan szolgája alázatosan szolgál mig él. 
N. m. k. v. k. v. v. 

Bránkovics György m. p. 



1665. AUG- 11. 297 

Kivül: Méltóságos erdélyi fejedelemnek, nekem kegyelmes uram-
nak adassék. 

Határa jegyezve : Braukovics György levele 30. Jan. 1666. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. 
lev. XIV. kötet.) 

CLXIII. 

Méltóságos fejedelem nekem kegyelmes uram. 
Alázatosan jelentem nagyságodnak mint kegyelmes 

uramnak, mivel kegyelmes uram már Istennek kegyelmessé-
géböl esztendőm ez nyomorúságos és súlyos szolgálatban Apri-
lisben telik el, az mint peniglen értettem kegyelmes uram, az 
nemes országnak is rövid időn gyűlése lészen, könyörgök an-
nak okáért nagyságodnak igen alázatoson mint kegyelmes 
uramnak, méltóságos fejedelmemnek, legyen kegyelmes uram 
könyörületesség nagyságodban s elégedjék meg nagyságod 
esztendeig itt való nyomorúságos és súlyos szolgálatommal, s 
méltóztassék nagyságod fejedelmi kegyelmességéböl helyettem 
igireti szerint más kapitkihát küldeni. Emlékezzék meg nagy-
ságod kegyelmes uram, engemet mely sietséggel küldött el 
nagyságod szegény hajlékomból erre az szolgálatra; emlé-
kezzék meg nagyságod kegyelmes uram, micsoda félelmes 
véghelyen vagyon Erdélyben lakásom s micsoda egyes álla-
pottal is vagyok. Könyörgök nagyságodnak igen alázatoson 
mint kegyelmes uramnak ezen is, emlékezzék meg nagysá-
god arról is, nekem méltatlan voltomra micsoda ígíretet tött 
fejedelmi nagy szavával, az melyet szentnek tartok előttem, 
hogy nagyságod csak esztendeig tartat ebben az szolgálat-
ban, esztendőm peniglen eltelvén, nagyságod más kapithihát 
küld be helyettem, mely dolog az nagyságod Írásából is con-
stal, hogy én is kegyelmes uram ennek utána is az nagyságod 
ebbeli fejedelmi hozzám mutatandó kegyelmességét szolgál-
hassam meg nagyságodnak, mind édes hazámban, mind penig 
csekély állapotom szerint, hazámon kivül is. Az ki rendeltetik 
penig kegyelmes uram az nagyságod kegyelmességéböl az ki-
pithihaságra, úgy méltóztassék nagyságod elküldeni, hogy 
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Aprilisnek feltetszendő újságán megindul innét mind az csá-
szár s mind peniglen az vezér; kapithiha uram lehessen itt 
akkor. Ezeknek utána Isten tartsa és éltesse nagyságodat 
kedves jó egészségben. Datum Constantinapolis die 12. men-
sis Januarii Anno 1666. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája mig él 
Czermeni Mihály m. p. 

Kivül: Az erdélyi méltóságos fejédelemnek ö nagyságának, az 
én kegyelmes uramnak adassék. 

Hátára irva : Kapikiha Csermenyi Mihály uram levele 30. Ja-
nuarii 1666. 

Eredetije az erdélyi Muzeum. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. lev. 
XIV. kötet.) 

CLXIV. 

Kegyelmes uram fejedelmem. 
Nagyságod 23. praesentis Fogarasban költ méltóságos 

parancsolatját alázatosan vettem, melyben parancsolja nagy-
ságod, hogy ha az török vitézek be találnak csapni, ország híre 
s akaratja nélkül ordinantiát nem adhat, hanem itten az or-
szág gyűlése elé hozván nagyságod proponáltatni fogja és 
az mi az országnak fog tetszeni, azt is fogja parancsolni; 
mely kegyelmes uram felette szükséges, ha az nemes ország 
és nagyságod praesidiumokat tart, hogy ordinantiát is adjon, 
mert néha vagy tudatlanságból, vagy megindúlt állapotbúi 
oly dolgot találnak cselekedni, ne talán az országnak kárt s 
nagyságodnak búsúlást hoznának az rendetlen cselekedettel. 
Az mi az praesidiumok fizetésének állapotját illeti, kegyelmes 
uram én is olvastam az articulust, s ugy vagyon, hogy csak 
az somlyai és sebesvári praesidiumnak rendelte az ország azt 
az öt öt forintos adót, de ugyan akkor az ország s nagyságod 
rendelte ide Kolozsvárra az commissarius urakat, kik is nem 
haszontalanbnak ítilték az itt való praesidiumnak való fize-
tést az somlyai praesidiumnál, sőt kegyelmes uram haszno-
sabbnak, holott az somlyai praesidium Erdélyre nem sokat vi-
gyázhat, hanem csak az Szilágyra és Kővárra, de kinek ha 
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mit segíthetne, de az Keresen való útnak ezek lévén előtte 
ezek segíthetnének Erdélynek valamit, ha jó pracsidium volna 
bennek ; ezek az dolgok kegyelmes uram discursusban forog-
hatnak az commissarius urak előtt, s látván nem haszontalan-
ságát az itt való praesidiumnak, az váras állapotja is bizony-
talanságban forogván, magok az commissarius urak marasz-
tották meg az itt való kevés praesidiumot s assecurálták is, 
hogy fizetések meglészen, s magok parancsolták Szalárdi 
uramnak, hogy fizetéseket kiadják, melyre nézve kellett ne-
kem is kegyelmes uram urgeálnom, holott ez az praesidium 
csak az vizet, hogy pénzen nem veszi, de egyebet mindent pén-
zen veszen, az somlyai penig sem fát, sem szénát, sem abrakot 
nem veszen, hanem falukról hordanak nekik, de ezeknek csak 
egy szekér fát sem hoznak sehonnat. Azért kegyelmes uram 
én is könyörgök nagyságodnak mint kegyelmes uramnak, 
méltóztassék proponáltatni az országnak, hogy ha tartanak-é 
Erdélyben praesidiumot, az vagy csak az szilágyi praesidiir 
mokra támaszkodnak ; ha tartanak kegyelmes uram ne tar-
tsák ilyen inordinate, hogy csak egy szekér fájok se legyen, 
hogy az is ne búsúljon miattok az ki nagyságod kegyelmessé-
géből közikben lészen rendelve. Az mi az Szalárdi uram Írá-
sát illeti kegyelmes uram, bár ő kegyelme most irt volna ak-
kor mikor azt irta, hogy a kolozsvári praesidiumnak kifizette, 
azért nem fizethet az somlyainak; úgy vagyon kegyelmes 
uram az kevés német gyalognak fizetett volt ö kegyeimé, de 
az lovas praesidiumnak azután két vagy három nappal fize-
tett, mikor az somlyainak kiadta. Ezek után Istennek aján 
lom nagyságodat szerelmesivel és maradok 

mig élek nagyságod méltatlan szolgája 
Ébeny István m. p. 

Kolozsvárt 31. Januar 1666. 
Kiviil: A z én k e g y lmes uramnak az erdélyi méltóságos feje de-

lemnek nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdélyi tört. ered. lev. XIV. 
kötet.) 
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CLXY. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Kegyelmes uram, az nagyságod kegyelmes parancsolat-

ját igaz hűséggel vöttem, hogy nagyságodnak méltatlan vol-
tomra kegyelmes igíreti szerint abban fáradoz, hogy kapithi-
hát küldjön be helyettem, engedje Isten szolgálhassam meg 
nagyságodnak. Ezt is alázatoson jelenteni nagyságodnak, ka-
pitiha uramot méltóztassék nagyságod úgy elküldeni, hogy 
Aprilisnek az elején itt lehessen; akkor pediglen irjon nagy-
ságod az vezérnek, tihajának és Panajot uramnak; most is 
panaszkodnak az nagy emberek nagyságodra, hogy levelekkel 
nagyságod nem látogatja. Az mely pénzt kért Paskó uram ő 
kegyelme Panajot uramtól ország szükségére, ha lehet ke-
gyelmes uram kapitiha urammal küldje be nagyságod, inte-
rest nem kévánt ugyan, csak hatta az nagyságod kegyelmes-
ségére. Már kegyelmes uram Istennek kegyelmességébül, 
szemben voltunk császárral, fővezérrel, díván ülő vezérekkel 
s egyéb nagy emberekkel is, kinek kinek ajándékát praesen-
táltuk, jóakaratjokat ugyan ígírték is, az országnak minden 
szükséges dolgait, könyörgésit jól megértették ; Istennek titká-
ban vagyon az dolognak kimenetele. Az francziai követ is csak 
ötöd napig volt arestumban az csauz passa házában az vezér 
udvarában ; az Franijja (igy) azon haragutt volt meg, miért 
nem becsüli őtet úgy mint az német császár követjét, az con-
federatiókról való leveleket eleiben vetette az vezérnek. Auden-
tiánk kegyelmes uram egy nap volt, erről nagyságodnak Pas-
kó uram ő kegyelme bővebben irt. Az mely 10 tallért küldött 
nagyságod nekem, engedje Isten szolgálhassam meg nagysá-
godnak. Az itt való háznál lakos öreg embernek, írja nagysá-
god, hogy egynehány pénzt küldött, de nem írja nagyságod 
mennyit s kitől, én kegyelmes uram váltig tudakoztam az 
nagyságod ide jövö szolgáitól, de senki semmit sem adott, az 
nagyságod kegyelmességét várja ezután is. 

Az nagyságod 1. Januarii irt kegyelmes parancsolatját 
az havasalföldi kalarások megadták, melyből értem nagysá-
godnak rám való nehézségét; írja nagyságod, hogy ezen az 
portán több főkovetet nem esmer, nagyságod Paskó uramnál 
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Ö kegyelménél; azért mindenekben ő kegyelmétől dependeál-
jak. Ördög vigye a lelkét, az ki az én részemről fökövetnek 
tartotta avagy esmérte magát, avagy az ki az haza dolgaiban 
s az nagyságod méltósága megmaradásában igazán s híven 
nem igyekezett szolgálni. Hogy kevés ideig kegyelmes uram 
vissza voltunk, nagyságod megértvén miért esett az ugy, hi-
szem az Istent, nem okoztatom nagyságodtól azért; ártatla-
nul szenvedem nagyságodnak ez aránt rám való nehézségét. 
Sok írásommal nagyságodat nem terhelem. Ezeknek utána 
Isten tartsa s éltesse nagyságodat birodalmában sok eszten-
deiglen kedves jó egészségben. Datum Constantinapolis die 
6. mensis Februarii Anno 1666. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája míg él, 
Czermeni Mihály m. p. 

Kivid : Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ő nagyságának, az 
én kegyelmes uramnak adassék. 

Hátára irva: 6. Feb- Csermenyi Mihály postával küldőit levele. 
Eredetije az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély története eredeti 

levelekben XIV. kötet.) 

CLXVI. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
9. Deeembris Kopasz János és Gonda Sándor uramék 

által expediált, nagyságod levelét alázatossággal vettem 18. 
Januarii, melyben nagyságod mik felöl irjon, voltaképen meg-
értettem. Az mi az császárnak, vezérnek , tihajának szóló 
leveleknek continentiáját illeti, igen jól esett, most levén ideje. 
Az mely dolgok felől nagyságod utoljára parancsol, azoknak 
tökéletesen annak idejében elkövetője leszek, melyekrül nem 
én, hanem csak kit látják s hallják tegyenek tanúbizonysá-
got ; tudom nagyságodhoz való hűségem, hazámhoz való igaz 
szeretetem mit kívánjon, azon kivül nem is lészen. írja nagy-
ságod, nem hihetem én, mennyi bajjal tötték szerét az adónak 
kegyelmes uram, ha én el nem hiszem s nem tudom, bizony 
senki sem hiszi s nem tudja. Az adóval mind Boldogfalvi 
uram mind Kopasz János uram, az hátra maradt részszel elér-
keztek 20. Januarii; mint volt kezemhez való administrálása 
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Bethlen János uramnak küldött levelembül nagyságod meg-
értheti, nem akarván nagyságodat mostani gondos dolgaiban 
sok szóval terhelni. 

1. Januarii Csató nevü étekfogója által expediált nagy-
ságod levelét is 25. Januarii havasalföldi kalarás megadá, mi-
vel az étekfogó az útban megsebesíttetvén elmaradott; annak 
is continentiáját jól megértettem. Az mi az vezérnek nehézsé-
gét illeti, bizony dolog nagy volt, söt még most is láttatik, de 
hiszem arra való vagyok itt, hogy azt minden útakon módo-
kon lecsendesítsem, Isten segedelme által; okait is az adó ké-
sedelmének bőségesen deducáltam ; az ország dolgában való 
törekedésben penig feljebb Isten vezérlésénél nem mehetek, 
de az mit elmémmel felérek, azt bizony cselekedéssel is végben 
viszem; látták s hallják azután is nagyságod hívei az én cse-
lckedetimet, ők szóljanak, szóljon maga az dolog, az többi 
Istenen áll. Az más rendbeli dolgok felöl az mit nagyságod 
parancsol, Isten segedelme velem lévén azon leszek, hogy 
nagyságodnak, szegény hazámnak jovára mentül jobban és 
hasznosabban véghez vihessem. 

Kapitiha urammal való nem egyezés felől mit irjon 
nagyságod értem; én kegyelmes uram a kiben mit nem szere-
tek, meg szoktam feddeni, ha nálamnál nagyobb ember volna 
is; de hogy az ország dolgaiban való külömbség volna vagy 
lőtt volna, valami olyan Istennek hála még nem volt; ma-
gunk között való dologért nem kelünk kegyelmes uram biró 
eleiben; jobban érti már ő kegyelme is az dolgot, tiszti sze-
rént kell kinek-kinek cselekedni, ahoz alkalmaztatni magát. 

15. Januarii Kovács István nagyságod étekfogója, Fo-
garasi János portai posta általok expediálta nagyságod leve-
lét felette nagy szükségében az hazának, alázatosan vettem 
30. Januarii; abbúl is nagyságodnak az haza dolgaiban való 
szíves forgolásomra intését megértettem, melyet el is köve-
tek Isten segedelme által. Az három ezer tallért 19 timon In-
jával meghozák, de kegyelmes uram azzal csak jóakarókat 
nehezen csinálhatunk, mert az az tartozás szerént való aján-
dékra is majd reá megyen, mint nagyságod ez indusában ki-
küldött menioriálében megértheti. Ha penig valaha kívántatott 
volna, mind országra mind nagyságod személyére nézve most 
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volt volna ideje; számot tudtam volna nagyságodnak adui 
rúla, kit hova teszek benne; látják az nagyságod itt való 
hívei kiknek mit viszek, ü általok is vitetik, nem lehet csa-
lárdság benne. Mikor semmi dolgok az erdélyi fejedelmeknek 
nem volt is és az országnak, még is külömben keresték kedvét 
itt az nagy embereknek; jól tudja nagyságod, pénzzel az tö-
rök előtt mindent végben vihetni, de csak ígirettel nem szo-
kott ü legeltetni. IIa az szegénységet vetjük okúi, ugyan is 
azért kellene cselekedni, hogy nagyságod meggazdagulna, és 
az szegény országnak is siralmas állapatja jó állapatra for-
dulna. De nem illik nagyságodra feddőznöm, noha volna ma-
teriám elég; talám Isten rövid időn megadja, nagyságod eszé-
ben veszi, hogy nagyságodnak javára valók voltak az én 
intésim. 

Az francziai király követének küldött nagyságod levelét 
megküldtem Dávid deák uramtól; igen becsülettel ajánlotta 
magát. Az mit szolgámtól irtani vala nagyságodnak állapatja 
felöl, azután harmadnapra megbékélt az vezér véle s elhá-
lálta megtartóztatását. 2. Februarii együtt voltunk szemben 
az császárral, nagy pompával hozák fel , az diványban is 
együtt ültünk. 

Az német követ megjátszottatását az mi illeti, az nagy-
ságod irása szerént nem fogta még nagyságod jól eszében 
venni, oly ellenvetést látok az dolgokban, hogy ha eszében 
akarná is venni nagyságod, nem lehet, ha ezután is ugy lesz 
csak, mint eddig. 

Az mi az Boldogfalvi Mihály dolgát illeti, gonosz cse-
lekedeti szerént esett fáratsága, itt is meg akara csalni; ő az 
ország pénzéhez hozzá nyúlt, az úton száz hatvan két tallért 
kivett, és az hijával administrálá az adót, oly mesterséggel 
penig, liogy ha nagyságod hivei jelenlétekben nem lőtt volna 
az pénz percipiálás, azon pénzt ily régtül fogva idegen helyett 
való létemben is megfizetteté vala velem ; okát kérdettem tőle 
miért vette ki az ország pénzét ily szükségében az hazának, 
azt felelte, számot ad róla, több követeknek is megadták az 
öt száz tallért; de ezt ebben hagyom, ezután nagyságod job-
ban megérti. 

Levelének utolján irja nagyságod, siessek haza menni; 
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óh vajha, jól azt az órát érhetném, nem várnék ösztönözést 
kegyelmes uram, de már sietnem az ország dolgaira nézve 
nem lehet; ha ennyi időt eltűrtem sok félelemmel, és néha 
keserűséggel is, már ez keveset is nagyságodért s édes ha-
zámért örömest elvonszom; mert hogy már utoljára sietsé-
gemmel kárt, akadályt tegyek, azt nagyságod is az hazával 
edgyiitt ttilem jó neven nem vehetné; magamnak is az szi-
vem életemnek napjaiban azon fájna, ha én találtatnám oká-
nak. Mikor minden dolgokon Isten áldásábúl, ugy az mint 
Isten akarja, általmegyek, én is haza menni sietek, elhidje 
nagyságod; azt is nagyságod hidje el tökéletesen, hogy in-
kább idvességes halált kivánnék itt magamnak ez idegeny 
pogány helyen, hogy sem semmi nélkül térjek meg nagy-
ságodhoz és sok nyomorúságokban megesett nemzetemhez, 
hazámban. 

14. Januarii az vezér az adót tudakozván ha mind meg 
van-é, nincs-é, izentem megvagyon, de nagyobb részének az 
szegény országnak nagy kárával, interessel tettem szerét, mert 
az ország ennyi időre is annyi pénznek szerét semmi úton mó-
don nem tehette : kérdette, mitsoda féle pénz, izentem, arany, 
gréczi tallér, oroszlános, szeges, orlak, kevés timonnal, az 
mint szerét tehették olyan ugyan. Ez iránt az jóféle pénznek 
is szűk voltát Erdélyben deelaráltam, három erszény pénzt 
felkéretett, ugyan is gréczi tallért, oroszlánost és segest egy-
egy zsákkal, az gréczit helyben hatta, az oroszlánost suppleálni 
parancsolta, az szegest aranyra cserélni, mely 4 zsákkal volt, 
de én kegyelmes uram azon voltam, hogy az országnak valami 
kevés pénze marandhasson az oroszlánosoknak superfluomá-
búl, nézvén kiváltképen jövendőre, hogy ha most az elegyes 
pénzt el nem veszik, jövendőben annál inkább. Hogy azért 
megnyerhessem mind mostanra mind jövendőre nézve, suppli-
catiót irtam neki, melyet törökre fordíttatván felküldöttem, 
melyet nagyságod az országnak kiküldött memorialénak liá-
túlján párban megláthat. De semmit is nem használván előtte 
alázatos könyörgésem, az fejemet kezdvén emlegetni, egyebet 
nem tudtam tenni, egészen kitöltöttem. Ez supplicatiót 25. 
küldöttem fel, ötöd napig várakoztattam, hogy vegye eszében 
annál inkább az tehetetlenséget; az vezérnél ugy is van tudva, 
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kölcsön pénzzel suppleáltam, mivel oroszlánosra tizenhárom 
ezeret csináltam vala. 

30. Parancsolá az vezér, hogy az adót kiildjem az tef-
tedárhoz olvasásra, az szemben léteikor kiadják ismét; én 
arra azt izentem, szabad ő nagysága vélle, hová teszi, ha szo-
kás kivül elviteti; de én sem ki nem adom, sem olvasására 
nem megyek, mivel az erdélyi adót az követek magokkal 
szokták felvinni s praesentalni; én az régi szokást semmiben 
el nem bontom, mivel nem azért küldettem, hogy az régi szo-
kást elbontsam, hanem még az mi ez há(bo)rú időkben elbom-
lott is helyre állassam. Ezek után megparancsolta 2. Februarii 
szemben léteire az császárral, az adó olvasására is embere-
ket rendele, kik olyan kevés idő alatt is az pénznek olvasását 
végben vigyék. Mennyi bajom volt az pénz olvasókkal, nagy-
ságod hívei megtudják mondani, úgy annyira, hogy az mely 
nap az császárral szemben voltam is, azon éjjel is semmit sem 
aludtam, úgy kellett őket circálnom; az mint ők akarták 
olvasni az haza kárára, nem engedtem; Jedicolával fenye-
gettek, de én csak megmondottam, akár hová tegyenek, de 
csak ugy olvassák ha mi hiját mondják lenni, én nem póto-
lom, én kezemben az országnak egy pénze sincs és kinek híj-
já t találták rájak olvastattam, de kifáradtunk belőle, idősein 
levén hozzá, úgy is Isten úgy adta, húsz tallérral többel nem 
kelle pótolni az 80 ezer tallért. 

31. Az tihajával akarván elsőben szemben lenni,aztizente 
nem kell sein követetek, sem ajándéktok, sem fejedelmetek, 
sem országtok, megelégedtem disznóságtokkal; holnap az 
vezérrel szemben lészen, készüljön, én is ott leszek. 

1. Februarii az vezérrel szemben lök, első szava hoz-
zám az lön; mi az oka az adónak eddig való késedelmének, 
most kelle hatalmas császár adaját beszolgáltatni, ez-é a ti hü-
ségtek ? felelém ez szavaira: hatalmas vezér, az adó eddigien 
való késedelmének oka nem egyéb, hanem, az mit itt eddig 
is nagyságodnak értésére adtam, az szegény országnak el-
pusztulása, Ali passátúl, tatár hámtúl, Seydi passátúl minden 
pénzétől való megfosztatása, az váradi és jenei törököknek 
Erdély ellen való minden napi sok gonosz cselekedetek, rab-
lások és fenyegetődzések. Arra az vezér: azt gondolj átok-é, 
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liogy nem tudjuk az ti tehetőségteket, és hatalmatokat, de ti 
csak az nincsent vetitek okúi, szintén ugy vagyon hatalmas 
császárnak dolga veletek, mint az házi gazdának az ő ko-
mondorával, kit midőn az házi gazda minden napi eledelével 
jól tart, azonban ő azokrűl meg nem emlékenvén az ő gazda-
ját, megmarja, nehezebben szenvedi penig az maga ebének 
megmarását az gazda, mint sem ha idegen eb marná meg, 
kivel semmi jót nem tött; ilyen az ti dolgotok. 

Arra azt felelém, nagyságos vezér, ilyen romlott álla-
potjában Erdélyországa az régi szokott adaját az maga idejé-
ben kész volna megadni, de az nagyságod atyja Rákóczi feje-
delemre való haragjában, az országnak adaját, mely 30 ezer 
tallér volt, ötven ezerrel nevelte szultán Szuliman atlinaméja 
ellen; mikor penig az adó Erdélyre vettetett, akkor az Ali 
passa hiti ellen elfoglalt határok Erdélyhez valók voltak ; már 
azok is elvétetvén soha tovább ez Ínséges adózást Erdély 
nem állhatja. Arra azt feleié, hiszem ti mostan akarnátok ha-
talmas császárunk kegyelmességét nyerni, még is tökéletlen-
kedtek ; ha azt akarjátok, hogy hatalmas császárunk kegyel-
mét nyerjétek, másképen kellene magatokat viselnetek. 

Arra azt felelém, hatalmas vezér, jól tudná az szegény 
ország, az fejedelem ö nagysága, hatalmas császárunknak 
mint kellene kedvét keresni, de az szegénység és az tehetet-
lenség nem engedi; ha nagyságodnak könyörgünk nem hiszi; 
az menynek földnek teremtő Istenét hijjuk biz(on)ságúl, hogy 
nem tökéletlenség Erdély dolga, és (nem) vakmerőség, hanem 
egyedül az szegénység, nagyságodnak azért az én kegyelmes 
uram az szegény országgal együtt igen alázatosan könyörög-
nek én általam az élő Istenért, nagyságod az beadott levelek-
bül jobban megértvén az orszáknak siralmas könyörgését, 
méltóztasék hatalmas császárunk előtt törekedni, és maga sok 
ízben való ajánlásit is beteljesiteni5, ne vettessünk el hatal-
mas császárunk szemei elől; jusson eszében ő hatalmasságá-
nak, Erdély nem fegyverrel hanem szabad akaratja szerént; 
hóldolt meg, azért ennyi sok ízben való igazságos könyörgé-
sire az én kegyelmes uramnak, az szegény országnak, mél-
tóztassék ő hatalmassága és nagyságod is jó választ adni. Itt 
az memóriáiét kit törökre fordíttattam, az Ali passa hitlevele 
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fordításával együtt oda adván, több beszédet nem akara, hogy 
legyen, meg koptányozván mondá, holnap virattakor császár 
kapuján légy, szemben lészen hatalmas császár veled, megért 
vén dolgotokat, válasz lészen. 

Az törökül fordított memorialéban mi van írva, még ez-
előtt nagyságodnak kiküldöttem, im mostan is kevés szókkal 
megbővitvén az vezérnek is beadtam, az Ali passa hitlevelé-
nek párjával; mostan is az országnak kiküldöttem párban, 
nagyságod méltóztassék megolvastatni az ország előtt leve-
lemmel együtt; ne mondja azután senki is, hogy Erdélyért 
nagyságod idejében nem könyörgöttek ; az országnak szóló 
levelem nincs leragasztva, nagyságod megolvashatja. 

(2.) Februarii jó reggel császár udvarában mentem, az 
francziai király ő felsége követét is utamon utánam felhoz ák, 
eddig félfelé voltam állítva, még ütet elsőbben az díványban 
bevitték, leültették, utána mindjárt engem és ugyan az kö-
vet mellé ültettek, együtt ültünk, mig az fizetésre az pénzt ki-
adták az szokás szerént az jancsároknak, ebéd étel után 
mindjárást az francziai király követe mene bé, addig én az 
császár ajtaja előtt kivül állottam ; kijüvén az követ menten 
engem vittek be; köszöntvén, az törökül irott levelet adtam 
meg, és mint Isten tudnom adta az császárt kénszeritettem az 
menynek földnek teremtő Istenére, szent Mahumeth prófétára, 
maga jó szerencséjére, és ez világon lévő török nemzetnek 
szerencséjére, Erdélynek siralmas könyörgésit már valaha 
egyszer vegye kegyelmes füleiben, ennyi romlását és pusztu-
lásra jutásat szánja meg, és legyen kegyelmességgel, az Ali 
passa hiti ellen elfoglalt Erdélynek adassa vissza, szultán Szu-
limán és több török császároknak hitek ellen Erdélyre vette-
tett nagy adót méltóztassék leszállítani, és régi adajára en-
gedni ; mert ha adaja az régi szokás szerént nem engedtetik, 
és elfoglalt határi viszsza nem adatnak, végső pusztulásra jut 
Erdély, ha ő hatalmassága nem könyörül az szegény orszá-
gon ; melyet ha cselekszik, áldást mondván reá, az mely ora-
tiókat kegyelmes uram Drinápolybúl kiküldöttem vala nagy-
ságodnak párban, azt is elmondottam az császár előtt. Mind 
ezekre az császártól egy szó sem lőtt hozzám, hanem felette 
igen megnézett, és az vezérrel néha-néha szólott, engem penig 
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szép csendesen kihoztak előle ; minek utána szavaim meg-
tolmácsoltattak. 

Másod harmad és negyed napokon az muftihoz, és több 
divány ülő vezérekhez, rezhez, csausz pasához kiket tudtam 
az vezér kedves emberinek lenni, magam üket eljártam; az 
mint Isten én nekem tudnom adta ; hallották nagyságod szol-
gái miket beszéltem ; szójanak ük, én semmit sem írok ; az 
törökbül fordított írásimat az Ali passa hitlevele fordításával 
minden nagy rendeknek oda adtam az ajándékokkal együtt; 
mindenek jóval ajánlják magokat s biztatnak is, immár Isten 
tudós benne, mi lesz vége; idő előtt én is az dolgok felől bi-
zonyost nem akarok írni, már legfeljebb két hétre által viszen 
Isten az dolgokon. 

Az vezér tihaját is nagy nehezen megcsendesitettem 
nagyságodhoz s az hazához capitika uram által. Ma reggel 
vele is szemben lök maga házánál, ötszáz tallérokat adván 
neki ajándékban, az hazának szükséges dolgait bő beszéddel 
eleiben terjesztém, neki is az török párokat megadván, minden 
jóval ígíré magát; az szók mind ott mind másutt s az fővezér 
előtt is sokak voltak, Isten győzné előszámlálni. Egy szóval 
valamit én az haza jovára kitudtam gondolni, Isten úgy adja 
édes hazámat látnom, hogy azokat minden félelem nélkül 
császárnak, fővezérnek tihajának, több vezéreknek, passák-
nak szóval is kimondottam, hallották a ki mit observálhatott 
benne, beszéljék azok, én egy hétig sem győzném leírni az 
sok kiilömb-külömb féle beszédeket. Az mit az császár előtt ki 
kellett mondani, az ország jovára kimondottam ; tudom ke-
gyelmes uram miért küldettem, abban el is jártam, a többi 
Istenen áll. Ha ki kételkednék, vagy azt mondaná méltatla-
núl, meg nem mertem volna az dolgot voltaképen mondani, 
ne kételkedjék abban, hogy Írásban merem tenni, én szavaim 
azok is. Az adóbehozásával én is már bátrabb vagyok, már 
sem fogságtól, sem haláltól, mint azelőtt, Istennek neve ál-
dassék érette, nem rettegek ; immár talám nem lészen miért 
ezután belém bojtorkodniok. Ugy remélem már Isten ő fel-
sége nem sokára az én gyötrelmimnek, kinek már esztendeje 
múlék, végét érem ; kit is adjon Isten jól érnem, és nagysá-
godat is az szegény hazával együtt örvendetes és víg or-
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czával látnom hamar adja. In Constantinápoly die 6. Febru-
arii Anno 1666. 

Nagyságodnak alázatos híve és szóigája 
Pasko Christoph m. p. 

Kívül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ő nagyságának, ne-
kem kegyelmes uramnak adassék. 

Hátára írva: Pa^ko uram levelei az portárúi, Panajot uramtúl 
kölcsönözött pénznek regestrumával. 

Eredetije az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. kötet.) 

CLXYII. 

Messiás nemzetségéből való Erdélyországának fejedelme 
Apafi Mihály, nekünk igaz hiviink. Mivel hatalmasságomnak 
fényes portájára expediáltatott Paskó Christoph hiteles köve-
tetek által suplicatiotokat megértettük, hogy hatalmasságomat 
haragra gerjesztő fényes hadaimnak éles fegyverek által levá-
gattatott Rákóczinak fia az ő maga goromba elméjétől visel-
tetvén, egy néhány csavargókat gyűjtvén maga mellé s em-
berét küldvén hozzátok, hogy az elveszett atyjának volna még 
Erdélyországában jószága, azokat kezéhez kéreti, és Erdély-
országát miként maga hatalma alá foglalhatná azon ólálko-
dik. Azért ha valamiképen az ö hadaival jószágának foglalá-
sára akarnának bemenni, hagyom és parancsolom, hogy ezen 
fényes parancsolatomat látván szorgalmatos vigyázásban le-
gyetek, sőt minden erőtökkel ellene állván meg ne engedjé-
tek, hogy benyomuljanak, mert midőn Rákóczi hatalmassá-
gom ellen rebellált volna, az mit keresett megtalálta, és ak-
kor minden ott lévő jószágát elvesztette, és mivel Erdélyor-
szága régi őstül maradt orságom lévén, senkinek semmi úton 
módou meg nem engedjük, sem Rákóczi fiának, és semminémü 
posteritásinak, hogy Erdélyországában disponáljanak és jó-
szágot bírjanak. Annak okáért parancsoljuk, hogy ha azon 
csavargóival együtt Erdélyországában lévő jószága foglalásá-
nak neve alatt be akarna menni, szegénségnek romlására, pusz-
tulására ne következzék; ebez képest vigyázásban legyetek, ha-
talmasságomnak őstül maradt Erdélyországára senkinek kezeit 
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nyújtani nem engedjük, sem Rákóczi fiának, sem másoknak, 
hogy más idegenek hamissággal Erdélyországában bémenvén 
atyjoktól maradt jószágokat keressenek, ki miatt mind orszá-
gomnak romlása s mind penig az ország szegénségi pusztulja-
nak ; ez ilyenektől magatokat megőrizzétek és jó vigyázás-
ban legyetek, szorgalmatosképen ezen fényes parancsolatom-
nak elkövetői lévén, másképen se cselekedjetek. Költ Con-
stantinápolyban, Anno 1666. esztendőben. 
Egykorú fordítás az erd. Muz. (Gr, Kemény József Erd. tört. ered. levelek. 

XIV. kötet.) 

CLXVIII. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Mostan kegyelmes uram, semmi új híreket nagyságod-

nak nem irhatok egyebet az hadra való nagy készülésnél, az 
erdélyi dolgok pediglen kegyelmes uram eddig miben legye-
nek s mi jó reménységgel lehetünk, arról nagyságodat Írásom-
mal most nem terhelem, mivel György déák uram az kapukra 
mindenütt feljárt velem, nagyságodnak szóval mindeneket 
meg tud mondani. Az mi pediglen kegyelmes uram ez mostani 
dolgot illeti, nagysngod parancsolja, hogy vigyázásban legyek, 
hogy ha valaki valami panaszt akarna nagyságod ellen tenni, 
praeveniáljam; arra kegyelmes uram eddig is szorgalmatos 
gondom volt, mivel már ennek előtte jó idővel vöttem ugyan 
ezen dologról az én kegyelmes asszonyom ő nagysága paran-
csolatját, ez után is gondom lészen. Akár mely titkon járnák 
is kegyelmes uram ezt az dolgot, de midőn az vezér eleiben 
kerülne az dolog, lehetetlen volna az, hogy engemet akkor az 
vezér elé ne hívatna ; annak idejében megtudnék felelni szász 
uram ellen. Mindazáltal kegyelmes uram az mennyiben az 
nagyságod méltósága engedi, csendesítse nagyságod az dol-
got, ne gerjedjen ujabb harag nagyságodra. Én kegyelmes 
uram eddig is sokat szolgáltam nagyságodnak, de hogy az én 
mindennapi szolgálatom nagyságod szeme előtt nem foroghat, 
ugy látom nincsen is tekinteti hűséges szolgálatomnak ; mert 
levelében sem ígíri nagyságod nekem kegyelmességét, annyi-
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val inkább kegyelmességének jelenvalóságát; hogy láthas-
sam, az nagyságod kegyelmessége. Paskó uram ö kegyelme 
meddig lészen még itt bizontalan, mivel az császár kiment, 
az újságig be sem j ü ; azután lészen még válasza ő kegyel-
mének. Nagyságod küldje postáit, talám ujabb dolgok is tör-
ténhetnek. Az havasalföldi vajda kegyelmes uram csak nem 
ad kalarásokat az nagyságod szolgái mellé, oly dispositióval 
küldje nagyságod ezután, kapitiha uramat se késleltesse nagy-
ságod; kegyelmes ígíreti szerint küldje el nagyságod, Apri-
lisnek bár csak első hetiben lehessen itt. Ezek után Isten nagy-
ságodat birodalmában sok esztendeiglen szerencsésen tartsa 
meg. Datum Constantinapolis die 15. Februarii 1666. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája mig él 
Czermeni Mihály m. p. 

Kivül: Az erdélyi méltoságos fejedelemnek ő nagyságának az én 
kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeum. (Gr. Kemeny József Erdély tört. ered. lev. 
XIV. kötet.) 

CLX1X. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Súlyos betegségem nem engedte kegyelmes uram, hogy 

Kovács János uram által nagyságodat minden ide való hírek-
ről tudósítsam ; most is kegyelmes uram fekvő ágyomban va-
gyok. Nagyságodnak kegyelmes uram ezt bizonyoson írhatom, 
az császár elküldött az tatár khámhoz, hogy kimenjen székiből 
szép szerint; ide kegyelmes uram hozatott az vezér uj tatár 
khámot, mely Czobán Giri szultán fia, öreg ember; mihent 
megérkeznek kegyelmes uram Tatárországból, ezt elküldik 
tatár khámságra, hogy ha pediglen szép szerint ki nem akar 
menni, mivel ugy értem, hogy az ország kedveli, ügy is ke-
gyelmes uram ezt az Feketetengeren hadakkal ellene elküldi. 
Az régi tatár khámra azért haragutt meg az vezér, az őszi do-
logért, az nohai tatárokkal mint bánt, az melyet nagyságod-
nak akkor megírtam. Már kegyelmes uram ha nagyságod 
akar valami költséggel neki kedveskedni, mig itt lészen, most 
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az ideje, mert igen szegény ; hogy ha pediglen nagyságod akar 
pénzt küldeni neki, igen sietve küldje nagyságod, hadd érhes-
sék itt. Ha valamit kell pediglen sollicitálni, annak idejében 
nagyságod irja meg; ha itt nem érik az pénzzel kegyelmes 
nram, visszavihetni; az moldvai és havasalföldi kapitihák 
urok híre nélkül már megajándékozták pénzzel s nuszt béllé-
sekkel ; az dolog az nagyságod kegyelmességében áll. Az 
Fejértengeren túl való hadak is igen jünek. Isten nagyságo-
dat sok esztendeiglen kedves békességben tartsa meg. Datum 
Constantinapolis die 14. mensis Mártii in Anno 1666. 

Nagyságodnak méltatlan szegény szolgája mig él 
Czermeni Mihály m. p. 

Kivül : Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ő nagyságának, az 
én kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély története eredeti 
levelekben XIV. kötet.) 

CLXX. 

Generose Domine Nobis observande. 
Itt Borsiban létünk alkalmatosságával akarók kegyel-

medet levelünk által meglátogatnunk, kévánván ezen leve-
lünk találja szerencsés és boldog órában kegyelmedet. Aka-
rók jelentenünk egyszersmind azt is, hogy Szakmárt létünk-
ben adtunk volt Barcsai Ákos gyakor kérésére az ország ada-
jára öt ezer aranyat és egy nuszt béllést, ki is megért volna 
ezer tallért, kit Péter deák jól tud, hogy maga léválta, kirtil 
való credentionalis levele is Barcsainak nálunk vagyon. Mely 
summa pénz mind eddig is oda lévén, irtunk a méltóságos fe-
jedelemnek, hogy az Barcsai jószágábúl és ha onnat ki nem 
félnék (mivel az orságra adtuk) az ország proventusából con-
tentáltasson ö nagysága.. Minekokáért bizván az kegyelmed 
jó régi hozzánk való jó akaratjában, kérjük kegyelmedet nagy 
szeretettel megtekintvén mostani sorsunkat, mellettünk fára-
dozó jóakaratját az méltóságos fejedelem előtt megmutatni ne 
neheztelje, hogy annyival inkább igaz kévánságunkuak foga-
natos végét érhessük és nyerhessük. Mely kegyelmed fárad-
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ságos jóakaratját Isten éltetvén megszolgáljuk kegyelmednek. 
Isten éltesse sok esztendőkig jó egészségben kegyelmedet. 
Datum io Castello Borsiensi die 15. Április 1666,. 

Generosae Dominations Vestrae Benevolus 
(Oláh névaláírás.) 

Kivül; Generoso Dionisio Bánffy (Tit) Domino nobis obsrr-
vando. 

Eredetije a« erd. Muzeum. (Gróf Kemeny József, Erdély törtenete eredeti 
lev. XIV. kötet.) 

CLXXI. 

Illustrissima ac Celsissima Principissa Domina Domina, 
vicina nobis benevola. 

Az kegyelmed mü nékünk böcsülettel s atyafiúságoson 
irott levelét szeretettel vettük; hogy kegyelmed rólunk nem 
feletekezett, hanem egyszersminden ajándékával, s meghütt 
böcsiiletes belső hopmestere által, nemzetes Naláczi István 
uram által, bennünket meglátogatott, kegyelmedtől igaz atya-
fiúi szeretettel vettük ; melyből látván az kegyelmed jó indu-
latjának s atyafiúságos hozzánk megmutatott szeretetit , az 
mint az igaz kezesztyén jó atyafiúság is kévánja, kegyelmed 
is az mü igaz atyafiúi s jó szomszédi szeretetünkben megnyu-
godva légyen; mert kegyelmednek megkölcsönözni igyekez-
zttk. Egyéb dologban is kegyelmedjóakaró atyjafiának, s igaz 
szomszédjának bízvást parancsoljon; miben tudunk kegyel-
mednek szolgálni s kedveskedni el nem mulatjuk. Ajálván 
ezek után Istennek gondja viselése alá kegyelmedet. Datum 
in Jász, die 28. Április 1666. 

Illstrissimae, Celsissimae Dominationis Vestrae vicina 
benevola, Násztászia m. p. 

Kivül: Illustrissiinae ac Celsissimae Frincipissae Dominae, Do-
minae Aünae Bornemisza, De i gracia Principissae Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé Dominae et Siculorum Comitissae, Dominae so-
rori et'vicinae nobis benevolae. 

Hátára irva \ 28. Apr, 1666. Moldovai Vajdáné'küldte levél. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. kötet. 
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CLXX1I. 

Illustrissime ac Celsissime Princeps, Domine mihi Col-
lendissime. 

Reuertitur ad Vestram Celsitudinem Dominus legátus 
cum Capichichaia post tantos labores, susceptos propter Regnum 
et Yestram Celsitudinem, et si non potuerunt efficere quantam 
desiderabant, compleuerunt tarnen suis officis uersus Pátriám 
et sulim Principem. Et iam contrita estuia predictis laboribus, 
ut postea facilius in tempore suo peruenire possit Celsitudo 
Yestra ad desideratum scopum. In his omnibus me quoque 
partecipem fuisse (spero) predictos oratores non negare. Post 
haec etiam ad tempus suum allaborare uon deero, ut efficietur 
quod modo non potuit fieri. Sum mam a me imprestatam predi-
ctis Dominis propter necessitatem Regni Transylvaniae, prima 
occasione mittere Yestra Celsitudo non deficiat, opus enim ha-
beo pecuniarum in his peregrinationibus. Deus conseruet Cel-
situdinem Vestram sanani et incoluinem ad Annos plurimos. 
In castris Turcicis 16. Maji 1666. 

Illustrissimae Celsitudinis Vestrae ad officia paratissimus 
Panaiota m. p. 

Kivül: Illustrissimo ac Celsissimo Prineipi Transylvaniae, par-
tinm R^gni Hungáriáé Domino, et Siculorum Comiti Domino Domino 
MichaeliJApafi, Domino mihi gratiosissimo. 

Hátára irvu Radnoth. '23. Junii 1666. Pasko uram hozta Pana-
jot levele. 

Eredetije az erd. Muz (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XIV. köt.) 

CLXXIII. 

Litterae summi Vezerii, Celsissimo Prineipi missae, vel 
paria eorum. 

Michael Apafi Princeps Transylvaniae salutamus te be-
nevolum nostrum. 

Iutellexi, imo nulla vox incognita remansit, Regnum 
Transylvaniae, Regnum invictissimi Caesaris, tola paupertas 
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Regnicolarum Mancipia potentissimi Caesaris, donee íideles 
erunt erga Caesaream Majestatem, nulla a parte quippiam im-
pedimenti habelbunt, Litterae Passae Húszain concordant cum 
litteris tuis. Nos etiam juvante Deo una cum cohortibus Cae-
sareae Majestatis decimo sexto die liuius mensis iter aggredie-
mur de die in dies, nullibi moram facientes, et versus eas ve-
niemus partes, duinmodo Deus sanitatem suppedisset. Amice 
benevole, quoties antea veniere Jitterae tuae ad nos, scripse-
ramus, si qua impedimenta Regnicolae habebunt et defectus, 
ea rectificabimus. Scire potes, quod verba Invictissimi Caesa-
ris et verba mea unum sunt. Pater mens Ali Passa prope exi-
stens, dum deuenerit ad scitum defectus istos regni, post Deum 
ipse etiam iusse rectificabit. Tu potentissimi Caesaris nostri 
filius idest Chyriák es, malorum hominum, neque tuorum re-
gnicolarum, neque alterius regni incolarum verba cures, imo, 
imo in scde tua existens, res regni tui dirigito. De tributo regni 
nihil scripsisti, cum jam tempuseius non solum advenerit, sed 
effluxerit etiam; quoties litterae tuae hue advenerunt, nihil 
quicquam tarnen de tributo scripsisti, quin potius semper de 
una eademque re scribis. Ignoramus quid cogitetis. Deo ju-
vante, nos etiam versus eas veniemus partes, et quidquid in-
ordinatum aut aut difficultuosum, omnia rectificabimus. Et 
quod attinet ad tributum regni, uno die et in una liora obvium 
nobis donee eo attingamus mittite, ut tributum reperiamus in 
via, ut res tua sit laudabilis, pro joco illud habere noli. Quan-
doquidem quamvis dulcissima Caesaris invictissimi nostri sunt 
verba, perinde etiam et amarissima sunt. Bene et uos medita-
mini de liac re, uno die prius impletote haue rem, benevole ; 
quam primum Deus nos versus uos ducet, tibi et regno tuo, si 
quid impedimenti erit, ad placitum vestrum bono animo rec-
tificabimus. Quamprimum praesentes litteras habebitis, illico 
tributum ad nos mittatis, dies non numerando. 

Ktlet 1666. 

Egykorú fordítás az erdélyi Muzeumban. (G-r. Kemény József Erd. tört. 
ered. lev. XIV, kötet.) 
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CLXXIV. 

Kolozsvári biró kegyelmes vezér urunk tinéktek megpa-
rancsolta volt, hogy egy lánczot csináltassatok, az melyláncz-
nak az hosszúsága negyven öle legyen, ezen kiviil egy szekér 
kenyeret az raboknak, mindjárást ezt megküldjétek, az láncz-
nak pedig három karikája legyön, az mely karikát az rabok 
nyakokra verik, hogy ha elhalgadjátok, bizonyos légy benne 
biró, hogy gyulasztás történik rajtatok. 

írtam táborban die 25. Maji . . . . 66. (?) 
Külczim : Az kolozsvári főbírónak adassék ez parancsolatunk. 

Kiviil törökül: Ahmed aga testvérem . . . és u rabok alá, egy ko-
csit rendeljetek átadjátok. 

(Eredetije a Kolozsvár városi levéltárban.) 

CLXXV. 

Én Pantjo Húszain aga , az hatalmas és győzhetetlen 
török császár váradi várának egyik főgondviselő lovas ag-
hája, mostani Belényös vidékének, Papmező vidékinek, Hu 
nyad vármögyének, Doboka vármögyének, Belső-Szolnok vár-
mögyének, Közép-Szolnok vármögyének, Kraszna vármögyé-
nek főcsászár adó szödője, gondviselője. 

Belső-Szolnok vármögyében régtől fogván be nem hó-
dolt hatalmas császárunk városi és falui, a kik ide hatalmas 
császárunk váradi várához fel voltak írva, hány levele mönt 
hozzátok eddég mind az hatalmas basáknak, mind az urai-
toknak s menyit izentek; mind eddég süketségre vettétök ; 
azért az szömötök felnyissátok, mindjárt ide Váradra Oloszi-
ban hozzánk bejőjjetök, az hatalmas császár adaját az idére 
meghozzátok, eddég való adótok elengedjük ; valamely vá-
rosok és faluk eddég pusztán voltatok, mindjárt haza szállja-
tok, eddég való császár adótokat, uratok summáját mind el-
engedjük ; az idén is hatalmas császárunk adajábúl is enge-
delemmel leszünk, uraitokkal dolgotok szépen elvégezem. Én 
penig fogadom uri török kíitemre, böcsületemre: innét az mi 
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török pártunkról semmi bántástok nem lészen, az melynek 
elhitelére, erősségére küldem hozzátok ezen úri pecsétemmel 
megerösittetött úri hütlevelem. Azért az kik eddég szófoga-
datlanságból vakmerösségre magatok vetettétök, mindjárt be-
jöjjetök, az ideji császár adaját meghozzátok, uraitokkal is 
szépen megalkuttok; az kik penig heletökön nem laktok, 
mindjárt haza szálljatok; tü is az hatalmas császár adaját az 
idére meghozzátok, uraitokkal is dolgotok elvégezzük. Ha hol 
penig be nem jöttök, az kik beleteken vattok, s az kik bele-
teken nem vattok, haza nem szállót tok, engem oda ne várja-
tok, s valami rajtatok esik, magatoknak, nem nekünk tulajdo-
ni tsátok. Ezek után Isten velünk. In Várad die 8. Junii 
Anno 1666. 

I. Supra. 
Kivül: Belső-Szolnok vármögyében lévő városi s falusi bírák-

nak, az kik beleken laknak, az kik beleken nincsenek is, mind azok-
nak nagy hamarsággal adassék ezen uri biUlevelünk. 

Citto- Citto. Citto. 

Eredetije az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd, tör. erd lev. XIV. kötet.) 

CLXXVI. 

Mi budai csauzlár tihaja Hadzi Halil, az hatalmas budai 
vezérnek egyik főtanácsa, minden hozzánk illendő barátságos 
szolgálatunkat ajánlunk, mint az hatalmas császárunknak 
igaz hív méltóságos fejédelemnek, az ur Isten éltesse nagysá-
godat sok esztendeig az nagyságod fiával, és fejédelem asz-
szonnyal együtt; az ki akkor lőtt az vilákra, mikor nagyságo-
dat fejedelemsígre hoztunk az nagyságos Aly passához. 

Mivel hogy az hatalmas budai vezér öriink rendelte 
nagyságodhoz az mi föcsauszunkot, az mi Abdulia csauszun-
kot, követünknek leveléből ín is annak okáért az nagyságod 
kedves jó egészsigít eremest hallanom, mivelhogy messze li-
vin egymást nem lálhatjunk, csak bár nagyságod szíp egíszsi-
gít hallhassom és az nagyságot fijaival, leánival és fejedelem 
aszszonnal együtt és kedves barátaival együtt; az ur Isten 
áldja meg nagyságodat minden jó szerencsível és hoszszu ílet-
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tel, mint hozzá tartozókkal együtt; ín elik embersíget láttam 
nagyságodtól, azírt nem is felejtem el az nagyságot embersi-
gírül és boltik nagyságodnak jóakarója vagyok ; talán elfe-
lejtette nagyságod, mikor Ebesvárról hoztam nagyságodat 
az Ali passához; az ur Isten iltesse nagyságodat sok eszten-
deik kedves jó egíszsiggel. Datum Buda die 26. Junii Anno 
1666. Nagyságodnak szolgálatját ajánlja Hindan csausz, az 
ki Csíkról sok levelet hozta nagyságodnak, az Petki István 
leveleit; az ki Barcsai Ákos csausza volt. 

Nagyságodnak jóakarója és 
barátja budai csauszlár tihaja 
az ki Izmahil passa mellett 
voltam, nagyságodot Ebesvár-
rúl hoztam fejedelenisígre 

Hadzi Halil. 
Külczim: Az Méltóságos erdélyi fejedelemnek Apafi Mihály-

nak adassék ez levelünk tulajdon kéziben nagy hamarsággal, semmi 
mulasztás nélkül. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levéltárban levő eredetiből.) 

CLXXYII 

M e m o r i a 1 e. 
Az v á r a d i p á s s á n a k s z ó l ó l e v é l n e k mi-

11 u t á j a Anno 1666. die 30. Junii expedita. 
Hatalmas győzhetetlen császárunk Várad végvárának 

főgondviselője tekéntetes nagyságos T. T. vezér passa nekünk 
jóakaró szomszéd ur barátunk, Isten nagyságodat sok esz-
tendeig éltesse, dolgait boldogítsa. 

Akarók nagyságodat mint jóakaró szomszéd úr bará-
tunkat ez levelünk által kőszöntenük, kívánván találja leve-
lünk szerencsés órában: Annak felette szükségesnek ítéltük 
nagyságodnak ilyen dologrúl is írnunk, az nagyságod keze 
alatt lévő vitézek erősen tiltják sok fenyegetődzésekkel, hogy 
az szegény emberek régi örökös uroknak fel ne hódoljanak, 
melyből nem egyéb lészen, hanem azoknak az szegény em-
bereknek elpusztulása, mind az két félnek nagy kárára, 
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azt nagyságod mint okos méltóságos ember maga által-
láthatja. Azért nagyságod parancsolja meg az vitézeknek, ne 
tiltsák az szegény embereket a kinek mivel tartoznak annak 
végben viteliben. Annak fölötte hatalmas császárunk őstől ma-
radott országa lévén Erdély, ő hatalmassága minémü bujurdit 
adott nekiek az kereskedés dolgából, nagyságodnak oda küld-
tük ; melyet nagyságod meglátván parancsolja meg az hol illik, 
hogy ha kik az szegény emberek közül kereskedésnek okáért 
arra mennek, ne legyen bántódások. Az budai vezérhez is ö 
nagyságához küldtük ezen levelünk vivő emberünket, barátsá-
gosan kéijtik nagyságodot, legyen bátorságos utja, s mutassa 
jóakaratját hozzája ; ha miben nagyságod bennünket megta-
lál, mtí is illendőképen kedveskedni el nem múlatjuk. Tartsa 
meg Isten nagyságodat jó egészségben. Datum etc. 

B u d a i v e z é r n e k s z ó l ó l e v é l n e k m i n u t á j a. 
Tekintetes nagyságos vezér passa nekünk jóakaró ur 

barátunk. Isten nagyságodat sok esztendőkig éltesse, szeren-
cséit nevelje. 

Akarók nagyságodat ez levelünk által atyafiúságoson 
köszönteniink, kívánván, levelünk jó szerencsés órában találja. 
Annak fölötte hatalmas császárnak minémü kegyelmessé-
git mutatta az Erdélyországában lakó szegény emberekhez, 
nagyságod ő hatalmassága leveliből megláthatja, kívántatik 
azért, nagyságod az hova illik parancsolja meg, hogy ha az 
erdélyi szegény emberek közül valakik arra felé mennek ke-
reskedni, ne legyen bántódások, sőt nagyságod mutassa jóaka-
ratját hozzájok, hogy szerezhessék meg hatalmas császárunk 
adaját belőle. Nagyságod is ha miben bennünket megtalál, 
illendőképen kedveskedni el nem mulatjuk. Ajánlván Istennek 
kegyes gondviselése alá nagyságodat. Datum etc. 

H a r m a d i k l e v é l m i n u t á j a, de ilyen legyeii há-
rom, egy forma legyen, csak köszöntő levél; alább kérni kell, 
hogy ez mtt kegyelmes urunk embereihez mutassa jóakarat-
ját jövö menő útjában, az bujurdi felől is legyen emlékezet 
benne, hogy ha erdélyi szegény emberek arra felé mennek ke-
reskedni, hatalmas császárunk bujurdia szerint ne legyen bántó-
dások, sőt legyenek minden jóakarattal, segítséggel nekik 
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Ezen kivül kell úti levél is, bele irván, hogy ö nagysága 
az mü kegyelmes urunk váradi passához és budai vezérhez 
küldte két embereit; azért mindenütt gazdálkodással, posta ló 
adással legyenek nekik. 
Eredeti fogalmazvány az Erd Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. 

lev. XIV. kötet..) 

CLXXvni. 
Minden hozzám illendő tisztösségös dolgokban való szol-

gálatomat ajánlom nagyságodnak mint szomszéd vitéz ur jó-
akarónknak. Az úr fölsége áldja és látogassa mindenjovaival 
mind az nagyságod szép udvara népével egyelőmben, szíből 
kívánom. 

Ez kevés irásom által kölleték nagyságodat mint szom-
széd vitéz ur jóakarónkat megtalálnom ; mivel az urnák neve 
diesirtessék mindnyájan jó egészségben vagyunk,mely jó egész-
séget nagyságodnak is hasonlóképen kívánunk. íme az nagy-
ságod böcsületes főembereit is szépen tartván elkisirtettük ő 
hatalmához vezér urunkhoz ; ezek után is ha valami emberei 
vagy levelei érközik az nagyságodé hozzánk, nagy jó kedvvel 
fogjuk és valahova dolgai lesznek, elkisirtetjük böcsületösen. 
Nagyságod is más dolgokban nekünk parancsoljon, hozzánk 
illendő tisztösséges dolgokban nagy örömest igyeközöm szol-
gálni és kedvesködni nagyságodnak. Tartsa és éltesse Isten 
sok esztendeig nagy jó egészségben nagyságodat. Datum in 
Solnok die 11. Julii Anno 1666. 

És az nemeseknek főisphánnjuk az öregbik fiam azon 
túl is mind az háromman köszöntik nagyságodat és szolgá-
latukat ajánlják míg élnek. 

Hozzám illendő tisztességes dolgokban nagy szeretettel 
szolgálunk Mellemet Bék m. p. 

idem qui supra. 
Kivid : Tekintetes és nagyságos vitézlő erdélyi fejedelömnek úgy 

mint Apafi Mihálynak, nekünk vitéz ur szomezéd ur jóakarónknak, 
nagy böcsületössen és tisztességgel hiven kezében finis. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József, Erd., tört. ered. lev. XIV. köt) 
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CLXXIX. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen fényes török császá-
runknak budai fükincstartója és fizető mestere Húszain tef-
tedár effendi; minden hozzánk illendő uri barátságos szolgá-
latunkot ajánlunk. Az úristen nagyságodot sok esztendeig él-
tesse és minden napját ezerri tegye az hatalmas császárunk 
hasznos szolgálatára. 

Csak azirt kelletik nagyságodot ez levelünk általa meg-
találnunk, mivelhogy az hatalmas budai vezér őrunknak, az 
ki az tengeren innent levő hadainak és az egész országoknak 
parancsolónak és főszerdárjának, emberetek általa Konstánti-
nápolybúl jött az győzhetetlen fínyes törek császárunk fö le-
velit és az kiben erősen parancsolta ö hatalmassága, hogy Er-
dílyországban az minemű sót és liüdeleket és eladni való mar-
hákat fognak hajtani, az rígi szokás szerént vegyenek az liar-
ininczadokon és vámokon és hidakon; tebet ne vegyenek az uj 
szokás szerint; mink is azon vagyunk és azon igyekezünk 
minden módon, mindenütt az országokon szeginysiget megol-
talmazni és azok által mink is nagyságodhoz küldtük az mi 
fő Abdulia csauszunkot ezek dolgok vígett, az mi hatalmas 
budai vezír örunk parancsolatja szerint, mivelhogy minden 
ezertül 53 pinzet engedelmesek líszünk és minden só szekerek-
től nígy 4 pinzet engedelmet tíszünk és az többféle marhák-
tól és portékáktól minden féliben engedelemmel líszünk és 
azok általa az budai hidon is erősen megvan parancsolva, 
mind az hatalmas vez/rtül, mind mi tőlünk, hogy a budai 
hidon is ne legyen senkitől semmi hántások, bízvást bíkível 
mehessenek, minden módon engedelmet tíszünk mindennek. 
Annakokáirt kírtink nagyságodot, mint hatalmas császárunk-
nak igaz hív fejedelem örunkat, soha soha ne engedje nagy-
ságod scmmifíle húdulóknak, sem marháknak, sem sónak, 
sem semmiféle portékának az tokaji hidra menni; ez polgári 
(sic) kire, hogy ha nagyságod ez dologból szolgál nagyságod 
az hatalmas császárnak, valamit nagyságod is parancsol az 
szomszédságban, mindenben nagy eremest szolgálunk. Az ur 
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Isten íltesse nagyságodat sok esztendeik. Datum Buda die 
15. Julii Anno 1666. 

Nagyságodnak jóakaró barátja min-
denben nagy eremest szolgál budai 

kincstartó teftedár Húszain effendi. 
(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levéltárában levő eredetiből) 

CLXXX. 

Litterae Celsissimi Supremi Yezirii ad Illustrissimum 
Principem Transylvaniae. 

Titulus. 
Premissa dilectissima salutatione nostra, dilecte nobis 

signiíicatur mihi amice, litterae per vestrum novum Kapich i-
aja ad nos venerunt et secundum antiquum morém investivimus 
ilium Caftano seu vestimento Regali, veteri vero Kapichiaja ha-
beundi(igy) facultatem dedimus. Aliquod negotia Regni vestri 
jam sepe ad nos scripsistis, sed in his temporibus illa fieri 
non possunt, deinceps quoque in omni re uti primum diligenti 
eritis, propter tributum Transylvaniae per litteras nostras cum 
Achmet Zaussio missas fuse scriptum est Vobis, post haec res 
nostra sei tu dignas continue scribere et significare non desi-
netis ; sit pax obedientibus praeceptis Dei. Datum in Campo po-
sito Dedymetocha. 

Kivül: Radnóth 28. Janii 1666. Paskó uram hozta fővezér levele. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levéltárában levő minutából.) 

CLXXXI. 

J e n e i p a s s á n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a , ex-
pedita Anno T. T. die T. ex Görgény. 

Tekintetes nagyságos passa, nekünk vitéz ur jóakarónk, 
Isten nagyságodat sok esztendőkig éltesse. 

Kegyelmed emberei hozának egy levelet kezünkben, 
melyet hog}7 kegyelmed olyan szókkal Íratott volna, el nem 
hihetjük ; mert hatalmas császárunk fényes portájáról is ke-
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gyelmed jó hire s neve bövön jütt fülünkben, hogy kegyelmed 
méltóságos, emberséges, vitéz úr ember. Ebez képest mü is 
mindenkor jóakarónknak s barátunknak tartottuk, s tartjuk 
még ma is; de az mely magyar deák az levelet irta, ökrök 
között tanúit, rósz embertelen ember. Hogy ha az mü deákunk 
olyan méltóságos embernek, mint kegyelmed, olyan emberte-
len levelet irna, akasztófával ajándékoznák meg érette; igen 
méltán cselekszi kegyelmed is, ha egy darab sinórt küld a 
nyakára; mert emberséges emberek, kiváltképen nagy ren-
dek, tartoznak egymást megböcsülleni mind Írásokban, s mind 
szavokban. Az mi pedig illeti a Halmágy vidéki faluknak ál-
lapotját, hatalmas császárunk teftere nem régen küldetett ke-
zünkben, rendeljünk bizonyos napot és helyet, oda kegyelmed 
is bocsássa bizonyos emberit, mü is hasonlóképen elküldtünk, 
hatalmas császár tefterét is oda küldjük ; az mely falukat az 
tefterben nem irattanak, az kegyelmed vitézi is nem hisszük 
ahoz merjenek nyúlni, a melyek pedig az tefterben lesznek 
irva, végezzünk azoknak is adajártil ugy, hogy mind török 
mind magyar urának tartozzék annyival a szegénység, hogy 
ök is élhessenek, ne pusztúljanak el; mert most sok helyek a 
miatt pusztúlnak, hogy az adót nem birják, jobb hogy min-
denik vegye kevés s kevés hasznát, mint sem elpusztúljanak, 
rókák s farkasok lakják a falukot. írásunkra kegyelmedtől 
mü is választ várunk. Tartsa meg Isten kegyelmedet jó egész-
ségben, költ etc. 

Hátára irva : Anno 1666. mense Aug. Grörge'nyben jött Jenei 
passa embertelen Írására való választétel. 

Eredeti fogalmazvány az erd. Muz, (Gr. Kemény József Erd. tort. ered. 
lev. XIV. köt.) 

CLXXXII. 

Kegyelmes uram. 
Nagyságod étegfogója az kajmekánnak és fötibajának 

nagyságodtól ő nagyságoknak szóló leveleket 12. Octobris 
kezemben adta; itt Dávid deák urammal megfordittatván 
mind az párral együtt az császár után vittem, mivel messze 
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vadászatban volt, és midőn az főtiliaja által audentiám lévén 
nagyságod levelét az kajmékánnak megadám, bő beszéddel 
az dolgot eleiben számláltam, szegény országnak végsöképen 
való pusztulása váradi és jenei török vitézek miatt. És csak 
nem az ország közepire igaz beliódoltató levelek, s mind penig 
szegénységre minémti nagy saczot vetettek légyen; könyör-
göttem azon, hatalmas császárunk előtt ö nagysága töröked-
jék, ezen dolgok orvosoltassanak meg. Im nagyságodnak az 
kajmekán írt azon dolgokról s mind peniglen kapuezi basát 
küldött az váradi és jenei basához azon dolgok végett. Nekem 
kegyelmes uram az kajmekán szóval azt mondá, az császár 
teftert küldött ki, az mely faluk fel vadnak tefterezve, azokról 
már az dolog végben ment; ha nagyságod százszor búsítja is, 
az immár külömben nem lészen. Azonkívül peniglen kik az 
tefterben nincsenek, és ha mi oly illetlen dolgot cselekedtek 
az váradi és jenei török vitézek; bizonyos legyen nagyságod 
benne hogy azon cselekedetekért mind az váradi és jenei pa-
sának fejek hozattatik ide; azért írjam meg nagyságodnak 
bizonyos emberét küldje váradi és jenei passához, igazítsák el 
az dolgot, kapucsi passa ott létében. Azért kegyelmes urain, 
az kapucsi passa ís megyen, nagyságod is bizonyos emberét 
küldje, ha holdoltató levelek volnának olyanok, kik ujabban 
jöttek volna ki az országra, igen hasznosok lettek volna itt 
benn, mindazonáltal az kapucsi passa előtt igen szükségesek. 
Nagyságod követjét hamarsággal küldje az oda menő kapucsi 
passával ; magunk is beszéllettünk vélle, az dolgot voltaképen 
érteni adtuk. Itt kegyelmes uram most semmi oly hirek nin-
csenek, az kikrül nagyságodat kellenék tudósítanom, az adó-
nak siettetésen kívül. Isten nagyságodat biradalmában sok 
esztendeig jó egészségben éltesse. Datum in Drinopoli die 
24. Octobris 1666. 

Nagyságodnak alázatos szolgája. 
Alsó János m. p. 

Kivül-. Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ő nagyságának etc. 
nekem kegyelmes uramnak adassék, 

Eredetije az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József, Erdély tört, eredeti leve-
lekben XIV. kötet.) 
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CLXXXIII. 

Recognosco per praesentem, hogy in Anno 1666. Az én 
kegyelmes uram ö nagysága, az nemes ország adója közi, az 
portusi proventusból administráltatott ő nagysága, becsületes 
hívei, szolgái által, diversis vieibus, elsőbben nemzetes Lip-
csei György uram által, nyolcz zer ötszáz tallérokat, nemzetes 
Udvarhelyi György praefectus uram ö kegyelme által másod út-
tal háromezer tallérokat, harmad úttal ugyan Lipcsei uram ö 
kegyelme által ötezer nyolczszáz tallérokat, in summa tizenhét 
ezer háromszáz tallérokat; melyről adom ez tesíimonialisomat 
íide mea mediantc pecsétemmel és kezem írásával megerő-
sítvén. Datum in Rosnyo die nona Novembris Anno et die 
supranotatis. Ladislaus Balo m. p. 

P. H. 
Er det je uz erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. lev. XIV. köt.) 

CLXXXIY. 

Kedves uram komám. 
Kigyelmed levelét nagy becsülettel vettem, hogy kigyel-

med nem neheztelt dolgaimban fáradozni megszolgálom. En 
már kigyelmed irása szerént az itthon való maradáshoz alkal-
maztatom magamot. Körösben valóban fenyegetödznek az tö-
rökök, Jenőben gyűlt is két passa alja had, az kik valóban 
fenyegetőznek; én bizony attól félek rá jiinnek, híremmel 
míg lesz, megtelepednek Körösben, melyről mind az mi ke-
gyelmes urunknak is irtam édes komám, de tartván attól taiám 
feledékenységbe megyen. Ilogy azért én ne okoztassam, jö-
vendőben is vigyázatlanúl ne találtassam, ezeket látom szük-
ségesnek, kikről ö nagysága parancsoljon, kikre kigyelmed 
atyaíiságából resolutiót várok. 

1. Hogy parancsolat jüjön in pa!enti Hunyad és Zaránd 
vármegyében mindenféle szabad nemesi rend és egyéb sza-
badsággal élők is felüljenek, mihent kévántatik, és az szük-
séghez képest alkalmaztassák magokat az parancsolathoz. 
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2. Szászváros, Szász-Sebes és Széredahely is ha az szük-
ség ugy kévánná, gyalogit, kiket szokott adni, állítsa elé, és 
az hová kéváutatik küldje el elég por, golyóbis, jó hadi ké-
születtel, nem rosz gyalogot, hanem jó puskások lévén az 
székben, azon jó puskásokat küldjék el. 

3. Dévából mind újvárosi székelység mind egyéb dara-
bantság, az ki az szükséghez képest az várban nem kévánta-
tik, az nem lévén most féltő, Czekei uram elküldje, sőt az ki 
el nem akarna jöni, legyen hatalma megbüntetésére, juxta de-
licti quantitatem. 

4. Mind azon gyalognak, kit Dévából elküld Czekei 
uram, mind az körösi németnek, kinek bizony nincsen három 
lövés pora, golyobisa, küldj en port az szükséghez, maga gya-
loginak. Czekei uram adjon golyóbist is, úgy az körösbányai 
németnek is, az mennyit az szükséghez képest kigyelmed ítíl, 
port és golyóbist parancsoltasson adni. 

5. Az dévai puskások, ha ott vadnak, ő nagysága ne ne-
heztelje alá küldeni, megparancsolván tőlem függjenek. 

És ha édes komám az szükség úgy hozza, valahonnét 
bár csak valami ujabb had jőne, mind híre menvén, mind az 
itt való szükségre nézve is talám nem volna alkalmatlan. Mi-
vel ezt kigyelmed tökéletesen elhidje, Karán-Sebesbe is az 
lugasi török oda jü, kik is bizonynyal az Vaskapuig most ezen 
alkalmatossággal fenyegetődznek, elveszik resolválták is ma-
gokat ; mind az lippaiak, hogy a szélbeli falukban beholdoltat-
nak, mely dologról az mi kegyelmes urunknak levelét Dévai ö 
nagyságok szolgájától küldtem vala meg, de csak azt adták 
válaszúi szóval, övék, nekiek adták elveszik. Most is az lippai 
olai bég szúbasája két faluból marhát embert vitt el. Lippán 
is készen vannak. Jenőben pedig bizonynyal liidje feles török 
j ü ; az temesvári jancsár agát is az jancsársággal az me(ly) 
nap onnét eljiitt Lippáról, az urunk dévai portusi számtartó 
az nap bément, ki is Jenőhez ment. Az temesvári ba(ssa az), 
ki Jenőt is birja, az alább való végbeli törökök(bül) feleset 
hívatott egybe Jenőben; az híre az közönségesen, Bran  
túl nem nyughatnak, arra készülnek; de én bizony félek, 
csak bejün Körösben, azt veszi el tüliink, megüli, és igy ki-
gyelmed megértheti mind Vaskapu felé, mind Ill(ye) felé köll 
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szaggatnom vigyázni, ha egynéhány felöl kezdn(ek) moles-
tálni az itt való vármegyét és az Körösben nem vihet(ek) ; 
erről is várok kigyelmed által való jó ordinantiát. Ha pedig 
elakarja foglalni az Köröst, annyid magával jön, elég ha in 
eo casu lehetek annyid magammal, hogy egyenlő erővel lehes-
sek ; az iránt is valami parancsolatom lészen, elhidje, ha úgy 
kévántatik, megnézzük egymást, bizonynyal hídje megnézem, 
és valamit az iiclő alkalmatosság tehetségében ad elkövetője 
is leszek, könnyen meg nem ijeszt; de ha csak kinyom, hogy-
sem mint csak ugy pusztában hagyjam, kellessék-é több gya-
loggal együtt az ott való németet, az körösbányai németet az 
ott való templomban szorítanom, kiknek ha élések lehet-
ne, porok, golyóbisok, az succursust megvárhatnák benne, 
avagy hogy azt is csak öszvér ontsák, pusztán maradjon, 
mely is lehetetlen ily hamar elrontani úgy. 

En ezeket kigyelmednek,mint igaz hazája szerető jóakaró 
uramnak és meghitt bízott atyámfiának kedves komámnak úgy 
irom meg, az iránt is, hogy tudván az dolgot praemeditáljon, 
és ő nagyságától mind ezekről nekem oly instructiót küldeni ne 
nehezteljen, hogy én se egy se más okból ne okoztassam, hanem 
valamit ő nagysága parancsol, ha azt is, hogy egyedül is ma-
gam ezekével szembe mennjek, hazám oltalmáért, az mint hogy 
ha az Körös oda lesz, Aranyon én nem lakom, bizony el is 
követem, Isten velem lévén, csak legyen mindenre instruc-
tióm. Én idején megírom, hogy vétkem ne legyen, ha az ha-
zában kár lesz; az én gondviseletlenségem és vigyázatlansá-
gom miá tudom kár benne nem lészen. Csak elégségessé te-
gyen kigyelmetek az ellenébe való állásra. 

Elvárom atyafiságos resolutiójat. Éltesse Isten kigy el-
medet. etc. 

Maradok igaz szolgája és komája Arany 18. Novem-
bris 1666. Kapi György m. p. 

Az atyámfia az asszonynak velem együtt mint kedves 
komjának ajánljuk alázatos kész szolgálatunkat minden jók-
nak kévánásival. 

Kivül: Tekéntetes nemzetes Teleki Mihály uramnak etc. (tit.) 
kedves u ramnak komámnak. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kevr.ény József Erd. tort. ered. lev. XIV. köt.) 
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CLXXXV. 

Kegyelmes uram. 
Hogy Isten nagyságodat idvességes áldásival szerencsé-

sen boldogítsa tiszta szívből kévánom. 
Balásfalváról die 19. Noveinbris anni currentis reám 

dirigálta tott, nagyságod méltóságos parancsolatját illendő alá-
zatossággal vévén, mit irjon nagyságod az fényes portáról 
mostan érkezett kapucsi passa felől, úgy mint maga tudósí-
tása szerént Váradhoz és Jenőhez követett hódoltatások vé-
gett való panasz tételeknek megvizsgálására bocsáttatott lé-
gyen ki, hihető (mint nagyságod conjectálja) az Ali passa 
hiitlevele szerint, azon nagyságod méltóságos parancsolatjá-
ból alázatosan megértettem. Ezen kapucsi passához penig 
Szilvási Bálint uram lévén rendelve, mivel kegyelmesen ké-
vánja nagyságod vékony censurámot felőle, ö kegyelme az ki-
hez megyen mivel mennjen ? magoknak költségére mit s honnét 
vegyen ? csekély Ítéletem ezen dologban kegyelmes uram ne- , 
kem ez: míg Isten azt az időt elhozza, hogy közönséges or-
szággyűlésére confluáljunk, nagyságod bölcs ítélete és méltó-
ságos tetszése szerint valamint illendőbbnek találja nagyságod 
méltóztassék addig ez iránt kegyelmesen disponálni, hogy 
Szilvási Bálint uram rendesen és jó instructióval megindúl-
hatván, Istennek kegyelmes directiójáböl járhasson, munkál-
kodhassék és térhessen is nagy haszonnal vissza nagyságod-
hoz, az hazának nagyságoddal együtt való közönséges örö-
mére és könnyebbségére. Az többi között Szilvási uram ö 
kegyelme arra igen szorgalmatoson vigyázván, hogy az ka-
pucsi passa által való eligazítás valamiként kárára ne szol-
gáljon az országnak per sequestrationem in porta othomanica 
praetensarum possessionum partium regni Hungáriáé a Regno 
Transylvaniae, holott jobbnak láttatnék, hogy mit bírhatna 
nagyságod az országhoz azon possessiókban birná, mintsem 
az promittált totalis sequestratio követné. Én kegyelmes uram 
nagyságod mindenkori igaz híve és alázatos szolgája marad-
ván, bogy ezen levelem nagyságodat szerencsés órában és jó 
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egészségben találja, szívem szerint kívánom. Datum Szeben 
die 24. Novembris 1666. 

Nagyságodnak mindenkori igaz tökéletes hive s aláza-
tos szolgája 

Fleischer András m. p. 
Kívül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek nekem természet 

szerint való kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erd, Muz. (Gr. Kemény József Erd, tört. ered. lev. XIV• köt.) 

CLXXXVI. 

Mi az hatalmas es gözhetetlen czasarunknak végy 
Solnok varanak helytartója es feö gondviselő ura es parancso-
lója tekintetes es nagyszagos vitézlő Ismayl bek. 
T ö r ö k ü l o 1 d a 11 : A szol-
noki szandsákbeli vármegyei rp r a 
rá ják kezébe adatott, hogy a . „ „ , , . , 

zaklatásoktól megkiméltes- kővetkező fehrassal : 
senek. 

Iszmail ez idő szerint szolnoki 
kajmekám. 

Adom tuttára mindonoknek az kiknek illik ez levelem 
rendiben nagyságos uraknak basáknak békoknek vitézlő ka-
pitányoknak és hadnagyoknak városy es falusi biráknak es 
polgároknak harminczadósoknak, vámosoknak utton utt mel-
lett vigyázóknak minden tisztben és méltóságban lielyoztetött 
urainknak es barátinknak. Köszönetünk szolgálatunk aján-
lása után jelentjük mivel jivének előnkben solnoki kulso es kis 
Hevesvármegyeben Czongoradvármegyében es az egerkunsagi 
és túri kapitánjok nevezőt szerint Bordáez Lorincz fegj vernek, 
Hegedűs János és azok közöt lakozó több falusiak is Nagy 
Janossal jelenték, hogy az magyar részről való koborló pusz-
titó tolvajok miá nagy Ínségben volnának ugyannira, hogy 
marhajukat, lovukat és egyéb házi partéhájukat miattuk nem 
tarthattjak rajtuk nagy insegöt cselekosznek kérvén azon ad-
nánk szabadságot nektiek, hogy őket bántó koborló lovos 
marhainkat hajtogató lovukat hordó toluviokat kergethessék 
ennek okajért miis adtunk nekik szabadságot az szolnoki urak 
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akarattjábó]; hogy ez ideig- való szokások szörint illendő fegy-
vert vármegye akaratijából hordozzanak felkelvén őket bántó 
tolvajokat szabadosan kergethessek es megölljek és ha em-
ber halál köztük történnék lönni diajaiul ne tartozzanak és 
az utakban az mi részünkről való vitézink akármely várbeliek 
reájuk akadván őket meg ne háborítsák sőt inkább igaz utak-
ban oltalmazzák es elbocsássák szép bekevel őket mindenütt 
földön vizön, melynek nagyob bizonságára es elhitelére adtunk 
nekik ez oltalom levelönket melyet megerősítettünk ez uri 
czimeres es pöcsetös levelünket kiadván kezükben. Datum in 
Solnok die 30. Deeembris Anno 1666. Idem qui supra. 

És söt ezt is hozzá tévén mivel kiadtuk az hatalom le-
velet ők is eljárjanak dolgukban mikor kapitányok hadna-
gyok levele erközik akar mely faluban menten fel illjenek 
mert ha siketsségre veszik erős buntetetessel meg büntessek 
az olljan szófogagatlan embereket, ez parancsolatom nektök. 

(Boldogult Iiepiczky János által vett másolatról.) 

CLXXXVII. 

Kticsok Mcmhet passa, az hatalmas és győzhetetlen tö-
rök császárnak az Tömösvár végházainak főgonviselöje és 
heltartója és poroncsolója. (P. H.) 

Köszönetem után adjon Isten minden jót kegyelmednek 
ez uj esztendőben. Minket Ujvárbúl kivitetett az győzhetetlen 
török császár, és Tömösvárának végházát kezemben adta; 
az mint annak előtte szomszédságban laktunk, most is hason-
lóképen szomszédságban fogunk lakni. Istennek hála Újvár-
ban is hellem és végházam jó volt; de mit tehetek róla, ha 
az hatalmas és győzhetetlen török császár meginten Tömös-
vár végházát adta kezemben. Azért kérem kegyelmedet, enge-
met tudósítson az odavaló hírekről és az ország állapotjárúi, 
s kivöl belől való ország kegyelmednek fejet hajtottak-é, 
avagy nem. Ha olyan ember találkoznék, az ki fejet nem haj-
tott volna kegyelmednek ; azért az győzhetetlen török császár 
tette kegyelmedet fejedelemmé, hogy ha olyan találkoznék, az 
ki szófogadatlan volna büntesse, és tanítsa kedve szerint. Azon 
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is kérem kegyelmedet, engemet tudósítson Sebesvár felöl meg 
ipiílt-é avagy nem, körül való városok és faluk megépültek-é 
vagy nem. Hogy ha követet küld kegyelmed hozám mást ne 
küldjön, hanem leleszi és prépostot; hogy ha valami dolga 
vagyon kegyelmednek én velem, az szomszédságban poron-
csoljon, örömest szolgálok; én is Isten segitségibül rövid nap 
alatt Tömösvárra alá megyek ; azon is kérem kegyelmedet, 
ezen levelemre mente hamarább adjon választót. Ezzel Isten 
tartsa és éltesse kegyelmedet. Költ Ersek-Uj várban Vízkereszt 
után való vasárnap. Anno 1667. Idem qui supra. 
Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. kötet.) 

Czíme nincs meg. 

CLXXXVIII. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császárnak, az 
Dunán innen levő hadainak főgondviselője, Tömösvárának 
és Boros-Jenőnek helytartója és poroncsolója Küszök Mehe-
met bassa etc. 

Köszönetem és szolgálatom ajánlása után, Istentől ki-
vánjok kegyelmednek minden lelki és testi jókat, és minden 
hozzánk illendő dologban örömest szolgálok az miben illik 
mint szomszédságbeli kedves jóakarómnak szíböl kivánom. 

(Pecsét helye) 
lm mégis csak az felől kelleték kegyelmedet ez kis le-

velem által megtalálnom, hogy az minapában az mint megirtam 
volt kegyelmednek, hogy Zólyomi fia szómat nem fogadta, ha-
nem elment álla (igy) az önön maga eszével, az Dunájok (igy 
Dunáig) elment, az Dunánál tizenegy szolgajának lovaik el-
fáradtak, ismég visszatértének, ide hozzám jövének, én is 
ezen levelemmel bocsátottam kegyelmedhez azokat az szolgá-
ka t ; hanem kérem kegyelmedét, mint szomszéd jóakarómat, 
hogy azoknak az szolgáknak senkitül semmi bántása és há-
borgatása ne legyen, mert azt maga is általérti kegyelmed, 
hogy a szolgának semmi bűne nincsen abból hanem oda köly 
menni a hová az ura poroncsolja, mert mi közöttünk is és ke-
gyelmetek között is ugy vagyon az, hogy az ura az szolgának 
a mit poroncsol, azt köly neki fogadni. Hanem mégis kérem 
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kegyelmedet, az én emberségemért hántások ne legyen se ke-
gyelmedtül se másoktűi, mert Erdeiországa elég nagy, azok 
is hadd ellenek. Az szolgáknak neveket szerint Székvárosi, 
Janoki, Kovách Albert, Kis Mihály, Barasai Simon, Andris 
Vásárhelyi, Janoky, Dévai Simon, Lugosi István, Voyka Ste-
fán, Csomaközi Mihály, Maesai Mihály. Mert azoknak az szol-
gáknak akár miközöttttnk, akár penig kegyelmedtek között 
ha bántások avagy háborgatások lesaen, az kegyelmednek 
szégyen lészen; azért akartam kegyelmednek ezen levelem 
által értésére adni. Ismég, hogy az én szómat és tanácsomat 
nem fogadta, csak az önnön maga eszével elment, abból ke-
gyelmed semmi gonoszat ne véljen, se ne gondolkozzék ; csak 
az mi minapában az mint minden dolgokat megírtam kegyel-
mednek, csak alioz tarcsa kegyelmed magát, és azokat végben 
vigyed, ha kegyelmed engem akar hallgatni. De azután az ö 
elmenésével egy cseppet is ne gondolj, mert magam is értem és 
hallom, hogy maga is rövid nap ilyen levelével kegyelmedhez 
eljii. Ezek után Istentűi kinvánjok kegyelmeteknek sokáig 
kedves jó egészséget, boldog életet. íratott Tömösvárában 
böjtmás havának 23. napján. Anno 1667. 

Kegyelmednek mindenben kedves jóakarója örömest 
szolgál 

Kiicsök Mehemet bassa m. p. 
Kiilczim: Az t ként tes és nagyságos Apafi Mihálynak, egész 

Erdélyországának fejedelmének és királyának etc. nekem kedves szom-
széd jóakarómnak adassék. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levéltáréiban levő eredetiből.) 

CLXXXIX. 

a.) 
Váradi passának szóló levél minutája. 
Tekintetes nagyságos passa, nekünk penig jóakaró vi-

téz ur barátunk, Is^en nagyságodat sok esztendőkig éltesse, 
dolgait szerencséltesse. 

Akarók nagyságodat ez levelünk által köszönteni, Is-
tentől kívánván, ez levelünk találja jó egészséges szerencsés 
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órában ; annak fölötte szükségesnek Ítélők nagyságodat tudó-
sítanunk ilyen dologról is, midőn hatalmas császárunk és fő-
vezér urunk parancsolatjából Székelyhíd várát elrontottuk 
volna, abban az várban levő lövő szerszámokat az útnak al-
kalmatlansága miatt nem hozathatván be Erdélyben, vitettük 
volt be Károlyba, a hol voltak mindeddig; mostan azért nem 
akarván tovább ott hagyni, töttünk rendelést elhozatása felöl, 
melynek véghez vitelére kifognak menni egynehány serege-
ink ; tudtára akarók azért nagyságodnak adni, hogy ezek nem 
egyéb végre, hanem azért vannak küldve tőlünk; kérjük 
azért nagyságodat barátságosan, hogy ha az mi embereink va-
lamiből megtalálják nagyságodat, legyen jóakarattal nekik, 
mi is hasonló barátsággal és kedveskedéssel leszünk az nagy-
ságod emberinek, ha miben kívánják. 

Tartsa meg Isten nagyságodat jó egészségben. Költ etc. 
Nagyságodnak szeretettel szolgál 

b.) 

Rédei Ferencz uramnak szóló levél minutája. 
Méltóságos gróf uram nekem jóakaró kedves apám uram ! 
Két levelét vettem kegyelmednek, egyszersmind melyek-

nek egyikében ír az só harminczadlás felöl, az másikban pe-
dig panaszolkodik kegyelmed az ország praesidiumának Huszt-
ban vitele felöl az annak circumstantiairól. Az mi illeti az só-
nak harmiuczadlását, noha indifferenter mindeneket igazság 
szerént megharminczadolliatnának, de az kegyelmed tekinte-
tiért megengedtem, hogy az sóról harminczadot ne exigáljon 
az harminczados, melyről parancsolok is nekie. Látom az 
kegyelmed második leveléből, mely igen nagy megbántódá-
sát praetendálja az ország praesidiumának Husztba küldése 
miatt; igaszsággal irom kegyelmednek, valami az közönséges 
securitásnak fogyatkozása és megbántódása nélkül lehetett 
volna és lehetne kegyelmed tekinteteért eddig is cselekedtem, 
ennek utána is el nem mulatom; de tagadhatlan dolog, az 
egész tanácsi rendnek velünk együtt, sőt másoknak is ugy 
látszott, hogy az haza közönséges veszedelme nélkttlt Huszt-
nak munialása szemmiképen el nem múlhatott, melyre nézve 
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nem minekünk, se másoknak, hanem az elkerülhetetlen ké-
telenségnek tulajdonítsa kegyelmed, ha mi az dologban nem 
tetszik. Mindazáltal az ország praesidiuma ott levén is vala-
mit kegyelmed illendőképen kiván az maga méltóságos sze-
mélye és javai securitása felől, mind pedig dominus terrestrisi 
authoritása felöl csak azt nem cselekszem, a mi szintén lehe-
tetlen : czélozván mindenek felett egyedül arra, hogy a meny-
nyiben lehet a kegyelmed megbántodása nélkül tartassék 
meg az az ország szép végháza és ne idegenedjék el valami 
alkalmatlansággal. Bujdosásra kegyelmedet Isten oltalmazzon, 
hogy igyekezzem juttatni, sőt kivánom édes hazájában nemzete 
között hosszas boldog életét. Zólyomi uram miatt tagadatlan 
dolog, vagyon nekem is búsulásom, sőt az egész hazának is, 
de ha kegyelmednek bántódása nélkül az igazat szabad meg-
írnom, ha az kegyelmed méltóságos személye nein lett volna 
tekintetben előttem, nem sétált volna olyan meszsze nemzete 
közül Zólyomi uram; de tudom azt, ő is sem mehet tovább, 
csak a még Isten bocsátja. Ajánlom ezek után Istennek gond-
viselése alá kegyelmedet. Datum etc. 

K e l e t 1667. Apr. elején. 
CAz erdélyi volt kir. főkormányszék levéltárában levő minvfából.) 

CLC. 
I 

I n s t r u c t i o p r o G - e n e r o s o M i c h a e l e C s e r -
m e n y i , a d M a g n i f i c u m D o m i n u m K u c s u k M e h-
m e t P a s s a m T ö m ö s v a r i e n s e m e x p e d i t o, d a t a 
Anno 1667. die 17. Április. 

Isteu ő kegyelmét Tömös várra vi vén, nevünkkel elsőben 
köszöntse az passát, megjelentvén, hogy mind mi mind az'or-
szágnak minden rendéi igen köszönik, hogy ö nagysága Zó-
lyomi uram felöl tudósítani nem neheztellett, megjelentvén 
egyszersmind amannak panaszit is : ígírvén mind magunk 
mind az orseág részéről hálaadóképen való megemlékezést 
mind ezekért, mind ezután következlietendő ö nagysága jó-
akaratiért. Annak utána, jelentse meg azt is ö kegyelme, hogy 
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tőlünk és az tanácsi rendtől küldetett : azért a dolognak va-
lósága szerént informálhassa a passát ö nagyságát a Zólyomi 
uram vádjának helytelen és igazságtalan voltáról. 

A Zólyomi uram panaszi pedig ezek a passa ő nagysága 
levele continentiája szerént : hogy ő kegyelme kezénél lévő 
ős jószágát, várait erővel tőle elvették ; felét másoknak imide 
amodaj eladták, felét hatalmas császár ellenségének Barkóczi 
Sándornak adták volna. Örökös kapitánságát tőle elvévén, Tö-
kölyi Istvánnak adták volna. Alább világosan írja az passa, 
hogy Zólyomi uramtól méltatlan vettük volna cl Gyalut, leve-
let adván egyszer róla neki, hogy igazán bírja. Értjük azt is; 
hogy vádolna bennünket azzal is, hogy ismét meg akartuk 
volna fogatni : de erre a maga lelkét liíjjuk bizonyságul, 
mert mi nem hogy igyekeztünk volna abban, de mikor első-
ben fogságban volt is, az uraknak kezességen kiadván, ma-
gunk hivattuk volt le is Magyarországbúi az után, hogy . . . 

és jóakatunkkal részeltessük, mely végre az 
kezesség alól fel is szab mber pe-
cséti alatt attunk róla s ma is magánal vagyon. Mind ezekre 
való felelet ez : a mi a jószágok állapotját illeti, Gyalu más 
karban lévén, legutóbban teszünk arról választ. Hanem a mel-
lett több jószágokat, ős jószáginak praetendál lenni Zó-
lyomi uram (és) azokban való megbántodásit állítja Tökölyi 
uramtól, Bar(kóczi) Sándor uramtól. Szükséges a passa ö 
nagysága mindeneknek előtte m(eg)értse ; micsoda alkalmatos-
ság hozta azt magával, hogy Z(ólyo)mi uram Tökölyi uram, 
Barkóczi Sándor uram perlekedtek egymáss(al a) jószág fe-
lett. Azok a jószágok leányágon forgó jószág(ok), úgy hogy 
Bethlen Istvánnak egyik leányától való Zólyomi (Mik)lós és 
Barkóczi Sándornénak az anyja. Másik leányától való volt 
a Tökölyi István felesége, kitül gyermekei maradtak. Ezek 
közt lévén valami egyenetlenség jószág dolgából legközelebb, 
nevezett szerént Zólyomi uramnak lévén Barkóczi Sándorné-
val, úgy mint az ö egy testvér nénjének leányával, egyenet-
lenségek, minek előtte az ország törvényinek rendi szerént 
egymást perleni kezdették volna, ment mindenik, mind 
Zólyomi Miklós mind Barkóczi Sándor, feleségével együtt 
Husztra Rédei Ferencznéhez, a ki hasonlóképen Bethlen 1st-
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ván leánya mint emezeknek az anyja. Annak jelenlétében 
végeztenek egymással a jószág dolgáról; sem az erdélyi fe-
jedelemnek sem a statusoknak liíre és tanácsa nem forogván 
végezésekben. Ez az végezés kőztök meglévén, annak 
utána Barkóezi Sáudorné kévánta a bátyjától Zólyomi Mik-
lóstól végezésének effectuálását. Melyet midőn nem akart 
volna praestálni, az ország- tövénye szerént kezdette perleni 
Hunyadvármegyében ; ott meg is nyerte, mert a Zólyomi uram 
maga kötésit adták elő; melyre nézve olyan törvénye lőtt, 
hogy a mit fogadott, tartozzék azt végben jvinni. Nem tetsz-
vén ez a törvény Zólyomi uramnak, az ország törvénye sze-
rént a felsőbb székre vitte fel, melyet Erdélyben táblának lii-
nak; ebben a karban állapodott meg perek az közelebb el-
múlt maros-vásárlielyi gyűlésig; ott kelletett volna végké-
pen eligazodni, jelen lévén mind Zólyomi uram, mind 
Barkóezi uram feleségével együtt, mind pedig Tökölyi Ist-
ván urain , kinek gyermekei hasonlóképen atyjafiai Zó-
lyomi uramnak. Itt azok az három atyafiak az ország tör-
vényinek végét nem várták, hanem maguk között ujóbban 
megalkudtak, az országbelieknek tized század része is nem 
tudván mit alkusznak; elrendelték magok között Zólyomi 
uram kezénél melyik maradjon, ugy mint Hunyad várának 
és ahoz tartozó jószágoknak fele, Tökölyi István uram gyer-
mekeinél ugyan azon jószágnak másik fele, Barkóezi Sáu-
dorné asszonyom kezénél Illye. Mindezeket Zólyomi uram 
minden részeiben igy lenni nem tagadhat; elő is adhatja ö 
kegyelnie a két rendbeli contractusnak páriáit. Mind ezekre 
nézve ítílje meg Is'en, vizsgálja meg a passa is ö nagysága, 
mi vétkünk nékünk benne? mi vétke az ország statusinak? 
ha ők atyafiak lévén, az őket illető jószágok . . . . megalkud-
tak, hírünk s akaratunk nélkül. De annak utána egyik köz-
ztilök úgy mint Zólyomi uram akarta bontani a maga vége-
zését, melyet az húga Barkóezi Sándorné el nem szenvedett 
neki, hanem törvény (utján) kereste érette. Végtére pedig 
ugyan maga Zólyomi uram megijedkezvén a törvénytől, an-
nak végét nem merte vá(r)ni; hanem másodszor is megal-
kudt azokkal az atyjafiaival; azután ő magok tudják mint 
osztották egymás között fel. Nem liiszszük, oly szemtelen ha-
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zugságot merjen mondani Zólyomi uram, hogy az mely jószá-
gok felett az atyjafiaival veszekedése volt, nem többet, hanem 
csak egy ház helyet is elfoglaltunk volna, avagy magunk bír-
nánk, avagy másnak adtunk volna, sem az illyei sem az hu-
nyadi jószágban ; ők perlekedtek, ők alkudtak, ők is osztoz-
tak felette. Mind mi, mind az ország tartozott csak azzal, hogy 
igaz törvényt szolgáltassunk nekiek, és meg ne engedjük, 
hogy egyik a másiktól erővel valamit elvegyen. Ha igaszsá-
gához bizott Zólyomi uram, miért nem várta a törvénnek végét. 

A mi illeti a gyalui állapotot, a más karban áll : mert a 
Zólyomi uramnak is ös jószága soha nem volt, nem is adhat-
ják azt soha örökösön senkinek, hanem olyan jószág féle az, 
melyet Erdélyben fiscalisnak hínak, aféle jószág fejedelem-
ről fejedelemre szokott mindenkor maradni; ilyen a fej érvári, 
görgényi, szamosújvári, kővári jószág. Ezek közül ha az 
fejedelmek valakinek valami részt adnak is, de egynéhány 
esztendők múlva ismét másoknak szokták adni; ugy lött 
Gyalunak Zólyomi uramtól elvétele, s másnak adása. A ki 
mostan Gyalut bírja is, nem örökösön bírja, hanem ország 
szükségére egynéhány ezer forintot adván ki, azért adatott 
neki. A passa ö nagysága tudja, más országokban is sok he-
lyeken vadnak királyok, császárok jószági, melyeket egyszer 
egy jámbor szolgának, másszor másnak adnak; a feljebb 
megírt jószág Erdélyben szintén olyan. Most is sok bücsületcs 
híveink bírnak efféle jószágot, melyeket az atyjok nem bírt; 
ellenben a mit némelyeknek az atyja bírt, azt mostan nem bírja, 
mert másoknak adatott, az lévén eleitől fogva az olyan jószá-
goknak ren(di) Erdélyben. Mindezekre nézve a passa ő nagy-
sága magától láthatja, mely méltatlan légyen Gyalu fel(öl) is 
a Zólyomi uram panasza. 

Örökös kapintánságának elvételét a mi illeti, itt vagy(on) 
egy kis homály ; mit értsen Zólyomi uram rajta ? A liuszti kapi-
tánságot-é, azon vármegyének ispánságával együtt, avagy az 
Hunyadvármegyebeli főispánságot, avagy mind a kettőt ? Akár 
melyiket értse, és akár mindeniket értse is, a válasz ez : A 
passa ö nagysága, mint tanúit vitéz ember, maga általlát-
hatja, a kapitánságoknak viselése nem kicsin dolog; várak, 
tartományok, sőt egész országok is elveszhetnek, a kapitányok 
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gondviseletlenségek miatt. Ehez képest a királyok, császárok, 
fejedelmek igen megszokták vizsgálni, kikre bízzanak olyan 
tiszteket, sőt esztendőnként, holnaponként, kinyílt szemmel 
vigyáznak a kapitányoknak és tisztviselőknek dolgokra ; kik-
ben ha fogyatkozást tapasztalnak, tisztit megváltoztatják ; ha 
pedig hőséget találnak benne, nagyobb nagyobb méltóságra 
emelik. Ez különben nem is lehetne soha jó l ; mert ha firól 
fira bíratnék a kapitányság, megtörténhetnék, hogy az atyja 
oroszlány volt, a fia nyúl lenne; az apja okos ember lehetett 
s az fia azzal ellenkező. Itt többet is szólhatnánk, de abban 
liadjuk. Isten után minden embernek az ő jó magaviselése 
szerencséjének csinálója, hidje el azt a passa ö nagysága, az 
okos, vitéz és hü embereket maga a dolog sem engedi a por-
ban heverni. Követte volna az igaz útat Zólyomi uram, nem 
volt elmetszetve ö kegyelme előtt az előmenetelnek útja, csak 
tapasztalhatta volna meg Erdélyországa, ő kegyelmében lenni 
eleinek virtusait. 

Noha azért a Zólyomi uram cselekedetit, valaki tudja 
mi karban vagyon, senki nem javaihatja : Mindazáltal a 
passa ő nagysága tekéntetit viselvén előttünk, annak felette 
hogy minket senki ne vádolhasson méltán, se az országot sem-
mivel, valami dolgok voltak eddég Zólyomi uram által, arról 
assecuráljuk, hogy bántása nem lészen senkitől, jöjjön haza. 
Ha Barkócziné asszonyom, kinek az anyjával Zólyomi uram 
egy testvér volt, avagy Tökölyi István uram, kinek is felesé-
gének anyjával Zólyomi uram egy testvér volt, valamely jó-
szágot bírnak, kihez közit méltán gondolhatja; elövétetjük 
perit, keresse törvénynyel; meg sem engedjük, hogy csak egy 
talpalatnyi földét is elvegye hatalmasúl valaki; most is magát 
vádolja, ne mást, mert ö componált azokkal az atyjafiaival. 

(Hogy ha ö kegyelnie eszében veszi, hogy Zólyomi uram 
ezzel contentus nem lészen, a tractát el ne messe ; hanem 
igirje, mind ezekben mind más következhető dolgokban a mit 
törekedésével végben vi(het) munkálkodni benne igyekezik, 
s tudósítson bennünket é(jjel) nappal.) 

(Szóval való tanulság is lészen ö kegyelmének róla, 
mely ha efíectuáltatik, bátran igírjen ő kegyelme a passának 
ö nagyságának tízezer tallér(okat), de ugy hogy elébb mennjen 
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véghez a dolog ; hogy pedig a (passa) ő nagysága ne kételked-
licssék az ígírt summának megküldésében, igirheti ö kegyelme 
magát arra is, hogy annak megviteléig (ott) lészen helyben. 
Mert az ígiretben fogyatkozás bizonyosa(n nem) lészen. A 
passa tihajának ezen dolog végett ígírjen ő kegyelme ezer 
tallérokat. Annak felette álljon az ő kegyelnie tetszés(én), ez 
mostani dolgokat melléje adatott török déákunk által traetál-
ja-é vagy a passa hiteles embere által.) 

(Végezetre ugy informáltatunk felöle, hogy az váradi 
passa (Szé)kelyhídon harminczad zászlót tétetett volna fel. 
Melynek lehagyását a tefterdar passa előtt igyekezze vég-
ben vi(nni) ö kegyelme. Melyet ha ott nem effectuálhatiia, a 
vezérnek is ö nagyságának adja értésére. Mely ha helyben 
hagyatnék, a kereskedő rend annál is inkább elidegenednék 
a Buda felé való járástól keléstől, sajnálván kétszer az bar 
minczadot fizetni.)*) Datum in Castello nostro Balásfalva, die 
et Anno ut supra. 

P. S. Az Vaskapunál levő határ dolga is, ő kegyelme 
pra csen fiájában mostan vétessék jó formában való igazításban. 

Bizonyoson értettük, hogy Kutsuk passa Zólyomi mellé 
adjungálta két emberét; azért oda érkezvén ő kegyelme, 
mennjen végére a passától, mi okon cselekedte ; s ha oda ér-
keznének, mennjen végére annak is, mint acceptálták és med-
dig késérték. Szándéka -pedig meneteliben Zólyominak hova 
volt, szintén az császárig-é vagy hova, s bennünket hova ha-
marébb tudósítson mindenekrül. 
Eredeti fogalmazvány az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József. Erű. tőrt. 

ered. lev. XIV. köt.) 

CXCI. 

a.) 
V á r a d i p a s s á n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a. 

Expedita Anno 1667. die 17. Április. 
Tekintetes nagyságos passa, nekünk vitéz ur régijóaka-

*) A zárjel közzé rekesztett pontok keresztül vannak húzva. 
22* 
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rónk, Isten nagyságodat sok esztendeig éltesse, és napjait te-
gye boldogokká. 

Nagyságodhoz némely nap küldött hívünk Cserei György 
vissza érkezvén hozzánk, megadá nekünk küldött barátságos 
levelét, melyet nagyságodtól igen kedvesen vettünk; Isten 
éltetvén meg is akarjuk bizonyítani, nem lészünk nagyságod-
nak haszontalan baráti. Im azért ujj óbban ugyan azon meg-
hitt jámbor szolgánkat Cserei Györgyöt küldtük nagyságod-
hoz ilyen tanúsággal, hogy nagyságod jóakaratjábúl vele 
együtt valamelyik böcstiletes hívét küldje budai vezérhez ö 
nagyságához, az ellen az haszontalan ember Zólyomi Miklós 
ellen ne nehezteljen irása és emberei által fáradozni; kérjük 
szeretettel, föhatalmas császárunk fényes portáján is tegyen 
oly tudósítást Zólyomi felöl, a minemüre annak érdeme és 
igazságtalan héjába való beszéde méltó; melyet hogy ha 
nagyságod jó ígíreti szerint kérésünkre megcselekeszik, min-
ket is annál inkább a maga szolgálatjára kötelez. Tartsa Isten 
jó egészségben nagyságodat. 

b.) 
B u d a i t e f f t e d á r n a k v a l ó l e v e l é n e k mi-

ll u t á j a. 
Tekintetes nagyságos budai tefftedár passa, Zöd Fikar 

passa, nekünk vitéz ur barátunk, Isten kegyelmedet sok esz-
tendeig éltesse. 

Nekünk irt kegyelmed levelét és egyéb kedveskedésit 
is jó neven vettük, a mint ír, hogy az erdélyi kereskedő ren-
deknek megparancsolnék, ne járnának Tokaj felé hanem Buda 
felé mennének, ígíri is kegyelmed hozzájok jóakaratját, hogy 
bántódások nem lenne, sem pediglen senki nem saczoltatná 
őket, az kegyelmed kívánsága szerint megparancsoltuk, hogy 
ennek utána Buda felé menjenek, csak hogy szükséges dolog, 
kegyelmednek is legyen vigyázása és gondviselése reájok, 
mód nélkül való saczczoltatás ne következzék ellenek, hogy 
úgy hatalmas császárunk adaját is kereshessék jobban meg, 
ne is kerüljenek más nemzetek birodalmára. Ennek utána is 
mi mindenkor kegyelmed baráti akarunk lenni. Tartsa Isten 
jó egészségben kegyelmedet. 
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Kivül: Cserei Gyiirgy c's Csermony Mihály uramék expeditioi bu-
dai vezérhez, és Kucsuk passához cum instructionibus. Ex Balásfalva 
17. Április Anno 1667. 

Eívde'i fogalmazvány az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. tört. 
ered. lev. XV. köt.) 

CXCII. 

a.) 
V a l i i s n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a . 19. Ápri-

lis 1667. 
Excellentissime Domine, Amice nobis observandissime. 
Scimus constare apud Vestram Excellentiam transfuga 

ille Zolyomius qualiter e ditione Regis Hungáriáé ad Turcas 
desciverit, ea procul dubio intentione, ut coalitam non pridem 
pacem Regnorum Hungáriáé et Transylvaniae everteret, pro 
lubituque suo posset in turbiclo piscari. Qua in re non possu-
mus non accusare negligentiam Dominorum officialium in con" 
fincis Serenissimus (sic)Regis Hungáriáé existentium,qui si paulo 
oculatiores fuissent, haec tentandi occasio minimé Zolyomiodata 
^set. Continuatur interim, ut nobis innotuit, ex eadem Serenis-
simi Regis Hungáriáé ditione male ineoatae proditionis 
contextus ; uxor enim jam dicti Zolyomii continuas per tabel-
larios ad maritum transmittit litteras, informando de iis quum 
male susceptae causae veliíicare viderentur, quod cum dispen-
dio publici boni ip^ae permitti non est dignum, ita tamen ut 
honestatis leges erga sexum imbecilem sartae tectaeque mane-
ant. Quod ut fieri quam modestissime possit, admonuimus II-
lustrissimum Dominum Comitem Franciscum Redeium : de re-
cipienda sub provisioneni suam cognata muliere; Vestram 
quocirca Excellentiam amice monemus, a praedicto Domino 
Comite Redeio dum fuerit requisita, jubeat mulieri ut pareat 
ipsam ad se accursenti, sic in domo sibi cognata extra turbas 
omnes tutissime sibi con-ulere poterit; quod etiam si negli-
gere vellet, Vestra Excellentia ea qua fungitur auctoritate, ef-
fectuari jubeat rogamus. Cui de reliquo felicissimam optantes 
vitám, manemus. Datum. 

Amici ad officia paratissimi. 
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b.) 
R é d a i F e r e n c z u r a m n a k s z ó l ó l e v é l mi-

n u t á j a. 
Méltóságos gróf uram, nekem jóakaró kedves apám 

uram. 
Levelemnek kezdetiben kegyelmedet búsításomtól köve-

tem, melyre serkenget s kénszerit a közönséges dologra való 
vigyázás. Bizonyoson végére mentem, bogy Zólyominé asz-
szonyom az ura után írogat, talám némely részében oly dol-
gokról is, az melyek az ö kegyelmét rendit és nemit feljiil 
múlják. Hogy azért a közönséges dolgokban való elegyedés 
nélkül Zólyominé asszonyom tisztességes és bátorságos helyen 
lehessen, kegyelmedet intem szeretettel, ne késsék ö kegyel-
mét magához hivatni, legyen ott kegyelmednél Huszton. Im 
irtam egy levelet Vallis uramnak is, melyet kegyelmed kezé-
ben küldtem, hogy admoneálja az asszonyt, a kegyelmed hi-
vataljának legyen engedelmes, kegyelmed Vallis uramnak 
küldje meg azt az levelet. Tudtam volna ugyan vastagabb útat 
is követni a dologban, de oltalmazzon Isten attúl. Ajánlom 
ezeknek utána Istennek gondviselése alá kegyelmedet. Datum. 

Kegyelmednek szeretettel szolgáló íia. 
Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény Józs. Erd. tört. ered. lev. XV. kötet.) 

CXC1II. 

Mi Kiicsök Mehemet bassa, az hatalmas és győzhetetlen 
török császárnak a Dunán innen lévő hadainak főgondviselője 
és Tömösvárának s Boros Jenőnek minden szanczaival hely 
tartója és parancsolója. (P. H.) 

Köszönetem és barátságos szolgálatom után mégis kiván-
jok Istentül minden lelki és testi jókat s jó szerencsét meg-
adatni nagy boldogúl, szíbül kivánjom kegyelmednek. 

Im az minapiban elérkezék ide hozzám az kegyelmed 
kedves szolgája, György diák, s még az György diák szolgá 
játúl egy levelet küldtem vala kegyelmednek; az a levél tu-
dom, hogy nem érkezett volt még akkor kegyelmedhez ; még 
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ujobban az kegyelmed szolgája hozzám érkezeti levelekkel, 
Czermeni Mihály. Az levelet elolvastuk, kegyelmednek min 
den akaratját abbúl is megértettük, ismég az kegyelmed szol-
gájával magánosan mindenképen jól végeztem, az kit kegyel 
med nyelve szerént is üzent ttile ; csak hárman voltunk és 
szépen beszélgettünk; én is az én akaratomat ö neki megbe-
széllettem, ö is azonképen én nekem, és mikor kegyelmeddel 
szembe ját, akkor kegyelmednek megmondja minden akara-
tomot, s az ki szíp ajándékot ttile küldött kegyelmed, szipen 
clvötteni s Isten többet adjon helyibe. Ismét az én jóakaróm 
valami szájábúl hallottam, én nekem mindeneket nem mondott, 
de szovábúl megértettem, a ki az kegyelmed szívibe vagyon, 
s csak azt elhitesse kegyelmed magával, hogy azelőtt az miny-
nyire szeretém kegyelmedet, most is fogadom hitemre, böcsiil-
letemre és emberségemre, hogy tízszerte jobb akarómnak tar-
tom most kegyelmedet; csak az felöl ne is gondolkezzék ke-
gyelmed, hogy én minden efféle dolgokbúi elhadnám kegyel-
medet és hogy másnak segéttenék. Ehen fölfogadtam és nya-
kamra kötöttem az kegyelmed dolgát; fejemre, tehetségemre 
rajta leszek, ha az Isten engedi helyére is viszem. Ezt az 
mostani szombaton az magam régi és okos emberemet, szál-
lás osztó Mellemet agát leveleimmel az császár kapujára jó-
akaró uraimnak kegyelmed dolga felöl bocsájtottam; ha az 
Isten adja, ottan minden dolgát elvígezi, ide haza megérkezik 
hozzám, kegyelmednek mindeneket tuttára adok, kinek mit 
kölj küldeni és ajándékozni kegyelmednek. Arrúl penig ne is 
gondolkozzék kegyelmed, hogy én az kegyelmed dolgát vég-
hez nem vidném, vagy az kegyelmed kincsit kívánnám, is-
még senkire nem ajándékozom; Isten ne adja, hogy én az 
kegyelmed dolga felöl csallárdságban forgódnám. Én kedves 
jóakaróm ha kegyelmed mindenben én reám bizza magát, fo-
gadom fejemre és böcstilletemre, tehetsigem és szivem szerint 
törekedem, s jó az Isten s jót ad, de ha a dolog abban esek, 
hogy másuvá is bizakodik kegyelmed én kívülem, hogy töre-
kedjenek kegyelmed mellett, s én azt nem engedem; mert ha 
kegyelmed másra akarja válalni, hát énnekem azután se ne 
üzenjen, se ne irjon kegyelmed, mert két hegyes tőr egy hü-
veiben nem mehet. Itten az Czermeni Mihálylyal az miket 
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vígeztünk és beszéltünk, mind azokat kegyelmednek értésére 
adja, s dolog felől kegyelmed semmit se gondolkozzék, se ma-
gát ne ijcszsze, hanem bátorítsa ; mert az Isten jóra viszi. Az 
mit tudtam, az portára megirtam, hogy abban bűntelen leszek 
és nyelvem szerint is erősen megporonesoltam szállás osztó 
Mellemet agának. Ezek után tartsa Isten kegyelmedet nagy jó 
egészségben etc. Anno 1667. 

Idem qui supra. 
Kivül: Az tekéntetes és böcsülletes nagyságos Apafi Mihalnak, 

és országának fejedelmének és királyjának etc. Nekünk kedves jóakaró 
szomszídunknak adassék. 

Erdetije az erd. Muz, (Gr. Kemény József. Erd. tört. ered. lev. X V. kötet.) 

CXCIV. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császárnak a Du-
nán innen lévő hadainak főgondviselője és Tömös és Jenőnek 
helytartója és poroncsolója. 

Barátságos szolgálatom ajánlása után Istentül kivánok 
kegyelmednek minden kívánt szerencsés jókat jó egészséget 
megadatni nagy boldogul. 

Kelleték ez levelem által kegyelmedet megtalálnom, 
hogy az urad fejedelem ő kegyelme nagy dologra szorított 
engemet. Én is mind az országot s mind ő kegyelmét szánom, 
mellé fogadtam ; most írkezett válaszom onnan alól; azt ma-
gad is tudod szomszíd jóakaróm, az nem kicsin dolog, hanem 
magadnak egyiknek kölj ide jüni én hozzám; ismét fejede-
lemnek jó tanácsot adja, hogy okossággal és eszesen forgo-
lódjék, engem benne ne hagyjon, és ö miatta szigyenben ne 
maradjak. Mind fejenkint az erdéli uraknak köszönetet tégy 
níost nem csak az fejedelem dolgából áll az a dolog, mind 
egész erdélyországi uroknak rész vagyon benne. Én nekem 
semmi nincs benne, de csak azért, hogy egy sót keneret ed 
tem velek, mert még az luk kicsin, könnyű becsinálni, mer 
ebbül a dologbúi nagy következik, mind az egísz országnak 
a mint fejedelem ö kegyelmének megirtam; kegyelmed csak 
arra kérje mind az fejedelmet, mind az országot, hogy ezen 
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írásomban megállanak. Ezek után Isten tartsa kegyelmedet 
nagy jó egészségben sok esztendeig.. íratott Tömüsvárott 
Anno 1667. jóakarója 

Kttesök Mehemet passa m. p. 

P. S. Mind is hasonlóképen gyulai bék és Mehemet pas-
sának író deákja köszöntjük kegyelmedet, hogy fejedelem ö 
nagysága ne feletkezzék rólunk is cl; a bizon éjjel nappal 
eleget fáradtunk törődtünk dolgaiban. Kérjük kegyelmedet 
is, jelentse meg ő nagyságának ne hadja héjába. Yale. etc. 

Kívüli Az Tckéatetes nemes nemzetes vitézlő Naláczynak, az 
nagyságos fejedelem vice kapitányának etc. nekünk kedves szomszíd 
jóakarónknak adassék. 
Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. köt.) 

cxcv. 

Tckéntetes nagyságos passa, nekünk jóakaró urunk. 
Isten nagyságodat hatalmas császárunk hasznos szolgá-

latára sokáig éltesse és dolgait szerencséltesse. 
Bizonyos és szükséges dolgaink végett kelletvén ez le-

veliink megadó követünket, nemzetes hídvégi Nemes Jánost, 
Háromszéknek főkapitányát és táblabiráját hatalmas, győz-
hetetlen császárunkhoz és méltóságos fővezér urunkhoz ö 
nagyságához küldenünk, ki által nagyságodat is akarván lá-
togatnunk, kívánjuk találja boldog órában. Azonban kérjük 
nagyságodat bizadalmason, követünket moghallgatván és 
szavainak teljes hitelt adván, fővezér urunk ö nagyságo előtt 
legyen oly törekedő dolgainkban, hogy követünk térhessen 
vidám orczával vissza hozzánk, melyet nagyságodnak, mint 
jóakaró urunknak minden alkalmatossággal megszolgálhas-
sunk. Istennek oltalma alá ajánlván nagyságodat. Költ Gyula 
Fejérváratt, Szent György havának 21. napján 1667. esz-
tendőben. 

Nagyságodnak jóakarattal szolgál 
Apafi Mihály m. p. 
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Jegyzet: tízorúl szóra hasonló levelet irtak a rendek is, melynek 
aláírása igy hangzik : „Költ gyulafehérvári mostani országgyűlésében 
Szent-György havának 27. napján 1667. esztendőben, nagyságodnak 
jóakarattal Volgáinak Erdélyországának három nemzetből álló 
rendei." 

Kivül: Az hatalmas és győzhetetlen császár kedves, böesületes 
ur hívének, méltóságos és nagyságos kajmekám urunk ő nagysága 
kedves tihajának, tekéntetes és nagyságos Ibrahim agának, nékünk 
kedves jóakarónknak adassék. 

Eredetje az erdélyi Muzeumban (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lév. 
XV. köt.) 

CXCVI. 

Méltóságos fejedelem nekem mindenkoron kegyel-
mes uram. 

Az szent Isten nagyságodat fejedelmi méltóságához meg-
kívántatott szükséges áldásival, s jó egészséges élettel áld-
ja meg. 

23. Mártii Fogarasban írott s Baló uram által nekem 
küldött nagyságod kegyelmes parancsolatját, 20. Április alá-
zatosan vettem, kegyelmes uram, és az miben ö kegyelmével 
való egyetértésem kívántatott, azokban semmi fogyatkozás 
nem lött; kiről ő kegyelme is tudósíthatta nagyságodat; ná-
lam ö kegyelme öt nap készülgetvén, 25. útra indúlt, eddig 
közel is érkezhetett a vezérhez, ha valami akadálya nem volt 
mert az mint az itt való emberektől érteni, csak mi könnyen is 
két hetek alatt, innét oda mehetni. Rácz Dobrin is kegyelmes 
uram Baló uramot itt érte, az nagyságodtól ö kegyelmének 
hozott levelet is megadta; kit én is kegyelmes uram ez ideig 
azért tartóztattam, ha mi bizonyost érthetek Zólyomi uram fe-
lől, nagyságodat voltaképen tudjam tudósítani. Alázatosan ír-
hatom azért nagyságodnak kegyelmes uram, Zólyomi uram 
ultima Április reggel hét órakor tájban érkezett ide. Szolgái 
Váradi György, Kádár István, Hajdú Bálás, s valami gaz cse-
lédek jüttek magával együtt mint egy huszonegyen. Innen 
az város végéig ment eleiben egy csauz, azonkívül volt nyolcz 
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török vele, kiknek hármát az váradi, az többit Kucsuk passa 
rendelte melléje. Váradról jíitt kegyelmes uram az ólai bég, és 
egy más vén török, s egy igen canis filius, magyarból törökké 
lött László György nevü tolmács ; Kucsuk is ólai béget más 
négy törökkel küldött, kik az Zólyomi ártatlanságát valóban 
ágálják, ellenben az magok megbántódását stirüen panaszol-
ják, az szerint, az mint Bethlen János uramnak megirtam. Én 
kegyelmes uram eleget beszéllettem velek udvarnál létemben, 
mivel ők is de én is minden nap feljárok ; s ugy veszem 
eszemben kegyelmes uram, a mi rajtok állana, örömest elkö-
vetnék, inert megrakodtak ígiretekkel; de alázatosan kö-
nyörgök nagyságodnak, ne hidjen nagyságod az végbelieknek. 
mert bizony nem egyez szivek sem Írásokkal, sem nyelvekkel, 
Kucsuk adott most is ajándékon Zólyominak lovat, két veze-
tékinek bejövetelekor is egyike az vala. Vezérhez expediált 
Daróczi nevü Zólyomi szolgája mellé is ők adtak kísérőket, 
az hova is, az mint végére mentem kegyelmes uram, pénzt 
nem vittek ugyan, de vádoskodást, s ígéreteket bőven ; s vajha 
ott érhetné kegyelmes uram Baló uram őket, bizony én is 
szívem szerint akarnám, úgy osztán én is hiszem, rendesebben 
esnék az vezér válasz tétele. Nagyságodnak alázatosan írha-
tom, Zólyomi uramot az kajmekán 1. Maji hivatta eleiben, az 
holott egy kicsin ideig való audientiája lött, mindjárt szállá 
sára küldte ; mely mivel igen puszta állapottal volt: ötven tallé-
rig való öltözettel ruházták fel; napjában jár ötszáz oszporája, 
konyhája rosz vagyon, igen sok mikor négy tál étket főznek, 
borocskát maga házában négy vedres általagban tart, az kor-
csomáról mikor hozathat. írhatom nagyságodnak kegyel-
mes uram, innét is az vezérhez tegnapelőtt expediálták; úgy 
hiszem kegyelmes uram, az minemű válasz onnan jün, abban 
fog megállapodni az Zólyomi dolga is. Nagyságodnak is ke-
gyelmes uram, az tidő alatt nem ártana emberét küldeni ide, 
s kiváltképen az itiú vezér kihaját, (ki igen pátronusa az 
végbelieknek) az kajmekán kihaját, és az muftit, s még az 
csauz passát is valami honoráriummal látogatni, mert azok 
szolgálhatnak, s árthatnak. Bizony kegyelmes uram, most az 
ideje, nagyságod se postáját, se hü emberét, se pénzét ne 
szánja, mert ugy lehet valami pihenése Isten után az hazának. 
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De mindazokat, tudom kegyelmes uram, az nemes országgal 
ezennel jobban értvén minden Istenes útokat módokat elkö-
vet, kire hogy Isten nagyságodat segillje, én is szüböl esede-
zem ő felségének. 

Én rólam is kegyelmes uram nagyságod igen elfeletke-
zék, mert sem Baló uramtól sem senkitől egy pénzt is nem 
ktilde, s ha az következendő kapitiháknak is az csiki adó 
után kell mindenkor várakozniok, felkopik állok. Nagysá-
godnak kegyelmes uram alázatosan könyörgök, kegyelmes 
igíreti szerint rólam is szegény méltatlan szolgájáról ne fe-
letkezzék; lám kegyelmes uram, sem úti költségemre való száz 
forintot az szokás szerint, sem az száz tallért meg nem küldé 
nagyságod. Az tolmács dolgából is alázatosan requiráltam vala 
nagyságodat, arra sem lön semmi válaszom; nekem penig 
kegyelmes uram abban módom nincsen, magam költségemen 
tolmácsot tartsak, szokás is soha nem volt. Ezek után legyen 
az szent Isten áldása nagyságodon kegyelmes uram. Datum 
Adrianopoli die 6. Maji Anno 1667. 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Dávid János m. p. 

Kiviil: Illustrissiino a • Celsissimo Principi, Domino Domino Mi-
chaeli Apaf i ; Dei gratia regni Transylvaniae Principi, partium Hun-
gáriáé Domino, et Siculorum Comiti etc. Domino mihi semper natura-
liter CJementissimo. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Krd. tört. ered. lev. XV. köt.) 

CXCVII. 

Mi Kucsuk Memhet passa. etc. (P. H.) 
Köszönetem ajánlása után, Istentől kívánok kegyelmed-

nek minden jókat, és jó szerencsét megadatni, nagy boldogúl. 
Kelleték ez levelem által megtalálnom kegyelmedet ez dolog 
felől, még ez minaptól fogva jiittek hozzám az fejedelemnek 
egynéhány rendbeli embere leveleivel együtt, hogy valami 
dolga esett neki, én is az jő szomszédságért és jó akaratom-
ért magamot ajánlottam neki, hlitös emberemet az ö dolga fe-
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löl az császár kapujára elküldöttem, ismét magam kapitiliaja 
Hoszmán agálioz; neked is értésedre adom és parancsolom, 
hogy te is az én kapitihámmal szemben légy, az urad dolgá-
ban vele együtt törekedjetek, és ottan vele együtt minden jót 
szerezzetek, de ottan az ur dolgát másra ne szerezzed az én 
emberem kivül, és ne ítiljed, mert ugy az dolog nem jól esik; 
mert az ö dolgát én felfogadtam, hanem csak az én kapiti-
hámmal jár j és fáradj, az hova kelletik, s azon kivül más em-
ber tanácsát elő ne vegyed, hanem csak az ö tanácsán járja-
tok és fáradjatok minden jó módjával; az ö szavát és taná-
csát megfogadjad és megbecsüljed ötet, attúl máshova maga-
dot ne mozditsad, az te néked mindent jó módjával értésedre 
megadja. Ha penig valami hír lészen, nagy hamarsággal Ha-
vasalföldében küldjetek az királynak levelet, az énnekem ál-
tal megküldje. Ezek után tartsa Isten nagy jó egészségben. 
Anno 1667. 

Idem qui supra m.,p. 

Tekintetes nagyságos passa. Nekem irott nagyságod 
méltóságos levelét alázatosan elvettem, és az nagyságod mél-
tóságos parancsolatja szerint az nagyságod kapitihájához el-
mentem, az én kegyelmes uram ő nagysága az erdéli méltó-
ságos fejedelem dolgából beszéllettem, minden jóval ígérte 
magát, vele együtt fáradozott is az ö nagysága dolgában szí-
vesen ; kiért az ur Isten nagyságodat sokáig hatalmas csá-
szárunk szerencséjére éltesse. Alázatosan könyörgök nagysá-
godnak, tovább is az én kegyelmes uram az erdélyi méltósá-
gos fejedelem dolgában jó törekedő lenni s elkezdett jóaka-
ratját ígéreti szerint ő nagyságához megmutatni, és minden 
gonosz akaróinak megszégyenittetésekrc előbb mozdítani, s 
méltóságos jó karban állatni méltóztassék ; kit ő nagysága az 
nemes országgal együtt kedvesen vévén, mégis szolgálja. 
Ezek után etc, 9. Maji 1667. 

Dávid sajátkezű másolata, (mely az Apafihoz küldött s május 10-ke'n 
kelt leveleibe volt zárva) az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd, 

tört. ered. lev. XV. köt.) 
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CXCYIÍI. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
26. Április fejérváratt nekem írott nagyságod kegyel-

mes parancsolatját (12. napra érkéz, én hozzám nagyságod 
Fogarasi nevű postája) alázatosan vettem kegyelmes uram. 
Ugyan azon nap id est 7. Maji, vöttem kegyelmes uram az 
Kucsuk passa és Czermeni uram leveleit is ; és mivel az passa 
ö nagysága leveléből kitanultam, magára vállalta az nagysá-
god dolgának végben vitélét, alioz képest alkalmaztattam én 
is az dolgokat. Dávid déák urammal, az Kucsuk passa ö nagy-
sága kapitihájához, ki az kajmekámnak vice hoffmcstere, el-
menvén, könyörgöttlink, az passa ő nagysága irása szerint 
vigye jó végben, az nagyságod dolgát; ki is szívesen offerálá 
magát, s az mit efficiálhatott, 9. praesentis küldvén postáját 
az passához, tudósította. Én is kegyelmes uram ugyanakkor, 
az passa levelére választ írván, nagyságodhoz való jóakarat-
ját megköszöntem, s könyörgöttem azon, tovább is az nagy-
ságod dolgaiban fáradozni s jó karban állítani méltóztassék. 
Mely Írásomnak, és az passa ö nagysága nekem irott levelé-
nek is páriáját nagyságodnak szóló levelemben includálva, 
ugyan az passa ö nagysága emberétől nagyságodnak alázato-
san megküldtem; kikkel ha ezen levelemnek nagyságodhoz 
való viteléig el nem érkeznének is, mivel Tömösvár felé járni 
kerülő, de úgy hiszem kegyelmes uram, nem késnek. Noha 
kegyelmes uram én is rövideden tudósítottam abban nagysá-
godat, miben állapodott meg az nagyságod dolga, de az passa 
ö nagysága büvebben fogja tudósítani nagyságodat; kihez ha 
nagyságod bölcs tanácsival alkalmaztatja magát, Isten után 
jónál egyebet nem remélhetünk, az mint az passa ö nagysága 
kapitihája is megmondá; de ha nagyságod attól recedál, az 
jól elkezdett dolog füstben megyen, és minden rosszat várha-
tunk. Akarám ezért nagyságodnak kegyelmes uram alázato-
san értésére adni, az nagyságod kegyelmes parancsolatjából 
értvén, hogy az ország nagyságoddal együtt követet fog ide 
expediálni, ki talám eddig is útban vagyon, jelentettem Ku-
csuk passa kapitihájának, ki is azt feleié reá, nem látja sem-
mi szükségét az követnek, ez okon, mert ha küld is nagysá-
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god; s lux nem is, de ahoz nem tartja nagyságod magát az mit 
Kucsuk passa ir most utolszor nagyságodnak, bizony semmi 
nem telik az dologban. Kérdé azt is, tudja-é Kucsuk passa az 
követ expeditioját? kire azt feleltein; eddig fogta nagysá-
god ö nagyságát is arról tudósítani; arra is kegyelmes uram 
csak ugyan az elébbeni feleletit iterálá. Mivel penig kegyel 
mes uram az Kucsuk passa nekem írt levelének is continen-
tiája az, másokkal ne közölje ez dolgot, hanem csak az maga 
embereivel, félhetni attól, ha nagyságod ötét meg nem bizza, 
hanem követje által, mások előtt is jártatja, conturbálódik 
(mely nekiek igen szokások) s egészlen elrontja az jól elkez-
dett dolgot, s egy nagy veszedelem következik. Nagyságod 
kegyelmes uram találja fel bölcs tanácsival, ha immár az az 
egy ember az nagyságod dolgait jól kezdette folytatni, ne ro-
moljék félben. Valóban jól esett volna kegyelmes uram, ha 
követ uram Kucsuk passa felé dirigálta volna, vagy ezután is 
dirigálná útját. Én kegyelmes uram azért siettettem vissza bo-
csátani az postát, ha valahol útban találja az követ uramat, 
ezen nagyságodnak szóló levelemet ö kegyelmének adja kezé-
hez, s megolvasván, alkalmaztassa ugy útját, az mint jobbnak 
irányza; ha valahol megállapodnék ö kegyelme, míg nagy-
ságod az Kucsuk passa írását elvévén, ujabb tanúsággal ér-
tetné, igen illendőnek s helyesnek ismerném lenni. Mert ugy 
az passa indignatioját is eltávoztathatnék, az dolog is jobban 
folyna, s néhány ezer tallérral kevesebb költségben is telnék 
nagyságodnak : álljon mind az által kegyelmes uram az nagy-
ságod bölcs tanácsi jó tetszésében, mi cselekedő légyen. Én 
kegyelmes uram követ uramnak az Kucsuk passa nekem szóló 
levelének is páriáját megkültem, abból is eszében veheti ö 
kegyelme, mi cselekedő legyen. Az én kicsin méltatlan szol-
gálatomban megnyugodjék nagyságod, mert valamire Isten 
segit, az alkalmatosságot el nem mulatom. Tartsa meg az 
szent Isten nagyságodat kegyelmes uram jó egészséges élet-
ben sok esztendőkig. Datum Adrianopoli die 10. Maji A. 1667. 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Dávid János m. p. 

Kivül: Az dn kegyelmes uramnak, az erdélyi méltóságos fejede-
lemnek adassék sietséggel. 
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Hátára irva : Dávicl János levele, 20. Maji hozta Fogarasi János 
portai posta. 

Eredetije az evd. Múzeumban, (Gróf Kemény József Erd. tört. ered. lev. 
XV. kötet.) 

CXCIX. 

Méltóságos tejedelem nekem mindenkoron kegyel-
mes uram. 

Alázatosan jelentem nagyságodnak kegyelmes uram, 
Baló uram Tessalonikából írt levelei tegnap érkezvén hozzám, 
nagyságodnak és feleségének írott leveleit ez levelemben inclu-
dálva megküldtem alázatosan, tudom az nagyságod posta-
mestere az feleségének szóló levelet megküldeni el nem mu-
latja, ha nagyságod parancsol felőle. Noha ez levelem meg-
írása előtt, más ugyan ezen exponens török által nagyságod-
nak küldött, s írott levelemben is alázatosan instáltam; tétes-
sen nagyságod plenaria contestatiót, kit tudom nagyságod 
megcseleködtet, de újjabban is nagyságod méltóságának sé-
relmét el akarván távoztatnom, kételenitettem nagyságod előtt 
alázatosan instálni, mivel igen nagy emberek az császár előtt, 
kik pártját fogták, nagyságod ne bocsássa rosz válaszszal 
vissza, köteles lévén nagyságod, azon főtörökökuek szávok sze-
rint is az latroknak megbüntetésére, s az ártatlanoknak oltal-
mára. Legyen az szent Isten áldása nagyságodon kegyelmes 
uram. Datum Adrinapoli die 13. Maji Anno 1667. 

Nagyságodnak alázatos méltatlan szolgája 
Dávid János m. p. 

Kiviil: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek, nekem mindenkoron 
kegyelmes uramnak adsssék. 

Eredetije az erd. Muz (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. köt.) 

cc. 
Méltóságos fejedelem, nekem mindenkoron kegyel 

mes uram. • 
Erdélyből való kijtivetelemtöl fogva ezzel együtt kegyel-
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nies uram nyolczadik levelem ment nagyságodhoz, de sem ex-
positiómra, sem instántiámra, sem alázatos könyőrgésimre 
nagyságod kegyelmes resolutióit nem vettem ; én penig ke-
gyelmes uram, mint igaz hazafia s nagyságod méltatlan szol-
gája, igyekezném kötelességemnek megfelelni, de ha megfosz-
tatom az alkalmatosságoktól, alázatosan könyörgök mint ke-
gyelmes uramnak nagyságodnak, ne tulajdonittassék nekem 
vétkül. írtam vala kegyelmes uram alázatosan nagyságodnak 
az tolmács felöl is, de nagyságod pénzt is nem külde, s nem 
is resolvála, kihez képest ö is kegyelmes uram nem szolgál-
hatott, én is penig erszényemre nem tarthatván, elbocsátottam, 
nagyságod jól tudja, én igen költség nélkül jüttem el; mert 
nagyságod is nem bocsáta az szokott mód szerint, s kegyel-
mes ígéreti szerént sem úti készületemre való száz forintomat, 
sem az száz tallért ez ideig utánam nem klildé, elhallgatom 
convention! szerint való némely rész fizetésecskémnek is elma-
rasztását, mivel nagyságod Baló uramnak is azt mondotta: nem 
tudja, voltam-é nagyságod szolgája, avagy nem. Eddig is ke-
gyelmes uram egy jancsárt kellett volna mellém fogadni, kit 
az nagyságod miá való értéketlenség nem engedett, mert én 
az magam praebendamból való részit jó szivvel megadnám, de 
nagyságod szokott mód szerint való posztóját adja-é meg, 
nemé? nem biztathatom; én is penig bizontalanságrasemmit 
is nem ígírhetek, mert látom nagyságod előtt minden irásom, 
könyörgésem unalmas. Eddig is kegyelmes uram, de kivált-
képen mostan s ezután is valóban kivántatnék, mert az nagy-
ságod méltósága s az szegény haza úgy terjedhetne s gyara-
podhatna jobban, ha sok szemünk fülünk volna, s szaporíta-
nék jóakaróinkat. Megtörtént az kegyelmes uram immár is, 
étszaka adnának néhol Isten vezérlésétől vagy reménségtöl 
viseltetvén audientiát; mivel magokat nem akarják manifes-
tálni, de mi is Dávid deák urammal együtt el nem merünk 
menni; mert ógy vagyon kegyelmes uram, az császár is 
ugyan, de az czirkálók szüntelen járják az utczákot. Innen va-
gyon kegyelmes uram, hogy az miket aperiálni akarnak is az 
olyak, kiket mi nagyságod kegyelmességével biztatunk, el 
kell múlni s idején korán nem tudjuk nagyságodat tudósítani. 
Az Kucsuk passa kapitihája. az budai vezér tihaja is, éjszaka 
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hivatott szállására, s csak Isten tudná megmondani, ök is, de 
mi is mi némti félelemmel voltunk. Kegyelmes uram, bizony-
nyal tudja nagyságod oly practica politia vagyon ez nemzet 
között, hogy keresztyén ember sok üdőkig nem hiszem kita-
nulhatná. Többek is ottan-ottan beszélgetnének velünk, de az 
jancsárnak nem léte miá el kell múlni, ugy áldjon meg Isten 
kegyelmes uram, igazsággal irom meg nagyságodnak, hét 
vagy nyolcz sing gránát posztónak megadásával néhány 
ezer tallér érő haszna lehetne nagyságodnak s az szegény 
hazának. IIa nagyságod kegyelmes uram szánja az költséget, 
nincs mit tennem; az igaznak megírására köteles vagyok. 
Nagyságod vérét s az szegény haza romlását szomjúhozta, 
valaki nagyságodat az ide való adakozástól tilalmazta; mert 
kegyelmes uram az nemzet hü, igaz, kész szolga, halált is 
szenved, csak lássa az adomot, de ha nem, egészlen mind el-
lenség. Nagyságodnak alázatosan írom, Zólyomi 20. Maji öltö-
zött ki az gyászból, veresben; valóban sok rosz ember bizta-
tói vadnak, de nem ebben áll az ló halál ; csak tudjunk imád-
kozni s azonban az erszény száját is nyissuk meg, mint az 
előtt is alázatosan megírtam volt nagyságodnak, megáldja Is-
ten nagyságodat s az szegény hazát. Alázatosan könyörgök 
nagysádodnak, azt az okot cancellarista deákjával ne irassa 
nagyságod levelében az törököknek, hogy az ország megide-
genedett nagyságodtól, (melyet én immár két rendbeli nagysá-
god leveleiből értettem), és hogy csak az adót is nem tudja 
nagyságod felszedetni rajtok; mert egészlen nagyságod el-
len magyarázták s azt felelik reá, küldenek olyant, az kit 
mind kedvellenek s mind fel tudja az adót szedni. Nagyságo-
dat hosszas írásommal alázatosan követem ha az is az füstben 
megyen, mint az többi, nem tudom azután mi cselekedő lé-
gyek. Örvendetes hírek hallásával áldja és látogassa az szent 
Isten nagyságodat kegyelmes uram. Datum Adrinapoli die 25. 
Maji 166". 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Dávid János m. p. 

Kegyelmes uram Baló urain felől mostanában semmi 
bizonyost nem értettem, nagyságodnak ez előtt is alázatosan 
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megírtam volt. Postáját, hü emberét, pénzét se ne szánja, se 
ne kémélje, mert kegyelmes uram minden dolgokra azok ál-
tal mehetünk elébb. 

Bár az az jámbor is azont eseleködte volna kegyelmes 
uram, kit nagyságod az budai vezérhez küldött volt, az mit 
Csennem uram, de nekem semmit is nem írt s nagyságod pa-
rancsolatja nélkül semmihez nem is merék fogni; vagyok 
csak szörnyű tribulatiöban, mert sem ország, sem nagyságod 
akaratját nem értem, s sok felől kérdik penig, mi dolog, mit 
várunk, mit akarnak, s mi az oka hogy aluszunk. 

Kivül: Illustrissimo ac Celsissimo Prineipi Domino Domino Mi-
chaeli Apafi; Dei gratia regni Transylvaniae Prineipi, partiam Hun-
gáriáé Domino, et Siculornm Comiti etc. Domino mihi naturaliter sem-
per Clementissimo. 

Hátára irva: Dávid János levele, hozták 10. Junii Anno 1667. 
Dévára. 
Eredetije az erd. Muz, (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. köt.) 

CCI. 

Isten nagyságodat rövid időn kívánatos örömre juttassa 
kívánom. 

Noha kegyelmes asszonyom csak ez előtt egynéhány 
napokkal irtani vala Fogarasi János uram által nagyságod-
nak, mindazáltal ez alkalmatosságot sem akarván elhagyni, 
rövideden alázatosan akarék nagyságodnak irnom. Mint ez-
előtt is irtam vala kegyelmes asszonyom nagyságodnak, még 
itt semmi bizonyos nem liallatik, nagyságtoktúl sem lévén 
sennnirül való parancsolatunk, majd elig tudjuk magunk is, 
kapitihája urammal ö kegyelmével, mihez kellessék tartanunk 
magunkat; az vigyázásban, az mennyiben Isten tudnunk en-

.gedte, hátra nem hagyunk, csak hogy mivel nagyságtoktúl 
nincs is instructiónk reá, kihez kellessék Isten után folyamod-
nunk, kihez ne, itt némelyeidül magoktúl vigyázatlansággal 
vádoltatunk. Tegnap is az budai vezér kapitihája majd töb-
bire pirongatódzék, hogy ő neki az ura miket ír nagyságtok 
s az országnak nagyságtokhoz való hidegsége felől, mi mégis 
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aluszunk. Mi kegyelmes asszonyom sok kapukat járni, az el-
méket eonfundálni nagyságtok liire nélkül nem merjük, vá-
runk mindenekben csak nagyságtoktúl. Azonban kegyelmes 
asszonyom nem tűrhetem, hogy ne említsem szomorúan, ka-
pitihája uramnak ő kegyelmének talám minden kapikihák fe-
lett való rendeletlen ide jövetelét, kit mindeneknél jobban Is-
ten s ö kegyelme maga tud ugyan, de ha ki csak külsőképen 
tekinti is meg, bizonynyal méltó szánakozásra, mely miatt csak 
ez előtt harmad nappal micsoda becstelenségen ment légyen 
által ö kegyelme, méltó lőtt volna eltávoztatni, annyiban is 
nagyságotoknak az maga méltóságát s az szegény haza tekin-
tetit az ö kegyelnie személyében őriztetni, mivel az kadi 
passa híre nélkül ö kegyelmére véletlenül reá küldvén, csak 
egy rósz szállás miatt gyalázatoson hurczolák fel ő kegyelmét 
az kadi házához, mely bár ok nélkül történt légyen ő kegyel-
mén, de az dolgot nem tudók külömben vélekednek, az ellen-
kezők örülnek; mind ezeknek főbb okát (mint sokszori ö ke-
gyelme panaszából értem) az nagyságtok ö kegyelmére ára-
dandó kegyelmességének ennyi időre való haladása s abból 
származott tehetetlenség, mely miatt ö kegyelme a régi jó és 
jámborok szokása szerint sok dolgoknak segéthetésére jan-
csárt nem tarthat, kihez köttetett ez országokban az követek, 
kapikihák bátorságos életek, ennek hasznos voltát ennek 
előtte való időkben némelyek micsoda illetlen okokra nézve 
töttek légyen le, magok tudják; itt ugy láttatik bizony mind 
nagyságtok méltóságának, mind szegény hazánk némely dol 
gainak tartása segéthetné. Tolmácsa sincs ö kegyelmének mint 
más kapikiliáknak volt; ennek is oka csak az, hogy ez felöl 
való sok rendbeli Írásira is ö kegyelmének mind eddig sem adott 
nagyságtok sennni választ, én penig kegyelmes asszonyom igaz 
dolog, mivel kötelességem kívánja, valamiben nagyságtok 
méltóságos parancsolatját veszem, bizony magam el nem von-
zom, sőt hűséggel igyekezem mindenekben : mindazáltal elöt-. 
tem lévő hivatalomat is azon kötelességem szerint bizony azt 
akarnám, continuálhatnám, kívánván én is mentül hamarébb 
szintén ugy mint más keresztyén felebarátom szegény hazá-
mat. Az jancsárnak penig kegyelmes asszonyom az kapitihák-
tól járandó praebendán kiviil az fejedelmektül posztó szokott 
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járni, ha annak is megküldetésében bátorságos lehetne kapi-
tihája uram ö kegyelme, bizony örömest fogadná. Baló László 
uram ö kegyelme felöl még semmi hírtink nincsen; az budai 
vezérnek tegnap előtt érkezett egy rendbeli levele az kajme-
kámhoz, az magakapitihájáhozpenig tegnap; mit irt légyen, 
még nem érthettem ; ezután mit hallhatok, vehetek eszemben, 
első alkalmatossággal mindeneket nagyságtoknak megírok. 
Legyen Isten vezére nagyságtok minden dolgaiban. Drinápoly 
25. Maji Anno 1667. etc. 

Nagyságod méltatlan szolgája 
Rosnay Dávid m. p. 

P. S. Az bejött ur kiöltözött az feketéből 20. Maji. 
Kivid : Az erdélyi méltóságos fejedelem asszonynak Ö nagysá-

gának etc, Ne!<em kegyelmes asszonyomnak adassék. 

Eredetije az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört ered. luv.. XV. kőt.) 

CCII. 

Kegyelmes uram. 
Az ur Isten nagyságodat sok esztendőkig éltesse és sze-

rencsés napokkal bolgitsa. 
Akarám nagyságod értésére adni jövetelemet, Isten ke-

gyelmcsségéből Lippáról tegnap jöttem ki, ha Isten velem 
lészen, ma Jóftire jtivök hálni. Istennek hálá minden jó vá-
laszszal bocsátott el a vezér, de minek előtte én nagyságodhoz 
érkezném, akarám nagyságodnak értésére adni, tegnap Lip-
páról, hogy kiindultam, Zólyomi uramnak egy szolgája az 
mely csauszt az váradi tökéletlen passa adott volt melléje, 
azzal együtt ment el; az mely debreczeni emberek két sze-
kérrel elmentek volt vele, azok is most mentek vissza avval 
az szolgával együtt; az az Zólyomi szolgája leveleket viszen 
sokat magával s két szépet egyet mást is viszen, tegnap Je-
nőig ment, Debreczenben megyen, onnét az asszonyához me-
gyen. Én nekem az tetszenék (mindazáltal nagyságod bölcs 
ítéleti) nagyságodéindjárást igen postán küldene egy embert 
olyant el, az ki fogyatkozás nélkül az dologban járna el, még 
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ott érné azt az Zólyomi szolgáját s csak várná meg, hogy 
jönne ki Debreczenböl. mind az levelek és egyctmással együtt 
hozná el; azokból az levelekből kitalálhatná az ember, mi 
aránt legyen dolga és szándéka. Azt az két debreczeni em-
bert is az debreczeni biróval együtt hozatná el nagyságod, 
azok is lehetetlen ne tudnának valamit, mert ilyen állapotban 
az embernek az atyjának is nehezen kell hinni. Más emberét 
ismét nagyságod ugyan postán küldené az szathmári kapitány-
hoz, hogy ha valamint az Debreczenbe menő nagyságod embere 
nem találná azt az szolgát, kéretné nagyságod vigyáztatna rá, 
ne adhatná kezében az leveleket Zólyominénak, hanem mind 
levéllel együtt küldené nagyságod kezében ; tudom nagysá-
godért, ha emberséges keresztyén ember lészen, meg is csele-
keszi. Mindazáltal álljon az nagyságod kegyelmes tetszésén, mi 
tevő lészen, én nekem így tetszenék; mert ha mezőn találtam 
volna, ha nem tudom mint lehetett volna is, nem vitte volna 
el azt az levelet. Az mely embere Kucsuk passának nagysá-
godhoz fel ment most, ha ez levelem ott éri, ne bocsássa el 
nagyságod addig, míg felérkezem. Én kegyelmes uram Tö-
mösvár felé jöttem a kedvért', hogy ott is két felé hallgat-
hassak ; onnan elindulván, útamban ére utói Kacsuknak 
egy embere, kit nagyságodhoz küld valami ráczok dolgá-
ból, velem együtt jött eddég, tudom immár el sem marad, 
akarnám ha Bethleni János uramat ott találnám nagyságod 
mellett, hadd értené ő kegyelme is az vezér mi válasszal bo-
csátott ; mindazáltal ha ö kegyelme ott nem lészen is, annak 
utána értésére adhatja nagyságod. Adja Isten nagyságodat 
találhassam jó egészségben. Datum in Kápolnás die 28. 
Maji 1667. 

Nagyságod méltatlan alázatos szolgája 
Cserei György m. p. 

Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ö nagyságának etc. 
nekem kegyelmes uramnak irám 

Hátára jegyezve-. A. 1667. 29. Maji Fej érv árra érkezett Cserei 
György uram levele budai vezértől jövő útjából. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. köt.) 
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CCIII. 

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek mint uramnak, 
kívánatos sok jókkal látogassa Isten kegyelmedet. 

Zihaliról vissza érkezvén Somlyóra, hammar érkezék 
váradi passának Gencz Mehmet aga főrenden lévő embere 
íized magával, a passának s Mutovelinek. a fővezér praefcc-
tusnak levelivel. A passa azt irja, nem vígezte ö azt követje 
által Erdélybe, hogy Sómlyora jöjenek tractára, hanem Gyalu 
városát kívánta tractáló helynek. Mutovelji, az fővezér Várod 
körül lévén, városinak ország adajáért, Ugrai uramtól elfo-
goít rabok felől ir, hogy elbocsássom, s mi formán ír azon do-
logról, kegyelmednek indusában elküldtem in specie leveleit; 
melyre az ide jött törökeknek választ addig nem adok (noha 
várja) valamíg kegyelmed ezekről az fővezér városinak vá-
laszt nem tészen, mely szerint én is irjak választ nekiek, ha-
nem itt tartóztatom őket. Az rabok felöl is kegyelmed irjon 
kik az adóért arestumban vadnak. A mely somlyi katonákat, 
az urunk szolgájával elfogtak volt, a kegyelmed írása szerint 
a passára reá irtam felölök, kiket elbocsátván ajándékokkal, 
Debreczenbe mentenek a postával; a mely katonán seb esett, 
Szent-Jóbra küldték volt gyógyítani, azt is vissza küldték sze-
kérén Somlyóra. Csáki uramnak ö nagyságának szóló levele 
is elérkezett, melyet kegyelmednek elküldtem. A kegyelmed 
kijövetelinek oly nagy híre volt egész Magyarországban, hogy 
a fölföldi véghelyekből: Szendröből, Fülekből, Ónodból, Ecsed-
bül mind felültek a vitézlő rendek s a Tiszán által jöttek, 
Szathmáron is nagy készülettel voltak; Szolnok vármegyei 
határhoz jöttek a szathmáriak; kegyelmed felöl sok véleke-
déssel voltak, mindenütt erősködtek. A váradi passa azt gon-
dolván, hogy a magyarországi liadak Várod ellen conspiráltak 
volna, Szent-Jóbban kiszállott ő ís. Ezzel tartsa Isten kegyel-
medet jó egészségben. Datum in Somlyó die 7. Junii 
Anno 1667. 

Kegyelmednek kész szolgaja 
Franciscns Olos. m. p. (Olasz) 
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P. S. A török mindenik faluból, minden háztól egy-egy 
gazdát kér, fejszével, kapával a vármegyéken, Szent-Jóbra; 
a mint referáltatik Adon várát akarják elrontani. Kegyelme-
det erről ujabban tudósitám, de a passa nyilván maga kísett 
felesed magával. 

P. S. Az mely Erdélyben bemenő követ felől írtam vala 
kegyelmednek ez napokban, kérdeztem Gencz Mehemet agát, 
mi végre ment be s micsoda leveleket viszen urunkhoz; meg-
mondá sub rosa, hogy urunktól ö nagyságáiul azt kívánják, 
ha fejedelemsígiben megakar maradni, hadjon békét a Va-
rodhoz hódolt faluknak a partiumban, ne erőltesse semmi adó-
zásra őket. Kegyelmedet kírem HusztrúI a somlyai németeket 
bocsássa vissza Somlyóra; mert a mint az alkalmatosságok 
mutatják, nagyobb szükségünk vagyon Somlyón réájok, hogy 
sem Huszton. 

Kiaüli Spectabüi ac Generoso Domino Dionjsio Bánfi de Lo-
BOncz, Celsissimi Principis Consiliario intimo. Omniumque Confhiiorum 
Partium Generáli etc. Domino mihi plurimum obscrvandissimo. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. kötet.) 

CC1V. 

Tekéntetes és nagyságos, nekem jóakaró uraim. 
Isten nagyságtokat, s kegyelmeteket boldog szerencsés 

hosszú élettel áldja meg, kívánom. 
Akarám nagyságtokat s kegyelmeteket tudósítani, miben 

állapodott légyen meg eddig itt az urunk ö nagysága s az or-
szág dolga. 6. praescntis érkezvén be ide Drinápolyban, mind-
gyárást másnap szemben lőttem az kajmekámmal, kit is urunk 
ő nagysága s az ország nevével köszöntöttem, s az leveleket 
megadtam. Annak utána kérdezkedvén tőlem, mi okbúl kül-
dettem ide, instructióm szerént megmondottam, kit de verbo 
ad verbum megírni história volna. Sok beszélgetési után bo-
csáta azzal: jól vagyon az dolog, te is itt vagy, Zólyomi itt 
vagyon, álljatok szemben, s az melyiteké lesz az igaszság, 
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megítéljük. Másnap ismét, úgy mint tegnap, újobban felhívat-
ván megmondá, hogy az leveleket, mind az magának szólót 
s mind az császárnak szólót, megfordittatta, császár kezében 
adta, az császár megolvasván azt mondotta, nem kellett volna 
az országnak és az fejedelemnek azon úgy megindúlni, hogy 
ez az ember ide jött, mert egy emberért egy országot s feje-
delmet ö hatalmassága meg nem háborít, hanem emberit kell 
kiküldeni, az ki mennjen végére, vötték-é el jószágát ennek az 
mi törvényünknek s kánonunk ellen? ha elvötték, megadják-é 
ncm-é? ha megadják, ha kedve lészen hozzá, menjen ki s 
bírja, s ha itt akar maradni, el nem űzi erővel, hanem ö is el-
élhet itt, az mint hatalmas császárnak több szolgái; inert nem 
illik császári méltóságához, hogy az ki ö hatalmassága lábai-
hoz folyamodik, elűzze. Kihez képest én mentvén, az meny-
nyire Isten tudnom adá, mind az fejedelmet ö nagyságát s 
mind az országot az ö hamis vádja ellen, arra fokada ki az 
kajmekám : meglásd mit beszélesz, követ vagy, hazugság-
ban ne maradj hatalmas császár előtt; úgy két dologban vét-
kezel ; egyik hazugságban maradsz, másik az , meglátszik 
liogy törvénytelenül vöttétek el jószágát. Kire én megnion-
dám, hogy én nem hazudok, mert én maga keze Írásával bi-
zonyítom mondásomat. S azonban megbúsulván, mentest 
utána kiilde Zólyominak s felliivatá, s ott szemben lévén 
mindketten, kérdé tőle: az te jószágodat miért vötték el ? 
Nem egyébért, mondá. hanem hogy hatalmas császárnak igaz 
híve voltam. S mondá az kajmekám, de lehet valami más oka. 
S mondá ismét Zólyomi, nem tudom én nagyságos uram 
semmi okát, az mint nem tudom, miért fogtak volt meg, úgy 
nein tudom azt is, miért vötték el jószágomat. Azonban mondá 
az réznek az kajmekám : olvasd cl az supplieatióját s az el-
olvasó, melynek tenora ez vala: az kapitányságát s két kas-
télyát vötték el törvény nélkül. S tőlem kérdé, miért vötte el 
az fejedelem ennek az jószágát? s én mondám, nagyságos 
passa, az fejedelem nem vötte csak egy talpalatnyi földét is el, 
hanem maga adta el, kit ugyan ott az maga contractusával 
meg is bizonyíték. S mondá az kajmekám, ismered-é azt az 
írást s pecsétet, s mondá Zólyomi, ismerem. S te adtad-é azt 
az levelet? s mondá, én adtam, de kételen voltam vele, mert 
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féltem, hogy megfognak magamat is, s jószágomat is elveszik; 
de azt is megállítottam, hogy hamisság. Több sok szók is vol-
tak tovább egy óránál; kérdezkedett törvényünk s canomink 
felöl, s az jószág az urak holta után mind fiat leányt illeté, 
vagy csak fiat, kire is megfeleltem; végtére azzal bocsáta, 
no immár érteni az dolgot, elmehettek. Kihez képest eljővén 
mindketten, az elöjárást neki nem engedtem, hanem alá jővén 
midőn lovamra ültem volna, ujjobban hivata az kajmekám. s 
monda : Én csudálom, hogy ezek az két atyafiak veszekedvén 
az jószág felett, az ország s fejedelem elegyítette bele magát, 
idejöttetek perelni, te az országtál jöttél-é, fejedelemtül jöttél-é 
vagy mindkettőiül? kire mondék, mind fejedelemtül s mind az 
országtúl jöttem,mivel megértette az ország s az fejedelem, hogy 
ezzel vádoskodnék ez, hogy ö tüle törvénytelenül vették el az 
jószágot; azért kellett engemet ide küldeni hatalmas császárunk 
fényes kapujára, hogy megmutogassam vádjának hamis vol-
tát, az mint meg is mutattam. Azonban ott tovább is sokat 
beszélgetvén szokások kivül, mondá. Nó menj el, készíts em-
bert és irj az fejedelemnek; én is irok, az hatalmas császár 
emberét is küldöm ki, mennjen végére, vötték-é el az ti törvé-
nyetek s canonotok ellen jószágát; ha elvötték, adják meg; 
neki is parancsolom, küldje ü is emberét, hadd lássák meg; 
te is addig itt légy veszteg. Kihez képest kelleték kiküldenem 
urunkhoz ö nagyságához, egyszersmind irván nagyságtoknak 
s kegyelmeteknek is. Azért nagyságtok s kegyelmetek is oda 
kinn is folytassa oly formában az dolgot, valamint hazugság 
ne találtassék én bennem. Azt kell ennek megmutogatni, hogy 
az mely jószágot Zólyomi per contract um az húgának adott, 
de jure is illette volna, másik az, hogy nem kétetenségbül 
adta, hanem atyafiságos compositio szerint, harmadikat, hogy 
az fejedelem sem az ország nem vette el az jószágot, hanem 
maga adta. Ha penig privátus ember valaki valamiét elvette 
törvény nélkül, azt mentest az mi törvényünk szerént eliga-
zítjuk. Noha én ezeket mind megmutogattam itt az kajme-
kám előtt, de még is hogy magát inkább menthesse azután is, 
azért küldi császár emberét, hogy az lássa meg. Kívántatik 
azért ehez, hogy maga az udvarbiráját és tisztviselőjét hi-
vassa elé ö nagysága, azokat eskessék meg az török előtt, 
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bogy ha az fejedelem vötte-é cl az jószágot, vagy maga adta, 
s most, ki számára vagyon az hunyadi jószágnak fele, az ki 
Zólyomi számára jutott volt (mert itt azzal vádoskodott, hogy 
neki egy talpalatnyi jószága is nem maradott, azért kellettel-
jtínni), hogy azoknak szájábúl hallván, hadd tudjon ide bizo-
nyost reportálni. Ezeknek az feljebb megirt dolgoknak sum-
mája s lelki értelme: hogy az kajmekám mi pártunkon va-
gyon, és hogyha meglészen az, az mit Kucsuk irt urunknak ö 
nagyságának, mert az már ő közöttök conclusum, infállibiliter 
hiszik meglenni, mivel én úgy hiszem, arrúl assecurálta isiiket 
az Kucsuk tihaja arról; de ha azt urunk ö nagysága az ország-
gal együtt meg nem adja, valamiképen most mind urunknak 
ö nagyságának s mind az országnak jóakarói az kajmekám 
s az kihaja, s mellette lévő belső emberek, bizony szintén 
úgy ellenségi lesznek; félő hogy actum erit de nobis. Azt 
peniglen én úgy értem, in paratis kívánnák, noha cn előt-
tem még eddig nem is említette sem az kajmekám sem az 
kajmekám-tihaja, hanem csak az Kucsuk tihaja által forgat-
juk az dolgot. Azért eddig az dolog ebben vagyon; immár 
nagyságtok s kegyelmetek bölcs Ítéleti, mit fog követni s ne-
kem parancsolni az mi kegyelmes urunkkal együtt. Az vezér-
hez én még nem mehettem, mivel az dolgot, mihelyt ide ér-
keztem, mindjárt elővették, sine mora hatalmas császár elei-
ben vitték, (nem lévén módom magamnak császári ajándék 
nélkül az szemben léteiben) kihez képest nem ítéltem illen-
dőnek lenni, hogy az ő igazításokat megvetvén az vezérhez 
kivánkozhassam, nem adván magok arra való alkalmatossá, 
got; másik az, ha magamtúl olyant tentáltam volna, netalám 
mind az fejedelmet ö nagyságát s mind az országot nagyobb 
költségben és disgratiában hajtottam volna, s magamat ve-
szedelemben ; holott mar csa szár szájábúl kijött, hogy ujob-
ban kaftánt s confirmátiót küld ö nagyságának, ő nagysága 
semmit ne gondolkodjék, de subintellective, ha az Kucsuk ál-
tal tractálandó dolog meg lészen ; de továbbára Zólyomi dolga 
úgy is mint lészen, még eddig nem bizonyos, ennek utána 
arra is gondom lészen. Azért nagyságtok s kegyelmetek az mi 
kegyelmes urunkkal ö nagyságával discurálván, minden dől. 
gokrúl punctim tudósítson. Ha úgy fog tetszeni, én az vezér-
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hez is bizony kész vagyok elmennni, csak legyen mivel, de 
üres marokkal bajos s káros is. Igaz dolog, az mely pénzt én 
hoztam, annak mégjobb része megvagyon, de úgy hiszem arra 
az portára igen kevés, mindazáltal ha itt Isten engedelmébül 
az dolgot jól véghez vihetnők, talám nem volna szükség má-
sutt tentálni. Az bizonyos, itt nem eselekesznek vezér híre 
nélkül semmit; de mivel ez már czászár előtt forgott, ott nem 
fog megváltozni, értésére adván, hogy szemben állatván ben-
nünket, megértették mind két részről az dolgot, de mégis prop-
ter bene esse császár emberit küldöttek ki, az ki maga min-
deneknek bizonyosan végére menvén, reportálta az dolgot. Én 
tovább ez ideig az dologban még nem procedá Ihattam, ha mire 
Isten ö felsége tovább is segíl el nem múlatom, kívántatván 
csak az, nagyságtok kegyelmetek az dolgot vegye jó consi-
deratióban, engemet mindenekről tudósítson, s ez oda menő 
törököt male contentus vissza ne bocsássa. Én megvallom most 
is mint expeditióm közben efféle dologban többször nem for-
gottom ; ha mi vétek az dologban esik (kitől Is'en oltalmazzon) 
nem egyébnék, inexperientiámnak tulajdonittassék; egyéb 
iránt valamit csekély elmémmel felérek, Isten segedelmébül 
elkövetni el nem múlatom, kívánván, találja ez levelem nagy-
ságtokat s kegyelmetek szerencsés boldog órában, vidám or-
czával. írtam Drinápolyban die 9. Junii Anno 1667. 

Nagyságtoknak s kegyelmeteknek jóakaró atyjafia, kész 
szolgája 

Nemes János m.'p. 

P. S. Mi válaszszal fognak engem innen elbocsátani s 
Zólyominak mint lészen dolga, ennek az töröknek vissza-
jövetele mutatja meg, én az alatt azon leszek, mások által 
svadeáltassam az visszajőve telét mind ígírettekkel s mind 
ijesztéssel. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erclély tört. ered. lev. XI'. köt.) 
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ccv. 

Méltóságos fejedelem, nekem mindenkoron kegyelmes 
uram. 

Az szent Isten nagyságodat kegyelmes uram szegény 
megromlott hazánk oltalmára boldog uralkodással áldja meg. 

Kegyelmes uram alázatosan jelentem nagyságodnak, 
követ uram 6. praesentis érkezvén ide, septima ebéd előtt az 
kajmekánnal ö nagyságával szemben lött, kit is elsőbben in-
structiója szerint köszöntvén, azután követségének okát de-
elarálá, megadván az nagyságod és ország leveleit ö nagysá-
gának. Ugyan ezkor több beszédi után ígéré magát arra az 
kajmekán, hogy Zólyomi urammal főkövet uramot szemben 
állatja, s voltaképen megakarja tudni az fennforgó dolgoknak 
igaz voltát; melyet octava praesentis effectuála, mert követ 
uramot felhívatván, Zólyomi urammal szemben állata, és su-
plicatioját előttünk elolvastatván, azt kérdé tőle, miért vették 
el jószágodat? Kire Zólyomi ezt feleié. Ezért mert eleitől fogva 
az császárnak igaz híve voltam. Erre mondáaz kajmekán : ta-
lám más valami egyéb oka lehetett? Zólyomi ez szavaira az 
kajmekánuak, nem tudómmal felele. Ezek meglévén, követ 
uram is az Zólyomi contractusát elővévén, azzal compro-
bálá, nagyságod el nem vette jószágát, hanem az minémü al-
kalmok volt Barkócziné asszonyommal, az szerint oszlott fel 
mint atyafiak között, s nagyságod egyik félt is abban nem im-
pediálta. Itt Zólyomi fogá arra, kételen volt contrahálni, mert 
félt attól, ha nem contrahál, jószág nélkül is ellészen s fog-
ságra is jut, egyébiránt az az jószág oly volna, mely külöm-
ben nem illetné Barkócziné asszonyomat, hanem csak az ő 
halála után, kinek is igaz voltát Huszton lévő leveleivel com-
probálhatná. Mely assertiója ellen követ uram az káptalanban 
kőit levelet producálván, declarálá nem ugy lenni az dolgot, 
hanem hogy mindkét ágat egyiránt illessen. Erre lön ilyen 
objectiója az kajmekámnak, miért hát ha úgy vagyon az do-
log, eddig az léány nem bírta azon jószágot ? felelet, nekünk 
olyan törvényünk vagyon, az leányoknak férhez való adások 
után szoktak jószágot kezekhez bocsátani, azelőtt nem. Vol-
tak kegyelmes uram több szók is, de én azokkal nem akar-
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ván nagyságodat terhelni, az dolognak meritumát akarám 
csak megírni. Ezek után monda, kegyelmes uram, az kajme-
kán, ez dolog hogy nyilvábban kitessék, én is emberemet 
küldöm bé, magad is azt cselekedd, Zólyominak is megparan-
csolom, ő is emberét küldje, hogy az én emberem jelenlétiben 
az fejedelem megértetvén az dolgot, jtijön plcnaria informati-
óval előmben, ígérvén kegyelmes uram magát az kajmekán 
arra, Isten oltalmazza attól, hogy szokott törvényes rendtartá-
siban se nagyságod méltóságos személyét se az országot meg-
bántsa. Consideratióban kell venni kegyelmes uram, az hu-
nyadi jószágon kiviil semmi egyéb oly dolgok derék di-
scursusban nem forgottak eddig; ezután nem tudom mire 
fakadnak ki. Azt penig kegyelmes uram nagyságod az be-
ment török szeme láttára elhitetheti, Zólyomi tiszfartója, s 
azon jószág beliek fassióik által, nagyságod csak egy talpa-
latnyi földét is el nem vette, hanem ma is Zólyomi manu-
teneálja, mert kegyelmes uram, ö nem szégyenlé az kaj-
mekán előtt azt hazudni, nagyságod elvette, s mikor eljütt is 
nem birta. 

Három rendbeli nekem szóló nagyságod kegyelmes pa-
rancsolatját is, kegyelmes uram, követ uram idejövetelének al-
kalmatosságával alázatosan vettem ; nagyságod megnyugod-
jék kegyelmes uram rajta, nagyságodnak s szegény hazám-
nak valamire Isten segít tökéletes hűséggel szolgálni el nem 
múlatom. 

Kucsuk passához küldött nagyságodnak szóló levelem-
nek megküldésének alkalmatosságával, mit írt legyen nagy-
ságodnak ő nagysága, követ urammal szükséges volna meg-
értenünk, nagyságod méltóztassék tudósítani. 

Az debreczeniek kegyelmes uram eljiittek vala, mind 
magok részekről s mind a papokéról válaszok lévén, megtér-
tek ; eddig ha békességes utjok volt, nagyságodhoz el is me-
hettek. 

Baló uram jüvetele felől kegyelmes uram semmi bizo-
nyost nem írhatok, még az Zólyomi fővezérhez ment Daróczi 
nevü szolgája is meg nem jttve. 

Követ uramnak kegyelmes uram mind addig is itt kell 
lenni, miglen az nagyságodhoz expediált török vissza jün. 
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Ezek után jó egészséges hosszú élettel áldja meg Isten nagy-
ságodat. Datum Adrianopoli die 10. Junii Anno 1667. 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Dávid János m. p. 

Kivül: Illustrissimo ac Celsissimo Principi Domino Domino Mi-
chaeli Apafii, Dei gratia regni Transylvaniae Principi, partium Hun-
gáriáé Domino et Siculorum Comiti etc. Domino mihi naturaliter Cle-
mentissimo. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. köt.) 

CCVI. 

Méltóságos fejedelem, nekem mindenkoron kegyelmes 
uram. 

Az szent Isten nagyságodat üdvességes áldásival, jó 
egészséges élettel áldja meg, neve dicsőségére s szegény, 
romlott hazánk oltalmára. 

Elébbi levelemet elvégeztem vala kegyelmes uram, azon-
ban érkezék Kassai uram, ki is követ uramnak szóló nagysá-
god levelét, Kucsuk passa nagyságodnak írott levelének pá-
riájává! együtt megadá. Immár kegyelmes uram az pénz egy 
részinek erogatiója meglőtt vala, azt nem retractálhattuk; 
mert adtunk az kajmekámnak tallér 1000, kihajának tallér 
500, kapuzlár tihajának, ki Kuesuk pas-a kapitihája, tallér 
300, csausz passának tallér 100. Az reznek tallér 100* Az 
budai vezér kapitihajának tallér 100. In summa erogáltam 
tallér két ezer százat. Mivel penig kegyelmes uram az kaj-
mekám azelőtt megmondotta vala, nagyságodhoz expediál 
az Zólyomi dolga végett, 11. Junii Dimi Duka nevű hely-
ről, az hova is az császárral együtt kiszállott sátorokban, 
az nagyságodhoz menendő csauszt hozzánk küldötte, azt pa-
rancsolván, hogy az kit nagyságodhoz az törökkel expediálni 
akarunk, kimennjen hozzája, az hova is kegyelmes uram én 
György deák urammal együtt mentem el; épen ötöd napig 
lévén ott, miket tentáltunk, György deák uram nagyságodnak 
voltaképen tudja referálni; hosszas leírásával az ott agitálta-
tott dolgoknak nagyságodat terhelni szükségesnek nein ltil-
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íem. Ötöd napján kegyelmes uram az kajmekán behivata ben-
nünket, s megértvén, liogy György deák uram megyen nagy-
ságodhoz, ezl mondá: az levélben is megvagyon irva, de szó-
val is megmond az fejedelemnek, az Zólyomi elvött jészágit, 
kiket ezelőtt liósz s harmincz esztendőkkel is bírt, császár 
parancsolja megadassa ; ha megadatja, velünk együtt hatal-
mas császárunk hűségében megmarad; ha penig meg nem 
adatja, lássa. Ez szavait kegyelmes uram háromszor elmondó, 
s meg is kérdé György deák uramtól, ha érti-é. Ezután ke-
gyelmes uram az nagyságodhoz menő csausznak az levelét ke-
zében adván, elbocsátá. Az előtt szólottunk vala kegyelmes 
uram az kapuzlár tikajának, ha lehetséges juttassa kezünk-
ben az nagyságodnak menendő levelet, fordíttassuk meg itt, 
mert vagy lesz nagyságod körül olyan, az ki megfordítsa, 
vagy nem, de szerit nem tehettük; azt penig az végre akar-
tuk volna, tanulhattuk volna ki, mihez alkalmaztassuk ma-
gunkat, s mit is vehettünk volna eszünkben, de nem vehetők 
reá őket. Az Kucsuk passa kapitihajának is kegyelmes uram 
György deák urammal jelentettük, micsoda az nagyságodhoz 
küldött levelében kívánsága, kire azt feleié: nem tizenkét 
hanem tizenöt ezer arany kívántatik; ezt jelentettük kegyel-
mes uram az kajmekán tihajának is, ki is kegyelmes uram 
azt mondá: az tizenöt ezer aranyon kivül császár számára 
tíz ezer arany kívántatik. Ezen kegyelmes uram valóban meg-
indulánk, s valóban búsultunk mind ketten, hogy láttuk Ku-
csuk passával nem egyezni őket. El végtére kegyelmes uram, 
mikor elakartak volna bocsátani, ezt mondák: írjuk meg 
nagyságodnak, az mit Kucsuk passa irt nagyságodnak, azt 
adja meg nagyságod, s meg lesz az confirmatio. Mi kegyel-
mes uram liatisseref'et emlegettünk, mely oly levél, kit az 
vezér consensusából írnak s ö pecsétli meg is; de arra nem 
akarnak kiilömben felelni, hanem azt mondák mind az föki-
liaja, s mind az kapuzlár, nem kell arról úgy gondolkodni; 
mert az mi itt végben megyen, az vezér is helyben hadja. Én 
penig kegyelmes uram inkább úgy hiszem, hogy az mely do-
log az vezér előtt végben megyen, ezek nem merik magokat 
abban avatni, mivel országok s fejedelmek directiója az vezér 
hatalmában vagyon. Valóban jól esett volna kegyelmes uram, 
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ha Baló uramra bízattatott volua ez dolog, az vezér előtt ke-
gyelmes uram sokat használhatott volna, de nagyságodnak 
ezen dolog végett nem lévén csak egy embere is az vezérhez, 
Zólyomi penig (kinek oda ment embere még meg nem érke-
zék) ott is anticipálván az dolgot, az jó Isten tudja kegyelmes 
uram csak, mi lészen vége. En kegyelmes uram igazsággal 
irom nagyságodnak, tartok attól, azt az summa pénzt is fel-
veszik, s az vezér által változtatást is tesznek a dologban. 
Nagyságod bölcs tanácsival találja fel, se nagyságod méltósá-
gos személye, se az szegény haza ne periclitálódjék az vezér 
miá. Követ uram ö kigyelme miért nem ment kegyelmes uram 
az vezérhez, ugy tudom ő kegyelme nagyságodnak megirta. 
Igaz dolog kegyelmes uram, hogy itt mind császár s mind 
kajmekán az vezérre nem igazítván, az dologhoz nyúltak, nem 
itílte ő kegyelme szükségesnek megemlíteni vezérhez való 
expeditióját. Kádár István nevü szolgája megyen kegyelmes 
uram Zólyominak az törökkel, szükséges az reá való vigyázás. 
Egyéb minden delgokról is kegyelmes uram nagyságodat 
György deák uram tudósítja. Tartsa meg az szent Isten nagy-
ságodat jó egészséges életben sok esztendőig. Datum Adriano-
poli die 17. Junii Anno 1667. 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Dávid János m. p. 

Kivül: Illustrissimo ac Celsissimo Principi Domino Domino Mi-
chaeli Apafi, Dei gratia regni Transylvaniae principi, partium regui 
Hungáriáé Domino, et Siculorum Comiti etc. Domino Domino mihi 
naturaliter Clementissimo. 

Eredetije az erdélyi Múzeumban. (Gr. Kemény József erd. tört. eredet 
lev.'XV. köt.) 

CCVII. 

Méltóságos fejedelem, nekem mindenkoron kegyelmes 
uram. 

Az szent Isten nagyságodat üdvességes élettel, szeren-
csés hosszú ideiglen való országlással áldja meg, neve dicső-
ségére szegény hazánk oltalmára. 

TÖRÖK-MAGYÁRKORt EMLÉKEK. OKMÁNYTÁR VI, 2 4 
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6. Junii Fejérvárott irott, Fogarasi Jánostól küldött, kö-
vet urammal együtt, nekem is szóló nagyságod kegyelmes pa-
rancsolatját 21. ejusdem Mensis alázatosan vettem kegyelmes 
uram, kiből Kucsuk passának az budai vezértől kiilönözö el-
méjét s kivánságát, s Hamza passának is nagyságodhoz való 
szíves maga viselését s mesterségét értem kegyelmes uram; 
mind azoktól is penig kegyelmes uram az itt valóknak kíván-
ságok mennyire különbözzön, György deák uramtúl nagysá-
godnak küldött levelemből s követ uramnak is mostan küldött 
leveléből nagyságod világossan kiláthatja. 

Mind ezekre kegyelmes uram az sok méltatlan kereske-
désekre, hogy Zólyomi ide jövetelével adott légyen okot s al-
kalmatosságot, nagyságodnál nyilván vagyon. Jobb lett volna, 
ne született volna ez világra, mint az szegény hazát s nagy-
ságtokat ily rettenetes búsúlásban s költségben ejteni. Én ke-
gyelmes uram megvallom, ez sok különöző kívánságok között 
el nem igazodhatom; azt látom benne, mindenik az maga 
hasznát keresi; mely sok mód nélkül való kívánságoknak az 
egy fővezér szakaszthatná nyakát, s ő is állathatná jó karban 
az egész dolgot, kinek távúi léte mely káros legyen, akár ki 
is általláthatja. Követ uram tegnap előtt requirálván suplica-
tiója által az kajmekánt, hogy az fővezérhez mehessen, Dávid 
deák uramtúl izent választétele ez volt: mig az Erdélyben 
ment török megérkezik, legyen vesztegségben. Én kegyelmes 
uram az mint ezelőtt is alázatosan tudósítottam volt nagysá-
godat, ha valamely féle más úten ezeknek hírek nélkül az fő-
vezérhez küldhetne nagyságod, Baló uramot is ott érvén, ha 
szinte költeni kellene is, mind bizonyosbbat s mind állandób-
bat remélhetnénk; ha penig ugyan semmiképen módja nin-
csen nagyságodnak az oda való küldésben, úgy látom kegyel-
mes uram kételenségből az itt valókra kell szorúlnunk, kik 
ha elsőben nagyságodnak az hatisserefet kivánt jó formában 
megszerzenék, s Zólyomit is vagy kibocsátanák vagy innen 
szem elől, ha láb alá nem tennék is, más foglyos helyre vin-
nék, bizhatnám kegyelmes uram ; de hogy míg nem szolgál-
nak magokat contentáltatni kívánják, igen félelmesen tartom, 
ezért is kiváltképen, hogy immár Zólyominak jószágát mega-
datni parancsolták.Nagyságod kegyelmes uram bölcs tanácsival 
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ta lál ja fel módját, legyen meg az nagyságod kívánsága, s itt 
követje zálogja lévén nagyságodnak, s ha nem elég, Kacsuk-
hoz is küldvén nagyságod egy becsületes emberét, ha külön-
ben hitelünk nincs, legyünk vesztegségben mind addig, míg-
len nagyságod contentatiót teszen ; ezt penig kegyelmes uram 
az mostan oda be lévő töröknek is intimálhatni, azonban az 
itt valóknak is megírhatni; noha kegyelmes uram én bizony 
még igy is félhetek attól, ha az vezér szerencsésen megtér, 
lészen-é valami bátorságos állandósága az itt valók conclusu-
mának, és hogy ha oda is nem kivántatik-é ujobban való költ-
ség. Ezekről kegyelmes uram tanácsúi* híveivel méltán dis-
curálhat nagyssgod, mert valóban veszedelmünkre szolgálna, 
ha pénzünk is bele veszne, s dolgaink is rosszul folynának. 
Tudom kegyelmes uram az Zólyomi jószáginak megadása 
dolgából is lesznek ellenkező elmék, de annak effectuáltatásá-
val nagyságod császár parancsolatjához való engedelmességét 
declarálja, magát Isten s világi emberek előtt justiűcálja, 
azonban emezt, ha még is több bajt szerez, egészlen condeni-
nálja. Ugy vagyon kegyelmes uram, az mint az követ uram-
tól hallottam, (mivel én abban az tractában jelen nem voltam), 
ö kegyelme váltig bíztatta Zólyomit Vasadi nevű szolgája ál-
tal az kimenetellel, s egyéb dolgokkal is; kikről elhittem 
nagyságodat bőségesen is tudósította ö kegyelme; de én ke-
gyelmes uram, szászszor esküdjék meg Zólyomi arra, hogy 
nagyságod postulatumit eftéctuálván, kimegyen, én el nem 
hiszem, mert non est sui juris, orránál fogva hordozzák, s az 
mit parancsolnak azt kell követni, sőt az török humor szerint 
való ratio is azt dictálja, kereskedést indítsanak belőle, me-
lyet akár ki is bizonynyal s méltán is elhihet. Hamza passa 
insolentiajáról első alkalmatossággal kegyelmes uram panaszt 
tenni követ urammal együtt cl nem múlatjuk, csak hogy most 
az lengyel követnek táborra való kivitetése s követségének 
megértése miá kelle elhaladni; mivel két hete tegnap mulék 
kegyelmes uram, ide érkezett, s mégis szemben léteire való 
audientiája ez ideig nem adatott. Egyéb minden itt való dol-
gokról nagyságodat kegyelmes uram követ uram bőven tudó-
sítván, nagyságodat azokkal terhelni szükségesnek nem 
itiltem. Tartsa meg az szent Isten nagyságodat jó egész-

24* 
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séges életben sok esztendőkig. Datum Adrianopoli die 23. 
Junii 1667. 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Dávid János m. p. 

Kivül: Illustrissimo ac Celsissimo Prineipi Domino Domino Mi-
chaeli Apafi, Dei gratia regni Transylvaniae Prineipi, partium regni 
Hungáriáé Domino et Siculorum Comiti etc. Domino Domino mihi na-
turaliter semper Clementissimo. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. köt.) 

CCVIII. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Isten nagyságodnak minden dolgait kivánsága szerint 

boldogitsa és szerencsén vezírelje, alázatosan kivánom. 
Kegyelmes uram nagyságodnak ez mostani császár kö-

vetinek jövetelit akarván jelenteni, mely dolognak mivoltát, 
hogy nagyságod ideiben megérthesse, követ uramék leveleit 
szolgámtúl nagyságodnak megküldöttem előre, noha az kaj-
mekámnak szóval való izenet is vagyon nagyságodnak tülem, 
kit is elhiszem az levelekbül alkalmasint megértheti nagysá-
god jövetelemig; emellett az nagyságod parancsolatját meg-
várom, követ jövetele felöl mit parancsol az, hol akar nagysá-
god szemben lenni vele, hadd tudhassam hova vinni; ezzel 
talám nem is kellene kísni, csak az nagyságod parancsolatját 
várom, mingyárást sietséggel megyünk. Kegyelmes uram jü-
vet az úton expiscálódván, Zólyomi szolgája Kádár István 
mi szándikkal és mit akarna mégis, azt jelenté, hogy meg 
akarja tudni nagyságodtál, kik voltak vádlói, hogy annyira 
haragja gerjedett nagyságodnak Zólyomi ellen, egyébaránt 
minden jószágát kéri és tisztit, de én tudom az parancsolat 
mint vagyon, Isten nagyságodhoz vivén voltaképen megbe-
szélem.* Kegyelmes uram első intradalában Rosnyóra izentem 
készitnének szállást az követnek, nem hogy az nagyságod 
méltóságát előttük viselték volna szokásuk szerint, hanem az 
fónagy szolgáimat kiigazitotta, mondván, keressenek szál-
lást másutt, mert ü nem tartozik vele. Ez iránt nagyságod ke-
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gyelmessége ha büntetés nélkül megmarad, elég gyalázat lün 
az követ jelenlétében. Ezek után Isten nagyságodat tartsa s 
vigasztalja birodalmának megmaradásával szerencsésen. Da-
tum ex Rosnyó 28. Junii Anno 1667. 

Nagyságodnak méltatlan alázatos szolgája míg él 
Bránkovics György m. p. 

P. S. Talám nem ártana kegyelmes uram eleiben egy 
hintó szekeret küldeni, mivel nehéz ember. 

Kívül: Celsissimo Prineipi Domino Domino Michaeli Apafi Dei 
gratia Prineipi Transylvaniae, partium regni Hungáriáé Domino et 
Siculorum Comiti etc. Domino Domino mihi Clementissimo. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. X V. köt.) 

CGI X. 

Méltóságos fejedelem, nekem mindenkoron kegyelmes 
uram. 

Az szent Isten nagyságodat minden üdvességes áldási-
val, jó egészséges hosszú élettel áldja meg kegyelmes uram. 

Követ uram expediálván nagyságod jámbor szolgáját 
Kassai uramot nagyságodhoz, alázatosan akarám én is kegyel-
mes uram nagyságodat tudósítani. Az nagyságod kegyelmes 
parancsolatja szerint kegyelmes uram az kajmekámhoz az tá-
borban elmentem vala, és Hamza passa embereinek insolen-
tiájokról suplicatio által panaszt tevén, szóval is ő nagysága 
előtt az dolgot declaráltam, kire azt mondá: ti csak nem ré-
gen is hét vagy nyolcz törököt levágatatok, s ez kis dolgot 
nem állhatjátok. Én kegyelmes uram arra azt feleltem, azok 
magok voltak veszedelmeknek okai, de az nagyságod Deb-
reczenben menő emberei semmire is okot nem adtak. Erre ke-
gyelmes uram, azt mondá: mindjárt emberemet küldöm Vá-
radra, s megparancsolom hozzák elömben őket, lássam mi-
csoda emberek, s értsem meg mi járatban voltak. Engemet 
kegyelmes uram ezzel bocsáta; immár nagyságod kegyelmes-
sége toébb (tovább) mit parancsol ezen dologról. 

Nagyságod jámbor szolgája Nagy István uram is kegyel-
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mes uram csak szintén 4. Julii érkezvén ide követ urammal 
együtt, nekem is szóló nagyságod kegyelmes parancsolatját 
alázatosan láttam, ezen holnap kegyelmes uram én is az kaj-
mekámhoz ismét kimenvén, az ő nagyságának szóló nagy-
ságod levelét praesentálván, azon leszek kegyelmes uram, én 
miattam az nagyságod parancsolatjában fogyatkozás ne essék. 
Egyéb minden dolgokban is kegyelmes uram, az nagyságod 
parancsolatja szerint, az mint eddig, ugy ez után is követ 
urammal (ha mit, közöl velem) egyet érteni el nem múlatom, 
és az mire isten segít, teljes erőm szerint nagyságod méltósá-
gát előttem viselvén, romlott szegény hazám szolgálatjában 
fáradozni meg nem szűnöm. Vezérhez ment Zólyomi Daróczi 
nevű szolgája (ki nagyságod cancellarista deákja is volt) meg-
érkezett kegyelmes uram, de mind az váradi s tömösvári pas-
sák emberei, az mint mondá, ott maradtak, miért ? nem je-
lentette. Baló uram felöl penig azt beszélé, az tenger parton 
innen találta, magával nem, de Kovács János urammal eleget 
beszélett, s egészségben is voltanak. Egyéb minden ott való 
s itt agitált dolgokról követ uram fogta nagyságodat bőven 
tudósítani, az minthogy ugy is illett. Ezek után jó egészséges 
életben tartsa meg az szent Isten nagyságodat. Datum Adria-
nopoli die 7. Julii Anno 1667. 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Dávid János m. p. 

Kiviil: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek, nekem mindenko-
ron kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény Jószsef Erd. tört. ered. 
lev. X V. köt.) 

ccx. 

K a j m e k á m v e z é r M u s z t a f a p a s s a l e v e -
l é r e v a l ó v á l a s z t é t e l . Expedita ex Radnoth die 18. 
Julii 1667. 

Tekintetes nagyságos kajmekám, nekem jóakaró uram, 
Isten nagyságod napjait sokasitsa, dolgait boldogítsa. 

Nekem irt nagyságod méltóságos levelét megadá vitéz 
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barátom Húszaim csausz ő kegyelme, melyet illendő böcstt-
lettel és engedelmességgel vévén, értem nagyságod paran-
csolja abban, hogy az Zólyomi jószágát (vala)mint Huny ad 
várát és Gyalu várát megadjam ; annak felette tisztit is, úgy 
mint Hunyad vármegyének föispánságát, megadassam neki. 
Az mi Hunyad várát illeti, bizonyitok Istennel, sőt ha igazat 
akarna mondani Zólyomi, magával is, hogy Hunyad várát 
tőle soha el nem vettem, nem többet, de csak egy ház helyet 
is benne nem birtam soha, semmit benne ma sem birok, hanem 
annak az várnak ésahoz tartózó jószágnak felét ma is az Zó-
lyomi praefectusa birja, az ura számára ő viseli gondját, ugyan 
azon várnak pedig másik felét maga Zólyomi szabad akaratja 
szerint való végezés által adta az sógorának, sem nekem sem 
Erdélyországának tudtára nem lévén, Zólyomi másképen al-
kuszik a maga sógorival. Gyalu vára pedig Zólyominak nem 
ős jószága volt, hanem ország jószága féle volt; hogy azt el-
kelletett pénzen adnunk az kételenség vitt reá, mert ez az mi 
reánk bízattatott hatalmas császárunk őstől maradt országa 
Erdély az sok háborúságok miatt igen elpusztúlt és szegény 
lévén, midőn hatalmas császárunk adaját egészlen meg nem 
adhatta, fővezér urunknak nagy nehézsége lévén az adónak 
késedelmeztetéséért, mi sem tehettük másképen az pénznek 
szerit, ugy kellett ország adajábau fordítanunk annak az or-
szág jószágának árát , és azzal töltenünk ki hatamas csá-
szárunk adaját; a minthogy nem csak Zólyomitól, hanem 
más emberektől is vették el, és eladták a jószágokat az adó-
nak kitöltéséért. Mindezeket nagyságod ott benn lévő köve-
tünktől Nemes Jánostól, ha szükség lészen, bővebben és vilá-
gosban megértheti. Az mi pedig Zólyomi tisztit, úgy mint hu-
nyadvármegyei föispánságát illeti, hogy azt is megváltoztas-
sam hatalmas császárom országára való gondviselésem kén-
szeriett reá; most Hunyad vármegye minden szabadságiban 
és törvényében megbántódott Zólyomitól, az nemességet tör-
vénytelenül verette, csapatta, tömlöczözte, az szegénységet 
sanczoltatta; hatalmas császárunk parancsolatja penig min-
denkor ez volt hozzánk, hogy az szegén) séget oltalmazzuk. 
Ilyen sok bántódási lévén Hunyad vármegyének Zólyomitól, 
ugy állottanak el mellöle, könyörögvén nekünk is, ne tart-
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síik erővel az nyakokon. Nagyságodat azért igen bizodalmas-
san kérjük, törekedjék hatalmas császárunk előtt, paran-
csolja meg Zólyominak, ha mi dolga vagyon, visszajővén ha-
zájában az ennek országnak régi canoni és törvényi szerint iga-
zitsa az kikkel illik; az nagyságod méltóságos levele nagy 
tekintetben levén mi előttünk, bátorságossá teszszíik arról, 
liogy bántódása Zólyominak semmi nem lészen, sőt minden 
igazságos dolgában segitséggel leszünk neki. Nagyságod böl-
csen megitélheti minémü nagy keserűségére és szomorúsá-
gára lenne ennek az országnak, mind magunkkal együtt, hogy 
fia egy emberünk méltatlan panaszára régi törvényében és ca-
noniban változást szenvedne, melyekben miólta az fényes 
porta szárnya alá hajtotta fejét Erdélyországa soha meg nem 
bántatott. Ne legyünk más nemzeteknek olyan példája, hogy 
hatalmas császárunk fényes portájától elidegenedjenek, sőt 
inkább hallván hatalmas császárunknak kegyelmességét Er-
délyországán, ő hatalmassága fényes portájához édesedjenek. 
Hogy ha Zólyomi hazájában vissza jü s velünk együtt hatal-
mas császárunkat híven szolgálja, mind jószágát s mind tisz-
tit megadatjuk, hatalmas császárunk parancsolatjához való 
engedelmességünknek megmutatásáért és a nagyságod tekin-
teti ért. Mi az nagyságod jóakaratjához és hatalmas császá-
runk előtt való törekedéséhez igen bízunk, melyért Isten éltet-
vén hála adó képen szolgálni el nem múlatjuk. Ajánljuk Is" 
tennek gondviselése alá nagyságodat. 

Hátára irva : Kajmekám . . . tői irt levelére való válasz, 
Anno 1667. 18. Julii. 

Eredeti fogalmazvány az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. 
lev. X V. kötet.) 

CCXI. 

Michael Apafi Dei gratia etc. Generose fidelis. 
Kegyelmed leveleit vettük, írását értjük, ugy látjuk ke-

gyelmed ugy tudta, hatalmas császártól is jött volna levél 
hozzánk és az országhoz, de olyat nem hoztak, hanem az kaj-
mekámét, azt is penig csak nekünk, nem az országnak; nin-
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csen is oly keménységgel írva az mint kegyelmed elmélke-
dett, kinek is igaz páriáját s mind penig válasz tételünket ke-
gyelmednek beküldtük, megolvashatja, kihez képest az kaj-
mekámmal szemben lévén igyekezzék elméjét csendesíteni, 
és arra venni, hogy Zólyomi küldessék ki, hogy az országnak 
canoni szerént ez haza szabadságinak megbántódási nékül 
igazodjék dolga, s magával Zólyomival is ha lehet beszéljen, 
ugy hogy ne kegyelmed mennjen hozzá, hanem vagy ő kegyel-
medhez vagy közhelyre mennjen kegyelmed, és ha szemben 
nem lehetne is vele, izenet által végezzen vele, de ha sem 
egyiket sem másikat nem csendesétheti kívánságunk szerént, 
sőt venne eszében ez hazának veszedelmére közelítő gonosz 
szándékokat, az nemes országtól adatott instructiója szerént 
procedáljon s Baló Lászlónak is irja meg, ha eddig ott az fő-
vezér előtt nem mozdította is az dolgot, kezdjen hozzá, és tel-
jes tehetsége szerént igyekezze jó karba hozni, hogy az haza 
szabadsága maradhatna helybe. Ha az Kucsug passa igérte 
12 ezer aranyat említenék, noha azt nein mi akaratunkból 
cselekedte, mindazáltal, ha Zólyomi Miklós előbb ide kikül-
detik, kéntelenek leszünk megadni, mely summának beküldé-
séig kegyelmeteknek kelletik bennmaradni, mert hogy ki ne-
küldessék és az hazával együtt héjába való költséget te-
gyünk, nem cselekedhetjük ; hogy azonban az fővezér is meg-
jővén ismét ujobb költséget tétessen velünk, ott benn maradván 
Zólyomi. Minden dolgokról igyekezzék Baló Lászlót tudosé-
tani levelei által, melynek megküldésében az fővezér portán 
lévő kapitiliája segítséggel lehet, sőt azon által igyekezze az 
fővezért is jóakarónkká tenni. Kellessék-é az fővezérhez kül-
deni, azt az portán való dolgoknak folyása és az Baló László 
követségének processusáról való informatiója (ha kijött) mu-
tatja meg, és ha az fővezérhez el kelletik küldeni, jó karban 
nem állathatván az portán az dolgot, Dávid deákot az egész 
dologról való tanúsággal küldje el az fővezérhez, illendő költ-
séget is adván útjára; ím magunk is írattunk Baló László-
nak, ha még ott lészen, küldje meg, az dolgoknak eddig való 
processusáról is tudósétván kegyelmed. Ezen írásunkat az 
kapitihával is közölje kegyelmed, és megruminálván jól az 
dolgokat, kövesse azt az mit jobbat édes hazája megmaradá-
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sára feltalálhat. Baló Lászlóval is communicálja ezen Írásun-
kat, ha ott lészen ; ha penig nem, leveliinknek és az indusá-
nak páriáját is küldje meg neki, minket is gyakorta tudósít-
son mindenekről. 

Hátára jegyezve : Nemes János uramnak Radnótrúl irt levél. Anno 
1667. 18. Julii. 

Eredeti fogalmazvány az erd. Muzeumban. (Gr. Kemeny József Erdély 
történ, eredeti levelekben XV. kötet.) 

CCXII. 

Kegyelmes uram. 
Az szent Isten nagyságodat sok esztendőkiglen való bol-

dog uralkodással s jó egészséges hosszú élettel, hogy meg-
áldja kévánom etc. 

Nagyságod kegyelmes parancsolatja szerint az török kö-
vetet az határig minden panasz nélkül elkésértettem, nem 
lévén sohult is'scmmi fogyatkozása: nagyságodnak ajánlja alá-
zatos szolgálatját, Istentül nagyságodnak sok esztendőkigien 
való boldog uralkodást s jó egészséges életet kéván, ajánlja 
is azzal magát, hogy ha Isten beviszi, nagyságodnak ugy 
igyekezik szolgálni, hogy mind az nagyságod méltóságos sze-
mélyének használjon szolgálatja s mind az hazának. Az lovat 
kegyelmes uram valóban kedveli Höltvényben maga reá tilt,-
czídázatt rajta, leszállván csókolta, törlötte, maga itatá, abra-
kalta, nem hatta, hogy más bánjék vele; az ajándékkal is 
bene contentus, sőt azt mondja kegyelmes uram, hogy re-
ménsége kivül való ajándékkal ajándékozta meg nagyságod 
s asszonyunk ő nagysága. Az útban kegyelmes uram együtt 
is másutt is az hol méhsert kaphattam, igyekeztem kedvét 
keresni az követnek, megrészegedvén tentáltam azzal, hogy 
már jószága Zólyominak megadatott, kibocsáttatik-é vagy 
nem; mely szómra feleleti ez lön: soha onnét többé ki nem 
jíi, mivel tőle az kajmekám tízezer tallért kér, hatalmas csá-
szár számára negyven ezeret, de ha mindezeket megadná is, 
nem bocsátják ki, mivel minek előtte őtet az követet az kaj-
mekám expediálta, tentálta Zólyomi kijövetelit, melyre is fe-
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leleti az kajmekámnak ez volt hozasd meg nekem az tiz ezer 
tallért, hatalmas császár számára az negyven ezeret, azután 
szólj arrúl; költségét is mondja kegyelmes uram, hogy semmi 
sem volt, hanem ott benn kért ötszáz tallérokat, kikre igért 
interest két százat, s abbúl csináltatott megának köntöst. Ma-
gam váltam el kegyelmes uram az követtül Inczédi uram-
tól s Rácz Dobrintúl die 25. Julii. Az vajdán is kegyelmes 
uram valóban rajta vagyok, hogy megindítsam, nem is ha-
gyom nyugodni mind addig is míg meg nem indiil; szeredán 
kegyelmes uram általán véggel megindul. Ezek után adja Is-
ten ez irásom találja nagyságodat boldog órában s jó egész-
séges életben. Datum in Fogaras die 30. Julii Anno 1667. 

Nagyságod méltatlan szolgája 
Bojér Sigmond m. p. 

Kivül-. Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának, ne-
kem természet szerint való kegyelmes uramnak. 

Hátává írva: Boér Sigmond levele az Radnótiira jöt t kapucsi-
nak útjáról. 1667. 30. Julii in Fogaras. 

Eredetije az erd. Muzeumban (gr. Kemény JózteJ Erd. tört. ered. levél. 
XV. kötet.) 

CCXIIi. 

Méltóságos fejedelem, kegyelmes uram. 
Isten az nagyságod jó egészséges szerencsés életét sok 

esztendőkre terjeszsze. 
Hogy nagyságodat kegyelmes uram dolgaimnak jobban 

megértése végett sok írásommal terhelem, kérem alázatoson 
legyen bocsánat. Nona praesentis Ebesfalvárói nekem Íratott 
nagyságod levelét vevőm kegyelmes uram, szomorúan értem 
mint becstelenittettem Baló uram informátiója által nagyságod 
méltóságos személye előtt, hogy az havasalföldi vajda mi-
csoda panaszt tett ellenem egy oda be való olasz pap emberé-
nek megveretése és hét számú lovainak istállómban szörin 
való megtalálása felől. Nagyságod engemet többire gyermek-
ségemtől fogva ismert. Annak előtte való idvezült nagy emlé-
kezetű fejedelmek akkori kegyelmes uraim körül való szotgá-
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latomban kicsin becsületemet külső haszonnál mindenkor na-
gyobbnak tartottam s most is nagyobbnak tartom, gyalázatos 
kenyeret eddig nem ettem, sem pedig afféle illetlen dolgokban 
magamat nem elegyítettem soha; igaz kegyelmes uram, az 
fejérvári gyűléskor ide haza való betegeskedésemben az vajda 
irt volt nekem valami kárvallott emberek hét lovoknak kárá-
ról való megelégitések felől; kiről való levelét az vajdának 
in specie nagyságodnak kiküldöttem, mint foljon irása csak 
abból is megértheti bölcsen nagyságod, ha az dolog ez mostani 
vádlás szerint esett-é nem-é ? Ugy van kegyelmes uram, egy 
bujdosó jobbágyomnak is volt közi hozzá, az mint mondják; 
de én magam akkor ide haza nem lévén, úgy értem, hátát az 
érte jött emberek visszavették, egyik felől nem tudnak semmi 
bizonyost mondani; más székben találván meg az lovakot. 
Én annak az olasz papnak emberit, ki felől nagyságod ír, 
nem hogy verettem volna, de nem is láttam, sem azt az 7 
számú lovakat szörin (az mint nagyságod irja, hogy istállóm-
ban voltak) olyat sem értettem ; az én istállómban olyan mar-
hát nem tartok, Istennek hála kegyelmes uram mind ennyi 
boldogtalanságomban is olyan állapotra nem szorúltam. Ugy 
van tiszta aranyat a rozsda nem fog ; nagyságodat kérem alá-
zatoson, méltóztassék ugy íratni az vajdának, azon pap em-
berit, kiket irt hogy halálra verettem, küldje ki ő nagysága, 
hadd értsem mikor s hol volt az a dolog, s nagyságod is menn-
jen végére, ha volt-é valami abban a panaszban, az mint nagy-
ságod előtt vádoltattam, mely ha úgy lenne, nagyságod, is 
méltán ugy animadvertálhat felőlem kegyelmes uram; mert 
akármint forgott a vajda előtt ez a dolog fenn, de hogy Baló 
uram informatiója által kicsin böcsíiletemnek sértődését értem, 
bizony valóban sajnálom kegyelmes uram, sőt eleven halálnak 
tartom, nem lévén részem benne. Ha nagyságod méltóztatik 
irni az vajdának, a nagyságod levelét hadd én klildjem bé. 
Az mi pedig az második panaszt nézi, oda bé való kevés jó-
szágomhoz hogy mások jószágát foglaltam volna, írhatom 
nagyságodnak, az mint az a kevés haszontalan jószág reám 
deveniált és az ennek előtte való boldog emlékezetű vajdák 
divánjokkal együtt törvény szerint és függő pecsétes levelek-
kel conferálták nekem, kiben iktattak is az oda be való szo-
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kás és törvény szerént, azokban az levelekben az én jószá-
gom meg van határozva, nem tudom csak egy talpalatnyi föl-
dét is senkinek elfoglaltam volna hatalmasul. De hogy gyalá-
zatomra szegény atyámról reám deveniált jószágom oszlásra 
mennjen és divánban sopiáltatott dolgomat ismét igazításra 
vessem, nagyságod megítélheti, holott kegyelmes uram tem-
pore adeptionis bonorum ezeknek az pereseknek soha híreket 
sem hallottam, nem hogy condivisionalisok lettek volna velem ; 
vegye el inkább Isten az enyimet is, ha én övéket kívánom ; 
csak az enyémnek hadjanak békét. Legközelebb kegyelmes 
uram Balog Máthé uram oda bé való lételekor, noha én nem 
so Ili citáltam, maga az vajda ujabb confirmatiót adott, hogy az 
micsodás privilégiummal azelőtt való vajdák idejében bírtam, 
az ő idejében is az szerint bírhassam, most immár perest 
akarnának támasztani. Én kegyelmes uram senki praejudici-
umával nem kivánom, hogy érgettessék más emberen való 
erőszakos uralkodásom. És mint informálták nagyságodat 
helytelen és kész ellenkezésre való boszú szókkal fenyege-
tödzésemröl, nem tudom ; im mind az vajdának irt instantiá-
mot s mind az bojéroknalc arról irt leveleimet in verissimis 
paribus nagyságodnak kiküldtem, kikből tessék meg ha én 
fenyegetödztem, esztelenség lett volna tőlem kegyelmes uram 
olyannal fenyegetődzenem, ki nem én hatalmamban áll. Hogy 
kegyelmes uram oda bé való kevés javaimból contentálják az 
károsokat, nincsen ellenem, ha kiknek én kárt tettem, dehogy 
más emberek vétkiért az enyémet elvehessék, nagyságod bölcs 
ítéleti. Én nekem úgy tetszik kegyelmes uram, efféle dolgok-
ban az informatio szükséges volna. Az mi az ő atyafiságát nézi 
kegyelmes uram nagyságodhoz, hogy eddig is az a respectus 
volt előtte; Isten ne szorítsa soha nagyságodat arra se más be-
csületes hazafiát, kiről az nagyságod oda bejárós emberei 
sokszor bizonyságot tehetnek, miben álljon emberségek. Ed-
dig kegyelmes uram nagyságodat én is ezen dolgokról in rei 
veritate igy informálhatom. Ha az expositio szerint volnának 
az dolgok kegyelmes uram, feljebb való írásom szerint méltán 
animadversiójában lehetnék nagyságodnak. Én miattam ke-
gyelmes uram az minthogy eddig is az közönséges jó nem 
akadályoztatott, ezután is azt akarom ne akadályoztassék, 



382 1667. JUL. 30. 

csak hogy sok kárainkról megcontentáltassunk, ne nézzük 
hivalkodó szemmel kárainkat; mert noha én forgok, legköze-
lebb lévén hozzájok az panaszban, ártatlanul ugyan de sok 
szegény káros van, az ki könnyes szemmel nézi kárának köz-
tök való maradását, és én is östöl maradt jobbágyimnak el-
tartását, hamisan az ki soha sem volt, egy latrat meg nem 
büntetnek, az lopott marhákkal az tisztek"magok osztoznak 
az mint némely nap is Tompa Miklós dolgából nagyságodat 
búsitotta hamisan egy rosz kancza ló végett. Az én szegény 
jobbágyimnak pedig mennyi marháj ok és az disturbium előtt 
is mennyi elveszett jovai köztök, csak Isten tudja ; még is én 
vagyok vétkes. Hogy nagyságod kegyelmes uram paranesolja 
azt is, magamba szálljak jó lélekkel, és az mit magamnak 
nem kivánok mással se kövessem ; nem várom nagyságodnak 
több parancsolatját. Micsoda és ki lovait adjam meg kegyel-
mes uram, ha bizonyosan nem láttam, se nem tudom hiitöm 
szerént, istállóimban sem voltak tudtomra. Az mint azt is irja 
nagyságod kegyelmes uram, hogy ilyren dolognak csak abban 
elmúlni lehetetlenség. En nem tudom kegyelmes uram mit ér-
tsek azon, hogy az közönséges igazság ellen hallgatásban le-
hessen, én nem tudok mit érteni ezen ; mert én sem papját, 
sem emberét, sem lovát nem láttam, honnét jő és hová me-
gyen, én nem tudom. Nagyságod kegyelmes uram istenesen 
szálljon magában, helyesexpositio é vagy nem? Isten azt ad-
ván érnem kegyelmes uram, ezen nagyságodnak tett panasza 
szerént holnap resolválok neki. Az ur Isten látja kegyelmes 
uram, ha vétkem volna reá, más volna, de hogy felperes instan-
tiájára szomoríttatom ezzel, halálnál keservesebbnek tartom. 
Ajánlom kegyelmes uram nagyságodat Istennek gondviselése 
alá. Datum ex Bodola die 10. Angusti Anno 1667. 

Nagyságod méltatlan alázatos szolgája 
Béldi Pál m. p. 

Kegyelmes uram azon panaszt tett pap emberi, kiket 
irnak egy ízben halálosan verettem, azon dolognak világosi-
tására jöjjenek ki. 

Az ott benn való tiszttartójának hasonlóképen parancsolja 
meg az vajda ö nagysága, mind két rendbeli emberek ezen 
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dolgok végett jöjjenek ki és ha én találtatom vétkesnek, bene, 
ha nem leszek vétkes: tessék meg ki hazuda. Nagyságodnak 
alázatosan meg lom, ezen dologról méltóztassék 
nagyságod íratni az vajdának, és magam küldjem 
bé az vajdának az levelet. Tessék meg, hogy ha méltó az pa-
naszok, nagyságod is igaszságokat kiszolgáltatja; azonban 
jobban is lészen az dolog, ha mind két fél szemben lészen. Ez 
mellett kegyelmes uram kiküldött két levelét az vajdának 
megolvasván nagyságod, méltóztassék visszaküldeni. Ini ke-
gyelmes uram, midőn Fogarasból nagyságod Nagy 
Istvánt beküldte vala az vajdához, akkor irt nekem egy leve-
let, megjedzetteni az párban, hiszem olvassák abból, hogy az 
fogarasföldi jószágnak meg nem adásáért geték 
az én jóságomat. Nagyságod megolvasván megérti. Mindezek-
ről kegyelmes uram nagyságodnak kegyelmes válaszát vá-
rom alázatosan. 

Kivül. Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának etc. 
nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Hátúra irva : Béldi uramnak Baló uram ellen való méltatlan pa-
nasza az havasalföldi vajda izeneti felett. 

Eredetije az erd. Muz. (Clr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. kötet.) 

CCXIY. 

Én Hunyad vármegyében Alsó-Szilváson lakó Szilvási 
Bálint vallom ez irásom által, hogy noha vádoltattam volt az 
mi kegyelmes urunk fejedelmünk méltósága előtt, nagyságos 
Zólyomi Miklós uram Törökországban szökésében részesedé-
semmel, melyért arcstáltatván, Kővárban bizonyos ideig fogva 
is tartattam, de ő nagysága viszont fejedelmi kegyelmességét 
mutatván hozzám, némely böcsületes uraim törekedésekre az 
arestomból kibocsáttatni méltóztatott, én is ígérem magamat 
és esküszöm is az élő Istenre, ki atya, fiu, szentlélek teljes 
szent háromság egy bizony örök Isten, hogy én az én ke-
gyelmes uramnak Méltóságos Apafi Mihály uramnak, Istennek 
kegyelméből Erdélynek fejedelmének, Magyarország részei-
nek urának és székelyek ispánjának és méltóságos fejedelem 
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asszonynak Bornemissza Anna asszonynak ő nagyságának 
mindenekben hü és igaz leszek barátjának barátja, ellenségé-
nek és gonosz akarójoknak ellenségek és gonosz akarójok le-
szek, soha az ő nagyságok élete, méltósága ellen sem titok-
ban, sem nyilván, sem irás, sem izenet által, semmi nemű 
szin és ok alatt, sem igéretért, sem adományért, boszúságért 
nem practikálok, tractálok, eolludálok, és sem boldog, sem 
boldogtalan állapotjokban semmi kimondható, gondolható és 
irható praetextusok alatt el nem árulom, olyan dolgokban ma-
gamat nem elegy item, senkivel egyet nem értek, sőt ha má-
sokatvalakiket olyan indulattal lenni eszemben vennék ő nagy • 
Ságoknak ideje korán haladék nélkül magam vagy más böcsü-
letes hivei által tudtokra adom, és magam is minden erőm 
tehetségem szerént ellene állani igyekezem. Mostani fogságo-
mért soha semmi időknek változásiban sem most, sem ennek-
ulána senkin sem egyen sem máson bosszút állani sem ma-
gam sem mások által, sem törvényes, sem törvénytelen úton 
nem igyekezem, nem fenyegetödzöm, sőt senkit nem is kár-
hoztatok, fogságomnak okául vetvén valakit. Ha penig ezen 
conditióknak akármelyik punctuma ellen véteni találtatnám, 
comperta hanem rei veritate ő nagyságok non obstante prae-
rogativa mea nobilitari et aliis quibuscunque excogitatis vei 
exeogitandis juris remediis et temporum qualitatihus mind sze-
mélyemhez, mind az illető jovaimhoz hozzá nyúlhassanak, 
nyalathassanak és az mint ő nagyságoknak tetszeni fog meg-
büntethessenek, mind azért, s mind jjenig ha csak Zólyomival 
eddig való correspondentiám megvilágosodhatnék is jobban 
ennek utána. Mindezeknek megállására, megtartására és 
beteljesitésére még is ugy segéljen Istenem és úgy adja lel-
kem idvességét. Datum Radnothini 22. Augustii 1667. 

Szilvási Bálint m. p. 
(P. H.) 

(iGróf Kemény József Erdély története eredeti levelek. XV. kötet.) 
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ccxv. 

Méltóságos fejedelem, nekem mindenkoron kegyelmes 
uram etc. 

Alázatosan jelentem nagyságodnak kegyelmes uram, 
az Váradra ment kapuczia megjövetele után ötöd napal ér-
kezvén Nagy István ide, Istennek hála se követ uramnak, 
sem nekem semmi bajlakodásunk az váradi dologból nem 
volt; mert az mint nagyságodnál is in recenti memoria lehet, 
én általam nagyságod az kajmekám előtt két dologról tétetett 
panaszt, egyikről, hogy az nagyságod katonáit az váradiak 
megfogták, megvagdalták; kire az kajmekám azt feleié, em-
berét küldi Váradra, az foglyokat ide maga eleibe hozatja, s 
megérti mint lött az dolog. Második panasztételem alázatos 
könyörgésemmel együtt volt directe az váradi vitézek ellen, 
kiknek az holdoltságon való insolentiájokat egészlen, az mint 
jobban tudtam, előbeszélvén könyörgöttem azon, ő nagysága 
küldjön közhelyre okos értelmes uri embereket, kik az hódolt-
ság állapatját vegyék istenes igazításban, élhessen az sze-
génység is, adhassa meg császár adaját, szolgáljon török s 
magyar urának is, mert ha ugy bánnak velek az váradi vité-
zek mint eddig, csak az puszta föld marad nem sokára. Ez 
szavaimra az kajmekám azt feleié, mind követ uram, s mind én 
írjuk meg nagyságodnak, nagyságod küldje bizonyos embereit 
Váradra, s ő is küldi, de ne ugy cselektidjék nagyságod mint 
tavaly, mert ha nagyságodon múlik, ezerszer tegyünk is panaszt 
az váradiakra, meg nem orvosolja. Ez két dolognak megértésére 
kegyelmes uram, mind az nagyságod kajmekámnak küldött 
levelének páriája, s mind az én levelem, Váradra ment követ 
uraimnak elégséges lument juttathattak, de ha azokat meg 
nem olvasták, akár csak az kapucziát kérdették volna meg, 
mi végre expediáltatott ? s ha megértették, hogy az második 
punctum eligazítására nem küldetett, nem kellett volna punc-
tum ózni, hanem csak megkellett volna térni. Én kegyelmes 
uram ugy ítílek az dolog felöl, az kajmekám ezt vagy studio 
mulatta el, az vezértől várván ez dologból is, vagy feledékeny-
ségből ; ki ha úgy lött, ez után is elévéteti, s akkor osztán 
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nekünk is készen kell lennünk az nagyságod parancsolatja 
szerint való feleletekkel. Az kapuczia kegyelmes uram jó em-
lékezettel vagyon nagyságod felöl, az ö török hütire esküszik, 
semmiben nem aggraválta dolgunkat az kajmekám előtt is. 

Én kegyelmes uram követ urammal egyet érteni bizony 
el nem mulatom, s lia miket velem közöl, vékony censnráinot 
jó szívvel adhibeálom, de az miket velem nem közöl, abban 
nem egyveledem. 

Kapura is kegyelmes uram bizony nem tudom ki jár , ha 
én nem; mert noha gyenge egészségem miá csak alig ülök 
lóra, de mégis minden nap felmegyek, az én tisztemet bizony 
nem látom senki is ki pótolná, és valaki mint deferált kegyel-
mes uram, de igen megharapta nyelvét; igaz dolog, az tábo-
ron bizony nem continuuskodhattam, de azonban az mikor az 
szükség kívánta, mindjárt mentem. 

Én bizony kegyelmes uram elbetegesedtem, s ha helyet-
tem mást nem küld, bizony hova tovább alkalmatlabbá léte-
tödném ez bajos szolgálatra; semmiképen meg nem felelhetek 
hivatalomnak. Jó egészségben tartsa meg Isten nagyságodat 
kegyelmes uram. Datum Adrianopoli die 24. Aug. Anno 1667. 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Dávid János m. p. 

P. S. Kegyelmes uram tegnap előtt az kajmekám fel-
hivatván követ uramot; mind nagyságod méltóságos személye, 
Zólyomi és jószága mi némü emlékezetben forgott, az váradi 
dolgot is követ uram ezkor előhozván, mindeneket ő kegyelme 
historice megirt nagyságodnak. Bizony kegyelmes uram igen 
male atfectus az kajmekám hozzánk, melyet Kucsuknak kö-
szönhetünk, mert ha ö in prima intrada fel nem biztatta volna 
ezeket az pénzzel, sokkal jobban volna dolgunk. 

Kivül: Az én kegyelmes uramnak, az méltóságos erdélyi fejede-
lemnek adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. 
XV. kötet.) 
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CCXVL 

Minden hozzám illendő szomszédságbeli barátságos szol-
gálatomat ajánlom nagyságodnak, mint vitéz ur barátomnak. 

Isten minden jókkal áldja meg kegyelmedet kivánom. 
Vettem az kegyelmed levelét, melyet ir az rácz-ujfalviak 

mellett, vitéz ur barátom úgy vagyon némely faluk vadnak s 
nekem is vadnak oly jobbágyim, az kik az egy tallérnál töb-
bet nem adnak de azok oly messze vadnak, hogy az katona s 
gyalog nehezen ér reája. Vadnak ismét olyanok is ihon csak 
az váradí szancsákságban is, az kikkel igy alkuttam s az tö-
rök ur is úgy engedte s akarja, hogy inkább az falu megma-
radjon, hogy fele dézma az török urnák jár, fele is még ne-
kem ; úgy kegyelmed is, vitéz ur barátom engedje, cz előtt is 
úgy vette, míg Várad magyar kéznél volt, most igy vegye, 
mert hogy teljességgel oda legyen, az nem lehet; magyar úri 
hitemre mondom 200 id est két száz tallért kér, 10 pár csiz-
mát az urok rajtok, de én tudom az katona miá is most ott az 
szegénységnek baját, azt nem kivánom, hanem az fele dézmá-
ért pénzbe alkudgyanak, jüjön hites ember fel azon adóval. 
Ihon irtam Cseh Mihály uramnak is, ha kedve van hozzá, az 
mi két résziünkre adjanak százhúsz tallért, tiz pár csizmát; 
kegyelmed is vitéz ur barátom rá hajolhat, mert kegyelmed-
nek ugyan szolgálnak, de mi ennél egyéb hasznokat nem 
vesszük. 

Azonban vitéz ur barátom, im kegyelmed buljojának ü 
kegyelmének egy pár késecskét küldöttem, bánom, hogy ke-
gyelmednek most nem kedveskedhettem, de azt is el nem mú-
latom rnihelt által mehettek az Tiszán s megjüvek. Az kegyel-
med agara féle jó agár, igen szeretem, de társát olyan formát 
nem kaphatok. Ezen is kérem kegyelmedet, mint vitéz ur ba-
rátomat, im egy levelet írtam ezeknek az faluknak, török 
részrül való uraknak (mivel nem tudom kicsodák, mert külön-
külön irtam volna ö kegyelmeknek) kegyelmed adja meg, én 
az szegénységet örömest nem rontanám, de ha fel nem adózik, 
bizony kéntelen vagyok vélle, Ezeket az kiket ide az levélre 
irtam; mind megvettem s enyimek. Kegyelmed is vitéz ur ba-

25* 
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rátom parancsoljon velem jó szívvel szolgálok ; kivánom Isten 
éltesse kegyelmedet. Datum in Kálló 1667. die 7. Septembris. 

Kegyelmed szomszéd ur ba-
rátja tisztességes dolgokban 
szolgál kállai vice kapitány 

Az faluknak nevek: Véér Mihály m. p. 
Dombegyháza. 
Nagy Szatócs. 
Nagy Deszk. 
Földvár. 
Szödin. 
Zabrak. 
Kisfalud. 
Szemlék. 
Ternova. 
Kenderató. 
Nyék. 
Técs. 
Szilas. 
Jánosháza. 
Az csókási földet is, ha még meg nem tilték. 
'Kívül: Ez levelem adassék vég Gyula várában lakozó bég-záde 

uramnak, mint nekem szomszéd vitéz ur barátomnak ü kegyelmének. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. köt.) 

CCXV1I. 

K a j m e k á m n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a. 
Tekintetes, nagyságos kajmekám , nekem jóakaró 

uram; Isten nagyságodnak napjait sok ezerckké tegye és 
szerencséjét nevelje. 

Nekem irt nagyságod méltóságos levelét ; melyben ujób-
ban ír az Zólyomi állapotja felől, illendő böcsüllettel és enge-
delmességgel vettem, nem kevés csudálkozással nézvén, hogy 
noha Zólyomi maga is lehetetlenség tagadhassa, hogy az 
maga atyjafiaival ő végzett azok felől a jószágok felől, a me-
lyekért mostan panaszol, mégis nem átalja nagyságodat ilyen 
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ok nélkül búsítani, semmi igazság nem lévén beszédében, 
mindazáltal az nagyságod méltóságos levelére volt s vagyon 
énnekem nagy tekintetem mindenkoron, azért is tettem volt 
választ a minapi levelem szerint nagyságodnak. Nagyságodat 
azért mostan is igen alázatoson kérem, legyen nagyságod 
csendességben, ne adjon hitelt Zólyomi minden szavának. 
Most lévén előttem szintén hatalmas császárunk fényes tárhá-
zában beküldendő adóknak szorgaJmatossága, mind éjjel nap-
pal abban kell munkálkodnom, tudván azt, hogy az fényes 
portához való kötelességem mindenek felett azt kívánja. Az 
Zólyomi dolga volna kisebb ennél. Sőt nagyságodat igen alá-
zatosson kérem hatalmas császárunk előtt könyörögjön azon 
ö hatalmassága, ilyen szép östül maradt országát tartsa meg 
régi cánoniba, törvényibe, melyekbe paradicsomba dicsőült 
nagy emlékezetű elei is mindenkor megtartották; ha Zólyo-
minak kivel mi dolga vagyon, kész az ország magammal 
együtt igaz törvéuyszerint igazítani és neki igazságot szolgál-
tatni ; kiért Isten nagyságodat sokáig éltesse, minket is maga 
szolgálatjára kötelez örökösön vélle. En az nagyságod jóaka-
ratjához teljes bizodalommal vagyok, kérvén nagyságodat 
alázatoson, ott benn levő követem szavának adjon hitelt, legyen 
is oly jóakarattal hozzám s elicz a hatalmas császárunk östül 
maradt országához, hogy imádhassunk Istent nagyságod bol-
dog jó szerencsés életéért és háláadóképen szolgálhassuk 
meg is. Tartsa Isten nagyságodat. Datum in Radnot die . . . *) 

NB. Hogy ha peniglen ugy tetszik a mi kegyelmes 
urunknak, hogy olyan conditióval, mint az elébbi levélben 
volt irva, megígértessék Zólyominak az ö kívánságának ef-
fectuálása, annectálhatni ott, az hol Zólyomiról vagyon utolsó 
emlékezet. 

Hogy lia ezt sem tartja nagyságod elégnek, hanem sine 
conditione ígíri meg neki, azt is oda írhatnák azon helyre, de 

*) E levél eredeti tisztázata is megvan a Kemény gyüteményé-
ben, a NB. liijával s köv. aláírással: íratott. Gyula-Fehérvár városá-
ban. Mind szent havának 9-ik napján 1067. esztendőben nagyságod-
nak jóakarattal szolgál Apafi Mihály m. p. 
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erre az ország' statusi minap nem menének, hogy az portán 
lakjék s itt benn jószágot s tisztet bírjon ; hanem ugy végzék, 
adassék meg mindenik neki, de ugy hogy haza jüjjön s itt-
hon legyen. 

Hogy ha penig ennek egyike sem tetszik, nincs több 
hátra, hanem csak az, hogy az hol legutólban Zólyomi a le-
vélben vagyon említve, annectálni kell ezeket az szókat. 

A mint nagyságod nekem irt levelében panaszkodik a 
kolozsvári kapitány felől, nagyságod előtt igen helytelenül 
vádolták, mert hatalmas császárunk adaját az ország rende-
lésébül tartozott felszedetni, abban semmit sem vétett, ennek-
utána is kötelessége szerint tartozik eljárni abban, inkább az 
vétkes ez dologban, a ki hatalmas császárunk adaját ellenzi 
felszedni. 

Az p o r t á n l é v ő f ő v e z é r k a p i k i h á j á n a k 
s z ó l ó l e v é l . 

Tekintetes, nagyságos ur barátunk, Isten nagyságodat 
sok esztendeig éltesse, dolgait boldogítsa. Mivel fővezér urunk 
ö nagysága nekünk parancsolta, hogy az erdélyi állapatokrúl 
és egyéb szükséges dolgokról ö nagyságát tudósítsuk, meg-
akarván felelnünk ö nagysága parancsolatjának és kötelessé-
günk is azt tartván, mostan hatalmas császárunk szolgálatjára 
s fővezér urunk ö nagysága bccsületirc nézendő dolgok vé-
gett kelletett ez levelünk megadó emberünket fővezér urunk ő 
nagyságához küldenünk ; kérjük azért nagyságodat barátsá-
goson, legyen minden segítséggel emberünknek, hadd vihesse 
meg levelünket ő nagyságának késedelem nélkül, (hogy ha 
peniglen oly akadály történnék, mely miatt mi emberünk sem-
miképen oda nem mehetne, nagyságodat a fővezér ő nagysá-
gához való kötelességére kénszeritjük, minden késedelem nél-
kül küldje el leveliinket ö nagyságának),*) mert ha nagysá-
god el nem küldené másképen is, egyáíaljában\alamint lehet, 
értésére kell adnom ö nagyságának a dolgot. Tartsa meg Is-
ten jó egészségben nagyságodat. Datum . . . 
Eredeti fogalmazvány az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény Jázsef Erd. 

tört. ered. lev. XV. kütet.) 

*) A zárjelbe foglalt sorok az eredetiben át vannak húzva. 
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CCXV11I. 

Méltóságos fejedelem s nekem kegyelmes uram. 
Boros uram kegyelmes uram tegnap ugy mint 6. prae-

sentis érkezék ide, másnap Isten engedelmébül az kajmekám-
tól az vadászatból számomra való bujurdi megérkezék. Látja 
Isten kegyelmes uram, eddig is rajtam el nem mólt volna 
útamnak eontinuálása, sőt lia szárnyom lett volna úgy is re-
pülnék, de bujurdi nélkül lehetetlenség volt megindulnom, sőt 
magok sem biztattak a törökök. Immár Isten velem lévén ma, 
úgy mint 9. okvetetlen megindulok, s a mennyiben lehet sie-
tek is útamnak elkövetésével A vezér kegyelmes uram, a 
mint bizonyosan beszélik, még sánczbúl ki nem jött noha el-
lenkező szók is elegen vadnak; benn akár sánezban teletni. 
Melyhez képest elhiszem kegyelmes uram, hogy útam bizony 
valóban nyomorúságos lészen, de jó az Is'en s ki segit belőle. 
Valamire ő felsége segíl, nagyságod kegyelmes parancsolatja 
szerint igyekezem tökéletesen mindeneket elkövetni. Adja Is-
ten örvendetes állapottal találhassam nagyságtokat. Adriano-
poli 9. Octobris Anni 1667. 

Nagyságodnak méltatlan s alávaló szolgája 
lnczédi Péter m. p. 

Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ő nagyságának, ne-
kem kegyelmes uramnak. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény Jözeef Erd. tort. ered. lev. XV. köt.) 

CCXIX. 

K a j m e k á m n a k S z ó ló l e v é l m i n u t á j a. 
Méltóságos kajmekám jóakaró urunk, Isten nagyságo 

dat éltesse, dolgait boldogitsa. 
Nekünk irt nagyságod méltóságos levelit az fényes por-

tán levő követünk Nemes János megküldte bizonyos embere 
által, noha a sok árvizek és egyéb uti alkalmallanségok mi-
att sietséggel nem érkezhetett kezünkben. Ertjük hatalmas 
császárunk nevivel nagyságod mit parancsoljon az Zólyomi 
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jószágának megadása felöl; soha hatalmas császárunknak 
ilyen nagy kegyelmességire az az ember érdemes nem volt, de 
ha hatalmas császárunknak úgy tetszik, mind Erdélyországa, 
mind mi hatalmas császárunk keziben vagyunk, mint sem 
hatalmas császárunk nehézségit vonjuk fejünkre, im Zólyomi 
itt Erdélyben lévő szolgáinak keziben bocsátottuk, noha az 
országnak törvénye szerint elnyerték volt tőle az atyafiak, 
mindjárást Hunyad várát egészen, Gyalu várát is egészen, az 
Hunyad vármegyei ispánságot is hasonlóképen; mert inkább 
akarunk az ő méltatlan kivánságára hajlani, mint sem hatal-
mas császárunk nehézségit fejünkre vonni. Ajánljuk Isten 
gondviselése alá nagyságodat. 

Eredeti fogalmazvány az erdélyi Muzeumban {gr. Kemény József Erd. 
tört. ered. lenelekben XV. köt.) 

ccxx. 
Nemes (János) uramnak szóló levél minutája. Expedita 

Anno 1(66)7. die 30. Octobris. 
Generose fidelis etc. Nekünk irt kegyelmed levelét meg-

hozá étekfogónk, melyet nem kevés búsulással olvastunk, 
convocáItatván az tanácsuraknak ő legnagyobb részét, többe-
ket is az kiket lehetett; consuláltunk és communicatis consi-
liis mit kellessék cselekednünk, kegyelmednek is peniglen az 
dolgokat miképen kellessék kormányozni in scriptis elküldtük 
inclusive, ini többet nem tudtunk feltalálni ez dologban. Ke-
gyelmedet kényszeritjük conscientiájára, hazájához való sze-
retetére s hozzánk való köteleségére, se liirtelenkedésével az 
országra szabadságtalanságot ne hozzon, se peniglen in con-
trarium a dolgoknak elmulatásával végső veszedelmet ugyan 
azon hazára ne vonjon; mi csak azt érthetjük, az mit onnan 
kegyelmetek ír, beljebb az dolgokban nem penetrálhatunk; 
ez levelet megadó hivünket küldtük, hogy kegyelmedel egyet-
értvén, munkálódjék az dolognak véghezvitelében, az hova 
kegyelmed maga személyesen nem mindenkor mehet, mások 
által is el ne mulassa az nagy emberek ajtaját zörgetni; 
tudja kegyelmed, megparancsoltuk vala kegyelmednek, hogy 

/ 
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az fővezér kapihihajának, az ki most az poitán vagyon, ad-
jon ajándékot, jóakarójává tevén, az által is igyekezze pro-
moveálni az reá bizattatott követséget; az ajándékot ugy tud-
juk, kegyelmed meg is ad la neki, de szolgalatjával, nem ve-
heljük eszünkbe, élt volna kegyelmed semmiben is, azért azt 
kegyelmed el ne mulassa, meg kell izenni, hogy Baló László 
által az fővezér ő nagysága nekünk nagy kegyelmességét 
ígérte, többi közt arról is, hogy soha Zólyomi miatt búsulá-
sunk nem lészen sem nekünk sem az országnak, csak hatal-
mas császár hűségében maradjunk meg, s az adót beküldtiik ; 
azonban másképen vagyon Zólyomi miatt bajunk ; ha hozzánk 
való idegenségét nem tapasztalja kegyelmed, kérni kell azon, 
hogy az urának írjon mellettünk; sőt ott az portán is segélje 
dolgunkat. Egy szóval valamiben kegyelmed aránza (ará-
nyozza) szolgálhat, sollicitálni el ne mullassa. 

(Az erdélyi volt kir. főkormányszék levéltárában levő minutdból.) 

CCXXI. 

Tckéntetes, nagyságos kajmekám, nekem jóakaró uram, 
Isten nagyságod napjait sokasítsa, dolgait boldogítsa. 

Nagyságod méltóságos levelét igen engedelmes aláza-
tossággal vöttem, melyben nagyságod hatalmas császárunk 
nevével parancsolja, hogy Zólyomi jószágit megadassam, noha 
azért soha Zólyomi hatalmas császárunknak ilyen nagy ke-
gyelmességére érdemes nem volna, de hatalmas császárunk 
parancsolatját Isten oltalmazzon, hogy elmúlatnánk, hanem 
Zólyominak itt Erdélyben lévő szolgájának, tudniilik Tunyogi 
Györgynek bocsátottam kezében az Zólyomi jószágit, kivévén 
azoknak kezekből az kik eddig birták; egyéb dologban is, 
valamiben hatalmas császár parancsol teljes tehetségem sze-
rént alázatossággal igyekezem szolgálni. Ajánlván Istennek 
kegyelmes gondviselése alá nagyságodat. Költ Fejérváratt 
Szent-András havának 8. napján 1667. esztendőben. 

Nagyságodnak jóakarója szeretettel szolgál 
Apafi Mihály m. p. 
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Kivül: Hatalmas győzhetetlen császárunk 1-edves böcsületes 
igaz ur hívének ő hatalmassága fényes portáján fővezér urunk ő nagy-
sága helytartójának az tekéntetes és nagyságos Musztafa passának 
etc. nekem jóakaró uramnak adassék. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemeny Józs. Erd. tört. ered. lev. XV. kötet.) 

CCXX1I. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram. 
Nagyságod parancsolatja szerént Isten kegyelmébül 

utamat continuálván kilenczed napra ide érkeztem, úgy liogy 
még az adót Nemes János uram nem administrálta, nem lé-
vén honn az császár. Az mely dolog felől nagyságod engem 
ide küldött, ugy látom, elébbeni instructiója szerént, melyre 
az mostan is czéloz, Nemes János uram mindeneket elkövetett; 
vagyon az hátra, ultimarie csak arra feleljen meg, adta-é 
nagyságod igazságát nem-é Zólyominak. Melyre vató felelete 
ő kegyelmének oly lehet, hogy mingyárást veszedelem követ-
heti az szegény hazát. Itt kegyelmes uram semmi nemű cavi-
lumat nem engednek, hanem egyenesen azt kell mondanunk, 
megadta nagyságod ; de ha azt mondjuk, úgy mingyárást az 
nagyságod levele hazugságban hagy ; ha peniglen az mond-
juk, hogy megadja nagyságod, akkor azt kérdi, hát most mi-
ért nem adta meg hatalmas császárunk parancsolatjára? és 
igy mingyárást követheti veszedelem az hazát. Kihez képest 
igen alázatosan kérem nagyságodat, követ uram Írásának hi-
telt adván, jószágát Zólyominak mingyárást bocsáttasa Tu-
nyogi uram kezében, hadd irjon az urának, hogy kezénél van 
az jószág. Nagyságod is csak irja meg az kajmekámnak, hogy 
megadta, éjjel nappal küldje, talám még megérkeznének vele. 
az míg az adót beveszik; ha peniglen addig az nagyságod le 
vele nem érkeznék, ha valami mesterséget nem gondolunk, 
bizony semmi jóval nagyságodat nem biztatom. Az Zólyomi-
val való tractát beérkezésem után másod nap mingyárást ten-
tálám, magam Dávid deák urammal mennvén szállására, de 
abban haszon nincsen, mert megesküvék, soha nem cseleke-
szi császár s kajmekám híre nélkül; de ha szintén tractában 
ereszkednék is, oly punctumokat irt, melyekre nem hogy mi 
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de még az ország is nem léphetnek, az mint az indusában be-
minutálván, hirtelen az mint eszemben vehettem, nagyságod-
nak megküldettem. Nagyságodat még is az Istenre kénszeri-
tem, Írásunknak hitelt adván az dolgot elkövetni ne halaszsza ; 
mert bizony veszedelem követi mind nagyságodat és az hazát, 
megnyugodván nagyságod benne, valamire Isten segit nagy-
ságod javára, hazánk megmaradására mindeneket igaszságo-
son elkövetünk, csak az jószágnak megadása legyen meg. 
Isten nagyságodat birodalmában sok esztendeig jó egészség-
ben éltesse. Datum Drinápoly die 11. Novembris 1667. 

Nagyságodnak alázatosan méltatlan szóigája 
Alsó János m. p. 

Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelem ő nagyságának, nekem 
kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erdélyi Múzeumban. (Gr, Kemény József Erdély tört. ered. 
lev. XV. kötet.) 

CCXXIII. 

Szomorú árva állapotombeli becsülettel való szolgálato-
mat ajánlom kegyelmednek édes öcsém uram. Isten idvessé-
ges szent áldásival áldja meg kegyelmedet. 

Az éu Istenemnek erőm felett réám mért keserves láto-
gatási ugyan megtétettetvén rajtam, mert szerelmes édes ura-
mat előlem elvévén, mely igyc fogyott gyámoltalan állapotra 
jutottam, j a j soha nem hittem. Mindezek között nem utolsó 
keserűségemre vagyon kegyelmednek édes hazája és nemzete 
kezzül idegen nemzet kezzé való meneteli és ott ennyi idők 
alatt életének és szerencséjének koczkáztatása, elegedendő 
példák lévén kegyelmed előtt, kik efféle állapatokban elegyí-
tették volt magokat; mert ritkán boldogúlt dolgok, sőt életek-
nek avagy elfogyásával, avagy holtig való rabsággal fizettek. 
Minthogy azért édes öcsém uram kegyelmednek az nemes or-
szágtúl s annak méltóságos fejedelméttíl elegendő seeuritását 
értem mind maga személyére mind jószágára s mind penig 
jövendő életére nézve, kérem az Istenért kegyelmedet édes 
öcsém uram, tekintse édes nemzetét, szép hazáját, s keresz-
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tyénségének feleljen meg, jöjjön ki, hátra maradott részét 
életének istenesen nemzete között hazájában rendelje ugy, 
hogy én is kegyelmed kijövetelinek alkalmatosságával valami 
pihenést vehessek, és kegyelmed is inkább hazájának s an-
nak méltóságos fejedelmének szolgálhasson. Ezzel ajánlom 
kegyelmedet Istennek oltalma és gondviselése alá édes öcsém 
uram. In Iluszth die 23. Novembris 16G7. 

Kegyelmednek szeretettel szolgál árva 
Bethlen Drusiánna m. p. 

Kioiil : Tekintetes és nagyságos Albesi Zólyomi Miklós uram-
nak etc. nekem kedves öcsém uramnak ő kegyelmének adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József erd. tört. ered lev. 
X V. kötet) 

CCXXIY. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint 
méltóságos uramnak, jó szerencsés hosszú élettel áldja meg 
az szent Isten nagyságodat. 

Akarám nagyságodnak értésére adni, az erdélyi fejede-
lem az mi kegyelmes urunk maga bizonyos emberét küldvén 
ide Hunyadra, mind az várban s mind penig ahoz tartózandó 
jószágban az mely részt Tököli uram ö nagysága birt, az ö 
nagysága emberi kezébül kivétette s én kezembe bocsáttatta 
ö nagysága; most az Hunyadivár egészlen és az jószág is 
egészlen kezemnél vagyon, nagyságod számára vöfctem kezem-
hez, két és három napok alatt dispositiót teszek, az mint, az 
szükség fogja kivánni, itt Hunyadon, s innét mindjárást me-
gyek Gyaluban annak kézhez vételére, melyet az mi kegyel-
mes urunk ö nagysága embere bizonyoson kezemhez bocsát, 
az mint ö nagysága nekem maga megirta. Azért nagyságod 
immár mindHunyadot s mind Gyalut magáénak érezze lenni; 
én a mennyire Isten segit, igyekezem azon, hogy nagyságod 
miatta kárt ne valljon. Éltesse Isten nagyságogat sokáig jó 
szerencsés egészséges életben. Datum in Vajda Hunyad die 
25. Novembris Anno 1667. 
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Nagyságod egyik alázatos szegény szolgája mig Isten 
élteti. 

Tunyogi György m. p. 
Kívül: Tekéntetes és méltóságos Albesi Zólyomi Miklós uram-

nak ő nagyságának ; Cum pleno titulo, nekem kegyelmes uramnak 
adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. 
X V. kötet.) 

CC XXV. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár vég vég 
Yarjad várának és ahoz való vég házainak s azokban lévő 
hadainak főgondja viselője, az tekéntetes és nagyságos Ham-
za passa 

(Oldalra fektetett Tugra.) 
Nekem szomszéd jóa karjóm, Isten kegyelmedet éltesse 

sokáig kívánjom. 
Az kigyelmed levelét meghozák, írását megértjém azok 

az szegén emberek bemenvjén az földes asszonukhoz annak 
engedelmébul akarván jtini az magok régi helekre, mel aszón 
szabadságot adott nekijek, hogy bézvást elmehetnek elébbi 
helekre, azok is annak szavára felkelvjén, helekrc akarván 
jííni, ott az havas alatt való falusi emberek utának jíívén, 
nolczszáz forint érő marhájokat jószágokat és portékájokat 
vették elj tülek, mely mostan is mind oda vagyon. Azonköz-
ben ezek is azon falu emberekben itt találvján melyet megtar-
toztaták az mi törvényünkre az kadiára hozván, s magok is 
megvallották, hogy ük fosztották meg. Az törvjén ezeknek 
megítélte, hogy az nolczszáz forint ára marhát s jószágot meg-
adják, s ez az oka, hogy azokat az embereket s lovakat meg-
tartóztatják. Azért ides jóakaró szomszédom, ha vétett, az 
aszón vétett, az ki szabadságot adott, az az szegén emberek-
nek semmi vétkek nincsen; azért ezt, Isten oltalmazzon, mi 
is nem jovaljuk, hogy az szomszídságban egymással igy élje-
nek s egymást háborgassák, nyem jovaljuk, mivel mind az s 
mind ez hatalmas császár országa. Azért szomszéd jóakarjóm 
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kegyelmed parancsolja meg az ott való fosztó embereknek, 
ezeknek marháj okat s portékájokat adják meg, ezek is azok-
nak marhájokat s magokat is elbocsássak, azután jöjjenek s 
menjenek, az kereskedő emberek is, az szomszédságban szipen 
éljenek; másképen hogy ha ott is fogják s étten is, abból 
semmi jó nem lészen. Én inkább akarok az szomszédságban 
kegyelmednek kedveskedni nem hogy gonoszt kivánni, mivel 
sok sót s keneret ettem kegyelmeddel s ennek utána is minden 
hozzám illendő dologban kedveskedni el nyem mulatom. Ezek 
után Istentül kivánok, ez Ieveljem egészségben talá kegyel-
medet. Datum in Várad die 23. Januarii Anno 1668. 

Kívül: Az tekentetes és nagyságos Apafi Mikálnak Erdélorszá-
gának fejedelmének, Magyarországnak egyrészének urának, nekem 
szomszíd jóakarómnak adassék. 

Eredetije az erd. Muzeumban (Gr. Kemény József Erdély története ered. lev. 
X V. kötet.) 

CHXXVI. 

Mi Almási István és Boros-jenei Zámbó Bálás, az mi ke-
gyelmes urunk ő nagysága udvari hites iró deáki, recognos-
eáljuk ez leveliinkben, liogy mivel Zólyomi Miklós Törökor-
szágban való beszökésekor egy Váradról küldött levelével 
igen nagy suspicióban ejtette volt Bethlen Domokos uramat 
ily dologból: hogy ő kegyelme hazája és fejedelme ellen való 
ártalmas dolgokban conspirált volna vele, sőt hogy utána is 
akart volna menni Zólyominak, ez okáért nagyobb alkalma-
tosságnak eltávoztatása vége't kegyelmes urunk ö nagysága 
mefogattatvan Dévába küldötte erős őrizet alatt rabságban tar-
tatni, az honnét sok böcsületes főrendeknek alázatos instanti-
ájokra ígírte ö nagysága tizenöt ezer forint kezesség alatt 
maga ö kegyelme obligatiójára is az Szilvási Bálint conditiói 
szerént accedálván elbocsáttatni; mely ö nagysága kegyelmes 
resolutióját látván az supplicáns felek, hivata minket nemze-
tes Bethlen Domokos uram házas társa nemzetes Boldovai 
Kata asszony ö kegyelme, kérvén nagy bőcsiilettel, hogy az 
megirt summáig való kezeseket, nevek és magok jó kötések 
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szerént jedzésben vévén, arról való kezes levelet is megcsi-
nálnék. Akarván azért az ő kegyelmek szolgálatjára való 
készségünket ily szükségekben megmutatnunk, elmentünk, és 
midőn az kezeseknek öszveszedéaében munkálkodtunk volna, 
lőnnek mielőttünk ez ide alább megirt becsületes emberek ke-
zesek nemzetes Bethlen Domokos uramért az megemlitett ti-
zenöt ezer forint summáig, ily conditiókkal. 

I. Hogy soha semmi időben, állapotokban, váltósások-
ban az nemes országnak az mi kegyolmes urunk ö nagysága 
méltóságos Apafi Mihály erdélyi fejedelem és méltóságos Bor-
nemisza Anna fejedelem asszony ö nagyságok ellen sem tit-
kon, sem nyilván semmi kigondolható, irható színek és prae-
textusok alatt, sem boldog sem boldogtalan (melytől Isten ö 
nagyságokat oltalmazza) állapotjokban ö nagyságoknak mél-
tóságos állapotjok ellen, annál inkább fejedelemségek ellen, 
senkitől sem titkon, sem nyilván, sem irás sem izenet által, sem 
minémü tekintetért, eként nein tractál, nem colludál affélékben 
magát nem elegyíti, ő nagyságok méltóságok sérelmire,károsí-
tásokra nem igyekezik, hanem mint ö nagyságoknak igaz hívek 
és szolgájok mindenekben magát és minden iidöknek forgá-
siban ugy alkalmaztatja, ha holott ö nagyságok ellen legkisebb 
d' logban cselekedni akarókat tudhatna vagy csak igyekeze-
teket is eszében vehetné, tartozzék jó idején minden alkalma-
tosságokkal ő nagyságoknak megjelentvén, és az olyanoknak 
tehetsége szerént ellene állani. 

II. Hogy ha ő nagyságok ezután jobban és bizonyosab-
ban végére mehetnének az Zólyomival való corresponden-
tiáknak, mingyárt ő nagyságok ugy büntethessék, a mint 
akarják. 

III. Soha semminémtt üdők változásiban sem most sem 
ezután senkin, sem egyen sem máson, mostani fogságáért bo-
szút állani, sem törvényes sem törvénytelen uton nem igye-
kezik, nem fenyegetődzik, sőt senkit is nem kárhoztat fogsá-
gának okául vetvén valakit. 

Ha peniglen ezen conditióknak valamelyike ellen vagy 
in toto vagy in aliqua particula véteni találtatik, compertatamen 
rei veritate, tartozzanak az ide alább megirt kezesek ad simpli-
cem etiam admonitionem minden tétovázás nélkül az mi ke-
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gye Jin es urunk és asszonyunk ö nagyságok kezekhez adni, és 
ha nem adhatnák, az kezeseken, ki-ki a mennyi summáig ke-
zes lött (a mint ide alább meg vagyon irva), valamint és vala-
mikor valamícsoda formán, akár holott lévő jóságokból javok-
ból ö nagyságok akarják, úgy exequáltathassanak. Ha pe-
nig valamelyik kezesnek annyi érő java nem találtatnék, sze-
melvekhez hozzá nyúlhassanak és nyólathassanak ő nagysá-
gok csak ez levélnek erejivel is, kikötvén az kezesek ő ke-
gyelmek nemesi szabadságokat, minden törvénybeli remediu-
mokat, úgy hogy ezen kötések ellen semminémü kigondol-
ható, kiirható, mondható exceptiókkal ne élhessenek. 

Mely kezesek rend szerint ezek : 
Kapi György uram ö nagysága, Hunyad, Za-

ránd és Közép-Szolnok vármegyéknek fő-
ispánja és a mi kegyelmes urunk ő nagy-
sága belső tanácsur hive ezer forintig . íl. nro 1000. 

Naláczi István uram ö kegyelme a mi kegyel-
mes urunk ö nagysága lioftmestere ezer fo-
rintig fl. nro 1000. 

Al-Pestesi Balogh Máté uram az mi kegyelmes 
asszonyunk ö nagysága hoffmestere öt 
száz forintig fl. nro 500. 

Váradi Gyulai Fercncz uram, a mi kegyelmes 
urunk ő nagysága főasztalnakja ötszáz 
forintig fl. nro 500. 

Nagy-Barcsai Barcsai Péter uram ötszáz fo-
rintig fl. nro 500. 

Barcsai Ábrahám uram ötszáz forintig . . íi. nro 500. 
Pelei Ferencz uram ötszáz forintig . fl. nro 500. 
Keresztesi Sámuel uram ötszáz forintig . . fl. nro 500. 
Kollatovit György uram ötszáz forintig . . fl. nro 500-
Branyicskai ifjabbik Jósika Gábor ötszáz fo-

rintig fl. nro 500. 
Újhelyi Pál uram ötszáz forintig . íl. nro 500. 
Balásfi Sigmond uram ötszáz forintig . fl. nro 500. 
Váradi Veres Péter uram fogarasi vice kapi-

tány ötszáz forintig fl. nro 500. 
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Olosz Ferencz uram somlyai kapitány ötszáz 
forintig fl. nro 500. 

Boros-jenei Csókási János ötszáz forintig . . fl. nro 500. 
Fejérvári Budai Péter uram ötszáz forintig . fl. nro 500. 
Beleny Zsigmond uram ötszáz forintig . . fl. nro 500. 
Váradi Ugrai Gergely uram ötszáz forintig . fl. nro 500. 
Praefectus Belényesi Ferencz uram háromzáz 

forintig fl. nro 300. 
Barcsai Boldizsár uram háromszáz forintig . fl. nro 300. 
Váradi Boldovai Márton uram háromzáz fo-

rintig . fl. nro 500. 
Váradi Sztepán Ferencz uram kétszáz forintig fl. nro 200. 
Vádi Kopasz János uram kétszáz forintig . fl. nro 200. 
Csegezi Tamás uram aranyos-széki kapitány 

száz forintig fl. nro 100. 
Thordai Bánházi Pál uram száz forintig . . fl. nro 100. 
Branyicskai Nagy János gyalog hadnagy száz 

forintig fl. nro 100. 
Cserei György uram kétszáz forintig . . . fl" nro 200. 
Cserei Farkas uram száz forintig . fl. nro 100. 
Cserei János uram száz forintig . . . fl. nro 100. 
Alsó János uram száz forintig . . . . fl. nro 100. 
Flistich Péter uram száz forintig . . . . fl. nro 100-
Székely László uram száz forintig . fl. nro 100. 
Enyedi Köblös Péter uram kétszáz forintig . fl. nro 200. 
Székely Kocsárdi Balog László száz forintig fl. nro 100. 
Kozárvári Ferencz száz forintig . . fl. nro 100. 
Rádai Sigmond uram kétszáz forintig . . fl. nro 200. 
Torma István uram kétszáz forintig . fl. nro 200. 
Boldogfalvi Mihály uram kétszáz forintig . fl. nro 200. 
Vajda Péter uram asszonyunk ö nagysága asz-

talnakja kétszáz forintig . . fl. nro 200. 
Kolosvári Istvándi István száz forintig . . fl. nro 100. 
Váradi Polyk János uram száz forintig . . fl. nro 100. 
Berkeszi Katona Mihály uram száz forintig . fl. nro 100. 
Palatkai Dési Rácz Gergely száz forintig . 11. nro 100. 
Felvinczi Sigmond uram négyszáz forintig . fl. nro 400. 
Diósi Gáspár uram kétszáz forintig . . . 11. nro 200. 
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Maeskási Mihály uram kétszáz forintig . . fl. nro 200. 
Tar András uram száz forintig . . . . fl. nro 100. 
Bodoni György uram kétszáz forintig . . fi. nro 200. 

Mely egy summában tészen tizenöt ezer forintot 
Mi azért ezen előttünk szabad akaratjok szerént lett s 

kezek beadásával beirt kezeseknek kötéseket ez Írásunknak 
minden részeiben leírván, az mi igaz hitünk szerént pecsétünk 
s kezünk Írásával megerősítvén kiadtuk. Datum in Possessione 
Bábolna die 10. Februarii A. 1668. 

Idem qui supra 
Almási István m. p. és Boros-Jenei Zámbó Bálás in. p. 

(P. H.) (P. H.) 
Correcta per eosdern. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Knmény József Erd. tőrt. ered. lc,v. X V. kötet.) 
— Ugyanott megvan ezen levélnek egykorú hitelesitett másolata is. 

CCXXVII. 

Én Hunyadvármegyében Hunyadon lakó Iktári Bethlen 
Domokos vallom ez irásom által :* hogy noha Zólyomi Miklós 
ő nagysága Törökországban való kiszökésekor egy, Várad-
ról nékem küldött levelével kegyelmes uramnak s asszonyunk 
ő nagyságok méltóságos személye előtt ejtvén engemet oly 
nagy suspitióban, hogy tudniillik : én ő nagyságával hazám és 
fejedelmem ellen való ártalmas dolgokban conspiráltam volna, 
és hogy még utána is akartam volna menni, melyért arestál-
tatván Dévában fogva is tartattam. De ő nagyságok viszont 
fejedelmi kegyelmességét mutatván hozzám némely becsületes 
uraim törekedésekre az árestomból kibocsáttatni méltóztatott. 
Én is azért ígírem magamat s esküszöm is az élő Istenre, ki atya, 
fiú és szent lélek teljes szent háromság, egy bizony örök Isten, 
hogy én az én kegyelmes uramnak, méltóságos Apafi Mihály 
uramnak Isten kegyelméből Erdély országának fejedelmének, 
Magyarország részinek urának és Székelyek Ispánjának, és 
méltóságos fej edelemasszonnak Bornemisza Anna asszonynak 
ő nagyságának mindenekben hü és igaz lészek, barátjának 
barátja, ellenséginek és gonosz akaróinak ellenségek és go-
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;uosz akarójok leszek, soha az ő nagyságok élete, méltóságok 
ellen, sem titkon, sem nyilván, sem irás, sem izenet által sem-
minémti szín és ok alatt, sem igéretért, sem adományért bosz-
szúságot nem practicálok, tractálok, colludálok és sem boldog 
sem boldogtalan állapotjokban, semmi kimondható és irható 
praetextusok alatt el nem árulom, olyan dolgokban magamat 
nem egyelítem senkivel, azokban edgyet nem értek; sőt ha 
másokat valakiket olyan indulattal lenni eszemben veszek, ő 
nagyságoknak idején korán haladék nélkül magam vagy más 
becsületes hívei által tudtokra adom, és magam is minden 
erőm s tehetségem szerént ellene állani igyekezem. Mostani 
fogságomat soha semmi üdőknek változásiban sem most sem 
ennek utána senkin sem edgyen sem máson, sem magam, sem 
mások által, sem törvényes sem törvénytelen úton nem igye-
kezem, nem fenyegetődzöm, sőt senkit is nem kárhoztatok, 
fogságomnak okául vetvén valakit. Ezeken kivül az kezesség 
alá vettetésemről és reversálisómról való leveleket is soha az 
ö nagyságoknak méltóságos kezekből nem igyekezem kicsalni, 
sőt ha azt valaha merészelném megpróbálni és igyekezném 
rajta, árúlónak pronunciáltassam, comperta tamen rei vcritate, 
ö nagyságok non obstante praerogativa nobilitari et aliis qui-
buscunque excogitatis juris remediis et temporum qualitatibus, 
mind személyemhez mind jovaimhoz hozzá nyúlhassanak, és 
a mint ö nagyságoknak tetszeni fog megbüntethessenek, mind 
azért, mind penig, ha Zólyomival eddig való correspondentiám 
megvilogosodhatnék is j, bban ennek utána. Mind ezeknek 
megállására, tartására és bételjesítésére mégis ugy segéljen 
Isten és ugy adja lelkem üdvességét. Datum in Arce Deva die 
11. Februarii Anno 1668. 

Iktari Bethlen Domokos. 

•Coram me Stephano Almási m. p. et Blasio Sambó de Boros-
Jenő m. p. 

Cancellariae majoris seribis et juratis 
Notariis Curia ejusdem per nos ad id 

specialiter exmissis. 
x«f;l, fii ii«)1í:<Í .íVKl^'j x̂̂ 'Vii'» öf ^ K O uí>.iif»7 

Quas nos de verbo ad verbum sine diminutatione et 
26* 



406 1667. JUN. 28. 

augmento variationeque aliquali transcripsimus fide nostra 
mediante. Franciscus Yincze m. p. et Georgina Csicsói m. p. 

Cäncellariae Celsissimi Principis Tran-
sylvaniae majoris scribae et jurati 

notarii. 

Hátára jegyezve : Betlen Domokos reversalisának pariája. 

Egykorú másolat az Erdélyi Muzeum. (Gróf Kemény József Erdély tört'r 

ered. lev. XV. kötet.) 

CCXXVIII. 

lllustrissime ac Celsissime Princeps, Domine Amice et 
Yicine nobis benevole. 

Kegyelmedet régen akartuk atyafiú ságoson visitálni, de 
az országnak sok külömb külömbféle gondjai miatt időnk 
nem adatott; hanem most, és igy az jó alkalmatosságot nem 
akarván elmúlatni, hogy kegyelmedet böcsületes, meghiitt bo-
érunk, Andronik Sztolnikunk által meg ne látogatnók, és mél-
tóságos állapatjában ne szerencséltetnők, mely hogy szeren-
csés órában s kivánatos jó egészségben találja kegyelmedet 
sztiből kévánjuk. Kegyelmednek mostani alkalmatossággal 
kevés ajándékot ktiltünk, vegye jó neven, s kéljük kegyelme-
det szomszédságos jóakarattal, kegyelmed ne az ajándéknak 
mivoltát, hanem az igaz jóakarót s atyafiúságot nézze. Ez mel-
lett kegyelmedet szomszédságoson kelleték requirálnunk ke-
vés tokai bort 200 tallérig valót akarván ezen követünk ál-
tal vétetnünk, kegyelmed mutassa hozzánk abbeli jóakarat-
ját ; jó mód alatt szállíttassa által birodalmunkba; viszont 
vagy négy sólyom felől kérnök kegyelmedet, melyek ifiak 
volnának, ne öregök; valami jóakarónk talált meg bennün-
ket, itt penig nem találtatnak afféle madarak, mely kegyel-
med hozzánk megmutatandó jóakaratját jó néven vesszük, mi 
is kegyelmednek hasonló dologban kegyelmednek szolgálni 
és kedveskedni el nem mulatjuk. Isten kegyelmedet sok esz-
tendőkig tartsa meg kedves jó egészségben. Datum in Jasz 
die 24. Febr. 1668. 
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Iilustrissimae Dominationis Vestrae Amicus et Vicinus 
benevolus. 

Elias Alexander, Princeps Moldáviáé. 
• (Oláh aláírás.) 

E r e d e t i j e az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély története eredeti 
levelekben XV. kötet.) 

CCXXIX. 

Mi az hatalmas fines törek császárnak hudai főkincs-
tartója és pesti názur békje az nagyságos tevtedar Zülfikar 
effendi. 

(Tugra.) 
Minden hozzánk illendő szomszédságos jóakaró szolgá-

latunkat ajánlunk nagyságodnak, mind méltóságos fejedelem 
aszszonynak; az ur Isten sok esztendeig éltesse az fejedelem 
ő nagyságával együtt. Tekintetes és méltóságos fejedelem 
aszszony ez dolog felől kelletik nagyságodat megtalálnunk, 
mivel hogy az hatalmas győzhetetlen fényes csá 
tevvtedárságot megadta mi nekünk ujabban az régi szokás 
szerént . . . . mint méltóságos fejedelem ssszonyomat, méltóz-
tassék fejedelem ő nagyságá(nak) mondani és megjelenteni-
liogy paranesolja meg Tiszántúl Erdélyben, valamennyi tuszir 
(tőzsér) és kereskedő ember vagyon, soha senki ne menjen 
sem tokai hidra, sem polgári hidra, sem más rívekre, csak 
szinte szolnoki hidra és szolnoki Ilidről az budai hidra, ember, 
sigünkre és tisztessígünkre fogajam (fogadjuk) az régi szo-
káson kivel soha senkinek semmi hántása és háborgatása nem 
lészen, sem az utakon, sem riveken, sem másott; hogy ha 
valakittil valamel kereskedőnek hántása lenne, az hatalmas 
vezér Őrünk nagy erős büntetíssel megbőntetné, és mink is 
tartozunk mellettek oltalommal lenni; mert ha kereskedő em-
berek, hogy az régi szokás elhadnának az budai hidat, tehát 
az hatalmas császár budai komorának nagy kárára lenne, és 
az egész vitézlő rendnek. Annak okáért kérünk mint méltósá-
gos fejedelem aszszonyunkat, nagyságod is legyen egy kis 
szolgátol (szolgálattal) és segítnéje az hatalmas császá-
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runk kamara mellett minden tehetsége szerént, hogy az ur Isten-
megáldja nagyságodat ; nagyságodis minekünk parancsoljon 
mindenben, nagy örömest szolgálunk szivünk szerént. Nagysá-
gos méltóságos fej edelem aszszony, nagy dolog, hogy méltóságos 
fejedelem nigy holnaptól fogván csak egy postát nem küldte 
az hatalmas budai vezér őrünkhöz, egy rígit látogatásnak oká-
ért ; igen csudálatos dolog, liogy elhagyta ő nagysága a rigi 
szokást; hanem vagy az posta által, vagy követ által míltóz-
tassék az vezér örlink egészségét meglátogatni ő nagysága, 
igen jó néven veszi ő nagysága. Az ur Isten ítesse nagysá-
godat sok esztendeik kedves jó egészségben. Datum kincses 
Buda várában die 25.Martii Anno 1668. 

P. S. És kérünk nagyságodat, hogy fejedelem nagysá-
godnak jóakarója mindenben . . . . - ny fő udvari Meh-
met czaussön nagy örömest szolgál , . sokáig ne tar-
tóztassa, és nagyságod ez levelünkre mindenekről bennünket 
tudósitson. Ezért szolgálunk nagyságodnak. 

Kivül: Budai teftedár levele; hozták Ba'ásfalvára 1668. die*) 
Április. 

(Az erd. volt kir. főkormányszék levéltárában levő eredetiből.) 

ccxxx. 
Kegyelmes uram. 

Fogarasból 11. Mártii nekem irt nagyságod méltóságos 
parancsolatlát 26. vöttem alázatosan, az inelusa Bánfi Gábor 
uram levelével együtt; melyből értvén nagyságod kegyelmes 
parancsolatját, s mind penig az váradi vitézek alkalmatlan-
sága miatt az ország adajának akadályoztatását, mindjárást 
szorgalmatoskodtam abban, mint tudhassak jobb móddal az 
aránt való nagyságod kegyelmes parancsolatja szerint csele-
kedni, és jó alkalmatossággal panasztétellel megelőzni, hogy 
az mely falukat az váradi törökök beholdoltattanak, azok fe-
lől nagyságodat panasz méltán ne érhesse, és az szegénység 

*) Nincs kitéve a nap száma. 



1667. JUL. 18. 407 

s ne pusztúljon. Az csauz passávai való szemben léteire (ki 
is nagyságodnak igen jóakarója) alkalmatosságot keresvén, 
Kovács Jánost, az mint tudhatám, szállásomon informálám 
mit mondjon, hogy jól megértvén, az szerint tolmácsolhasson, 
vele együtt oda mentem, nagyságod méltóságos nevével kö-
szöntöttem, az dolgot voltaképen exponálván kértem azon, 
hogy nagyságod tekintetiért mutassa oly jóakaratját, jelent-
hessem meg az kajmekámnak halogatás nélkül, melyre azt 
mondá : Igen is, meg keli jelenteni annál kissebb dolgot is, 
holnap reggel kapura megyek s audentiát szerzek. Az szerint 
kegyelmes uram másnap reggel kapura menék és az csauz 
passa bémenvén az kajmekámhoz audentiát szerze, és maga 
kijővén behiva az kajmekám eleiben, kit is nagyságod méltó-
ságos nevével csak egy néhány szóval, mentől tisztességeseb-
ben tudhatám, köszöntöttem; kérdvén mi dolgom vagyon, 
azonban nagyságod kegyelmes parancsolatja szerint való pa-
nasz tétel által megjelentém, minemű nagy akadályoztatása 
légyen hatalmas császár adajának az váradi vitézek miatt, 
némely helyekről az mint ennek előtte, ugy Várad megszállá-
sától fogva is tartozás képen az erdélyi adóhoz szolgáltatták bé; 
a nélkül ki sem telhetik hatalmas császár adaja; holott kegyel-
mes uram nagyságod olyan jó rendelést tött volt, melyet nagysá-
god végbeli kapitányi az váradiaknak értésekre adtanak volt,és 
alkolmas üdőtül fogva az szerént is procedáltak az váradiak, 
hogy mikor az hódolt falukon az adót felakarják szedni, ne men-
jenek sokad magokkal, ne is titkoson, hanem hírt adván nagysá-
god végbeli kapitányinak kimenetelek felől idein, állapodjanak 
ott meg, kik megtudván tőllök, kiken és minemű adót akar-
nak exigálni, az adót ugy adták kezekben, noha semmi közök 
hozzá nem volna ; de most minden meghatározás nélkül akar-
ják az szegénységet sarczoltatni, kénozni, már lopva is ki-
csapnak az szegénségre, rabságra is vittek mostanság bennek 
Kalotaszegből két férfi olá inast, és két leányt, kiről nagysá-
godnak irt végbeli tisztviselője levelét is kezemhez küldé 
nagyságod; fenyegetik az szegénységet, hogy Erdélyhez ne 
adózzanak ; kérvén azon nagyságod méltóságos nevével, hogy 
ö nagysága az ilyen méltatlanságot orvosolja ugy meg, hogy 
hatalmas császár adaja ne akadályoztassák. s mind penig az, 
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szegénység se pusztuljon el. Kérdé, mennyi ideje lehet azok-
nak elrablásoknak; arra azt feleltem, csak három hete ha le-
het. Hagyá, hogy irjam meg nagyságodnak, s az váradiaknak 
ö nagysága is megirja, ha olyan rendelés volt: tartsák ahoz 
magokat, és az rabságra vitt íicsorokat és leányokat is bocsás-
sák el, ez után penig afféle alkalmatlanságot ne cselekedje-
nek, lopva ki ne csapjanak, sokan se menjenek. Kérdé, ha 
egyéb dolog vagyon-é valami ott az végeken; melyre felelém, 
hogy semmit nem értettem, ismét másodszor kérdvén, mondám 
hogy 9 vagy 10 napja, hogy ez tolmácsom eljött nagyságod-
tól, de semmi egyéb hír akkor ott nem volt; parancsolá hogy 
ismét ugyan Kovács Jánost küldjem el levelemmel nagysá-. 
godhoz, és magam mellé szerezzek jó tolmácsot; ezzel kegyel-
mes uram megköszönvén, kijövék az kajmekám házából, ki-
hez képest kelle vissza küldenem Kovács Jánost, várván nagy-
ságod kegyelmes provisióját tolmács dolgából továbbá is. Az 
váradi passát meglőtték s meghalván tötték helyében Kulak-
szen passát; nagyságod kegyelmes uram küldjen látogatá-
sára, és annak alkalmatosságával az rabokat is szabadítsa 
meg. Az kajmekámmal való szemben léteinek alkalmatossá-
gát, Kovács János lévén tolmácsom, szóval nagyságodnak bő-
vebben is referálhatja. 

Datum Adrianopoli die 2. Apr. A. 1668. 
Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 

Székely Moyses m. p. 
Kivül-. Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának etc. 

nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Or. Kemény József Erdély tört. eredeti 
levelekben XV. kötet.) 

CCXXXI. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen fines császárunknak Bu-
dai tewter tihája küm és az budai vezírnek egyik főtanácsa 
Ali passa. 

Tekintetes és miltóságos erdélyi fejedelem Apafi Mihál 
minden hozzánk illendő barátságos szolgálatunkot ajánlunk, 
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az úr Isten íltesse sok esztendeig kedves jó egísiggel az ha-
talmas fines császárunknak hasznos szolgálatjára mint az 
nagyságot háza uípivel együtt. 

Vettünk az nagyságot becsületes levelit az ajándíkkal 
együtt az nagyságod hites houctia Cserei György általa, és 
megirtettíink mindeneket az nagyságod levelibül, és jó niven 
vettünk az nagyságot látogatását és hozzánk való jóakaratját 
és mígh íllink mindenkor meg igyekezünk szolgálni mint jó 
akaró barátunknak. Tekintetes és míltóságos fejedelem jól 
tudja nagyságot aztat magad is, hogy nagyságot az csilagos 
vezirnek maga ezirákja vagy Is Újvár alatt minémü szép jó-
akarattal és ajánlással volt nagyságodhoz akkor az mostani 
budai vezér Malimut passa urunk ö nagysága, fő csauz passa 
volt ő nagysága, szemben hozta volt nagyságodot az Csilagh 
vezír urunkkal az mi budai vezír urunk ö nagysága, mint 
tudja aztat az Csilagh vezír urunknak maga ajánlását és 
nagyságodhoz való minden jóakaratját, csak hogy azt csele-
kedje nagyságod, mikor leveleket intíz nagyságtok az Csilagh 
vezírhez avagy Edrenepolban, budai vezír urunkot tudósítson 
nagyságot mindenekről levelek általa; mert tudja nagyságot 
aztat, hogy Buda mindenkor volt Erdély országnak kapuja, 
vezír urunk az hatalmas császárunknak igen igen fő vezire és 
Edrenpolnak innen valamennyi hadai vannak és végvárai az 
égisz hadainak főszerdárja; valami file dolgok felü ő nagy-
sága tudósítani fog akár hatalmas császárt akár csilagos ve-
zír urunkot, az meglíszen, soha nem másolják ; azírt nagy-
ságodnak egy akarattal kellene lenni az vezír urunkkal és 
minden dolgokról kellene tudósítani mindenkor az posták ál-
tala vezír urunk, és mindenben jó szível szolgálna nagyságod-
nak mindenben mind Írással az Csilagh vezírhez, mind más-
sal valamibül megtalálná nagyságod; ő nagysága nem soha 
nem resteli fáradságát. Az ur Isten áldja meg minden jókkal 
nagyságodat. Datum kincses Buda die 4. Április Anno 1668. 

Nagyságodnak mindenkor jóakaró barátja mindenben 
nagy eremmel szolgál Ali passa. 

P. S. Aztat esziben tarthatja nagysá; ;»J, mikor vezír 
urunk Újvár alatt nagyságoddal és ín velem beszígedet, csak 
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hárman voltunk, akkor azt mondta Csilagh vezír urunk, 
hogy hatalmas fines császárunk azírt én nekem fővezírsiget 
atta és nagyságodnak erdéli fejedelemsiget, csak szolgálat-
nak okáért; nagyságod igaz hittel tiszta szive mindenben igye-
kezik szolgálni, és az mit nagyságot az nelve általa megpa-
rancsolta volt beszilni es még nelven általa özente ő nagysága 
azokat az dolgokat. 

Kivül: Az mütóságos erdélyi fejedelemnek Apafi Mihálnak ní-
künk mindenkor jóakaró barátunknak adassík ez levelünk tulajdon 
keziben. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. kötet. 

CCXXXI1. 

Kegyelmes uram. 
Fogarasból 24. Mártii nekem irt nagyságod méltóságos 

parancsolatját 5. praesentis Fogarasi János uramtól vöttem 
alázatosan, melyben mit parancsoljon nagyságod megértvén, 
mivel hogy az mely napon az váradi dolog esett, ötöd napra 
annak hire ide megjött, s én is megértvén tartottam attól* 
hogy azon dologból valami oly vádjok az váradiaknak ne 
legyen nagyságod ellen és minek előtte vöttem volna ezaránt 
való nagysagod kegyelmes parancsolatját, igen vigyáztam reá, 
ugy hogy csak suspitiótól is oltalmazhassam nagyságodat, az 
kajmekámmal való szemben lételem után azért is várakoztat-
tam itt Kovács Jánost egy néhány napokon, az mint maga is 
megmondhata nagyságodnak. Az kajmekám némely kérdezös-
ködési én ugy remélem kegyelmes uram arra czélozott, ha 
vehet-é olyant eszében tőlem, melyből az aránt nagyságod ré-
széről valami suspitio lehessen, de mivel már akkor én is tud-
tam azt a dolgot, Isten ő felsége ugy igazgata feleletimben, hogy 
sem abból sem egyéb az aránt való dologból csak suspitiót 
sem vöttem eszemben, hogy nagyságod részéről volna mind 
eddig; kihezképest szükségesnek nem itélém lenni, hogy 
most abból mentegesem nagyságodat, az kiről semmi emléke-
zet vagy kérdés nincsen; mivel hogy immár rész szeriut mi-
napi panasztétellel praeveniáit volt ezt is. Igyekezem kegyel-
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nies uram oly vigyázással lenni, hogy ha ezután valami oly 
emlékezet találna lenni, mivel hogy immár bővebb informatiót 
az aránt való feleletekre s mentegetésre vöttem nagyságodtól 
mind abban és egyéb dolgokban is minden istenes jó utakat 
módokat elkövethessek, alázatosan várván felőlem, nagyságod 
legkisebb méltatlan szolgája felől, való kegyelmes provisióját. 
Ezek után tartsa meg Isten nagyságodat sokáig egészségben. 
Datum Adrianopoli die 8. Április 1G68. 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája 
Székely Moyzes m. p. 

Kívül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ö nagyságának etc. 
nékem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Érd. tört ered lev 
XV. kötet.) 

CCXXXIII. 

Kegyelmes uram. 
Az császár indulásának még bizonyos napját mikor lé-

szen meg nem tudhatám, beszélik mindazáltal kegyelmes 
uram, hogy Kucsuk Bajrám után, mely Pünkösd után esik, 
mingyárást elindulna. Némely nap kegyelmes uram, érték 
ilyen dolgot is, hogy az havasalföldi vajda ő nagysága mellett 
lévő egyik csauz ide jővén, az Zólyomi uram ő nagysaga tol-
mácsával együtt, kajmékám neve alatt extrahálták volna 
nagyságodnak szóló levelét havasalföldi boér dolgából, mely 
hírével sem lött volna az kajmekámnak, hanem az secretáriu-
sától váltották volna pénzen, fogadván azt az csauz, hogy 
maga kimégyen, és annak alkalmatosságával Zólyomi uram 
jószága dolgát is megcircálja. Ha ki talál menni kegyelmes 
uram, nagyságod vigyáztasson reája és Zólyomi uram embe-
reit hozzája menni ne bocsáttassa, azonban ha mi oly levelet 
fogna vinni, nagyságod irjon ide az kiknek illik, mivel az 
olyan dolog felől nekem is parancsolt volna az kajmekámj 
hogy irjak nagyságodnak. Ha penig oly havasalföldi ember 
dolga volna, keresztyén emberJevén az vajda ő nagysága, nem 
kellene megengedni alatta valóinak, hogy törökökkel menje-
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nek ki, a néikiilis nagyságod előtt végben vihetnék dolgokat. 
Az mire elégséges lehetek kegyelmes uram igyekezem vigyá-
zassál lenni, várván mindenekben nagyságod kegyelmes pa-
rancsolatjától, ahoz alkalmaztatom magamat. Ezek után tartsa 
meg Isten nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum Adria 
nopoli die 28. Apr. 1668. 

Nagyságod méltatlan alázatos szolgája 
Székely Moyzes ni. p. 

Kivül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ö nagyságának etc-
nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört ered lev. XV. kötet.) 

CCXXX1V. 

Excellcntissime Princeps Domina Collendissima ! 
Magno angore animi mei accepi ex Jitteris Excellentiae 

vestrae de data ex Arce Lipcke 16. praesentis contrario meis 
solatiis nova de indispositione sanitatis vestrae excellentiae. 
Spero tarnen et a majestate Divina oro celerem Excellentiae 
vestrae salutis restitutionem. Nec vellem quin Excellentta Ve-
stra hoc iter in Poloniam aggrediatur, nisi restitutis viribus et 
perfecta sanitate, verum est rem esse omnino necessariam ut 
absque omni mora terminetur hoc negotium, vergique inde noil 
solum Blasonae pro Excellentissimo Domino Palatino sed et 
Jaronsko pro vestra excellentia conservationem, sed melior est 
vita quam opes. Excellentia Vestra, statuat primum incolumi-
tatis suae rationes quam substantiae. Nolo esse molestus lon-
giori epistola Excellentiae Vestrae, sufficienter enim hac de 
re collocutus sum cum generoso Domino Gyöngyösi qui melius 
omnes hac in parte meas referet Excellentiae Vestrae conside-
rationes : super quibus dignabitur Excellentia Vestra suam 
mihi conclusionem quam primum significare, Interim Divinae 
tutelae Excellentiam Vestram commendo eidem mea humi-
lima oifero obsequia. 

Excellentiae Vestrae Obligatissimus servus 
Karnioniae 30. April. 1668. Stan Woienski m. p. 

(.Eredetije a kamarai archiwimban.) 
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ccxxxv. 
Kegyelmes uram. 

Az öcsém elmenetele után más nap két csauzt rendelvén 
az kajmekám azon dologból nagyságodhoz, kiket hogy el ne 
küldjön ö nagysága, mivel én megírtam nagyságodnak, azon 
kértem az csauz passát, instáljon az kajmekám ö nagysága 
előtt, azonban Nagy István uram 2. praesentis érkezvén ide 
Balásfalváról 17. Április nekem irt nagyságod méltóságos 
parancsolatjával, az csauzokat még itt érvén, mingyárást is-
mét mentem az csauz passához, megjelentvén néki mit irjon 
nagyságod, az váradi jancsár aga mocskos levelét is megmu-
tattam s azon kértem, legyen azon az kajmekám ő nagysága 
előtt, hogy mivel csak istállók lésznek az Sebesvár alatt való 
épületek, ne ellenezze ő nagysága, és az váradiakot fenyítse 
meg, afféle mocskos Írásoktól, fenyegetődzésektől szűnjenek 
meg, csauz se menjen Erdélyben, hanem ha oly parancsolatja 
vagyon az kajmekámnak ő nagyságának, én ismét megírom, 
vagy ha ir ő nagysága, az levelet elküldöm. Arra mondá, hogy 
egyébre nem ígérheti magát, hanem addig tartóztatja az csau-
zokat, míg kapura menvén audentiát szerez, beszéljek magam 
az mint legjobb az kajmekámmal. Az szerint kegyelmes uram 
az kajmekám eleiben menvén, megjelentém panasz által, az 
mint nagyságod parancsolja, az váradiak alkalmatlanságokat,, 
hogy mivel Sebesvára csak két vagy három napi járó föld lé-
vén Váradhoz, azért hogy valami istállókat, marhának való 
helyet építenek körüle, csak hogy az veszekedésre okot ad-
hassanak, sok illetlenséget követnek el az váradi vitézek, fe-
nyegetőzvén, mely mocskosan irt az ott való jancsár aga 
nagyságod főrenden lévő tisztviselőinek, szidalmazván is illet-
lenül ; holott ha mit akarnának szebben is megírhatnák ; an-
nak hitelesebb voltáért nagyságod kegyelmes parancsolatja 
szerint megmutattam az Váradról irt leveleket, hogy minden 
rosz dolognak ők az okai, nem nagyságod. Kértem azon nagy-
ságod méltóságos nevivel, parancsolja meg ő nagysága ke-
mény fenyíték alatt mind az váradiaknak, és több végbelieknek 
is, ne fenyegetőzzenek és afféle mocskos Írásokkal ne böcste-
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lenítsék nagyságod főrend tisztviselőit, mivel nagyságod is 
hatalmas császár igaz hive lévén, ő hatalmassága hűségében 
úgy megmarad nagyságod, hogy csak legkissebb dologban is 
hatalmas császár ellen nem akar cselekedni nagyságod. An-
nak felette az szegénységre megfizethetetlen adót vetnek, hogy 
annak is alkalmatosságával minden rosz dolgot elkövethesse-
nek és rabolhassanak is, az mint nem régen is cselekedtenek ; 
azért ha ugyan nem szűnnek, hanem nagyságodra bízatott ő 
hatalmassága őstől maradott országára úgy csatáznak, ha köz-
tök és nagyságod hívei között valami alkalmatiankodás esik, 
nagyságod nem lészen annak oka, ha nagyságod az magyar-
országi tolvajoktól nem oltalmazná az szegénységet, ugy is 
nem maradhatna mint vadnak. Mely szavaimat meghallgat-
ván mondá, hogy ő nagysága parancsol nékiek, afféle illetlen-
séget ne cselekedjenek ; Sebesvára alatt lévő épület peniglen 
nem istálló, hanem erős sánezot ástanak, embere volt ott ő 
nagyságának, ki látta szemivel, és még jobban is akarja nagy-
ságod építeni, hatalmas császár penig nem akarja, hogy olyan 
országában híre nélkül csak egy karót is felüssenek; azért 
ö nagysága embereit küldi most nagyságodhoz felőle, s én is 
küldjek embert és írjam meg, annak az építésnek csak békét 
hadjon nagyságod, mert megparancsolta az tömösváriaknak, 
budaiaknak és jeneieknek, hogy ha meg nem szűnik attól 
nagyságod, mingyárást reá menjenek s elrontsák. Arra mon-
dám : ma ötöd napja, hogy ugyan ő nagysága parancsolatjából 
levelemet küldtem nagyságoduak s mind azokat megírtam; 
megértvén nagyságod az dolgot abból, rövid nap ismét embere 
által levelét fogja nagyságod küldeni őnagyságához, ha szinte 
nem fáradnak is az ő nagysága emberei. Arra mondá : Az ö 
nagysága emberei elmennek, és írjam meg most is, úgy hogy 
míg emberei oda érkeznének, addig ha mit építtetett volna is 
ott nagyságod, elrontassa, mivel mint eddig ugy ezután is anél-
kül el lehet nagyságod, és ha magyarországi kóborlóktól vagy 
másoktól hántása lészen nagyságodnak, irjon ide nagyságod, 
s hatalmas császár megoltalmazza nagyságodat. Az váradi 
jancsár aga két leveleit elvevén, mondá, hogy jobban is meg-
tudja, mi lészen benne irva. Ezzel bocsátván kegyelmes uram, 
Nagy István uramat kelle mindjárt sietve vissza küldenem 
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nagyságodhoz mivel, semmiképen az esauzok meneteiit le nem 
beszélhetém; nagyságod vigyáztasson ugy reájok, hogy an-
nak alkolmatosságával talám egyéb dolgokat is vyegmx 
pbzxmhgb. Mit fogjon nagyságod továbbra is parancsolni, 
mindenekben ahoz alkalmaztatom magamot. Ezek után tartsa 
meg Isten nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum Adria-
nopoli, die 4. Maji 1668. 

Nagyságod méltatlan alázatos szolgája 
Székely Moyses m. p. 

Kívül: Az méltóságos Erdélyi fejedelemnek ő nagyságának etc. 
nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Cito. 
Cito. 

Eredetije az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély története eredet 
levelekben XV. kötet.) 

CCXXXVI. 

. . . . Mind had álljon három holnaptól fogva császár az mint 
parancsolt Budáról török haddal megindulván, az mi császá-
runk birodalma által utamban jőve váratok alá menni avagy 
földeteket elégetni, rabolni, semmiképen arra okot nem adtunk. 
Mi császárunknak parancsolatja nagy, helyre jiini az mi zene-
bona békességtelenség most miveltetik, azon igyekezvén nap-
ról napra s óráról órára az mint csendesiteném le mind tit-
kon s nyilván, hogy a dolognak mivoltához hozzá lássak, azon 
igyekezvén ez táborban minden tehetségemmel. Az mely le-
veleket küldtél, mi continentiájok mi nyelvinkre fordítván, az 
császár nagy kapujára, hogy megküldjem és irjam az mint 
megharagutt volt bíztunk : megengeszteltetett volna. De magad-
tól megindulván, és az mely hadat fejedre gyűjtöttél, Arad 
palánkra indultál, hogy megégessed, hadat küldvén. Arról hir 
érkezvén, egynehány hadat mi is küldtünk, hogy oltalmaznák 
meg ne gyújtsák, melyen ők igyekezvén s azért menvén ki 
az haddal, mi is azon forgolódván, gonosz ne lenne. Te hadad 
reánk jővén többnél többel, soknál sokabbai latorságot csele-
kedtél, az mi hatalmas császárunkhoz igazság-e ez ? ez csele-
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kedettel lehet-é az egymás közt való békességnek eligazítása? 
én s az török had tenéked nem károdra gyűlt ide s nem is 
igyekezett, hanem ennek gyülekezeti, az császár reád való 
haragja miatt kellett összegyűlni. Mi császárunknak nagy és 
erös hatalmas parancsolatja rajtunk ez: hogy az ö hatalmas-
sága jobbágyira és földire jól vigyázzunk. Hogy vétkedért 
az császárt kérjük, abban forgolodván, ugy kelle cselekedni ? 
ha akarod az császár rólad haragjád elvegye, ez elkezdett 
dologtúl szűnjél meg, magadban szállj meg (avagy alázd meg 
magadat.) Az nagy Isten kegyelmességében bízzál, hogy dol-
god kedved szerint lészen, s ha ugyan csak azt mondod nem 
s ugyan nem, az hatalmas császár az mint megparancsolta, 
mig lészen lélek bennünk, míg az felséges hán és fővezér megjö, 
mi gondot viselünk dolgainkra. Isten s az szentek parancso-
latja mi lészen megmutatódik, azután pedig ki igazságot kö-
vet, és császárnak igaz rabja, mi nagy szentünk mit hagyott, 
parancsolatot adott, hogy a zászló adattassék, azért mi az 
zászló ellen nem indultunk, hanem kicsiny dologgal forgolód-
tunk, ez dolog véghez menne, s nagyra ne támadna, kit Isten 
tud, azon voltunk se török, se magyar ne veszszen. 

Azt mondod hadad elég volna. Tudod te az mi nagy csá-
szárunknak és felséges hámnak mennyi hada ? ahoz képest 
az véget vizsgáld meg, és igen jól meggondold végre mi lé-
szen. Mi te hozzád gonosz szándékkal nem vagyunk, az mi 
volt mi köztünk, az nagy kapura megíratott. Mi azért bizván 
az dolog jól legyen, ezt mért cselekvéd ? ezentúl megírjuk a 
Portára és igazán szorgalmatoskodunk. Te is jól megondoljad 
magadban. Sevvál 4. napján 1668.*) 

Az mely postától levelet küldöttéi volt török nyelvre for-
dítva és zacskóban csinálva, hogy megküldenők. De ez mos-
tan mivelt gonosz cselekedetekért nem küldöttük, igaz szó ez 
melylyel tanácsoltalak, magad penig megvizsgáld, és mi szi-
veden azt cseleked. 

(Egykorú török fordítás a m. k. kamara, levéltárából) 

*) Vagy május 4. vagy marcz. 19. A török néha a keresztyén 
kavokat ÍB török névvel nevezi. 
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CCXXXVII. 

Szolgálok és Istentől sok jót kívánok kegyelmednek 
édes öcsém uram. 

Somlyai útamban vöttem vala kegyelmed levelét, mire 
hogy elébb választ nem tehettem, az ott való sok foglalatossá-
gomnak tulajdonítsa ; ez úttal azért akarám kegyelmedet láto-
gatnom, kívánván, levelem talalja szerencsés órában kegyel-
medet. Hogy penig én neheztelnék kegyelmedre, levelében 
i r ja : értette volna; de mivel kegyelmed arra nekem mostaná-
ban okot nem szolgáltatott, s ugy is hittem el kegyelmes 
urunknak igaz szolgája és az országnak jót kivánó tagja és 
fia: ahoz képest nem volt, és nincsen is kegyelmedre való 
nehézségem, sőt ha miben tudnék kegyelmednek szolgálni, 
kívánnék és kívánok is, készen várván mindenkor kegyelmed 
parancsolatját, kit is atyafiságának jeléül, hogy gyakran cse-
lekedjék és velem szolgáltasson kérem. Ezzel Istennek ajánl-
ván kegyelmedet, maradok kegyelmed kész szolgája bátyja 

Fejérvár 4. Maji 1668. 
Bánfi Diénes 

Kőkényesdi uram Szakmárba való leköltözését kegyel-
med írásából értéin; nem kellett volna most ő kegyelmének 
házábúl kibontakozni, mert én nem lator kergetni mentem 
volt most kí ; egyébiránt megverheti kegyelmed őket mikor 
ideje lészen. 

(Az egész levél Bánfi Dénes kézírása.) 

Kül czim : Tekintetes nagyságos Serédi Benedek úrnak én ne-
kem jóakaró kedves öcsém uramnak adassék. 

(A kamarai levéltárban levő eredetiből.) 

TÖRÖK MA.GYARKORI E M L Ű K F K . OKMÁNYTÁR VI . 27 
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CCXXXVIII. 

Méltóságos fejedelmem kegyelmes uram ! 
Nagyságod méltóságos parancsolatját vévén mind az 

párokkal együtt, mind ezekből az két levél párokból ugy lá-
tom kegyelmes uram, bogy mind az váradiak és egyéb végbe-
liek is szántszándékkal ügyet és garázdát keresnek, valahol 
kaphatnának ide ki az szélbe, hogy inkább Candia felé ne 
kellenék menni. Csak azért vádoskodnak nagyságod ellen az 
portán, mely noha tökéletlenség ugyan az vád, de mégis nem 
kevés akadálya nagyságodnak; kiváltképen ugy látom ez a 
szegény haza szabadsága romolton romol, hogy már az maga 
határán se legyen szabad senkinek házat építeni, az mint az 
váradi passa leveléből kitetszik. Soha az porta Erdélytől nem 
tiltotta, liogy valaki maga házát ne építse; császártól Szé-
kelyhídnál több nem is parancsoltatott, hogy ne építsék. 
Mindezekről talám nagyságodnak kapitiha uram által kelle-
nék bővebb declaratiót nagyságodnak császár előtt tenni; 
megjelenthetné, nem ujabb várat csináltat nagyságod, hanem 
azt az ki eleitől fogva fenn volt, kiből az szegénység hatal-
mas császár országa oltalmaztatott az kóborlóktól, azt nagy-
ságod elpusztulni nem hadhatja az ország nagy kárára, az 
szegénység romlására; ujabb várat nagyságod nem építtet. 
De mind ezekről nagyságod bölcs elméje tudom alkalmatos-
bat, jobb útat talál; kérem is az jó Isten vezérelje és éltesse 
nagyságodat kegyelmes uram sok esztendeig. 

Arany 1668. die 22. Maji. 
Nagyságod alázatos igaz szolgája 

Kapi György m. p. 

Kívül: Az méltóságos erdélyi fejedelem ő nagyságának nekem 
jó kegyelmes uramnak írám. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. 
levél XV. kötet.) 
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CCXXXIX. 

Kegyelmes uram. 
Fejérvárról die 22. praesentis mensis reám dirigáltatott 

nagyságod méltóságos parancsolatját, mind kajmékám és 
uj váradi passa leveleiknek igaz páriájokkal együtt, alázato-
san vöttem, melyben mit irjon nagyságod és mint fenyege-
tődzék azon kajmékám és váradi passa Sebesvár állapotjá-
ról, hasonló alázatossággal és valóságosan értettem. Bizony 
dolog kegyelmes uram én is nagyságod egyik igaz hivének 
és egyszersmind igaz hazafiának is tartván magamat lenni, 
nem tagadhatom, a mint nagyságod méltóságos személyének, 
úgy édes hazámnak is (kinél több hazám nincsen) megmara-
dását voltaképen szeretem; melyhez képest végházai, hogy 
mimiáltassanak, ha nagyságod búsulása és a haza veszedelme 
nélkül lehetne, jovalliatnám ugyan, csak hogy a hatalmas 
nemzet még a romlások előtt fenyegetödzvén ellenünk, melyet 
akkor sokan semmiben hajtottanak, mivel azon fenyegetődzé-
sét annak utána annyira eff'cctuálta volt, ma is keservesen 
érzi a szegény romlott haza, tarthatok által, hogy együtt most 
is megteljesítvén fenyegetődzését, propter non obtempera-
tionem, mint az kajmékám levelének continentiája tartja, 
ha a végekbéli passák és török vitézek által fogna véghez 
menni a sebesvári palánknak elhányattatása, nagyságodat 
búsúlás és a hazát közönségesen (kitől Isten szent fiáért ol-
talmazzon) veszedelem ne fogná valamint követni. Nagyságod 
kegyelmes jó tetszése azért kegyelmes uram, ezen sebesvári 
palánk dolgából mit fog nagyságod parancsolni ? és mind a 
kajmékámnak, mind váradi passának mint fogja ezekhez 
képest maga méltóságos személyének következhető búsúlása 
és a hazának veszedelme nélkül magát bölcsen resolválni ? 
ezek után Isten kegyelmes protectiója alá ajánlván nagyságo-
dat, marad nagyságod mindenkori igaz híve 

alázatos szolgája 
Fleischer András m. p. 

Datum Cibinii die 24. Maji. A. 1668. 

27* 
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Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek, nékem természet 
szerént való kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. 
lev. XV. kötet.) 

CCXL. 

Kegyelmes uram fejedelmem. 
Isten nagyságodat szerencséltesse teljes birodalommal. 
Kegyelmes uram, nagyságod parancsolatját mind az in-

dusával alázatoson vettem. Penig hogy az végbeliek informa-
tiója, az portán való, sinistre lett, melyet már az oculator 
csanzok is nem az informatio szerént tanálnák. Sőt inkább az 
ellen úgy tetszik (ha igaz bíránk volna) ezután való pana-
szoknak is kétséget szerezne. Elhiszem azért kegyelmes uram 
nagyságod teljes tanúisággal értesítette Sebesvárához menő 
csauzokat, comíssariusát, hogy micsoda ratióját assignálja az 
oda hordoztatik, melyet úgy tetszik helyesen el is hitethetni 
vclek, hogy nem uj palánknak építésére, hanem más végre 
hordozák legyen oda, mivel hogy még semmi uj épületet ott 
nem látnak, az vár is penig még kősziklán állván, nem lévén 
palánkos. Melyre nézve nagyságod bátran megírhatja, hogy 
ez is olyan méltatlan panasza az végbeli szomszédoknak, mint 
szokák az előttiek; holott semmi sem volt, nincsen is de prae-
senti az uj palánknak erigálásában; mert azt az Sebeshez 
hordott fát más szükségre vitték s nem uj palánk csinálására. 
És énnekem úgy tetszenék (noha ő más értelemben érti írását) 
mindazáltal 1. meg kéne köszönni nagyságodnak ez iránt is 
nagyságodhoz mutatott jóakaratját, hogy az végbeliek infor-
matiójának nagyságod és az haza ellen hitelt nem adott. 2. in-
stálni kéne nagyságodnak, ítíletet tehet ezután is ö nagysága 
ez mostani sinistra informatiójából az végbelieknek, micsoda 
panaszoknak adhasson hitelt (ha ezután occurrálna azféle) 
addig míg nagyságodtól is nem venne informatiót; mert nagy-
ságod kissebbik hatalmas császár szolgájának, nem hogy vé-
tene, sőt inkább mástól is oltalmazná, és minden nagyságod-
hoz illő jó szomszédsággal vagyon hozzájok. Azonban az 
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esauzok is, hogy inkább ott benn helyesb s igazabb relatiót 
tennének, mennének jól contend el. Az váradi passáknak is 
megírhatná nagyságod, nem volt jól informatus, mert nagysá-
godnak ott semmi uj épületet nem csináltanak, s mi végre is 
hozták oda azt az fát, assignálván azt az ratiót is, kit az kaj-
mekámnak, hogy egyezzenek az levelek. Ez mellett kegyel-
mes uram Írásához képest jovallanám, még meg nem veszte-
getik az váradiak elméjét az uj passának, nagyságod vonná 
magához, hiszem jobb volna egyszersmind most inprimis neki 
adni azt (jó contentumára) mint sem apránként egyszer is 
másszor is ezután adandót; mindazáltal álljanak mindenek 
nagyságod fejedelmi kegyelmességén. Ajánlom nagyságodat 
ezekkel Istennek. Datum Bodola 1668. die 25. Maji. 

Nagyságodnak alázatos híve 
Béldi Pál m. p. 

Kivül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ö nagyságának, ne-
kem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeum. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. lev. 
XV. kötet.) 

CCXLL 

Kegyelmes uram méltóságos fejedelmem. 
Az nagyságod kegyelmes parancsolatját értéin, melyben 

nagyságod ez iránt való vékony tetszésemet akarja venni. 
Nékem kegyelmes uram tetszésem ez: nagyságod kegyelmes 
uram az kajmekám és váradi passa előtt mentheti magát, 
mentse Sebesvár építése végett, hogy nagyságod semmi uj 
épületeket ott nem csináltat, hanem csak szintén az váron 
kivül való hostátot akarja nagyságod restauráltatni, mely an-
nak előtte is volt s emlékezem is reá. A mi pedig az két vár 
csinyálását illeti, mivel csak panaszt láttatnak jelenteni, azt 
nagyságod most posthabeálja, ha felölek újabban urgeáltatik 
nagyságod, akkor nagyságod, méltán mentheti magát, hogy a 
végre cselekeszi nagyságod, az császár adó fizető szegénysége 
végső pusztulásra s romlásra jutnak s az alá s fel járó csa-
vargók miatt semmiképen nem maradhatnak; mostan erről 
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való resolutio maradna abban, nekem vékony tetszésem ez ke-
gyelmes nram. Maradok nagyságod alázatos hive, ajánlván 
Isten oltalmában nagyságodat. In Maros Szent-Király 27. 
Maji A. 1668. 

Nagyságod alázatos szolgája, híve Bánfi Sigmond m. p. 
Kivül-. Az én kegyelmes uramnak, az méltóságos erdélyi feje-

delemnek ő nagyságának adassék. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény Jószef Erd. tört. ered. lev. 
XV. kötet.) 

CCXLII. 

Méltóságos fejedelmem, kegyelmes uram ! 
Kegyelmes uram igen alázatosan akarván nagyságod-

nak értésére adnom, három karánsebesi török a Vaskun által 
jővén tegnap, mint egy kereskedés színe alatt, addig semmit 
nem jelentvén, Hunyadra mentek. Ott az tökélletlen bég leve-
lét Tunyogi uramnak megadták, melyet Tunyogi uram fel 
sem szakasztván kezembe hozta, úgy látom Apáti levele is 
benne, mi végre küldte ki nagyságod által láthassa.Eleitől fogva 
mondtam én nagyságodnak, tökélletlen volt az a bégja, azért 
vitte is el az ördög, Tunyogiban most nem látok semmi oda 
való vonást. Az németeket most felküldöm az várban mingyárt, 
az vigyázás felől is kíilömben parancsolok, sőt ha nagyságod-
nak is tetszik kegyelmes uram, talám magát azt a székelyhídi 
német kapitányt jobb volna bele küldenem, mely ha úgy tet-
szik nagyságodnak, valami praebendája felől is parancsoljon 
nagyságod, honnét legyen tartása, ahoz inkább bizhatnék em-
ber az vigyázás dolgából, mivel már az indiciumok több roszra 
is mutatnak, melyeket nagyságod bölcs elméje jobban által 
érthet. Tunyogi uramat magát küldtem fel nagyságodhoz, ta-
lám nagyságod nem késleltetvén oda fel bocsássa oly instruc-
tióval, hogy ez két rosz között az kissebbikre hajoljon, mivel 
initia dolorum. Ez eránt nagyságod talám az urak tetszését is 
venné, jövendőben ne mondanák, nagyságod tetszések nélkül 
cselekedett. Ne láttatnék sem porta parancsolatja ellen véteni, 
sem szabadságunk romlásával magunk végső veszedelmére 



1068. MÁJ. 27. 423 

magunk ellen pénzt, innét jövedelmet adni, hanem más úta-
kon praeveniálódnék, és hogy felesége vitette és költötte min-
den jövedelmét el oda, mutatnánk utat nekiek. Mindazáltal 
kegyelmes uram ezeket nagyságod bölcs elméje ezeremnél is 
jobban tudja. 

Az faesati agához mindgyárt küldök, megizenem neki 
mindgyárt menjen Karánsebesbe, mint ha egyéb dolga volna, 
és mindeneket mind az békröl mind az ott levő embereitől ki-
tanulván igazságosan, sietve nagyságodat tudősitsa; tudom 
igazán el is jár benne. Nagyságod látja, az Apáti levele is, az 
ebé, mely fennt van, igen biztatja magát a feles jóakaróival. 
Én azt az három karánsebesi törököket is meghattam egye-
nesen felvigyék nagyságod méltóságos udvarába késedelem 
nélkül, Nagy Sigmond uramat rendelvén melléjek, jó gondvi-
selés alatt; méltó nagyságodnak examináltatni, egy kevéssé 
meg is riasztani, legyenek sub honesta custodia, őrizze német 
őket; másszor affélében ne ártsák magokat, hanem nagysá-
godnak tegyék elsőbben hírré. 

Kegyelmes uram ha nagyságodnak úgy tetszik, hogy 
az a német oficér menjen Hunyadra, Írasson nagyságod egy 
instructiót is nekie, mind vigyázás felöl és az kapu kolcsai s 
egyéb dolgokról is, semmiben az oeconomiát nem impediálváu 
az ur tiszteit, egyéb iránt az várbeli munitio és abbeli dispo-
sitio, vigyázás, kapu kulcsa és egyéb al ajtók kulcsai, az vár-
beli dolog legyen, az ö dependentiája és administratiója által 
menjenek végbe, úgy osztán Hunyadot nem félthetni. Nekem 
is Isten azt adván érnem, nagyságod udvarában felkelletvén 
mennem, alkalmatlanságtól nem féltheti ember, ha jó dispo-
sitióval hadja, mivel én is mindenkor rá nem vigyázhatok. 

Nagyságod méltóztassék Zalakna és Abrukbánya tájé-
kára parancsolni, embereim most is egy néhány tolvajt oda 
ejtettek által, az mini űzték; ezek ott nem persequálhaták, 
ott senki üzésére fel nem kelt, mert elverhették volna őket; 
talám magok közül valók, jól esmerik, azért nem bántják. Él-
tesse Isten nagyságodat kegyelmes uram és minden dolgaiban 
vezérelje szegény hazánk jóvára. 

Nagyságod alázatos igaz szolgája Kapi György m. p. 
Aranii 27. Maji 1668 délután. 
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P. S. Annak az Apátinak én igen titkon hitlevelet kül-
dök kegyelmes uram, mivel azelőtt én szolgám volt; hivatom, 
ígírek is valamit nekie ; ha nagyságod kegyelmessége, nagy-
ságod parancsoljon felőle, bezzeg attól mindent jól kitauúl-
hatna nagyságod, ha ember becsalhatná. 

Kívül: Az méltóságos erdélyi fejedelem ö nagyságának nekem 
jó kegyelmes uramnak. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdélyi tört. ered. lev. XV. 
kötet.) 

CCXLIII. 

K a j m c'k á n(nak) s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a. 
Tekéntetes nagyságos kajmekán etc. 
Nekem írt nagyságod méltóságos levelit illendő becsü-

lettel és engedelmességgel vévén nagyságod írását megértet-
tem. Csudálkozom azon, hogy az végbeli vitézek nem átallot-
tanak hatalmas császárunk fényes portáját igazságtalan do-
loggal búsítani, mert a miről mostan panaszt töttem k, abban 
semmi úgy nincsen. Az mit jelentettek, azt hogy Várad hatá-
rán levő Sebesvár mellett akarnánk mii várat csinálni: leg-
elsőben szükséges nagyságodnak megérteni, nem hogy Sebes-
vára az váradi határon volna, de az mint az magyarok között 
az mely földek nagyok szoktak lenni, kilencz magyar mér-
földnire vagyon tőle, annyira, hogy Várad Magyarországnak 
abban az résziben volt, az melyet az régi erdélyi fejedelmek 
az magyar királtól karddal vöttenek volt el, Sebes vára penig 
Erdélyben benn volt, egy nagy havas lévén Várad és Sebes 
vára között. Az mely épétést mondottanak az vitézek nagy-
ságtok előtt, hogy mü akarunk épitteni, az is nem egyéb volt, 
hanem az Sebesvárban lakó vitézlő rend akart az lovai szá-
mára valami istállót csináltatni, arra az szükségre hordatta-
nak volt egynéhány darab fát, de annak épétésihez is nem 
kezdettek, az egész dolog ez szerint vagyon, nagyságtok kü-
lömben nem találja. Minek okáért nagyságod bölcsen megítél-
heti, az miképen mostan ilyen nyilván való igazság ellen az 
fényes portát merték búsítani, ennekutána is kétség nélkül 
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el nem múlatják; hihető azért, hogy az mely húzásokat vo-
násokat az szegény embereken töttek s naponként tesznek, 
arról való panaszunk ne mehessen hatalmas császárunk füli-
ben. Nagyságodat azért igen bizodalmasan kérem, tartsa 
meg egyik fülét a mü mentségünknek meghallgatására, ha 
ujobban valakitől búsíttatik; hatalmas császárunknak östül 
maradt országa lévén Erdély, maradhasson meg Ö hatalmas-
sága kegyelmessége alatt, kiért Isten nagyságodat sok esz-
tendőkig éltesse, én is nagyságodnak hálaadóképen meg-
szolgálom. 

Hátára jegyezve : Betlen János uram censurája az kaj mókámnak 
írandó levél felöl Sebesvár állapotjáról. Albae expedita 28. Maji 
Anno 1668. 

Eredetije az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József, hrd. tört. ered. lev. 
XV. kötet.) 

CCXLIV. 

Magnifice Domine et Amice Observandissime ! 
Magno conficior taedio quando nulla accipio nova de 

statu rerum et incolumitatis magnificae Dominationis, et eo 
solo consolor, quod ordinarie, dum benefit tacemus, dum male, 
conquaerimur. Unde nihil adversi de sanitate Magnificae Do-
minationis ex eo suspicor silentio. Nunc apud nos convocatus 
a Rege Varsaviam Senatus consulit super propositionibus, 
quas ex annexis magnifica Dominatio Vestra percipiet. Catha-
strophe magna nobis imminet, Moschus et Neuburgus coneur-
runt de Regno, ille a domo Austriaca hie a Gallis, Suecis, Bran-
deburgo promovetur, illi aetas juvenilis, religio, terror poten-
tiae obest, huic numerosa proles ac actas grandis opponitur, 
tertius nemo ad line comparet, conclusum in coelo est, quid 
de his fiet, factores non desunt pro utroque hoc candidato, non 
latebit magneficae Dominationi vestrae quicquam, quod ad 
ejus dc his pertinebit notitiam. IJtinam saltern bona ilia et 
foelicia nova sint. 

Excellentissimae Dominae Principissae devota mea of-
fero obsequia, rogo, manuteneat me magnifica Dominatio Vestra 
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in gratia Suae Exeellentiae, re quae hie sibi fieri vellet con-
fidenter mihi demandet, quia profiteor me esse semper 

Magnificae Dominationis Vestrae 
Paratissimum ac devotissimum servum 

Stan Wolenski m. p. 
Karnioniae 18. Junij 1668. 

(Eredetije a m. kir, kamarai archívumban.) 

CCXLV. 

Kegyelmes uram méltóságos fejedelmem. 
Az nagyságod levelét vévén, mit irjon s parancsoljon, 

alázatosan megértettem; az mi azért az portára való válasz-
tételt illeti, vékony itíletem szerint az portai esauznak ked-
vét kellene keresni és arra venni, hogy az mit nagyságod fog 
írni, azont Ö is mint szemmel látott dolgot bizonyítana az sze-
rént, hogy az ő szava mellett lenne hitelesebb az nagyságod 
irása az portán; az nagyságod irása pedig kétképen is meg-
hamisíthatná az vádlókat; elsőben, mert nem is erősséget akar 
építeni nagyságod, hanem csak valami lovaknak való istálló-
kat vagy árnyékot; másodszor, nem hogy az váradi határban 
építene erősséget nagyságod, de szabadon megírhatná, hogy 
nem is abban az országban vagyon s volt eleitől fogván Vá-
rad, az hol az nagyságod istállójának építése, hanem egyik 
Magyarországban s másik Erdélyben vagyon; kiből kitetsz-
vén az hamis vádlás, igy gondolkodjék az fényes porta, hogy 
ilyen igazak az több nagyságod ellen való vádiások is, mint 
ez; nem is kell mostan azon az építést megindítani, hanem 
legyen vesztegségben az dolog addig, míg megértheti nagysá-
god mint vették be méltó mentségét. Az váradi bassának való 
választ is ugy tetszik egyeztetni kellene, mind egy dolgot illet 
mindenik, az mely két más várat vagy erősséget emlit, arról 
most talám csak hallgatni kellene. 

Isten boldogítsa dolgait nagyságodnak. 
Ii íam Sz-Pálatt 23. Pünkösd havának 1668. 
Nagyságodnak alázatos hive és szolgája 

Haller János m. p. 
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Kivül: Illustrissimo Celsissimoque Domino Michaeli Apafi, Dei 
gratia Principi Transylvaniae, Partium Regni Hungáriáé Domino et 
Siculorum Comiti, Domino mihi Clementissimo. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Or. Kemény József Erd. tört ered. lev. 
X V. kötet.) 

CCXVI. 

Ulustrissime Domine Prineeps Amice et Fráter Vicine 
nobis benevole. 

Minekutána elérkezett volna nagyságodtól tekéntetes és 
nemzetes János kapitány hiviink jó követségnek válasz adá-
sával, az határban való commissariusoknak eimenésekért és 
egyéb ott való egyenetlenségekért, melyet nagyságodtól nagy 
becsülettel és tisztességgel vettük, mindeneket megértettünk. 
Ismét irjon nagyságod választ, mikor lészen az nagyságod 
commissariusának oda érkezése, hogy innét is eommissáríu-
sunk az praefigált napra oda tartozzék, semmi késedelem ne 
legyen. Annakfelette nagyságodnak az atyafiúságnak és szom-
szédságnak adóságáért akarók értésére adni, mivel ezek az-
országok hatalmas császár birodalma alá vettettenek, orszá-
gunk nagy Ínsége miatt, mely mi rajtunk minden nap forgott 
most tavaszra kelve, birodalmunkból egy néhány faluink 
szöktenek el az nagyságod birodalmában, némelyek Fogaras 
tartományában, némelyek Brassó tartományában, némelyek 
Szeben székire; mely dologért expediáltunk nagyságod láto-
gatásának okáért és ezekért az dolgokért fö aga Panat hí-
vünket. Nagyságodat az jó atyafiuságért sz(om)szédért ké-
vánjuk, ne recipiáltassanak országunknak lakosit és kiváltké-
pen minden gondviselőinek megparancsolván és adván úgy 
szabad nagyságod parancsolatját hivünk kezihez, hogy vissza-
térvén hozhassa vissza ez ö helyekre, mert nem egyéb lator-
ságokért sziiktenek el, hanem csak az adónak nehéz volta mi-
att ; ezek ez országok mind ez ilyen békességben tartatának 
mind eddig is, nagyságod is nem őröl az mi országunk ká-
rán. Az mit pediglen hivünk szóval is nagyságod elejében 
terjesztene, minden szavainak hitelt adjon nagyságod; ne-
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künk más hasonló dologból poroncsolván jó szívvel igyeke-
zünk szolgálni. Tartsa meg Isten nagyságodat kedves jó egész-
ségben sok boldog esztendőkre. Datum in Sede nostra Buka-
rest die 1. Julii Anno 1668. 

Ulustrissimae Dominationis vestrae Amicus et Fráter Vi-
cimus benevolus. 

(Oláh névaláírás.) 
Kivül: Illusti'issimo Domino Principi Michaeli Apafi Dei gratia 

Transylvaniae Partium Kegni Hungáriáé Domino et Siculoruni Comitti. 
Amico et Fratri Vicino nobis benevolo. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered lev. 
XV. kötet.) 

CCXLVII. 

Kegyelmes uram. 
Nagyságodnak szóló császár levelit extrahálván egy 

Aleksza nevű trapezondari görög holmi adósságinak megfizet-
tetése végett, ki feles vélle együtt kereskedő görögökkel jő-
vén hozzám az levéllel, kére azon, hogy í r jak nagyságodnak 
adósságinak megfizettetése felöl, mivel kapucsit is akar kikül-
deni nagyságodhoz az császár levelével; ki hogy abbeli szán-
dékát letegye, abban igyekeztem ; ugy hogy ha mi oly levél 
lészen, kapucsi nélkül is én elküldöm, egyebaránt ha szinte 
kapucsi megyen is ki, haszontalanúl leszen fáradsága. Igy ke-
gyelmes uram kezemhez vévén tőle az levelet, elküldöttem 
nagyságodnak, a mellett maga is íratott törökül levelet, mely-
ben az mint mondja megíratta, micsoda adóssági legyenek 
Brassóban. Nagyságod kegyelmes uram igazíttassa el dolgát, 
és ha iga/sága vagyon, tétessen contentatiót neki, mivel úgy 
értem, nagy renden lévő törököktől vette volna fel interesre 
azt az pénzt, kik is fogták neki szerzeni az császár levelét s 
igen vadnak mellette, és remélem azok urgeálták az kapucsi 
kiküldését is. Azt mondja az görög, nem távozik tőlem, míg 
válasza jő, mivel hogy ö kapucsit küldött volna ki, ha az le-
velet én nem küldtem volna el. Erről valami oly választ Íras-
son nagyságod, melylycl tudhassam el magamról, ne búsuljak 
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miatta, se nagyságod ne bósittassék ezután is. Ezek után 
tartsa meg Isten nagyságodat sokáig jő egészségben. Datum 
Adrianopoli die 22. Augusti Anno 1668. 

Nagyságod méltatlan alázatos szolgája 
Székely Móses m. p. 

Kivül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának etc. 
nekem kegyelmes uramnak adassék. 
Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. 

lev. XV. köt.) 

CCXLVIII. 

Generose domine amice observandisime ! 
Salutem ae officiorum commendationem. 
Minek utána tegnap elbocsátám Csejte felé postáimat, két 

három órával azután vettem leveleket melyeket irják, hogy 
ö fölségéhez Velenczébül eurer érkezett, s azt hozza magával, 
hogy csak mostanában a mely ötvenkét gálya török jött volna 
Candiához a török segétségére, azokat a maltai vitézek öszve-
adván magokat a velenczésekkcl, kik igen nagy vigyázás-
ban voltak más régi ezer próseriptus banditák hajóival együtt, 
kik hogy gratiát nyerhessenek a respublicátúl, adjungálták a 
velenczésekhez és maltaiakhoz magokat, felverték és meg-
győzték, mely győzedelmet leginkább a régi ezer próseriptus 
banditáknak attribuálnak : kiért a respuplica ís megengedett 
s gratiát adott nekiek s azon kivül jutalmat is igírt. Még in 
particular! a dolgot, mikínt lett meg nem irták, hanem in ge 
gere ő felségit ugy informálták, több ezer töröknél veszett. 
Melyet per praesentes akartam nagyságodnak értésére adnom, 
kivánván Isten éltesse jó egészségben kegyelmedet. Datum in 
possessione Kőhalom 3. Septembris 1668. 

Generose Dnis Vestrae amicus ad officia paratus 
Comes F. de Nádasdi. 

Külczim : Generoso Domino Francisco Nagy de Lesenye Illus-
trissimae Dominde Comitissae Excellentissimi condam domini comitis 
Francisci Vesselini Regni Hungáriáé palatini bonorum universorum 
praefecto etc. domino amico obs. 

(A m. k. kamara levéltárában levő eredetiről.) 
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CCXL1X. 

Felséges és méltóságos chám, nékem kegyelmes uram. 
Isten felséged napjait tegye sok ezerekké nagy boldogul. 

Miolta hatalmas császárunk fényes kegyelmességéből 
Erdélyországának gondviselése reám bízatott,sok bajaskodásim 
kívánságam és ügyekezetem felett gátoltanak meg mindenkor 
a felséged méltóságos személyének bizonyos emberem által 
való látogatásától, mely feltött szándékom mostan is min-
denkor nálam fenntartva vagyon, reménlvén Istennek azon 
alkalmatosságra való segedelmét. Addig penig ez levelem 
megvívó Konya Bálint nevű erdélyországi jámbor hívem az 
felséged országában bemenvén az végre, hogy meglássa, ha 
találtathatnának-é még oly rabok mind az felséged méltósá-
gos udvarában s mind más híveinél felségednek, [kik kivált-
hatók volnának és saczok megszerezhető értékekhez képest, 
akarám fölségedhez való teljes indulatomat ez köszöntő leve-
lecskémnek küldésével is megmutatnom, kívánván felségedet 
találja szerencsés és boldog órában. Azonban felségedet mint 
kegyelmes uramat alázatosan kérem, levelem megvívó szegény 
hívemet kegyelmességivel részeltetni, és felséged bizodalmá-
ban szeginy rabok tudakozásában való szabados járását mél-
tóságos parancsolatjával megengedni méltóztassék, Erdélyor-
szágában való békességes visszajövetelit is megengedvén, 
hogy ha oly rabok felöl, kik kiválthatók lesznek, hozhasson 
bizonyos hírt, ne haljanak haszontalanul ott meg, az felséged 
híveinek is károkra, melyért felségednek mindenkor szolgája 
maradok, és kívánom tartsa Isten felségedet szerencsés jó 
egészségben. 

Eredeti fogalmazvány Székhalmi Andrásnak 1668. Sept. 7-én kelt s az 
erdélyi fejedelemhez szóló levelének tiszta részére írva, az erdélyi 

Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély, tört. ered. level. XV. köt.) 
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CCL. 

Ajánlom kegyelmednek mint kedves sógor uramnak 
kész szolgálatomat, jó egészséges hosszú élettel áldja meg Is-
ten kegyelmedet. 

Kegyelmed levelit édes sógor uram elvöttem, nyavalyás 
károlyi jobbágy kárvallásokrúl mit irjon megértettem. Bizony 
szomorú édes sógor uram ez, s eliez hasonló bokros rosz híre-
ket hallani akármely jó lelkű magyarnak, holott egymáson 
kívül is nagyon elég ki pusztítsa, rontsa szegény íogyaték nem-
zetünket, Isten előtt adjon számot lelke róla ki ezt szerzé 
nemzetünk és a közbaza között. Istennel bizonyítom, sok ideje 
miólta keresztül álló voltam az ilyen dologban, remélvén más 
uton való megorvosoltatását ez fennforgó sok alkalmatlansá-
goknak, de midőn kegyelmes urunk és a haza minden remény-
ségbül kifogya, és naponkint birodalmának pusztítását öreg-
bedni látta, kénytelenitteték ugy ő nagysága az maga kedve 
ellen való dologhoz nyúlni; meg kell azt vallanom édes só-
gor uram, maga személye ellen is kegyelmednek ö nagysága 
méltóságos tekinteti eleiben bokros panaszok jlittenek, az szé-
kelyhídi jószág pusztittatásárúl, embereknek hatalommal való 
elvitelekrül. Jenei uramnak is kegyelmed szolgájának ha-
sonló hatalmaskodásárúl ö nagysága egynehány izben busitta-
tott az szegénységiül, de ha ezek nem lettek volna is, egy-
mást érik az ő felsége birodalmában lakók közül sokaknak 
ellenséges irruptiójoknak, méltatlan hódoltatásoknak, pusztit-
tatásoknak hirek, melyek ö nagyságát kedve ellen kényszeri-
tették eliez kezdeni, (és hanem ha megorvosoltatnak) tovább 
is continuálni. Melyre nézve édes sógor uram, noha én ke-
gyelmed parancsolatjára ő nagysága előtt eleget törekedtem 
az szegénységnek marhájoknak visszaadattatások felől, de ő 
nagyságátúl más választ nem nyertettem annál, melyet ő nagy-
sága méltóságos levelébül kngyelmed bővebben megérthet. 
Egyébiránt kegyelmed hitesse el magával, hogy valami az én 
kicsiny hatalmamban áll, bizony kegyelmednek (mint ki elei-
től fogva nekem is jó uram kedves atyámfia volt) szolgálni 
igyekezem, de ez édes kedves sógor uram, két haza között 
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forgó alkalmatlanságból származott dolog s megorvoslása is 
csak azon ok által lehet. Egyébiránt hitesse el magával, hogy 
kegyelmednek vagyok és valamig Isten éltet maradok, Alba-
Julia 1. Novembris 1668. 

Igaz atyjafia szolgája Bánfi Dénes m. p. 
Külczim : Tekintetes, nagyságos Károli László uramnak (titulus) 

bizodalmas uramnak sóghoromnak adassék. 
(A kamarai levéltárában levő eredetiből ) 

CCLI. 

Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek mint bizodalmas 
uramnak, sógoromnak, Isten minden jókkal áldja meg ke-
gyelmedet. 

Édes sógor uram, noha ezelőtt egy néhány nappal ke-
gyelmed jámbor szolgája által Fejérvárról is irtam kegyel-
mednek az Karoli szegénység elhajtott marhájoknak állapot-
járúl, kiről mostan is egyebet kegyelmednek nem írhatok, ha-
nem, hogy bizony valameddig lebete keresztül álló lök. Ez és 
több ehez hasonló (kit Isten távoztatna) gonoszoknak elkez-
désében és követésében, de tovább ellenzenem nem lön bá-
torságos, jó éinlékezetiben lehetvén kegyelmednek, már az 
kása az én számat igen megégette, sok ideig számkivetést szen-
vedvén azért, hogy nem mindenben egyezhettem másokkal; 
és noha az mi kegyelmes urunk ő nagysága parancsolatja az 
most is, hogy az marhákat mind behajtsák, és az ide fel való 
megkárosodott emberek k özé feloszszák, mindazonáltal kegyel-
medet eleitől fogva jóakaró uramnak s kedves atyámfiának 
tartván, s az szegénysigen való szánakodástúl is viseltetvén, 
kegyelmes uram hire nélkül is gondolkodtam ilyen dologról, 
hogy az károlyi emberek jüjjenek be Somlyóra, s ott az marhá-
kat rendszerint becsüljék meg; az ki marháját meg akarja vál-
tani váltsa meg, mert édes sógor uram kegyelmed tudja, hogy 
az böcsű nem ugy szokott lenni, mint az mennyit az marha ér-
ne, hanem jutalmasabban esik. Igy mind kegyelmednek kedves-
kedhetem, s mind az szegénységnek is könnyebben esik mint 
sem mind ide veszne marháj ok, melyről is ezen órában Beth-
len Gergely uramnak irtam, kivántatik csak az, hogy kegyel-



1668. Nov. 20. 433 , 

med parancsoljon az károliaknak jöjjenek be. Ha édes sógor 
uram ezen tetszésem tetszeni fog kegyelmednek, jó ; paran-
csoljon siessenek bejünni Somlyóra, ha hol penig nem, legyen 
az kegyelmed jóakaratja, mert tudja az Isten szivesen kíván-
nék kegyelmednek szolgálni, az szegínysígnek is kedvezni, de 
több hatalmamban nincsen, ezt talám kegyelmes uram előtt 
elpokroczozhatom, mivel nem is szintén ingyen megyen vissza 
az szegínysígnek marhájok. Ezzel kívánom az ur Isten ke-
gyelmedet sokáig jó egészségben tartsa meg. Gyalú 4. No-
vembris Anno 1668. 

Kegyelmednek köteles atyjafia szolgája 
Bánfi Dénes m. p. 

Külczim: Tekintetes nagyságos Károly László uramnak (titu-
lus) bizodalmas uramnak sogoromnak adassék. 

(vi m. k. kamara levéltárában levő eredetiről.) 

OCLII. 

I n s t r u c t i o . 
0 kegyelme, kegyelmes urunk méltóságos levelit és aján-

dékát praesentálván annak rendi szerint, azután kegyelmes 
asszonyunk ö nagysága nevivel is az passát ő nagyságát kö-
szöntse, és az ő nagysága ajándékát is ő kegyelme praesen-
tálván, azután kezdjen az derék dolgoknak tractalásához, 
mely vikony ítiletem szerint nagyobbára áll az ide alább meg-
irt néhány punctumokban. 

1.) Kírni kell a passát, az jó szomszédságot minden 
rendes utakon módokon ö nagysága tartsa meg, mely áll ki-
váltképen egyikben ebben, hogy eleitül fogvást az török ma-
gyar végházak között megtartott igazságos törvény szerint az 
hódolt várasokat, falukat ő nagysága mindenütt, mind Bihar-, 
Zaránd-, Békésvármegyébttl, az mi kegyelmes urunknak ő 
nagyságának és magyar uroknak engedje felhódolni, sőt az 
kik vakmeröségbül is nem akarnának engedelmeskedni és 
adajokat nem akarnák magyar uroknak felhozni, ő nagysága 
az mint mi ide beljebb, ugy ő nagysága is oda kiljebb eről-
tesse reá őket, sőt engedjen szabados passust, az nemesség-
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nek, akár holott való jószágok közé való menetelben, küldés-
ben és adajok felszedésében, melyről pro majori securitate 
adjon levelet az passa ö nagysága az egész díványával együtt. 
Egyébiránt az mint gyakran már fennforgott, mi haszna ő 
nagyságoknak és az török uraknak, iszpaliiáknak abban, ha 
az magyarországiak bitangolják, húzzák vonják őket, hiszem 
jobb volna hatalmas császárunk hívei mi birnók, mint sem el-
lenségi, kik miatt most is pusztái a szegínség mindennap ; 
más az, ha nekünk is hódolnak s ő nagyságok békével hadják 
birni, mi is megmutatjuk, hogy vérünkkel, fegyverünkkel ké-
szek leszünk az szegínséget és azt az országot oltalmazni, 
mely nélkül lehetetlen is, hogy az hódoltság békével marad-
hasson. NB. Itt eléhozhatni, hányszor találtatta meg kegyel-
mes urunk római császárt, hogy megorvosolja a szegínség 
pusztítását, kiről tractát is ígírt római császár etc. Megjelent 
heti azt is ö kegyelme, hogy mivel római császár is ez egész 
nyáron csak szóval tartotta ő nagyságát, íme megmutatta ö 
nagysága, fegyverrel is kész az szegínséget oltalmazni, az 
végre lött az károli marha hajtás is, mivel az egyik fészke a 
tolvajoknak. 

2.) Ha elé fordulna, engedjük meg mi is azokat behó-
dolni, kiket eddig arceáltunk, arra azt kell felelni : valame-
lyek magok is jóakaratjokbúl behódoltak, nám mi nem ellen-
zük, mind addig is, valamig Isten hatalmas császárunk szivét 
hozzánk hajtja; de azok soha jóakarotjokbúl nem hódoltak, 
hanem az ármások erővel elfogván, rabolván bennek, úgy 
Íratták fel falujokat fejek mentségére (melyet az egész darab 
ország tud), némelyek penig ugyan soha nem is hódoltak, ha-
nem az hódolt faluktúl tudakozták az török iszpahiák az faluk 
nevit, csak ugy Íratták fel őket, hiszem azon registrumban 
vadnak oly faluk, kik Vásárhelyen is belől vadnak, némelyi-
ke Megyes mellett van, kibül is kilátszik, hogy azok soha sem 
hódoltak, mégis felírták. 

3.) Kérni kell azon a passát az szeginségnek Kraszna, 
Közép-Szolnok, Kolos, Dobokavármegyékben s mindenütt az 
egész hódoltságon nem kicsin károkkal, pusztulásokkal van 
az, hogy az adajok sok, úgy hogy egy házra harmincz, negy-
ven, közönségesen penig busz, huszonöt forint is esik. Azért 
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noha ő nagysága eddig is sokakkal kegyesen cselekedett, de 
közönségesen tégyen jól az szeginséggel, szállitsák bizonyos 
és elviselhetetlen formában adajokat minden falunak, s adja-
nak ugy osztán állandó levelet minden falunak, hogy sem 
iszpahiák, passák feljebb ne verhessék adajokat; más az, 
nagy pusztulására van az is az szegínségnek, hogy nincsen 
bizonyos ideje, napja az adajok bészolgáltatásának, hanem 
untalan kijárnak az adószedők, sőt csuportonkint az iszpá-
hiák (kiváltképen Somlyóra), hanem lenne bizonyos nap egy 
esztendőben kétszer vagy háromszor, melyre tartoznék az 
szegínség mindenünnet bévinni császár és török urok adaját, 
melyre is az magyar kapitányok erőltetnék reá az szegínséget, 
mert az sok alá s feljárással sokat költ az szegínség, majd 
adajánál is többremegyen ; hasonlóképen tartóznának az ma-
gyar uroknak is az távulyabb valók bizonyos napra adajokat 
felhozni, kikre is az török végbeli tisztek erőltetnék réá az sze-
gínséget ; úgy mind két részre adajokot szépen bészolgáltatnák, 
az szegínség sem pusztúlna; kölömben, ha az szép rendet bé 
nem veszik, ezután Somlyón sem gazdálkodnak s az szegínség 
ha elpusztúl, ök lesznek okai. NB. Most legközelebb mindazáltal 
kívánni kell azt, hogy mivel sok esztendeje Belényes vidéke 
adaját be nem szolgáltatta, igazán némelyeknek jószágokat 
idegenek is foglalták el, azért az urunk ő nagysága emberit s 
az nemességet, mind most kik ő kegyelmével vadnak s mind 
ezután, ha kik az ő nagysága avagy az végbeli kapitányok 
levelivel ő nagyságát requirálják, bocsássa el jószágoknak fel-
hódoltatására s velek való megalkuvásra, s assistáljanak is 
nekik; eligazítván egyszer dolgát az magyar ur faluival, 
azután tartsa mind két fél az feljebb megírt jó rendhez magát. 

4.) Az nemesség mindenütt az hol falujában régi fész-
kére haza akar szállani, szabadoson haza szállhasson, épít-
hessen, jószágát bírhassa, szabadságával élhessen, illendőké-
pen kész az török urának fizetni az jó békességért; kikkel is 
az mennyiben egyszer megalkusznak, feljebb soha senkinek 
szabad verni ne legyen. 

5.) Az szegínséget mint pusztítják az magyarországiak, 
nyilván van elöttök; azért azoknak refrenálásában egyet 
kell érteni, etc. etc. 

28* 
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6.) Jiihetelé az Kraszna vármegyei dézmának felinek el-
vitele ; arra azt felelhetni : mindenkor igy volt, miolta az há-
borúság megcsendesedett azon az földön, és az sok tolvajtúl 
felszabadúlt; egyébiránt elpusztúlnak, ha az török ur ktilön 
dézmát veszen s az magyar kii 1 önt; hanem ez iránt is jobb az 
egyesség. De ha elé nem hozzák, ö kegyelme meg ne emlitse. 

7.) Sebesvár épitése ha elé hozódnék, arra azt kell fe-
lelni, ha erősséget avagy várat épitene is urunk s az ország 
ott, az Váradhoz való soha nem volt, hanem Erdélyhez. Erdélyt 
penig s annak várait hatalmas császárunk ő nagyságára bizta 
nem az váradi passákra ; de erősséget építeni felejtenők mi, 
csak az adót adhassuk meg. Ott erősséget többet nem építet-
tek, hanem az mi ezelőtt is sok esztendőktől fogva ott meg-
volt, valami rosz palánkot, az kiben istállók vadnak, sőt most 
kissebben csinálták egy öllel is, mint az régi palánk volt: 
kérni is kell azon, ha az jó szomszédságot meg akarják tar-
tani, ne garázdálkodjanak effélével, mert az csak garázda ke-
resés, hiszen Sebesvára, Somlyóvára és Erdély nekik nem 
ártalmokra van. NB. Megjelenthetni ezt is, ha urgeálnák, ha-
talmas császár kapucsiáinak már mind megmutogatták azt 
egyszer, mit akarnak ott építeni s micsodás fábúl s csak meg-
pökték ; de azt is ha elé nem hozzák, ö kegyelme elé 
ne hozza. 

8.) Kérni kell azon is a passát, efféle haszontalan dol-
gokat ő nagysága meg ne engedjen alattavalőinak indítani, 
mint némely nap az ketesdiek török urok az hunyadi határ-
ban nagy részt magáénak fogott, holott azok az helyek Er-
délyben vadnak; mi tudjuk sok száz esztendöktül fogvást 
azoknak határit, s nem hogy egy közönséges török az olyan 
régi privilégiummal bírt határokat bontogathatná, de az mi 
törvínylink szerint még maga is az mi kegyelmes urunk afféle 
régi birodalmakat nem bontogathat. NB. Itt mindazáltal meg 
kell köszönni az passa jóakaratját, hogy emberségesen csele-
kedett ebben is; ha penig elé ezt magok nem hozzák, ezt is 
ő kegyelme csak hallgassa el. 

9. Azíiscális jószágokat meg kell circálni, kik birják és 
írásban vegyék mind az possesorok s mind az faluk nevit. 

10.) Az Zaránd vármegyei dolgot ö kegyelme az ö nagy-
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sága parancsolatja szerint szorgalmatosan traetálja s meg-
mondja, bizony császárt, fővezért ő nagysága s az ország meg-
talál felőle, mivel azon falukat minden batárival az fővezér ő 
nagysága egyszer már Erdélynek remittálta. 

11.) Ezen dolgokat ő kegyelme (mivel terhesek és szá-
mosak s más az mivel a szó elrepül) szép rendesen Írásban 
vegye, s ha az passa úgy kívánja, úgy is adja bé neki, de 
akár kívánja, akár nem, de ő kegyelme írás által kívánjon 
választ tüle. Az jószágok felhódoltatásárúi s nemes em-
bereknek házoknál való bátorságos lakhatásokról penig in 
bona forma mind passátúl, divántúl levelet kivánjan ő ke-
gyelme. 

12.) Ez mostani alkuváshoz penig nem kell az régi hó-
doltságot érteni; azok adózzanak ugy mint az boldog iidőben 
adóztak, ezután is, hanem csak azokat értem ide, melyek Vá-
rad megvételivei estek török kézben. Datum Claudiopoli ex 
Commissione Suae Principalis Celsitudinis. Die 20. Novembris 
Anno 1668. 

Bánü Dienes m. p. 
(P. H.) 

Eredetije az Erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tör. erd lev. X V. kötet.) 

CCLIII. 

Kegyelmes uram fejedelmem, etc. 
Az nagyságod méltóságos levelét alázatosan vettem, az-

zal együtt az tatár kán levelének is mását; veszem eszemben 
ugyan mit kívánjon, de még mikor romlott hazánk jobb vi-
rágában volt is, Rákóczi György fejedelem nem küldött az ta-
tárhoz igen derekas embereket, mikor sollicitált is valamit; és 
igy az hová nagy rendet nem küldnek, nagy költség sem ki-

# vántatik, az ajándékot is az ö ajándékához kellene szabni, 
mint többször is történt köztök és az erdélyi fejedelem között. 
Egyébaránt panaszolkodkatik nagyságod sok rendbeli búsu-
lásiról, melyet szenved az magyarországi szomszédoktól is, kik 
miatt csaknem mindenkor fegyverben i s szünetlen való vi-
gyázásban kell lenni, efféle búsulásin.ik elészámlálásival el-
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kerülheti nagyságod, hogy ne tegyen levelének minden czik-
kelyére választ. Isten kedves jó egészségben éltesse és tartsa 
meg nagyságodat. Sz. Pál 21. Sz- Anna havának 1668. 

Nagyságodnak alázatos liive 
Haller János m. p. 

Kivül: Illustrissimo Celsissimoque Domino Michaeli Apafi Dei 
grat ia Principi Transylvaniae, Par t ium regni Hungár iáé Domino et 
Siculorum Comiti, Domino mihi Clementissimo. 

Eredeti je az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély története eredeti 
levelekben XV. kötet.) 

OCLIV. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár vég Vá-
rad várának és ahoz való végházainak s azokban lévő hadai-
nak fíígondja viselője, az tekéntetes és nagyságos Szokolj 
Alj passa. 

(Oldalra fektetett tugra és előtte pecsét hely.) 
Hozzám illendő szomszédságos jóakarattal való szolgá-

latomat ajánlom kegyelmednek, Istentülj minden jókat kivá-
nak jóakarójával együtt. Az kegyelmed böcsületes követe 
Boldovai Mártjon az kegyelmed levelét meghozá, irását meg-
értettem. Az váradi urak panaszalkodnak, hogy az falujok sem 
Hunyad, Doboka, Belső-Szolnok, Közép-Szolnok s Kraszna 
vármegyéből is az falujok nem jünek s vagyon majd másfél 
száz falu hogy még eddig be nem jtttt, az melynek neveket 
leirván mind egyik elkültjem; azirt szerettei kirjem kegyel" 
medet parancsola meg az vármegye ispáninak, azokat az fa-
lukat felkeresvén hozzák be, s kik puszták közülök hétek sze-
rént irják meg, az mel faluknak pedig az adójok szok, azo-
kat Bánfi uram kiilgye be, az maga irása alatt jüjenek be az 
jobágyok ; lelki esmeretí szerént irja meg melék falu mennyi 
házzal, azoknak adójokat elviselhetöképen elrendelem ; azon-
ban az belénesi emméngh dolgát illeti az emberek fogása fe-
löl, hatalmas császárnak legistromában megkerestetem; ha 
Váradhoz nem irták azt az havast, azt meg nem engedem, sét 
ebben ez ideig hírem sincsen efféle dologban; ha Váradhoz 
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való nem lészen az az havas, megparancsolom az utján ne 
légyen; az mel geremekeket pedig Toroczkórül elvettek volna 
e Belénesben atták volna el abban nekem liirjem nincs; ha 
ott talál lenni, mingyárt emberemet kültem, mind az kinél 
lészen megbüntetjem, s mind az ki hozta kémén büntetésemet 
el nem kerüli; arra sem én nekem sem az váradi uraknak 
akarata nincsen, s nem is engedjük, kivántaték csak az, hogy 
azokrúl az vármegyékerül az faluk jüjenek, mivel az magam 
falui nem jíinek, arrúl tudom, az másoké inkább nem jön ; 
az mel faluk pedig puszták azokon az vármegyéken, azt 
is az kapetán vagy az ispának irják meg s küldjék be. Jó-
akaró szomszédom, Karaszna, Közép-Szolnak vármegyében 
az dézsmát elvették az ngar az magyar ispányoktük; azírt eb-
bül semmi jó nem következik, s nem is élik (illik) az szomszéd-
ságban, hogy kevés dolog felöl az szomszédságban veszekedés 
legyen ; azirt parancsola meg kegyelmed az itt való ispányok 
adják meg az dézmájokat, mert bizon az szegénységnek 
pusztúlása lészen miá. Ezek után Isten kegyelmeddel. In Vá-
rad die 4. Deeembris Anno 1667. 

Kivül: Az tekéntetes nemzetes Bánfi Dénes uramnak, az erdí 
(igy) méltóságos fejedelemnek egyik főtanácsának, az erddli hadainak 
íugeneralisának, Kolozsvárnak fü kapetánnak, nekem jóakaró szom-
ezíd úr barátomnak adassék. 

Hátára jegyezve: Ezt urunknak irta s nekem inti tulálta. 

Eredet i je az Erd . Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XV. kötet.) 

CCLV. 

Kegyelmes uram. 
Nagyságod méltóságos parancsolatját Thessalonicához 

közel lévő mezőben hatalmas császár táborában vöttem aláza-
tosan az öcsémtől, kajmekámnak ő nagyságának szóló nagy-
ságod méltóságos levelével együtt, melynek megadása igen 
jókor lön, mivel csak akkor tájban hivatott vala az adó jöve-
tele felől való tudakozódásra, igíró jő akaratját, hogy csak bi-
zonyos híre jöjjön az adónak ez országban való érkezése fe-
lől, örömest parancsol az itt való rendtartás szerint posta lo-
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vak adása felől, mely az, hogy fizetésért adjanak. Ezzel ke-
gyelmes uram kijővén kajmekámtól, mivel az dobra-bene-
dekieknek is az szerint adatván bujurdi, három lóról Driná-
polytól fogva eddig harminezöt tallért fizettek, az adóhozó 
szekereseknek feles ló kívántatván penig arra az szükségre, 
igen nagy summára ment volna az fizetés visszamenetellel 
együtt, hanem jobbnak ítílém az aránt való fizetést nagyságod 
lovaira költeni és azokon elhozni. Azonban Drinápolyból fő-
követ uramtól ő kegyelmétől érkezvén Rácz Dobrin hozzám, 
kapura felmenék, és kajmekám kérdeté kapucsilár-kihája ál-
tal, ha az adóval érkeznek-é hamar ? Melyre azt felelém ; nem 
késik az adó, mivel most is emberem jött, s paranesolá kaj-
mekám, hogy hatalmas császár arra megyen vadászni Katerin 
nevü faluig s magam is elmegyek; mert valahol elöl találja 
az adót, mingyárást ott veszi bé, mivel az pénz most igen kell 
hatalmas császárnak. Ezt kegyelmes uram főkövetnek meg-
írván, az kocsimat mingyárást küldtem ö kegyelme eleiben, 
és Tkessalonicában találta ő kegyelmét, és én is az parancso-
lat szerint elmentem, az császár rendelt vadászó helyén túl 
Citro nevü török faluban találtam ö kegyelmét az adóval 
együtt; holott megállapodván, megérkezése kajmekámnak 
meg is jelenteték. Paranesolá ismét, hogy Jeniserben kell 
menni, az hová én is visszatérvén fökövet urammal, nem kés-
vén, hatalmas császár is mihelyt érkezék, bévévén az adót, ot-
tan hamar fökövet uramat is elbocsátta; az mint elhittem Ő 
kegyelme bővebben informálta nagyságodat felőle. Az görög 
dolgából kegyelmes uram suspicáltam, hogy az levél sem kaj-
mekámnak sem császárnak hírével nem lött volna, de az mint 
végére mentem, kajmekám kihája fogadván fel hamis igyét, 
extrahálta volt kajmekámtól, nem császártól az levelet, me-
lyet Kassai uram vitt volt nagyságodnak. Követ uram érke-
zése előtt nagy bajom lött vélle, mivel kihája tanácslásából 
kazeszker eleiben hívának, holott nagyságod pátens mandatu-
mit, melyeket de debitis passim solvendis extrahált volt nagy-
ságodtól, mutogatván, és azzal akarván elhitetni adósságát, 
az hatalmas nemzet előtt holmi egyéb hamis vádaskodásokat 
is instituála, melyeket Isten nagyságodhoz vivén szóval meg-
jelentek ; de azokra én mind megfeleltem illendő módon, ugy 
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hogy elszidogat van az kazeszker kitaszigáltatá ajtaján az gö-
rögöt. Jó lészen vala kegyelmes uram, ha bémegyen vala Er-
délyben az görög, hogy hamis cselekedetniek s vádaskodási-
nak jutalmát vette volna el. Nem is kellene kegyelmes uram 
az olyan idegen hamis görögöket az országban szenvedni nagy-
ságodnak, sem pedig méltóságos neve alatt emanáltatott le-
velet nékiek adni. Az csauzpassa kegyelmes uram az lovat 
el nem vevé, hanem főkövet uram akaratjából császár tolmá-
csának adtam, ki nagyságodnak igen jóakarója. Ezek után 
tartsa meg Isten nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum 
ex Kalivia die 10. Decembris 1668. 

Nagyságod méltatlan alázatos szolgája 
Székely Möses m. p. 

Kivül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának etc' 
nekem kegyelmes uramnak. 

Eredetije az erdélyi Muzeam. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. lev. 
XV. kötet.) 

CCLV1. 

Tekintetes nagyságos passa nekünk szomszéd ked>es 
ur jóakarónk; Isten kegyelmedet hatalmas császárunk szol-
galatjára sokáig éltesse. 

Ha elhihettük volna, hogy oly illetlen szókkal nekünk 
kegyelmed neve alatt költ levél kegyelmed parancsolatjából 
lött volna, egy szóval is kegyelmednek választ nem tötttink 
volna, de tudván kegyelmedet becsület tudós azt szerető méltó-
ságos uri embernek, elhittük, hogy az deáknak roszaságától 
s tudatlanságától esett, kegyelmed azért másszor olyan deák-
kal ne Írasson s magának is nagyobb becsiiletire szolgál, mert 
akárki is szereti a maga becsületit. Azonban minemű méltat-
lanságokkal terhelték légyen az váradi vitézek budai vezér 
ö nagysága füleit s kegyelmedet is Sebesvárnak állapotjáról, 
hogy tudniilik Várad határán és ellenében volna, s Várad vé-
telekor elpusztulván most kezdenék ujjobban épiteni, nem 
kevéssé csudáljuk, hogy nem átalják oly igazságtalanságot 
mondani, holott Várad két annyira vagyon Sebesvártól, mint 
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Kolozsvár, puszta is peiiig nem volt, mert soha sem fegyver-
rel senki meg nem votte, sem pusztán nem hadták, hanem 
mindenkor az Erdélyhez birattatott vitézlő rend lakott benne ; 
az tatárok járásákor is, és egyéb háborúságokban az föld népé-
nek nagy része annál az várnál maradt meg, sőt ha az az vár 
ott nem volna, kétség nélkül több búsulást látnának az vá-
radi vitézek is ; z sok tolvajok miatt, melyet magok is meg-
vallhatnak, ha igazat akarnak mondani. Az elmúlt nyáron is 
maga tudja kegyelmed az váradi vitézekkel együtt az sebesvári 
katonák kergették el az erdőkről az tolvajokat s ugy lehetett 
bátorságos utja az szegínységnek Váradra. Töttenek volt igaz 
dolog az fényes portán azelőtt is az váradi némely szpahiák 
ilyen hazug panaszt, hatalmas császárunk embere kiérkezén 
hozzánk magunk adván embert melléje, oda küldtük Sebesvár-
hoz, meglátta az várat, meglátta, hogy az vár mellé volt régen 
csinálva palánk lovak és egyéb marháknak tartására, az mely 
palánk az régiség miatt megbomolván, annak megújítására 
hordattunk volt valami fát, az fáknak temérdekségét is meg-
mérte, akkor hatalmas császárunk embere mind ezeket meg-
vizsgálván, ugy ment hatalmas császárunk fényes portájára 
bé, ott azt mondotta kétség nélkül az mit szemmel, kezével ta-
pasztalta, mostan azokból az fákból újíttattak meg a régi pa-
lánkot s csináltattunk is valami istállókat, az melyeket akár 
ki is láthat. Azért kegyelmedet intjük mint vitéz ur jóakaró 
barátunkat, másszor efféle helytelen tudósításoknak hitelt ne 
adjon, sőt az olyanokat zabolázza meg s abbúl következő al-
kalmatlanságokat ís orvosolja meg. Tartsa Isten jó egészség-
ben kegyelmedet. Költ fejérvári várasunkban utolsó napján 
Boldog-Asszony havának 1669. esztendőben. 

Kegyelmed jóakarója 
Eredeti fogaim, az Erd Muz. (Gr. Kemény J. Erd. tört. ered. lev. XVI, kőt.) 

COL VII. 

Mi az hatalmas és győzhetetlen török császár vég Várad 
várának és ahoz való végházainak s azokban levő hadainak 
fügondja viselője és tekéntetes és nagyságos Szokoli Ali passa. 

Tugra, 
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Hozám illendő szomszédságos jóakaratjomat ajánljom 
kegyelmednek, Istentül minden jókat kivánok kegyelmednek 
jóakaróival együtt; akarjam kegyelmedet levelemel megtalán-
jom ennyi üdőtül fogvánj az budai aezerebtíl bement követek 
oda kíssenek, megfogták-e levágták-é üket, hova letek, senii 
hírek ninezen, az budai vezérnél hatalmas császárnak nem 
kapuezi passája hanem belső embere várja üket, ide is em-
bert küldtek, az követek ennyi üdőtül fogva hova letek, vá-
laszt várnak ; azért jóakaró szomszédom ezeket annyi üdőtül 
fogva ott tartóztatni semmi jó dologra nemfürdül, micsoda egy 
darab palánkat vagy rontjom vagy nem rontjom, könti vá-
lasz ; az budai vezér embere itt várja az választ én is mentül 
hamaréb az kegyelmed válaszát elvárj om ; azonban njem 
tudjom mi oktöl viseltetvén az s/.omlai tisztek az Keresbül 
ennyihán faluknak az bíráit megfogták s most is fogva tart-
ják ; maga (noha) minden adójukat beadták. Ez féle dolgok 
nélkül mind el lehetnének; mind ez féle dologbül köveike-
zik az szok egyenetlenség. Ennek előtte is szokszor irtjam ke-
gyelmedhez ez féle dologrül de ugyan nem akarják az szom-
szédságban, hogy szépen éljnek. Azért jóakaró szomszédom, 
parancsolja meg kegyelmed az szegén embereket elbocsássak. 
Ezek után Isten kegyelmeddel. In Várad die 3. Februarii 
Anno 1669. 

Kioül: Az tekéntetes és nagyságos Apafi Mihálnak Erdéior-
szágának fejedelmének, Magyarországának és részinek urának Szé-
keleknek ispánának, nekem szomszéd jóakarómnak adassék. 

Eredeti az erd. Muz. (Gr. Kernen;/ József, Erd. tört. ered. lev. X VI. köt.) 

CCLVHI. 

Michael Apafi Dei gratia Princeps Transylvaniae, par-
tium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. 

Spectabiiis ac Generose, fidelis nobis syncere dilecte. Sa-
lntem et gratiam nostram. Kegyelmed nekünk azt irta vala, 
hogy az sebesvári palánkat elhányatta, mostan penig szolgá-
ink érkezvén azt mondják, hogy egészlen fenn vagyon, kegyel-
med penig maga is jól tudja, hogy mind az portára, Budára s 
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s Váradra megírattak, hogy elhányattuk, mely mind magunk 
méltóságának sérelmire s mind hazánknak minémü veszedel-
mére szolgáljon, maga megítílheti kegyelmed, mi azért ezen 
szolgánkat azért küldöttük, hogy maga szemével nézze meg, 
mig elhányják, melyet is kegyelmed el ne múlasson, söt egy 
karót is fenn ne hadgyanak, mert az hazát s magunkat mi 
nem veszedelmeztetjuk. Azonban az váradi passa is mit irjon 
egy ló felől, levelét in specie elküldöttük, kegyelmed azt is az 
mennyiben lehet orvosoltassa meg, ne búsittassunk miatta. 
Secus non facturus, gratiose propensi manemus. Datum in Cu-
ria nostra Alsó Komána 24. Mártii A. 1669. 

Apafi Mihály m. p. 

P. S. Elhittük, hogy kegyelmed megporoncsolta, de a 
tisztek nem fogadják, hanem ez étekfogónkkal küldje emberét, 
a kiknek szemek előtt hányassák el. 

Kivül: Spectabili ac G-eneroso Dionysio Bánfi de Losoncz, Con-
siliario nostro intimo, Comiti Comitatuuin Colosiensis et Dobocensis Ar-
cis Szamos-Ujvár, civitatis Colosvár ac Confiniorum Sebesvár, Somlyó, 
Szilágy-Cseh praesidiorumque in iisdem constitutorum capitaneo sup. 
romo. etc. Fideli nobis syncere dilecto. 
Eredeti levél az erde'lyi Muzeumban. (Gr. Kemeny József Erd. tört ered. 

lev. XVI. kötet.) 

0CL1X. 

a.) 
Tekéntetes nagyságos vezér passa nekünk jóakarónk 

Isten nagyságodat éltesse sokáig jó egészségben és napjait 
sok ezerekké tegye. 

Nagyságodnál nyilván vagyon az magyarországi végvá-
rakból béjáró sok csavargó katonák mennyi sok számtalan 
károkat tettenek az hódoló szegénségen, melyről elliissziik 
nagyságod előtt is panaszkodtak azok az hódoltságon s Vá-
rad körül lakó kárt vallott szegény emberek ; nekünk is sírva 
jelentették meg számtalan kárvallásokat, melyet megértvén, 
római császárt ő felségét egynéhány izben találtuk meg leve-
lünk által arról, hogy mivel azok a szegény embereket pusz-
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titó latrok az ö felsége magyarországi végkázaiból szoktanak 
általjöni a kártételre, ö felsége a kárvallott szegény embere-
ket elégíttetné meg eddig esett károkról és továbbá zabolázná 
meg alatta valóit, szűnnének meg a kártételtől; tött volt is 
római császár ö felsége ígéretet annak a dolognak igazításá-
ról, mely eddig elhaladván mostan úgy tudjuk, hogy nem so-
kára ö felsége Eperjes városába fogna bizonyos uri nagy ren-
deket alá küldeni, kik a magyarországi rendek között eddig 
történt minden egyenetlenségeket vennének számban és igazí-
tásban, s ugy hisszük az erdélyi pártról való dolgok is elő 
vetődnek előttök. Mü is azért ez jó alkalmatosságot nem 
akarván elmúlatni, Erdély részéről bocsátjuk böesülctes meg-
hitt embereinket, egy hét múlva el is küldjük. Nagyságodnak 
annak okáért javaílanók egy böcsületes agáját készítené el s 
küldené fel Eperjesre, hogy a hódoltságon élődő, nyúzó 
fosztó s pusztító sok katonáknak kártételeket és róllok való 
elfogásokat szorgalmaztatná. Mü is parancsoltunk Erdély-
hez közel lévő hódoltsági szegény embereknek mindenfelé, 
hogy ők is minden panaszokat, kárvallásokat hitek szerént 
felírják és Eperjesen a mü követinket keressék fel, kik is 
hogy minden módokon mellettek legyenek megparancsoltuk, 
talán Isten jó végét adja dolgoknak. Mostan semmi oly félel-
mes hírek Istennek hála itt nincsenek, hanem bizonyosan ért-
jük, hogy római császár ő felsége itt az erdélyi szomszédsá-
gokban lévő végházaiban a németeket kezdették szaporítani, 
és naponként alá lopogatni, kik mit akarjanak nem tudjuk, 
mü is innen vigyázásban vagyunk ; és ha mik olyak esnek, 
nagyságodat tudósítani róla el nem mulasztjuk. Ezek után 
Isten gondviselése alá ajánljuk nagyságodat. íratott fogarasi 
várunkban 15-dik napján Szent-György havának 1669. esz-
tendőben. 

Nagyságodnak jóakarója: 
Apafi Mihály m. p. 

Kivül: Hatalmas, győzhetetlen török császár kedves, böcsüle-
tes ur hívének, tengeren innét lévő végvárainak, fényes hadainak igaz-
gató főszerdárának, budai helytar tójának, az tekintetös nagyságos 
Mahmut vezér passának nekünk kedves ur jóakarónknak adassék. 

A levél pecsétes oldalára kioül irt egykorú jegyzés ; Budai vezérnek 
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és váradi passának, Kapi és Teleki uramék expeditiója alkalmatossá-
gával irott levelek Fogarasból. 

Eredeti az erd . Muz. (Or. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XVI. kötet.) 

b.) 
Tekéntetes nagyságos vezér passa nékünk jóakarónk 

Isten nagyságodat éltesse sokáig jó egészségben és napjait 
sok esztendőkké tegye. 

Nagyságodnál nyilván vagyon az magyarországi sok 
csavargó latrok mennyi sok számtalan károkat tettenek a 
szegénységen, melyről elhisszük nagyságod előtt is panasz 
kodtak azok a kárvallott szegény emberek, nekünk ís sirva 
jelentették meg számtalan kárvallásokat, melyet megértvén 
római császárt ő felségét egynéhány izben találtuk meg leve-
liink által arról, hogy mivel azok a szegény embereket pusz-
tító latrok az ő felsége birodalmából Magyarországból szok-
tanak általjüni a kártételre; ő felsége a kárvallott szegény 
embereket elégitetné meg eddig esett károkról és zabolázná 
meg alatta valóit, szűnjenek meg a kártételtől; tett volt is 
római császár ő felsége ígéretet annak a dolognak eligazítá-
sáról, mely eddig haladván, mostan érkezett hozzánk ő fel-
sége levele melyben írja, hogy bizonyos uri renden lévő em-
bereit küldötte volna Eperjesre le az végre, hogy mi is oda 
küldenők arra rendeltetett embereinket, és az mely panaszok 
eddig lettenek, azokat voltaképen megorvosolván, tennének 
igazítást a dologban. Mi is azért mostan akarjuk oda küldeni 
böcsületes híveinket, kik által azoknak a sok kárvallott em-
bereknek dolgokot igazításban vétetnék, melyet szükséges-
nek ítéltünk nagyságodnak is értésire adni. Parancsoltunk 
oda ki azoknak a kárvallott, szegény embereknek is, hogy 
hitek szerént Írassák fel minden kárvallásokat, adják ugy 
az mü embereink kezekben, melyhez képest jobban viselhes-
senek gondot az aránt való igyekre. Annak felette ugy értjük 
bizonyoson, hogy Erdélyhez közel lévő magyarországi vá-
rakba a németeket szaporítják, mi végre nem tudjuk; egyéb-
aránt oda feljebb mire szándékoznak, azok tőlünk messzebb 
lévén, tudhatják magok; nagyságodnak is azért nem ártana 
a dolgokról értekezni, azonban mi is vigyáztatunk, mindene-
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ket nagyságodnak tudtál adunk. Ezek után Istennek gondvi-
selése alá ajánljuk nagyságodat. 

íratott fogarasi várunkban lö-dik napján Szent-György 
havának 1669. esztendőben. 
Eredeti fogalmazvány az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. 

I«v: XVI. kötet.) 

CCLX. 

Kajmekáinnak szóló levél minutája. 
Tekintetes nagyságos kajmekám, nekem jóakaró uram 

Isten nagyságodat sok esztendőkig éltesse szerencséjét nevelje. 
Mivel hatalmas császárunk én reám bizott országának 

gondviselésére Erdélynek szükségesképen kell vigyáznom, 
sok rendbeli siránkozással való panaszok jöttének fülemben 
azoknak az szegény erdélyi embereknek, az kik Magyaror-
szághoz közel laknak, hogy az magyarországi latrok miatt 
hatalmas császárunk adójának megadására teljeségesen elég-
telenné tétettek volna, az kik marhájokat elhajtván egyéb jo-
vokat is szünetlen prédálnak. 

Ezeknek panaszán megindulni addig nem akartam, ha-
nem elsőben az dolognak végére menvén, úgy tapasztaltam, 
hogy három esztendők alatt ló, tehén és ökörféle marhákat 
sokkal többet liajtottanak el azoktól az szegény emberektől 
tizenhét ezernél, ide nem értvén semmi egyéb kártételeket, 
melyek is nem kevesek. Én is azért azoknak ennyi sok károkat 
hivalkodó szemmai nem akartam elmulatni,irtam római császár-
nak ö felségének, hogy az mely békesség, hatalmas császá-
runk és római császár között nem régen szereztetett, annak 
bontogatója én lenni nem akarok ugyan, de hogy ha az ma-
gyarországiak az eddig való kárt az szegény embereknek 
meg nem fizetik és ennek utána is a kártétől meg nem szűn-
nek, lehetetlenség mind azokat elszenvednem, hanem ha-
talmas császárunknak is alázatosan meg kell jelentenem, 
magamnak is annak megorvoslására gondot kell visel-
nem. Erre tett római császár ő felsége olyan választ, hogy 
bizonyos embereit Eperjes nevü városban fogja küldeni, oda 
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küldenék én is meghitt híveimet azoknak jelen létében csen-
des úton eligazítja az dolgot, melyre nézve én is oda főrenden 
való emberimet küldöttem, akarván az erdélyi szegény em-
bereket annyi kár alól felszabadítani, kiknek fáradsága lesz-é 
hasznos vagy nem, az tidő megmutatja, mindazáltal nagyságod-
nak arról jelentést tenni szükségesnek ítíltem, egyszersmind azt 
is megírnom, hogy ha az magyarországiak az erdélyi szegény 
emberek kóborlásától meg nem szűnnek s innét az erdélyi 
részről is valamit cselekesznek ő ellenek, ne tulajdonittassék 
vétkül, mert csak ők ülnének veszteg, az erdélyi részről senki 
őket nem háborgatná. 

Ezeknek utána ajánlom nagyságodat Isten gondviselése 
alá etc. Költ etc. 

Nagyságodnak jó szívvel szolgái. 
A l á b b m á s k é z z e l r á i r v a : az kajmekámnak 

irott levél pariája 8. Maji Fejérvárra 1669. 
Ast erdélyi Muzeumban (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XVI. köt.) 

CCLXI. 

Hozzánk illendő. Hatalmas császárunk. Nemzetünk ja-
vára czélzó becsületes köszönetünknek ajánlása után. 

Barátságosan jelentjük kegyelmednek, levele megér-
kezvén, írását érjük; Sebesvár mellett való palánk épületiről 
már egy néhány ízben irván kegyelmednek, még eddig semmi 
haszna nem lön, sőt különb-különbféle fogásokkal teljes levelei-
ben volt, ugy értjük, olyan reménységben, hogy avagy csak 
marhák tartására valami istállók csináltatások megengedtet-
nék. De barátságosan írhatom kegyelmednek, az mint hatal-
mas császárunk kegyelmedet, rendin levőknél másoknál 
feljebb becsülvén, Erdélyt kegyelmességéből conferálta ke-
gyelmednek, ugy kegyelmed is abban levő sok erős várakkal 
és kastélyokkal megelégedhetnék, nem is volna szükség 
semmi új épületre; hatalmas császárunkhoz való tökéletes hű-
ség az, hogy kegyelmeddel közlött kegyelmességét megbe-
csülvén, s arra annuentiája szerént való magaviseletében le-
gyen teljes igyekezettel; mivel penig, hogy mostan arra felé 
valamiuj épület extruáltassék,hatalmas császárunk nem akarja, 
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kihez képest barátságos levelünket ugyan ő hatalmassága 
egyik udvari szolgájától Mehemet csausztól küldöttük kegyel-
mednek. Ki is oda érkezvén, intjük, barátságos intésünknek 
engedelmes füllel adjon helyt; valami uj épület lött, haladék 
nélkül hányattassék el: ne is cselekedjék pedig kegyelmed 
ugy, hogy hatalmas császárunk plenipotense, valami kegyel-
med keze alatt való országban történik ne tudná; hatalmas 
császárunk is mind kegyelmed, mind másoknak c selekedetek -
rül bövön tud; hatalmas császárunk portájához igazsággal 
szóigálóknak, mind pedig a pártolkodóknak végek tovább vi-
lágos, mint irni kellenék, melyek közül sokakat kegyelmed 
is láthatott. Kegyelmed hatalmas császárunknak kiváltképen 
való esirákja levén, haragjának elkerülésében, ellenben ke-
gyelmességének és becsülettételének elvételében naponként 
igyekezzék : illik, már egy néhány izben barátságosan intettük 
kegyelmedet; méltó jó intésünket szívesen hallgatván, az 
szerént rendelje cselekedetit is. íratott Jenicserben. 

Kajmekám Musztafa passa m. p. 
Kívül: Jenicserból kajmekámtól hozott török levélnek fordítása. 

Anno 1669. die 12. Maji. Albae . 

(Az erd. volt kir. főkormányszék levéltárában levő egykorú fordításból.) 

CCLXII. 

Édes feleségem. 
Aldassék Isten egészségben vagyok, most itt Konsanti-

nápolyban lakom, mely jó egészséget neked is Istentíil kívá-
nok. Az elmúlt Februáriusnak 13. napján küldtem vala leve-
let az váradi passának, hogy megküldje, nem tudhatom ad-
ták-é meg, uem-é, hogy válaszom nem jő tülled reá ; az mely-
ben megírtam vala, hogy az fejedelem kétszáz aranyat ígírt, 
az ki engem megétetne ; Darócziék, Apaíiék, Somogyiék, Dió-
szegiéit az szakácsot János mestert rá is vettek vala az ku-
tyafiak, de eszemben vévén nem öttem benne, hanem elvetet-
tem, azonban az szakács az kapun csak kilopván magát elszö-
kött több hamis hitű szolgákkal együtt; az olta immár Újvári 
és Sütő Mártonék főznek, de az étket mindenkor véllek meg-
kóstoltatom, mint boromat, kenyeremet. Kérlek édes feleségem 

TÖRÖK-M AGYARKORT E M L É K E K . OKMÁNYTÁR V I . 2 9 



450 1669. JUL. 13. 

egészségedrül tudósíts; semmin se búsúlj, csak Istenedet szolgál-
jad, itt való mulatásom s várakozásom hiszem örömemre fordul 
rövid nap, akármi sem lehet hamar, áldassék Isten semmi nya-
valyám nincsen,sem semmi bántódásom egyéb,hanem hogy tüled 
és szegény megkeseredettnénémtül ésazisteniszolgálattá! távúi 
vagyok ; adjon annak az lelke számot Isten előtt, az ki okot reá 
adott, átkozott legyen mind maga, maradéka, minden nemzet-
sége,negyed íziglen.Az szolgákban még ezek vannak mellettem, 
Újvári, Sütő Márton, Mihók az inas Istókkal, Tamás, Gombkötő, 
Barczoni, Boér, Kozma, Gátit elszöktették Darócziék. Édes 
feleségem kérlek küldj számomra egy új kalendáriumot, kas -
sait vagy eperjesit. Az igaz atyafiaknak igaz jóakaróinknak 
általad édes feleségem ajánlom szolgálatomat. Palatínust kit 
töttek, kérlek édesem tudósíts arrúl is. Adja Isten, levelem 
találjon szerencsés órában A. 1669. 23. Junii Konstantipá-
polyban. 

Tiéd édesem Zólyomi Miklós m. p. 
P. S. Édes feleségem semmit papirosra, pennára nem biz-

hatok. 
Kívül: Az én kedves feleségemnek tekintetes nagyságos Milik 

Kalárának adassék Constantinápolybúl. 

Eredtieje az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély tört. eredeti leve-
lekben XVI. kötet.) 

ccLxni. 

Kegyelmes uram, méltóságos fejedelem. 
Mit irjon nagyságod kegyelmes uram alázatosan értem, 

nekem ez iránt való kicsiny tetszésem ez, hogy mentül hama-
réb ültessen hadakat fel nagyságod és menjen bizonyos helyre, 
oly helyre az honnét ha kívántatik és ök adnak okot rá, ne 
engedjék az liódoltatást és rablást, nagyságod oldalára is csá-
szár kötötte az kardot. Az mi pedig az török beküldését illeti, 
azt portára ne küldené, mert el sem vihetnék, mert csak va-
lami hitván török is ez megmondván hová viszik s méirt, az 
nagyságod emberét is megölnék mellette, hanem az basának 
Váraddá kíildeném és írnék neki, hogy beakarta küdeni nagy-
ságod, de az egyszer elhalasztotta, máskor béktildi, és ha 
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ugyan nem szűnnék, nagyságodnak is kardot az kötött oda-
lára az ki neki, és bizony fegyverrel is megoltalmazza nagy-
ságod azt, az mit császár nagyságodra bízott. Immár álljon 
nagyságod bölcs tanácsán, mit cselekszik, jól lehet sokszor 
végeztük el, hogy ha ránk jünnek ótalmazzuk magunk, de ha 
csak így lágyaskodunk jobban ránk szoknak. Isten áldása 
legyen nagyságodon. 13. Julii 1669. Szentkirályt. 

Nagyságod alázatos liive szolgál 
Bánfi Zsigmond m. p. 

Az lovakat pedig meg nem adatnám, ha megadatja nagy-
ságod, azt gondolják abból, ne merjük bántani, csak mondjuk. 

Kivül: Az én kegyelmes uramnak méltóságos erdélyi fejedelem-
nek ő nagyságának adassék. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XVI. köt.) 

CCLXIV. 

Méltóságos fejedelmem, kegyelmes uram. 
Nagyságod kegyelmes parancsolatját mind az includált 

párt ez órában vettem alázatoson. Az mi azért vékony tetszé-
semet nézi kegyelmes uram: nagyságod nálamnál jobban 
tudja, miben álljon az mi hitelünk oda be és az váradiaké is 
miben, kihez képest nekem ugy tetszik, nagyságod panaszá-
nak kellene elébb járni az váradi passa ellen s talám eddig is 
nem kellett volna haladni az oda való informatiónak. Azért 
jovallom kegyelmes uram, ha eddig el nem ment is az nagy-
ságod panasza, de ne haladjon, annál inkább el ne múljék is. 
Az megfogott török, hogy egy bizonyos helyen tartassék, he-
lyesnek vélném, az alatt idö és alkalmatosság megtanítja nagy-
ságodat, mit kelljen követni véle. 

Az mi az fenyegetődzését illeti az váradi passának, én 
alig hiszem kegyelmes uram, hogy aztfactis elköveti (az mint 
hallom, hogy folynak az dolgok oda be is), de ha szintén fel-
tett czélja volna is az, úgy remélleném én, ha nagyságod reá 
való -. . és ezt az állapotot illető keménséggel moderált 
levelei érik az passát, hogy hatalmas császárnak adófizető or-
szága onnau pusztul, az honnan oltalmat várhatni, ki miá az 
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adónak bészolgáltatásában is akadály és nagy hátramaradás 
lehet (megtartózkodik); azonban nagyságod mint jó szomszéd 
maga méltóságos részérül minden rendes és illendő dolgokat 
elkövet ugyan; kulömbeii Isten és hatalmas császár nagysá-
godnak is adott fegyvert kezében országának oltalmazására. 
Mindazáltal kegyelmes uram valamit nagyságod bölcs taná-
csival jobbnak ítíl; méltó azt követni nagyságodnak. 

Bizony dolog az, bár az lesben várták volna meg az 
somlyai vitézek őket, és ne lovakat fogdostak volna, hanem 
magokat vágták volna le; ebben az casusban nem hiszem 
semmi is lett volna; nám midőn az Paskon által elrabló törö-
köket Vér György uram felveré, szó sem lön oly mó-
don róla. 

Mint legyen oda be dolga az hatalmas nemzetnek, nem 
tudom, de még ezt soha sem értem, ennyi öreg 
inert épen Jeniserben jöttenek ki az hosszas hadakozást elúnt 
és kioszlott törököknek be-haj tatására, úgy fogdostatják őket; 
ugy vagyon, hogy Havasalföldében még nem akasztottanak 
fel bennek, de bizonyos az, hogy az onnan Silistrában bevitt 
törökökben már néhányát azon passa felkettetett, sőt rebes-
getnek ily hírt U. U. hogy az egész bucsáki és Bucsákra el-
ülni kijött tatárságot s nohaiiakat be akarná költöztetni, tévén 
az fel okáúl, hogy nem szűnnek, hanem mind Kozák és Len-
gyelországra untalan kapdosnak, ottan panasziák reájok, 
melyre nézve jobb pusztán állani az földnek, mint sem annyit 
búsuljon miáok az porta, ki ha ugyan így van kegyelmes 
uram, nagyságod bölcsen megítílheti, mi okon kénszeriti erre 
őket; vadnak épen az Dunáig emberim, kiket várok ; ha mi 
bizonyost hallok, nagyságodat tudósítani el nem múlatom. 
Ajánlom nagyságodat ezekkel Istennek Datum. Bodola 1669. 
die 14. Julii. 

Nagyságodnak alázatos híve 
Béldi Pál m. p. 

Kivül: Az én kegyelmes uramnak ö nagyságának, az méltósá-
gos erdélyi fejedelemnek adassék alázatosan. 

Eredet i je az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély története 
eredeti levelekben. X VI. kötet.) 
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CCLXV. 

Méltóságos fejedelem, kegyelmes uram. 
Nagyságod méltóságos levelét alázatosan vöttem és pa-

rancsolatját engedelmességgel érte(ttem). Az mi azért som-
lyai katonáktól meg (fo)gott török állapotját nézi, bogy (az 
por)tára béküldje s azon alkalmatossággal panaszt tétessen, 
jóakarókat szerezvén az dolognak promoveálására, jovallom, 
ezzel peniglen akár csak mentől hamaréb az kapichiha infor-
máltatnék, ne praeviálnának az váradi hamis vádok. Az mi 
az pogányságnak Doboka, Szolnok vármegyékre való igyeke-
zetöket és az ellen való állást nézi, arról az ország csak nem 
régen is az urnák Bánfi Dienes uramnak ő kegyelmének in-
structiót adván tovább nem mehetek, jovallani sem merek, el-
hivén azt, minden Istenes és rendes utat elkövet ő kegyelme 
tehetsége szerint nagyságodnak és az haza szolgálatjára. Él-
tesse Isten nagyságodat szerencsésen. 1669. 14. Julii. 

Nagyságodnak alázatos hive szolgája 
Betthlen Farkas m. p. 

Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ö nagyságának ne-
kem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredeti je az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. lev. XVI. köt) 

CCLXYI. 

Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram etc. 
Az váradi törököknek kiütések és egyéb állapotjok 

felől való nagyságod méltóságos írását nagy alázatosan vet-
tem, szebeni liázomnál, az mennyiben azért mind az dolgokat 
értem, mind elmémmel felérem, az mely törököt elfogtak il-
lendő beküldeni az törökök közzé, hosszas panasz mellett, 
hogy ez az jel is annál nagyobb bizonsága legyen az nagysá-. 
god izenetinek, melyet eddig hinni nem akartak, talám 
már elhiszik. Az mi pedig kegyelmes uram az váradi passá-
nak fenyegetödzését illeti, az ellen is igen szükséges vigyázni, 
m«rt azelőtt is mivel fenyegetődzött, Bánfi Dienes uram jó 
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idején megmondotta vala nagyságodnak, ím most teljesítette 
be az mint tőle lehetett; ezer lovassal fenyegetődzvén, többel 
kell ellenök készülni, ha az kolozsvári és végbeli praesidiumok 
nem elégségesek annyi ellen, nagyságod autoritásában áll, 
honnét mennyit akar rendelni vagy az székelység közül vagy 
másunnat, kire az ország articulusa is mutat útat nagyságod-
nak, noha nekem bátorságosabbnak látszanék, ha maga mellett 
lévő gyaloggal is vagy reiterekkel segítené nagyságod az prae-
sidiumot egy kevésség csak, míg elválnék mit akarnak; ezt 
az jót látnám kijűni belőle, hogy midőn nagyobb erőt látna 
ellene, harcz nélkül térne orczapirúlással vissza; ha személye 
szerint kijtíne is, és így vak vereséggel győzettetvén meg, 
minden panaszt inkább elkerülhetne nagyságod. Vezérelje 
minden jóra Isten ő szent felsége nagyságodat. Szeben 15. 
Szt.-Jakab havának 1669. 

Nagyságodnak alázatos híve 
Haller János m. p. 

Kivül: Illustrissimo Celsissimo Domino Michaeli Apafi Dei gra-
tia Transylvaniae Prineipi , Part ium Eegn i Hungáriáé Domino et Sicu-
lorum Comiti, Domino mihi Clementissimo. 

Erede t i j e az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. töri. ered, lev. XVI. köt.) 

CCLXV1I. 

Méltóságos fejedelem. 
Ezen órában hozták ezen híreket, melyek mindenfelől 

continuálnak. Hiszem az ur Istent, hogy kevés nap múlva de-
rekas jó hirt fogok irni nagyságodnak. Némelyek azt hirde-
tik, hogy sok ezer tatár akarna bécsapni Lengyelországon 
által, de avval meg nem íjesztnek. Adja Isten, kegyelmed fe-
lől minden jó és örvendetes hírt hallhassak. Maradván min-
denkor kegyelmednek igaz köteles azolgája 

G. B. János. (Bethlen). 
Kassárúl 24. Julii 1669. 
Mind itt s mind az végházokban meglövetjtik ennek az 

jó hírnek örömit. 
Eredet i je az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XVI. kötet.) 
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ccLXvin. 

Mi az hataljmas és győzhetetlen törjök császár vég Vár-
jad várjánjak és ehiiz valjó végházainak s azokban lévő ha-
dainak főgondja viselője az tekéntetes és nagyságos Hamza 
passa. 

Oldalt fektetett tugra. 
Hozzám illendő szomszédságos jóakaratjomat ajánljom 

és Istentülj jó egészséget kévánjok kegyelmednek. 
Miúltja Várjadrja jlitjem, minden irásjom, s tanács ad-

jásom ez volt kegyelmednek, hogy az szomszédságokkal, mind 
az váradiakkal s mind az másutt valjó szomszédokkal jól al-
kugyék kegyelmed ; mert ez ország njem pusztja, úrja talál-
kozik, az szegénségen valjó sok húzás vonjás, marha hajtás 
szűnnék meg, s mind voltjam azon, hogy szép egyességet cse-
nálhassek mind az erdélyiek között mind az váradjiak között, 
mivelj nem kivántjam, hogy zurzovar támadjon, mert míg le-
csendesedék s megalvék az előbbi fellobbant tűz is, sok 
munkám, fáradságjom, testem törődése s költségem ment elj 
Erdély mellett, az melyet njem szükség számlálnjom. Mit irék, 
tugya kegyelmed, sőt első Isten, Istjen utján énj vagyok egyik 
eszköz az kegyelmed fejedelemségének is, s ki várja s kí-
vánja az veszekedést; azért minden leveljemben tanácsoltjam 
kegyelmedet, hogy az váradi vitézekkel az szomszédságot 
szépen tartsa kegyelmed, mert ugy lesz kegyelmed felelői 
mind jó s mind gonosz az váradijak kezében, ugyan melet 
kegyelmed ide küldött követének is eléggé megmondotjam, 
igen böczületes haza szerető fijai de ily alkalmatosságok vol-
tjak, hogy meg is kellett szóval bántanjom ü kegyelmeket, 
mely sok szó veszekedés utján mind az országtül s kegyel-
medtül küldetett követségre jó választ atjam, melet fogadások 
szetént ha elkövet mind az ország s mind kegyelmed, jó szép 
rendesen az dolog végben megyen s igazításban vétetik, de 
ha még ez úttal is az dolog meg njem lészen, az mely móddal 
s útjalj az követ urjaim az kapuczi passa előtt fogatják, még 
is tovább haladnak, ennek utánja mi is mind az fényes port-
ját, mind az kiket illet felőle megtaláljuk, de még eddig s 
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mostan is panaszt njem tettenek, hanjem azt az üdőt is elvár-
ják, de az mint ennek előtje valjó leveljemben írtjam most is 
írjom, az hódolt faluk, meleket császár legistromában felirt-
jak , az hódolástül netéltsák, az végbeli kapitánok az sok hú-
zást, vonást, ember sanczoltatást, marha hajtást hagyják elj, 
az szomszidságban szépen éljenek, ez tanácsom ; az mint az 
előtti tanácsadásira, az mit megfogadtál, mind jó lőtt, az is 
ha rosz lészen annjak utána gonoszt mongy éretje; minden 
dolgok, az követeknek szájokban büvön adatjék minden dol-
gokrül, az melet megtudnak mondani, lián felül panasz jtitt, 
mig ott voltjak is. Adjon Isten szerencsés állapotjot kegyel-
mednek ia Várad die 4. Augusti Anno 1669. 

Jóakarjó szomszédom, már az levelet elvégezém vala, 
az követek is már indúló félben voltak ; azért vajda falvát 
felverték, háijom embert levágtják, hetet elvittek, Nagy Fe-
rencz azért énj jóakarója vagyok kegyelmed-
nek ; ol kútatásson ember más alá, hogy 
maga essék bele, jól gondolkozzál felőle, követeid itt levén 
azok azt celekeszték megitelhed. 

Kivül: Az tek in te tes és nagyságos Apafi Mihály Erdélyorszá-
gának fejedelme Magyarországának és részének u r á n j a k , Székeleknek 
i spának , nekem szomszíd jóaka r jómnak adassék 

Eredeti je az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. története ered. 
lev. XVI. köt.) 

CCLIX. 

Extractua Litterarum ex castris Hungariis ad Körmend 
positis. 

De dato 10. Augusti 1669. 
Postquam ex Zerinvár rediissem cum militia Germanica 

nsque ad tria miliaria, haec nescio quo motu nos solos ad 
hunc periculosum locum, ubi adhuc sum, expedivit, ita ut me-
dio tantum militari ab hostili exercitu siti fuerimus, nec aliud 
quam parvus hie fluvius congressum virilitate nostrorum impe-
diverit, hinc tot larmae excitatae, multos noctos insomnes 
esse debuimus, ultimo jam ferre periculum non potuissemus, 
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si cito Germanus miles non aecessisset, die enim eadem; qua 
appulit Dominus Montecucoli (qui fuit 25) fuerat ultima alea 
vitae et fortunae nostrae, in multis locis transitum tentatus 
Barbarus per Rab am, quae sola liosti superest iutentio ad ul-
teriorem propositi sui assequendum, Eodern die emissi fuerant 
ex nostris equitibus trecenti, Domini Gusche infuere 160, qui 
vigesima sexta mane impegerunt in quingentos Turcos equites, 
cum quibus feliciter confligerunt, ita ut 120 manserint in loco 
proelii, plures demum in fuga, jam nostri victoriam accinentes 
in modicam a Janitsharis prompte nostros insequentibus et 
crebris jaculationibus nostros petentes, ceciderant ex Hungaris 
15, ex Gaskelitianis ad 30, reliqui hinc inde per fugam dis-
persi se salvarunt : Unus Ephebus Domini Excellontissimi Co-
mitis Nadasdi nomine Diakovits in duobus locis vulneratus est, 
sed facile sanabitur, Turcae crebras ad pontes Körmend op-
pidi castris excursioues usque ad pontes feeerunt, volentes 
nostros evocare, sed nos scientes Turcici exercitus molein esse 
in promptu, ideo nil feeimus, sed solum passus ad fluvium 
Raba defendimus. Die 27. hora undecima mille circiter trecenti 
Turcae Janichari cum vexillis copjetis accurerunt ad Ripam 
prope Arcem Könnend, quam Gallorum centnm defendebant 
ibi tentarunt transitum per Rabam, sed Galli pro suo virili et 
aeterna gloria excellentissime se gerentes retuderunt tantam 
potentiam, vehementibus jaculationibus se salutantes, Galli 
certe non serius ac murus fortissimus optimum inter se haben-
tes ordinem se opposuerunt, bis venerant in succursum Domi-
nus Guocheuit cum ducentis Croatis, nos etiam misimus totidetn, 
Dominus Budiani etiam ad centum, qui quatuor integris horis 
invicem dimicarunt, tandem Turci recedere coacti sunt, ex 
Gallis manserunt 40 unus Marchio, alter vero est vulneratus 
globo in hoc modo, quod vulnus facile potuisset curari, sed in 
incuria cirurgi acquisivit branth, non cum parvo ejus peri-
culo. Ex comitis Budjani mansit unus Colonellus, praestantis-
simus miles, nomine Zehani Bernard, cujus non facile similem 
militem habuimus, qui in pugna praecedentes diei etiam vix 
se per fugam salvavit. Ex Turcis manserunt plus quam quin-
genti Janitchari. Post finem hujus pugnae Exercitus Turcicus 
movit se versus Scakan, uno ab hinc miliari situm, ubi tota 
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infanteria nostra unacum Atteleria constiterat, non potens 
equites assequi. Demum Dominus Spar, qui adventum Turcici 
exercitus advertit, infanteriam hanc in ordinem redegit et tor-
menta ordine collocavit, recusurus potentiam hostilern, uti 
etiam factum est, cum enim Turca ad pontes Castelli nominati 
Scákán appulisset, nostri statim tormentis salutare ceperunt, 
in initio unum praeeipuum Bassam globo formenti letaliter de-
jecerunt, Demum etiam Turcae decern tormenta opposuerunt 
pariter contra nos jaculantes, ubi etiam minoribus sclopetis 
duravit ista pugna per medium diem, ex nostris manserunt 
pauci quidem, sed ex Turcis plurimi. Inde Turcicus Exercitus 
se subduxit et profectus est ad Sanctum Gotthardum, quem 
etiam miles noster universus est secutus imo Comitatus, ex 
una vero parte fluvii Turcicus, ex altera enim parte noster 
exercitus pergebat, ubi ventum fuisset ad pontes quadrantes 
parvo militari (igy) a Sancto Gotthardo sitos, statim Dominus 
Montecucoli suos colloeavit in ordinem inexplicabiliter pul-
cbrum, eodem modo Atteleriam, Turca similiter e Regione fe-
cit, sicque a 28. usque in hodieruum diem horribilibus se in vi-
cém petunt usibus tormentorum. Turcae volentes per pontes 
transire, nostri vero acriter resistunt, ac etiam resistere debent, 
quia si Rabam fluvium transient, bosti nil obviabit, quo minus 
possit Viennam penetrare,in quem finem nos jussi sumus hie ma-
nere, ut hie resistamus, sed eras etiam nos movebimus ad exerci-
tum, media die nos conjungere potentes. Galli per fas et nefas soli 
voluerunt cum pleno exercitu Turcorum congredi, ita ut difficul-
tef potuerit a Generalibus ab hoc inmaturo proposito avelli; 
hie etiam contra ordinem temedati se committentes manserunt, 
simul et semel in hoc eodnm loco 40 a Janitcharis trucidati. 
Certum est, mea vita non vidi magis resolutos et mortem tam 
parum curantes ac hi Galli sint, utinam plures essent similes. 
Yigesima octava Julii transfugit unus Colonellus Germanicus 
ad nos, qui anteannum Vesprinii a Turcis captus fuit et summae 
aestimationis apud Yezirium habitus, etiam summorum secreto-
rum notitiam ille magnum lumen dabit in rebus gerendis, dicit 
nos facile posse exercitum hunc Turcicum trucidare, modo veli-
mus, quam vis absolutae sit resolutionis. Magnus Vezirius om-
nino nobiscum confligere velut desperatus, sicut etiam compul-
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lemur congredi, in tali loco stantes, ex una parte aqua, ex 
altera mons; ita ut si Turcica, nos prosequi velit, suum propo-
situm nempe Rabam transeundi, eo in loco, ubi de facto pu-
gnant invicem de necesse debebimus pugnare, crederem circa 
duos aut tres dies expedituros. 

Jegyzet. Ezen levél kelete bizonynyal tévedésből van 1669-nek 
i rva — 1664 helyet t . A sz. gothárdi csata napja i ra vonatkozik. 

Erede t i je az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. 
levelekben XVI. kötet.) 

CCLXX. 

Kegyelmes uram. 
Az nagyságod méltóságos levelét alázatoson vöttem, 

Károlyi uram nagyságodnak mirtíl írjon megértettem ; (de) 
mivel kegyelmes uram Károlyi uram felperes, ugy tetszik 
nagyságodnak nem méltó mindjárt neki törvént tenni, hanem 
nagyságod irathat ilyen formában : levelét nagyságod vötte, 
somlyai hiveitül micsoda megbántódásit praetendálja ő ke-
gyelme lenni, irásábúl nagyságod megértette. Azért Isten ke-
gyelmébül nagyságod is ez jövő héten Szamos-Újvárban me-
gyen s Bethlen Gergely uramat is behivatja, és az dolgoknak 
jól végére menvén nagyságod minden méltó panaszirúl ő ke-
gyelmének satisfactiót tétetni megparancsolja. Ezzel az vá-
laszszal szintén megéri ő kegyelme mostan kegyelmes uram, 
mert azok az dolgok mind kiilömben lehetnek az mint ő ke-
gyelme irja, egyébiránt is Károlyi urain bár nagyságodnak 
illendőbb stylussal írna, melyre nézve is az nagyságod levelét 
is az öreg pecséttel pecsételjék meg s méltóságos titulusát is 
n(agyságocl p)raemittáltassa s azután iiják 
spectabilis et Magnifice Domine no(bis) honorande. Errül is 
penig hogy vékony tetszésemet megírom, alázatosan követem 
nagyságodat, de félek attúl, az cancellarián in excessa ne 
vétsenek az tisztesség megadásában. Semmi gonosz híreink 
nincsenek Istennek hálá kegyelmes uram, az váradi törökök is-
mét mind Somlyóra, Hunyadra kijüttek adó szedni; azt irja 
Bethlen Gergely uram, már ismét barátkozni keztenek ; ugy 
látom kegyelmes uram az illendő keménség nem árt, mert ha 
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mindent csak engedünk nekik, ők semmit (nem a)dnak ne-
künk. Istennek ajánlom nagyságodat 10. Augusti 1669. Ör-
ményes. 

Nagyságod alázatos szolgája Bánfi Diénes m. p. 
Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek ö nagyságának etc. 

nekem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredet i je az erdélyi M'.zoumban. (Gr. Kemény József Erdély története 
eredeti levelekben XVI. kötet.) 

CCLXXI. 

Az nagyságod becsületes követe Szefer aga hozzánk el-
érkezett, igen becsülettel láttuk s levelit is kedvesen vettük 
annál inkább, liogy nagyságod az váradi passának ő nagysá-
gának illetlen dolgainak megorvoslását igiri, azzal mind egész 
Erdélyországát az magához való jóakaratra kötelezi s az sok 
sóhajtozó szeginység is Istent imád az nagyságod szerencsés 
életéért. Ugyan is ha nagyságod ez sok alkalmatlanságokat, 
kiket az váradi passa ö kegyelnie kezdett követni és alatta va-
lókkal követtetni, méltóságos tiszti szerint meg nem orvosolja, 
nem sokára hatalmas császárunk adófizető országának nagy ré-
sze ennéi inkább elpusztul, s félő csak az puszta földe ne marad-
jon, holott most is ő kegyelme az egész hódoltságot eddig való 
nagy adója felett való szokatlan adóval terhelte, minden embe-
ren hetven öt-öt pénzt szedetvén ; ezenkivül az ki hallatlan do-
log, hatalmas császárunk birodalmában az holdolt szegény em-
bereket ö kegyelme nem büniért, hanem csak holmi helytelen 
s minden igaz ok nélkül való dologért megfogatja s megsarczol-
tatja, az mit többi között az magunk székelyhídi udvarbiránk-
kal ö kegyelme cselekedett (noha a 'on jószágot az szent békes-
ségnek idejében is hatalmas császárunk és fővezérünk énné-
kem kiváltképen való kegyelmességböl meghagyott), de mind 
azt, s mind az egy-ébb magunk és híveink jószágit ő kegyelme 
tőlltink elakarja venni, melyekben soha kérdés sem forgott 
az elébbeni passák idejében (egyébiránt az kiket ha mi nem 
oltalmaztunk volna eddig s nem oltalmaznánk ma is az más 
birodalomban lévő kóbórlók ellen, csak vadak madarak lak-
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nák helyőket) s még is ha ő kegyelmeknek ez ilyen dolgok-
rúl az igazság szerint irtunk, oly mocskos leveleket írt re. 
ánk; kit csak jó szolgájára is ő kegyelmének írni nem volt 
volna méltó, noha még hatalmas császárunk is minket nagy 
kegyelmességgel s fővezér urunk penig illendő becsülettel 
szokott megtisztelni ; s legközelebb, hogy sokkal nagyságo-
dat ne terheljem, mit cselekedék ő kegyelme ezelőtt egyné-
hány nappal (nem elégedvén meg azzal, hogy valamikor 
akarja beküld ö kegyelme ide az erdélyi végházokon belől, 
az mi végbeli tiszteink mindjárt segítséget adnak melléjek s 
az egész hódoltságon segítnek az szeginység adóját nekik fel-
szedni kívánságok szerint, s egy néhány ló tereli pénzzel meg-
terhelődvén kikísérik) más felöl beküldé őket kegyelmed s 
megraboltata egynéhány falut, az kikbül nemes embert, pa-
pot (kik hatalmas császárunk ez világra terjedt széíyes biro-
dalmában nem adózni, hanem hatalmas császárunk életiért 
szerencséjéért imádkozni szoktak) ő kegyelnie elraboltatta, az 
kinek alkalmatosságával fogatott volt el az váradi török is, 
melyet im az nagyságod kívánsága szerint nagyságod becsü-
letes követje kezébe adattam. Kérem nagyságodat bizodalma-
san másoknak példájára is büntesse meg s egyébiránt is az 
sok alkalmatlanságokat orvosolja meg, ne kellessék hatalmas 
császárunk fényes portáját is búsítanunk felőle, külömben mi 
is mivel mind ezeket hatalmas császárunk és fővezérünk s 
nagyságod akaratja kívül való dolgoknak hiszsztik s tudjuk 
lenni, nagyságodnak meg kell szivünket nyitnunk, hogy az 
váradi passának ö kegyelmének az ilyen dolgokat Erdélyor-
szágán véghez vinni meg nem engedhetjük, hatalmas csá-
szárunk ennek oltalmazására fegyverit nem az váradi passa. 
hanem az mi oldalunkra kötvén. Egyébiránt mi legkisebb al-
kalmatosságot is az garázdálkodásra szolgáltatni távoztatunk. 

Szamos-Ujvárrúl A. 1669. 23. Augusti. 

Rá irva más kézzel: Budai vezérnek küldöt t levélnek minutája. 

Eredeti fogalmazvány az erdélyi Muzeumbau. (Gr. Kemény József Er-
dély története eredeti levelekben XVI. kötet.) 
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CCLXXII. 

Anno 1669. az portára viendő adóval mentenek ilyen 
levelekkel. 

T ö r ö k c s á s z á r n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a. 
Hatalmas győzhetetlen császárunk Isten hatalmasságod 

napjait tegye szerencséssé, széles ez világra kiterjedt birodal-
mát boldogitsa. 

Hatalmasságod fényes portájához való kötelességemet 
előttem viselvén, hatalmasságod ősttil maradt országának Er-
délynek adóját ez alázatos, hatalmasságod áldott lábaihoz be-
nyújtó becsületes hívem nemzetes Zabolai Mikes Kelemen által 
bekiildöttem, esedezvén hatalmasságodnak, szokott császári ke-
gyelmességében mint eddig úgy annakutána is tartson meg 
Erdélyországával együtt, és az mely dolgok felől alázatos 
könyörgésemet hívem által benyújtom, bocsássa kegyelmes 
válaszszal. Kiért Isten hatalmasságodat áldja meg, én is mind 
Erdélyországával edgyütt alázatos hűséggel meg igyekezem 
szolgálni. Datum 1. Octobr. 

Hatalmasságodnak alázatos hive. 
F ő v e z é r n e k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a. 

Méltóságos és nagyságos vezér passa, nekem jóakaró 
uram; Isten nagyságod szerencséjét nevelje, napjait sok eze-
rekké tegye. 

Tudván azt, hatalmas császárunkhoz való hűségünk 
mit kivánjon tőlünk, az erdélyi adót ő hatalmassága fényes 
tárházában ez levelünk becsületes belső meghitt hivünk nem-
zetes Zabolai Mikes Kelemen által béküldöttük. Nagyságodat 
kérjük igen bizodalmason, lássa oda küldött meghitt embe-
rünket kegyelmes szemmel és neviiukkel mondandó szavai-
nak teljes hitelt adván, hatalmas császárunk előtt is legyen jó 
törekedése dolgainkban, melyért, Isten bennünket éltetvén, 
hálaadóképen igyekezünk mi is nagyságodnak szolgálni s 
kedveskedni. Ajánljuk Istennek gondviselésébe nagyságodat. 
Költ etc. 

M á s e g y k ö z ö n s é g e s f o r m a az m i n e m U t 
t i z e n k e t t ő t i r t a n a k , v o l t c s a k ez az d i s t i n -
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e t i o b e n n e , b o g y az e d g y i k e t u g y k e z d e t t é k 
e l : t e k é n t e t e s é s n a g y s á g o s k i h a ; ez s z ó l o t t 
az f ő v e z é r k i h a j á n a k . M á s t e g y e t u g y k e z d e t -
t e k : t e k é n t e t e s n a g y s á g o s j á n e s á r a g a . E z 
s z ó l o t t u g y a n a n n a k . Az h a r m a d i k á t k e z d e t -
t é k : s z e n t s é g e s m u f t i , m e l y s z ó l o t t u g y a n an-
n a k . Az t ö b b i t k e z d e t t é k : t e k é n t e t e s n a g y -
s á g o s p a s s a , n e k ü n k j ó a k a r ó u r u n k ; I s t e n 
n a g y s á g o d a t s o k e s z t e n d e i g é l t e s s e . 

Hatalmas császárunk fényes portájára Erdélyországá-
nak adóját az szokás szerént ö hatalmassága fém^es tárházá-
ban becsületes meghitt T. T. hívünktől bekíildvén, nem aka-
rók elmulatni, hogy nagyságodat is általa s levelünkkel is ne 
köszöntenők és látogatnék, kívánván Isteniül levelünk találja 
nagyságodat szerencsés órában kedves jó egészségben. An-
nakfelette kérjük nagyságodat bizodalmason, megírt hívün-
ket vig orczával látván, az miben kívántatik, nevünkkel mon-
dandó szavainak teljes hitelt adván, legyen minden jóakarat-
tal dolgainkban ; Isten bennünket éltetvén mi is hálaadó jó-
akarói ügyekezünk nagyságodnak lenni. Tartsa meig Isten 
nagyságodat jó egészségben. Költ etc. 

Nagyságodnak jóakarattal szolgál. Ezeket titulus nél-
kül vitték el. 

Hátára írva más kézzel: Az ország adójával a portára szóló eve-
leknek formulái. 

Erdé ly i Muzeum. (Gr. Kemény József Erdély története eredeti levelekben 
XVI. köt.) 

CCLXXIII. 

a.) 
F ő v e z é r n e k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a . E x p e -

d i t a i n o p p i d o A l v i n e z . Die 8. Octbr. A. 1669. 
Excellentissime Domine nobis contidentissime; Deus 

Yestrae Excellentiae dies ad utilia Potentissimi Imperatoris 
servitia multiplicet. 

Quamvis post adventum Nuncii nostri legati per Vestram 
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Excellentiam e Castris Potentissimi lmperatoris sub (Jandia 
positis dimissi saepissime habuimus in votis juxta exigentiam 
debitae nostrae erga Vestram Excellentiam obedientiae ad vi-
sitandam Vestram Excellentiam ejusdemque prosperam vale 
tudinem tranamittere; sed variis importunitatibus et impedi-
mentis homines nostri impediti transire non valentes ; scientes 
autem quid nostra erga Vestram Excellentiam obedientia exi-
gat, denuo etiam noluimus praetermittere; quin tidelem nostrum 
intimum et creditissimum generosissimum Davidem Rosnyai 
itineri admoveremus ac per eundem Vestram Excellentiam 
humilimisque nostris Uteris visitaremus, ex animo desideran-
tes, literae nostrae Vestram Excellentiam in prospera hora 
admodum salvum et incolumen reperiant. Rogantes obsequio-
sissime ac confidentissime Vestram Excellentiam in negotiis et 
quaerelis nostris eidem concreditis, super quibus Vestram Ex-
cellentiam requisitions est, verba ejus in omnibus partibus 
exaudire non difficultando, dignetur verbis ejus Excellentiae 
Vestrae nomine nostro dicentis plenam fidem adhibere, gratio-
seque optatissima resolutione remittere, pro qua Excellentiae 
Vestrae benevolentia nos quoque Deuni adoraturi sumus. Com 
mendantes divinae protectioni Vestram Excellentiam. Datum 
etc. Excellentiae Vestrae Servus obedientissimus.*) 

b.) 
K a j m e k á m n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a Ex-

p e d i t a l o c o d i e e t c . A n n o p r a e m i s s a r u m . 
Illustrissime Domine nobis observaiidissime; Deus Ve-

»tram Magnificentiam ad utilia Potentissimi lmperatoris servi-
tia diu feliciter conservet. 

Jam pridem ad Excellentissimi Domini Supremi vezirii 
visitationem, quandoquidem hominem nostrum expedire non 
potueremus, nunc exhibitorem praesentium literarum nostra-
rum ad Illustrissimam Dominationem Vestram datarum, in 
Fulgida Porta Potentissimi lmperatoris non parum commora 
tum Illustrissimaeque Domiationi Vestrae satis superque no-

*) E levélnek egy másik egykorú Roznyai Dávid által irt mi-
nutája a főkormányszék levé l tá rában van. 
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tum, Generosutn Davidem Rosnyai fidelem nostrum creditum 
expedire ad suae Excellentiae visitationem consentaneum du-
ximus; cujus occasione transire noluimus; quin et lllustrissi-
mam Dominationem Vestram literis nostris salutaremus, op-
tantes literae lllustrissimam Dominationem Vestram in pro-
spera hora faustaque sanitate incolumem reperiant. Qui noster 
fidelis ut iter ad suam Excellentiam susceptum eo felicius tu-
tiusque continuare valeat; 111. Exc. Vestram confidentissime 
requirimus; lie moleste ferat ei talem praebere occassionem, qua 
ad Excellentissimum Dominum Supremum Vezirium possit 
iu Candiam pacifice transire. Quam Ill.D. Vestrae benevolentiam 
summa cum gratiarum actione remunerare non praetermitti-
mus. Deus lllustrissimam Dominationem Vestram in florenti 
conservet valetudine. Datum etc. Illustrissimae Dominationis 
Vestrae benevolus.*) 

c.) 
F ő v e z é r k i h a j á n a k I b r a h i m p a s s á n a k 

r e z n e k és P a n a j o t n a k s z ó l ó l e v é l m i n u t á j a . 
E x p e d i t a p r a e s c r i p t a o c c a s i o n e . 

Quamvis post adventum nuncii nostri Legati e Catsris 
potentissiini Imperatoris sub Candia positis postremo dimissi 
saepissime habuimus in votis, ut juxta exigentiam debitae 
erga Excellentissimum Dominum supremum Vezirium obedien-
tiae nostrae ad visitandam suam Excellentiam mittere valea-
mus; sed ob varia impedimenta homines nostri transire non 
sufficientes, denuo noluimus negligere, quin Generosum Da-
videm Rosnyai fidelem nostrum creditum visitandae suae Ex-
cellentiae valetudinis gratia transmitteremus; cujus occasione 
praetermittere noluimus ut etiam Vestram III. Dominationem 
per euai ac literas nostras non visitaremus, ex animo deside-
rantes ut Vestram Illusrissimam Dominationem literae prae-
tentes in hora prospera admodum salvam et incolumen reperi-
ant. Interea lllustrissimam dominationem Vestram summa con-
tidentia requirimus, in negotiis ac querelis nostris eidem fideli 
nostro commissis, de quibus nomine nostro Excellentissimum 

*) E levélnek egy másik minutá ja Rozsnyai Dávid kezével irva 
a főkormányszék levéltárában. 
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Dominum Supremum Vezirium requisiverit, coram sua Excel-
lentia intercedere bonamque reparare relationem ne gravetur, 
Vestra quoque 111. Dominatio auditis ejusdem verbis in om-
nibus punctis ac nomine nostro III. Dominationi Vestrae di-
cendis fidem adhibere ne difficultet. Pro qua ejusdem benevo-
lentia nos non ingratos fnturos promittimus. Eundem divinae 
protectioni commendantes. 

Egykorú fogalmazvány az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. 
lev. XVI. köt.) 

CCLXXIV 

Kegyelmes uram. 
26. Praesentis Fogarasból írt nagyságod méltóságos le-

velit mind az inclusákkal együtt alázatosan vöttem, melyek-
bül az Rákócziné fejedelemasszony Kercsegi uram által való 
követségét s mind az ö felségének nyújtott supplicatiójának 
meritumát eléggé megértettem. Az mi az fejedelemasszony 
követségére és kívánságára való választ illeti kegyelmes uram, 
arról való vékony tetszésem punctatim, ugy emlékezem reá, 
Naláczi uram levelében ezelőtt megírtam vala, most is arrúl töb-
bet s egyebet írni nem tudok. Én nem hallottam soha sem Rá-
kóczi sem Bátori famíliának Sólyomkököz semmi jussát, ha-
nem birta csak a Rákóczi família, azt is azon az úton, az mint 
fejedelemsége után az egyéb jószágot Erdélyben ; a mikor el-
adta is szegény, nem adhatóját adta vala el, mert már az fe-
jedelemségnek renunciált vala, s azután, hogy fegyverrel visz. 
sza vötte az országot, ugy adá az vajdának, már mint nem 
magáét, hogy vötte meg ő nagysága, s az vajda is, mint nem 
övét, hogy adhatta ő nagyságának, nem tudom; egyébiránt 
még ha az vajda kapdosna is rajta, mivel hogy nem bonae fi-
dei possessortúl vötte volt, de iure nagyságod s az ország meg-
adni ezen itíletem szerint nem tartóznék; de mindezek felett, 
hogy ő nagysága azt csak egy talléron is megvötte volna, azt 
gondolni sem kell ; hihető az inkább, mivel hogy sokkal adós 
annak az nyomorúlt vajdának, ezzel akarná contentálni, ha 
végben vihetné ö nagysága, de bizony kegyelmes uram, ha-
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nem ha csak szépen lépésiért ad nagyságod s az ország jószá-
got ő nagyságának Erdélyben, külömben az ő nagysága há-
ládatlansága nem jószágot, hanem ellenkezőt érdemelne Er-
délyiül s nagyságodtól. Az császárnak nyújtott supplícatióban 
az nagyságod méltóságos irása szerint bizony vadnak nagy 
consideratióra való dolgok, kikre (az mennyiben lehet szegény 
üdvezült Rákóczy György urunk méltóságának s holtában 
való jó emlékezetinek sérelme nélkül), az haza igyének igaz-
sága kénszeriti nagyságodat illendő és elégséges választ té-
tetni ő felségének. Elsőben is minden jószáginak elvételének 
oka váljon Erdély volt-é, ki sok izben való romlásával, rabol-
tatásával, vére hullásával is egész utólsó óráiglan szegény 
fejedelmet igyekeze az hatalmas nemzetnek erőszakos fegy-
vere ellen fejedelemségében megtartani, de valamint hogy 
életit s fejedelemségét meg nem tarthatá, ugy jószágában is 
meg nem oltalmazható, együtt járván azon jószágoknak biro-
dalma az fejedelemséggel; atyjától maradt, saját pénzén vött 
jószága melyik legyen Erdélyben én bizony nem tudom? 
Radnótban hallottam volt egynéhány ezer forintját ő nagysá-
gának, de csak ő nagysága is Erdélynek tegyen satisfactiót 
bár nagyságod is megígirje arról az néhány pénzrül való 
contentióját az fejedelemasszonynak. Hogy peniglen magá-
nak ö nagyságának semmi része nem volt az lengyelországi 
expeditiónak tanácslásában, azt bizony magam is ugy hiszem, 
de hogy Erdély s annak akkori tanácsinak instinctusából 
ment volna bé szegény fejedelem (az mint ő nagysága irja) 
azt én megvallom kegyelmes uram külömben hiszem, az ak-
kori dolgoknak kimeneteli is ellenkezőt bizonyitnak, kiről 
históriát mi haszon irnom, nagyságod s az egész hazafiai, kik 
azt az veszedelmes üdőt érték, arról bizonságot tehetnek. 
Lengyelországban avagy csak mikor rosszul kezde a dolog 
folyni, nem a szemire hányák-é szegény fejedelemnek az or-
szág hadai, hogy erővel vitte őket az veszedelemre, de hogy 
közeljebb szóljak a dologhoz, kegyelmes uram én azokat az 
akkori tanácsurak levelekben letött opiniojokat Maros-Vá-
sárhelt nagyobb részint az szememmel láttam s olvastam 
(akarván akkor szegény fejedelem magát sal válni s Barcsay 
Ákost penig az ország előtt kárhoztatni) de ott bizony egyi-

30* 
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kében sincsen javalása útjának,hanem mint olyan elhatalmazott 
erős fejedelemnek elvégezett tanácsát s megáltalkodott indú-
latját senki Barcsai Ákoson kivül nem merte ellenzeni, sőt 
csak disputálni is, hanem Barcsay Ákos aperte nem jovallá 
az török császár akaratja ellen való elmenetelit; conclusió-
jában Írásának van osztán ilyen, ha penig nagyságodnak el-
végezett dolga elmenni etc. segitse inkább az svédeket, kö-
zeljebb levén azok keresztyéni vallásunkhoz, mint sem az len-
gyeleket, kik pápisták (ezzel az partieulával akará Barcsai 
Ákost kárhoztatni Maros-Vásárhelyt, de Mikes Mihály az le-
velet ki nem adá kezéből, csak in ea parte olvasta az 
ország előtt). Ezekről azért irok nagyságodnak oly bőven, 
hogy mivel ezen leveleket szegény Rákóczi urunk minden ré-
szeiben nem mindeneknek mutatta, nem is mindenek tudják, 
ezekhez képest én cathegorice megmerném iratni azt, hogy 
soha Erdély s annak akkori tanácsinak tetszésekből bizony 
szegény fej edelem" Lengyelországban nem ment; de ha szin-
tén Erdély jó kedvéből ment volna is oda, inkább meg nem 
adhatta volna az árrát, mint hogy kötelességbül kellett el-
menni ; melyekre nézve, hogy Erdély azért az kételenségbül 
felvött nyomorúságos hadakozásért oda. vesze, elromla, s fo-
gva, s ő nagysága ennél is jobban, frisebben dúdoljon meg-
nyomorodott részecskéjébül, az méltatlan kivánság ö nagysá-
gától. Hogy penig Apáti István uramot szegént az ország 
hagyta volna magáért zálagban, az nyilván való hazugság, azt 
nemcsak ez haza, Lengyelország is külömben vallja, sőt csak 
hogy segítse az ország azon pénzben az alkuvásnak helyén 
is megmondták szegény fejedelemnek, meg se gondolja; az 
lengyelekkel való pacificatióról irt levélben is ex proprio era-
rio írattatott az summa megadassék, melyre nézve kegyel-
mes uram ugy tetszik, nagyságod méltán cselekeszi, sőt az 
mint feljebb is irám, az ország igyének igaszsága és annak 
gondviselésére és oltalmára való fejedelmi kötelessége kén-
Bzeriti nagyságodat, hogy római császárt ő felségét ezen al-
kalmatossággal, talám nem rendetlenül esik, ha nagyságod 
arról requirálja, hogy az fejedelemasszonynak megparan-
csolja, hogy azokat az szegény rab hiveit avagy maradékit 
sőt az egész hazát azért az veszedelmes és kételenes expedi-
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tióért követett, akárcsak pénzbeli kárárúi contentálja. Mind-
ezekben csekély és vékony opinióm kegyelmes uram ez; 
mindazáltal mindezeket az nagyságod kegyelmes dispositiója 
s az urak jé itiletekre hagyom. Ezzel Istennek kegyelmes 
gondviselésében ajánlom nagyságodat. Datum in Gyalu 30. 
Decemmbris Anno 1669. 

Nagyságod alázatos szolgája 
Bánfi Diénes m. p. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. »red. lev. XVI. köt.) 

CCLXXV. 

Kegyelmes urunk, méltóságos fejedelmünk. 
Isten nagyságodat sok esztendőknek szerencsés érésé-

vel, el is töltésével és hosszú országlással boldogítsa szlböl 
kévánjuk. 

Vármegyénktől bocsáttatván ki kegyelmes urunk, mi-
dőn az articulus szerént az malefactorok persequutiójában fá-
radoznánk, szintén ezen órában érkezék szomorú hírünk az 
Kérésből oda való ispán, Mihály Deák uram levelével együtt, 
hogy tudniillik az elmúlt kedden, ugy mint 7-dik praesentis 
szintén víradta után mintegy circiter 400 lovas végbeli és 
mono törökök is Halmágyot megütvén, azon városból és Lésza 
nevü faluból többet 30 számú gyermekeknél elraboltanak, 
Halmágyon három embert levágtanak, azon megírt helyekről 
sok számú marhákat elhajtottanak, azzal fenyegetőznek, hogy 
hetven falut adott az császár nekik, kikről levelek extál, ha 
azok be nem hódolnak két három hét alatt, egész Dupapia-
tráig elrabolják ; Zólyominak rövid időn való behozásával 
stírtin fenyegetőznek ; Dévai Eötves Ferencz kegyelmes urunk 
ott volt, az vásárra menvén oda, külőmben levágták volna, 
hanem az végre maradott meg élete, hogy ispán uramnak 
izentenek tőle; ő kegyelme penig beteg ágyban fekszik. 
Ezen dolgokat kegyelmes urunk azon Eö:ves Ferencz tulajdon 
szemével látta, mivel magának is mindenét elvonták, mezíte-
len maradt többire. Azt tudakozták kegyelmes urunk, hogy 
ba két század magokkal az ispán házát felverhetik-é az Keres-
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ben, melyből mit remélhessen ez szegény véghely, kegyelmes 
urunk nem lehet kérdés róla. Ezt penig kegyelmes urunk 
nem egyéb hozta, hanem Halmágyon lakó Rácz István nevii 
nemes emberhez jővén (mint azon Dévai Eötves Ferencz és 
más keresbeli becsületes nemes ember referálja) egy Márma-
rosban Szigethen lakó jenei nemes ember, ugyan Rácz István 
nevü, egymással megalkuván, praetendálván azt, hogy nagy-
ságod kegyelmességéböl meg volna engedve, hogy jószágát 
felhódoltathaíná, azon halmágyi Kis Rácz István egynéhányad 
magával elment török földire, bizonyos számú marhákat fel is 
hajtott, kikkel azon szigethi emberrel felosztozván, az dolgára 
is ment, ki miatt is kell ez darab földnek ez keserves iga alatt 
nyrgni. Nagyságod méltóságos személye előtt azért ez aláza-
tos levelünk által instálunk alázatoson, méltóztassék kegyel-
mesen disponálni ez rövid terminust tett rablással való fenye-
getődzésről, valamely felől való praesidiumoknak ide az Ke-
resben való fordításával, mivel az minthogy most minden ob-
staculum nélkül az mit akart elkövette, négyszáz vagy többed 
magokkal lévén, ez után kevesebb is nagyot mer próbálni. 
Az keresi viceispán uram levelét kegyelmes urunk indusában 
felküldtük nagyságodnak. Az rabló török penig honnan való 
volt, nem tudatik még eddig kegyelmes urunk. Az megirt 
Lésza nevü faluban Rácz Istvánnak jobbágyi lévén, 
ott egy házbanemberekrekedvén, reáj ok gyújtották s ott had-
ták, maga is Rácz István szőrin szaladott. Egyebeket is vala-
mit ez megirt helyekről felrakhattanak kegyelmes urunk, sem-
mit nem hadtanak. Szavok járása is, az kik magyarúl tud-
tanak, az volt az gyermekek után siránkozó asszonyi állatok-
hoz, hogy kérjék Rácz Istvántól gyermekeket marhájokat. 
Ezeknek utána Isten nagyságodat örvendetesebb híreknek 
hallásával éltesse és országlását terjeszsze nagyságodnak. 

Datum in possessione Kitid die 9. .lanuarii A. 1670. 
Nagyságodnak alázatos szolgái 

Hunyadvárm egyének hív 
tisztei és több generalis 

czirkálásra kibocsátott 
személyek. 

M. a, 
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Kivül: Az méltóságos erdelyi fejedelemnek etc. nékünk kegyel-
mes u runknak ö nagyságának alázatoson ir tuk. 

Eredeti je az erd. Muzeumban. (Gróf Kemény József Erd. tört. ered. lev. 
XVI. kötet.) 

CCLXXVI. 

Michael Apafi Dei gratia Princeps Transilvaniae, patium 
regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes, etc. 

Spectabiiis ac Generose ficlelis nobis syncere dilecte sa-
lutem es gratiam nostram. Isten ö felsége érdemünk kivül ez 
hazának csendes állapotjában kegyelmetekkel együtt az el-
múlt 1669. esztendőnek végét adván érnünk, és által hozván 
ez jelenvaló 1670. esztendőre, szükségesnek Ítéljük, hogy ke-
gyelmeteknek közönségesen generalis országgyűlést promul-
gáltatnánk, melyben több dolgok között az fényes portára kül-
dendő adónak modalitása felöl és egyéb dolgokról is conclu-
dálhassnnk kegyelmetekkel, rendeltük annak celebrálására 
ez jelen való 1670. esztendőben fej érvári városunkban Febru-
ariusnak 15. napján lenni. Minekokáért kegyelmeteknek ke-
gyelmesen és serio parancsoljuk, az megirt napon és helyen 
jelen lenni el ne múlassa, végezhessünk kegyelmetekkel együtt 
édes hazánk megmaradására minden jókat. Ugyan azon gyű-
lés alatt elővétetödnek az olyan perek is, a melyek gyűlések 
alatt szoktanak agitáltatni, azért ha ilyen causái vadnak ke-
gyelmeteknek, szükség idején értésére legyen. Secus sub poe-
na in generali Decreto et articulis expressa nullatenus fac-
turi. Datum in Arce nostra Fogaras. 12. Januarii A. 1670. 

M. Apafi m. p. 
Kivül : Spectabiii ac Generoso Volffgango Betlen de Keresd, 

Coneiliario nostro intimo, etc. Fideli nobis syncere dilecto. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József. Erd. tört. ered. lev. XVI. kötet.) 

CCLXXVII. 

Excellentissime ac Celsissime Princeps, Domine Domine 
mihi gratiosissime. 
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Quia fidelis Celsitudinis Vestrae, DominusD avid Rosnay 
lator presentium, oretenus melius ac cercius narrare potest Ve-
strae Celsitudini omnia ilia necessaria, quam ego possim fu-
sius scribere. Ideo siquid necessarium prosperitati et quieti 
Celsitudinis Vestrae pectore candido et sincero animo a me 
expositum sit, ad narrationem praedicti Domini David Rosnay 
dereliquens exopto Vestrae Celsitudini longam ac diuturnam 
valetudinem et prosperitatem. 

In Candia Cretae 6. Februarii 1670. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae 

ad servitia paratus 
Panaiota, Nicasius m. p. 

Kivül: Illustrissimo et Celsissimo Domino, Domino Michaeli 
Apafi Dei Gra t ia Principi Transylvaniae, P a r t i u m Regni Hungáriáé 
Domino et Siculorum Comiti. Domino mihi gratiosissimo. 

Hátára irva : Pana jo t uram levele hozta Dávid deák uram Can-
diából 1670. mense Aprili. 

Eredetije az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd, tört, ered. lev. 
XVI, kötet.) 

CCLXXVIII. 

Kegyelmes uram fejedelmem etc. 
Az nagyságod méltóságos levelét alázatosan vettem, 

melyből hogy mind római s török császároknak követjeknek 
való válasz tételre akarja venni az én vékony tetszésemet is : 
engedelmességgel értem. Az mint azért az római császár ő 
felsége követségét vehetem eszemben, noha egynéhány rész-
ben vagyon osztva, de az dolog majd csak egy ugy hiszem, 
hogy az magyarországi vármegyéknek zendülését értette meg 
ö felsége, kit idején akarná csendesíteni nagyságod által, ö 
felsége igirvén kedveskedései az Zólyomi indulatinak elnyo-
másában, de mivel kegyelmes uram az magyarországi nemes-
ségnek szándékát nem tudom, annál inkább nem tudhatom 
azt, ha hasznos dologban igyekeznek-é nagyságodra és az 
nagyságod országára nézve vagy nem, ehez képest nem írha-
tok egyebet, hanem az követnek külső szavai elég szépek lá-
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torn, de ha nagyságod kezében vagyon valami oly dolog, 
mely mind országának, mind maga személyének nagy jovára 
nézendő, most és jövendőben is én nem mondom, hogy csak 
szóért a mellől el álljon, ha pedig nagyságodnak sem fun-
damentuma, sem elégséges bizonyossága nincsen, most követ-
heti nagyságod az jó alkalmatosságot, mivel minden ország 
és királyság más nemzeteknek jó szomszédságával s velek 
való egyesüléssel élhet meg, több dolgaihoz is ezen alkalma-
tossággal nyúlhatna nagyságod, melyről az tanácsban sokszor 
sokat munkálódtak az urak az nagyságod méltóságos sze-
mélye előtt, sok bántódási lévén Erdélynek is némely ma-
gyarországi rendektől. 

Az mi pedig az kapucsi passa követségét illeti, ha írás 
szerint cselekesznek, és az nagyságod méltó panaszszát meg 
hallgatták, méltó köszönetre, csak hogy az nagyságod részé 
ről is addig az búsulás soha el nem fogy, valamig valamikor 
ki nem mútatódik az nagyságod birodalmának bizonyos ha 
tára, melyet ha nagy költséggel is, de egyszer véghez kell 
vinni, kire Issten ő felsége segítse nagyságodat. 

Sz. Pál 2. Sz-GyÖrgy havának 1670. 
Nagyságodnak alázatos hive és szolgája 

Haller János m. p. 
Kivül: Illustriößimo Celsissimoque Domino Michaeli Apafi Dei 

gratia Transylvaniae Principi, Patiurn regni Hungáriáé Domino et 
Siculorum Comiti Domino mihi Clementissimo. 

Eredetije az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev, XVI. hót.) 

CCLXX1X. 

Kegyelmes uram. 
30. Mártii költ nagyságod méltóságos levelét alázatosan 

vöttem ez mai napon mind az inclusákkal együtt. Az mi illeti 
az római császár ö felsége követséginek punctumit, azokra 
nagyságod kegyelmes uram mi választ tégyen. megvallom 
mit írjak felöle alig tudom ; mert azokra való egyenes és 
egész választétel függ az Dávid deák követségétől, ugy hogy 
ha ő kívánatos resolutióval jüne meg ezen alkalmatossággal 
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bátorságoson megillethetné nagyságod mind lelki testi meg-
bántódását szegény magyar nemzetünknek, ha penig ö Temén-
telen és kedvetlen válaszszal tér meg, óvatosabban kell nagy-
ságodnak is az dolgokhoz nyúlni, ugy hogy ha fegyverrel nem 
segithetjíik szegény atyánkfiait, avagy csak traeta és interpo-
sitio által segithesse nagyságod s azonban maga részérül is 
ne láttassék nagyságod teljességgel contemnálni ezen ö fel-
sége oblatióit. Melyre nézve, nekem ugy teszenék, nagyságod 
avagy csak az innepek alkalmatosságával tartóztatná az pá-
tert, talám az Isten azalatt meghozza Dávid déákot; azon-
ban az urakat nagyságod az innep után való hétre eonvocál-
tassa s közönségesen proponálja nekik az követséget s ki-
váltképen az kikkel illik discurálhat az válasz felől is ; kü-
lömben is magni momenti dolgok lévén, ne mondják azt az 
urak, nagyságod conditiója ellen hallgatta meg az követséget, 
annál inkább ugy adott választ. Akkorra ha nagyságodnak 
ugy tetszik s Isten azt adja érnem, én is nagyságod udvarlá-
sára elmegyek, külömben erről az dologról kegyelmes uram 
bizony nagyságodnak az interessatus urakkal együtt való 
discursusból és tanácsbúi kell választ adni, hogy hirtelenke-
déssel magunknak is kárt, de az szegény oda ki való atyafiak-
nak veszedelmet ne szerezzünk, mert ha az porta nem accep-
tálja őket (az mint ez az török deák is beszéli, hogy közön-
ségesen az volt Tessalonikában az híre, Iriny (Zrínyi) hódlá-
sát nem acceptálták) bizony megnyakazzák őket; magok ere-
jekkel való oltalmakhoz sem bízom, mert nekem Keresztes An-
drás s mások is azt írják, igen kezdettenek csak már is furkál-
lani az emberek s szakadozni, az hadakat is elakarják bocsáta-
ni ; egyébiránt is kegyelmes uram, az hol sok az fő, nehéz ott 
egyességben sokáig tartani az népet, kiváltképen ezt az ma-
gyarságot. 

Az mi az kajmekám írását illeti kegyelmes uram, ugy 
látom, abban csak emlékezet sínesen az váradiak ellen tött 
nagyságod panaszirúl, nem hogy orvoslásárúi volna valami, 
sőt az halmágyi rablás dolgának is Jenőben akar végére 
menni, az hol elhiszem bizony inkább vissza és az igaszsággal 
ellenkezöképen való informatiót teszen, ők cselekedvén azon 
latorságot; melyre nézve én ugy látom kegyelmes uram, csak 
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az egy nagy hatalmú Isten az, az ki mikor megelégli az bün-
tetést, teszen nekünk igaz ítíletet, de valami rajtunk töröktül 
megesik, de azt csak nyegéssel szevedjük, mert bizony nincs 
ki igazat tegyen. Mindazáltal ha már ez kiforradott szükség 
az, avagy csak hogy arra vehesse nagyságod ajándékjávalés 
az dolgoknak jól megértetésével, hogy mondjon igazat az 
kajmekám előtt, sőt ha arra való instructiója volna, hogy Vá-
raddá elmenne, azon kellene nagyságodnak lenni, menne el 
és hívatnák be az holdoltságot, menne végére mint lőtt az ka-
tonák levágása; de ka Somlyóra menne ki, bezzeg az leg-
jobb volna, mert ott az szegénység minden megbántódásárúl 
bátran merne panaszt tenni előtte; egyébiránt is én az dió-
szegiekben kegyelmes uram már egynéhány napja oda küld-
tem udvarhoz az végre, ha elérkezik az kapucsi, nagyságod 
hopmesterc urammal vagy más emberséges híveivel küldene 
oda eleiben az kapucsinak s hitek szerint mondanák meg, 
mint és mely ártatlanul vágták le őket. Ha penig nagyságod , 
kegyelmes uram arra vehetné, hogy Solmlyóra menne, nagy -
ságod tudósítson idején, hadd provideálhassunk felőle, akár 
Somlyóra jtijjön penig akár Váraddá, de szükség nagy-
ságod Boldovai uramot mellé rendelje, ö tudván az váradi -
aknak minden ebségeket, és az szegénység megbántódását, 
s nagy experientiája lévén az tőrök dolgokban, egyébiránt 
is hadd perlene, morgana az váradiakkal, külömben ha csak 
maga megyen ez az követ oda, ezt bizony lebeszélik s 
pénzzel lecsinálják, s még nagyságod ellen fordítják az vá-
dot, az mely ha ugy talál lenni (noha ugy látom most sem 
sok szaporája van az mi panaszinknak elöltök) de ez után 
annál inkább semmi hitelűnk nem leszen. Az halmágyi rab-
lást és egyéb arrúl az szegeletröl való megbántódást Kapi és 
Naláczi uraimék, közel lévén nagyságodhoz, ő kegyelmek tud-
ják én nálam jobban, méltó nagyságod ö kegyelmeket hi-
vassa és vegyen informatiót, noha az rabokat már visszabo-
csátván az tömösvári passa, talán azt nein is kell nagyságod-
nak vádolni és magának gonosz akarójának tenni, hanem 
csak az jeneieket kell vádolni, és hogy nagyságod inkább az 
tömösvári passát commendálja, előtte, hogy nem olyan em-
ber, mint az váradi passa, mert az mihelt az rablást megér-
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tette, megorvosolta, s az igazságot kiszolgáltatta etc. így an-
nak is szivét nagyságod inkább magához vonja; egyébbiránt 
az ugyan nagyságodnak nem igen vétett, ugy tudom s nem 
jó disgustalni. Ha penig Váradra el nem menne ez az kapu-
csi és Boldovai uramat is nagyságod elküldi, tudósítván nagy-
ságod, én is az végbeli dolgokrül küldök Boldovai uramnak 
instructiót. Mindezekben kegyelmes uram Isten után használni 
fog az, ha nagyságod ezt pénzzel jól megcsinálja, mert ha 
egészlen nem contentálja nagyságod, bizony minden dolgun-
kat ellenünk fordítja, nem hogy segítene. 

Úgy értem kegyelmes uram, az telegdi dolgot az főve-
zér tihája az Réz-Bánya felverését penig az kajmekám maga 
elé fordította; nem is csuda az mint értem kegyelmes uram, 
hogy az vezér tihája ebélkedett, mert az váradi Muta béknek 
(ki az katonákat is levágatta és az ki Telegdnek is parancsol) 
az ipa azon fővezér tihája mellett lakik s kedves embere lé-
vén, elcsinálta, s csak szónkat sem akarják meghallani; de 
az Réz-Bánya felverésében hogy semmi része az nagyságod 
szolgáinak nem volt, azt Isten tudja, s az dolog bizonyítja; 
az mostan Beszterczén fogva levő 0 tolvajokban is eleiben 
vihetni ennek az kapucsinak, ha ugy kívántatik, az kik meg-
mondhatják, kik cselekedték. Az Telegd felverése is, hogy 
sem nagyságod sem az én akaratombúi nem volt, sőt azt nagy-
ságod mingyárt én általam megorvosolta, az békesség levél-
bül kitetszik; nem ártana nagyságodnak azt in specie az 
szállására eleiben küldeni és törökül fordítván, mind törökül 
deákul is in paribus az kajmekámnak és annak az vezér tihá-
jának is beküldeni; az az békesség levél az conservatórium-
ban vagyon. Minthogy penig kegyelmes uram ez az György 
déák volt interessatus az dolgokban s ismeretes is ezzel az 
kapucsival, szükséges volna, már ez ne tágítana, hanem min-
denütt járna vele s vigyázna reá (mivel az nyelvét is érti), 
mint procedál az dolgokban, sőt épen menne bé az portára 
vele, látná mint referálja az dolgokat, azonban azon alkalma-
tossággal legjobban esnék akkor beadni azt az ajándékot 
az kajmekámnak és tihajának, az kit nagyságod most külde 
Zeles Mártontól, mivel elhittem nem siet az kapikiha annak 
beadásával, sőt utána sem ártana írni, hogy be ne adja addig 
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mig újobb tudósítását nem veszi nagyságodnak, akkor az 
pénzt is látván, talám inkább csendesednék az eb. Az vezér 
tihajának sem ártana ezen alkalmatossággal, ha György deák 
visszamenne, ismét valamit vetni és megcsinálni. Én kegyel-
mes uram ezeknél többet és jobbat bizony ezekben az dolgok-
ban fel nem találok, nagyságodon áll elkövetése, Istené ő fel-
ségeé az boldogítása. Egyébiránt látom kegyelmes uram az 
egész keresztyén birodalom alatt nincsen egy országnak is 
nehezebben dolga, mint nekünk : mert ha vernek, vágnak, öl-
nek is minket, de nincs ki meghallgassa panaszinkat, söt ol 
talmaznunk sem szabad magunkat. Az Isten, szent fiáért, szán-
jon meg bennünket s nagyságoddal együtt juttason jobb na-
pokra. Bő irásimért nagyságodat alázatosan követem, de az 
dolgok igy kívánták. Gyalú 2. Apr. 1670. 

Nagyságod alázatos szolgája Bánfi Dienes m. p. 
Erede t i j e az erd. Muz. (Gr. Kemény Józa. Erd. tört. ered. lév. XVI. kötet.) 

CCLXXX. 

Kegyelmes uram, fejedelmem. 
Az két császár leveleinek páriájival együtt nagyságod 

kegyelmes parancsolatját alázatosan vettem, római császár ő 
felsége követjét kegyelmes uram, maga is nem remélheté Is-
pán Ferencz uram (ha még udvarnál van) hogy látogatására 
jüne ő kegyelmének és Erdélyben ily alkalmatossággal látná 
6 kegyelme, ha örvendezett mind jelenlétének, mind követsé-
gének ; ktilömben kegyelmes uram nagyságodnak is nem ke-
vés könnyebbségére lehetett, mint óhságban újság Kászoni 
uram jelenléte, s továbbra is sok dologról való informatiójára. 
Én megvallom kegyelmes uram bizonynyal inkább fáradnék 
ily messzünnen is udvarhoz, comunicatis consiliis censurám-
nak jobb értelemmel való kimondásának okáért, mint sem 
írás által beúnszolnom távúiról vékony elmémet. Mert az dol-
goknak elébb való fundamentumit kellene felczirkálni, hogy 
azokról szállana ember az jelenvalókra, úgy tudhatna értelme-
sebben róla ítíletet tenni, az penig úgy lehetne, ha felesen vol-
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nánk ez rendű hívei nagyságodnak együtt, de igy seorsim fe-
lette akadályos. 

A mi azért nézi kegyelmes uram az ö felsége levelét s 
Kászoni uram beadott punctumit : Az erdélyi dolgok már sok 
ízben mentenek per modum instantiae ö felsége eleiben, csak 
azonban maradnak, véghez nem mennek, ellenben az őfelsége 
részérül is sok izben emlitém (csak én is) hogy már jónkra és 
megmaradásunkra czélozó oblatio is (azok is meo judieio in 
suspenso vadnak ma is) kit ma is sirat Székelyhíd s Várad s 
az többi etc. Elig tudok kegyelmes uram bizony magamtól 
csak hozzá szólni is ; elég az kegyelmes uram, az szók Jákobé, 
de az kezek bizony Esaué; vékony tetszésem szerént ratio-
imra nézve, kiket nagyságodnak terhelésére írásban nem 
szükség tennem, azért én semmire is külön választ nem ten-
nék, hanem elsőben megköszönném ő felsége atyai indulatját 
és az haza jovára való jó szándékát, mint az egész keresztyén-
ségnek fejének azt tartván hivatalja is ő felségének, hogy az 
több keresztyénségnek antemuraiéja lévén, ez hazát oltalmaza 
ö felsége, vagyon is nagy szükségünk reá, mert ma is minden 
megmaradásunkra való dolgunk az mint elkésett, úgy vadnak, 
állanak; hazánk határiban naponként háborgattatunk, adó-
val olyan bántatunk (ha utolsó veszedelmünkre czélozó egyéb 
veszedelemtől nem tarthatnánk is), csak az is nem sokára 
fegyver zergés nélkül megemészt s elfogyat bennünket, az 
keresztyénségnek mind hamarábbra való romlására s mind 
nagy kissebbségére (ha Isten másként nem adja). Bíránk is 
olyan van, hogy az mint akar csak ugy hallgat meg bennün-
ket, noha igyünk igaz volna, Isten s ö felsége is tudja. Azon-
ban ez közelebb elmúlt nyáron ö felsége kegyelmes disposi-
tiója szerént böcsületes hazafiaiból álló hiveit a forgó contro-
versiának complanálásáért kiküldötte nagyságod Eperjesre, 
azon dolgoknak revisiója ő felsége eleiben menvén, Gr. Hotel 
uram által ma is in suspenso vadnak s talám az dolognak 
rendi kívánná úgy, hogy az elsők igazíttatnának jó karban 
először, és azután kellene másokhoz nyúlni, kezdeni. Mert ha 
rend kell (me judice) punctatim tévén választ, lehet ebben oly 
suppositumok is nekik, ki mind titkos szövünk, az alatt per 
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tertias quartas personas kitanulhatni, mind penig' némely 
dolgokat siettethet is talám nagyságod válasza, az is káros. 

Az mi az kajmekám irását illeti kegyelmes uram, bizony 
nem sokban jovalhatom, noha én úgy tudtam, hogy már, ez 
res sopita az tömösvári passával, az mint másoktól értettem. 
Azért azt elhagyván kegyelmes uram, nekem ugy tetszenék, 
az Istennek sok intésit ne posthabeáinók, hanem vigyáznánk 
továbbra való megmaradásunkra is. Az holott felteszi kajme-
kám passa Írásában, hogy császár végházaihoz való falukra 
nagyságod is rfe vesse kezét, az kik már felteftereztettek, 
úgy tetszik nagyot foglal az bé, hová menjen az tefter fel Besz-
terezéig, közel Megyes tájékára s beljebb s kiljebb. Azonban 
kik maradjanak hátrább, egy olykor azokról micsodás paran-
csolatja érkezhessék, Isten hatalmában, az idő titkában va-
gyon ; csak példánk reá Várad s Székelyhíd ; oly alkalma-
tosság fordúlhat elé, az elmúlt Udőt elé hoznók is, nem lehet; 
kapnánk két felé s nem engedik, de ha engednék is, nem lesz 
kivel; kitől Isten oltalmazza ez szegény hazát. Mindezek pe-
nig kegyelmes uram állanak bölcs ítíletin, elhiszem nagysá-
god azt követi kellő bölcs tanácsival, valamit legjobbnak ítil 
hazája jovára, nemzete megmaradására. Ajálván Istennek 
ezekkel nagyságodat. Datum Úzon 1670. die 2. Április. 

Nagyságodnak alázatos híve 
Béldi Pál m. p. 

Kivül : Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának, ne-
kem kegyelmes uramnak alázatoson adassék. 

Eredet i je az erdélyi Muzeumban. {Gr. Kemény Józtef Erd. tört. »red. lev. 
XVI. köt.) 

CCLXXXI. 

Kegyelmes uram. 
Isten nagyságodat minden áldásival áldja és birodalmát 

boldogítsa. 
Nagyságod kegyelmes parancsolatját alázatosan vettem 

és az páter Kászoni követségének punctumiról gyenge értel-
mem szerint egyebet hizelkedésnél és próbáknál nem ítílhe-
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tek kegyelmes uram. Elsőben is az mi az ő felsége maga aján-
lásitilleti, ügy tetszik kegyelmes uram, annak ízit mind nagy-
ságod s mind az szegény haza alkalmasint érezhette. Az mi 
pedig meritumát illetné az dolgoknak, mind ő felsége s mind 
az nagyságod részéről Kászoni uramtól mennyivel külömböző 
hivei próbálták és csak miben hadták, nagyságodnál eléggé 
constál; melyekhez képest Kászoni urammal mit tractálhas-
son, annál inkább mit végezhessen nagyságod, bölcsen meg-
ítílheti. Az kajmekámtól jött kapucsi passát tudom eddig is 
nagyságod disponálta kegyelmes uram. Az ur Isten nagysá-
godat sok esztendeig, boldogól éltesse. Gyógyi hévviznél 3. 
April A. 1670. 

Nagyságod alázatos szolgája Rédei Ferencz m. p. 
Kivül: Az erdélyi méltóságos fejedelemnek, ő nagyságának etc. 

nekem kegyelmes uramnak. 

Eredet i je az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. tőrt. ered. lev. 
XVI. kőt.) 

c c L X X x n . 

Celsissime Princeps, Domine mihi Faventissime. 
Dominus Sigismundus Boyér, Agens Celsitudinis Suae 

meritissimus, subterfugiens expensas graves pro nutritione 
novem suorum equorum et familiae, tum ob aliqua saluti suae 
noxia incommoda, accepta a Domino Kaimekano permissione, 
3-a Április hinc ad Adrianopolim profectus est, sperabat se in 
itinere Tabellariis Celsitudinis Vestrae occursurum, sed spes 
ilium fefellit, illi enim nempe Dominus Szekel Martin, et Rad 
Dobra, rectiori via progressi, hue 8-a Április appulerunt, me-
que in sua absentia visitantes nohiine Celsitudinis Vestrae sa-
lutaverunt, et sequenti die Dominum Boyér assecuturi disces-
serunt. Illinc Rad Dobra, si quidem jam de Domini Davidis 
sui interpretis felici hinc transgressu et reditu nova accepit, in 
Transylvania revertetur, Dominus Szekel vero cum Domino 
Boyér versus Aulam redibunt, vel in Adrianopoli expectabunt. 
Imperator enim noster, prima vel seeunda Maji hinc ad Adria-
nopolim et inde Constantinopolim migraturus est, ubi filium 
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suum solemniter circumeidi praetendit, huic solemnitati, om-
nium Kegum et Prineipum amieorum legati adesse et eonvivio 
excepti honoraria offerre debebunt. Gratia Divina tandem ad-
versarius suus Waradiensis Gubernátor ab officio suo dejectus 
est, in illius locum substituitur Húséin Pasha vir senex, unde 
puto iustiorem et modestiorem, antecessorisque sui ignominia 
perculsum et eautiorem fore. Puto bonum esse si Commissa-
rius Shaliia Aga, ibi usque ad adventum novi Pasha retinere-
tur, Pasha hinc post biduum discedit, jam comitatum suum 
praeparavit. Utinam praedictus Commissarius Celsitudinis Ye-
strae et dicti Pasha amicitia conuexa utriusque partis lites, si 
lion componere, saltern bene exaudire possit, lie hac vice, re 
male intellecta red eat, sinis-rasque informitiones adferat, nam 
nunc temporis etiam in causa Dobrotczenensium, colligati 
Waradienses, cum de Jusuf Pasha conquererentur, etiam de 
Celsitudinis Suae exaetoribus apud Dominum Kiahaiam, i. e. 
Lucumtenentem Domini Kaimekami conquerebantur, quod a 
subditis castro Waradinensi pertinentibus, tributa vi eripiunt. 
Supremus Vizirius in Mense Majo ex Candia discedet et vei in 
Adrianopoli vel inter Adrianopolim et Constantinopolim Impe-
riali Majestati appropinquabitur, simul cum pompa urbem 
Constantinopolim ingressuri. Yenetorum legátus, qui pacem 
eomposuit, jam ex Candia egressus Constantinopolim navigat, 
ibi Imperatorem reverebitur et pacem confirmabit. Expectatur 
etiam Bailus i. e. liesidens Yenetorum, qui post discessum 
Magni illorum legati, in Constantinopoli Mereatorum suorum 
curam gessurus, residere debebit; sed nunc audimus, quod 
una ex suis navibus, antenissa, et multis pretiosis donis onc-
rata, sit simul cum dicti Baili nepote in sinn Adriatico subver-
sa ; Baiulus tamen ipse cum altera navi recta iter suum ad 
Constantinopolim continual. Legátus a Porta in Galliam mis-
sus nondum rediit. Galli cum Hollandis amicitiam ruperunt, 
et jam inter ipsos in mareBaltieo et Mediterraneo navales pu-
gnae ineipiunt. Tatarhani conjuratio contra portam cum media 
parte Cosacorum Zaporoviensium, (quibus ipse quondam Mihal 
Hanenko Hatmanum praefecit) et confoederatio cum Moscis et 
Polonis, per Petrum Dorothciko Hatmanum a Porta protectum 
Imperátori denuutiata, et probabiliter defecta est; linde su-
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spicatur expeditio exercitus nostri versus illam partem si de-
jectione ex officio aut morte Hani tumultus non consopietuiv 
Celsitudinem Vestram Deus optimus maximus sanam et ab 
omnibus casibus adversis incolumem diutissime conserved. 
Datae Tbessalonica 9-na Április A. D. 1670. 

Celsitudinis Vestrae affectionatissimus famuolus 
J. A. Benenotus. 

P. S. Internuntius Regis Poloniae cum comitatu 25 Equi-
tum hie de die in diem expectatur. 

Eredet i je az erd. Múzeum. (Gróf Kemény József, Erdély törtenete eredeti 
lev. XVI. kötet.) 

CCLXXXIII. 

Méltóságos erdélyi fejedelem nekünk jóakaró szomszédi 
urunk. Isten nagyságodat hatalmas császárunk szolgálatjára 
sokáig éltesse. 

Az elmúlt napokban közönségesen megtaláltuk vala 
nagyságodat levelünk által, hogy az tolvajok az szomszédság 
közt egy Kászon Bölüg Basi nevü embert megfogván, nála 
lévő pénzit és lovait elvonták és megfosztották. Nagyságod-
nak reménkedtünk vala pénzinek, lovainak és egyéb eszkö-
zinek megadattatása felől; Isten áldja meg nagyságodat érette, 
nagyságod jó választ irt volt minekünk felőle, ugyan az oda 
való ispánnak is parancsolt volt felőle nagyságod, hogy min-
den egyet mását azon megfosztatott emberünknek adassa visz-
sza j akkor ez ispán magára vállalta volt, hogy fölkeresteti 
az többit is, mind az lovakat s mind penig egyéb eszközit, 
pénzit is, és megküldöm ugy mond, de még eddig is meg nem 
küldötte sem lovait, sem pénzit, és semmi egyéb eszközit; az-
mely emberünket küldöttük vala akkor nagyságodhoz, azok-
nak az tolvajoknak neveket és lakó helyeket felírtuk volt, 
végére is ment volt az ispán, de semmit nem gondolván véle, 
csak abban múlt a dolog, azon emberünk nyavalyás csakugyan 
nagy kárban maradott. Hatalmas győzhetetlen császárunk Er-
délyországa Istennek hálá nagyságodra bizattatott s az nagy-
ságod hatalmában vagyon; kérjük azért nagyságodat az jó 
szomszédságért, parancsoljon az ispánnak felőle, hogy azon 
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megnevezett emberünknek egyet mását keresse fel, bogy ne 
maradjon ilyen nagy kárban, mi is egyéb dolgokban igye-
kezünk nagyságodnak szolgálni igaszságosképen. 

Nagyságod igaz jóakaró szomszédjai közönségesen 
Lippai agák. 

Hátára jegyezve : L ippai agák levelének forditása, hoz ták Fejér-
vá r ra 20. Apr. Anno 1670. 

Erede t i je az erd. Muz. {Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XVI. köt.) 

CCLXXXIV. 

Illustrissime Princeps Domine Domine Amice et vicine 
nobis benevole. 

4-dik Április Fejérvárról minékünk böcsülettel irott kö-
szöntő levelét szeretettel vettük, azonban penig az három-
széki marháknak arestálása felől mit irjon, holott semmiben 
azokat nem okozhatni, talám úgy is lehet, mivel az szélyben 
nem akarnak jőni, az mii káros emberinkkel szemben állani, 
akkor elválnék ki bűnös, ki nem, így penig mint felgondolják 
kegyelmedet suplicálják, nem mii az öszszel is emberinket 
kültük az szélyben ezen dolog végben való vitelére, várakoz-
tak is ott, de az kegyelmed birodalmabeli részéről nem akar-
tak eljőni, most is mi készek vagyunk elküldeni, ha akkor el-
múlt, most ne muljék el; nám Isten kegyelméből az jó me-
leg idő s az fű nem messze vagyon, termináljon egy bizonyos 
napot kegyelmetek, az melyre mind az mi emberink, mind az 
kegyelmetek emberi mind két részről össze gyűlhessenek, mi-
nekünk is penig jó idején hírt adni, mikor s hol leszen az 
gyülekezet, tudhassuk mü is emberinket hová igazítani, sza-
kadjon vége. Egyéb iránt Isten oltalmazzon, hogy mi az jó 
szomszédságot el nem követnők, más dolgokban, miben tu-
dunk, kegyelmednek szolgálni, kedveskedni készek leszünk. 
Ezek után tartsa Isten kegyelmedet sokáig kedves jó egész-
ségben. Datum in Jász die 21. Április 1670. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae Amicus et vicinus 
benevolens Duca Princeps Moldáviáé. 

(Oláh névaláírás.) 
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Kívül: I l lus t r iss imo ac Celsissimo Principi Domino Michaeli 
Apaf i De ig ra t i ae Principi Transy lvan iae , par t ium regn i Hungár iáé Do-
mino et Siculorum Comiti, Doinino Amico et vicino nobis benevolo 

E r e d e t i j e az e rdé ly i Múzeumban. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. 
lev. XVI. köt.) 

CCLXXXV. 

Kegyelmes uram. 
Im ígiretem szerint az paripát elküldöttem, már alkal-

matosnak ítilli-é nagyságod az fővezérnek, nem-é, álljon az 
nagyságod bölcs tetszésében, egyébiránt merem dicsirni jósá-
gát s tetetes paripa is kiválképen hátán; de nem ártana, ha 
nagyobb volna olyan nagy embernek, mint az fővezér, nekem 
kegyelmes uram iramó több ennél bizony nincsen, mert nagy-
ságodtól meg nem tartanára. 

Az hírek azomban vadnak csak, nekem tetszenék, nagy-
ságod ne késleltetné Baló uramat, mivel hogy ha lovakat is 
viszen, lassan kell járni; azonban kegyelmes uram minden 
dolgokról s az végbeli állapotokról is elégséges instruetiókat 
kellene ő kegyelmének adni, mert látjuk, hogy naponként nem 
szűnnek ellenünk hamis vádakkal az portát búsítani, azonban 
épen az hódoltságot Erdélytől elszakasztani, s bizony ha az 
mi igaz panaszink is megszűnnek, az ö hamis informatiójok 
annál inkább elharapózik. Ezzel ajánlom Istennek kegyelmes 
oltalmában nagyságodat. Bonczida 7. Maji A. 1670. 

Nagyságod alázatos szolgája Bánti Dienes m. p. 
Kiviil: Az erdélyi méltóságos fe jedelemnek ö nagyságának etc. 

nekem kegyelmes u ramnak adassék . 

Erede ' i az e rdé ly i Múzeumban. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. 
XVI. köt.) 

CCLXXXVI. 

Kegyelmes uram. 
Ez órában Keresztes Andrástól micsoda leveleim érkez-

tek, in specie nagyságodnak elkültem az kállai kapitány le-
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veiével együtt. Azoknak oda ki mint jégen épített bolondok-
nak nyákok szakadt s az mit jövendölénk kezdetin dolgoknak, 
ez esett ra j tok; úgy hiszem, ma holnap kit imitt kit amott 
mészárolnak fel bennek, mert futni sem tudnak hova. De ezek-
nél nagyobbtúl félhetünk, hogy az magyar szabadság s ke-
resztyéni vallásunk most töstül gyiikerestül ki ne szaggattas-
sék Magyarországbúi; Bezzeg Isten csudálatos bölcsessége 
által vezérlé az nagyságod és az mi dolgainkat, hogy mellé-
jek nem erezkedénk, ük akarák az glóriát elnyerni s ám Is-
ten megfizete nekik. 

Az végbeli dolgokról való instructiókat kegyelmes uram 
nem késem elküldeni, de csak tudnám az Baló uram expedi-
tióját, s érkezhetném magam is lerugaszkodnám az nagyságod 
szolgalatjára, hogy kegyelmes uram jó s megegyezett tanács-
bűi kellene lenni az Baló uram expedi ti ójának, ahoz költség 
is kellene, mert ha most állandóságot nem szerzink Isten 
után az portán, vagy az, hogy az egész holdoltságot oda en-
gedi az ország, vagy ha azon kapdosunk, az többi'; is utána 
vesztjük; bár wfegyságod az urakat convocáItatná, mindazál-
tal álljon az nagyságod bölcs tetszésében az dolog. Istennek 
ajánlom nagyságodat. 9. Maji 1670. Bonczida 

Nagyságod alázatos szolgája 
Bánfi Dienes. 

U t ó i r a t : Levelem írása közben érkezék Veselényi 
Pál levele is, kegyelmes uram, melyet is in specie nagyságod-
nak el kü Item. 

Kivid : Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ö nagyságának ne-
kem kegyelmes uramnak adassék. 

Eredeti je az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered, lev. 
XVI. köt.) 

CCLXXXVII. 

Illustrissime Princeps, Domine colendissime. 
Paratissimorum servitiorum meorem synceram ob-

lationem. 
Bán uram felvött dolgait mely rendetlenül folytatta le-

I 
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gyen, annak mostohaságát nem csak maga érzi ő kegyelme 
eltörőlhetetlen böcsiilete sérelmével is, hanem velem és ezen 
szegény magyar nemzettel is mennyire éreztette légyen, nyil-
ván lehet kegyelmednél. Ezek között reméntelenül értem 
Bessenyei uram kezénél lévő punetumokból, hasonló alkal-
matlanúl feltött szándékozását is ő kegyelmének; kit soha 
azelőtt nem tudtam, velem nem közlött, annyival inkább con-
sensusomat rá nem adtam, és hittel is bátran mondhatom, hí-
rem és akaratom ellen gondolta s mozdította ő kegyelme. 
Semmi tisztnek kívánására, annyival inkább kegyelmed mél-
tóságos tiszti ellen, Istennel s jelenlévő hazafiaival bizonyí-
tom, nem igyekeztem. Általláthatván akár mely kicsiny dis-
cretióval biró elme is, avagy csak az elmúlt szomorúan említ-
hető példákból, hogy efféle ellenkező szándékozások az két 
szomszédos országoknak nem állandó békességét s megmara-
dását, hanem veszedelmes háborúságit nevelnék, kinek csak 
gondolatjátúl is irtózni kell, tulajdonsága lévén az szomszéd 
országoknak s kiváltképen az erdélyi és magyar hazának, 
hogy egyiknek békessége másikának békességét erösiti, vi-
szont háborúsága egyikének másikának békességét kissebbiti 
s végre mind kettő részese is lehetne. Minekokáért kegyelme-
det szeretettel kérem eziránt méltatlanul reám ruházott Ítéle-
tektől, mind kegyelmed méltóságos személye előtt s mind má 
sok iránt, hogy ment lehessek, ekképen hitesse el magával 
ebben való ártatlanságomat. 

Hazám megmaradása mellett valamint életemet, jovai-
mat feltettem, törvényem s szabadságom megtartásával ő fel-
sége hőségében is megmaradni mind végig kívánván, ugy ke-
gyelmednek is az szomszédságban az csendes békességet el-
követni szívesen igyekezem. Lévén oly reménséggel, hogy ke-
gyelmed is hozzám hasonló affectióját fentartani nem nehez-
teli. Kévánván Isten kegyelmedet méltóságos tisztiben, hazája 
csendes békessége megtartására sok esztendőkig éltesse. Da-
tum in Arcé Sárospatak die 13 mensis Maji Anno D. 1670. 

lllustrissimae Dominationis Yestrae servitor paratis-
simus 

Franeiscus Rákószy m. p. 
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Kivül: Il lustrissimo Principi Domino Michaeli Apafi Dei grat ia 
Pr incipi Transylvaniae partium Regni Hungáriáé Domino et Siculo-
i u m Comiti, Domino eolendissimo. 

Egy a levélre pecsételt kis czédulán más kézzel: Rákóczy Ferencz 
uram levele hozták Fe jé rvá r ra 26. Maji A. 1670. 

E rede t i j e az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény Jószsef Erd. tört. ered. 
lev. XVI. köt.) 

CCL XXXVIII. 

Hogy Isten nagyságodat kegyelmes uram sok eszten-
dőkiglen való élettel, boldog uralkodással megáldja szívem 
szerint kívánom. 

Kegyelmes uram nagyságod Fogarasi János által kül-
dett méltóságos parancsolatját die 7. Maji vettem, mit paran-
csoljan nagyságod, alázatoson értem. Isten hatalmas császá-
runkhoz vivén mindenekre szolgalmatos gondom lészen s 
nagyságod kegyelmes parancsolatja szerint az kaimekámnak 
ő nagyságának is az felső pártrúl való híreket is megjelentek, 
az nagyságod küldte ajándékokat megadván. Az drinápoli 
göreg piispeknek érkezett egy embere, ki is fővezér urunkkal 
ő nagyságával együtt indult meg Kandiábúl, de fővezér urunk 
ő nagysága, az szigetekben lévő városokat járván meg, mú-
latása lészen; azért kegyelmes uram fővezér urunkhoz ő 
nagyságához küldendő követjét siettesse megindítani, jobb 
kegyelmes uram, hogy idejében jőjen s mi várakozzunk ő nagy-
sága után, mint sem fogyatkozás essék az nagyságtok dolgaiban. 
Az moldovai és havasalföldi vajda ő nagyságok követi jó üdő-
tül fogván itt várják fővezér urunkat ö nagyságát, négyszáz 
lovakat hozván számára. Kegyelmes uram, még eddig az Zó-
lyami nótázásának híre nincsen az kaimekám ö nagysága 
előtt, ha lészen kegyelmes uram, nagyságod kegyelmes pa-
rancsolatjához alkalmaztatom magamat. Az franczia királyhoz 
küldett hatalmas császárunk követje is még eddig meg nem 
érkezett. Az persákkal lévő dolog is még csak azon állapot-
ban vagyon, nagyságodat Fogarasi János által az ide való hí-
rekrtil ezután bővebben tudósítom. Kegyelmes uram Zólyami-
nak is jtívén két szolgája hozzám, kiknek is megesküttem, 
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hogy sem nagyságodtűi, sem az nemes országtúl bántódások 
nem lészen, nagyságodnak alázatosan könyergek, méltóztas-
sék kegyelmességéböl ezen nekik adott hitemet fenn tartani. 
Vettem kegyelmes uram két lovakat alájak, egyet nyolcz tal-
léran, mást tizenöten, úti költséget adtam egy aranyot. Hatal-
mas császárunk Konstantinápolyban való meneteli megint 
váltazott, híre az, hogy itt Drinápolyban teleljen. Ezek után 
adja Isten találja nagyságod méltóságos személyét levelem 
boldog órában s jó egészéges életben. Datum in Drinápoly 
die 14. Maji Anno 1670. 

Nagyságod legkissebbik alázatos szolgája. 
Bojér Sigmond m. p. 

Kivül: *Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ö nagyságának, ne-
kem kegyelmes uramnak adassék ez levelem. 

Eredet i je az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XVI. kötet.) 

CCLXXX1X. 

l n s t r u c t i o G e n e r o s o L a d i s l a o Ba 1 ó, a d 
f u 1 g i d am P o r t a m 0 11 h o m a n i e a m e x p e d i t e 
L e g a t o Anno 1670. die 25. Maji Albae. 

Tagadhatatlan dolog oly igen akadályos karban vagyon 
Erdélynek az lioldoltság felől való állapotja, hogy ógy hadni 
az mint most vagyon, megorvosálásához is nyúlni veszedelem-
nek félelme nélkül alig lehet; holott, ha az mostani karban 
hagyatik az dolog, mivel az váradi törököknek telhetetlen kí-
vánságára lehetetlen lépnünk, az szünetlen való panasz soha 
ellenünk meg nem szűnik az fényes portán. Ellenben, ha azon 
materiáról az fényes portára panaszt teszünk, bizonyosan hisz-
szük az Piri passa lator tefterére igazitnak bennünket, mely-
ben nem csak azok az faluk vadnak beirva, melyeket mostan 
az váradi törökök kínoznak, hanem azokon kivül is az or-
szágnak nagy része. Ezekre az okokra nézve ezt az dolgot 
csak illetni is igeu félelmes, ógy hadni penig veszedelmes. 
Mindazonáltal bizonyosan hiszszük, ha szintén mi az erdélyi 
részről hallgatnánk is, de az váradi törökök ezen dolgot urge-
álni fogják, és az ö sollicitálásoknak alkalmatosságával, vagy 



1669. DEC. 30. 489 

akarjuk mi vagy nem, de előfordul az Piri passa tefterének 
emlékezeti, azért ebben az dologban ezt kövesse ö kegyelme. 

1.) Midőn az váradi törökök vádolni kezdik az erdélyi-
eket azzal, hogy azok miatt az holdoltságról nem szedhetnék 
fel az adót, ezt az választ kell nekiek tenni : Az adónak fel-
szedésében nem hogy az váradi törököknek akadályi tettek 
volna az erdélyiek, sőt inkább valamikoron az török vitézek 
adószedni kijővén hírt adtanak, mindenkor az Erdélyhez 
tartozó végvárakból segítséget adtanak melléjek, s úgy sze-
dették fel az adót számokra, be is kisértették őket békével 
Várad felé. Hanem más akadályok vadnak ezen dologban, 
úgy mint ezek : Egyik az, hogy az faluknak adaját eszten-
dőnként feljebb feljebb verik, nevezet szerént annak az váradi 
passának idejében, az ki némely nap Váradról elment. Másik 
oka ez, hogy az mely szegény emberek adajokat meg nem ad-
hatják, erejek felett való summát el nem bírhatván, valakit 
azok közül megkaphatnak, szörnyen kínozzák és némelyeket 
épen halálra veretnek, némelyet eladnak, hogy soha haza 
sem jő, ettől az rettenetes dologtól megütközvén az paraszt-
ság, az faluknak nagyobb részét épen pusztán hatta, az többi 
is kevés ttdők alatt mind elpusztúl, ha hatalmas császárunk 
meg nem szánja őket, és adajok oly karban nem állíttatik, a 
melyet elbírhassanak. 

2.) Itt azért szükséges, azon kellene instálni az fényes 
portán, hogy az erdélyi végvárokon, ugy mint Somlyón és Se-
besvárán belől Erdély felől lévő holdotság állapofjáról egy 
summában végezhetnénk, úgy hogy az erdélyi fejedelmek sze-
detnék fel azt az summát az magok emberei által és az fel-
jebb említett Somlyón és Sebesvárán belől ne jőne adót szedni 
az török, hanem az megemlített erdélyi végházak tisztviselője 
administráltatnák az váradi vitézeknek, feljebb ne is lenne 
szabad verni az adajokat. 

3.) Legnehezebb akadály ebben ez, ha azt objiciálják: 
nem szükség nektek alkunnotok hatalmas császár vitézivel 
külömben, hanem csak arra feleljetek, az Piri passa teftere 
szerént mcgengeditek-é az beholdolást avagy nem? Erre ne-
héz megfelelni; azért is kell az feljebb említett alkudozásra 
menni, hogy teljes tehetségével ö kegyelme távoztasson el 
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erre az kérdésre való választételt; mindazáltal, ha egyéb 
semmiképen nem lehet benne, ezt mondja : nem Piri passáé, 
hanem hatalmas császárunké egész Erdély, ő hatalmassága ke-
zében vagyon az egész országnak élete s mindene, de ha az iga-
zat szabad megmondani, Piri passa abban az tefterben oly falu-
kot irt fel, az melyeket az Isten soha nem teremtett, viszont né-
mely helytt egész tarománt hátrább hagyván, azon belől Erdély 
felöl való falukot,imitt amott lévőket irt be az tefterbe Erdélyor-
szágának majd az közepéig, melyek soha Váradhoz valók nem 
voltanak ; kétség nélkül Piri passa is nem tudta soha mely mesz-
sze legyenek Váradtól be Erdélyben, lianem valamely gálád em-
berek szovára irta b e Kolozsvárig, mely az ország közepin va-
gyon, sőt azuntúl is Beszterczéig, Segesvárig, Medgyesig az me-
lyek az ország majd Moldva felé való hátáraig hatnak be. Vala-
mely jószágok Váradhoz tartozók voltak, azoknak beliódolását 
mi egy szóval sem ellenezzük, de az melyek nem oda valók vol-
tak, emlékeztetjük alázatoson az fényes portát hatalmas csá-
szárunk főszerdárjának Ali passának hittlevelére, az ki az 
mennek földnek teremtő Istenére, hatalmas császárunk áldott 
fejére, az szent Maliumet prófétára megesküdt Váradnak fel-
adásakor, hogy az Váradhoz tartozó jószágon kivül semmi 
Erdélytől el nem foglaltatatik. De mindezeket nem kíilömben, 
hanem ha az extrema necessitas kénszeriti ő kegyelmét, úgy 
mondja meg, egyébaránt az egy summában való megalkuvást 
tartjuk bátorságosbnak. 

4.) Noha keserves arra lépni, hogy ember saját ős jó-
szágából kivégye kézit, de mivel Jenő vidékén, Belényes vi-
dékén és Lippa vidékén az török félelme miatt ma sem bír-
hatja ember jószágát, így láttatunk azt engedni oda, az ki 
már nem miénk; azért ha az több részeiről az országnak il-
lendő solemnitásával lehet az hódoltságnak eligazítása, az 
nagy kételenség arra viszen, hogy oda hagyjunk az magunk 
igazságunkban is; mindazáltal mentől kissebb kárral lehet, 
igyekezzék úgy ő kegyelme cselekedni, a többit csak hallga-
tással múlassa, de igírés képen semmit ne ígirjen semmiképen. 

5.) Nem lehetetlen az is, hogy Váradon belől teljessé-
gesen tiltani kezdik az Erdélyhez való holdolást, mely ha tör-
ténnék, fundálni kell az Ali passa atta hitlevélen, melynek 
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continentiája feljebb más punctumban meg vagyon írva. An-
nak felette meg kell jelenteni azt is, hogy ha szintén az er-
délyieknek bekoldolni nem engednék is azokat, de az Magyar-
országiak mindjárt holdoltatják, soha az magyarok részéről 
felholdolás nélkül nem hadják; hiszen jobb, hogy hatalmas 
császárunk igaz hívei kezében menjen az a haszon, mint sem 
ellenségi kezében. Az mint hogy az felső esztendőkben azon 

jószágokat, mind római császár pártjára foglalták volt, hanem 
nagy költségünkkel s fizetésünkkel szerzettük vissza, s azután 
is az magyarországi kóborlóktól mi nem oltalmaztuk volna, 
mind elpusztúltak volna azon faluk, melyben az váradiaknak 
semmi hasznok nem volna. 

6.) Ilyen nagy dologban még keresztyének előtt is, an-
nál inkább pogányok előtt ha valaki haszonnal akar előmenni, 
szükség képen kell adómmal is barátokot szerezni; azért ha 
az haza securitásával haszonnal ez a dolog elömehet, igírjen 
ö kegyelme az fővezér tihajának ötezer tallért, az vezérnek 
penig magának tíz ezeret. Ha peniglen ez sem használna s 
választ adnának ő kegyelmének, jelentse meg, hogy lássa ha-
talmas vezér; de el nem jő, mert mcgvagyon parancsolva, 
hogy el ne jöjjön, valamig bennünket nem tudósit s informa-
tiót újabban nem veszen tőlünk, mert, ha kijü, míg ujjabb 
informatiót nem veszen tőlünk, itt is halált szenved érette. Ha 
látja penig, hogy az ígírettel véghez viheti, tovább is elmen-
jen az ígíretben, két annyira is, de azt valóságra ígirje. 

Hátára jegyezve : Baló uram instructiója 27. Maj i A. 1670. a fő-
vezérhez való ú t j á ra . 

Eredet i fogalmazvány az erdélyi Muzeumban. (Gr. Kemény József Erd. 
iört. ered. levelekben XVI. köt.) 

ccxc . 

Kegyelmes uram. 
21. Julii Radnótról irt nagyságod méltóságos levelit alá-

zatosan vöttem, melyben irja nagyságod miképen csalták 
meg nagyságodat az váradi törökök, vezér emberinek mond-
ván az egyik török magát. Nagyságod kegyelmesen emlékez-
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hetik reá, hogy én idein nagyságodnak megírtam vaia ; mind-
azonáltal egyébkori tökélletlenségekhez képest ez is szen-
vedhető, evvel kegyelmes uram csak jobban-jobban ismertetik 
magokat nagyságoddal, és hogy követségek jobban megvizs-
gáltassék. Az passa leveliben való indusa kegyelmes uram 
csak egy rosz töröké, kivel csak azon mesterkednének, hogy 
az holdoltságot az erdélyi hódlástúl felszabadíthatnák, melyek 
közül az kik az nemes országiul reájok vetett adajokat meg-
adni nem akarják, az olyanok, hogy megfogattassanak, nagy-
ságodnak az országgal együtt erős conclusuma vagyon, ha 
penig az adót rajtok szedni avagy az megadni nem akarókat 
büntetni nem kell, az nagyságod kegyelmes parancsolatját 
alázatosan elvárom. Ezzel istennek kegyelmes oltalmában 
ajánlom nag) ságodat. Datum in Tóhát die 22. Julii Anno 1670. 

Nagyságod alázatos szolgája. 
Báníi Diencs m. p. 

Kívül: Az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának ne-
kem kegyelmes u ramnak adassék. 

Eredet i je az erd. Muzeumban. (Gr. Kemeny József Erdély történ, eredeti 
levelekben XVI. kötet.) 

CCXCI 

Illustrissime ac Celsissimae Princeps Domine Domine 
Amice et vicine nobis benevole. 

Az kegyelmed minékünk böcsiilettel irott levelét Cson-
grádi Kristóf által szeretettel vettük, melyben kegyelmed 
mit irjon értettük, hogy kegyelmed az kezest Osztenicza Ta-
nászi nevü görögöt, Kristóffal ide kiíldé Markotzin nevű 
inasával, de egyik is bé nem jöttek, hogy magokat igazították 
volna, mi penig ismét öszve gyüjteténk az áros embereknek 
az eleit, kik ismérik ennek az atyját s tudják mi volt s nem, 
de ők is bizonyítják nyilván, ennek kezénél semmi nem ma-
radt, mert az kezes valamit talált az atyja halála után min-
dent elvett, semmit nem hagyot neki, kezes lévén, magának 
kellett volna bejöni, nem másnak. Más dologban is miben tu-
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dunk kegyelmednek kedveskedni el nem múlatjuk, ajánlván 
Istennek kegyelmes oltalma alá kegyelmedet. Datum in Jász 
die 28. Julii 1670. 

Illustrissimae Dominationis Vestrae Amicus et Vicinus 
benevolus. 

Duka Princeps Moldváé 
(Oláh aláírás.) 

Kiviil: I l iustrissiino ac Celsissimo Principi Domino Michaeli 
Apaf i Dei g ra t i a Pr incipi Transylvaniae , Par t ium regni Hungá r i áé Do-
m i n o et Siculorum Comiti Domino Amico et vicino nobis benevrolo. 

E r e d e t i j e az erd. Muzeumban. (Gr. Kemény József. Erd. tőrt ered. lev. 
XVI. köt-.) 

CCXCII. 

Michael Apafi etc. Generose etc. 
Drinápolyból decima sexta Julii nekünk irt kegyelmed 

levelét vőttük, tudósítását kegyelmesen agnoscáltuk, értjük 
mind magunknak, feleségünknek és Naláczi uramnak irt le-
velekből az magyarországiak mellett való intercessiónknak 
használhatatlanságát; nem is kevéssé fájlaljuk, hogy az Is-
ten dicsőségének oltalmazásában is nem szabad fáradoznunk, 
melyről nem tehetünk, Isten más nemzetnek hatalma alá vet-
vén bennünket; elliiszszük mindazáltal, hogy kikél még Is-
ten iidővel az maga dücsössége mellett. Kegyelmetek azért 
mint igaz hazafiai tovább is legyen szorgalmatos vigyázásban 
es az mennyiben lehet igyekezze az dolgot promoveálni és lsa 
ugyan veszi eszében, hogy azzal mind magunkra s mind az 
hazára haragot s veszedelmet hozna, csak hadjon békét neki, 
mert úgy látjuk, hogy az a két nemzet csak csak megalkutt 
szegény nemzetünk dolgán. Mivel penig az végbeliek az por-
tát nem tágítják az portát (igy) s tigyekeznek annak az em-
bernek dolgát promoveálni, vigyázzon szorgalmatosan és igye-
kezze minden tehetségével feltett istentc ien szándékokat el-
rontani s mindeneket ellene végben vinr.i sőt mind addig is 
inkább vigyázásnak okáért ott várakozni, míg Isten ellene 
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való dolgoknak végben vitelére hasznosan segíti s több reája 
bízott dolgainkat is jó karba állithatja. Eidem de reliquo gra-
tiose propensi manemus. Datum in Castro nostro Radnóth 
31. Julii Anno 1670. 

Hátára írva : Baló uramnak irt levél pariája expediáltat . R a d -
nóthon 30. Julii A. 1670. 

Eredet i fogalmazvány az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdély története 
eredeti levelekben XVI. kötet.) 

CCXCIH. 

Illustrissime ac Exeellentissime Terrarum Transilvania-
rum Princeps. 

Spero quia Excellentia vestra bene memoratus quod ego 
transgrediendo per terram Transylvanicam, tarn privatis quam 
publicis precibns ex consulto Senatus sub brachiis Excellentiae 
Yestrae fuissem requisitus, ut prius in altissimum Nomen Ex-
cellentiae Yestrae supelectilem meam prebuissem, postea in fi-
dem totius magni Ducatus Transilvaniae sortem meam in 
auro ex pecuniis aureis ad negotium et neeessitatem Rei Pub-
licae Transylvaniae concederem et acomodarem; quod ego fa-
cilime propter gratiam et autoritatem Excellentiae Vestrae 
prestiti, obtinendo contractum ab Ilustris Senatoribus subscri-
ptione et sigilis illius, ut ista suma pecuniaria in numero quim-
que milia ducatorum ad necessum Rei Publicae per me con-
cessurum accomodantur, et quam citissime in congregatione 
totius Senatus reddentur. Apelo tandem memóriám Excellen-
tiae Vestrae intercessorias Serenissimo Rege Poloniae prete-
rito pro singulo debito meo; quem ex bona voluntate mea pre-
bui ad Excellentissimum Nomen Excellentiae Vestrae ad hoc 
tempus parate, molestiam et damna fero. Modo curendo ad 
terminum praefiguratum a congregato Senatus mitto nuntium 
et fidelem meum committendo illi inclinationem omnem ab me 
Excellentiae Vestrae, postea supliciter exoro Excellentiam 
Vestram de instantia et mandato, ut ego meam pecuniam 
specialem ex manibus Illustris Senatoribns in hoc termino 
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sine mora recipiam, conferendo omnem meam promptitudinem 
ad omne nutum Éxcellentiae vestrae. Cui 

Humilimns servus de-
beo esse Constantinus 
Basaraba Dei gratia 

Terrarum Moldauiae 
Princeps. 

(Oláh irás.) 
Datum Jastrzebiec die 11. Augusti 1670. Anno. 
Kiviil: Illustrissimo ac Excellentissimo Prineipi Apafi Ter ra rum 

Transy lvaniae Domino et Domino meo Clementissimo cito. 

Erede t i j e az erdélyi Muz. (Gr. Kemény József Erdély tört. ered. levelekben 
XVI. kötet.) 

CCXCIY. 

Barátságosképen való köszönetem és szolgálatom aján-
lása után, Isten kegyelmedet hatalmas császárunk szolgálat-
jára sokáig éltesse. 

Az minapi kegyelmed nékem küldött leveléből értettem 
vala, hogy az német tábornak némely része szállottanak volna 
be Rákóczi Ferencznek négy vagy öt váraiban és immár kö-
zel az erdélyi határhoz jutottanak, és ha valamiképen az er-
délyi birodalomban kárt tennének, avagy kezeket nyújtanák 
az határban, segitséggel lennénk. Mü az kegyelmed levelére 
jó választ tévén emberétől el is küldöttük, de mihelyen az ke-
gyelmed embere tőlem elmenvén mindjárt érkezék hozzám 
az váradi passának levele, hogy Rákóczi Ferencz anyjanak 
akaratjából s jó tetszéséből szállottanak volna be azok a rosz 
németek Patak várában, Ecsedben s az több váraiban és ö 
engedte az németeknek azokat az várakat ; minek utána pe-
nig azokban az várakban beszállottanak volna, az több vá-
rokra s városokra is kezekeket nyújtván, megvették és 
megszállották. Mindazonáltal azok az várak s az a tartomány 
eleitől fogván kicsoda dispositiójában volt és ki birta, nem tu-
dom, de az erdélyi határban s Várad tájékán levő városok-
nak s faluknak kiváltképen hatalmas császárunk adófizető 
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jobbágyinak s országának, liogy ha szolgál-e romíáso"k avagy 
veszedelmekre, akarnám tudni, mert még ez ideig is semmiké-
pen végére nem mehettem, ennek alkalmatosságával kelletvén 
ujobban egyik agámat, Mamuth agát levelemmel együtt ke-
gyelmedhez cxpc-diálnom, hogy ezen dolognak valóságát vol-
taképen írja meg, ugyan ezen levelem megadó emberemtől 
gyorsasággal külgye hozzám, ha ugyan azoknak az néme-
teknek cselekedetek s hatalmaskodások az sz. irigynek föl-
bontására okot adtának bizonyos lészen, mentül hamarébb 
hatalmas császárunk portáját ezen dolog felöl tudósítván s 
ennek megorvoslásában könnyű módot s alkalmatosságot ta-
lálunk ; ahoz képest kegyelmed is emberemet ne késeclelmez-
tesse, mentül hamarébb jó válaszszal bocsássa vissza hozzám, 
találunk jó módot az dologban. Datum in Buda die 6. Sep-
tembr. A. 1670. 

Budai vezér Mahmut passa. 

Budai vezér az tömösvári passát inti pöcsétes bujurul-
tijával, hogy ennekelőtte az váradi passa informálta volt az 
budai vezért, miképen s micsoda várokban szállottanak be az 
németek, hasonlóképen az tömösvári passa is informálja néki 
azokat, azon inti az tömösvári passát az budai vezér. 

Az vároknak nevek ezek : Sáros, Szerencs, Patak, Kálló, 
Károly, Ecsed, Szakmái", Kassa. 

Ecles szomszéd barátom, ezek az megnevezett várak né-
met császár kezében vadnak-é avagy magyarországi urakbir-
ják-é, vagy liogy Rákóczi Ferenczé, és lia erdélyi határban 
levő faluk vagy városoknak s hasonlóképen az váradi határ-
hoz közel levő faluknak ártására vagyon, avagy nincsen, min-
ket tudósíts felőle, másképen se cselekedjél. 

Budai vezér tömösvári passának küldötte czédulájának 
parijája. 

Egykorú másolat fordítás (?) az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erdély 
tort. ered lev. X VI. kötet.) 
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ccxcv. 

I n s t r u c t i o G e n e r o s o T. T. d a t a Anno 1670. 
25. Septembris. 

Legelsőben szükséges, ő kegyelme titkolja el Panajot-
túl, hogy deákúl tudna e végre, hogy ő kegyelme ezt eltitkol-
ván, az mely tolmácsot melléje adunk azzal tolmácsoltasson, 
mind császár s fővezér előtt, ne Panajottal; egyébiránt Pana-
jotnak szóló levelünket küldje meg, sőt maga is ő kegyelme 
barátságosan beszéljen vele, de magyarul, amaz nem tud 
ván magyarúl, kénszeríttetik admittálni az mi tolmácsunkat, 
így az mely dolgokat Panajottól titkolni ke l l , könnyebben 
meglehet. 

Az magyarországi állapotok felöl kétségenkivül tuda-
kozni kezd az fővezér, mi azért igazságosan leírattuk az meg-
lőtt dolgokat, jövendőre való tanácskozások is mire czélozzon 
az mennyire derekas helyekről végére mehettünk azt is leírat-
tuk, ő kegyelme ezt fordíttassa török nyelvre idején korán, 
ez végre, hogy ha az fővezér kérdezkedni kezd, adhassa irva 
bé, láthassa maga, ne terjedjen ki oda, az hová az fővezér 
nem akarja. 

Egynéhány részbeli instructiókat adtunk egyszer más-
szor az követeknek az hódoltság állapotja felől, melyeknek 
nagyobb részét Báníi Diénes uram ugy tudjuk ő kegyelmének 
oda adta, szükséges ő kegyelme jól megolvassa, hogy azok-
ból vehessen világosságot. 

Azonban az hódoltság rész szerint Várad felöl lévén, 
rész szerint Zaránd és Hunyadvármegye felől, az Várad felől 
való hódoltságnak állapotját ő kegyelme semmiképen elé ne 
hozza, ha eltávoztathatja. Hogyha peniglen előhozza más s 
azt kezdik urgeálni, hogy az Piri passa tefterében inserált 
minden faluk adózzanak Váraddá, in extrema necessitate, ha 
ugyan választ kell tenni, ezt mondja : Hatalmas császáré az 
egész ország s azoknak élete s mindene, de ha azok az faluk 
mind oda adóznak, soha bizony az erdélyi adó ki nem telik, 
mert egész Erdélyben csak három vármegye, ugy mint Fejér, 
Torda, Küküllővármegye vagyon, a ki attól az regestrumtól 
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épen maradott, a többi némelyek épen, némelyek rész szerint 
belé Íratott, úgy hogy az egész Erdélyországának felénél töb-
bet teszen. De ezekre az szókra akkor lépjék ő kegyelme, mi-
kor egyéb nem lehet benne. Egyéb ehez tartozó mentségek 
az elébbeni instructiókban bőven megvadnak irva. 

Azt is nevezet szerint parancsolja meg ö kegyelme az 
tolmácsnak, hogy tefternek egy helyen se nevezze azt az fel-
írást, hanem csak felírásnak, mert az tefter örökös dolog ö 
nálok az török részéről. 

Az másik rendbeli hódoltság állapotja az Zaránd és 
Hunyadvármegye felöl vagyon, nevezet szerint közelebb forog 
difíicultásban az Körösben negyvenkilencz falu, kik felől lőtt 
az fővezérnek kemény izeneti Baló László által, noha annak-
utána a kapikiha levelében is jobb reménséggel bíztat bennün-
ket felőle. Azért ö kegyelme az kapikihától menjen végére, 
reménlheti-é ember jó végét, ha azoknak állapotját sollici-
tálja; ha jó reménység lehet fenn az dologban, az alkalmatos-
ságot ne múlassa el ő kegyelme; nevezet szerint fundálni 
kell azon, hogy az midőn az mostani fővezér apja Jenőt ke-
zéhez vötte, Szolnokból kerestette elé az régi teftert, melyben 
meg volt irva, midőn elsőben Jenőt az törők nemzet bírta, 
meddig terjedett ki az hódoltság, megparancsolta mind az két 
félnek, hogy ennekutána ís addig legyen, az peniglen volt T. 
nevü helyig, azért mostan is az régi teftert nem méltó boly-
gatni, maradjon abba. 

Hogy ha peniglen ebben az dolog semmiképen meg nem 
állhat, hanem az controversiában lévő negyvenkilencz falut 
urgeálják, meg kell jelenteni az fővezérnek, hogy noha negy-
venkilencz falut neveznek, de azokat oly mesterséggel Íratták 
fel, közbe-közbe sok falukat felírás nélkül liagy\ án, és Erdély 
felől beljebb lévő falukat felírván, hogy aval a negyvenkilencz 
faluval száz falunál is többet akarnak elfoglalni Erdélytől; 
ha ez így lészen soha hatalmas császárunk adaja ki nem te-
lik, Erdély nem másé, hanem hatalmas császárunké, nem 
méltó, hogy egynéhány szpaia magok hasznát keresvén, ha-
talmas császárunk adaja fogyatkozzék meg. 

Ad extremum, ha ugyan ezek sem elegek és egyéb nem 
lehet benne, azon instáljon ö kegyelme, hogy az a negyven-
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kilenz falu egy csoportban határoztassék meg, mert ha az fel-
írás szerint kezdik az jenei vitézek bírni, az mely faluk fel 
nincsenek írva s imitt amott közbe-közbe vadnak, mivel nekik 
senkisem adta, nem tartozunk vele hogy birniok is engedjük 
és egy örökké való veszekedés következik belőle, az porta is 
szünetlen fog búsittatni miatta hol egy s hol más részről. 
Eredeti je az erd. Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered, lev. XVI. köt) 

CCXCVI. 

Méltóságos uram, nekem kedves sógor uram. 
Engemet édes, kedves sógor uram ama hívságos, Saul 

lelkével bíró mostani erdélyi fejedelem beüze, bekergete ez 
hatalmas nemzet közzé ártatlan voltomra, minden igaz ok 
nélkül, megfosztván nálam levő egynéhány rendbeli erős hit-
levelei ellen, annakutána hunyadi, gyalui váraimtól, jószá-
gimíól, szép uraságimtól, liunyad vármegyei örökös főispán-
ságommal együtt megfosztván, azokkal idegeneket conten-
táltata holtig való gyalázatomra; azzal nem elégedvén meg, 
újólag fogságra akara vetni, ugy kelle osztán magamat erre 
az futásra vennem, itt is penig az tenger parton lévén, most is 
miatta nem nyugkatom, mert egynehány úttal méreggel akart 
életemtül is megfosztani, melyrül való teljes panaszomat az 
édes kedves sógoromnak, Csáki uram ő kegyelmének bövsé-
gesen megírtam, ógy hiszem nem el fogja titkolni ő kegyelme 
mind kegyelmedtül, mind másoktól. Igy értvén azt kegyelmed 
is édes sógor uram, az én igaz ügyömért álljon az én pártomra 
ebben való igazságomban, felőlem költött hamis gondolatú 
híreknek hitelt nem adván, azoknak szájokat, az hol kívánta-
tik, ne restelje kegyelmed bedugni, mert azokban bizony any-
nyi igaz sincsen, mind az babszem, ítilje ámbár meg mind az 
Isten, mind az ember; hiszem Istent meg jövendőben, mind 
igazsága mind hamissága ki fog jelentődni ebbéli jusomnak. 
Isten engemet is hosszú várakozásim után édes hazámban be-
vívén, érette háladó igaz atyjafia, szolgája igyekezek lenni 
kegyelmednek. Azt gondolom édes, kedves sógor uram felöle, 
hogy az fejedelem ö kegyelme talám elfelejtette jó tevő urá-

3 2 * 
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nak s fejedelmének ártatlan vérének ontását'az szölősi me-
zőn, mely soha bizony, hiszem Istent, ő felsége elött^feledé-
kenységében nem magyen annak az nagy fejedelemnek véré-
nek ok nélklil való kiontása érette. Kegyelmed által az méltó-
ságos sógor asszonynak, ő kegyelmének ajánlom köteles szol-
gálatomat. Ajánlom is ezek után Isten oltalmába kegyelmedet. 
1670. 1. Novembris Constantinopoli. 

Kegyelmed igaz atyafia jóakaró sógora 

Kivül: A z méltóságos u ramnak tekintetes és nagyságos Karoly 
László u ramnak ő kegyelmének. Nekem kedves sógoromnak adassék. 
Eredetije az erd . Muz. (Gr. Kemény József Erd. tört. ered. lev. XVI. köt.) 

Michael Apafi dei gratia Prineeps Transilvaniae partium 
Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes, etc. 

Generöse fidelis nobis dilecte, Salutem et gratiam nos-
tram. Nem akarók elmúlatni, hogy ujobban ne tudósitanók 
kegyelmedet az mostan fenn forgó dolgok felöl. Római császár 
ö felsége az német hadakat Magyarországban naponként igen 
igen többíti, Szakmárra is újobban feles nímetek jöttek, az 
békességet is világosan kezdették bontogatni, mert ezelőtt 
csak egynéhány napokkal, midőn semmi okot az somlyai ka-
tonák rá nem adtak volna, az Károly ban lévő császár pártján 
lévők ököt elő vévén messze űzték, s ha el nem szaladtak 
volna levágták volna mind ököt, egyet közülök elfogtak, 
megölték-e vagy hová tötték, ők tudják ; de midőn Bánffi 
Diénes uram, elbocsátása felöl az szakmári commendánsnak 
irt volna, igen könnyű választ tött azt írván, hogy az mi meg-
lőtt csak meglőtt, ezután nem lészen olyan dolog, de azon-
ban az katona csak oda lött. 

Annakfelette im szintén ma is érkezék hírünk, hogy 
l.dősbik Csáki Istvánné asszony be akarván magyarországi 
jószágábúl erdélyi jószágában jőni, szintén akkor az római 
császár ő felsége plenipotentiariusa, Róttál János uram Lő-
csén lévén, ő kegyelmétől salus conductust szerzett bátorsá-
gos bejövetele felöl, az melylyel beindulván Erdély felé, Szat-

Zólyomi Miklós m. p. 

CCXCVII. 

FÁPA 
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már tájékáig békével eljött, nagyobb bátorságnak okáért bé-
kiildé a szatmári commendánsnak az római császár ő felsége 
plenipotentiáriusának levelit, amaz nagy böcsiilettel olvasta 
el, hogy már az levelet, de más felöl lovasit küldvén ki, Csá-
kiné asszonyt minden szekerével együtt bevitték s ma is ares-
tumban tartják. Ezeket kegyelmed ez szerint bizonyosan re-
ferálhatja az fővezérnek ő nagyságának, hogy ha penig ez 
levelünk kegyelmedet útjában találja, kapikikánkot mingyárt 
tudósítja kegyelmed róla, ágálja ez szerint ott az hol illik; 
egész táborostúl az ő felsége hada még az erdélyi határban 
eddig nem volt, de hogy ha az ország utján sem szabad Ma-
gyarországban az erdélyi embernek járni, hanem mingyárt 
rabságra viszik, micsoda békességnek megtartása legyen ez; 
általláthatja az fényes porta, ha meg uem orvosolja, több 
rosz is telik ki belőle; mii azért jelentjük idején korán 
meg, hogy jövendőben is ne okoztassunk avval, hogy meg 
nem jelentenönk. De reliquo gratiose propensi manentes. Da-
tum in Civitate nostra Alba Julia die 12. mensis Deeembris 
Anno 1670. 

M á s k é z z e l : Azonban, mivel az magyarországiak 
felől akar kegyelmed maga is tudósítást venni, bogy ha akar-, 
nak-é követet az portára beküldeni avagy nem, erről kegyel-
mednek ilyen informatiója lehet: mint azelőtt megírtuk volt, 
hogy az kik azok közül birodalmunkban confugiáltanak, 
azok örömest beküldenének s azon is vadnak, csak lehetne 
oly assecuratiójok, hogy bántódasok nem lészen; ezt mindaz-
által kegyelmed consideratióban vegye, hogy ezek egész or-
szág képében nem küldhetnek, mivel azoknak nagy része ki 
egy ki más felé eloszlott, ezek mellett azért kegyelmed, ha 
az ország s magunk kedvetlensége nélkül meglehet, törekedni 
kegyelmed el ne múlassa. 

Annakfelette az mint instructiója is tartja kegyelmed-
nek, ha az más pártról kiadattatásokat sollicitálnák, kegyel-
med meg jelentse, hogy ezek mind jószágot bírnak Erdélyben 
s hatalmas császárunknak adóznak, ha penig ugyan súlyosod-
nék ellenek az dolog, kegyelmed tudósítása sokkal elébb ér-
kezzék hozzánk, mint sem hatalmas császárunk parancsolatja 
érkeznék. 
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x\z mí az Panajot uram nehézségét illeti, hogy az oda be 
panaszló görög mellet irt levélre választ nem tötttink, azt ke-
gyelmed megmondhatja, hogy értettük azon dolognak Baló 
László hívünknek oda be való létében az divánban való for-
gását, holott is végezték, hogy bátorságos kijövetele, lévén 
jöjjön ki s törvény szerint igazodjék, melytől is eddig vártunk 
s választ azért nem irtunk. Mostan azért ir tunk Panajot uram-
nak köszöntő levelet s azt is megírtuk, hogy ez volt oka vá-
lasz nem tételünknek; ezután is azért, ha kijő törvény szerint 
eligazittatjuk. Egyébaránt, nem hogy fővezér ö nagysága le-
velére, de az ő kegyelme levelére is választ töttünk volna. 
Hogy ha interim ez írásunk kegyelmedet útban találná, ke-
gyelmed küldje kapikihánk kezében, s írja meg, hogy minde-
nekben tehetsége szerint eziránt iigyekezze promoveálni az 
dolgokat. 

Eredeti fogalmazvány az Erd. Muz. (Cr. Kemény József Erd. tört. ered. 
lev. XVI. kötet.) 

CCXCVIII. 

Jézust követő nagy fejedelmek példányképe stb. méltó-
ságos szomszéd barátom Apafi Mihály király, kit Isten jó vég-
gel áldjon meg! 

Méltóságodhoz s érdemeidhez illő köszönetem után ba-
ráti levelem rendiben arról kívánlak értesíteni, hogy a ható-
ságom alá tartozó Facset környéki lakosok közül N. N. (ol-
vashatlan oláli (?) név) ide Jenőre jővén feljelentette, hogy 
némely hatóságod alá tartozó embereken pénzbeli követelése 
van, a kik a helyett, hogy adósságukat megfizették volna, 
méltatlansággal illették s szóba sem igen álltak vele. Ezen do-
log végett kívántalak ez úttal kérő levelemmel megkeresni; 
mely ha Isten jóvoltábol szerencsésen hozzád érkezik, remél-
lem intézkedni fogsz, hogy a fennevezett hitelező bárkik le-
gyenek is adósai, pénzét megkapja. Annyival ís inkább mivel 
előtted is tudva van, hogy ha itt a végekben az efféle embe-
rek jogos követeléseikre nézve pártolásban nem részesülnek ; 
adás vevés alkalmával aztán ugyan csak a maguk módja sze-

t 
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rint járnak el. Ha itt a mi részünkön viszont neked volna va-
lami elintézni való tigyed ; csak tudósits s a lehető pontosság-
gal elfogom végezni. Többire nézve Isten békessége legyen a 
jó uton járókkal. 

Kelt Szefer hó 10—20 napjai közt. (évszám nélkül.) 
Jenőn. 

Oldalt: Husza jn passa névjegye s peceéte. 

Egykorú magyar hátjegyzet: J ené i vezér Húszain passa levele, 
más facsadi ember adóssága felől-

A pecséten 1081 (=1670.) évszám olvasható -
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d.) P a n a j o t n a k a török vi tézek pusztításairól. Ba-

lázsfalva 1664. sept. 6 143 
XCV. Szilvási Bá l in t a fejdelemnek elindulásáról a por-

tára. Rozsnyó 1664. sept. 16. 146 
XCVI . Boldvai Már ton a fejdelemnek székelyhídi ügyek-

ben. Székelyhíd 1661. sept . 18 148 
XCV1I. Baló László a fejedelemnek török ügyekről, a tö-

rök táborból . 1654. sept. 23 151 
X C V I I I . Boldvai Már ton a fejdelemnek hódoltsági adó ügyé-

ben. Székelyhíd 1664. sept. 28 156 
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XCIX. Brankovics György a fejedelemnek por ta i híreket ír. 

Dr inápoly 1664. oet. 25 161 
C. Boldvai Márton emlékirata Székelyhíd ügyében. 1664. 

nov. 13 163 
Cl. Emlékí ra t Székelyhíd megtartása ügyeken. U. o. . . 166 

CII. A nagyvezér Gligorascul vajda e l fogatásá t elrendeli. 
É r k e z e t t 1664. nov- 22 169 

CIII. Buda i Pé t e r a fe jdelemnek ugyanez ügyben. Zernyest 
1664. nov. 22 169 

CIV. Utas í t ás Sztepán Ferencznek a fejedelemtől Székely-
híd ügyében. Sza thmár 1664. nov. 25 171 

CY. Utasí tás ugyan ennek az országtól ugyan ez ügyben. 
U g y a n akkor 172 

CVII. A fe jdelem a fővezérnek ugyan ez ügyben. 1664. de-
czember 12 173 

CVIII. A fejedelem a fővezér kihajának a bujdosó moldvai 
va jda ügyében. K a t o n a 1664. decz. 14. . . . . 174 

CIX. A szul tán a fejedelemnek Székelyhíd lerontására kia-
dot t fermán. Belgrád 1670. decz 175 

CX. Kász im basa a fejedelemnek behódoltatási ügyben. Ke-
let nélkül (1664—5) 177 

CXI. Csepregi Mihály fejedelmi követ emlékirata nagyvezér-
hez a váradi behódoltatásokról . (K. n.) . . . . 178 

CXII. Pótu tas i tás a por tára küldött követnek a váradi hó-
dol tság ügyében. (Kelet nélkül, t án Páskónak.) . . 181 

CXIII. Te lek i Mihály a fejdelemnek Székelyhíd ügyében s 
más dolgokban. Sza thmár 1665. j an . 3 182 

CXIV. Ugyan az ugyan annak a váradi hódol tság ügyében. 
U g y a n annak 187 

CXV. A fővezér a fejdelemnek az oláh va jda ne je ügyében. 
É r k e z e t t Kolozsvárra 1665. jan. 4 190 

CXVI. Boldvai Márton Te lek inek Székelyhíd ügyében. Ugyan 
ott 1665. jan. 12 191 

CXVII. Pó tu tas i t ás Páskónak (kelet nélkül) 194 
CXVIII. Páskó portai követ je lentése a fe jdelemnek a nagy 

vezérrel szemben lé te iérő l -Belgrád 1665. j an . 29. . 195 
CXIX. Páskó jelentése a nagyvezér fogadásáról . Belgrád 

1665. febr. 11 198 
CXX. Páskó jelentése por ta i ügyekről. U. o. 1665. febr. 13. 201 

CXXI. Ugyan az ugyan arról . Belgrád 1665. febr . 20. . . . 208 
CXXII. A császár meghata lmazot t ja Kővár és Szamosujvár át-

adásáról . Szathmár 1665. febr. 24 210 
CXXIII. Brankovi ts György por ta i ügyekről. Drinápoly 1665. 

márcz . 5 . 211 
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CXXIV. A fejdelem a fővezérnek és t iha jának a vajdáné 

megszabadítása ügyében. 1G65. marcz. 13. . . 212 
CXXV. Páskó Kristóf a fejdelemnek a hódoltsági foglalá-

sok ügyében. Belgrád 1665. marcz. 18. . . . 214 
CXXVI. Páskó a fejdelemnek ugyan ez ügyben. Belgrád, 

1665, marcz. 20 219 
CXXVII. Csepregi Turkevics Mihály a fejdelemnek, vádolta-

tása ügyében menteget i magát. Bánfi-Hunyad 
1665. apr. 1. . . 224 

CXXVI1I. Az oláh vajda a fejdelemnek köszöni a neje ügyé-
ben tett szívességet. 1665. apr. 2 226 

CXXIX. A váradi basa a B.-Hunyad környéki hódolni nem 
akaró fa luknak. V á r a d 1665. maj . 2 227 

CXXX. Ebeni István a fejedelemnek a bánfi-hunyadi vásár-
nak török had á l ta l lett megtámadásáról . Ko-
lozsvár 1665. maj . 6 227 

CXXXI. Az oláh vajda a fejdelemnek üdvözlet. Bukurest 
1665. maj. 8 229 

CXXXI1. Páskó jelentése a fejdelemnek hódoltsági ügyekről. 
Belgrád 1665. maj . 28 230 

CXXXIII . Páskó jelentése a fejdelemnek por ta i dolgokról. U. 
o . j un . 1 232 

CXXXIY. Cserményi a fejdelemnek ugyali arról. U. o. jun. 8. 233 
CXXXV. Pótutasi tás Páskónak a vasvári béke Erdé ly t illető 

pont ja i ügyében. Radnót 1665. jun . 28. . . . 234 
CXXXVI. A fejdelem a szul tánnak a váradiak behódoltatása-

iról. U o . jun . 30 237 
CXXXVI1. Ugyan az ugyan ez ügyben a török főuraknak k. n. 238 

CXXXVIII . Cserményi Mihály a fejdelemasszonynak , portai 
ügyekről. Dr inápoly 1665. jul . 14 239 

CXXXIX. Ugynn az a fejdelemnek portai ügyekben. U. a. . 240 
CXL. Páskó Kristóf té r i tvénye a Brassóban á tve t t sze-

kérről és lovakról. Brassó 1665, jul. 20. . . . 242 
CXLI. Cserményi Mihály a fejedelemnek : Kemény János 

egy régi adósságáról Havasalföldében. Driná-
poly 1665. ju l . 20 243 

CXLIL A fejedelem a fővezérnek : ügyét kegyeibe a j án l j a 
Radnót 1630 244 

CXLIII. P a s k ó jelentése a fejedelemnek portai ügyekről. 
Oresztida 1665. aug. 10 246 

CXLIV. Cserményi a fejedelemnek : konstantinápolyi égés-
ről 1665. aug. 11 147 

CXLV. Szokolovies Hasszán a fejedelemnek ezzel leendő 
szemben lételéről. B. Hunyad 1665. ai-g. 13. . 248 
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C X L V L Paskó Kristóf a császári követnek a jenei behódolta-

tásokról. Oresztida 16G5. aug. 18 248 
CXLVII . Ugyan az ugyanannak a tö rökök Erdély ellen czél-

ba vett működéseiről. Oresztida 1665. aug. 18. . 250 
CXLVIII . Taraczközi Ferencz a fejedelemnek ; tudósitás káp-

talani kutatásairól athnamék ügyében. Szeben 1665. 
aug. 24 252 

CXL1X. Páskó jelentése a fejedelemnek portai alkodozásai-
ról. Oresztida 1665. aug. 29 354 

CL. Cserményi a fe jedelemasszonynak a portán szétosz-
tot t a jándékokról . Drinápoly 1665. aug. 29. . . 260 

CLI. Páskó a császári követnek : a tö rökök garázdálkodá-
sairól. Konstant inápoly 1665. sept . 15 265* 

CLII . Páskó a fejedelemnek. Je lentés portai alkudozásai-
ról, s a német követ kétér te lmű magaviseletéről. 
Konstant inápoly 1665. oct. 26 264 

CXIII . Az oláh va jda a fejedelemnek : oláhok erdélyi birto-
kai ügyében. Bukurest 1665. oct. 26 266 

CLIV. Cserményi a fejedelemnek, sürget i , a behódolandó 
faluk l a j s t r o m á t Konstant inápoly 1665. oct. 26. . 274 

CLV. Ugyanaz ugyanannak sürgeti az adót. Ugyan ot t . 
1665. oct. 30 275 

CLVI. Szalárdi János* a fejedelemnek adóügyben. Kolozsvár 
1665. nov. 8 276 

CLVIL Cserményi Mihály a fe jedelemnek hireliet ír. 1665. 
november 278 

CLVIII . Paskó Kristóf a fejedelemnek po r t a i ügyekben. Kon-
stantinápoly 1665. nov. 11 279 

CLIX. Emlékirat P á s k ó Kristóftól a Somlyócsehi őrség lo-
vai s székelyhídi rablás felől. Kelet nélkül. . . 286 

CLX. Páskó Kristóf a fejedelemnek por ta i ügyekről. Kon-
stantinápoly 1665. dec. 25 289 

CLXI . Cserményi Mihály a fejedelemnek portai ügyekről . 
Konstantinápoly 1665. dec. 27 294 

CLXII . Brankovics György a fe jedelemnek adóügyben. 
Konstant inápoly. 1666. jan. 11 295 

CLXTII. Cserményi a fejedelemnek, kér i haza hívását. Kon-
f s tantinápoly. 1666. jan . 12 297 

CLXIY. Ebeni István a fejedelemnek a kolozsvári őrség fize-
tése ügyében. Kolozsvár 1666. j a n . 31 298 

C L X V . Cserményi Mihály a fejedelemnek portai ügyekben. 
Konstant inápoly 16G6. febr 6 300 

CLXVI Páskó Kristóf a fejedelemnek. J e l en té s portai ügyek-
ben. Kontant inápoly 1666. febr . 6 801 
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CLXVII . Sultani fe rman a fejedelemnek. Válasz Páskó elő-

terjesztéseire. Kelet nélkül. . . . . . . . 309 
C L X V I I I . Cserményi a fejedelemnek por ta i ügyekben. Kon-

stant inápoly 1666. febr. 15 310 
C L X I X . Cserményi a fejedelemhez a ta tár khámság rá l to-

zásáról. Konstant inápoly 1C6G. marcz. 14. . . 311 
C L X X . Az oláh v a j d a Báufi Déneshez, Barcsai Ákos régi 

adósságát követeli . Borsi 1666. apr . 15. . . . 312 
C L X X L A moldvai v a j d a neje a fejedelemasszonyt üd-

vözli. Jassy 1666. apr, "28 3la 
CLXX1I. Panajo t a fe jedelemnek további szolgálatait ajánl-

j a . 1666. maj . 16 314 
CLXX1II. A nagyvezér a fejedelemnek, sürgeti az adót. 1666. 

maj. kelet né lkül 314 
CLXXIV. Egy török ur lánezot kér a kolozsváriaktól. 1666. 

(Valószinüleg tévedés.) maj. 25. 316 
C L X X V . Iiusszain aga a belső-szolnokmegyei hódoltság-

nak, inti a jobbágyokat , hogy beköltözzenek. 
Várad 1666. j u n . 8 316 

CLXXV 1. Hadzsi l lal i 1 budai csauszlar t iha ja a fejedelem-
nek. Üdvözlet . Buda 1666. jun. 26 317 

C L X X V I I . A fejedelem levelei a váradi basának, budai ve-
zérnek szabad kereskedés fennta r tása ügyében. 
1666. jun. 30 318 

CLXX.VIII. Mehemet bég a fejedelemnek. Üdvözlet és szolgá-
lata a jánlása . Szolnok 1666. jul . 11 SlQ 

CLXX1X. A budai def te rdár a fejedelemnek : a hódoltsági 
harminczadok ügyében. Buda 1666. jul . 15. . 321 

C L X X X . A nagyvezér a fejedelemnek Páskó haza bocsájtá-
sáról. Érkeze t t 1666. jun. 23 322 

CLXXXI . A fejedelem a jenei pasának : illedelmetlen liangu 
levelét visszautasít ja. Görgény 1666. aug. . . 322 

CLXXXII . Alsó János kapihiha a fejedelemnek a behódolta-
tások ügyében. Drinápoly 1666. oct. 24. . . 323 

CLXXXII I . Baló László elismervénye a por tára szállítandó 
pénzek á tvéte léről , liosnyó 1666. nov. 9. . . 325 

CLXXXIV. Kapi György Teleki Mihálynak, a behódoltafcá-
sok ellen teendő rendszabályokról. Arany 1666. 
nov. 18 325 

CLXXXV. Fleischer András a fejedelemnek a behódoltatá-
sok ügyében. Szeben 1666. nov. 24. . . . 328 

CLXXXVI. A szolnoki bég menedék levele a zsiványokat ker-
gető hódoltságiaknak. Szolnok 1666. dec. 30. . 329 

CLXXXVII . Kucsuk Mehemet tömösvári pasa tuda t j a kinevez-
TÖRÖK - M . Y G V A R K O E I EMLÉKEK. OKMÁNYTÁR V i . 3 3 



3 1 4 

Lap. 
tetését, Sebesvár ügyében kérdés t tesz. Érsek 
Újvár 1667. j a n u á r 320 

CLXXXVIII . Ugyanaz a fe jedelemnek, Zólyomi elszökése ügyé-
ben. Temesvár 1667. marcz. 23. . . . 331 

C L X X X I X . a.) A fejedelem a váradi pasának. 
b.) Rédei Ferencz : Zólyomi szökése ügyében. Ke-

let nélkül 332 
CXC. Utasitás Cserményi Mihálynak, Temesvárra kül-

dött követnek Zólyomi elszökése ügyében. Ba-
lásfalva 1667. apr . 17 334 

CXCI. a.) A fejedelem a váradi pasának a Zólyomi féle 
ügyben. 

b.) A budai def te rdárnak a kereskedők zsarolása 
ügyében. Balásfa lva 1667. apr . 17 339 

CXCII. a.) A fejedelem Vallisnak, 
b.) A fejedelem Rédei Ferencznek a Zólyomi ügy-

ben. 1667. apr . 19 341 
CXCIIL A temesvári pasa a fejedelemnek. Aján l ja szolgá-

latait a Zólyomi ügyben. Kele t nélkül. . . . 342 
CXCIV. Ugyanaz Na lácz inak ugyanez ügyben. 1667. k. n. 344 
CXCV. A fejedelem a ka jmakámnak Nemes János köve-

té t a ján l ja . 1667. apr. 27 345 
CXCVI. Dávid János kapih iha a fe jedelemnek. Jelentés a 

Zólyomi ügyben- Drinápoly 1667. maj. 6. . . 346 
CXCYII. Kucsuk basa az erdélyi kap ih ihának , hogy az ő 

kapihihájával együttesen t á r g y a l j á k a Zólyomi 
ügyet. 1667. ma j . 9 348 

CXCVIII. Dávid János je lentése a fejedelemnek a Zólyomi 
ügyben. Dr inápoly 1667. m a j . 10 350 

CXCIX. Ugyanaz, u g y a n a n n a k ez ügyben . U. o. maj. 13. 352 
CC. Ugyanaz, ugyanannak u. a. ügyben . U. o. maj. 25. 352 

CCI. Rosnyai Dávid a fejedelemasszonynak az erdélyi 
kapihiha rosz ellátásáról. Dr inápoly 1667. má-
jus 25 355 

CCII. Cserei György a fejedelemnek a Zólyomi ügyben. 
Kápolnás 1667. maj. 28 357 

CCIII. Olasz Ferencz Bánfi Dénesnek végvidéki ügyek-
ben. Somlyó 1667. jun. 7 359 

CCIV. Nemes János je lentése a fe jedelemnek a Zólyomi 
ügyben. Dr inápo ly 1667. j u n . 9 360 

CCV. Dávid János a fejedelemnek ugyanez ügyben. 
Drinápoly j u n . 10 365 

CCYI. Ugyanaz, ugyanannak ugyanez ügyben. Ugyan 
ott jun. 17 367 
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CCVII. Ugyanaz ugyanannak ugyanez ügyben. Ugyan olt. 

j un . 23 369 
CCVIII. Brankovics György a fejedelemnek ugyanez ügy-

ben, portai követ jövetelét jelenti. Rosnyó 1667. 
j u n . "28 372 

CCIX. Dávid János a fejedelemnek a Zólyomi ügyben. 
Drinápoly 1667. jul . 7 373 

CCX. A fejedelem a ka jmekámnak. Zólyomi követeléseit 
czáfol ja . Radnót 1667. jul. 18. . . . . . 374 

CCXI. A fejedelem Nemes Jánosnak. Ugyan ott ugyan a. 376 
CCXII. Boér Zsigmond a fejedelemnek a török követ foga-

dásáról . 1667. ju l . 30 378 
CCXIII. Béldi P á l a fejedelemnek, az oláh va jda ellene inté-

ze t t követelé-eit czáfolja. Bodola 1667. aug, 10. 379 
CCXIV. Szilvási Bálint hitlevele a fejedelem i rán t megtar-

t andó hűségről- Radnót 1667. aug. 22. . . . 383 
CCXY. Dávid János a fejedelemnek a váradi behódoltatá-

sokról. Drinápoly 1667. aug. 24 385 
CCXVI. Veér Mihály a gyulai begzáde'nak behódolok ügyé-

ben. Kálló 1667. sept. 8 387 
CCXYII. A fejdelem a kajmekámnak a Zólyomi ügyben s a 

fővezér kapi t ihájának kéri levele beadását . Rad-
nót 1667. oct. 9 388 

CCXVIII . Inczédi Pé te r a fejdelemnek híreket ír. Drinápoly 
1667. oct. 9 391 

CCXIX. A fejedelem a ka jmekámnak Zólyomi ügyében. 
Kele t nélkül . . 391 

CCXX. A fe jdelem Nemes Jánosnak portai e l já rása ügyé-
ben. 1667. oct. 30 . . . . 392 

CCXXI. A fejdelem a ka jmekámnak Zólyomi ügyében. Fe-
he'rvárott 1Ö67. nov. 8 393 

CCXXII . Alsó János a fejedelemnek a Zólyomi ügyben, Dri-
nápoly 1667. nov- 21 394 

CCXXIII . Zólyomi Miklósné a fér jének, kéri, hogy jőjön be. 
Huszt 1667. nov. 23 395 

CCXXIV. Tunyogi György Zólyominak Huny ad és Gyalu 
megadása ügyében. V. Hunyad 1667. nov. 25. . 396 

CCXXY. A várad i pasa a fejedelemnek határ rablás ügyében. 
Várad 1668. jan. 23. 397 

CCXXVI. Erdé ly i főurak kezes levele a Zólyomi féle ügyben 
vádolt Bethlen Domonkos mellett. Bábolna 1668. 
febr. 10 398 

CCXXVII . Bethlen Domonkos tér i tvénye ugyan ez ügyben. 
Déva 1668. febr. 11 40£ 

3 3 * 
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CCXXVIll A moldvai vajda a fejedelemnek, t oka j i bort kér. 
Jassy 1668, feb- 24 404 

CCXXIX. A pesti nazurbég a fejedelemnek kereskedelmi 
ügyben. Buda 1668. marcz. 21 405 

CCXXX. Székely Mózes a fejedelemnek porta i ügyekben. 
Drinápoly 1668. apr. 2 407 

CCXXXI. Ali pasa budai def terdár a fejedelemnek barátsá-
gos összeköttetés ügyében. Buda 1668. apr. 4. . 408 

CCXXXII. Székely Mózes a fejedelemnek portai ügyekben. 
Drinápoly 1668. apr. 8 410 

CCXXXIII. Ugyanaz ugyanannak hasonló ügyében. Ugyan 
ott 1668. apr. 28 411 

CCXXXIV. Voiensky Szaniszló, Rákóczy Ferencznének Gyön-
gyösi követsége ügyében. Karnionia .1668. apr.30. 412 

CCXXXV. Székely Mózes a fejedelemnek a Sebesvár épitése 
ügyében. Drinápoly 1668. maj. 4 413 

CCXXXVI. Budai pasa levele a végek pusztí tása ügyében. 
(Hely nélkül.) 1668. maj 415-

CCXXXVII. Bánfi Dénes, Serédi Benedeknek szolgálatját 
a j án l j a , Fehérvár 1668. maj. 4. . . . . . 417 

CCXXXVIII . Kapi György votuma a török rablások ügyében. 
Arany 1668. maj . 22 418 

CCXXXIX. Fleischer András Sebesvár elpusztítása ügyében. 
Szeben 1668. maj . 24 419 

CCXL. Béldi Pá l ugyan ez ügyben. Bodola 1668. maj. 25, 420 
CCXLI. Bánfi Zsigmond ugyanez ügyben. Szent-Iiirály 

1668. maj. 27 42.1 
CCXLII. Kapi György a fejedelemnek határszéli ügyekben. 

Arany 1668. maj. 27 422: 
CCXLIII. Bethlen János minutája a Sebesvár ügyében Íran-

dó levélről. Fehérvár 1668. maj. 28. . • . . 424 
CCXLIV. Voiensky Rákóczynénak az] ottani királyválasz-

tásról. Karnionia 1668. jun. 18 425 
CCXLV. Haller János votuma Sebesvár ügyében. Szent 

Pá l 1668. jun. 23 426 
CCXLVI. Az oláhországi v a j d a a fejedelemnek egy elszö-

k ö t t falu ügyében. 1668. jul. 21 427 
CCXLVII. Székely Mózes a fejedelemnek por ta i ügyekben. 

Drinápoly 1668. aug. 22 428 
CCXLVIII. Nádasdy Ferencz, Nagy Ferencznek török hírek-

ről. Kőhalom 1668. sept. 3 429 
CCXLIX. A fejedelem a ta tár khámhoz küldi Kónya Bálin-

tot rabok ügyében. (Hely nélkül.) 1668. sept. . 430 
CCL. Bánfi Dénes a Károlyi Lászlónak határszéli dú-

lásokról. Fehérvár 1668. nov. 1 431 
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CCLI. Ugyanaz ugyanannak ugyanez ügyben. G-yalu 1668. 

nov. 4 431 
CCLII- Bánfi Dénes utasítása a várad i basához hódoltatási 

ügyben küldött követe számára. Kolozsvár 1668. 
nov. 20 432 

CCLIII. Haller János votuma a fejedelemnek tatárkövetség-
ről. Szent Pál 1668. nov. 21 437 

CCLIV. A váradi pasa Bánfi Dénesnek felel Boldvai követsé-
gére. Várad 1668. dec. 4 438 

CCLV. Székely Mózes a fejedelemnek portai ügyekben. Ka-
livia 1668. decz. 10 439 

CCLVI. A fejedelem egyik szomszéd pasának illetlen leve-
lét visszautasít ja. Fehé rvá r 1669. jan. 31. . . . 441 

CCLVII. A váradi pasa a fe jedelemnek határszéli villongá-
sokról. Vá rad 1669. febr . 3 442 

CCLVIII . Apafi Bánfi Dénesnek a sebesvári ügyben. Alsó Ko-
mána 1669. marcz. 24 443 

CCLIX. a.) A fejedelem a budai pasának Eperjesre a delega-
t ióba küldendő követek ügyében. Fogaras 1669. 
apr. 15. 

b.) Ugyanaz egy más pasához ugyanez ügyben. U. 
o. ugyanakkor 444 

CCLX. A fejedelem a ka jmekámnak ugyanez ügyben. Fe-
hérvár 1669. maj. 8 447 

CCLXI. A ka jmekám a fejedelemnek a sebesvári ügyben. 
Érk. 1669. maj. 12 . 4 4 8 

CCLXII . Zólyomi a feleségének panaszol ja , hogy megakar ták 
mérgezni. Konstantinápoly 1669. jun. 23. . . . 449 

CCLXIIL Bánfi Zsigmond votuma egy török fogoly ügyében. 
Szentki rá ly 1669. jul . 13 450 

CCLXIV. Béldi P á l votuma portai ügyekben. Bodola 1669. 
jul . 14 451 

CCLXV. Bethlen F a r k a s votuma a fogoly török ügyében. 
1669. ju l . 14 453 

CCLXVI. Haller J ános votuma ugyanaz ügyben. Szeben 1669. 
jul. 15 453 

CCLXVII . Bethlen János a fejedelemnek híreket küld. Kassa 
1669. ju l . 24 454 

CCLXVIII . A váradi pasa a fejedelemnek a határszéli dúlások 
ügyében. Várad 1669. aug. 4 455 

CCLXIX. Jelentés török hadi ügyekről . Körmend 1669. (He-
lyesebben 1664.) aug. 10 456 

CCLXX. Bánfi Dénes a fejedelemnek Károlyi panaszai ügyé-
ben. Örményes 1669. aug. 10 459 
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Lap. 
CCLXXI. A fejedelem a budai vezérnek hódoltsági ügy-

ben. Szamosujvár 1669. aug. 23 460 
CCLXXII. Levelek a portai adó beszolgáltatása alkalmá-

val . 1669. oct. 1 461 
CCLXXIII . a.) b.) c.) A fejedelem török főu raknak Rozs-

nyai Dávid követé t a ján l ja . Alvincz 1669. 
oct. 8 463 

CCLXXIV. Bánfi Dénes votuma özv. Rákóczyné jószág-kö-
vetelése ügyében. Gyalu 1669. dec. 30. . . 466 

CCLXXV. Hunyadmegye tisztsége je lentése Halmágy 
megraboltatása ügyében. 1670. j a n . 9. . . 469 

CCLXXVI. A fejedelem Bethlen Farkas t országgyűlésre 
h iv ja . Fogaras 1670 jan . 12 471 

CCLXXVII. P a n a j o t a fejedelemnek Rozsnyai követsége 
ügyében. Kandia 1670. febr. 6 472 

CCLXXVIII . Hal le r János votuma a fejedelemnek, a római 
császárnak a felkelők ügyében, s a szul tánnak 
hódoltsági ügyben küldöt t követei i ránt . Szt. 
P á l 1670- apr. 2 472 

CCLXXIX. Bánfi Dénes votuma a fejedelemnek ugyanez 
ügyben. Gyalu 1670. apr. 2 473 

CCLXXX. Béldi P á l votuma a fejedelemnek ugyanez 
ügyekben. Uzon 1670. apr. 2 477 

CCLXXXI. Rédei Ferencz votuma a fejedelemnek ugyanez 
ügyekben. Gyógy 1670. apr. 3 479 

CCLXXXH. Egy portai fejedelmi megbízott a fejedelemnek 
portai ügyekben. Thessalonica 1670. apr. 9. 480 

CCLXXXIII . A lippai agák a fejedelemnek egy töröktől el-
ve t t holmikat követelnek. Érk. 1670. apr. 20. 482 

CCLXXXIV. D u k a moldvai va jda a fejedelemnek, káros em-
berek ügyében. Jassy 1670. apr. 21. . . . 483 

CCLXXXV. Bánfi Diénes a fe jedelemnek egy a por tá ra a ján-
dékozott ló felől. Bonczida 1670. ma j . 7. . 484 

CCLXXXVI. U g y a n az határszéli ügyekben. U. o. maj . 9. . 484 
CC LXXXVn. Rákóczy Ferencz a magyarországi fölkelés 

ügyében. Pa t ak 1670. maj. 13 485 
CCLXXXVIH. Bojér János portai ügyekben. Drinápoly 1670. 

maj . 14 483 
CCLXXXIX. Utasí tás Baló László portai követnek. 1670. má-

jus 27 488 
CCXC. Bánfi Dénes a fe jdelemnek hódoltsági ügyben. 

T ó h á t 1670. ju l . 22 491 
CCXCI. A moldvai va jda egy kezes ügyében. Jassy 1670. 

ju l . 28 492 
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Lap. 
CCXCII. Apafi Balónak a bujdosók ügyében. Radnó t 1670. 

ju l . 31 493 
CCXCIII. A moldvai vajda a fejdelemnek adóssági ügyben. 

J a s s y 1670. aug. 11 494 
CCXCIV. A budai vezér a fe jdelemnek a magyarországi ügy-

ben. Buda 1670. sept. 6 495 
CCXCV. A fejedelem útasi tása egy portai követnek. 1670. 

sept . 25 497 
CCXCYI. Zólyomi levele Károlihoz sérelmei ügyében. Kon-

stantinápoly 1670. nov. 1 499 
CCXCVII. A fejedelem levele egy névtelenhez a magyarországi 

ügyekről . Fehérvár 1670. dee. 12 500 
OCXCVIII. Húszain jenei pasa hódoltsági ügyben 502 



Hibaigazítás. 
9-ik lap felül 10-ik sor m a g a m helyett olvasd m a g a 

78-ik lap felül 11-ik sor m a g n a m helyett olvasd n u n q u a m 
10 t-ik lap alól 8-ik sor M o l d v a i helyett olvasd B o 1 d v a i. 



MONUMENT A HUNGÁRIÁÉ HISTOEICA. 
A 

MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK 
Á T N É Z E T E . 

ELSŐ OSZTÁLY: OKMÁNYTÁRAK. 
MAGYAR TÖRTÉNELMI" OKMÁNYTÁR, á b r ü s s e.l i országos 

levéltárból és a burgundi könyvtárból. Összeszedte s lemásolta Hatvani 
Mihály ( H o r v á t h M i h á l y ) . I. KÖT. 1441—1538. Pest 1857. XXI és 
3 8 7 . - II. KÖT. 1538—1553, Pest, VIII és 367 1,— III. KÖT. 1553—1608. 
Pest 1859. VIII és 324 1.— IV. KÖT. 1608-165*4. Pest 1859.VIII és 323 1. 
I. Ferdinánd kir. hasonmásolt levelével. — Monum. Diplwi. I—IV. kötet 

MAGYAR TÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR , í o n d o ii i könyv- és 
levéltárakból. Összeszedte és lemásolta S i m o n y i E r n ő . 1521—1717. 
Pest 1859. VII és 318. 1. — Monum. Diplom. V. kot. 

ÁRPÁDKORI ÚJ OKMÁNYTÁR (Fejér György Codex Diplomati-
eusának folytatása). Közzé teszi W e n z e l G u s z t á v . I. KÖT. 1001 — Í235 
és Függelékül : Kritikai jegyzetek Fejér György „Codex Dipl. Hungáriáé 
Ecclesiastícus el Cicilisu cziinű munkájánnk az árpádi korszakot illető része 
felett. Pest 1860. XLII és 405 1. — II . KÖT 1234—1260. és Függelékül. 
Az Árpádkori Új Okmánytár és a kapcsolt országok okmányai. Pest 1861 
XIX. és 402. 1. — III. KÖT. 1261—1272. s Függelékül: Olaszhon levéltárd 
a magyar történelem szempontjából. Pest 1862. XV és 363 1. — IV. KÖT' 
1272-1290 . Pest 1862. XX és 414 1. V. KÖT. 1290—1301. és Függe-
lékül : Thein er Ágoston „Vetera Monumenta Historic a Hungáriám Sacr'am 
illustrantia" czimü munkájáról. Pest 1864. XXI és 336 1. — - VI. KÖT. v. a 
második folyam I. kötete: 890—1235. Pest 1867. XXXVI és 578 1.— 
VII. KÖT. v. a második folyam II. kötete: 1235 -1260 . Pest, 186'J-
XXVI és 561 1. — VIII. köt. vagy a második "folyam III. kö t e t e : 
1261—1272. Pest 1870. XXII .^s 479 1. — Monum. Diplom VI—XTIL köt. 

ALVINCZI PÉTER OKMÁNYTÁRA Erdély visszacsatolása felett 
a m. királylyal folytatott alkudozások történetéhez 1685—8*8. Közzé tette 
S z i l á g y i S á n d o r * . I. kötet. VI és 421 l.r — II. köt. 338 és LVIII." 
— M o n u m. D i p l o m . XIV. XV. kötet. 

Ezen"kötetek sorába fel vannak véve, s egymás utón sajtó alá adat-
nak : az Árpádkori Ú) Okmánytámak egyelőre,még négy kötete: a Milánói 
Itl. Okmánytár, két kötetbén. Beatrix királyné Levelestára, két kötetben. ' 

MÁSODIK OSZTÁLY: ÍRÓK. 
- . SZERÉMÍ GYÖRGY, II. Lajos és János "királyok házi káplánja 

EMLÉKIRATA MAGYARORSZÁG ROMLÁSÁRÓL. 1484—1543. Közli 
W e n z e l G u s z t á v . Pest 1857. XXXIV és 410 1. — Monum. Script. I. köt. 

. VERANCSICS ANTAL, m. kir. helytartó, esztergáim érsek-ÖSSZES 
MUNKAI, közli S z a l a y L á s z 1 .ó (1 — 7.) és W e n z e I G u s z t Lv {&.) 
I. KÖT. Történelmi dolgozatok deák nyelven. Pest 1857. XX. és 370 1. — 
II. KÖT. Történelmi dolgozatok magyar nyelven," és Vegyesek. Post 18ó7. 
XV és 321 1. — HÍ. KÖT. Első portai követség 1553—1554. Pest 1858. 
XII és 463 1. — I V . KÖT. 1555—l557.Pest 1859. XÍ és V. 10 l 1.— V.KÖT. 
Második portai követség 1567—1568. Pest. 1860. VIII és 396 1. - VL KÖT. 
Vegyes Levelek 1538—1519. Pest 1860. VI és 373 1. — VII. KÖT. Vegyes 



Levelek 1549—1559. Pest 1865. VI és 369 1. — VIII. KÖT. Vegyes Leve-
lek 1559—1562. Pest 1868. XIV es 399 1. — IX. KÖT. Vegyes Levelek 
1563—69. Pest 1870. VI és 315 I. — Monum. Script, 27— VI. IX V. 
XIX. -XX. kötet. : . 

GR. ILLÉSHÁZY ISTVÁN .ádor FÖL JEGYZÉSEI 1592-1603. és 
HÍDVÉGI MIKÓ FIJRKNCZ HISTÓRIÁJA 1594—1613. BÍRÓ SÁMUEL 
folytatásával (ós két Függelékkel : Enyedi Pál Énekéből 1598—1601. és 
okmányok Mikóhoz és Illésházyhoz). Közli K a z j n e z y Gábor . P-. 1863. 
X és 331 l. Monum. Script. VII. höt. 

. _ . KOZSNYAY DÁVID. Ka utolsó török deák, TÖRTÉNETI MARAD-
VÁNYAI. Összeszedte s jegyzetekkel, oklevéltárral kísérve kiadta S z i l á -
g y i S á n d u r. Pest 1868. 462 1. — Monúm. Sctipt. VIII. köt. 

ALTORJAI B. APOR P É T E R MUNKÁI. Közli K a z i n c z y G á b o r 
Lusns Mundí. Synopsis mutationum notabiliorúm aetate mea in Transylva-
nia, et progressus .vitae meae. Metamorphosis Transylvaniae [ez magyarul] 
CSEREI MIHÁLY Pótlékai és Megjegyzéseivel). Pest 1863. X és 4S4 1.. 
Monum. Script. XI. köt. 

BRUTUS JÁNOS MIHÁLY magyar kir. történetíró MAGYAR HIS. 
TÓRIÁJA 1490-1552. A ra..kir. egyetemi könyvtár eredeti kéziratából, 
szerző életével közli To 1 d y F e r e n c i ; . I. KÖT.-Második Ulászló ország 
lata, hasonmással. Pest 1863. CIX és 461 1; — II . KÖT. Második Lajos 
trónra léptétől 1537-ig. Pest 18-67. IX és 495. 1. —' I I I . KÖT.'1537—1552 
Brütus elveszett XIV—XX. könyveinek töredékei l£71-ig, és Magyarokhoz 
írt Levelei (sajtó alatt). — Monum. Script. XII. XIII. XIV. köt. 

GHYMESI FORGÁCH FERENCZ nagyváradi püspök MAGYAR 
HISTÓRIÁJA 1540—1572. F o r g á c h S i m o n é a ' l s t v á n f i M i k l ó s 
Jegyzéseikkel és Forgáeh Ferencz kisebb irataival együtt. A lig. Eszterházy-
féle. kéziratból közli M a j e r E i d é l ; bévezette T o 1 d y F e r e n e z . Pest-
1866. LXXXVIII és 555 1. — Monum. Script. XVI. köt: 

BARONY AI DECSI JÁNOS MAGYAR HISTÓRIÁJA 1592—1598. 
A szerző él'etével közli To U ' y F e r e n e z . Pest 1866..LXXX és 328 1. — 
•Monum. Script. XVII. köt. * ' " 

KÉSMÁRKI TÖKÖLY IMRE NAPLÓJA 1 6 7 6 - 78 évekből. Közli 
T o r m a K á r o l y . Pest 1866. X l l és 199 1. — Monum. Scrip. XVIII. köt. 

KÉSMÁRKI TÖKÖLY IMRE NAPLÓJA 1689. évből; ugyanennek 
Leveleskönyve 1694; Dolíai Zsigmond Naplója 1686; Sándor Gáspár, Bay. 
Mihály és András, meg Balogh László Naplóik 1694-böl. K ö z l i ' T h a l y 
K á l m á n . Pest 186*. 2 részben XXXII és 784 1. — Monum. Script. 
XXIII. kot. • -

KÉSMÁRKI TÖKÖLY IMRE NAPLÓJA 1693—94. évekből. Az 
eredeti kéziratból közli N a g y I v á n . Pest 1863. VIII és 701 lap. — 
Monum. Script. XV. köt. 

Sajtó alat t : KRITOBÍFLOSZ, az utolsó byzanti történetírótól II . Me-
iiemet Élete, görög ül és magyarul, 2 köt. Dethier Antal és Szabó Károlytól. 

VERANCSI CS ANTAL Összes Munkái Wenzeltöl, X. köt. 
SZAMOSKÖZI ISTVÁN fenmaradt Történeti Munkái, 3 kö' . Toldy 

FerencztőL * 
ÁRPÁDKORI ÚJ OKMÁNYTÁR, IX. kötet. 
LONDONI MAGYAR OKMÁNYTÁR. S i m o n y i Ernőtől. II. k. 

Pest. Nyomatott az „Athenaeum" nyoma, 1871. -
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