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5l. ACADEMIA’ \
V KÖNYVTÁRAJ

ELŐSZÓ.
A magyar történetírás nagy köszönettel tartozik 

a gróf Teleki-családnak (s különösen a két Sámuel 
és Miklós grófoknak), hogy marosvásárhelyi levél
tárát a történelmi kutatás számára megnyitotta. Nem 
szólok a levéltár sok száz éves régi iratairól, csak is ama 
nevezetes 30 éves korszakról 1GGO-tói 1G90-ig, mely
ben Teleki Mihály Erdély ország akkori hires állam- 
férfia szerepelt.

E korszakba esik a hős gróf Tököly Imre 
fellépése, magasra szállása és lehanyatlása is, melyet 
eddig, a sűrűén közlött történelmi adatok daczára is 
csak nagyjában úgy szólva csak egy oldalról nézve 
ismertünk, mig a levéltárnak e két kötetben foglalt 
adatai úgy szólva a lélektani fejlődés processusába 
vezetnek be, s kidomborulva állnak élőnkbe a »bujdo
sók« történeti képének eddig csak borongás ködbe 
burkolt életteljes alakjai.

Es e korszakot, melyben Erdély mint önálló 
fejedelemség megszűnt szerepelni, de egyszersmind 
a pogány török protectiótól megszabadulva, ismét 
szorosabban a magyar királysághoz csatlakozott 
s kétoldalú alapszerződések által megállapította az 
erre következendő 150 évnek politikáját, csak futtá
ban, csak nagyjából lehet ismerni a gróf Teleki 
család levéltára nélkül, annak teljes felhasználásával
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pedig semmi sem marad homályban s minden rész
let a maga igaz valóságában domborodik ki szemeink 
előtt. — Nem hiába való udvariaskodó beszédképen 
mondom tehát, hogy a Teleki család levéltárának 
megnyitása eseményt képez a magyar történetírás 
folyamában. Nem tudhatom : mi volt oka, hogy e levél
tár oly sokáig, az ősiség eltörlése után is mintegy 
harmincz évig oly féltékenyen őriztetett, de azt tudom, 
hogy mind a család jelen élő tagjainak s mind a múlt 
időkben szerepelt tagjai dicsőségének többet használt 
a legközelebbi három év, mint használtak volna szá
zadok, melyek alatt zárva tartatott volna.

A történetirásban legbecsesebb s legdrágább 
dolog az igazság, a ki ezt megszerzi, kimutatja és 
közzéteszi, az emberiség előhaladásának tesz szolgá
latot. A ki elzárja, elhallgatja vagy idegen elemek 
szolgálatára kényszeríti, kontár-munkát végez.

Csaknem természetesnek mondhatjuk, hogy 
midőn a m. t. akad. történelmi bizottságának és a m. 
történelmi társulatnak tagjai először léptek az ódon 
levéltár csarnokaiba, s először vették kezökbe a tárgy
mutató foliánsokat, tekintetűk azonnal ama gazdag 
adatok felé fordultak, melyek a bujdosók történetét 
uj fényben látszottak felmutatni s eddigi adataink 
olaj fénye helyett, az ujdivatu villany-fény szolgála
tával kínálkoztak.

Akadémiánk szokott jó érzékével, tapintatossá
gával és bőkezűségével adta meg az eszközöket 
Szilágyi Sándor jeles tudósunknak, a kutatóbizottság 
elnökének, hogy a merőben uj és eddig teljesen 
ismeretlen adatokat tartalmazó okiratokat lemásol
tassa, mi megtörténvén, Szilágyi Sándor terhes elfog-
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laltatásai miatt és ajánlatára, a t. bizottság által-alól 
Írott bizatott meg e becses iratok sajtó alá rende
zésével.

A mű két kötetet fog tenni, az első im a t. olvasó 
közönség kezei közt van s tartalmazza gróf Tököly 
Imre leveleit I. Teleki Mihályhoz, II. Apafii Mihály 
erdélyi fejedelemhez és III. különböző egyénekhez; 
a második kötet tartalmazza I. Apaífy Mihály erdélyi 
fejedelemnek leveleit gróf Tököly Imréhez, Teleki 
Mihályhoz stb. II. A bujdosók hivatalos okiratait és 

es levelezések és más iratokat, 
zzel tán be is fejezhetném az előszót, ha csak 

annak a nehány szakembernek Írnék, kik a bujdosók 
történetét az eddigi adatok nyomán teljesen ismerik, 
minthogy azonban e művet első sorban az olvasó 
nagy közönség számára kívántam közrebocsátani, nem 
fogják rósz néven venni, ha anélkül, hogy a bujdosók 
történetének pragmatikus megírásába bocsátkoznám, 
egyetmást elmondok e történetből, különös tekintettel 
ama körülményekre, melyeket csak is ez itt közlött 
adatok feltalálása után lehetett körülményesen meg
tudni.

Akadémiánk eddigi kiadványaiban is nagy tért 
foglal el a Tököly-irodalom, a mennyiben már 
három kötet látott napvilágot —- melyek a kurucz 
fejedelem egész életén át folytatott »Naplójának« 
három különböző időre eső részeit foglalják magokba.

Az első részt közzétette Torma Károly s ez tart 
1676-tól 1678-ig.*) A második részt közzétette Thaly 
Kálmán, a napló e része tart 1689. junius 17-től

*) Magyar Tört. Emlékek. Második osztály írók. XVIII kötet 
Fest, 1866. Az akadémia tört. bizotts. ktadványai.

III. Vegy 
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ugyanazon év szeptember 25-éig. *) A harmadik részt 
közzétette Nagy Iván s ez magába foglalja az 1693. 
és 1694-ben irt naplójegyzeteket.**)

E feljegyzések közt minden tekintetben legér
dekesebb az 1676. november 28-ánkezdődősaz 1678. 
május 15-ig terjedő részlet, mely az ifjú hősnek nyil
vános pályára lépését tárgyazza s egészen eltérőleg 
adja elő, mint azt közkézen forgó történeti műveink
ben olvassuk.

Tökölyt általában úgy szokták feltüntetni mint 
egy romantikus hőst, kit a mint fellépett, azon
nal mint tökéletes lényt, nagy katonát, vezért, nép
szerű és okos politikust a bujdosók közakarattal és 
lelkesülten örök fővezérül választottak.

Pedig fellépése után több hosszú év telt el, inig 
a bujdosó végbelieknek egy részét rábírta, hogy őt 
vezérüknek fogadják.

Mint gazdag árva fiú, természetesen sok hízel
géssel vették körül már gyermekkorában s ő a mel
lett, hogy eleven képzelődéssel tekintett a világba 
s magát meglehetős nagyra tartotta, sokat is tanult 
és bíráló elmeéllel is rendelkezett. Heves, hirtelen 
lobbanó véralkata volt, de ha csak egy "kis idejevolt 
aHdcsíTlapöclasra, hoszszas kitartást és türelmet fejtett 
ki a meghunyászkodás és alázatossággyakorlásában. 
Az idők szerint gazdag volt s magával hozva az apai 
kincsek egyrészét Erdélybe (1671-ben) s itt is szép 
jövedelmeit négy-öt év alatt meggyüjtve, tömött

*) Ugyancsak a Magy. Tört. Emlékek XXIII. kötete. Pest 
1868. E terjedelmes kötetben több e korra vonatkozó iratok 
is foglaltatnak.

**) E kötet más kettőt megelőzte, mert az akadémia ugyan
azon kiadványai közt már 1863-ban megjelent.
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volt erszénye, midőn először f i 7 5-ben. 18 éves 
korában a bujdosók közt megjelent — bogy a 
bujdosók egy része már korábban megjelent nála 
részint enni-inni, részint koldulni, azt talán monda
nom sem kell. Absolon Dániel, a tudós és politikus 
volt nevelője— de oly csodálatos józan alkotásuvolt 
koponyája, hogy sem a tudósok schemái nem tették 
tudákossá és pedánssá, sem a folytonos hízelgés nem 
tette bábbá s rabszolgájává másoknak.

Az ő öntudata mindig élénk maradt s egész éle
tében mindig a maga esze után járt. Még csak 12 
éves volt, midőn Telekinek eperjesi tanuló korában 
irta, »ha volna szándéka Kdnek, meglátogassa gróf 
uramat ő ngát (t. i. atyját, gróf Tököly Istvánt) 
nagy szeretettel kérem az én itt való szállásomat se 
kerülje el, nagy jó szívvel látom Kdét.« 14 éves ko
rában már Teleki is ir hozzá levelet s tractál vele az 
ügyekről — igy aztán 18 éves korában lehete csa
patvezér s húsz éves korában beülhete a tanácsba.

Mindazáltal, mikor Apaffy 1677. október havá
ban elhatározta, hogy mig a portáról resolutiója jö
het és mig Teleki Mihályt is újból kiküldhetné, hogy 
a hozzá való ragaszkodás el ne veszszen s a francziá- 
val kötött szerződésnek is eleget tehessen, a maga 
képében a bujdosók közé vezérnek Tökölyt küldi 
ki; senkinek se kellett. Szórta a pénzt, napról-napra 
adta a gazdag ebédeket, vacsorákat, de egy kapitány 
sem volt hajlandó úgy csatlakozni hozzája, hogy mint 
vezérnek neki engedelmeskedjék.

Wesselényi Pál meg se várta, nála nélkül ment 
a francziák elibe. A következő hónapokban egyesült 
Wesselényi Pállal s együtt járkáltak le s fel a vége
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ken. De arról, hogy Wesselényit a kuruczok elhagyva, 
Tökölyt ismerjék fővezéreknek, szó sem volt.

Természetes, hogy az 1670-ik év után beállott 
üldözésben elpusztult gr. Tököly István fiának volt 
népszerűsége s anyai és Rédei Ferencztől örökölt 
jószágai kezén lévén, volt vagyona is ; az is bizonyos, 
hogy a bujdosók, kiknek legnagyobb része a nemes
ség legalsó osztályából származó hadnagyokból, ka
pitányokból állott, örömmel látta maga közt a szép 
s gazdag gróf urfit, de a vezérségről bizony szó se volt 
s az ő első kikiáltatása 1678-ban a mily tökéletlen 
vala, épen oly sok cselszövény eredménye volt.

Telekinek a bujdosókkal az volt terve, hogy 
ügyök az ő kezében központosuljon, ő legyen a jó 
pártfogó, a vezér, a minden s ő használhassa e jó 
kardos csoportot, amire akarja — de mindenek előtt 
útjában állott Wesselényi Pál egy, ha szabad úgy szó
lam, republicanus természetű szabadsághős, ki min
denben merő ellentéte volt Telekinek. Telekinek 
minden érdeke személyes volt a bujdosók ügyében, 
legfeljebb, hogy Erdélyt mint olyant tartotta szem 
előtt. Wesselényinek még eddig semmi némű személyes 
érdeke sem került elő, neki, ki már 1669-ben har- 
czolt I. Rákóczi Ferencz alatt, csupán az ügy győ
zelme feküdt szivén, még Erdély érdekét is aláren
delte ama nagy ügynek, melyet még Zrínyi Miklós 
és Wesselényi Ferencz kezdtek volt meg s melynek 
képviselőiül most a bujdosókat tekintette. Wesselényi 
Pál tiszta jellemű és fanatikus kuruez volt. Ily 
ember természetesen útjában állott Telekinek, a 
nagy politikusnak. Teleki tehát minden bizonynyal / 
azért pártfogolta mindenképen a Tököly szereplését, j
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hogy ezáltal Wesselényit akarta megsemmisíteni vagy 
legalább megbénítani.

Közbe legyen mondva, nem tudom, bogy Teleki 
egész életében érzett-e s tapasztalt-e nagyobb csaló
dást, mint ez eljárásában, mert azt látjuk az esemé
nyek folyamából, bogy Tököly csakugyan legyőzte, 
leigázta Wesselényit, de egyszersmind Telekin is 
felül kerekedett s a magyarországiakkal, a lengyel 
és francziákkal való kaczérkodásait teljesen tönkre
tette. Mire a legközelebbi következés az volt, bogy 

I Teleki halálos ellensége lett Tökölynek, Wesselé
nyi pedig úgy vevén észre, bogy Tököly csak
ugyan hatalmasabb egyéniség mint ő s ugyanazon 
czélok elérésére tör, sok éven át híven szolgálta őt, 
még akkor is, mikor a véres szájú kuruczok leg
nagyobb része már mind császári zablát mardosott.

Még egy körülményt kell felemlítenem s ez az, 
hogy történetíróink Cserei és Bethlen Miklós után 
híven feljegyzik, hogy Teleki Tököly Imrére fő
ként azért haragudott, mert Anna nevű leányának, 
már akkor özvegy Apaífy Miklósnénak a jegygyűrűt 
viszszaküldötte. Erre nézve megjegyzem, nem való
színű, hogy Tököly Apaífy Miklósnét valaha ünne
pélyesen eljegyezte volna. Mert e körülményről sem 
a Tököly leveleiben és a legkissebb aprólékossá
gokra kiterjedő naplóiban, sem a Telekitől maradt 
iratokban soha egy árva szó sincs téve. Egyetlen 
egyszer említi Tököly az Apaífy Miklósné nevét 
1677. julius 5-én, igy Írván. »Hétfő. Teleld uram, 
leánya Apaffy Miklósné aszszonyom betegsége miatt, 
bejövetele holnapra maradván« udvarnál levő magyar- 
országi urakkal, franczia követtel stb. az én szállásé-
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mon tartánk együtt conferentiát. Másnapról aztán 
írja »Kedd. Teleki uram is beérkezik jó reggel« t. i. 
Radnótra. *)

Valószínű tehát, hogy a mulatni nagyon szerető 
ifjú Tököly — minthogy naplója szerint minden 
ebédnél s vacsoránál nagyot ittak és igen gyakran 
tánczoltak, tán többet tánczolt vagy enyelgett a fia
tal szép özvegygyei mint más nővel s ebből valami 
hímet vart a mende-monda, mit a Teleki ellenségei: 
Cserei s Bethlen szívesen tovább mondtak, de ünne
pélyes megkérésnek, eljegyzésnek és gyűrű viszsza- 
küldésnek legkisebb nyomára sem lehet akadni.

Aztán Telekinek sokkal több esze volt, liogysem 
politikájának ily dolgokból vessen fundamentumot. 
Volt neki oka elég a későbbi időben, a miért Tö- 
kölyt gyűlölje, nem kellett oda efféle szerelmes 
história. '

Az első, mint fennebb mondám, az volt, hogy 
Tököly a kurucz ügyet egészen elkaparta Teleki 
elől, a másik az, hogy mikor Tököly némi hajlamot 
mutatott a német császárral való egyezkedésre, Teleki 
nxég akkor mindig ellensége volt ez eszmének s fe
nyegette Tökölyt, hogy ha ezt teszi, erdélyi jószá
gait confiscálják; mikor pedig Tököly igazán ál
landó híve lett a töröknek, Telekinek már akkor 
felnyíltak a szemei mind a francziák csalfa politiká
jával szemben, mind pedig arra nézve, hogy a tö
rök hatalomnak a közép-európai tartományokban 
vége már.

Épen azért csodálatos, hogy Theököly levelei 
Telekihez 1668-tól kezdve 1687-ig mindig a szerető

*) A Torma Károly által közlött Naplórészlet. 48-ik lap.
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rokonság, bizonyos alázatos tisztelet és benne liely- 
zett hittel, bizodalommal vannak Írva — vannak 
ugyan öszszezördüléseik már 1677-től kezdve, de 
minden gyűlölet nélkül s mindannyiszor kibékülnek, 
s lia az erdélyi udvar meg-megliaragszik is Tö- 
kölyre, a levelezésekből az jön ki, hogy mások rágal
mazták a fejedelem előtt, de Teleki védelmezte s ez 
igy tart, e csodálatosan változó korszak minden fázi
sán keresztül. Az ember önkény telenül kérdi, hát nem 
ismerte-e Tököly Telekit ily lioszszú időn át, vagy 
csak akkor, midőn Zernyestnél a csatatéren szembc- 
állottak? Vagy már akkor, midőn a törökkel meg
akarta mérgeztetni? de ha ismerte, hogy tudtak éve
ken át oly érzelmesen levelezni egymással? Hogy 
irta Tököly lioszszú éveken át: »Ajánlom Kdnek 
mint bizodalmas uramnak, bátyámnak köteles kész 
szolgálatomat. Kd kész szolgája, öcscse, szolgáló 
atyjafia gróf Tököly Imre? még 1686-ban is, mi
kor pár napra reá Erdélyből is kiűzték az Apafiy 
sergei ?

Úgy hiszem, mindkettő jól ismerte egymást s 
mindkettő elég nagy mester volt a színlelésben és 
tettetésben.

Tököly pályáját helyesen osztotta Thaly Kál
mán három részre, az általa közlött napló-részlethez 
irt élőbeszédében mondván: Az első korszak Theoköly 
gyermek és ifjúkora, születésétől 1657-től a bujdosó 
magyarok vezérévé történt megválasztatásáig, vagyis
1678-ig. (E korszakba esik neveltetése, atyjának — 
a Wesselényi-Zrinyi-Nádasdy-féle összeesküvés egyik 
főbb részesének — halála és jószágai elkoboztatása, 
Imrének Erdélybe menekülése, itt anyai jószágain
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töltött első ifjúsága, Erdélyben nyert magasabb ki- 
képeztetése, Apaffy udvarával, Telekivel s általa és 
nagybátyja id. báró Petrőczy István által a bujdosó 
magyarokkal érintkezésbe jövése). A második korszak 
már teljesen mint történelmi egyéniséget tünteti fel 
őt előttünk; ez Tököly (fénykora, mely 1678-tól a 
bujdosók fejévé választatásától 1685-ig vagyis török 
fogságba jutásáig tart. (Ez időszakba esnek diadalmas 
hadjáratai, melyek által Erdély széleitől a Morváig 
uralkodott s Bécset rettegteté; Felső-Magyarország 
fejedelmévé emeltetése s az ország legnemesebb és 
legelőkelőbb hölgyével: Zrinyi Ilonával kötött sze
rencsés házassága — szóval hatalma, dicsősége bol
dogsága.)

Az 1685-ik esztendőben homályba borul 
Tököly csillaga, ez évvel végzetszerü fordulat áll 
be életében. Eperjes, Kassa, Regécz, Patak, Tokaj 
bukása által Felső-Magyarországot elveszti, de láng
elméje, hadvezéri ügyessége még tán viszsza-pótol- 
hatják vala e veszteséget, ha hozzá, a mind magára, 
mind a Caraffa által elámitott Ibrahim szerdárra oly 
vészthozó, váradi elfogatása nem járul*)

Hiába fojtatta meg az uj nagyvezér fatális 
tettéért Ibrahim szerdárt, hiába bocsátá szabadon a 
kuruczkirályt, hiába küzdött anyi hős eréllyel Munkács 
várában a hű és magasztos lelkű Zrinyi Ilona: a

*) »Mely hitetlensége felett a töröknek —  írja tovább Thaly 
— Tökölynek legjobb vezérei Petneházy, Szöcs János, Deák Ferencz 
elkeseredve, hogy urok rabbá tételét megboszszulják, a kuruczhadak 
színével hűséget esküdtek Leopoldnak s a megvivott Budavár füstölgő 
romjain s a vert török vérétől gőzölgő csatatéren torolták meg a feje- 
delmök személyében rajtok elkövetett gyalázatot. »Ez persze mind 
igen szépen van mondva s a kigondolás, akár újabb, akár régi keletű, 
érdekes — de a bebizonyitás felette nehéz volna! D,
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török véduralom hitelének s vele Tököly szeren
cséjének örökre vége volt.

hanyatlásának korszaka 1G85-től 1705-ig, a váradi 
börtöntől a nikomediai sírig.

Mindenik korszaknak megvan a maga hangulata 
s ezt az itt közlött leveleken is észre lehet venni. 
Mennyi reménység sugárzik az első levelekből s mily 
mohóság a tevékenység után; a nyugtalan ifjú min
den áron a cselekvés terére vágyott lépni, előbb mint 
a fejdelem Apaffy személyes képviselője — s ha igy 
nem lehet, mint magány ember is kész menni. Mikor 
aztán végre ott áll a csapatok-élén, mennyi csalódás, 
mennyi munka s mennyi gyötrelem várt reá —• és ő 
mégsem csüggedett. Nagy hangzású elnevezésekben 
nem volt hiány, ha valahol 50 ember öszszeverődött, 
már igy nevezte magát: »mi mostan édes hazánkon

gunkért szenvedő végbeli és mezei magyarok
Máskor igy: »a magyar hazából kibujdosott grófi, 
úri, főnemes és vitézlő rendek (1674).« Ismét: »Az 
mi Istenünk dicsőségéért, édes hazánk lelki-testi sza
badságáért bujdosó végbeli, mezei, gyaloghajdu

ségesen,« s e kifejezések még vagy nyolcz-tiz szép 
változatban ékesítették a bujdosókat, de mikor aztán 
közikbe lépett Tököly s közelről látta az eseménye
ket, akkor vette észre, hogy fegyelmeden, rakonczátlan 
és kicsapongó emberekkel van dolga, kik semmi rendet 
semmiféle fegyelmet sem akarnak elhordozni. Ellévén 
szegényedve s hozzá szokva a rendetlen élethez, tisz
tán rablásból éltek s tilalomra, kemény parancsola-

Es beállott a harmadik korszak, Tököly

kívül bujdosó, keresztyén vallásunkért és szabadsá- 1

renden levők tisztjei és az egész vitézlő rendek közön-
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tokra, fenyegetésekre rá se hallgattak, úgy hogy 
Tököly nehány fejbelövetéssel s egy pár akasztás
sal kezdte meg a rend fenntartását. De maga a 
katonai hűség és fegyelem sem létezett e csoportban, 
mindig voltak gyanúsok, a német pártiakkal alkudo- 
zók, még a legjobb időkben 1680—85-ig is ; és viszsza- 
feleselők, saját eszükön járók állandóan; a szabad-élet 
természete hozta magával, hogy az ily martalócz-féle 
népből kihal a hazafiság s pártfegyelem érzése, el 
durvul, erkölcsi érzéke s zászló hűség, katonai eskü 
mind semmivé lesz előtte s oda szegődik, a hol telje
sebb a múltakért az amnestia, nagyobb és biztosabb 
a jelenben a zsold s mentői kényelmesebb a mód a 
jövendőbeli elhatározásokra nézve.

De nemcsak e katonai és tábori miseriák állot
tak Tököly útjában, ott volt még a föld népének 
határozott ellenszenve is, mely quartélyt s embernek, 
lónak élelmet sehol sem adott executió nélkül. A hol 
erős volt, mint pl. Böszörményben, Debreczenben, 
ellent állott s be se bocsátotta a kuruczokat és ostro
mukat vissza is verte *)

Mind ez nem hangolta le s nem kedvetlenitette 
el Tökölyt; ő részint erélyes napi parancsokkal, 
igazságos eljárásával, nehány szigorú végrehajtással 
megfékezé a kicsapongó rendetleneket, s jó modora, 
szives vendéglátása által lekötelezé a közelvalókat s 
ha nem is egészben, de a viszonyokhoz mérten tűrhe
tően fegyelmezett hadsereget rendezett.

*) Mégis kapta aztán később Debreczen a jutalmát, mert 
Theököly a városbirájára olyan ötven botot vágatott, bogy inkább 
hiszem vérzett mint porzott s midőn ezért Apaffy az erdélyi fejedelem 
szemrehányást tett neki, azt felelte, hogy: »nem ártott az a néhány 
plága a gonoszok vezetőjének.«
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Es olykor bámulnunk kell, hogy honnan merite 
a fennálhatás eszközeit, mert olvassuk, hogy a váradi 
pasa eltiltá kerületéből, szintúgy a budai pasa, az 
egri pedig elfogta élésszerzés végett portyázó katonáit 
s rabszolgák gyanánt eladta s még is mindennap 
nagy ebédet s minden este nagy vacsorát adott, hol 
a főbb és alsóbb tisztek s igen gyakran a vitézlő rend 
is feles számmal voltak jelen.

Elképzelhető tehát, hogy katonáinak körülötte 
való része melegen ragaszkodott hozzá s szivesen 
kiáltotta vezérének több alkalommal — ő is termé
szetesen mindannyiszor érzésteljes nyilatkozatot tett, 
melyek közül a Szoboszlóban 1680. január 8-án tartott 
gyűlésben tett Írásbeli nyilatkozata igy hangzik:

»En Késmárki gróf Theököly Imre, esküszöm 
az élő Istenre, ki atya, fiú, szentlélek, egy bizony 
örök Isten, engem ugysegéljen s úgy adja lelkem 
üdvösségét, jó szerencsémet, hogy mivel az én buj
dosó nemzetem a generalisságban engem confirmált, 
én is kötelezem arra magamat, hogy kit-kit maga 
rendiben s becsületiben megtartok, mind közönsége
sen mind személy szerint, ő keméket törvényesen 
igazgatom. Törvénytelenséggel, szabadságtalansággal 
senkit meg nem bántok, liirek s akaratjok ellen nem
zetem közül semmi szin alatt ki nem megyek fejem 
fennállásáig s az dolog vége szakadásáig el nem állok. 
Nemzetem javát tevén fel, mindenek felett bujdosó 
nemzetemmel együtt élek, halok! Isten engem úgy 
segéljen U

Természetes azonban, hogy'mihelyt megmutatta, 
hogy minő diadalokat is tud aratni, a hangulat sok 
részben megváltozott, a katonák hivebben ragaszkod
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tak, a föld népe több és állandóbb rokonszenvet 
mutatott, babár fénykorának tetőpontján is folytono
san sok baja volt az elszökő, elmaradozó katonákkal, 
mit bizonyít egy Szerencsen, 1683. julius 6-án kelt 
patens levele, melyből a következő helyeket idézzük: 

»Emericus Theököly princeps ac partium regni 
Hungáriáé Dominus etc. Esett értésünkre, hogy csak 
máris lovas és gyalogrenden levő hadaink és a vár
megy ékbeliek közül sokan táborunkról szöktönszök- 
nek s maradoznak, kiből által látható, hogy az olya
nok nem hogy édes hazánk hajdani szép szabadsá
gának helyreállításáért véllünk együtt egyszivvel 
lélekkel fáradozni és hadakozni kívánnának, de inkább 
magok privatumát keresvén, némelyeknek pedig 
hadainkbeliek közül csak az lévén feltett czéljok s 
minden igyekezetük, hogy az ennyi ínségeken s bol
dogtalankodásokon által ment szegénységet továbbra 
is zaklassák, fogyaszszák s pusztítsák; hogy azért már 
a szegénység ennyi teherviselése után az fel-alá járó 
hatalmaskodóktól pihenést vehessen és ezen magyar 
magyar hazához való heves szeretetünk s indulatunk 
is kinél-kinél tudva legyen, stb. stb., igy adtuk ki 
akaratunkat: ha vármegyebeli nemes ember és abbul 
való egyéb személyek, úgy akármely rendbeli és 
seregbeli katona vagy hajdú táborunkról elszökik 
vagy is seregétől elmaradván, az szegénységnek káro
sításával és sanyargatásával passusunk nélkül együtt is, 
— másutt is lézeng, üssék kergessék sőt közelebb levő 
váraink kapitányainak tiszteinek mint a nyilván való 
ellenségnek labancznak hírét megizenni tartoznak az 
városi és falusi bírák. stb. *)

*) Eredetije a Görgey család levéltárában. Görgey István ur 
szívességéből. Ugyan ekkor ir Görgey János Lőcse városa es Dunajecz
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Ez időben irt leveleiben észrevehető némi nyer
seség azokkal szemben, kik soha se hitték, hogy ő 
valaha ily hatalmas ember legyen, ilyenek Teleki, 
Apaffy s mások; nem önteltség, nem fennhéjázás, a 
mi soraiból kiérzik hanem bizonyos elégté telve vés 
azokon, kik keveset tartottak róla. 1681 után Apaffyt 
az erdélyi fejedelmet levelei szövegében csak kigyel- 
mednek czimezi, holott az előtt nagyságolta,

De a mily rokonszenvvel s különös érdekkel ki
sérjük Tököly pályájának első felét, épannyira 
megütközünk rövid látásán, hogy már előbb is, de 
főként bécsi veresége után, nem vette észre a török 
hatalomnak Magyarországon véghanyatlását, holott 
a minden ponton szembeötlő jelenségek hangosan 
kiáltozák s rajta kivül csaknem mindenki észrevette, 
az országban. Észrevehette Esterházy Pál nádor, ki 
ki 1683. márczius 18-án a megyékhez intézett felhí
vásában igy szólt: »Eljött az ideje édes hazánk fel- 
szabadulásának a pogány járma alól, ragadjon tehát

vára kapitányának 8 igaz hívének egy érdekes levelet, melynek egy 
része igy hangzik : »Kékünk a nedeczi plebanus insinuálta némely 
actioit s dolgait az szepesi káptalanbeli egyik személynek Berzeviczi- 
nek, kikért avagy csak legközelebb azért is a mint bánt az említett 
plebánussal hozzánk való hüségeskedéseért, nagyot érdemel és jóllehet 
constált előttünk lator és istentelen cselekedete már jó időtől fogvást, 
mind azonáltal egész eddig vonakodott animadversionkba való véte- 
tődése. Most pedig újítván dolgait, mi is Kdnek kegyelmesen paran
csoljuk, valami kigondolt tisztességes pretextussal hivassa magához 
Kd Lőcsére s arestáltassa m eg: azontúl pedig jó custódia alatt 
vitesse Kd Dunavecz várába és tartassa fogságban tovább való dis- 
positionkig, sőt szorosan inquiráltasson is Kd ellene, hogy jöhessenek 
világosságra mind egy s mind más actái c's ellenünk cselekedett dolgai. 
Kelt a Királyfalva mellett álló táborból 1683. aug. 18-án.« Eredetije 
a Görgey cs. levéltárában.

THEÖKÖLY LEV E L E I TEL EK IH EZ . 2
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mindenki fegyvert s mutassa meg igaz magyarságát, 
hazájához való kötelességét« . . . .  *)

Belátta Teleki Mihály, ki igen helyesen meg
fordította Erdély politikai szereplésének vitorláit és 
evező rndjait s inkább a német drága támogatását 
kereste, hogysem a siilyedő török hatalom pusztulá
sával Erdélyt is örökre odaveszeszsze. Belátták ezt 
Petneházy, Szűcs János, Deák Ferencz hires kurucz- 
kapitányok csak szegény Tököly ment vakon előre 
végzetteljes bus pályáján.

Es itt a forduló pont után 1686-ból olvassuk 
nehány levelét Tökölynek, melyek nem annyira 
jellemének, mint inkább felfogásának árnyoldalait 
mutatják. Pár száz kurucz és török katonával Er
délybe Hunyadvármegyébe vonulván, hol birtokai 
Ilye, Hunyadvára stb. feküdtek, a falvakat pusztán, 
néptelenül találta. Sehol semmi élelem, szarvasmarha, 
juh, disznó; a nép maga elvonulván, lábas marháit 
elhajtotta s gabonáját is magával vitte. Hiába irt a 
főispánoknak a szomszédmegyékbe, hiába a szászok
nak, sehonnan semmi élelem, még csak válasz sem 
érkezett, ekkor Kölesei Kende Gábor ésveheczi Bán- 
csi Ádám híveit Apaffy udvarához küldötte egyezke
dés végett. Ezek, úgy látszik, már márczius végén 
elindultak, de aztán még júniusban sem tériek visz- 
sza. Ezekhez intézett leveleiből látszik, hogy mily 
kicsinyes fogásokkal, mily kézzelfogható valótlan
ságok elbeszélésével akarta befonni az erdélyi urakat, 
a fejedelmet, sőt Telekit magát is, kiknek tekintélyes

*) Horváth Mihály téved (VI. kötet 132.) midőn állitja, hogy 
Esterházynak e szavai csak alkalmi sze’p szavak minden öntudatosság 
nélkül, s hogy a nádor sejtelemmel se birt volna szavainak hord
erejűről.
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követsége (Haller János, Pernyeszy Zsigmond, In- 
czédi Mihály és Milesz Mátyás) már az év elejétől 
fogrva Bécsben alkudozott. Valóban szánalmas mo- 
solvt kelthettek Tököly levelei, melyek úgy voltak 
intézve, hogy mindenki tudomására jussanak, midőn 
gyenge érveléssel török pártra csalogatták az erdé- 
lyieket. Mily naiv szemrehányások vannak a Nalá- 
czylioz intézett levélben (2C7.1ap) s mennyire kiesett 
a fejedelmi stylusból, midőn egy másod-harmadrangú 
emberhez, Hatliázylioz (270. lap) úgy ir, mintha en
nek pártállásától függene az ország sorsa, vagy leg
alább az ő szerencséje. És még ekkor is Teleki iránt 
mily illusióban látszik lenni. Nem tudta-e még mind
eddig észrevenni, hogy már minden dolog Telekitől 
függ Erdélyben s régóta mindent úgy szólva teljha
talommal igazgat; mire való volt még ekkor is a szi- 
neskedés ?

Mert ha Tököly csakugyan komolyan hitt 
még az erdélyiek jóakaratjába, atyafiságába és török 
barátságába s még junius (1680.) 3-ikán is külön 
követet küld Telekihez, kegyetlenül kellett csalódnia, 
mert egy hét lefolyása alatt kemény csapattal törtek 
rá az erdélyiek s katonái jó részét levágván és elfog
ván, irgalom, kegyelem nélkül kikergették Erdély 
területéről. E csapásról jun. 13-án Lúgoson kelt levelé
ben ő maga is tudósítja a török fővezért: Micsoda titkos 
hamissággal és elvesztésemre való gonosz szándékkal 
ellenségképpen jöttének vala az erdélyiek reám, Ngd- 
nak megirtani, de az Isten most is pártomat fogta, mert 
magam és hadaim is, noha harczok alatt, de ugyan, hála 
Istennek, eljöttének. Hintóm, szekeres-lovaim, öszvé
reim, társzekereim, feles éléses szekereim s azokkal

2 *
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együtt minden tábori készületem, hintámban levő 
ládáimban és sepeteimben való költségem, köntöseim 
és minden portékáim odamaradtanak, úgy hogy hi
temre, lelkemre Írhatom Ngdnak, egy mentém rajtam 
levő köntösömön kívül, egy ingem vagy dolmányom 
nem maradott.................

Viszszapillantva az itt közlött levelek hoszszu 
sorára (238 darab), úgy találjuk, hogy Tököly 
levelei elég magyarosok, de nem oly szépek, mint 
a milyeneket ama század elején írtak a jó nevű írók : 
Pázmán, Bethlen Gábor, Turzó Imre, Wesselényi 
Anna s mások, s mészsze elmaradnak az ő korát mind
járt követő Mikes Kelemen levelei mögött.

De van is mentsége, mert leveleinek legnagyobb 
részét hirtelen, izgatottan, temérdek dolgai közt, 
tábori élet kényelmetlenségei közt irta, s így nem 
lehetnek azok olyanok, mint a nyugodt elmével és 
csendes magányban irt levelek. Azonban meg kell 
jegyeznem, hogy ügyesen vitatkozik s erélylyel tudja 
kifejezni gondolatit s néha igaz pathos magaslatára 
emelkedik, mint pl. ama búcsú levelében, melynek 
éle Esterházy Pál az új herczeg ellen van intézve. 
Még az is mentsége, hogy neki egész pályáján min
den dolgát a legnagyobbtól a legkisebbig, mind ma
gának kelle intézni, neki nem volt Bercsényije, 
Bottyánja, sőt Károlyi Sándora sem, mint Rákóczinak, 
kik úgy szólva fejedelmi társak valának; néki az egy 
Wesselényi Pálon kívül — s ezzel is sok baja volt 
— minden főbb embere ellensége volt, a többiek pe
dig csak a legközvetlenebb katonai szolgálatra, ha
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képesek voltak, de semmi esetben sem voltak alkal
masok, hogy ügyei vezetésében segítségére legyenek.

Még elmondhatnám e levelekből a Wesselényi 
Pál elfogatásáliak és megszabadításának történetét, 
mely az 1 679. évi Teleki Mihályhoz intézett levelek
ben oly érdekesen van előadva, de akkor mi maradna 
az olvasók kutató kedvének — most tehát elhallga
tok, de majd egy következő kötet elején el fogom 
mondani, mi most a toliban maradott.

Budapest 1881. decz. 4-én.

D e á k  F a r  L a s ,
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Kd =  Kegyelmed, 
keme =  kegyelme,
Ivetek =  Kegyelmetek 
Ngd =  Nagyságod, 
uga =  nagysága.
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G R Ó F  T Ö K Ö L T  I M R E  L E V E L E I

TELEKI MIHÁLYHOZ.

(1GG8-1(387.)





I. 1668. j a n. 25.

Kd jóakaró szolgája s igaz szívvel való öcscse.
Akarám Kelnek megjelentenem, liogy Istennek jóvoltá

ból 22 linjus érkézéin ide, nemes királyi Eperjes városába az 
tanulás kedvéért, ha azért az volna szándékja Kdnek meg
látogassa gróf uramat ő ngát, nagy szeretettel kérném az én 
itt való szállásomat se kerülje el, nagy jó szívvel látom Kdét 
az minthogy én még élek és maradok igaz szívvel való szolgája 
s öcscse.

Epperjes, 25. jan. 1668.
Gr. Theököly Imre, m. p.

Külczím : Tekintetes és nemzetes Széki Teleki Mihály uramnak 
igen jóakaró uramnak, kedves bátyámnak ő kémének adassék.

II. 1670. de ez. 13.

Tekintetes nemzetes ur, kedves uram bátyám.
Mostani gyámoltalan állapotom miben légyen, akarom 

Kdnek, édes uram bátyám értésére adnom. Az idegen nemzet 
miatt idvözült szerelmes édes atyám Árva várában erős obsi
dio alatt lévén, ez jelenvaló deczember havának harmadik nap
ján ez világbul boldogul kimulék. Látván azért énis minden 
állapotomnak veszedelmes voltát, nem gondolván sem világi 
kevés javaimnak veszedelmével sem szerelmes atyámfiátul való 
távozásommal, semmi nélkül, csak életemet s lelkemet tarthas
sam meg, harmad magammal szaladtam ide az mi kegyelmes 
urunk ő nga szárnyai a lá ; bizván azért az ő nga fejedelmi kegyel- 
mességében s várván az ő nga kegyelmes parancsolatjátul is, 
ismét besietek magam is az ő nga udvarlására. Kdét kérvén 
mint kedves uramat, bátyámat, ha miben kivántatik mint ilyen 
gyámoltalan állapotomban is ne neheztelje hozzám jó akarat-
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já t mutatni és engem igaz jóakaró szolgájának ismervén, pa
rancsoljon az miben tudok. Maradok s vagyok Huszt. 13. de- 
czembris 1670.

Kd köteles szolgája
Gr. Theököly Imre.

III . 1670. de ez. 25.

Ajánlom köteles szolgálatomat Kdnek édes bátyám uram.
Nagy óhajtva várván Csutki uramat, tegnap késő estve 

érkezék, de Jármi és Tunyogi uramékat csak holnapra várom. 
O keme relatiojábul értvén urunk ő nga tovább való utazá
somnak elkövetésében való kegyelmes dispositióját, s Kd ebben 
való jóakaratját is, adja Isten hozzám árva szolgájához ez
iránt való kegyelmességét is ő ngának életem fogytáig szolgál
hassam meg. Istennek jóvoltábul holnapután szándékozván innét 
megindulni, sietek az én kegyelmes uram ő nga udvarlására, 
adgya Isten láthassam Kdét is jó egésségben ; tovább is minde
nekben ajánlván magamat Kd atyafiságos jó akaratjában édes 
bátyám uram. Nekem mind ekkoráig sem levelem, sem embe
rem onnan kivül, és nem tudhatom mint maradhatának nyava
lyás atyámfiai s az szegény Keczer Ambrus apám. Ángyom 
aszszonnak úgy öcsém uramnak is ajánlom köteles szolgálato
mat, Isten Kdét az én szerencsémre éltesse sokáig jó egésség
ben. Huszt. 25 deczembris 1670.

Kd köteles szolgája öcscse
Gr. Theököly Imre mpr.

IV. 1671. j a n u á r  1.

Tekintetes nemzetes uram stb.
Hogy Isten ennek az uj esztendőnek eleit, közepit s végét 

tegye szerencséssé, boldoggá s többeket adjon érni s elis mu
latni Kdnek tiszta szívbül kivánom.

Elsőben is ezen kivántam kezdeni levelemet s Kdét an- 
tecedenter is kérnem édes uram bátyám az felettébb való titu
lusnak békét hagyni ne nehezteljen, az minthogy azt is veszem 
kedvesen Kdtül s mégis igyekezem szolgálni, ha eziránt való 
kérésemnek enged Kd. En édes urambátyám az Kd parancso
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latja szerint Sorostélyra mennem kész lészek s adja is Isten 
tanálliassam jó egésségben mind fejenként Reteket. Ajánlván 
köteles szolgálatomat az uramnak Petrőczi uramnak, aszszo- 
nyom ángyomnak öcsém s bátyám Keczer Menyhért uramék- 
nak. Emellett én tovább is ajánlom magamat az Kd gratiájá- 
ban s jó akaratjába még élek is.

Demeter 1. január 1671.
Kd igaz Szolgája öcscse 

Gr. Tkeököly Imre.

V.
Ugyanezen esztendőből a Teleki levéltár Tökölynek még a követ

kező leveleit őrzi, melyeknek tartalma történeti jelentőséggel nem bír : 
1671. jan. 18. Fog avas. Gróf Theököly Imre Teleki Mihálynak. Magát 

szívességébe ajánlja.
» febr. 22. Karhó. U. a. u. annak. Ajánlja magát, kéri ha jó hírei 

volnának közölje.
» » 26. Karlcó. U. a. u. annak. Engedve meneteléről tudósítja

bátyja K. Menyhért (Keczer).
» márcz. 10. Enyed. Sajnálkozik betegeskedésén.
» márcz. 23. Enyed. Tudósítja, hogy jól van.
» nov. 2. Enyed. U. a. u. a. Érti, hogy Karkóba érkezett s né

hány szóval látogatni kívánta. Ha ezt tudta volna 
valamint hogy »az itt való iskola is oly későre 
álljon be« udvarolt volna neki.

» nov. 15. Enyed. U. a. u. a. Üdvözli »Bátyám Keczer uram még 
sem érkezik be Bakasfalváról, mig tegnapra vár
tam ő kimét. Küldy Bánfy Dénes leveleit.

» ölet. 22. Karlcó. Csuzit küldi hozzá kérjen adjon hitelt szavának
NB. Végig nézve ezen levelein írásának szembetűnő javulása 

észlelhető.

VI. 1671. de  ez. 26.

Ajánlom köteles szolgálatomat Kdnek, mint bizodalmas 
uramnak bátyámnak.

Isten sok jókkal, jó egészséggel áldja meg Kdét kedvesi
vei együtt, szívbftl kivánom.

Emlékezetiben lehet Kdnek édes bátyám uram az huszti 
osztálykor az minemű negyven számú ezüsttálai voltak Zólyomi 
uramnak boldog emlékezetű aszszonyom nénémnél bizonyos

1*
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summa pénzben elzálogosítva, azokat az fiscus akkor elvitet
vén, az rajta való summa pénzbűi részt nem vehettem, kirűl 
megtanáltattam vala azelőtt is Kdét s tetszett Kdnek, bogy 
attestáltassak felőle, mennyiben zálogosították volt el az sze
gény aszszonynál, az minthogy arról attestáltattam is és azon 
relatoriáknak igaz páriáit alázatos supplicatiómhoz adjungál- 
ván, úgy adtam vala bé mostan Fejérvárat az mi kegyelmes 
urunknak s midőn az úr Bethlen János uram által sollicitál- 
tam volna az választ, ngy mondotta ő keme, hogy az mi ke
gyelmes urunk Kdnek adta volna; igy nem tudván mi válaszom 
legyen azon supplicatióra, szeretettel kérem édes bátyám uram 
Kdét, ne nehezteljen ugyanazon alkalmatossággal tudósítani 
és megbocsásson Kd, ily sokkal s untalan terhelem Kdét, ha 
úgy volnék, az mint egyébkor voltam, nem cselekedném, de 
hiszem, hogy tudja Kd az én fogyatkozott állapotomat; ha 
egyéb alázatos instantiáimban nem lehetett progressnsom, akár 
csak ebben lehetne mi jó válaszom; elvárván azért Kd tudósi- 
tását és még élek is, Kdnek igaz szível való szolgája marad
ván, kívánom, hogy Isten Kdnek sok ily áldott innepnapokat 
jó egészségben elérni, el is mulatni szerelmesivel együtt, aján
lom is szolgálatomat ő kémének. Karkóban, 26. Decembris 1671.

Kd igaz szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre, m. p.

V II. 1672. j u n i u s  13.

Méltóságos Ur, bizodalmas uram bátyám.
Oly reménységben voltam édes bátyám uram szemben 

lehetek s közölhettem volna Kddel az én sok rendbeli injuriai- 
mat, mivel penig ngy értettem Kd mostan udvarhoz szándé
kozik, nekem penig minemő injuriaim legyenek, azokat Kd 
édes bátyám uram jól tudhatja ám édes eleinktől reám szál- 
landó jószágim is ez óráigli oda, azzal ugyan dicsekedheteng 
hogy nemhogy örökös jószágimhoz nyúlhatnék, de leglikissebb 
dolgomban sem mehettem elő, mióta az Úr Isten ez hazában 
behozott, semmi tekintetit nem látván üdvözölt édes atyám 
uramnak ő ngnak ez hazához való hűséges szol gálát jának, 
sem penig az én igyefogyot számkivetett voltomnak de légin-
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káb világos igazságomnak. ívd azért édes uram bátyám mind
ezeket jól tudván, juthat Kdnek eszében szegény édes atyám 
uramlioz minemő hittel volt köteles s mind igyekezik minden
nemű igazságomban promoveálni, kérem bizodalmosan Kdét 
tekintse az Istent s az én szép igazságos praetensióimat és hogy 
az Úr Isten Kdét is szép maradékokkal megáldotta, s vala
mit Kd más árvákkal cselekszik, azt várhatja maga maradé- 
kira is. Sok keserves injuriaimat méltoztassék Kd orvosolni s 
dolgaimat promoveálni az mi kis urunk ő nga előtt az kikrűl 
Csuzi Benedek becsületes főember szolgám által szóval bőveb
ben izentem Kdnek. Az én dolgom s nyomorult sorsom édes 
bátyám uram csak könyörgés az mint eddig, úgy ezután is 
hagyom az én keserves panaszimat az egy élő Istenre, az ki az 
árváknak gondviselő Istenek; tudom több árvái között engem 
sem hagy el ő felsége. Tovább is ajánlván én magamat Kd 
atyafiságos gratiájában maradok Enyed, 13. junu 1672.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

V III. 1676. de ez. 10.

Mint uramnak stb.
Kd levelét uram szeretettel vettem, olykor midőn magam 

s megunván az helyben való heverést azalatt pedig újabb hír 
hallásra is figyelmezvén ide Perecsenbe szánkáztam és ily közel 
lévén Somlyó, már oda is egy vagy két órára elfordulok, onnét 
Isten velem lévén Csehben, ott kivánván megvárni uram már 
az Kd indulását s befelé való nyomulását, Kd levele pedig az 
atyafiak levelévePegyütt csak az szomszéd falun túl jutott ke
zemhez s ez oka, hogy sem az Szuliai uramék levelére idein- 
korán választ nem tehettünk, sem pedig Kdnek semmi újabb 
dologrúl nem Írhattam nem lévén egyébiránt is matériám hozzá 
és az hadak gyűlését is csak azon nekünk irt leveléből érthet
vén Szepesi uraméknak, de én uram az mint veszem eszemben 
közönségesen is az kikkel eddig is szemben voltam, azo.k örö" 
mest elvárnák az tavaszt csak volna hol élődni. Valóban is 
örülnék az Eajgel uram Váradrúl hozta válasznak, az kik mit 
benne érthettek. Kdét mint uramat bizodalmasan kérem con-
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fidenter tudósítson Kővárbúi való indulásáról, és az dolgoknak 
tovább való folytatásáról, egyébiránt Kd megindulván befelé 
én is Sziget felé tartanám az ló száját s egy rész cselédemet is 
pedig lovaimmal együtt elindítanám Hunyad felé. Én uram 
reménlvén Kdnek még ez héten Kővárban való késését, urunk
nak s oda be az uraknak ezen alkalmatossággal nem Írtam, 
egyébiránt sem tanulhatván még ki Kdtűl is hol járjon elméje 
az követeknek mikor és kiknek való megindítások iránt az por
tára, tudhatnám én is magam Írását ahoz alkalmaztatnom, 
egyébiránt azt dirimálja urunk ő ngá kegyelmessége mennyire 
fog terjedhetni, de az én s másoknak és vékony itilitiínk szerint 
ha már valakik bemennek, mennének be legalább négyen vagy 
öten, mindazonáltal Kd uram az mit jobbnak ítél kövesse azt 
el. Isten Kddel stb. Perecsen 10. decz. 1676.

Kd köteles szolgája atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

IX . 1677. f ebr .  2.

Mint uramnak szolgálok Kdnek.
Beszterczérűl is irtain uram Kdnek, gondolván levelem 

Kdét udvarnál tanálja, melyben értekeztem, hol lehetnék elébb 
szemben Kddel, minekelőtte udvarhoz érhetnék, azalatt levele
met viszszahozván, értem bizonyosan az törvényszékre Bogátra 
és onnan Sorostélyi házához való menetelit, így már az Kddel 
való szemben lételemnek is haladni kell, elég nehezin esik 
ugyan udvarnál is Kd jelenléte nélkül annyi ideig való pausá- 
lásom; ha még csak az gyűlés előtt való nap igyekezik Kd Fo- 
garasba jönni, én is sietvén már egyszer puszta kázomhoz 
menni, mindazonáltal arról nem tehetek; megvallom, alig vár
nám, láthatnám uram Kdét, de mig az lenne is, kívánom, leve
lem tanálja szerencsés órában s nekem is engedje Isten, Kdét 
látnom kívánatos jó egészségben. Bogaras. 2. febr. 1677.

Kd köteles szolgája, atyafia
Gr. Theököly Imre m. p.
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X. 1677. f ebr .  3.

Szolgálok uram Kdnek.
Tegnap is írtam ugyan Kdnek, de itt udvarnál értvén 

már levelem megírása után Kdnek míg csak szombathoz egy 
hétre ide való érkezését, szinte megijedtem, kívántam azért 
újabban is Írnom és bizodalmoson szeretettel kérnem uram 
Kdét, mind az közönséges dolgokra kiváltképpen s mind pedig 
ha csak az velem való beszélgetésért is, kit is alig várnék, ide 
való jövetelit ne halassza ; látja Isten, csak az két-három napi 
mulatás is részemről itt elég unalmas, tizenkét hetinél több 
lévén, mióta csak setifikálok s puszta kázamtúl eljöttem; elvá
rom azért uram az Kd tudósítását, egyébaránt, ha ugyan csak 
késni akar, ha Kdnek is úgy tetszenék, Kd tudósítását láthat
ván, had mennék uram inkább addig Kdkez és ott beszélget
vén Kddel, követhetném haza való menetelemet, mindenekben 
kívánván egyébiránt magamat alkalmaztatni Kd tetszéséhez és 
parancsolatjához, ajánlván ezzel Isten oltalmában Kdét, mara
dok Fogaras, 3. febr. 1677.

Kd köteles szolgája, igaz atyja fia 
Gr. Theököly Imre m. p.

X I. 1677. aug.  26.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
A szathmáriak igyekezetirűl irt levelére nézve Kdnek 

én uram tegnapelőtt estve jöttem meg ide, mind azolta is be
tegséggel töltvén inkább az időt; azonban estve felé szokván 
inkább réám azon átkozott harmadnapi hideglelés, délután, 
hogy inkább elkerülhessem, kimentem vala a mezőre lovon sé
tálni, azonban vélekedésünkén kívül hozta elől, nem tudom mi
csoda, fürjészve, az vetések között Wesselényi Pál uramot, 
kivel, nem jöhetvén vissza emberségesen mellőle, szemben vol
tam. Sok beszélgetésének summája ez, úgy látom uram Wesse
lényi Pál uram egész reméntelenséggel vagyon az dolgokrúl, 
állítván azt, ez az mi hadunk, nem hiszi, csak egy hétig is 
quártélyozzon, féltvén az végbélieknek nagyobb része már most
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cselédeket és az követeket nehezen várják, elmúlván már az 
napja is, az mikor megtéréseket remélhették s parancsolták. 
beszéli azt is, Fái László uram mondta volna az követséget 
Kővárban, mert mindnyájan is azon egyeztek meg, az követek
nek megtérésén kivül semmit se várakozzanak, mivel nem is 
lehet és a portárul se, ha tovább is halad az indulás, hanem 
vagy egy vagy más formában rendelik állapotjokat. Ezt mivel 
én nem igy tudtam, akartam Kdnek uram értésére adnom, szí
vesen bánván, betegségem miatt magam Kdnek nem Írhattam. 
Ajánlván ezzel Isten oltalmában Kdét, kívánom éltesse szeren
csésen s egészségesen. Udvarhely 26. aug. anno 1677.

Kd szolgája, beteges atyja fiá 
Gr. Tbeököly Imre, m. p.

P. S. Én úgy látom, ha mégis quártélyoznak e tájon és 
az hol vadnak is ezek az liadak, egy hétre keservesebben néz
heti, az kinek mi jószága ezen az földön vagyon, csak itt is két 
hete elmúlt hétfőn, miólta Médi hadastul quártélyozik, sem ki 
nem tudhatom, sem az mi nehezebb, semmiféle szolgálatra 
jobbágyomat csak egyet is nem vehetik; ha Kdnek módja volna 
uram benne, bizony megszolgálnám az én szolgáimnak is, még 
már az dolgok elválnak, ebül kelletvén élődniek.

Ha mi vigabb hírei lesznek, kérem uram Kdét, tudósít
son. Wesselényi Pál uram Zsibón vagyon, felesége érkezvén, ki 
az apjától az Egregy mellé egy falujában, úgy hiszem, csak 
holnap is oda mégyen.

X II. 1677. s z ep t .  1.

Szolgálok etc.
Tegnap késő estve oszolván el az zilai ülés. Ma ebéd 

tájban érkezék ide Szalai uram, akartam azért uram Kdét igi- 
retem s kötelességem szerint Szalai uram relati ója után tudó
sítani. Az hadak nem hogy valami extremitásra fakadtak volna, 
de látván, hogy urunk ő nga tovább is kegyelmességét Ígéri boz- 
zájok, és hogy itt való quártélyzásoktul is nem prohibeálja, ha
nem tovább való subsistentiájokát akarja az portáról való posta 
megérkezéséig újabb követségben küldötték ő ngálioz Farkas



László, Pécsi Gáspár, Zákány István, Balkó Pál, Pap Izrael, 
Kormos és Békényi István uramékat. Fái Istvánt is nevezték, 
az ki is Bitet tanálván mondani az maga mentségére, hogy nem 
ment, csak nem oly formán zendült fel az populi aránta, mint 
Szamos-Ujváratt, mondván: mit érdemel az olyan, az ki az 
generális parancsolatját nem fogadja; de aztán csendesedtek, 
és ugyan elmaradt. Holnap indulnak meg az követek, s Kdhez 
pedig Bige Györgyöt expediálták követül; az is holnap megyen 
fel Kdhez. Az hadak pedig az választ már quártélyokban vár
ják ; de Wesselényi Pál uram vagy ezered magával csak két- 
károm nap múlva is nevezetes csatát akar próbálni. Generális 
uram is csak holnap mégyen Kdhez. Van olyan szándékok is, 
az budai vezérhez is elküldjenek, assecurálván az portához való 
hűségről; és ha casu quo redealni kellene az quártélyokban is? 
parancsoljon az felőle az végbeli pasákra és békékre. Absolon 
közönségesen az magyaroknak irt levelét is elolvasták, de sem 
pro sem contra senki hozzája csak nem is szólott. Szendrőt 
huszonhárom ezer talléron elárultak vala az töröknek; három 
nap és három éjjel az kapukat nyitva tartották. Kitanulván az 
német dolgokat 40 vagy ötvenig valót németet s magyart az 
praesidiarusokban felkaróztatott; Vadászi Pálnak is közi lévén? 
Pálfi Károlytul insultáltatott. Ezt Afra pater irásábul értse 
Kd. Hallal való kedveskedését Kdnek megszolgálom. Isten 
velem levéli holnap magam is által rándulok Kd udvarlá
sára; adja Isten Kdét láthassam jó egészségben. Őrmező 1. 
Febris 1677.

Kd szolgája atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

Skálái uram ajánlja Kdnek szolgálatát, velem együtt 
compareal Kd udvarlására.

X III. 1677. s z e p t .  24.

Mint uramnak szolgálok Kdnek.
Kd levelét uram ma reggel 7 óra tájbau vettem. .For- 

valdnak szóló levelét Kdnek és az atyafiaknak Hadadban el- 
küldöttem, és az Keczerné aszszonyomnak szóllót is megadtam 
s az Nemessányi uramét is viszszaküldvén his inclusis méltán

TELEKI MIHÁLYHOZ. 9
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reprekensiot érdemlenék Kdtűl ha Kdét nem tudósítottam 
volna ezen fenforgó dolgoknak csak az legkisebbikérül is s az 
Szirmai udvarhoz való postájának is miattam kellett volna ok 
nélkül várakozni, de mikor az Klobusiczki uram ék intimatiója 
szerint még szerdán éjjelre kell vala az ő kemek determinatióit 
kitanálnom, az mint hogy én is ide akkor egy búzámban jöttem 
azonban azóta való hoszszas tanácskozásokkal mit akarjanak, 
engem bizony senki is közülök nem tudósított, sem mit csele- 
kesznek nem tudhatom. Tegnap Forvallal együtt betérvén hoz
zám Ubrizi és SzŐcs János uramék, tőlek hallom ugyanaz 
franczia nélkül nem akartak volna semmire is menni, irám azt 
is az hadak itt és Hadad környékében vannak s az volt az oka 
Kdét és urunkat bizontalanságrúl tudósítani nem akarám, ő 
kérnék lássák tovább mit csinálnak, én egyébiránt rendemben 
és regulámban tartom magamat és lia mit érthetek Kdét éjjel
nappal tudósítom kérvén szeretettel uramnak és másoknak 
szóló leveleimet elküldeni, ha szinte az posta elment volna is 
ne neheztelje. Értem uram Kd levelébűl követeinket meg- 
kaftányozták volna, de mivel sem a Kdnek, sem az nékem szóló 
Kende uramék levelében nincsen emlékezet felőle, félek attul 
úgy ne járjunk, mint az Daczó uram hírével, kit is én Kdnek, 
mibent Kővárban érkeztem, megjövendöltem, kérem azért bon- 
nét vette tudósítson, tőlem uram bizony senki se hallja. Értem 
uram azt is, féltheti Kd az magyar nemzetet az conjunctio 
miatt, ennyiben lévén az dolgok én bizony inkább féltem már 
annélkül, egyébiránt is uram, ka Kende és Keczer uramék is 
csak arra intnek, ez utóbbi levelekben bennünket és hogy az 
német bazugságinak ne liigyjünk, hogy az liívségben az portá
hoz megmaradjunk, azzal ellenkezőt pedig az jó formában való 
conjunctiórúl az magyarok nem. cselekednének. Udvarhelyi 
klávisát Kdnek megküldöttem. Kékem uram szinte fizetnek az 
németek, lia váraimat rontani kezdik, kirűl már ennyi időha
lasztásával bizony gondolkozni sem tudtam. Isten Kddel. Cseh 
24. septembris 1677.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököli Imre m. p.

Udvarhelyi uram nékem szóló levelét kérem uram 
küldje meg.
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XIV. 1677. s z e p t .  26.

Szolgálok urain Kdnek.
Tegnap estve felé vacsora tájban hozván Kel levelét, arra 

való replicámot mára halasztottam, de mivel Wesselényi Pál 
uram levele érkezett ma reggel hozzám, kiben felette igen kért, 
ne szánjam az közönséges jóért Hadadban való fáradtságomat, 
én uram által mentem, és ott keveset késvén, viszsza is jö ttem ; 
úgy látom, ő keme is, az szívét Isten tudja, eléggé kivánná ma
gát a mi kegyelmes urunk ő nga parancsolatjához alkalmaztatni 
és magam iránt resolutiójával contentus is lehettem és mivel 
végbeli uraimék nemcsak magok teszik, úgy látom az confusiót, 
nem is várták Kdnek tött Ígéretek szerint az hétfűt, de más 
mezei hadat és gyalogot is, az kik között hirt bocsáthatták vagy 
előtanálhattak, egészen az bejöveteltől sokakat azokban is el
idegenítettek és noha Harsányi ugyan bejött, de hogy az elosz
lott hadat generális uram öszvehozhassa, holnap maga indul ki 
az Ér mellé Harsányi, Szőcs János és Pataki uraimékkal, Médi 
és Gulyás mezei hadnagyok penig, Apadi Sámuel uram az 
maga gyalogival, hogy renováltassék az conjunctio és szívet is 
vehessenek, ugyan holnap indulnak, azok is éjjel-nappal, az 
mennyire lehet, sietvén. Ezeket penig Kdnek, az mint kitanul
hattam, úgy adhatom értésére is, tudván Kdhez való confiden- 
tiárnot, noha hogy ezen fennforgó dologban személyemet illető, 
Kdnek már ellenkező Írását lássam, nem reméllem vala, leg
alább Istenemhez s nemzetemhez való szoros kötelességemet 
jól tudván, abban urunk ő nga méltósága praejudiciuma nél
kül, ha mit munkálódhatnám és szolgálhatnék, hogy azt elkö
vessem, lelkem ismereti is dictálja és egyébiránt is elmulatója 
semminek is nem igyekezem lenni, Istennek csudálatos ostorát 
várhatván akárki is magára, az ki annak gátlására vagy vesze
delmére czélozni igyekeznék. Kdét uram kérem, tudósítson, ha 
mit ujobbat érthetett s igaz-é, hogy az végbeli lovas és gyalog 
hadok annyira kitakarodtak volna, hogy csak az tisztekben 
maradott volna meg némelyik. Az mely clavist tanáltam volt 
elküldeni az Udvarhelyi clavisa mellett, kérem küldje vissza
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Kd. Ajánlom ezzel Isten oltalmában Kdét. Költ Cseliben, 26. 
Septembris 1677.

Kd kész szolgája, atyjafia 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

K ivűl: Ezen levelemet tegnap kellett volna elvinni éjszaka, (le az 
kővári szabados restelvén az bástya alatt utána való várakozást, neki tu- 
lajdonittassék,

XV. 1677. s z e p t .  27.

Szolgálok stb.
Ebédre jővén ide hozzám az franczia Hadadbúl s véle 

együtt Petróczi urfi, az kisebbik Klobusoczki Pál uramék és 
alább való nemes emberek is, úgy két mezei hadnagy is Médi 
és Gulyás uraimék, értem hogy egyébaránt az gyalogság után 
kik is ez éjjel Czikón háltak, kellett volna nekiek is menni, de 
az francziát kisérték oly véggel ide, itt maradván egyetmása 
hogy ő is elmegyen velek, kit én bizony meg sem tudtam gon
dolni, mert Hadadban tegnap az volt igyekezeti, hogy mig 
Wesselényi Pál uram az hadat öszvegyüjti, addig vagy itt mel
lettem pausáljon, vagy Kővárban viszsza menjen, de úgy látom 
ezentúl egy vagy két órával mind elmegyen és Apagyi uram is 
az maga gyalogival közönségesen Czikón várván, az éjjel még 
jól elmenjenek. Urunk levele páriáját Kdnek elküldettem, én 
uram nem igen látom ellenkeznék az ő nga Udvarhelyi uram 
által irt parancsolatjával, mert engem ugyan is ha maga nem 
Írhatna, eljöttemkor is az ő clavisára relegalt okát pedig ezt 
tudom, sem hogy abban sem nekem ő nga specialiter s 
nyilván nem prohibeálja, hogy elsőbb parancsolatja szerint 
az conjuncti óban ne progrediálják, sem az magyaroknak oly 
igen nyilván az várakozást nem parancsolja feltévén ő nga 
Szilágyi quártély is elpusztult, és Xgodat azon kéri vára
kozzanak ugyan, de bizza ő nga megmarad hatásoknak he
lyét módját Kd discretiójára módját pedig abban én uram 
Kdnek sem tudom sem látom. lm  azért Kdnek mind azon 
párt s mind az Klobusoczki uram Kdnek szóló levelét kis
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inclusis elküldöttem, tudósítását pedig Kdnek várom. Ajánlom 
stl). Cseh 27. szept. 1677.

Kd szolgája igaz atyjafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

Aszszonyom ángyommal ajánlom becsülettel való szolgá
latomat.

Keczerné asszonyom igen roszúl van. kétszer is vágatott 
már eret mind az két kezére.

Továbbra édes bátyám uram láthatta Kd Udvarhelyi 
mit ir levele conclusiójában, az midőn igy teszi fel D. Teleki 
non mihi in omnibus fidem adbibet rogo humillime disponere 
dignetur quia certe res detrimentum patietur. Kdét azért to
vább való kicsiny szolgálatomért kérem, ezen dologban neki 
írjon arántani sincere s ne diffidáljon benne egyébiránt is uram 
az igaz barátságot kérem s egymásnak szolgálni akaró bará
toknak semmiben sem kell uram titubalni kirül is Kdnek con- 
fidentiamtul viseltetvén irom.

XVI. 1677. nov.  15.

Mint uramnak szolgálok etc.
Szerencsémre küldvén vissza Farkas Fábián uram az 

somlyai katonákban nem győzhetvén várnom Kd levelét. Ez 
egy nihány szóval tudósítani kívántam bőv Írásommal nem is 
terhelvén Kdét. Irtani eleget urunknak ő ngának, im azért 
includálva volanter elküldöttem s kérvén szeretettel uram Kdét 
ne neheztelje megküldeni, úgy az Baló uram levelét is. Isten
nek bála én uram szenvedbetőképpen volnék, de lovaim az nagy 
sárokban s gonosz útban igen fáradtak lévén, felettébb meg
vesztek, és ha két vagy bárom napig ne nyugtassam, alig me
hetek vala el két paripával az táborra, de úgy is kihez legin
kább bízhattam az magam menése felől fakó ló egészen meg
bénulván, rajta nem kevéssé búsulok, és alig ha aziránt Kd 
atyafiságára nem recurálok, melyet is annyiban kívánnék na
gyobb mértékben tenni, ha tovább is igaz szolgájának tart
ván és Kdtűl ezentúl távolyabb is esvén, méltóztatnék elébbi 
confidenfiájában s gyakor tudósításában részesíteni, elhitetvén 
magával, akárhol legyek és éljek is, nem haszontalan szolgájá
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val cselekeszi. El is várom örömmel Kd aziránt való jó akarat
ját, s tudósítását, s kérem nekem parancsoljon; maradok Bihar 
16. Febris 1677.

Kd szolgája atyafia.
Gr. Theököly Imre m. p.

Tudom Keczer uram is Kd iránt való declaratiómat meg
jelentette Kdnek. Urunknak irt levelemnek páriáját küldettem 
meg Kdnek.

X V II. 1677. de ez. 3.

Mint uramnak szolgálok uram Kdnek.
Kdnek uram Bagamérrűl is bőven Írtam, includálván 

urunk ő nga levelét is volanter, tudom, eddig elvette Kd, ez 
alkalmatossággal is akartam Kdét confidentiánmak s Kdkez 
való kötelességemnek megbizonyítására tudósítanom. Az el
múlt szerdán volt uram az mikályfalvi mezőn Wesselényi Pál 
uram és az egész táborral való megegyezésünk, ma Hatház és 
Téglás között szállván meg az tábor, én Wesselényi László 
urammal egy kevéssé béjöttem, úgy hogy ő keine bárom vagy 
négy napig itt késék, én penig virradtig Böszörmény alá me
gyek, az tábor is oda igyekezvén, hol is mire végeződnek az 
dolgok, áll Isten titkában, de közönségesen resulutiisok va
gyunk abban, ostrommal is megvegyük, ha szép szerint meg 
nem adják, az mint eddig elméjeket az tiszteknek kitanulhat
tam, ha bémehetnénk Böszörményben, ott nyugtatnék meg 
lovainkat egynéhány napig, azután Eperjes felé követnők az 
utat. Én uram Kdét ezután is untalan tudósítom, ha terhére 
eziránt nem lészek. Erdélyben hogy nagy confusió volna és az 
székelyek között támadás esett, hirdetik ide ki az emberek, 
kérem uram Kdét, tudósítson felőle. Tudom, mások is Kdét 
informálják az dolgokról, de bizony én tőlem in sua realitate 
és confidenter informáltatik, megnyugtatván elmémet ujobban 
is abban, a minthogy ki is telik Kdtűl, vigyáz az én kicsiny 
személyemre, becsületemre, előmenetelemre is, az minthogy 
bizony magának szolgál abban Kd, ha én is dicsekedhetem Kd 
specialis atyafiságával. I tt  Kende Gábor, Keczer és Szepessi 
uraimékat gyakran emlegetik, hogy a böszörményi dolognak 
kimenetelit várván, azután tavasz felé, ha Kassa táján lehet
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nénk, úgy választanák ő kérnék is az könnyebb félt avagy talám 
ujóbban fővezér látogatására kívánkoznak, ezt penig bizony 
nem magamtúl irom. Ajánlván ezzel Isten oltalmában uram 
Kdét. Költ Debreczenben, 3. Decembris 1677.

Kd szolgája, atyjafia 
Gr. Tkeököly Imre m. p.

P. S. Mikor Kd bizonyos meghitt emberét küldené, hoz
zánk az parti culari tásokban sokat izenhetnék, de pennára nem 
bizhatom.

X V III. 1678. ja m  1.

Ajánlom uram Kdnek szolgálatomat.
25. praesentis nem tudom honnét datált levelét Kdnek 

ma reggel becsülettel vettem, kibűi is értem udvarnál akkor 
tájban nem létét Kdnek és hogy Báncsi László sem lehetett 
szemben Kddel. Monoki uram által irt levelére való válaszo
mat, ha ma nem is, úgy hiszem, holnap veheti Kd, kibűi is az 
mi dolgainkról elégséges informátiót vehet, igyekezvén Kdét 
mindenekrűl genuine informálnom. Úgy látom Fülek s végre 
Putnok is sok rendbeli leveleimet intercipiálta, de bizony az 
Kd részérűl valókat is, nem lehettem hát én vétkes, ha minde
nekben cum contento teljes informatiója nem lehetett, kikben 
is én nem kicsiny elmém tűnődésével reprehendáltattam. De 
bizony mindenek felett bánom Gyulai uramra bízott leveleim 
eltévedését, ultro offerálván magát, ő keme maga emberei által 
megküldi igen bizonyos alkalmatossággal, derék dolgokról 
írtam azon levelemben és urunknak is egy egész arkusa; Gyu
lai uram most is csak azt mondja, megvitték Kdnek, kérem 
tudósítson. Apáti nevő debreczeni ember által én úgy izentem 
volt urunknak, Debreczen városa megkimélésérűl parancsolván 
kegyelmesen ő nga; azon vagyok ez hetet míg benn töltvén, ez 
jövő hétfőn kiszállítsam az idegen hadakat; az magyarokban 
még akkor tájban az nemességen kívül mind is csak az kállai 
sereg és vagy két sereg gyalog maradván benD ; mivel az ide
gen hadnak csak mi kis részét is sem akarta az generális ki
küldeni, követeink kijövetelét és az ő nga az quártélyokban 
való beszállás aránt finalis resolutióját Léta, Bagamér, Diószeg
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körül és ezek mellett levő falukon várj am meg j ó vigyázás alatt 
de superveuiálván Bancsi László uram által lőtt és közönsége
sen mindnyájunknak szóló ő nga kegyelmes parancsolatja, hogy 
innen semmiképpen ki ne menjünk, feltévén azt magukban, 
hogyha két, három hétre halad míg az ő nga dispositiója s Far
kas Fábián uraméknak közinkben való érkezések, alkalmato- 
sabbnak tartottuk mi is, már igen meg is kevesedvén, itt vára
kozunk inkább ; tudván én azt magam részérűl is, hogy én 
vagyok oka mindennek, akármi essék is roszul. Ezen matériá
ban mindazáltal az közönséges levélben bővebben fogtak uram 
Kdnek és urunknak ő ngának is Írni az atyafiak. Szántó János 
uram és több itt levő korponai főrendek kérésére bocsátottam 
volt uram emberemet Korponára az ott való dolgoknak kita
nulására és cselédjek is mi karban maradott; azon ember be
széli bizonyosan, Szalai uram már Nagy-Szombatban lőtt volna, 
válasza lévén, oly ember beszélte, az ki ő kémét Nagy-Szom
batban hitta; de Böszörménybűi, Kállóbúl is bizonyítják már, 
Eperjest lett volna feleségénél, ki is ha elérkeznék, késedelem 
nélkül beküldeni urunkhoz el nem mulatnám, tahim adna szá
mot magárúi s akaratjok ellen is el kellene hinni némely nem 
jó akaróimnak, nem vágyódtam szinte annyira az gratiára. Be 
világosságra hoz az idő is mindeneket. Én uram Kdét Istenre, 
jó szerencséjére kérem s úgy is irom, mint igaz szolgája, kiér
kezvén az kapucsi^iie késsék az kijövetellel, ha csak igazítást 
rendet csinál is itt az dolgok és emberek között és ha ugyan 
az Bihar vármegyei quártélyozás urunk s Kdnek, másoknak is 
akaratjok, Kd disponálhatná jobban az váradi pasát is és szál
líthatná még alkalmatosabban az hadakat, Díviny, Torna és 
Szaláncz felől is jobb dispositiót tehetne, mert ott is az frigy 
felbomlásával veszedelemben forognak az állapotok, az porta 
is parancsolván kijövetelit, maga becsületinek, tisztinek az ma
gyarok előtt is úgy consulal jobban, hitemre kiváltképpen az 
uj kuruczok-Csak nem hiszik Kd kijövetelit. Balassi uram is 
halálban sietne Dívinyben^ezt sem bocsáthatjuk Kd engedelme 
nélkül, praetendálja udvarbirája Fülekben való elszökésével, 
az egy kulcsáron fordulván meg mind jószágának, mind min
den javainak dolga, veszőfélben van mindene és leánya is vesze
delemben forog, bizony jó lelkemre irom s evvel számot adok
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jövendőben is, nagy confusiotúl félek, ha Kd uram ha csak mi 
kis időre is ki nem jő közinkben.

Azonban errűl is akartam confidenter Írnom Kdnek ; 
írja ugyan Kd, hogy én reám urunk előtt senki nem vádasko
dott volna, sem balitélettel nem lettek volna, de az mint tudom 
uram, nem tiz, sem húszféleképpen Ítéltek, mocskoltak engem 
az emberek, minxlmv Aolgaimat-iániára _voiiván, és csuda, mi
csoda gyanuságokkal lévén hozzám, patientiám; tudja az én 
Istenem s nehéz az lelkemnek, hogy igaz tökéletességemnek, 
fáradtságos, veszedelmes munkámnak az az jutalma. Én uram 
Kdét csak azon kérem, jussanak az maga személye aránt való 
dolgok Kdnek eszében, sokszor, untalan, mit fogtak Kdre, mit 
mondanak ma is sokan és gondolja meg sok gonosz akaróit, az 
kik bizony vannak annyin, mint talám nekem lehetnének, sok
szori hütit, fogadását ha mikor oly emberek mivel akarják vagy 
urunkat vagy Kdét tőlem idegeníteni, expectorálja azokban 
magát s igy detestálja nekem is igaz jóakarómnak magát, vi
gyázván az én kis becsületemre is, kiért én is így lehetek Kd 
szíves és igaz szolgája. Monoki uram is Kd parancsolatja sze
rint elment az végbeliekhez, kiknek is Túron s Yányán nem 
lévén mivel élődniek, úgy hiszem, hétfőn azok is az Kőrös, Ma
ros közé indulnak; mit Írjon az szolnoki Olaj bég Tályaira, 
levelét elküldöttem, talám azt sem ártana uram az portán elő
hozni az szegény Baranyaiék dolgával, sok alkalmatlanságot 
követvén az szolnokiak is az Túron s körül levő vitézlő renden. 
Azonban im Leszli generálnak mi levele érkezett, az válaszszal 
együtt Kdnek megküldöttem és Hamvai uramék is mit írjanak, 
azokat is valóságosan pariáltattam és az váradi s egri pasák 
az két, három nap alatt érkezett leveleket is. Továbbra értem 
uram urunk ő nga az magyar nemzetnek szóló leveléből, Zrí
nyi uramot ő nga bekivánná, ki is noha nékem nem kicsiny 
bajoskodásommal, költségemmel hozatott kezemhez, mert őtet 
is, valamint az többit saczon elbocsátják vala, de tudván magam 
iránt való kötelességemet ő ngához, Isten oltalmaz, ez iránt 
való ő nga parancsolatjának is ne engedelmeskedjem; kérem 
felettébb igen tovább való kicsiny szolgálatomért Kdetr dispo- 
nálja urunkat, Kd kijöveteléig legyen az én kezemnél, hiszem 
itt is jó vigyázás alatt vagyon és nem is az én ususomra, hanem
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az magyar nemzet számára tartatik. Isten Kdét kihozván, Kd 
engedelmébűl talám én is egynihány napra berándulhatnék s 
akkor magammal együtt ő ngának praesentálhatnám; ugyan 
kérem édes uram Kdét, mutassa ez iránt jó akaratját, szolgál
jon, Isten éltetvén, megszolgálom Kdnek. Akarám Kdnek azt 
is értésére adni, Géczi Zsigmond uramot sok emberséges em
berek kérésére s tetszésére nézve, Osgyánban az mostani frigy 
alatt elbocsátottam, feleségét akarja onnan elhozni és Bánfi 
Gáborné aszszonyom mellé vinni, atyjafia lévén, én az rima- 
szombati emberünknek parancsoltam elhozása felől. Kd igireti 
szerint uram mindenekben való tudósítását s parancsolatját 
elvárom és magamat Kd jóakaratjában, gratiájában recommen- 
dálom s maradok Debreczen, 1. jan. 1878.

Kd igaz szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

X IX . 1678. f eb r .  4.

Ajánlom stb.
Isten jó voltából minden alkalmatlanság nélkül járhat

ván meg Tiszán túl való utamat tegnap estve felé érkeztem ide, 
az elmúlt kedden indulván Vány árúi, mind az onodiaknak Túr
ról s mind az szendreieknek Ványárúl okvetetlen meg kellett 
indulniok, ma úgy tudom Kis-Marja Újfalu táján szállanak 
meg. Fáy uram mind közönséges gyűlésekben az végbelieknek 
tött resolutiómat s mind magamot sem ő keine előtt reportál
hatta Kdnek, vétkes csak annyiban ő keme, az más két punc- 
tumot az acceptáltatáson kiviil nekem meg nem jelentvén, mig 
Harsányban nem érkeztem semmit azokban bizony nem tud
tam, mások sem tudósítottak bízván azt Uáy uramra, az dol
gokról én is mind gondolkodni s mind azokban jobban is szol
gálni tudhattam volna, mindazonáltal én rajtam ezután sem 
múlik semmi is. Kdét azért édes bátyám uram szeretettel ké
rem vevén ez levelemet, mentül hamarébb tudósítson in sua 
realitate az oda be való dolgokról, aziránt az maga szándéká
ról, továbbvaló akaratjáról és nékem is ha mit parancsol, 
mindazokat clavissal Uajgel uram leteheti és én is ahoz maga
mot jobban alkalmaztathatván Kdnek itt létemben jobban szol-
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gálkatok s mások is annyira az elméket nem vesztegethetik, 
egyébiránt is igen szükséges hétfőn közönséges gyűlésünk lévén. 
Egyebekrűl is Fajgel uram által Kdét genuine tudósítottam ő 
kémével lévén clavisom. Ajánlván stb. Püspeki 4. febr. 1678.

Kd szolgája atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

Édes bátyám uram kérem Kdét méltóztússék ezen szol
gám mellé egy czímeres postáját s alája postalovat is adatni, 
ha élek megszolgálom.

X X . 1678. f e b r .  5.

Mint uramnak szolgálok Kdnek.
Fajgel uramnak irtunk volt uram és Kdnek is ez itt 

leendő generalis gyűlés napjárúl és arrúl is irtani ugyan ő ké
meknek mind az közönséges dolgokra s mind az Kd személyére 
nézve, akkorra jőne ki. Én azért uram úgy alkalmaztattam már 
az dolgot, hogy azon gyűlés csak az jövő csütörtökön fog meg
lenni s péntekre is halad ez dolgokhoz, szükséges azért hogy ő 
keine éjjel-nappal siessen pro termino comparealjon, hogy an
nál is jobb rendben vétetődjenek az dolgok. Isten éltesse uram 
Kdét. Datum in Püspöki 5. Feb. 1678.

Kdnek szolgája atyjafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X I. 1678. f e b r .  9.

Édes bátyám uram szolgálok Kdnek.
Kd 6-ta februarii Kővárbúi irt levelét igen kedvesen 

vettem, Kdhez való szeretetemnek addictiómnak jelét is adtam 
az mint arrúl . . . .  uramtúl is bővebben érthet, mert ha holnap 
nem is, holnap után okvetetlen táborostúl indulok meg, any- 
nyira disponáltattak. Isten segítsége után általam az emberek 
és csak ügy mint p r iv a ta  p e r so n a t is veszi hasonló becsülettel 
az magyarság T e le k y  uram at; nyugodjék meg benne,' csak 
viselje resolute ezen dolgokban magát. É le tü n k  fo g y tá ig  T e
likig  uramtúl el nem  á l lu n k , egyébiránt is pedig minden tovább

2*
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való scrupulusokat fére tegyen, elliitetvén magával, G en era l 
V e te ra n i a k á r m in t  ig y ek e zzé k  is  á r ta n i  T e le ky  uramnak, nem 
győzedelmeskedhetik ellenünk, az mintliogy m o st is  va ló b a n  
b á n ta  a z  béka a z  deret. Ajánlván ezzel etc. Püspeki 9. 
Februarii.

Kd köteles és igaz szolgája, öcscse 
Gr. Tkeököly Imre m. p.

Faj gél uram clavissával irtain ugyan Kdnek.

X X II. 1678. f e b r .  17.

Ajánlom uram stb.
Tegnapelőtt az somlyai katonáktól uram Kdnek bőven 

írtunk, csak Isten vezérletté volna szerencsésen, de úgy látom 
már innen s ezentúl ennyi ellenség s végházak között igen 
veszedelmes leszen az levélküldés; mindazonáltal én bizony 
valamikor lehet, el nem mulatom az tudósítást. Úgy értjük 
Diószeg felől nyomulnak Kővár felé az mi gyalogink, az német 
ujobban visszajővén az Tiszán utánunk, soha egyszer jobban 
nem eshetik az Beszermény táján való operatió, kire is mind 
Bohan uram s mind mindnyájan felettébb kérjük uram Kdét. 
Az jelen való dolgokról Kdnek uram nem irok, azokat közön
ségesen irt levelünkből, tovább való intentiókat pedig Szalai 
uram informatiójábúl megérthetvén, alig várom érthetnénk mi 
bizonyost uram Kd tovább való dolgairól. Isten Kdét minden 
óra segítse s engedje hamar látnunk szerencsés órában. Nékem 
uram Szigetre talán öt katonám is szőkék két szép hó pénzem 
felvétele után, kiről Írtam szigeti gondviselőmnek és lelkem 
uram kérem Kdét fogattassa meg, parancsoljon mind Frater 
uramnak, vitesse Husztra s mind gondviselőmnek; eziránt való 
jó akaratját Írja meg, ő tudja, kik legyenek, ha élek megszol
gálom Kdnek. Isten oltalma legyen Kddel. Ex castris ad Ba- 
tisfalva 17. septembris 1678.

Kd köteles szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.
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X X III. 1678. m á r t .  22.

Ajánlom uram sat,
Kd Kővárbúi 15 praesentis írt levelét 21 ejusdem vet

tem, megszolgálom Kd tudósítását s jó akaratját, szinte jókor 
is esett, én is az szerint alkalmaztathatom itt az dolgokat. 
Értem R ev ere n d n ek  jö v e te l i t  és több K d n e k  L e n g y e lo rsz á g i  
h íre it is, melyek is mind j ó k  csak  h ogy sok  id ő  m ú lá s s a l v á r 
h a tju k  a zo n  h íre k n e k  v a ló sá g á t az mi mostani dolgainkban 
pedig n ih i l  m ó r  a  p e r ic u lo s iu s , kihez képest is úgy látom nem  
vé tek  vele h a  ez h o ln a p o t i t t  tö ltem  is , noha úgy hiszem nem is 
lehet elébb az mint Kd ez alább való informatiombúl megért
heti, mert u g y a n  is h a  sz in te  h u szo n h a to d ik  praesentis in d u l
h a tn é k  is én m eg in n e n  nem  lehetne hol so k á ig  s u b s is tá ln i  és 
é lö d n i m egegyezvén  ve lem  Szöcs J á n o s  h a d a  is  Mink és asz- 
szonyunk K.F.-nál*) K d n e k  szem élye i r á n t  va ló  istenes reso lu tió -  
j o k a t  igen  ö rü lö m , elhigyje kivűlettem senki sem tudja, az én 
Istenem áldja meg érettek s adjon állhatatosságnak lelkét 
nékiek. B ezzeg  G éczi S ig m o n d  kit is én j ó l  ism e re k  a d ju n c tu -  
s iv a l v a ló  érkezése is  sz in te  a lk a lm a to s  időben  eseti, alig várom 
érthetném k i k tő l  és m ive l jö t t .  Kérem is uram birodalmasan 
Kdét, tudósítson hamar és voltaképen felöle. Az végbelieknél 
levő német rabokkal még ma uram iratok Kdnek és kemé
nyebben is tartatom, leveleket az debreczeni bírónak küldöm 
hasonlóképen azt is, a kit Kd irt néki ezen alkalmatossággal. 
Yalkur kapitányért is én uram ezelőtti idejövetelemkor is 
eléggé sollicitaltam az tisztektűl az rabot és most is részszerint 
biztatnak és az előtt is biztattak véle, de valamint az előtt 
úgy most is menték azzal magokat, valamig az vitézlő rend 
mindenestül együtt nem lészen, addig bizonyos választ nem 
adhatnak, nem lévén szabadságokban és az egész vitézlő rend 
rabjai lévén; úgy az itt maradandó lovasok s gyalogok számá
rul sem determinálhatnak addig semmit is, annak is közön
séges megegyezésbül kelletvén meglenni Isten együvé hozván 
bennünket Kd parancsolatjában szívesen igyekezem és mentül 
hamarébb eziránt is eljárnom. Már uram térek az reám bízott

:) Rákoczy Ferenczné Zrínyi Ilona.
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dolgokra és azokban eddig mint progrediálhattam Gyarmatiad 
Kdnek bőven írtam, az akkori intervenientiákkoz képest, bán
nám igen el nem vette vagy kezéhez nem jutott volna azon 
levelem Kdnek, — Isten jóvoltábúl ide én tegnap előtt érkez
vén ujóbban mind az Tiszán túl újabb levelemmel egy had
nagyot elküldettem és az v á s á r h e ly i  em berért is mind az egri 
követeket Mikolai Boldisár és az végbeliek részéről Szuhai 
István uramékat, az mint Isten tudnom adta jó formában ex- 
pediáltam, kiknek is instructiójokat Isten Kddel szemben ju t
tatván előadni el nem mulatom. Az mely hadnagyok elsőben 
mentek által is az Tiszán, az katonákért azoknak is még, mire 
mehettek, semmi tudósításokat nem vehettem, azért Kdét is 
felőle nem tudosithatom, látja Isten kézzel lábbal rajta vagyok 
de a z t nem  ta g a d h a tn i hogy va ló b a n  elszéled tenek és m esz i is  
a z  k a to n á k . Nagy Márton és Török János nevű vicehadnagyok 
az tisztek akaratjok ellen s hírek nélkül jővén ki az Szilágy búi 
egészen elhitették volt az k a to n a s á g o t: K d  k i  nem  jó ,  m egcsa l
j á k  őket, se m m i sem  lesz az do logbúi, sőt m ég  a z  f ö l d  népet is  
a n n y i r a , hogy m á r  sem m ive l sem  a k a r ta k  g a zd á lk o d n i és m ég  
h á zo k  népé t is s o k a k n a k  csak  hogy k i  nem  ve r ték . Melyre 
nézve is kiváltképen az gyalogság, melynek is nagyobb része 
akkor tájban az Tisza kétfélén volt, a n n y ir a  e lo szlo tt, hogy  
in k á b b á ra  m in d  a z  S a jó n  és edd ig  nagyobb  ré szé t K a ssa  tá 
j á r a  és a z B r a n y ic z k a  ta r to tta  m eg , de még most sem szűnik 
meg az em berek vesztegetése az mint K d  ez in c lu d a lt  levélből 
m e g lá th a tja , kik is az mint k i  ta n u lta m  a r r a  d isp o n a lta tn a k  
ve lem  el ne jő j j e n  és legyen szo lg á já v á  W esse lén y i P á ln a k  az 
minthogy fél nappal m e n t el c sa k  elő ttem  Miskolcz felé, eléggé 
ké r te  T á ly a i  u r a m  v á r jo n  m ég  de csa k  elm ent, ha különben 
nem lehet bizony megfogatok bennek, Kd kezéhez viszem, mint 
sem nagyobb kárt tegyenek, talán mások is tanulnak róllok. 
Én uram az Sárrété mellé is elküldettem tegnap Deák Feren- 
czet szegény Afra hadnagya félét, mert ott attájon felesen 
vannak az ónodi és szendrei katonákban, másképen is kemény 
legény, Szőcs János uram is kűlte oda egy hadnagyát, hogy az 
is az mezei katonákat gyűjtse öszve s értsenek Deák Ferencz- 
czel egyet TJgy veszem  eszem ben, a k a r m in t ig yekezzem  is  de 
a n te  q u in ta m  ve l s e x ta m  a p r i l  én  in n e n  a z  h a d a k k a l m eg nem
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in d u lh a to k , a zé r t K d  is  ott a lk a lm a z ta s s a  ú g y  a z  d o lg o k a t és 
tudósítson így tudván az a k a d á ljo k á t praecise, m ely  n a p  in d u l
j a k  és m icso d a  m o d a litá s sa l kövessem  u ta m a t. Akartam 
Kdnek ezt is értésére adni, hogy én az K d  nevével nem  csa k  
B ercsén ih cz , de B ezzeg  Györgyhez is  el fo g o k  em bert k ü ld e n i.  
Budára senkit nem küldhettem el, mert nincs még ott vezér 
ki azt mondja hogy még nem indult volt meg Kamenyicsből, 
jobban is végére megyek és arrúl is tudósítóm Kdét, Szolnokra 
ma megyen ugyan Pécsi Gáspár uram. Nem méltó uram 
Kdnek sem b ecsü ln i, sem p ro m o v e a ln i K á l la i  N a g y  A n d r á s t  
az a z  in s tr u m e n tu m a  i t t  W esse lén y i P á ln a k , az ő Írására m en t  
el innen H a r s á n y i  is , egyébiránt is W esse lé n y i P á ln a k  lévén 
c rea tu r  a  ja .

Ajánlóan stb. Költ Thuron 22 martii 1678.
Kd köteles szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Láthatta Kd Bethlen Farkas uram mint ijeszt 
levelében. Levelem elvégezése után jöttek hozzánk az egri 
törökök, kik is Hadadban voltak feles emberséges ember jelen
létében adván nékik audientiat, panaszszal jelentik miképpen 
vette reá őket Wesselényi Pál uram, hogy Kddel szemben nem 
lehettek, mert azt hitették el vélek, nem Kd az generalis, ha
nem csak fejedelem képe, mert elmentek volna Kdbez, sok 
emberséges ember halottá, azt mondják vétek volna Kdtűl el
szenvedni és azt monta egyik, hogy az ábrázatjáról vette egyik 
észre, hogy nem generalis, de az mellettek valók elhitet
ték vélle.

A czim alatt lcivül: Ez adjungalt leveleket az kiknek szóllók, 
kérem juttassa kezekben és az busításrúl megbocsásson.

Jegyzet: A megkülönböztetett betűkkel szedett szavak a levélben 
titkos jegyekkel van írva.

X X IV . 1678. á p r i l  15.

Mint uramnak szolgálok Kdnek Isten jó voltából az 
mint Kdét Szuhai uram elmenetele után is tudósítottam, már 
Isten segítvén az egész hadakkal meg egyezvén, éjszakára 
Diószegen szóltunk meg; már is igen megfélemlettek az hadak,
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Kővár vagy Szilágy felé viszem őket, kihez képest ha ugyan 
Kdnek, kit nem reménlek ma és holnap is, tovább mihez tart
sam magamat, parancsolatját nem vehetném, az végbeli hadak 
kedvéért is, kik is holnap dél tájban ha érkezhetnek Diószegre, 
lassan jöhetvén az sárokon és az nagy vizeken, holnapot is 
Diószegen tölteném. Lelkem uram istenért kérem Kdét, 
jöjjen inkább kilyebb, és ne vigyen belyebb bennünket, látja 
isten nem tudom meg írni mennyit zibbonganak, még is hihe- 
tetlenkednek, s Thamáskint mig nem láthatják csak ugyan 
nem hisznek sokan. Az német rab is Purger Károly már 
kezemnél vagyon, Harsányit sok dispositiója, s elméjének sok 
bajjal való el csinálása után, mindenekben effectualni akarván 
tehetségem szerint Kd parancsolatjá(ra) lovaskocsin magam
mal elhoztam, még m(a)gam is gyanakszom Erdő-Szádához 
ne kintelenítsünk menni, bizony az lovakat sem kellene fárasz
tani, az rósz fűven igen el gyengülvén; ez múlt éjjel is az 
seregek mezőben az pocsai hídnál száltak. Adja isten, lássam 
uram Kdét szerencsés órában és kivánatos jó egészségben. 
Nagy örömmel értém, ha igaz volna, az mieink az németnek 
elöljáróját fel kolompozták volna, kihez képest is úgy szállott 
az német tábor vissza Kállóban, s Böszerményben, már én is 
nevezetes postát küldék vala oda arra felé, de ugyan csak ok 
nélkül, viszsza szállások nem lőtt. Egyébb dolgokat halasztóm 
coramra. Ajánlom még is Isten oltalmában Keteket fejenkint, 
Diószegh 15. április 1678. Szükséges dolgaimról írtam szol
gáimnak kérném Kdét küldje postán kezekhez.

Kd köteles szolgája öcscse
Gr. Theököly Imre m. p.

Szélén más írással: Rogo illustrissimam dominationem vestram 
statim remittat.

XXV. 1678. á p r i l  23.

Mint uramnak szolgálok Kdnek.
Tegnap uram Kdnek bőven írtam, Kd parancsolatja 

szerint az mint Isten tudnom engedte alkalmaztatván itt az 
dolgokat. Tegnap délután érkezett portánk Kálló alól, kik is 
hoztak nyelvet, két labancz rabot hozván és egy nevezetes
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katonát Kállait vágván le azon kivűl. Az német tábor akkor 
az Rét-közin volt, annak nevezik azon helyt, egy mélyföld 
Káliéhoz, titkolják igen magokat, volt ötöd napja sehonnan 
semmi élést nem kértek, bujkálva járnak, vagyon hihető valami 
feltett szándékok; de mi is uram itt az mennyire lehet vigyá
zunk, mind strázsálással s mind porta jártatással. Az ki Kd 
mellett levőkben az malmon innen való mariai réteket tudja, az 
uram Kdét informálhatja ennyi hadnak, az mennyi itt vagyon 
feles lovokhoz és az fűnek apró voltához képest czövekre nem 
üthetvén még az lovat, mit tészen, az mikor ide szállottunk, 
akkor azt gondoltuk, hogy az vajdai, szt. imrei, félegyházi 
réteket is usualhatjuk, de azokat mind elfolyta az viz, oda nem 
mehetünk, kihez képest kintelenek leszünk v a g y  m á sh o vá  szá l-  
la n i ,  v a g y  pedig d erék  p o r tá t  v a la m e ly ik  végház a lá  b o csá ta n i  
i t t  h a g y v á n  az cselédet a d d ig  m ég  is  jobban meg nő a fü. 
Azonban akartam uram Kdnek azt is értésére adni, nékem 
nincsen nyugtom az mezei tisztektűl is, semmit sem tudnak, 
mihez magokat tartani sem tudják, tegnap este is ide jött 
hozzám Szőcs János lovas és gyalog hadnagyokkal jelentvén, 
sem Kdnek, sem másoknak parancsolatjokat nem vehetik, 
eddig azért sugorgottak Hargitán, az hol is egy háznál 18 és 
20 személy is volt, gondolták eddig az tábor kiérkezhetik, de 
már tegnap reggel Szőcs János uram kintelen volt az hadat 
az Ér mellé fűre bocsátani, Margitán is két zászlót hagyván 
ugyan füven. Hatházi és Hagy András is itt az végbeli zászlók 
között nem egyébért vannak seregestül, hanem hogy jobbnak 
iránzá itt az füvet és alkalmatosabb gazdálkodó quartély ju t
hatott számokra az Bretyon innen. Én tegnap is csak azt mon
dottam az mezei tiszteknek, Kd Szuhai uram által való ize- 
netihez képest kiadta Kd az ordinantiat, nekem nincsen 
szóllóm hozzá; de untalan csak búsítnak és igen megütköztek, 
senki reájok gondot nem viselt in tempore, nem is tudhatják 
mittévők legyenek. Nagy András és Hatházi azért is vannak 
rész szerint köztünk, hogy az ő Klmek segítségivei Kilányival 
juttathatjuk Kálló és Beszermény felé az portát, az végbeliek 
nem tudván arra annyira az járást. Kdét azért kérem uram 
tudósítsa őket is, mert azt bizony nem tudhatni, mióta kijöttem 
is se egynek, se másnak tudósítását nem vehették. Én az Isten
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így áldjon meg, az mint az közönséges jóra s Kd méltóságára 
valót láthatnék, mindent elkövetnék, azért adom ezt is értésére. 
Kd mellett való becsületes embereknek ajánlom szolgálatomat, 
alkalmatlan írásomrúl követem, még jól ki nem épülvén az irás 
is nehezen esik. — Kérem szeretettel Kdét lelkem uram tudó
sítson gyakran. Tartsa és éltesse Isten uram Kdét. Datum in 
castris ad Kis Marja positis 23 április 1678.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

Urunknak és Rkedei uramnak szóló levelemet, kiket teg
nap köldettem, kérem küldje meg hamar Kd.

Jegyzet: A megkülönböztetett betűkkel szedett szavak titkos 
jegyekkel vannak írva a levélben.

X X V I. 1678. á p r i l  26.

Mint bizodalmas urunknak ajánjukKdnek kötelességgel 
való kész szolgálatunkat. Isten Kdét édes nemzetünk javára 
sokáig szerencséssen éltesse.

Kd parancsolatjára és hazánk javára öszve gyülekezé
sünk és már egy néhány naptól fogvást Diószegen és itt az 
mezőben Kd méltóságos személye után való várakozásunk, ér
tésére lehet Kdnek. Midőn azért ez egynéhány napot nem 
kevés alkalmatlanságunkkal, de ellenben Kd méltóságos sze
mélyének közinkben való jöveteknek s velünk való meg egye
zésének nagy kívánságával töltjük vala el, úgy értjük, Isten 
mind Kdét s mind az felséges francziai király hadait már erre 
felé indította; melyhez képest készségünknek s kötelességünk
nek meg akarván felelni, még Isten közönségesen szemben 
juttathat is Kddel, expediáltuk Kd elejében Tekintetes Nem- 
zetes Zákány István és Horogk István uramékat, őkemek 
mellé rendeltettetett atyánkfiaival együtt, az kik által is Kdnek 
bőven izentünk, bizodalmasan kérvén Kdét, szónkkal mon
dandó őkemek szavainak hitelt adni, ki jövetelit mentül 
hamarább siettetni és követ atyánkfiáit teljes jó válaszszal 
hozzánk viszsza bocsátani méltóztassék. Isten oltalmába ajánl
ván uram Kdét, adja Isten, láthassuk uram Kdét szerencsés
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órában és kívánatos jó egésségben. Datum in castris ad Kis 
Mariam posit is die 26. mentis Aprilis, Anno 1678.

Kd kész szolgái 
Gr. Theököly Imre m. p.

Az ónodi és szendrei lovas és gyalog hadak tisztei, és az 
egész vitézlő rend közönségessen.

Kiilczím : Móltóságos ur Széki Teleki Mihály urunknak, az buj
dosó magyarok választott fő generalissának etc. bizodalmas urunknak 
őkegyeimének adassék.

Eredetije, 8 gyűrű pecséttel volt lezárva.

X X V II. 1678. aug .  28.

Mint uramnak szolgálok Kdnek.
Kd levele több nékem szóló levlekkel együtt tegnap 

estve juta kezemhez, kikre való választételemet én még az éjjel 
küldöm vala el, de mára haladván az tovább való dolgokról 
az consultatio consiliarius uraimék informatiójokra nézve vára
kozni kellett az katonáknak. Nékem uram hitemre semmi új
ságot Erdélyből nem írnak, mind inkább tiszteim levelei az 
Cseherimi dologiad. írják ugyan azt, hogy az fő vezér még 
semmire sem mehetett praesidiummal, éléssel, sanczokkal igen 
erős hely lévén, és az moszquáknak nagy tábora lévén, nehezen 
hiszik, ez úttal valamire mehessen az vezér; Kdnek ezen ma
tériában elhiszem többet Írnak, és kivált oda be az mi dolgaink 
iránt az emberek mint viselik magokat, ha méltóztatik tudó- 
sítni meg szolgálom. I tt már is vagyon látatja Kd el meneted
nek ; minden nemő dolgok nagy confusióban vannak, senki 
magáénak nem tartván, könnyen hadják. Az francziai gene
ralis még eddig ha mik voltak is, csak reám halasztott; egyéb
iránt is sok dolog interveniált, csak már is olyan, hogy az 
francziai generálisra csak nem lehetett halasztani. Csató Albert 
is ma zászlóstúl jött hozzám, mihez tartsa magát; mindenik fő 
tiszt akar lenni; az stráza ki vitelében semmi sem volt az 
magyar részrűl tegnap is, és több egyéb dolgok is. Isten látja 
nagy veszedelemtűi félek. Tegnap magam szolgáit küldém por
tára ; ez órában érkezett meg emberem Szatmárrúl, de oda 
senkit most nem várnak; az az hire közel akarunk Szatmár-
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hoz szállani. Az hadak után jó dispositióval elmentek az tisz
tek. Úgy hallom, az maga részéiül valókat oly instructióval 
bocsátotta Wesselényi Pál uram, csak Debreczen körül várják, 
nehéz az mi jót akarna is ember, elbontják. Isten úgy áldjon 
meg az mint hogy eddig sem voltam elmulatója; az had sza
porításában, conservatiójában szívvel-lélekkel igyekeztem, és 
ennek az ügynek véremmel is kész vagyok szolgálni, csak lenne 
rendünk, mert az Boham uram commendanssága is csak névvel 
van inkább az aprólékosabb dolgokban. Tegnap itt az hegyben 
uram az szegény Cornidest megölék, más két nemes embert is 
az labanczok, katonát és hajdúkat is öltek; lehetetlen itt csak 
két nap is legyünk, mert abrakért, szénáért egy mélföldnél 
tovább járnak már, s ölten ölik az zsákmányosokat. Ez inclu- 
dált leveleimet kérem uram küldje meg aszszonyom ángyának. 
Ajánlom becsülettel való szolgálatomat. Isten Kdét gyógyítsa; 
hamar nap közinkben hozza ki és fejenkint szerencsésen 
éltesse. Datum in castris ad Szinyér-Várallya positis 28. 
aug. 1878.

Kd köteles szolgája, öcscse 
G-r. Theököly Imre m. p.

Akár csak Csató és Harsányi serege bizattatnék valakire, 
Kd kijöveteléig; minden köztek való kicsiny dologra nem 
convocalkatni az tanácsot; tegnap is rút alkalmatlanság esett
az szegény.......................................... az Harsányi katonái és
Cornides atyaíiai között.

X X V III. 1678. okt .  9.

Mint uramnak nagy kötelességgel szolgálok Kdnek.
Kd személyéhez mindenkori készségemet, kötelességemet 

jól ismérvén bennem, nem kétlem, róla meg nem Ítél, hogy rit
kán veheti levelemet és ide ily meszsze való jövetelemnek tulaj
donítja. Urunknak ő ngának szóló levelemet és az magyarnem
zetét is, kit Kdnek Írtak, includálván, azokbúl eléggé informál- 
ta tik ; több Írással sem magamot, sem azoknak olvasásával 
Kdét nem terhelvén, hanem magamat egészen Kd gratiájában
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ajánlván, maradok Datum in castris ad Zólyom positis 8. 
Octobris 1678.

Köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X IX . 1678. de ez. 11.

Szolgálok édes uram bátyám Kdnek.
Farkas Fábián uramék elmenetele után micsodaforma 

dolgok interveniáltak az szegény Baranyai uramék megöletésé- 
vel, az váradi pasa és Leszli generál nékem szóló levelek érke
zésével, azokrúl bőven Írván Radics uramnak és az párokat is 
includálván, meghagytam, Kdnek genuine az dolgokat decla- 
rá lja ; én azért uram azokrúl Kdnek nem írok, relegálván oda 
magamot, meg kell vallani mindenféle rendek valóban exacer- 
bálódtak s teljességgel elidegenedtek az török quártélytúl, 
lévén, lia urunk s Kd engedi, már magok hazájában is bizonyos 
quártélyok. Én uram Kdét Istenért, az Jézus Christusért ké
rem, csak az egyre alkalmaztassa udvarnál úgy az dolgokat, 
jöhessen ki valami notabilis erdélyi segítség Kddel, meglevén 
már urunk annuentiája, úgy erővel való quártélyunk is lehet; 
az mi veszett hadaink is újonnan mindenünnen előállanak és 
az magyarság ilyen okkal, ha az szükség úgy kívánná, indulál- 
tathatik az török quártélyban való beszállásra, különben ha 
Erdélyben nem tanál lenni quártély, kit is én addig minden 
uton-módon tilalmaztam, bizony nagy inconvenientiátúl s non 
putaramtúl félek. Ide uj óbban is irogat Wesselényi Pál uram, 
szinte el fogom unni uram már és bizony másforma orvoslásá
hoz kell nyúlnom az magam becstiletinek, azon leveleit is, ha 
lehet, előhajhászom. Kd mellett levő becsületes rendeknek kö
zönségesen ajánlom szolgálatomat s Kdét is Istennek oltalmá
ban recommendálván, kívánom, levelem tanálja Kdét szeren
csés órában. Debreczen, 11. Decembris 1678.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.
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X X X . 1678. 16. D e c e m b r i s .

Mint uramnak ajánlom etc.
Farkas Fábián uramék elmenetele után két ízben is tudó

sítottam az ide ki való állapotokról Kdét, kikre is hogy vála
szom nem jő, és szinte annyira elfelejte mire vélni nem tudha
tom. Akartam uram Kdnek értésére adni, Leszli general és 
Esterkázi Pál uram Tokaj felé nyomakodék, és ha ma nem is 
holnap okvetetlen oda érkezik, noha még tegnapra várták, az 
mint onnan egy jó akaróm Írja. Úgy látom az ő részérűl Szá
lai uram megtéréséig az frigy megtartatódnék, mert az tokaji 
commendans eleiben vivén fogva egy nihány katonánkat, lovo- 
kat, fegyvereket megadatván békességesen bocsátotta ide őket. 
Göcz eleiben is vitték három dragonyunkat, kik divinyiek vol
tak, azokat is kár nélkül mindeneket megadatván ide kisértette; 
Leszli zálogot kér az Armistitium idejéig és ő is kész maga 
részérűl, hogy annál is bátorságosabb légyen mind az két fele- 
kezet, és inkább hihessen egymásnak. Az szegény Baranyai 
uramék temetésekre küklvén el egy itt való becsületes polgárt, 
ki által az váradi passának is Írtam ; im mi választ tészen, 
levelét in specie elküldettem, szóval azt izente emberemtől: 
Az Allára esküszik, valakik okai voltak az mi embereink meg- 
öletésének fejeket szedetvén szalmával tölteti meg és úgy küldi 
a portára, s nevezetesben az kit azon latorságban főbbnek 
mondanak, az minthogy az Díványban behivatván, s mindene
ket előtte vitetvén véghez az én emberemnek az passa, egyet 
az többi közül derék embert fogatott meg az passa; tovább 
mint bünteti megválik, én ugyan könnyen nem hagyom, és 
Kdét is, ha mit értek, felőle tudósítom. Az mint Kdnek minapi 
levelemben is megírtam, én uram itt már úgy accomodáltam 
az elméket, valamig Keczer uraimék válaszát, és dolgainkban 
urunknak tovább való parancsolatját nem értjük s nem vesz- 
szük, de addig innen ki ne menjünk, noha naponként gyüle
kezvén ide az hadak, valóban megnyomtuk ezt az várost; és 
ehez képest az tatár és kozák seregeket kész kén télén Szobosz- 
lóra kell ma szállítanom ; igy talám jobban subsistálhatnak itt 
De ha az ellenség innen ki tanál nyomni, nem menvén az tőle
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adatott quártélyokra, akkor aztán félő Erdély ne tartsa meg 
kivált az franczia hadat. Isten Kddel. Debreczen 16. D e- 
c e m b r i s  1678.

Kd igaz szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X X I. 1679. j an .  31.

Ajánlom uram stb.
30 praesentis irt levelét uram Kdnek szeretettel vettem 

úgy veszem én is eszemben, egész csalárdság fekszik az német 
dolgában, kivált az bárom vár visszaadását teljességgel dene- 
gálták vala, Szalai uram bejövén magyarázza meg maga, kiki 
az maga hadáról szokott dézmálni. Xaláczi uram jövetelit el
hittem, hopmester uram Kdnek értésére adta, Írja ő keme az 
musquak az töröktűi crealt kozák begtmant kiverték volna, 
Isten tudja egyedül dolgunknak végét, az török segítségéhez 
sem bízhatunk, az németnek sem hihetünk, az francziáktúl sem 
várhatunk, annyival is inkább interveniálván az rút confusió 
köztök. Ubrizi uram clavissát elvesztvén látja Isten mit tegyen 
88 clavissal nem tudhatom, egyébiránt még Ebesfalván for
dítva küldém róla meg levelét Kdnek. Gyulai uram leveléről 
is irtain mind Debreczenben ott maradván némely leveleim s 
mind Klobusiczki uramnak ő keme keze alatt lévén az levelek 
s expeditiók pariáji, talán feltanálbatják, egyébiránt abban 
hiszem egyéb nem volt feltéve, hanem hogy urunk az békessé
get kívánná s int arra, el ne mulassam az jó alkalmatosságot. 
Én az ő keme irásin keveset fundáltam. Hozza Isten jó egész
ségben uram Kdét. Leszes, 31. jan. 1679.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X X II. 1679. m á r  ez. 7. este.

Ajánlom édes uram etc.
Keczer uram Kdnek Sorostélyrúl irt levelét az 29- da

rabból álló anncctákkal együtt megküldette, kiket isK d paran
csolatja szerint itt csak mit is nem késleltetvén, sietve elkül
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dettem. Isten áldja meg Kdét, hogy velem is közleni nem 
neheztelte ; én máskint semmit az oda ki való állapatokrúl nem 
hallhatnék. Én talám unalmat is szerzek gyakor Írásommal 
Kdnek, de jó példát adok eziránt is. Adja Isten, ezután job
bakról értethessen minket is ide uram Kd.

Nem kétlem Kapi uram ide alá való jószágának, s egyéb 
ingó-bingó javainak az urunk ő nga parancsolatjából való el- 
foglaltatása hírével lehet uram Kdnek, és azt is jobban tudja 
nálamnál, ha ezen alkalmatossággal több itt benn levő magát 
concernáló jószágok is elfognak-e az fiscus számára foglaltatni 
mivel tavaly is, hogy törvényének kellett volna lenni, Rédei 
uramtól küldtem volt be egy supplicatiómat ő ngához Zólyomi 
nótájával elvesztett részt, kit ő nga Kapi uramnak és az asz- 
szonynak adott; hasonlóképpen az Barkóczi Sándortól, concam- 
biált részt is, kit is nyavalyás az vérek ellen és az én contra- 
dictiómmal sem gondolván cselekedett, ne idegenitené ő nga 
tollúnk, hanem mutatná azoknak collatiójárúl én hozzám ke- 
gyelmességét, de abban múlván akkor és haladván dolgának 
eligazítása, az én supplicatiómra is ekkoráig sem jőve válasz 
elhittem pedig most nem alusznak Gyerőffi és Toldalagi uramék 
is, kik az urunk adománya után azonkívül is hozzá praetendál- 
tak ; és ju t az is eszemben, hogy midőn liozódott volna elő azon 
küküllővári dolog, mondották azt Bánffi Zsigmond és ítédei 
uraimék: az asszony az magáét engedheti csak az kinek akarja 
engedni; az urával az mit együtt acquirált csak fele illetvén ő 
kémét; ebben is jövendőre Kd tehetne jót édes uram velem 
had ne veszne el az proprietas tollúnk. Isten is megáldja Kdét, 
ha urunknál efficiálni méltóztatik, és elhittem az aszszony, s 
atyafiai sem ellenzik, nem az aszszonyé lévén. Kd gratiájában 
és atyafiságában ajánlom eziránt is magamat és maradok Illye 
7 máj i est ve 1679.

Kd igaz szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X X III. 1679. m á r  ez. 27.

Édes uram bátyám 1
Szent-Péterrűl irt levelét Kdnek nagy szeretettel vettem ; 

tudósítását megszolgálom. Az uj tracta kívánásából szokott
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tökéletlenségek, és az idő vontatása tetszik ki az francziáknak. 
Ugyanis lia valami realitáshoz bizhatnék is az ember, mennyi 
időre telnék, az követek újabb bémenetelek, és az pénz kiérke
zése annyival is inkább, hogy az királyára halaszsza az Mar- 
cliio, és az generális békességet hirdetik, bizonyosan Kd Írása 
szerint is kitetszik füle-farka dolgoknak. Én uram Kd paran
csolatjától, tudósításától várok, egyébiránt ultro nem obtrudál- 
nám magamat ha ő nga nem parancsolja eleget lakván egyéb
iránt is udvarnál; inkább Fejérváratt felelnék meg az comple- 
mentumnak, ha lehetne, kivált ez az mi dolgunk is az ország 
gyűlésére tanálna haladni. Zriuyi uramot is elvigyem-e magam
mal, Kd parancsolatját elvárom, Karkóban tanálván Debre- 
czenbűl jött szolgáimat; eléggé kérdezősködtem felőle mint 
lesz az selmecziek elmenetele, de az mint ők beszélik uram, 
meg fog Kd előtt bizonyosodni. Ispán Ferencz uram kívánsá
gára kezéhez adták; az mikor elszöktek, akkor már az én em
bereimnek kezek rajtok nem volt, s talán inkább in privato 
fogtak némelyek valamit rajtok venni, hiszem nem tudom ki 
úti passusa mellett egyszer már Debreczenbűl el is indultak 
vala, és viszszahozván némely katonák, Ispán Ferencz uram 
tractált azután véllek; ő keme adatta meg mindeneket. Az in- 
troitusról, erogatiórúl való signaturákat beküldte Pécsi uram ; 
írtam Sajóról néki, maga is jöjjön be. Isten Kddel szemben 
juttatván, maga is meglátja mi volt s kovakőit; azonban az 
innepre talán maga is Pécsi uram beérkezketik. Ugyan sokat 
kell édes uram nekem szenvednem, maga*) hiszem és szerencsél
tettem ott életemet, és bizony talám inkább az én kis tekinte
tem, mint sem az erő vitte véghez azon városok, erősségek fel
adását is. Kdét mint uramat felettébb is kérem, tudósítson 
clavis által, hol járjon már elméje; én nem tudom az hadakat 
is már mivel biztatják. Isten oltalmában etc. Költ Vinczen 27. 
martii 1679.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

*) Maga =  noha.

T h e ö k ö l y  l e v e l e i  t e l e k i h e z . 3
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X X X IY . 1679. á p r .  19.

Ajánlom édes uram etc.
Ez órában érkezvén az Bánffi Zsigmond uram levele, 

kit is Kdnek elküldöttem. Én azon embert itt mindjárt fel ke
restetvén vélle bőven beszéltettem; de az nem Árvából jött, 
hanem Sopronybúl Kövér Gábor szolgája, ki is beszélli ugyan 
hogy Pálfi Károly uj hadat fogadván, több regimentekkel jönne, 
oly hirek folyván oda ki, hogy uj óbban kicsapunk. De hogy 
imperiumból jönne valami armadája az császárnak, abban 
semmi sincsen. Az öcscséhez küldötte Kövér Gábor, innen még 
ma udvarhoz megyen; méltó volna Kdnek valakivel kemény 
examenre vétetni, mert úgy látom tudna mondani, ha meg
ijedne. Akarám uram Kdnek ezt is értésére adni kötelességem 
szerint, ezután sem mulatván el legkissebbet is. Ezzel Kd gra- 
tiájában ajánlván magamat, kérem tovább is igen bizodalmasan 
ha udvarnál előhozódnék az én személyem s másutt is, contes- 
talja sinceritását, s vigyázzon kicsiny becsületemre; bizony, 
bizony nem hálaadatlan szolgájával cselekeszi, és én nem kü- 
lömben kivánok Kd javára, becsiiletire vigyáznom, mint magam 
életére, kit is naponként meg is bizonyítani kivánok, maradok 
Martonhegy 19. ápr. 1679.

Kd igaz szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Én bucsuzásomkor előhoztam vala urunknak az dolgot, 
nem is kiván . . . .  szóval, de ő nga azzal menti magát, nem ő 
nga dolga és interrumpála ; azzal Vajda László is ott lévén nem 
sokára haza mehetek nevetve mondván.

X X XV . 1679. máj .  4.

Mint bizodalmas uramnak, kedves bátyámnak ajánlom 
Kdnek köteles szolgálatomat.

Kercsesorárúl irt utóbbi levelét Kdnek s abban küldött 
indusát igen nagy becsülettel vettem, az dátumot hogy elfe-



TELEKI MIHÁLYHOZ. 35

lej tettem, nyilván arrúl gondolkoztam, hogy Isten nemsokára 
Kdét közinkben lehozza az gyógyi förödő alkalmatosságával, 
kin bizony nem kevéssé törődném, ha elmúlna, holott már az 
fű is alkalmasint megnőtt és az gyűlésig elég ideje is volna 
hozzá s reménség kivül használ most az az förödő, az kik benne 
förödnek. Kérem édes uram bátyám Kdét, tudósítson, ha mi 
hirei vannak. I tt  igen rósz hírek vannak az Aranyos mellett 
lakó szüzek felől, álmokban is meg terhesednek némelyek. Az 
kergesi pusztát is valóban járják itt az alföldi katonák, foszto
gatnak annyira, hogy két rendbeli szolgáimra is már reá tá
madtak, kiket néha Hunyadra küldözök. Ha méltóztatnék Kd 
arrúl is édes uram tudósítani, azután hozódott elő az én szemé
lyem urunktúl Kd előtt, megszolgálnám, mivel úgy értem, Po- 
rumbákra jövet eleiben ment Kd ő ngának. Ujforma vadásza
tot is hallok uram, ezután én is tiz kópénál nagyobbra becsülek 
egy trombitást. Én uram egészen Kd jóakaratjában ajánlom 
magamat és maradok, mig élek is. Költ Ilyén 4. máj. 1679.

Kd igaz szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X X V I. 1679. máj .  7.

Mint uramnak szolgálok édes uram bátyám Kdnek.
Szepessi uram küldvén valami szekerét Hernyádban, 

azon alkalmatossággal Írja ő keine, hogy nagy az hire Kolos- 
vár táján az német jöveteknek és hogy már, az hol kaphatja, 
az erdélyi katonákat is fogná s vágná az labanczság. Azt nékem 
másonnan is írják és ide alá is közönségesen igen zsibonganak 
azon menten az emberek, Kdét édes uram igen nagy bizoda- 
lommal és szeretettel kérem, méltóztassék errűl confidenter 
írni, valamint, hogy ennekelőtte is nem szoktam volt hírhor
dozó lenni, igy bizony most is el lesz nálam temetve, Kd jó
akaratját, grátiáját pedig mint uramnak igyekezem megszol
gálni. Az gyógyi fürdőben való lejövetelibűl lesz-e valami és 
az gyűlésre is csak pro termino igyekezik-e compareálni és 
elébb nem Karkóban megyen-é, mindezekrűl, úgy egyéb dol
goknál is Kd tudósítását s grátiáját bizodalommal elvárom.

3*
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Géczi Istvánnak irtain volt egy levelet az beszterczei percep
tor fiának beküldésére, Kdnek pedig hogy bekisérje ; ezen 
Írásom még az szent-péteri temetés előtt volt; úgy értem 
Ispán Ferencz uram elvette volna tőlek az leveleket. Kérem 
uram Kdét, ha mit ir Kdnek felölelt avagy bogy maga is mél- 
tóztassék Írni ő kémének. Akkor tájban Csanádi személye 
forogván fenn, szinte elhitetett vala Patai, hogy Kd ugyan 
magát akarta Somlyóra küldeni, hogy csak elvegye Géczi Ist
ván kezibűl és szabadítsák rajta Csanádit, de hogy Sajóra men
tem vala, contrariumát experiáltam, mert nem engedte Kd, 
hogy sok rabon szabadítsa, értvén az én declaratiómat is azon 
rabnak dolga végett, az minthogy már Csanádi meg is szaba
dult Vatain. Igen akarnám, ha tudhatnám, mikor hol leszen 
Kd és mikor megyen Fejérvárra, tudhatnám én is utazásomat 
ahhoz alkalmaztatni. Isten oltalmába ajánlom édes uram Kdét 
és maradok Ilye, 7. May 1679.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Tkeököly Imre m. p.

P. S. Szepessi uramnak szóló levelemet recommendá- 
lom Kdnek.

X X X V II. 1679. j un .  24.

Mint uramnak stb.
Kd parancsolatja szerint Zrini uramot én itt nem kés

leltetvén, elküldettem szolgáimat is rendelvén melléje úgy 
viszik kedden Szent-Péteren lehessenek. Az én szolgáim pedig 
miben fáradoznak mind magok s mind több szolgatársok Fng- 
vár mellett lőtt kárvallások megtérése aránt magok Kdnek 
megbeszéllik, áll Kd jó akaratjában, ha megengedi az én leve
lemmel Homonnai Sigmond uramhoz való meneteleket Mun
kácsról, Munkácsig pedig ha kisérik tudom nem ellenzi az lévén 
az emberség tőlem, másképen bizony csak Lánit sem tudta 
volna kivinni, két szolgámot s három szabadosomat rendeltem 
melléje. Az postalovakat nem küldette még el Vajda László 
uram, az az oka ez alkalmatossággal az hintót el nem vihették, 
még csak kedden vagy szerdán érkeznek ide az lovakkal, Rédei 
uram fog hiszem uram Krasznára kimenni s mivel kedvetlen 
voltam hozzá én kimenetelemnek semmi modalitásirúl Kddel
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nem beszélhettem, az többiről azután is meglehet, ele azt 
örömest tudnám én irántam lesz-é valami instructiója Bédei 
uramnak az magyarság előtt, tudja Kd mennyi rósz ember és 
Wesselényi Páltúl készített csináltatott gonoszakaróm van 
nékem mind az két rendbeli, de kivált az mezei had között, 
örömest becstelenségre s veszedelemre nem mennék közikben 
Isten oltalmában stb. Hunyad 24 Juni 1679.

Kd igaz szolgája inig él 
Gr. Tlieököly Imre m. p.

X X X V III. 1679. j u l .  4.
Édes uram bátyám szolgálok Kdnek.
Éu uram az savanyú vízig menvén eleiben urunknak ide 

kisértem, hiván ő ligát Hunyadra is, magátúl hozván elő az 
fejérvári gyűlésben, de hogy vissza siet nem fog hozzám jönni- 
xlzonban akarám uram Kdnek ezt is in re ipsa értésére adnom, 
noha Naláczy uram megígérte Kdét tudósítja. Úgy látom ujob- 
ban resuscitalodik az fejérvári kívánság noha nem abban az 
formában és igen amicabilis terminusokkal. Barcsai uram urunk 
nevével proponáló ma nékem, hogy ő ngának feles pénzt kell 
ujobban kiadni az Ketek útjára, azért kér őnga engem is azon, 
mivel az mi dolgunkban fogja Keteket küldeni, segétsük mi is 
magyarok azon költségben valamivel ő ngát, de szokott mes- 
terségit s terminusit azon követségben adhibealta, mert mind 
untig csak azt javallottá, igirjek, ha csak ezer tallért is, mi
csoda contentummal veszi s mint refundálja másbúi etc. etc 
Több sok szavai is voltak, kit egész árkus sem fogna be. Kalá- 
czi uram esküszik, ezt különben nem tudta. Én is mint olyan, 
mint már meg sem gondolt dologban választ egyebet nem tud
tam adni, hanem izentem azt, átkozott volna az a magyar, az 
ki ő ngát ily magunk hasznában s hazánk javában járó dolog
ban, az kitűi kitelhetik nemcsak költségével de vérével is nem 
kivánná segíteni, de jól tudja ő nga azt az mit eddig az magyar 
nemzet dolgaira költettem is, abban nekem az magyar nemzet 
el nem érhetvén azt az czélt, az kit fel tett volt, contentatiót 
nem tészen, sőt inkább liálaadatlansággal fizetett, más-az, az 
hova ő nga engem küld, bizony sok ezer forintból álló költség
gel fogják ott is az búcsút járni, örömest az közjóbúién bizony
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magamat ki nem von szom, mert azért életemet is feltettem, 
csak lássam én is lionnét várhatom bizonyos contentatiómat; 
többet is szólottám az mit elmémmel felérhettem s végre ma
gam is reá mentem és sokak előtt csak azt feleié Isten oltal
mazzon, én tőlem magam túl kivánja azt az ezer vagy kétezer 
tallért is, mert most is bánja ő nga, hogy csak annyira is velem 
izetlenkedett, hanem csak ugy izent ha közönségesen ezer vagy 
kétezer tallérnak tehetnők szerit, az kivel mégis azon szük
ségre magunk dolga lévén ő ngát segíthetnék kedvesen venné. 
Summa summarum Barcsai részéről egészen kitetszik, ez is ő 
koliolása az én válaszom pedig csak kalasztattam az urak újabb 
gyűlésére, ha tudni illik az én contentatiómban oly modalitást 
Ketek feltanál. Ezt pedig tovább való késedelem nélkül azért 
akartam Kdnek értésére adni, vebessem ebben is, mint jó uram
nak Kdnek tetszését. Engem ugy látom még visszavár az feje
delem Krasznárúl, most sem szerezhetek csak egy szekerem 
eleiben is postalovat, lehetetlen bírhassák magam és szolgáim 
lovai, Kdét kérem azon is accommodálja ugy az dolgot ne kel
lessék fel s alá járnom ha ugyan ki kell mennem s ezen dolgot 
is hogy csak mi kis disgustusával is ne legyen elválásom ő 
ngoktúl, az fejedelem ő nga most az ungvári lebényi nyeresé
gét emlegeti, abbúl úgymond kitelhetnék az költség. Ajánlom 
Isten oltalmában uram Kdét és maradok Déván 4 julii 1679.

Kd igaz szolgája öcscse mig él 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

X X X IX . 1679. j u l .  5.

Édes uram bátyám.
30 Juny irt levelét Kdnek nagy kedvesen vettem, rólam 

való el nem felejtkezését megszolgálom. Az mely szolgáim né
kem Zrinyi urammal járnak, azoknak az volt parancsolatjok, 
ha Kdnek valami okra nézve kiljebb való menetelek nem tet
szik, Szigetnél vagy legfeljebb Husztnál tovább ne menjenek. 
Isten oltalmazzon, kisebb dolgot is cselekedjem Kd tetszése 
nélkül; el is hiszem, ha mit Kdtűl vehettek volna, ahhoz alkal
maztatták volna magokat. Kxl gratiájának s atyafiságának
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egész contentumommal experiálván csak legközelebb az elimilt 
gyűlésen is nevezetes jeleit, méltán Isten ostorát várhatnám 
én is magamra, ha Kelnek érette hálaadó szolgája nem lennék 
és igy nem kétlem az én kimenetelem aránt is vigyáz követ
kezhető veszedelmemnek, becstelenségemnek távoztatására. Én 
az jó Pál uramnak bizony jó szível cedalom vala, ha ő nga s 
Ketek ne parancsolják és Kd ratiói ne convincálják; ugyanis 
ha most az lcrasznai gyűlésben jó rendben nem hozza Kd az 
dolgokat, én bizony egyébre veszedelemnél, becstelenségnél 
nem megyek, kivált az mint maga is Írja, az micsoda confu- 
siókban vannak és az mint megizelitették már az sok praedát, 
azelőtt mégis az idegen hadhoz is támaszthatta ember hátát. 
Értem uram az mostani kapucsi is mivel érkezett az portárúi 
ezer s meg ezer az német mestersége, legalább az fogarasi 
raboknak elég roszkor érkezett követség s kivált ha egészen 
világositatja az portán is urunk minden arántok való dolgokat 
aligha mostanrúl el nem múlik és mig sokára nem halad sza
badulások, Istenért Kd tehet egyedül jót vélek, mert ha kime- 
gyen, bizony inkább is ide vesznek, megérvén mások ide be 
azzal, ennek ennek az fiai, ha jó volt az bécsi illat; szagolják 
az fogarasit is, nem jobbak ők is az erdélyi uraknál, főrendek
nél, ezt bizony kettőtűi is hallottam, az én vékony itilitemmel 
ugyan rabok volnának, ha circumscribált kezesség alatt volná
nak. lm uram már az liintót is elküldöttem és az bécsi útra 
Kd lovai szükségére is vagy háromszáz patkót; adja Isten sze
rencsésen járhassa meg Kd rajta előtt álló útját Isten dicsősé
gére s mindnyájunknak javunkra s megmaradásunkra. Isten 
Kddel. 5. July 1679.

Kd igaz szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Noha nem is én rajtam áll, de bizony örülöm in
kább Toldiné aszszonyom része aránt való szomszédságát 
Kdnek, adja Isten oda, ki is lakhasson Kd szomszédságában. 
Én uram, ha Isten velem lészen, ez jövő hétfőn vagy kedden 
Karkóban leszek, követvén onnan Kraszna felé is az utat.
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XL. 1679. j u l .  31.

Ajánlom uram Kelnek köteles szolgálatomat.
Akarám Kdnek uram kötelességem szerint értésére adni 

tegnap liogy Kdnek szóló levelemet elvégeztem és Madács 
uramot is expedialtam vala, liol egy s hol más emberséges 
emberektől Írtam holmi dolgokat Wesselényi Pál uram aránt, 
kik is Daroczitúl s Putnoki uraméktúl vették, végre köteles
ségemnek akarván megfelelni s tovább való intentioit kitanulni 
igyekezvén, elsőbben is Daroczit, ki Wesselényi Pál uramnak 
azelőtt deákja volt, előtte pedig Barkoczi Istvánná szolgája is 
volt, élőmben hivatván tisztességes praetextus alatt meg is 
esküdtetvén azt vallja hüti után, hallotta most Krasznán az 
úrtúl, hogy azt mondotta: látom már mind becsületemet, mind 
hiteletemet, híremet, nevemet elvesztettem, kintelen extremítá- 
sokra kell bocsátkoznom, azt asseveralja Putnoki uram is, hogy 
tőle értette, mondja azt is Daroczi, ha megfogatnák az hadadi 
biráját az megtudná mondani mikor és micsoda leveleket vitt 
az urától Váradra, hogy már az adónak színe alatt és abbúl 
hiszi, hogy vagyon correspondentiája az törökökkel, mert 
Krasznán estve ugyan előtte mondotta azt, Wesselényi Pál 
uram midőn azt hallotta volna, hogy Szent dohhoz szállott 
ezerig való török, jól vagyon tudják ők mit cselekesznek, Csato 
uramék pedig kik nekem az hírt meghozták vala, mondották 
azt, hogy közönséges hír oda ki mind köztök s mind az sze
génység közt, hogy Wesselényi Pál uram Írására nézve csele
kedte volna azt az török, hogy kiűzte, vagy inkább ijesztette az 
katonaságot quartélyábúl.

Bige György és Horvát István uramék is jelenték, hogy 
Kd elmenetele után mikor tőle búcsúztak volna, kérdezte hova 
mentek, úgymond. Kik is azt mondták, hogy kijönnek velem 
együtt. Azt feleié: no ti lássátok, mit cselekesztek, legalább az 
kik én velem együtt szenvedtek Nagy-Bányán azok közzűl 
senki sem csak Ketek ketten válik ki az többi közzűl. Elhittem, 
ha ezután ember jobban czirkálná az dolgokat többeknek s 
nagyobbaknak mehetne végére, de az én ítéletem szerint ez is 
elég az ki Wesselényi Pál uramot az maga természetiben is
meri. Azonban érkezett uram ez órában olyan hírem is, hogy
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Kallóban feles német ment volna be, s ezután jobban is kita
nulni igyekezem s Kdét tudósítani el nem mulatom. Továbbra 
az mint Kd uram Madács uramtúl is érthette; azonban köze
lebb Fái uram is fogta Kdét informálni az mezei hadaktúl való 
hlitlevél kérés, hogy nem egyébre való volt, hanem csak tisztes
séges praetextus, hogy Kd informationáig vontathassam mégis 
az időt, ez volt az oka hogy az nemesség követjeit is csak ma 
kilencz óra után hocsátám el, inkább múljék az idő, de nem 
tudom micsoda októl indíttatván ujobban Apagyit küldték ide 
közönségesen ez includált Írással, melyet is Kdnek leparialtat- 
ván his inclusis elküldettem, az originálisát viszsza kelletvén 
küldenem, azt izenvén viszsza, nem lehetek contentus, mert sok 
tiszt van még hátra, ki nem subscribalta. Én tőlem is micsoda 
Írást kívánnak azt is Kdnek megküldőttem, várván mindenek
ben az mi kegyelmes urunk s Kd parancsolatját, ahoz tartom 
magamat, maradván ezzel

Kd köteles igaz szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Somlyó ultima Julii 1679.

X LI. 1679. aug.  1.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Talán unalmas is gyakor Írásom Kd előtt, de ha unal

mat szerzek is, ezzel tartozom. lm  megyen már az mezei had- 
részérűl az tractára deputált követ is, az mint maga is beszéli 
ez levelem praesentáló hadnagy, Wesselényi Pál uram közikben 
érkezvén némelyekkel együtt semmiképen meg nem engedte 
Rákoczy menjen el Kd parancsolatja szerint, hanem ennek 
imponálták, Rákoczy uram is egyik belső tanácsa s factora 
lévén. Úgy látom ez az hadnagy azért siet inkább hogy az 
Wesselényi uram és mezei had leveleit vihesse meg liamarébb 
urunknak s Kdnek, kiben is mind magát menti s mind mások 
mentik. Henczida táján egy katona feleségét gyermekét hozta 
volna Diószeg felé, az török levágván, feleségét, gyermekit 
Váradra vivén, sokan zsibongnak közzülök labanczczá legyenek, 
mire adja Isten megválik. Hallom Kökényesdi is már bejött, 
talán Kd sem késik már, Istenért uram itt elsőbben jó rendben
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hagyván bennünket és az correspondentia tartásban alkalmatos 
modalitást observalván, csak én érettem is ne maradjon el az 
tractára való utjától, én is eldeputálám már Radits Andrást 
he is küldém, recommendálván minden dolgaimban Kd gratia- 
jában és maradok ezzel

Kd köteles szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Somlyó 1 aug. 1679. Kd Krasznán elszökött szolgájának 
megingatására hacsak kapathatom leszen gondom.

X L II. 1679. aug.  2.

Mint uramnak szolgálok Kdnek.
Már levelem elvégezése után jött ugyan magam katonája 

féle három, ma ötöd napja, hogy által jöttek az Tiszán beszé
lik, tegnap múlt három hete, hogy Jósa Fűzér mellé szállván 
épített az várat az föld népivel; pátenseket is bocsátott ki> 
hogy mindenfelé takarodjanak által az Tiszán, és Harsányi is 
írt ki, kiben fel teszik, hogy urunk ő nga engemet küldött ki. 
Patak felől mentek volna valami németek, hogy már Jósára, 
de nem ezered magával gyülekeznek most is hozzá, eleikben 
ment, visszaértek igy már nem fogott az igaz lenni, hogy Bak
kos után ment volna Liptó felé mert Bakkos is felessed magá
val Ónod táján vagyon, ezt elhiheti uram Kd, mert bi
zonyos és szavahihető katonák hozták ezen hirt. Isten oltalmá
ban ajánlom uram Kdét. Somlyó 2 Aug. 1679.

Kd köteles szolgája öcscse mig él 
Gr. Theököly Imre m. p.

X L III. 1679. aug.  2.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Akarám uram Kdét kötelességem szerint tovább is tudó

sítanom. Tótiban lévén az nemesség zászlói és az kállai sereg, 
mi oktúl viseltettek, ma mind Margítára mentek s Wesselényi 
Pál urammal megegyeztek, nekem is lévén ugyan Tótiban 
közöttök az zászlóval egyníhány szolgáim, szekeres és szekérszé-
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mis lovaim s vagy 30 való haj dilim, kik az többitűl elmentek, 
azok úgy szakadtak osztán el tőlek s jöttek Bályog felé; nem 
tudtam, mi szándékok vagyon. lm  uram, micsoda levelem ér
kezett tőlek, Kdnek his inclusis elküldőttem. Hallom olyan 
szándékjokat is, az mint onnan közülők való ember írja, Püs
pökiben szándékoznék mind az egész haddal beszállani, való
ban jártatja is az pasát Wesselényi Pál uram, ha efficiálhatná. 
Továbbra esék uram az is bizonyosan értésemre : tegnap 
valami gyalogokat válogatott volna az mezei hajdúk közűi és 
praesidiumot akarna beküldeni Hadadban, praeoccupálni kel
lene ; én megjelentettem az itt való kapitánynak is, de nem 
lévén sem ő kémének, sem nekem autoritásomra, nem bátor
kodtunk semmit is tovább való parancsolat nélkül cselekedni, 
egyébiránt az volna az rendi, az ilyet anticipálná ember. lm 
valami levelét is fogattam el Bornemisza uramnak; tegnap 
késő estve mentek be az lovaival Hadadban, három székérszé- 
nás ló is volt köztök, szekér is egy, aligha nem derekasabb 
egyet mását hozatta ki, mert meg voltak az lovak terheltetve. 
Baliáit is az É r mellé küldötte s még más egy tisztet, hogy 
mindenünnen hajtsák be az katonaságot az zászlók alá. Hogy 
Krasznárúl elment, egy katonát hagyott el kimnek Szőcs János 
mellett, ki is e napokban váltig csinálta volna elméjét részére 
s egyebekről is az irkálódott tőle, hivén néki, mivel oda csa
tolta volt magát, sokban ki is adta magát; ma jelenté Szőcs 
János, mint reá vette az katona, mivel tegnap jó reggel kiszö
kött közikben. Mind nékem s mind kapitány uramnak lesz 
uram vigyázása, hír nélkül ne vihessék ki lovait s egyéb egyet- 
inásít. Az váradi pasának szóló Kd levelét is, hogy elment 
Krasznárúl, más nap mindjárt elküldettem, de választ míg reá 
nem hoztak. Egy Gombos Eerencz nevő katonám más két 
katonámmal állott az Vay uram zászlója alá; Kdét kérem, 
szerezzen parancsolatot, adják ki őket, már egyszer Szamos- 
uj várat az eb fiát hadnagyságában is kiadatta volt urunk. Isten 
Kddel. Somlyó, 2. aug. 1679.

Kd szolgája, öcscse ■
Gr. Theököly Imre m. p.
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XL1V. 1679. aug .  5.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat!
Mai levelemet reggeli nyolcz óra tájban irtani vala 

Kdnek, értésére adván kötelességem szerint, az mit érthettem 
s kitanulhattam ezekben az állapotokban. Azonban késvén 
kapitány uram levelem elküldésével és értvén, hogy valami 
hajdúk jöjjenek hozzám s Genge András is, az magam vicze- 
hadnagya egynéhány katonával, azokról is voltaképpen akar
tam uram informálni Kdét. Az hajdúk, Szalánczi seregebeliek, 
tizenöten jövének hé ide, huszonkét tized hajdút hagyván Mar- 
gítán, értekezni jővén bé, tovább mi tévők légyenek. Én uram 
meghagytam, Bályogra jöjjenek holnap, Borbély Györgyét is 
kiküldőm közikben és ott várják meg már innen való kiindu
lásomat; beszélik uram azt ezen hajdúk, Wesselényi Pál uram 
kétszer is írt nékiek, menjenek seregestül hozzája, de értvén 
az dolgokat, hogy urunk ő nga disposítiója ellen és csak magá
tól ment ki s vévén az én Írásomat is, nem engedelmeskedtek 
parancsolatjának. Genge András is, az viczehadnagy, tegnap
előtt estve felé mesterségesen szabadulhatott meg közíilek, 
mert az mint erre én felém jött volna, akaratja ellen vitette el 
Wesselényi uram mind katonáimmal együtt, az több seregek 
előtt jártatván és az hától járó seregeknek meg]nagyván, hogy 
mind magára s mind katonáira vigyázzanak mégis mester
ségesen tegnapelőtt estve felé elszökhettek tőlek és conjungál- 
ván magát az Szalánczi hajdúival, seregét Hargitán hagyta s 
maga úgy jött bé lovas kocsin harmad magával, ki is uram 
ezeket beszéli, tegnapelőtt déltájban volt az mezőben gyűlések, 
az hol is követeket választottak az végbeliekhez, azon gyűlésen 
maga is jelen volt, az követség nem egyébbűi állott, hanem 
kívánta volna azt Wesselényi Pál uram, az mezei hadak tőlek 
értsenek, vélek egyet és egyezzenek meg, Isten dicsőségénél s 
az haza szabadításánál nem tévén ő keme is egyebet fel, Erdély 
által nem várhatván szabadulást s több a féle, az mint a had
nagy parasztosan declarálta, de ez csak külső szin, az mint a 
hadnagy beszéli, mert az volt inkább emlékezetben: addig 
csináljuk meg, úgy mond, elméjeket, még az gróf kijő közik-



ben, mert azután semmit sem viszünk véghez s magok eddig 
Kőrös-Ladányhoz szállottak közönségesen, elbontván az követ
séget, midőn már szinte indulni akartak volna; Rákóczi György 
s Engi Márton azt mondván nékik, nem tudjátok-é, úgy mond, 
mi esett mi rajtunk az követség miatt, megesküdtek a vég
beliek, akármennyi követség menjen hozzájok, de Isten őket 
úgy segélje,megölik az követeket; ezen megijedvén követ urai- 
mék és újabb gyűlést tartván, azt concludálák végre, mind
nyájan menjenek, Kőrös-Ladányhoz szálljanak ma, oda hivas
sák az tiszteket és J*a nem jönnek, akaratjok ellen is hozzák 
el őket Túrról s Ványárúl; mondja azt is Genge András, 
Wesselényi Pál uram s némely asseclái nagy félelemben van
nak és ennyire való távozásoknak nem is egyéb az oka, hanem 
hogy féltek attól, hogy egykor csak körny ül veszik az urunk ő 
nga hadai s nyakon kötik; egyébiránt is vagyon olyan hír 
köztek, hogy az Apahidjánál lévő tábor Krasznához érkezett 
volna. Én uram az micsoda formában eleiben adtam az vég- 
belieknek az dolgokat, úgy tetszik, nem félthetem őket az egy 
Harsányin kivűl, de azt sem, csak érné hamarébb az urunk ő 
nga parancsolatja s az Kd levele őket. Adja Isten, tanálhassa 
levelem szerencsés órában uram Kdét. Somlyó, die 5. aug. 
anno 1679.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az mint Genge András mondja, tizenhat zászlóval 
vannak, de némelyik alatt alig vagyon ötven hatvan lovas; 
hajdú is vagyon vélek circiter kétszázig való.

XLY. 1679. aug.  8.

Mint bizodalmas uramnak ajánlom Kdnek igaz, köteles
séggel való szolgálatomat.

Madács uram által írt levelét Kdnek nagy becsülettel 
vettem, az mi kegyelmes urunk és az tanács végezésérűl s dis- 
posítiójáról hogy világosan tudósított s informált Kd, Isten 
érette megáldja; méltán is tarthatom Kd hozzám való szere- 
tetinek nagy jelének, mert ez ilyen dologban csak kicsinyben
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is ember hamar impingálhat; nehéz volt ugyan az Madács 
uram után való várakozásom, de már én is ezután fundamen
tumbúi s parancsolatbúi cselekedvén, az mit cselekeszem, con
tentissimus vagyok és inkább számot is adhatok az dolgokrúl. 
Kd írása szerint én uram mig egynéhány napig megvonszom 
magamat mind addig, mig meg nem erősedem az végbeliekkel, 
noha már is ötszázad magammal megindulhattam volna, mert 
az Szalánczi serege is vagyon kétszáz harmincz személybűi, 
hajdubíú álló ; azonban az Kd katonái, az Györki uram serege 
s az magam mezei katonáim s egyébféle szolgáim s más körű
lettem levő becsületes rendek alkalmasint telhetnének három
százra ; hogy pedig tegnap ebéd után Somlyórúl kijöttem, nem 
egyéb az oka, hanem hogy szinte meguntam vala az Kraszna 
vármegyei tisztek reám való járásokat, kapitány uram untalan 
való panasztételít s az egyébféle embereknek reménkedéseket 
s úgy jövék ki osztán, egyébiránt is tagadhatatlan lévén, hogy 
azok az Somlyó körűi való helyek (melyeknek is nagy része 
Bánfi uraimék jószágibúl áll s Kd is parancsolt megkimélések 
felől) valóban megromlottak s Tövissi uram is azt mondotta, 
hogyha mégis rajtok quartélyoznak, az praesidium is teljes
séggel megfogyatkozik fű és széna dolgábúl, ezekre az okokra 
nézve szállítottam osztán az hadat az Szolnok vármegyei 
falukra, Szalánczi seregét pedig, becsületes embert állítván 
eleikben, Zsibóra és magam egynéhányad magammal úgy szál
lottam ide, feltévén azt, hogy négy vagy öt napnál tovább itt 
mutatásom nem fog lenni, másképpen is nem az Wesselényi 
Pál uram formáját követjük az szegénységen; úgy hiszem, 
Zilaj nem fog panaszolkodhatni Búdéi uramnak. Az mezei 
hadaknak, nemességnek s végbelieknek szóló urunk ő nga 
leveleit jó securitással antecedenter kapitány urammal együtt 
Somlyórúl elküldettük, alkalmatosabbnak tartván én continen- 
tiájokhoz képest, hogy antecedenter az én kimenetelem előtt 
vigyék meg s juthasson kezekhez; egyébiránt mind ezen alkal
matossággal s mind máskint az elmúlt napokban mindkét rész- 
rűl valóknak én uram az Írást el nem mulattam és kivált
képpen az végbelieknek feljövetelek felől, elsőbben is azt s 
egyebet is jól eleikben adván tályai uraiméknak, úgy hiszem, 
már Bakos is Túrra érkezvén az véle levőkkel együtt, csak két
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három nap is érthetek bizonyost jövetelek felől s nagyobb 
securítással indulhatok, kiknek is én ugyan meghagytam, Dió
szegnél beljebb ne jöjjenek, addig ezekkel sem lévén félelmes 
az utazás. Az szegény Újvári András akármelyiknél is értel
mesebb, szófogadóbb végbeli gyalog hadnagy az Liptó vár
megyében lőtt némettel való harczon hogy elesett, nem kétlem, 
érthette K d ; azon alkalmatossággal raktak az németben 
háromszázig valót egy halomban az mieink s nem is sokan 
vesztek el az hadnagyon kivűl. Talám nem lehet uram Kdnek 
panasza, rest vagyok az írásban, mert eddig is tehetségem 
szerint minden interveniált s hallott dolgokról az tudósítást el 
nem mulattam s ezután isK d parancsolatja szerint azon leszek, 
kötelességemnek uramhoz s Kdhez való engedelmességemnek 
megfelelhessek. Nem tagadhatom uram, hogy bizony nem 
kicsiny fájdalmával szivemnek érzettem ez mostani rajtam el
követett becstelenségét Wesselényi Pál uramnak és talám 
ugyan akkor hirtelen hogy hallottam, csaknem másra is erum- 
páltam ellene, de meggyőzvén magamat, jobbnak tartottam, 
elsőbben tudósítsam urunkat s Reteket és addig csak patien- 
táljam magamat, másképpen is ennek az én időm s experien- 
tiám felett való gondos, felettébb költséges és most szerencsíl- 
tetéssel is járó hivatalnak soha kívánója, sem sollicitálója nem 
lévén, mindazonáltal reflectálván magamat, hogy azzal az actió- 
jával urunk ő nga méltóságát s Kd becsületit sértette meg 
inkább ő keme s az közönséges jóban tett akadályt és hogy 
urunk s Retek az én dolgomat s cselekedetemet approbálja, 
már igen könnyen szenvedem s nehéznek nem is tartom s meg
nyugodjék uram Kd, az mennyiben eszemmel s költségemmel 
felérem, úgy is igyekezem, Isten kivivén az dolgokat moderál
nom, én semmiben se okoztathassam s az urnák intentiója víg- 
liez mehessen s az dolog is titokban tartathassék; hiszem is 
Istent, rövid nap ő nganak kedve szerint szolgálhatok. írhatom 
uram bizonyosan Kdnek, hogy már is némely mezei tisztek 
elméje másképpen jár, Pataki s Horvát Márton már is izentek 
nekem, minden dolognak lelke az pénz lévén, reménlem, nem 
sokára másképpen lészen ott is az dolog, csak mehessek ki, 
mert innen csak Írással semmit sem viszünk véghez s emberem 
sincs olyan, kivel az dolgot közöttek elcsinálhassam, álljon az
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én kegyelmes uram 5 liga kegyelmességében s Ketek jóakarat
jában, ba contentatióm lesz is, nem is ; egyébiránt bizony csak 
már is sok százakra ment az költség, s elhittem, annyival 
többre azután; fel is iratom uram, az krasznai gyűléstűi fogva 
mit hova költők s urunknak is leszen módja benne, ba kegyel- 
mességét akarja hozzám mutatni, refundálkatja költségemet, 
írja  uram egy jóakaróm is onnan közülök, hogy már is annyira 
oszlik az had, értvén azt, hogy Kecskemét felé akarja vinni, 
hogy bizony mindnyájan sincsenek többen hatszáznál, öt gya
log hadnagy van vele, azokkal sincs több hatvan hajdúnál, csak 
az tisztekkel marad, ha mégis tovább viszi; egyébiránt Kecs
kemét felé, az mint azon jóakaróm írja, nincs egyébkint szán
déka, hanem ha teljességgel megfogyatkoznék az végbeliekben 
és Harsányiban is. Az böjti hídtól is csak az kállainkban is 
egyszersmind három tizeddel szőkének el és az kik után 
Kovács Pétert, Szabó Gergelyt küldötte is, csak azt izenik 
vissza nagy részint, ő nga, úgy mond, ott quartélyozzék, mi 
meg itt etc. Értem uram azt is, de bizonyosan nem Írhatom, 
hogy az végbeliekben, az kik hamarjában összeverhették ma
gokat, hallván azt, hogy az mezei hadakkal én megyek arra 
felé, Zsákáig eljöttek volna; hogy hallották osztán, hogy Wesse
lényi Pál uram van vélek, csak visszatértek és senki véle szem
ben nem volt, egy onnan kivűl jött Horvát János nevő katona 
beszéli ezeket. Minekelőtte kimennék uram, igen szükséges 
volna, jönne urunknak oly commissiója az egész hadakra szóló 
jó declaratióval kezemhez, kihűl tudhatnák meg az ellenkezők 
is, az ő nga akaratjából cselekedtem, ezt csak olykor mutatná 
meg osztán az ember, midőn már meglenne. Azonban somlyai 
kapitány uramra is szólana kemény commissió, mely is lenne 
az én kezemnél, hogy nagy gondviselés alatt küldené in tali 
casu udvarhoz, ezt is én csak szükségnek idein venném osztán 
elő. Az mely erőszaktevőt Kd uram minap Krasznán megfo
gatott vala, az az én kérésemre Kd válaszáig fogságban deti- 
neáltatik; sok emberséges emberek instantiájokra kelletik mel
lette írnom Kdnek, mivel nincs szinte abban az formában 
dolga, kivel vádoltatott, magam is megszolgálnám Kdnek, ha 
jó maga kötelezése alatt megengedne életinek, hadd büntetőd- 
nék másképpen inkább Kd jóakaratjábúl. Akarám uram Kdnek
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ezt is értésére adni. Kovács György és az katonái között fer- 
telmes rut dolgok vannak; ment el tizig való most is berniek 
Erdélybe az úr ő nga mezei zászlói a lá ; ugy látom, mind
két részről vagyon az fogyatkozás, közönségesen csak az fize
tést hántorgatják, emez is csak az részegségnek adja m agát; 
Kd disponáljon felőlek, mi tevő legyek vélek, fia Kdnek nem 
kellenek, én magam seregében adnám őket, ha hol pedig ki- 
vántatnék, jobb volna Kdnek más hadnagyot állítani közikben, 
ugy mégis inkább öszvevehetnék őket. Balássi uram is Panit- 
ban vagyon quartélyban, ő kémének is van most hatvanig való 
katonája, az Géczi uram katonáiban állottak felesen hozzá. 
Értvén azt, hogy Margitán, Diószeg táján feles mezei katona 
lézengene és hogy az Szabó János seregét is, kik mindenkor 
véle tartottak, s lovait Gyarmatról elhozathassa, Szőcs János 
uramat maga kéredzésére fizetett katonáival jó hatvan egyes 
katonával Diószegre tegnap kiküldöttem, a végre is, hogy öszve- 
gyüjtse, urunk hűvségére eskűdtesse az oly lézengő katonákat 
és az kik izengettek néki, azokkal egyezzen meg s küldjön az 
végbeliek eleikben is, siessenek. Diószegnél tovább nem megyen, 
azt is azért adom tudtára Kdnek, ha mástól érti, ne gondolja 
másra. Ajánlom ezzel édes uram bátyám Isten oltalmában, 
Kdét bőv és alkalmatlan Írásom olvasásáról bizodalmasan 
követem; azt akarnám, hogy mindent megírhatnék Kdnek. 
Clavissal pedig hogy némely terminusokat nem Írhattam, az 
Faj gél uram keze itt nem léte az oka, örömest másra sem bíz
tam most; tudom, bizonyos alkalmatossággal viszik s nem félt
hetni, de ezután kiljebb menvén, abban sem lesz fogyatkozá
som. Maradok, még Isten éltet. Zilaj, 8. aug. 1679.

Kd igaz szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Jö tt uram onnét felől is intimatióm Bezegh és 
Gerhard uraiméktúl, kik is reménkednek, el ne mulassuk az jó 
alkalmatosságot s mivel már az hütlevelet elküldték Bécsbűl, 
az mennyire lehet, siessenek az felmenendő követek, készek ők 
is azokkal correspondeálni. Izenik azt is, hogy az érseknek s 
az magyar uraknak ő felsége megigírte, akár menjen az az 
tracta víghez s akár ne, de az adózást annihiláltatja s az pala-
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tinus, generalis s egyéb magyar tisztek helyben állítását meg
engedi; hasonlóképpen publicáltatja mindenütt azt is, in tali 
etiam casu valaki haza megyen, mindenét megadják, de az 
templomokról s vallásról emlékezet se legyen. Várom napon
kint Suhajdát is, ki oly véggel expediáltatott tőlem, szemben 
légyen jóakaróinkkal, kirűl és egyébről is, ha mit értek, tudó
sítani Kdét el nem mulatom. Wesselényi Pál uram tegnap 
reggel szállott ki Diószegiül Kis-Marjában, onnét Újfaluhoz 
igyekezik táborban szállani, hivatja mindenfelől hozzája az mi 
hadainkat. Az végbeli hajdúkban négyszázig való akart uram 
befelé jönni, de meghagytam helyben legyenek Diószegen, egy 
része Szalánczi serege, azokat is hivatta, de nem mentenek- 
Megjöttek Váradról is az emberek, kik Kd levelét vitték meg 
az pasának, de nem hogy választ adott volna, hanem még min
denütt kerestette őket, hogy megveresse, nehezen tudták elbúj
tatni őket.

X LV I. 1679. aug.  11.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
6 és 7 praesentis irt leveleit is uram Kdnek egymásután 

vettem, Kd parancsolatja szerint az párokat elküldöttem és az 
urunk leveleit is Wesselényi Pál uram és az hadak után, kik
nek is hollétekről semmit is azóta nem hallhattam, mióta Kdét 
felőlek tudósítottam, várom mindazáltal óránként és ha mit 
érthetek, Kdét éjjel-nappal tudósítom. Az vasra való commis- 
siót Fáj gél uram kezéhez elküldöttem, ezután is Kd bizvást 
parancsoljon, szerencsémnek tartván, ha miben Kdnek kedves- 
kedhetem. lm  fejérvári házaim aránt is parancsoltam karkai 
gondviselőmnek és azon Írást is Kd kezéhez elküldöttem. lm  
urunknak is mit Írtam volanter hagyván megláthatja Kd. Az 
mi pedig Hadadban az ő nga praesidiumja beküldését illeti, 
ezen dologról uram igy gondolkoztam és Kdét s Kd által ő 
ngokat azszerint informálhatom. Bizonyos dolog az mint K d
nek megírtam vala, még minekelőtte Madács uram viszszabo- 
csáttatott volna hozzám Fejérvárról, hogy igyekezett rajta 
Wesselényi Pál uram küldjem praesidiumát Hadadban ugyan
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Nagy Mihály nevő gyaloghadnagyot negyven legénynyel, el is 
készítette volt őket az mint nekem megírták, feleségéért is 
azon hadnagynak elküldött volt Újfaluban, hogy feleségestül 
küldje el, de micsoda okoktól viseltetett meg abban háttá, és 
csak Bornemiszának parancsolt, hogy az rendszerint való 15 
hajdú mellé fogadjanak még 15 hajdút s az jószágból is legyen 
continue tiz puskás benne, az minthogy szaporítja is egyenkint 
őket Bornemisza, s értem azt is, Bornemiszát megeskettette 
volna, minekelőtte Wesselényi Pál uramnak az dolgot, ha mi 
következnék is értésére nem adja s válasza tőle nem leszen, de 
addig semmiképen idegen praesidiumot he ne bocsásson, tartok 
azért attúl, ha csak én requirálnám, avagy az somlyai kapitány 
Bornemiszát az praesidium bebocsátásáról az ő nga méltósága 
sérelmével egyébaránt sem jővén Bornemiszára szóló commis- 
siója ő ngának kezünkhez, együtt be nem bocsátaná az praesi
diumot, de ha szinte commissió volna is kezemnél Bornemiszá
ról szóló s nem becsülné meg az ő nga parancsolatját, arról 
nem jött informationi in tali casu mitévő legyek, mert máské
pen ha ugyan úgy parancsolnak, meg tudnám én azt hágatni 
csak az Szalánczi hajdúival is. Az mi nagyobb pedig van uram 
ilyen considerationi az dologban. Az mikor én az praesidium 
Hadadban való küldéséről javallatképen irtani volt Kdnek, 
akkor én még azt gondoltam per fortia nyulat urunk hozzá az 
Wesselényi Pál uram dolgai megorvoslásához, s nem jött volt 
oly parancsolatom, hogy az ő személye aránt való intentióját ő 
ngának titokban tartsam, az elméket tőle pénzzel s költséggel 
is abstráháljam et caute cselekedjem, az ő nga kezéhez úgy 
külgyem, hogy valami bántódása ne légyen s több afféle; 
azzal pedig, ha az várat elfoglalnák váljon nem adatnék-e ut, 
hogy személye aránt is őrizkedjék s nagyobb dolgokra extre- 
mitásokra fakadjon és engem is ha kimegyek, meg ne várjon. 
Ezeket uram jól ponderálja Ketek és mind erről s mind az 
ezután következhető dolgokról engem circumstantialiter tudó
sítson s informáljon, hogy én ha mi, non putarem interveniál
hatna is, semmivel is ne okoztassam, egyébiránt én bennem az 
tökéletes szívnél s az kész szolgálatnál egyebet sem ő nga, sem 
Ketek nem tapasztal. Ha azért ugyancsak az lesz ő nga aka
ratja Hadadban antecedenter is beküldessék az praesidium, az

4*
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Bornemiszára szóló commissiót küldje kezemhez és informál
jon Kd tovább is, mitévő legyek. Akarám uram Kdnek ezt is 
értésére adni. Csatári megfogatása valóban nagy confusiót csi
nált, mind azokban valakik vétkeseknek tarthatják magokat s 
bűnt tettek, azt hitetvén el magokkal Szeben felveréseért fog. 
ták meg, az minthogy ezek az Szalánczi hajdúi is megindultak 
volt már Margitárúl s jöttek volna Kémer felé, s mikent meg
értették, zászlóstúl mindjárt megtértek azt mondván veszede
lemre s nem egyébre hivatom, noha ők megmutatták urunkhoz 
való hűségöket, mert Wesselényi Pál eléggé hivatta őket s 
végre Rákóczy Györgyét s Borbély Istvánt küldötte hozzájok 
sok ajánlást tévén s azzal ijesztvén, hogy urunk reám bizta 
mind Szalánczit magát s mind az seregnek eleit megfogassam s 
Kővárban küldjem, de még sem akarták megcselekedni, tudván 
azt Wesselényi Pál nem az ő nga parancsolatjábúl jött ki. 
Valóban nehezen is tudták őket disponálni Dajka és Gyuriko- 
vics uramék s úgy jöttek el Kémerig, onnét küldötték be hoz
zám az vice hadnagyot másokkal együtt, hogy ha assecurálom 
hogy nem bántatom az hadnagyokat s magokban is némelye
ket, készek mindenre s megmutatják, hogy akármely seregnél 
is készebbek s engedelmesebbek lesznek, kiknek én is szóval 
tettem osztán hittel is igiretet senki őket törvénytelenül nem 
bántatja s most ne féljenek senkitűi és izentem azt nekik, mivel 
az mint magok is izenték, ha beljebb hozzák az sereget lopva 
is eloszolnak, közzülök tehát Margitán s Tótin kivül élődjenek 
ott az falukon s várjanak oda ki, ha hol pedig semmiképen el 
nem élődhetnének, szálljanak Zsibóra. Kihez képest Kdét uram 
felette is kérem bocsáttassa el Csatárit, nem oly állapotok kö
zött forogván én is most eleintén ide ki, hogy az rósz ember
nek is ne kedvezzek, mind Szalánczit mind Csatárit s mind az 
többit, ha csak mi rendben vehetem is magamat, azután is meg- 
fogatt áthatni, az mivel halad, azzal az büntetést ezután is el 
nem kerülik, Kd jóakaratját magam részéről is megszolgálom, 
lm  Gyurikovics uram micsoda czédulát ir abbúl is Kd meg
láthatja, maga akaratjábúl vitték ki Wesselényi Pált, Írja az
után azt is nekem többen is tanálkoznak Margitán, az kik nem 
különbet fatealnak. Nem tudom van-e az is kirivel Kdnek, 
Béldinek maga kezével irt levelét hozták most Wesselényi
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uramnak, egy váradi török hozta, ha eltitkolja az levelet s be 
nem küldi, abbúl is kitetszik áruitatása, errűl itt lakó Szőcs 
Bálint is informálhatná Kdét, de nékem Ubrizi uram is Írja.

Az végbelieknek már uram egynéhányszor Írtam, Szőcs 
Jánost is eleikben küldettem inkább, ha azért még sem jön el 
tova usque 15 vagy 16 praesentis hir felőlek, arrúl is kérem, 
tudósítson meginduljak-e ezekkel, az kikkel vagyok, az mint 
megszámláltatám kétszázötven hajdú az Szalánczié, mi is har
madfél száznál többen ülhetünk fel, számtalan az katona Mar- 
gita s Diószegh táján s az É r mellett, ezek is azzal biztatnak 
mindenütt szaporodunk, az késedelem pedig mindenképen ve
szedelmes. Isten Kddel. Zilah 11. aug. 1679.

Kd igaz szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Bizony Szalánczi is öt hat napig ha várakozik azt prae- 
tendálják hét hete már mióta innen az Tiszán tekeregnek 
Ispán Keren ez uram Írására.

O ld a lt a z első l a p o n : P. S. Kd sátorát Szőcs Bálint 
kezéhez adattam onnét várja, noha mivel már füstes is nem 
Kdnek való.

X L VII. 1679. aug.  12.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat!
Tegnap Írtam bőven uram Kdnek, nem értvén semmit is 

még akkor az végbeliek felől, Írásomat az szerint alkalmazt- 
hattam, már azért bizonyos útban való lételeket és ma Dió
szegre való szállásokat tudván én is, Isten velem lévén, hétfőn 
innen megindulok és az reám bízott dolgokban tehetségem 
szerint eljárni igyekezem. Szalánczi serege is már az egy hó
napi nap Nagyfaluban lészen, együtt járhassanak velem Dió
szegig; kapitány uramot is megtanálom, ha az somlyai vitézek 
közül Margitáig adhatná mellém az jobb securitás kedvéért, 
mivel az szathmáriakban bizonyosan kimentek ötszázan, ha 
valahol megejthetnének, vigyáznak kimenetelemre, Gyarmatin 
emberek beszélik, Wesselényi Pál uram az hadakkal Túrrúl 
víszszatért volna, az mikor ők eljöttek, akkor Ványán volt, ha
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mi bizonyosbat érthetek, Kdét tudósítom. Mit Írjanak az had
nagyok Szűcs János uramnak, Kd megláthatja érkezvén Kor
mos uram, micsoda tracta volt közöttek, Kdnek uram sietség
gel értésére adni el nem mulatom, várván mindenekben Kd 
parancsolatját. Ajánlván ezzel magamat Kd jóakaratjában* 
Éltesse Isten uram szerencsésen s egészségesen kedvesivei együtt 
Kdét. Költ Zilah, 12. aug. anno 1679.

Kd köteles szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X L V IIL  1679. aug.  13.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Tegnap is Írtam uram Kdnek, értésére adván Wesselé

nyi Pál uram Túr tájárúi az hadakkal együtt való megtérését 
és hogy az végbeliekben is, az kik telhettek, öszvecsuportozván 
feljöttek Diószegig. lm  azért már együtt az végbeliekkel mit 
végeztek, a végre küldik mindenik rendbűi ez követeket Kd- 
hez és urunkhoz; úgy látom, Wesselényi Pál uram is nem jó 
akaratbúi annyira, mint kéntelenségbűl supplicatióra vette az 
dolgot, hallom, én hozzám is szolgáját küldi, mivel, nem tudom 
közönségesen instálnak mellette, ő nga vegye el haragját róla 
és engedje inkább úgy, mint privata personának oda ki való 
lakását; már ő nga kegyelmessége s Ketek dolga, mi tévő 
lészen, egyébiránt az nyilvánvaló, megfogyatkozott, az kikhez 
bízott, Harsányi anyjának írván én antecedent er és Várnai által 
is disponálván, az is csak katonáit köldötte által hozzája; so
kan, az mint Csatouram referálja, ki is ezen követekkel együtt 
jött s vélek együtt is járt, megijedvén, el is szöktek; sokan csak 
én tőlem is gratiát kérnek, azonban Túr s Keve között való 
táborhelyekről egyszersmind kétszázan jöttek el akaratjok ellen 
bennek ; sokan szemtűi szemben is mondván némely tiszteknek, 
ördög lelkűk, úgymond, öszszezavarjátok az dolgot s mindnyá
junknak veszni kell miatta, sem hópénz, sem quártély etc. igen 
megunták, úgy látom, csak már is az véle való tekergést. lm 
mit írjanak nékem Jósárúi, az levelet Kdnek megküldöttem 
tartozó kötelességem szerint, másfelől beszéli egy Tiszántúl
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jött katona, az fülekiek Rozsnyón bizonyosan felverték volna s 
az vele lévőkkel együtt oda veszett, magát is hátban lővén, 
szörnyű halált holt volna, meghalljuk uram, ha mi lészen benne. 
Az most feljött végbeliek mind is alig telhettek négyszázra, de 
Wesselényi Pál sincs többed magával, annyira eloszlott, azt 
okozzák leginkább, hogy levelemet nem vehették, másfelől pe. 
nig azt hirdették között ek, hogy bizonyosan bémentem Erdély
ben s ki nem megyek közikben, kire nézve az mely hajdúk 
Bakossal érkeztek is, azok is mind általmentek az Tiszán a fel
földre. Az sok rósz dolgok orvoslására nézve, látja Isten, én is 
éjjel-nappal sietnék; nem csuda uram, hogy az én leveleimet 
is nem vihették meg nékik, mivel mindenütt voltak katonák 
rendeltetve, kik az levelekre vigyáztak, elfogták s elszagga tták 
noha bizony mentül titkosabban s pénzzel fogadott ember által 
igyekeztem volna elküldeni; vannak Szűcs János uramnál is 
némely leveleimnek elszaggatott darabjai s tudja is, kicsodák 
cselekedték, akár csak utolbi commissióit urunknak küldhette 
volna kezekhez az debreczeni biró, oda ugyan kár nélkül elvit
ték. lm  Várnai levelét is Kdnek uram elküldöttem, megválik 
az is, mit efficiálhat az hadak öszvegyüjtése iránt az én paten- 
simmel és mit tanulhat jóakaróinktúl az felföldön. Más egyéb 
és másoknak szóló levelek is vannak, kiket uram mindenestül 
his inclusis megküldöttem. Méltók uram az dicséretre az vég
beliek, mert ha valamit kezdett volna Wesselényi Pál uram s 
az gratia sollicitáláshoz ne nyúljon, elvégezték volt, az túriak
kal rajtok menjenek, látván az mezeieknek is nagyobb részrűl 
való tétovázásokat. lm  nékem is mit Írnak közönségesen, meg
láthatja uram Kd. Isten velem lévén, kedden Margitára, szer
dán Diószegre szándékozom; ott megválik, tovább mit cseleke- 
dendők lészünk. Kdét uram kérem, légyen kemény parancso
latja mind az debreczeni bírónak s mind az somlyai kapitány
nak az levelek folytatásában, mutassák meg serénységeket, 
mert az correspondentia tartásban áll az egész dolog. Ajánlom 
Isten oltalmában uram Kdét. Zilah, 13. aug. anno 1679.

Kd köteles szolgája
Gr. Theököly Imre m. p.
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P. S. Elhittem, érthette uram Kd Sclabina vára az 
mieinktűl való megvételét, alatta az mieink közül tizenhárom
nak, az várbeliek közül negyvenötnek való elveszését és Turócz 
vármegyének minden javának inkább s azokban nevezetesen 
Révai Imrének minden javainak felprédáltatását.

X L IX . 1679. aug .  19.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
14 praesentis irt levelét uram Kdnek itt Újfalun innen 

az Boczi mezőben vettem, tudósítását Kdnek megszolgálom 
és várom hasonló jó akaratját tovább is, úgy alkalmazván énis 
jobban magamat, az mi kegyelmes urunk ő nga s Kd paran- 
csolatiboz. Az odaki való dolgokról penig, ezszerint informál
hatom uram Kdét. Nagy falubúi uram kiindulván, eleitől fog- 
vást intéztem útamat Margita felé, hallván penig az szakmá- 
riaknak reám s utánnam való készületeket, útat vesztvén men
tem Tótira, s onnét másnap Diószegre, jól is adta Isten, mert 
utánnam jővén felessen az én felverésem helyett az szegény 
Hargitaiakat ronták meg, engem penig Isten kezektől megol- 
talmaza. Diószegre érkezvén, az végbeliekkel, Bakossal, Vas 
Márton, Szabó János, Szűk György seregével megegyezvén, 
oda micsoda levelem érkezék Wesselényi Páluram túl s az me
zei badaktúl, im Kdnek in specie megküldöttem, kin is nem 
kevéssé háborodott meg elmém, egyfelől urunk ő nga Kd és 
az én méltatlan személyem előtt is reménkedés lévén dolgok, 
másfelől praeseribálván, ide ki mindenekben disponálván Wes
selényi Pál uram, és engem magam kötelességére kénszerítvén, 
holott az mely hitlevelet adtak is nekem irrequisite az sem 
egyébrűl sónál, hanem hogy az mennyiben kegyelmes uram ő 
nga kiküldött közikben, annyiban függnek tőlem s engedel
meskednek parancsolatomnak. Beszélgetvén ezért emberséges 
emberekkel és tisztességes választ látván levelekre, hitlevelét 
azért nem küldvén Diószegiül szállottam harmadnap Kerekiben 
az hová újabban követeket küldöttek, sok magok ajánlások s 
reménkedések után végre ott is ugyan csak concludáltak kö
vetségeket, hogy tudniillik: Ha az kívánt hitlevelet nem kül-
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deném is meg úgy is jó szívvel látnak vesznek s kértek mennyek 
közikben mindazonáltal az magok hitleveléhez magokat nem 
tartják, és kérnek azon szeretettel: szelidséggel mennyek kö
zikben ne keménységgel, és szabadságok s törvények megron
tásával. Én uram azért az végbeliekkel is úgy tetszevén, hogy 
kitanulhassam mit akarjanak s másképpen is már nálloknál 
sokkal erősebb lévén szállottam osztán Boczhoz, hogy mind az 
Újfaluban levő mezei hadakkal s mind Zákán levő nemességgel 
s Wesselényi Pál urammal megegyezzek, az minthogy ma s 
holnap alkalmasint elválik már, mi vége lészen az köztök való 
dolognak, Kdét tudósítani el nem mulatom, mindazonáltal 
alkalmasint informálhatom antecedenter is, én sem kívánnám 
eleintén semmire fakadni, látom az köztünk való egyesedés 
könnyen meglesz, de másképpen intentiójokat, szándékjokat ne 
külömben tudja s hidje uram Kd, hanem az mint urunknak ő 
kémének megírtam, s hanem már az én mesterségem s munkám 
lesz az, közöttük lévén mind egy s mind más úton mint vonyat- 
tassanak el az elmék tőlle és effectuáltassék urunk intenti ója, 
hiszem Istent abban fogyatkozás nem lészen, csak már ő nga 
is ellenkezőt ne parancsoljon, megvallom csak máris nem ki
csiny elmém törődésével értvén vallásáért való kedvezése aránt 
Wesselényi Pál uramnak, forgatván némelyek, ugyancsak Kál
vinista s nem Luther etc. most volna penig az ideje, hogy az 
igaz ember a hamistól megválasztassék, de ezt bizony csak in 
summa confidentia irom Kdnek. Akarom uram Kdnek ezt is 
jelentenem, Wesselényi Pál uram oda be maradt lovaival, holmi 
terhelt lovokon hozott egyetmássával együtt, reménségeken kí
vül Diószegen túl, csak véletlen akadtanak az én hozzám tar
tozókra, és egész eddig, hogy már nagyobb securitás kedvéért, 
magammal együtt hoztam, érte ktildvén böcsületes embereket, 
az dolgokban kezdetiben, hogy valamire ne fakadjon időnek 
előtte lovait s javait megtartóztatni nem itiltem jónak, hanem 
elbocsátottam, az mint kitanulhattam egy Répás nevű szolgá
jától, ezen alkalmatossággal minden aranymivét is kihozták, 
gondolhat valamit etc. Azonban Szőcs János állapotában is 
Kd parancsolja mitevő legyek, mert azok csak megáltalkodtak, 
hogy nem acceptálják, mikor valami praetextussal kihivattat- 
nók s ott tartóztatnók, Kálmánit, Zomborit, Szőcs Mihályt s
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Dankót úgy hiszem lecsendesednének az ő személye aránt való 
dolgok is, Kovács Györgynek sincs most katonája, az bizon 
öszsze sem gyűl, ha Kd más hadnagyot nem teszen közikbe. 
Isten Kddel. Datum Bocs die 19. mens Augusti 1679.

Kdnek igaz szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

lm  micsoda választ attam Diószegrül az mezei hadaknak 
azt is párban Kdnek elküldöttem. Ez inclusákat az Kdnek 
szóllók, recomendálom Kdnek.

L. 1679. aug.  21.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Az mezei hadaknak Bócsnál némely részéről megegyez

vén, ugyan onnan kötelességem szerint Kdét tudósítottam, aka- 
rám azért az tovább valókról is Kdét informálnom, kivánvánr
ez levelem tanálya szerencsés órában és jó egészségben. En 
uram ugyanaz nap estve felé mindenestül is, az kik egy csu- 
portban verheték magokat s azután magával "Wesselényi Pál 
urammal is szemben lévén, az időhez alkalmatosságokhoz s 
már elein kitanult elméjekhez képest, az mint Isten tudnom 
adta, az krasznai gyűlésben és azután lőtt dolgokat, mennél bő
vebb és értelmesebb szókkal lehetett, declarálván, concludál- 
ván végre az mint egyik szó az másikat kihozhatta kérdésekkel 
köztök való beszédimet, tudniillik már együtt lévén közönsége
sen, ha az én személyemet veszik acceptaljaké, úgy az mint az 
mi kegyelmes urunk ő nga Kd által eleikben adott és ha kö
zönségesen tartják-e magokat az ő nga Krasznán lett minden
féle dispositióihoz. Mely dolgokat megértvén ugyanazon mező
ben, melyben az megegyezés volt az én velem lévő becsületes 
fő és vitézlő rendekkel összegyűlvén és egymásközt sok ideig 
tractálván, küldtek hozzám ilyen dolgokkal és válaszszal köve
teket. Hogy t. i. ők is közönségesen igaz magyaroknak s az mi 
kegyelmes urunknak igaz híveinek tartván magokat, soha ezek
ben ez állapatokban is egyéb czéljok nem volt, hanem hogy 
hazájokhoz s ő ngához való hűségeket tovább is állhatatosan
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megbizonyítsák és az mikor az Wesselényi Pál uram meg
egyező akaratból való kihozattatása lőtt is közikben, azt is nem 
az ő nga méltósága s az közönséges jó ellen cselekedték, hanem 
az magok nagyobb veszedelmének proveniálásaért cselekedték. 
Ispán Ferenez uram akkori substitutus generálisok lévén, töb
bire szökve és az nagy coníusió között hagyván őket, Ubrizi 
Pál uramot az török kiijesztvén, feleségeket, gyermekeket, az 
miatt sokaknak vesztegetvén s javokat hüttel keresvén, az 
krasznai gyűlés is és azzal az én kijövetelem is haladván, kén- 
telenek voltak reá fakadni, nem lévén ember közöttek s az 
ellenségtűi is tartván. Margithán, in reliquo azért az én szemé
lyemet veszik, acceptálják, érdemem szerint megbecsülnek és 
minden ő nga Krasznán lett dispositiójához’ tartják magokat 
az egyen kivül, hogy Wesselényi Pál uramat viszsza nem bo
csátják, másképen is már megtanálván felőle az mi kegyelmes 
urunkat. Izentek azokrúl az dolgokról is, melyekről most is 
Írnak és az béküldett követek által is az mi kegyelmes urunkat 
megtalálták, és kiváltképen arról, hogy egyáltaljában az fel
menő követeknek ők semmiképen oly authoritást s facultást 
nem adnak, hogy hirek nélkül semmit is concludálhassanak; 
estek m in d a zo n á lta l  m in d  in  p u b lic o  H a m v a itó l  o ly  szó k , m in d  
Igenig p r iv a to  hozzám  k ü ld e tt  követ h a d n a g y o k tó l, h ogy  Isten 
őke t ú g y  segélje vagy p a r a n c s o lja  az e rd é ly i fe je d e le m  v a g y  
nem, de W esse lén y i P á lt  m a g o k  k ö zü l ki n em  b o csá tjá k  tüb- 
b itvén  H a m v a i  azzal is az egész gyű lésben  levők e lő t t ; in s ta n 
tia  u g y a n a z  m i  d o lg u n k , de ha u g y a n  m eg  nem enged i is  k ö z 
tü n k  való létét, úgy m ond , W esse lényi P á ln a k  a z  e rd é ly i fe je 
delem  ü  ng a , d a tu r  te r t iu m , mely szó k b ó l is  én egészen  ki 
ta n u lta m  in te n tió jo k a t s n ém e ly  h a d n a g y o k tó l penig a zt is, 
hogy közösségesen  öszve esküdtek, az k i k  nekem  ezt m o n d tá k ,  
a k a r  a t j ó k  ellen  is fé l tv é n  az több itü l m a g o ka t és W esse lé n y i  
P á ln a k  is  erős h ite t a d ta k  el nem h a d já k  s ki nem  a d já k , 
ahoz kép p es t sem az e rd é ly i fe je d e le m  m é ltó sá g á ra  az ö nga  
p a ra n c so la tjá v a l s a u to r i tá s á v a l cselekedhetvén  én is akár m it  
is, sem az d o lg o kra  nézve a lk a lm a to s n a k  nem Íté ltem  urgea l-  
ja m  E rd é ly b e n  való bem enetelét, avagy m á ské p en  k e m é n y k e d 
je m ,  eg yéb irá n t is az én jö vete lem re nézve s W esse lén y i P á l  is 
meg té rvén  a T h tir  tá jr ó l  arra az a lk a lm a to ssá g ra  u jobban
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a lk a lm a s in t  ö szvegy illt volt az m ezei h a d , az mint lá tta m  n é 
m e ly  ró sz  e lm éke t, b izony  ottan csak h a m a r  ö sszevá g tu k  volna 
e g y m á st, h a  sze líd ség g e l, magam a lk a lm a z ta tá sá v a l ne kö ves
sem  az k ö z iek  való d o lg o k a t, n ekem  is  a zé r t, hogy  már p a tie n -  
tá ln o m  ke lle tt edd ig  m a g a m a t elöttek, még már kö v e tjek  bé- 
m en ésérü l, v a g y  k im a r a d á s á r ú i  való 'p a ra n cso la tjá va l e rd é ly i  

fe je d e le m n e k  e lé rk e z ik . Többire eloszló félben voltak már az 
gyűlésből, midőn még ujóbban nagy csuportal s nagy reménke- 
déssel jövének elémben, bogy még követ atyjokfiai megtérnek 
is Erdélybűl, az mezei hadaknak és az nemességnek Wesselé
nyi Pál uram által parancsoljak, és háza népe mellett is Írjak; 
az u to lsó t n em  lehete tt d en e g a ln i csak az kü lső  p r a e te x tu s  is  a z t 
k ív á n v á n ,  az elsőt penig ú g y  lá to m  a z  én engedelm em en k ív ü l  
is, sőt abban többet is  köve te l, mert csak az egy két nap alatt 
is ha h o va  én p a ra n c so lo m  az falukra hasonlót követel, az ne
mességgel s mezei hadakkal külön csuportban és m a g á n o sá n  

j á r t  kö zö tte k  száll, ha mi b a jo k  v a g y o n  ötét, és hogy im m á r  ö 
á lta la  engemet találnak meg, másképen is uram bizony annyira 
ta r t  s f é l ,  hogy c sa k  egy d ű lő  f ö ld n y i r e  sem  m egyen  ki közzü -  
lek  és hol egyet, hol m á s t h á lá t maga m elle tt p r o  m a jo r i  secu
r ita te . Ezen dolgokat uram én óránkint nagyobb, nagyobb 
consideratióban vévén és az mi kegyelmes urunk ő nga in te n -  
t íó já n a k  e jfec tá lá sában  a z  közönséges jó n a k  k á r a  n é lk ü l  teljes 
tehetségem m el ig y ek e zv én , másképen is az váradi pasának is 
megírván még az dézmálás kívánsága szerint véghez megyen, 
addig quártélyban szállítani az hadakat nem kívánom, kíván
tam volna oly fa c t ió v a l  é ln i , hogy arra Thur felé vigyem őket 
mindenestül, avagy legfeljebb az Tiszáig, h o g y  m á r  a zé r t, hogy 
addig az dézmálás is Bihar vármegyében mehessen véghez, és 
én is az végbéli hadakat mindenünnen öszvegyüjtvén és corpus- 
ban tarthassam az hadat, ha az szükség igy kívánja, urunk ő 
nga parancsolja, könnyű lész quártélyban őket szállítanom 
azonban ha frigyünk nem lészen, az magyar nemzet becsületiért 
s az közjóért, a budai vezér assistentiája s jóakaratja által inkább 
s nevezetesebben próbálhatunk is ; noha bizony ez is, de nékem 
szorosabban  a lévén in te n t ió m , hogyha a r r a  fe lé  m eg yek  az m ezei 
h a d  o s z l ik , én penig megerösedem  és az p a r a n c so la to t h a m a -  
rébb s jobb fo r m á b a n  e jfec tu á lh a to m , az mint hogy ú g y  is lett
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vo ln a , mert hogy oda  j á r  a  W esse lén y i P á l  jó lé lekke l m o n d 
j á k  emberséges emberek, hogy mindenestül h á ro m szá za n  a lig  
m a r a d h a tta k , én penig megerösettem  volna, mert most is va
gyon az Tisza két felén, és Miskolczon legalább nyolez százig 
való lovas és gyalog. Harsányi is m á r  id e  ta r tv á n  az h űséget 
és csak az parancsolattól várván. De mikor igy igyekezném és 
két, vagy bárom rendben is inducalni akarván, csak cathego- 
rice resolválják magokat az tisztek, és az itt kin lévő nemesség 
is, valamig őket quártélyban nem szállítom, hogy mind magok
nál, mind cselédjekrűl providealkassanak s kitűzvén az török 
bizonyos quártélyokat tudhassák, ők Isten úgy segéljen, sem 
egyfelé, sem másfelé nem mennek, másképen is tudván azt jól, 
hogy csak magok maradnak az tisztek velem, mert eloszol az 
katona, egyébiránt csak négy öt nap lehessenek is quártélyok- 
ban, assecuralnak azon, valamely felé kívánom s parancsolom 
elmennek és de facto elkísérésemre minden zászló alól katoná
kat készek rendelni, igy lévén azért az dolog s látván azt is, 
csak egy északára való megszállásunkkor is, az mely falu vagy 
város mellett szállunk, tészünk annyi kárt mezejében, hogy az 
quártélyban lévő katona sok betekig is belőle elölhetne, és 
hogy mivel már is Püspökiben, Harsányban, egyéb helyeken is 
dézmált az Mutavelli tegnap még ide Komadiban érkezett 
ugyan az dézmálás kedvéért az Mutavelli két zászló lovas tö
rökkel és harminczkét szekér jancsárral, Írtam tisztességesen 
az váradi pasának az szükséghez képest quártélyban kell az 
hadakat szállítanom, az minthogy ha ellenzi is, már holnapnál 
tovább nem halasztóm, magam rendelvén el az quártélyokat s 
bészállitván kén te lenség  a la t t  is, mivel m á s t nem is acceptá l-  
n a k  s W esse lé n y i P á l  is kü lö m b en  nem cselekeszi, ő kém ét ke ll 
k ü z ö tte k  h a d n o m  oly conditióval, magátul semmit se cseleked
jék, hanem mindenekrül tudósítson, én penig hogy mennél 
hamarébb, mentül többed magammal megszaporodjam, Jósa 
Petneházy aránt és egyéb rendetlenségekben igazítást tegyek, 
az végbeliek között tiszteket állassak, sietek Thur felé s ha az 
szükség úgy kívánja Poroszlóig is, ebben sok idő nem telvén, 
várván s arra felettébb is kérvén Kd tudósítását is, ha az hada
kat öszvegyüjtöm tovább mitévő legyek, ezeket hivassam-e odai 
vagy azokat hozzam ide, az onodiak és szendreiek között az
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mely seregnek tiszti nincsen, kirül Kdét Monoki uram infor
málhatja, kiket állassak tiszteknek, avagy penig azt az én dis- 
cretiómra bizza-é, Jósával mitévő légyek, mivel m á r  annak 
d o lg a i v i lá g o s a k , ki is még Kd s urunk ő nga hütlevelet nem 
küld, hogy nem bántatják, semmiképen előjönni nem akar. Én 
ugyan úram itt is az quártélyok állapotját úgy alkalmaztatom 
s P á l  u ra m o t is lia lehet oly helyre  s zá llíto m , hogy T h u r  tá já 
r ú i  is  im p r o v is e  ha csak lehet h ű  em bereim  által az dolgot 
véghez v ite th essem , mindazonáltal bizony szükséges mindenek
ben s kiváltképen ebben az informatio s az urunk ő nga pa
rancsolatja, mert ha ez abban  m a ra d , b izo n y  sem m erre  sem  
m eh e tü n k  s az kö v e tk e z ik , az mit R á k ó c z i  m o n d o tt R á c sn á l s 
Kdnek megirtam közönséges szó  lévén az ezek között, E r d é ly  
á lta l meg nem s z a b a d u lu n k , csak v ise lh essen  m a g á ra  gondot 
az e r d é ly i fe je d e le m , ezt k iv á l tk é p e n  az nem esség  k iá l t ja .  Igen 
szükséges, ha az mi kegyelmes urunk ő nga azt akarja, hogy 
az ő nga parancsolatiban progrediálbassak, valami praetextus 
alatt bebivassák H a m v a it  s S z ín i  Gáborit és ezekkel eg yü tt 
B á r c z i t  is ben ta r ta s s á k  ezek a z  le lke i. lm  Tburrúl micsoda 
híreim érkeztek, azokrúl szóló levelet Kdnek megküldöttem 
azon birt Mutavelli is bizonyítja, hogy az végbeli töröknek 
nagy szerencséjek lett volna. Én nem tudom édes uram, mint 
történt, de egy félnap s egy éjszaka s másnap délig a n n y ir a  
m e g sz a p o ro d ta k  volt ezek, az m eze i h a d  v o lta k  közel ezeren, 
noha m i ezerné l u g y a n  többen v o ltu n k . Adja Isten hallhassak 
örvendetes híreket Kd felől. Datum in campis ad Komád die 
21 mensis augusti Ao. 1679.

Kd köteles és igaz szolgája 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

P. S. Én nem tu d o m  m in t v a n , de azokban a z  do lgokban , 
az mikor egyszer is, másszor is Kdnek Ír ta m , so k a t tu d , és 
szem em re  h á n ta  W e sse lé n y i P á l ; az I s te n é r t  kérem  u ra m  
Kdét se n k iv e l az d o lgo t ne közelje  én is ú g y  b á to rkodom  bá trab 
ban  ír n i , ha lá to m , hogy ti to k b a n  ta r ta tn a k .
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LI. 1679. a ug .  26.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat !
Komáditúl elválván az mezei hadaktól, ugyan onnan 

írtam bővségesen Kdnek dirigálván levelemet Somlyóra, abból 
uram az addig való dolgokat s állapotokat megérthette. Más
nap Isten segítségéből erre felé megindulván, érkeztem ide 
szerencsésen, az hol is az mit érthettem s tanulhattam, ez 
szerént informálhatom Kdét. lm  Várnai György Harsányi 
nekem szóló és Pater Jósa Petneházy után irt leveleit Kdnek 
elküldöttem; az elsőből experiálliatja, mint engedelmeskedik 
az vitézlő rend az parancsolatoknak; azon legényt nevezeteseb
ben ugyan felföldi jó akaróinkhoz, hogy azoktól az dolgot ki
tanulhassa, de azért is, hogy az hadakot eljárhassa, expediál- 
ván az felföldre, úti levelében inserálván olyan terminust is, 
hogy szabadosabban bocsássák az végházok mellett, hogy tud
niillik azért küldöttem, hogy az hadakot mindenünnen elhoz
hassa és Isten segítségéből az tracta megindulván, az mi vité
zinktől ne impediáltathassék, kiben is mindenütt az tisztek és 
még Leszli is jó szívvel segítették, mindenütt szabadosán bo
csátották, megunván az sok csatét-patét és az mieinktűl való 
alkalmatlankodtatásokat, az minthogy e napokban is Liptóban 
és Turóczban két kurírt is fogtanak el, de levágták és az nálok 
levő leveleket az vízben vetették az bolondok, két csuport, 
katona is jővén most által az Tiszán, ki ez nyarat Árva, Liptó 
és Thurócz vármegyékben töltette el s ugyanazok beszélik, sok 
ideje, posta nem jöhetett Kassára, mert mindenkor elfogták; 
csak Páter Jósa kezéhez is vittek kétrendbelieket. Annyira 
megfélemlett oda fel az német az szorosokon, hogy két s három 
száz is nem mer járni ellepvén az hegyeket az mi tolvaj kuru- 
czink. Német-Lipcsei templomból is ötven németet és nyolcz- 
van hajdút vettek ki, de segítségek érkezvén mint jártak legyen, 
ez indusából Kd megértheti, noha egy Fazékas András nevű 
hadnagy érkezvén tegnap estve, ki azon actuson Eperjesivel 
együtt volt, az beszéli, hogy száznál több közüllök nem veszett 
s úgy is az hozzájok állott lévaiakban inkább s Eperjeseinek 
is élete megmaradott volna. Harsányi is mit Írjon, uram Kd
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megláthatja, hogy az közjó ez confusióban az ő személyével is 
ne akadályoztassék, én uram adtam hütet neki, nem tudom, ha 
vétettem-e vele. Yagyon négyszázad magával, az bizonyos, 
hogyha W esse lé n y i P á lh o z  h a jo ln a , nem kicsiny akadályt s 
kárt tehetne. Úgy tetszik, igazságot kiván, az mikor törvényt 
kiván az miskolcziakkal való dolgában. Kérem azért uram 
Kdét, mind az mi Kgls urunk s mind az maga neve alatt küld- 
jen számára a sse cu ra tió t kezemhez. Jósának s Petneházynak 
is jöttek hozzám katonái újabban is, kiknek is úgy látom elm é- 
j e k e t ,  ha sokszor i r o k  is ,  n em  jö n e k  á lta l az T i s z á n ’ más
képpen tú l  a T is z á n  készek próbálni s mindent elkövetni. 
P e tn eh á zy  izente nekem, J ó s a  nem egyébért ked ve tlen ed en  el, 
hanem hogy S z a la i  igen ke m é n y  és fe n y e g e tő ző  levelet i r t  reája, 
és hogy Erdélyben az sze n d re i k a p i tá n y s á g g a l  biztatta s meg 
tőle e lvon ta , holott selmetzi dolgáért nem érdemiette volna, 
mert ott ellenség praesidiumjában és az kamora-házban s ab
ban levő ő felsége javaiban tett inkább kárt és sem G éczi 
uram s mások javaiban ő nem részesedett; már penig élt is az 
k a p i tá n y  t i tu lu s s a l mondják azt is az katonák, ejtene gyakran 
olyan szót, az n ém etek tő l is ő b o szszu sá g ért s á r ta t la n  szen yve -  
d ésé r t s bestelenségért á llo tt e l ; nekem ugyan e contra izeni 
azt, Isten őtet úgy segélje, ha hadakozni akarunk, kész mellet
tünk életit elfogyatni, de az kettő nehezen egyezhet meg. Ta- 
gadhatlan, hogy azon az földön Kosnyó táján, Kassa táján, 
Hegyallyán s Hernád mellett levő katonaság bizony az két 
emberhez tart és azokat arrúl az földrűl külömben el sem hoz
hatni, ha az a két ember velem nem leszen; mert azt nem 
tagadhatni, az mint ezen katonák is mondják, csak harmad 
nap alatt is J ó s a  tud ötszáz embert gyűjteni, annyira függnek 
parancsolatjátúl; és azt is meg kell vallani, igen fél Kdtűl s 
nem egyéb csendesítheti, meg elméjét, hanem egyedül az Kd 
a ssecu ra tió ja . Álljon azért Kd jó akaratjában az dolog, én ez 
szerint tartoztam Kdét informálni, kérem is bizodalmasan, 
tudósítson hamarébb, mi tevő legyek. Az ellenség állapotjárúl 
úgy tudósíthatom Kdét. Bizonyos, hogy az német igen meg- 
felesedett Magyarországban, mert Szendrőben magyaron kivűl 
vagyon kilenczszáz, Ónodban hatszáz, Megyaszón négyszáz, 
Tályán három compania, Sepsiben is ötszáz; az Tiszán innen
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levő helyeket is igen megrakta; azonkivűl másfél ezer jött be 
Magyarországban veres német, ki csak mezőben hol egy s hol 
más völgyen járja s kerüli a vármegyéket; azokban már sokat 
elfogtak az mieink, ide is hoztak bennek rabúl. Másfelől uram 
engem az Tiszán által jött tisztek s katonák igy is informál
nak, melyet is hogy értésére adjak Kdnek, kötelességemnek 
tartottam, hogy nagyobb része az katonáknak, kiknek az Tisza 
túlsó felén Miskótzig volt házanépe, mind eltakarították a 
hegyallyai városokra s Kosnó tájára oly véggel, hogy ha frigy 
leszen, házok népével együtt csak oda maradjanak; már sokan 
télre való életet is takarván magoknak, és majd az szüreten 
bort is szerezhetvén hozzá. Az ki tudja azért ott a dolgot, azon 
reménkednek Istenért is bizonytalan lévén az tracta vége, ha 
az vitézlő rendnek jövendőre is hasznát akarjuk venni, frigyet 
ne csináljunk, hanem inkább ha lehetne, gyakor próbákat 
tegyünk, azzal az hadat conserváljuk, és ha lehet még házok 
népét is az olyanoknak arrúi az földrűl ide az Tisza mellé s 
erre az földre elhozassuk. Komáromból is jött két ember, kik 
is azt beszélik, hogy az mikor ők onnét eljöttek, feles német 
érkezett Komáromhoz az imperiumból, de hova igyekezzenek, 
nem tudták megmondani. Térek uram már az W esse lé n y i P á l  
d o lg a ir a ; hogy elváltam tőlek, ottan mindjárt az hadakot 
quartélyra szállítván és egy n eh á n y  a d  m a g á v a l az t is z te k k e l  
az apáti mezőben maradván, micsoda levelet Írtak ide az vég
belieknek és az végbeliek is az e rd é ly i fe jed e le m n e k , Kdnek ez 
alkalmatossággal elküldöttem; írtak ugyan onnan az mi Kgls 
urunknak is igen embertelen és engem  vá d ló  levelet; magamat 
nem szükség mentenem, mert minden dolgaimban, beszédim- 
ben, jelen lévén az mellettem levő becsületes rendek és az vég
beli atyafiak, azok tehetnek bizonyságot, ha legkisebb czikke- 
lyébenisigaz az Írások, és oly jó kegyelmes uramnak tartom az 
fejedelmet ő ngát s Ngtokat is oly értelmes embereknek s 
atyámfiainak, hogy még az dolgokat jobban ki nem tapogatja, 
írásoknak hitelt nem ád és tulajdonítja ezt is szokott hamissá
goknak, praktikájoknak. Már így lévén  az do log , kén y te len  
v a g y o k  p e r  f o r t i a  is az következhető  nagy rósz do lgo t p ráeve-  
n iá ln o m , hogy az e r d é ly i fe je d e le m  in te n tió ja  s az én s zá n d é 
ko m  is az d o lo g n a k  e ffec tuá lá sa  hogy tito kb a n  tartathassék,
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tudja az Isten, felettébb is alkalmaztattam magamot hozzájok, 
vendég le ttem  so k a t közö lek , a já n d é k o z ta m  sokat kö zö lek , meg 
is c s in á lta m , bogy annyival is inkább ü d ö n ek  előtte valamire 
ne f a k a d ja n a k ,  mert úgy látom, liárom-négy ember kohol 
mindent, az többit ijesztéssel inducálják inkább, mint sem 
mással, és mikor urunknak és ide az végbelieknek Írtak is az 
apáti mezőben, csak egy nehánykán maradtak hátra, az tisz
teknek is nagyobb része quartélyokban szállván az mint S zű c s  
J á n o s  u r a m  r e fe r á l ja , ki is harmad napig G y a rm a to n  marad 
vala el, hogy ott reájok v ig yá zh a sso n . Az vé n  J á n o k ir a  s 
U b r is ira  é jje l-n a p p a l v ig y á z ta tn a k  tudván, hogy ide tartják 
az hűséget; egynéhányszor halállal fenyegették. H eg ym eg i és 
ugyan J á n o k i  uram f i a  is közüllök ki s z ö k ö t t ; az mely ha d 
n a g yo kh o z  nem bizhatnak, azoknak seregeket az több seregek  
q u a r té ly i közi oszto tták . Az nemesség között H a m v a i  s S z ín i  
mind p r im u s ,  mind u l t im u s , mivel ember sincsen köztök, az 
tisztek közűi H a th á z i,  R á k ó c z y , M e d i, K á lm á n y  és Z o m b o r i  
fogják mellette, némely részét az Szűcs János, impositi ójával, 
mivel már K á lm á n y t  k a p i tá n y n a k  is  tette közö ttek , némelyeket 
penig, hogy halálokra igyekezem, avval rémítvén és veszteget
vén. I t t  mondta már meg T h á ly a i  az mikor elváltunk, néki 
azt mondotta volna W esse lé n y i P á l, az föld nyelje el ötét, ha 
az e rd é ly i fe jed e le m n e k  vagyon a u th o r itá sa  s engedelm e  az 
p o r tá tú l  az mi d o lg a in k b a n . Z á k á n y  uramnak penig m a g a  
kezével a z t ir ta ,  K en d e  t i tk o n  neki azt irta, hogy Isten után 
ők is ide ki csak mihozzánk bíznak, mert ha nem keményke
dünk, haza viszen ugyan bennünket az e rd é ly i fe je d e le m , de 
le lk i  te s t i  v e s z e d e lm ü n k k e l: másoknak penig, sőt nekem azt 
mondotta, mivel nem az erdély i fe je d e le m  d o lga , az német 
erd é ly i f e j  edem m el az mi dolgaink felett nem tractál, meg kell 
hát engedni, hogy az m eze i h a d a k , és kivált az értetlenek 
között ezek is ; nem kisebb vesztegetésre való matériái. Lehe
tetlen uram, ne legyen  E rd é ly b e n  o ly  jó a k a ró ja , az ki in fo r 
m á lja  • mert olyat is jelentett némelyeknek s T h á ly a in a k  is, 
tudja azt ő, e rd é ly i fe je d e le m  meg a k a r ja  ötét fo g a tn i . Az szol
noki agákban is jöttek ki tegnap hozzám, kik által is kérdez- 
tetik az szolnoki tisztek, az porta és az erdélyi király ellen, 
úgymond, jött-e ki Wesselényi Pál, vagy mit akar, mert nekik
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parancsolatok jött az egri passátúl és budai vezértől, értekez
zenek felőle, és tudósítsák, mert ha igaz hive volna az hatal
mas császárunknak, nem pusztítaná ennyire az hatalmas császár 
faluit is földit. Megeskettetvén azért elsőbben az itt v a ló  t i s z 
tekben és az e r d é ly i fe je d e le m  a k a r a t já t  is megmondván, végez- 
tök  azt uram m eg eg yeze tt a k a r a t b ó l hogy egyéb u tá n  már nem 
v á r v á n , csak szinte azt tu d h a ss u k  meg, hol v a g y o n , mint s 
m e n n y id  m a g á v a l, jó d is p o s it io  a la t t  reá  m e n y ü n k ,m e g fo g ju k  
és S o m ly ó r a  b ekü ld jö k . Isten véghez a d v á n  v in n ü n k ,  n a p o n 
k in t  jo b b a n -jo b b a n  v i lá g o so d n á n a k  meg m in d e n n e m ű  d o lg a i  
cselekedeti is, és eo ipso facto (i g y : tentanekle 60. 2. 45. 60. 
15. 47. 45. 2. 7. 40. 2.) m a g o k a t n é m e ly  a sse c lá i is. H is z s z ü k  
I s te n t reá segét b en n ü n ke t, az e r d é ly i fe je d e le m  hűsége m elle tt 
és az kö z jó ér t cselekedvén s e r d é ly i fe je d e lm e t  is Isten úgy 
áldja meg s m a g á n a k  co n su lá l vele ő nga, ha  ezekben  az do l
g o kb a n  n e k ü n k , mint ig a z  h a za fia in a k  a s s is tá ln i  m é ltó z ta tik .  
É n  p er iig , mint p ro g re d iá lh a to k , Kdét éjjel nappal tudósítani 
el nem mulatom várván Kd aziránt való jó akaratját; mert 
már alkalmas időtűi fogvást Kdnek legkissebb Írását nem lát
tam ; mihez magamat alkalmaztatni nem tudom, itt penig 
naponkint újulnak mind az hirek s mind az egyébféle dolgok. 
Adja Isten levelem találhassa Kdét kedvesivei együtt szeren
csés órában és jó egészségben. Költ Túron 26. Aug. A° 1679.

Kd igaz szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. S z ű k  G y ö rg y  és H a la s i  is az H a th á z í v icé je  i t t  
v a n n a k ; azok is n ó tá b a n  v a n n a k  elö ttek.

Külczímen húszszor cito, citius, citissime.
Kívül Teleki kezével: 3. Septembris 1679. Szent Péter. Az egész 

Titkos írással.

L II. 1679. aug.  29.

Ajánlom uram Kdnek etc.
16 és 20 praesentis irt leveleit Kdnek 28 ejusdem nagy 

becsülettel és szeretettelvettem; mit Írjon Kd megértettem 
H a d a d  ir á n t  v a ló  do logban , hogy nem h ir te le n ke d tem , meg

5*
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Írtam volt ratiómat. Én uram lia lehetne leg kisebben  is nem 
im p in g á ln é k  S gonosz a k a r ó im n a k  re p reh en sio ra  való okot 
nem szolgáltatnék, megtörténhetvén az, hogy az jóbúi roszat 
magyaráznak az emberek, azért halasztottam Kd ujabb tudó
sításáig, másképpen is az lévén parancsolatom, hogy placidis 
mediis és az e lm é kn e k  tőle való el v o n á s á v a l, s inkább k ö lt
séggel, mint sem fe g y v e r r e l  procedáljak az dologban; most is 
kezében v a n  E r d é ly i  fe je d e le m n e k , H a d a d ja , és ha úgy paran
csolja Kd, hidje el tökéletesen, ezután az difficultás c s in á lá s t  
k e rü le m , s magamat Kd Írásához alkalmaztatom, és az W esse
lé n y i  P á l k é z re  való kerétése a r á n t  is , sem kö ltséggel, sem 
magam a lk a lm a z ta tá s á v a l véghez nem vihetvén közö ltek  lé tem 
ben, várom csak az kémet, mint s hogy v a n , és bem ent-e  ez 
uto lsó  E r d é l y i  F ejedelem  p a ra n c so la tjá r a . Egyébiránt holnap 
már meg in d u lo k  a r r a  f e l é ,  elő já r ó b a n  is k ü ld  vén s mire adja 
Isten m e g v á l ik ;  ha csak lehet telyes tehetségem szerint a 
vé ro n tá s t k e r ü ln i  el nem m u la to m . Az végbeliekben nem  ke ll 
k é te lk e d n i;  a zo k  készek mindenre, valami el kö ve th e tő ; hogy 
követsége t k ü ld te m  m elle tte  vitte véghez az elő ttek való sok 
rem énkedése  s p ity e rg ése  W esse lé n y i P á ln a k ,  és hogy némelye
ket berniek meg is a ra n y o zo tt. Egyébiránt h ü te t n e k i b izo n y  
nem a d ta k . Harsányi is már ide érkezett; nem volt szüneti 
szolgáinak hozzám való jártatásának, expectorálta magát, vélle 
egyet nem ért, és csak hadakozzunk éjjel s nappal kész szolga 
kíván lenni. Még biztattam Kd jó akaratjával is ; igen jól es
nék, ha Kd is írna egy levelét neki ; nem neheztel reá. lm 
uraim az mely embert fel küldtem vala, kit Kd jól tud, mi
csoda novellákat hozott, leíratván, Kdnek meg küldöttem; 
maga is bemegyen Kdhez; eleget tud mondani másképpen is 
hűttel lévén köteles reá, valahol lészen Kdét felkeresse. Petne- 
házitul megkérdem, ha szemben lehetek vélle, mint volt annak 
az Bancsi uram pénzével és javaival elszökött legénynek dolga, 
én egyébiránt az roszban senkinek pártját nem fogom. Javal- 
lanám igen, ha Kdnek tetszenék, mivel más képpen is érdemes 
ember, és ezen rósz dolgokban is W esse lé n y i P á lla l nem k iv á n t  
egye térten i, ha venné az ember tovább is eszében tökélletes- 
ségét és urunkhoz való hűségét Harsányinak, és le csendesed
nének ezek az rósz dolgok. Méltó volna az K á l la i  és p u tn o k i
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sereget keze a lá  b íz n i , lenne a z o k n a k  és az maga hadának is 
k a p i tá n y a . Az k á l la i  h a d  egyébiránt is vég b e li h a d  lévén az 
előtt is, és az mint Kd maga is tudja, az elmúlt nyáron is 
p ra e c ise  csak az W esse lén y i P á ln a k  való kedvezésért hagyatott 
oda; nem is illet kapitányságot, nem lévén több már csupán 
tiz lovasnál; az hadnagyok levágásával, és most ujobban bö
szörményiek által Debreczenben való elfogásával igen meg- 
kevesedvén. Ezt én eddig magamtól meg Ígértem volna neki, 
de hir nélkül meg nem mertem cselekedni; látom pedig szívvel 
lélekkel arra aspirálna, és mindenhez jobb kedve volna; ő be
széli azt is Jósa uram oda fel azt hirdette volna mindenütt, 
hogy már senki se bántsa élete s feje vesztése alatt az németet 
s az labanczot, mert frigy vagyon közöttök. Adja isten etc. 
Költ Túron die 29. mensis augusti Anno 1679.

Kd köteles szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

L i l i .  1679. aug.  31.

Ajánlom sat.
Ez nékem és Harsányi uramnak szóló Petneházy uram 

levelei ez órában jutván kezemhez Kdnek megküldöttem, mely
ből is Kd megértheti Jósa labanczasságát, mely dolognak 
midőn eleit igyekezném venni csak elhűlék belé, hogy meg
értéin, sokat használtak az én azon az földön folytatott paten- 
sim, kikben is volt az portához és az urunkhoz való hűség 
aránt emlékezet, mert nagy része elhitette volt magával az 
katonaságnak török az ellenség, annyira elbolondította volt 
őket, az mint Harsányi urammal beszélgettünk, nem fogott 
véle valamire való katona menni, és csak utána jöttek volna 
az németek, mindazonáltal ma várván be Petneházy uramot 
bizonyosabbat írhatok csak holnap is Kdnek. I tt  igen el folyt 
annak is az híre hogy az németnek ordinantiaja volna Bihar 
vármegyét elpusztíthassa, ki miatt valóban rettegnek az vég
beliek Harsányi katonainak és Petneházi nem érkezések volt 
eddig való indulásunk haladásának az oka. Négy hété már 
hogy "Wesselényi Pál miatt semmi jó rend véghez nem mehe
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tett, másképen bizony Jósa is most kéznél volna. Kdét uram 
kérem gyakran tudósítson és clavissal, mert akar ki által foly
tathassák is az correspondentia tartás de nagy szerencsére 
hozhatják s vihetik meg az leveleket, nagy vigyázások lévén 
reá az böszerményi labanczoknak. Isten stb. Túr, ultima 
aug. 1679.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

LIV. 1679. aug .  31.

Ajánlom sat.
Akarám Reteknek az Jósa dolgát az maga valóságában 

értésére adni, bizonyos hogy labanczczá lőtt, de Istennek hála 
három szolgáján és egy kállai legényen kivől senki vélle el 
nem ment, tizenegy compania német jött érette Terebesről; a 
kik véle jártak mind eljöttek Petneházyval, Semseivel, néme
lyek itt is vannak vele, meg az sógora Szepesei uram is az mi 
pénze ezüst mive s egyéb edgyet mása hol volt elrejtve azt 
Petneházi s mások mind felvették, azután reá menvén az 
németekkel csak az üres helyt találta. így esküsznek uram 
mellette közönségesen arról a földről jött katonák s nemes 
emberek, hogy most legkiváltképen nem egyéb vitte reá, csak 
az félsz, minden órán reá várván az veszedelmet, ezt mondják 
hogy Erdélyből írta volna egy fő ember néki, hogy én reárn 
bizták volna meg fogatását; Petneházi már az Tárná mellé 
érkezett, vagyon nyolcz század magával, mind elhozta a ki 
lovas volt arról a földről. Generalis Leszli tegnapelőtt jött 
által a Tiszán, Tokajnál táborostól mi szándokkal légyen Isten 
tudja de mind elhozta magával az németeket a lehetett Szepsi- 
ben, Terebest és máshelyeken, én is a mennyire lehet vigyázni 
el nem mulatom. Adja Isten sat. Datum in Túr ultima aug. 
A 1679.

Kd köteles szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.
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LY. 1679. s e p t e m b r i s .  4.

Ajánlom uram etc.

Az mint Kdnek uram szándékomat Túrról is meg írtam 
vala, én Isten segétségéből tegnap helyből megindulván, az 
nap és az éjjel úgy jöttem, hogy ma 8 vagy 9 óra tájban kör- 
nyül vévén kis Marját, és az elől járóm Wesselényi Pál uramat 
elszalasztván s egy mélföldnyire űzvén Szűcs János. Harsányi 
elérvén meg fogattam, vele együtt Hamvait, Szinyit, Kálmánt, 
Zomborit s Médit, az ketteit Wesselényi Pál urammal együst 
az parancsolat szerént beküldöttem Csató András által azért 
kiváltképpen, hogy mind elfogásában jelen volt, s mind az ide 
ki való dolgokban elégséges képpen informatus lévén, az mi 
kegyelmes urunknak ő ngának, s Reteknek bőven declárálhatja. 
Istennek hálá Kd intenti ója szerint is vérontás nélkül lőtt, 
mert két szolgája esett csak sebben; annak egyike holt meg, 
és az is az űzésben esett. Wesselényi Pál uram azt mondja, 
Erdélynek tartotta volna a ló száját, de az mint mi ide ki 
ítélünk felőle, Debreczen vagy inkább Böszörmény lőtt volna 
a jel. Én uram Kd jó akaratjára, s az urunk ő nga Kd és 
Hopmester uram által meg Ígért kegyelmességére támasztom 
magamat; egyébiránt tagadhatatlan, s azt Kd másképpen is ki 
tanulhatja, nem kicsiny kötségemmel s fáradságommal effec- 
tuálhattam az ő nga kegyelmes parancsolatját, s ezután is kész 
szolgálatomban, s hűségemben Isten éltetvén, ő nga s Ketek 
külömbet nem tapasztalnak. Hamvait, Szinyit méltó és igen 
szükséges animadversióban venni ők lévén ezekben a dolgok
ban ide az totum facok, kiknek is és másoknak dolgokat ezután 
jobban kitanulhatni. Innét is az quartélyból újonnan ki űzték 
vala őket, mire vihetem az pasával, és az mezei hadak elméjét 
is mint complánálhatom, Kdét tudósítani el nem mulatom, és 
egyebekről is, az mik szinte most nem occurrálhatnak, mivel 
bizony, szinte fáradt állapottal is vagyok, de úgy látom uram, 
csak már is egy nehány sereg elméje lecsendesedett; úgy 
hiszem a többi is. Azonban Csató uram is Kdét az interveniált
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dolgokról informálhatja. Adja isten etc. Költ Biharon,
4. Sept. 1679.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az uraknak és másoknak írni uram csak holnap is 
el nem mulatom, most látja Isten reá nem érkeztem.

Petneházi 7 vagy 8 száz lovas katonával és 2 szász gya
loggal ott az Tisza mellett vannak quartélyban, tovább való 
tudósíttásomig.

Theököly kezével: Az miskolcziak levelét kit az krasznai 
gyűlésen olvastatott, ha kezemhez küldhetné, meg szolgálnám 
Kdnek, mivel mind az két rész solicitál dolgok eligazítása 
végett.

LVI. 1679. s e p t .  5.

Ajánlom sat.
lm  micsoda levelet irtani uram Kdnek és urunknak az 

Wesselényi Pál uram elfogása alkalmatosságával Kdnek elkül- 
döttem, hogy azokat ne reiteraljam, noha másképen esvén az 
dolog, talám elküldése nem lesz vala szükséges és szemérem is. 
Elhittem Tövisi uramnak az hirt bevivén mind ő keme Kdét 
informálhatta s már maga Wesselényi Pál uram levelébűl is 
megértheti, mint történt, nékem nem kevés busulásommal 
szabadulása. Felettébb is törődvén azon ne talám az én 
gondviseletlenségemnek, rendeltségemnek tulajdonítja urunk 
ő nga s Ketek, de az dolog uram ez szerint volt s ha külömben 
találtatik bár gyalázódjam mind ő nga s mind Ketek előtt. 
Tegnap előtt vervén fel Kis Marjában, hogy osztán az űzésbűl 
Harsányiék megtértek, mindjárt öszve gyűjtettem az tiszteket, 
és keményen parancsoltam, hogy vagy százig való személyes 
katonát állítsanak elő, kik egész éjjel vihessék, és virattig 
Somlyóra érhessenek Wesselényi Pállal, az magam két seregé
ből álló katonáim elmaradván tőlünk, de minthogy Thurtúl 
fogvást az elöljárónak lova semmit sem, mindnyájan is penig 
egy óránál többet nem tett volna az mit pihenhettünk, az nagy 
esőben, sárban, vizekben annyira elbágyottak az lovaink, és
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kiváltképen azoknak az kik Bihar felé is keresték és Kis Mar
jától is messze űzték, hogy közönséges akarattal csak azt 
mondták, akármit csinálják vélek, de lehetetlenség, hogy leg
alább éjfélig lovakat ne nyugtassák és igy magam katonáit 
sem küldhetvén kéntelen voltam kalasztanom elküldését, az
után este felé nagy fáradva érkezvén Biharra az én katonáim 
még is viradtát nem várván mindjárt indítottam ugyan az ma
gam seregét küldvén véle s a mellé végheli katonákat és egyéb 
becsületes rendeket is adjungalván megparancsoltam az mely 
útra bátorságosabb volna, arra vigyék, de az török kimenetelire 
nézve, két zászlóval menvén ki Telegd felé, arra vinni nem 
merészlették, vitték az bolondok egyenesen Toti felé, hát az
alatt azt az utót el állották, mint egymásfél száz hajdú s ugyan
annyi számú lovas, Borbély István nevő gyaloghadnagy vivén 
meg innen felé az bírt, a ki csodálatosan szabadúlt meg Kis- 
Marjábúl a mi katonáink közzűl, ugyan ő is volt velek, noha 
az mint szabadkoznak elég jó formában vitték, elől s hátul- 
járókat hagyván, de akár mint lőtt légyen, elég az hogy fel
verték őket és Wesselényi Pált elszabadították és nékem is 
lövések miatt egy katonám megholt, Yas Mártont is harmad 
magával elfogták s mindjárt akkor micsoda levelet Írtak ide, 
és innen is micsoda választ adtak oda Kdnek elküldöttem, igy 
egyezvén meg közönségesen, egyébiránt már uram úgy hiszem 
Wesselényi Pál uram practikálása is nem fog már lehetni any- 
nyira foganatos azután, mivel Pataki, Rákóczi, Nagy András, 
Horváth Mártoü, Gulyás János uraimék is seregestül már ide 
való liivek lévén és voluntariusok is az urunk ő nga büvségére 
s egyéb szükséges punctumokra megesküttetvén, Halasit az 
Kállai seregnek praeficialván, másutt quartélyban levő kato
nák is igen viszsza sietnek quartélyokban. Hatházit is holnap 
bé várván mindenféle rendektől meg van az megalázódás és 
gratia kérés, senki nem mondja bezzeg azt most közzűlek, be 
nem bocsátják, hanem inkább átkozzák Hamvait és Színi Gá
bort és magát is sokan hogy nékiek is bajt szerzett. Úgy hal
lom hogy Szálács felé ment volna, és ha ott a tájon annyira 
meg nem szaporodhatnék, az begyekben lenne mindaddig, még 
urunktól gratiája nem volna, mindazonáltal úgy hiszem uram, 
vagy hogy bem egyen  vagy hogy h a rm a d  vagy negyed  n a p  a la tt
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u jobban  kézben  leszen  s bekü lden i becsületem ben já r v á n  m á r  
n ékem  is  az dolog.

Beszállván Biharra tegnapelőtt mindjárt írtam azváradi 
pasának nem bátorkodván követet küldeni, kívántam küldje 
emberét hozzám, ki által mivel ujobban ki űzteWesselényi Pált 
az quartélybúl végezhessek véle mind az quartélyok állapotjá- 
rúl és értethessem Wesselényi Pál mi okon való megfogattatá- 
sárúl is s tanulhassam ki azt is ha lehet mirűl tractalt az 
váradi pasával, azon levelemre micsoda választ írt Kdnek 
megküldöttem, száz aranyat küldvén néki vagy más oktúl 
viseltettek-é, de sokat montam emberséges emberek hallattára 
Wesselényi Pál uram iránt, ugyanazon török az kitül izente az 
váradi pasának, hogy én németes vagyok, az véghelieket la- 
banczczá tészem, nem én vagyok az generalis, hanem ő ide ki, 
mert az a generális, a ki mellett az nemesség vagyon s ő mel
lette van az nemesség, monták azt is kérdeztetett volna az 
váradi pasátúl, mivel néki az erdélyi fejedelem ellensége s én 
is a vagyok, ha szükségnek idein meg oltalmazza-é és he bo- 
csátja-é Váradra s több a féle. Elbocsátván Biharról őket 
magam szálottam Püspökiben, az hova is ugyan tegnap estve 
micsoda fenyegető levele érkezett, azt is Kdnek megküldöttem, 
hihető azért haragszik az eb, hogy nem adtam kezéhez Wesse
lényi Pált, mivel ugyan feles tőröket küldett volt érette, sokat 
is embertelenkedtek, kivált az e r d é ly i fe je d e le m  s K d  ellen. 
ugyanakkor Mutavelli s Húszain, de én is tettem választ reá, 
megérthette véle, az mint Kd uram azon pár búi megláthatja, 
már harmad naptúl fogva csak hallgatásban vagyon, bizony 
könnyen úgy mint Ispán Ferencz s Wesselényi Pál uramékat 
ki sem ijeszt bennünket az quartélybúl, tovább mit cseleke- 
szik s mi tévők leszünk Kdét tudósítani el nem mulatom. Pet- 
neházy uram levele is érkezvén, abbúl megláthatja, hol légyen 
az hadakkal együtt, megírtam néki szálljon az Sárrété mellett 
való falukra az hadakkal, ott az tájon akármikor kívántatik is 
könnyön megegyezhetünk. Nem csudálom én uram már alkal
mas időtűi fogva sem Kddel sem másokkal nem lehetett úgy 
az correspondentia tartás, az mint kivántatott volna, mert 
feles intercipialt leveleket találtam az Wesselényi Pál uram 
levelei között, kiket Kdnek írtam, de kiváltképen az három
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négy hét alatt minden leveleimet elfogta, valakire érkezhetett 
az váradi pasáét is kettőt, az végbeliekét egynéhányat, urun
két egyet s Kdét is talám hármat, csak ezért is mit sem 
érdemlene, mi az mi haszonra való leveleket tanálkattam 
hamarjában, azokat is elküldöttem, a többit is meghánni el 
nem mulatom. Kdnek már jó ideje nem vehettem uram semmi 
levelét, kérem tudósítson alkalmaztathassam uram annál is 
jobban magamat kegyelmes uram s Ketek parancsolatjához. Az 
német állapatjárúl egyebet uram nem írhatok, bizonyos áltál- 
igyekezett az Tiszán táborostúl, de még teljes szándékát nem 
tudom, eddig ugyan még által nem jött, hanem ha már az 
mi hadainknak által való jövetele hozná őket is innen az 
Tiszán, most ujobban két regiment német jő az imperiumbúl, 
eddig Liptó vármegyében elérkeztek, az mint egy elfogott 
levélbűi érthetem, Szathmárra vagyon ordinantiájok. A z  én  
te tszésem ből a z e rd é ly i fe je d e le m  s K e tek  W esse lén y i P á ln a k  
v a ló  ú jabb  g ra tia  a d á ssa l ne sie tne  mert kézhez ke rü l nem  
so k á ra  a ssecu ra lo m  K d é t az mezei hadakat se f é t s é k  a labancz-  
sá g tú l ha  sz in te  a zzá  lenne is.

Ajánlom stb. Püspökiben die 5. mensis sept. A 0 1679.
Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Már urunknak szóló levelemet megadni Kdnek 
talán nem szükséges, felszakaszthatja Kd, megláthatja Hat- 
házy és serege adott hűt levelekbül, mint eskűttették magok
hoz az seregeket megtetszik hamissága az tolmács levelé- 
bűl is.

Jegyzet: A megkülönböztetett betűvel szedett szavak az eredeti 
levélben titkosan vannak írva.

LVII. 1679. szept .  11.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat!
Akarám uram Kdét az dolgokról informálnom, hogy 

Wesselényi Pál uram minden reménségen kivül kiszabadnia 
az katonák kezébül; az mint Kdnek megirtam vala, az quárté- 
lyok eligazításáért subsistáltam Püspökiben, az minthogy az
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az pasának hozzám Püspökiben micsoda levele érkezett és mi 
választ adtam én is, oda Kdnek megküldöttem, kire harmad
napra adott osztán választ, azon levelét is megküldeném, de 
nincsen kezem igyiben, mezőben Íratván ezen levelemet is ; elég 
az uram, hogy abban nem fenyegetődzik, nem is igazit ki ben
nünket Bihar vármegyébül, hanem intimálja inkább, szálljak 
az hadakkal külső helyekre, megkémélvén az mecsethez tartozó 
helyeket és városokat. Kihez képpest értvén én is Wesselényi 
Pálnak bizonyos hadakkal az E r mellett való létét és hogy az 
megegyezés aránt, az mire intendált is, Hatházy menvén mel
léje, megmáslotta, fenyegetődzvén inkább és azt forgatván, hogy 
nem kell néki senki gratiája, az tisztek közönséges megegyezett 
akaratjábúl megindulván, Püspökibűi egy húzómban mentem 
Nagy-Kádjáig, hát az Ér mellől az nap úgy jött Wesselényi 
Pál is véle lévőkkel, hogy szinte Szent-Miklóshoz szállott ő is, 
az kik is fel akarván őket verni, egyfelől tractában indultak, 
másfelől követinket megárestálván, mindjárt elnyomultak elő
lünk, késő estve általusztatván Szent-Imrénél az Brettyón, az 
az vizek közi-szerő recipiálták magokat; mi is virradtig Szent- 
Imréhez mentünk s innen az Brettyón megszállottunk, reggel
tűi fogvást estvéig valamit közönségesen eszünkkel felérhettünk 
a mi kegyelmes urunk, a porta akaratja és az dolgok világosi- 
tásában szép szóval, Ígéretekkel, hütlevél adással, némelyeknek 
ajándékozásával mindent elkövettünk, semminek elmulatói nem 
voltunk, kire nézve végre az Wesselényi Pál mellett lévő ha
dak is resolválták követjük által magokat, látják, hogy az mi 
kegyelmes urunk ellen és ellenünk nem tarthatják, csak tanál- 
junk módot, hogy szabadulhassanak fel néki adott hűtek alól 
és közönségesen szerezhessenek grátiát néki, nem tartóztatják 
egy óráig is magok között, de úgy azért, hogy őket is Wesse
lényi Pállal addig, még urunk gratiája érkezik, szállítsam az 
magok quártélyában, az végbeliek is szálljanak az magokéban, 
de én tudván, nincsen igaz hiti és szokott practicáit megismér- 
vén, arra nem mehettem, hanem kívántam azt, jöjjön addig mel
lém, még urunk válasza az grátia aránt megérkezik, egyszer 
tekintjük, midőn már ezen válaszszal vissza kellenék kövesek
nek menni, hát meg nem várván az követet s éjszaka utat 
vesztvén, hütadások megváltoztatásával is uj óbban elszökének
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előlünk és az mint jöhettek, siettek Margita felé, kit mi is a 
nyomokból kitanulván, hogy megelőzhessük, innen járván a 
Brettyón, ujobban itt kaptuk az két híd s a vizek között, az 
hol is észre vévén jövetelünket, sánczban verték magokat, ujob
ban csak azon reménkedvén, hagyjuk quártélyokban addig 
őket az úrral együtt, még urunknak újabb parancsolatja ér
kezik, különben Isten őket úgy segélje, ki nem adják magok 
közül s meghalnak mellette. Hatházy vagyon mintegy három
száz lovassal véle és Borbély István és Nagy Mihály nevű 
gyalog hadnagyok annyi számú gyaloggal, mely resolutiójokra 
nézve, midőn éjszaka abban fáradoznánk, hogy körűlvehessük 
őket, hát egyszer tekintjük, nagy tüzeket rakván igen titkon 
minden zaj nélkül, onnét is elébb állanak és mentek Telegd 
felé, az hova is szinte induló félben vagyunk utánok, noha nem 
tagadhatni, ennyi járásban szinte elbágyodtak lovaink is s 
kiváltképpen az hajdúk szekereiben valók, kik Tisza mellé való, 
kik karczag-ujszállási lévén, de arrúl már nem tehetni, ennek 
vagy egy vagy más úton két-három nap el kell válni, itt penig 
uram én mellettem az vármegyék zászlóin kivül Pataki uram 
vagyon négy mezei zászlóval. Tegnapelőtt Harsányban levő 
quártélyom lovam buszig valót s velek való szolgáimot H at
házy éjszaka elvitte, nem kicsiny boszúság, és ha mást nem 
néznék, eddig bizony feleségét s mindenét elhozattam volna 
Debreczenbűl, s Yányárúl s ha vérontással kellenék meglenni, 
már kitudván s igazítván őket alkalmasint a szorosokból, más
képpen is megorvosolhatná ember, de igy is magunk fogyatjuk 
egymást ellenségünk örömire az egy átkozott ember miatt, 
urunktúl penig s Erdélytől azzal idegenítette el az embereket, 
nem mondom, itt is elég nem volna férges közöttünk; azt kiált
ják teli torokkal, urunkkal ez mi dolgaink felett nem tractál, 
közbenjárónak nem isméri, a portátúl authorítása réá nincsen, 
urunk csak azt subscribálja, az mit mások akarnak; az mirűl 
parancsol, az sokszor hírével sincsen, az mi vérünkkel kereske
dik Ketek és az mi leginkább bolondította el az vitézlő rend 
elméjét s azon még ezek az végbeliek is igen megütköztek volt, 
ha le ne csendesítem, hogy az vitézlő rend közül négyszáznál 
többnek, ha szinte békesség lészen is, grátiát nem á d ; azt kiál
tották ide által tegnap, mi haszna visztek minket s magatokat
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békességre, ugyan csak nem lészen minékünk Magyarország
ban megmaradásunk; nem gyűzném uram megírni, mennyiféle 
ujabb-ujabb kigondolt dolgokkal vesztegetik az elméjeket, min
denben penig az interkáfár Hamvai, Színi Gábor, azok voltak 
a tractans felek is, errűl nékem mi baszna uram sokat írnom, 
mert ezek egészen roszra igyekeznek, ha Isten s a mi kegyel
mes urunk meg nem orvosolja, én rajtam egyébiránt bizony 
semmi sem múlik el, de ultra posse nemo obligatur, ha ezek
ben az confusiókban vonyódnának tovább is az dolgok, méltó 
volna urunknak ő ngának ebben beljebb is tekinteni és ezekrííl 
mentői hamarébb disponálni. Ajánlom ezzel Isten oltalmában 
Kdét. In castris ad Margitam 11. Septembris 1679.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az veres viaszrúl követem uram Kdét, mást ha
marjában nem kaphatván.

L Y III. 1679. s z e p t .  16.

Ajánlom uram etc.
Az mit urunknak Írtam azt nem reiterálom, időm sem 

lévén igen sok hozzá, non multiplicabo, Entia Kdnél tudva 
lészen. Akarám mindazonáltal Kdét uram egy néhány szóval 
tudósítanom. Azt Kd csak elhitetheti magával, ha azoknak az 
Wesselényi Pállal levő hadaknak grátiájok tőlem, de kivált
képpen urunktúl nem adattatott volna vagy nem adatnék, azok 
Szenczi uram által utóiban csak declarálták magokat labancz- 
czá lésznek; kihez képest had menjen bé és ne csináljon itt 
izgágát. Istenért is kérem uram Kdét siettesse az grátia kikül
dését ; ugyancsak nem állhatja ezután azt Wesselényi Pál uram 
hogy békességben lakhassék; itt legalább semmire sem mehe
tünk miatta és hozzá is már külömben, hanem az vélle levők
nek elveszésivei, ember nem férhetett volna. Tegnap már az 
végezés után fogá el Kd Kovács György nevű hadnagya Hor
váth Mártont Margitárúl, igen eb lábon já r t ; disponáljon uram
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Kd arról az seregrül is, mert az már miatta egészen eloszlott. 
Nagy András is az kállai már egyszeri hozzánk való allása 
után urunk hűségére: erősen megesketvén, fogattatta el szánt-* 
szándékkal Hatházival magát, és az én lovaimat, szolgáimat ő 
fogatta el, ha még ott volna nem kellene kibocsátani már az 
kállai sereget is Harsányi commendója alá bízván Kd. Csanádi 
tegnap érkezék ide, feleségét, menyét hagyta zálogban és tiz 
ezer tallér kezesség alatt jött, hogy az maga szabadulásában 
fáradozzon, különben el nem bocsátják, hanem az perceptor fiá
ért és Vattaiért; de az nem lehet már Vattainak sem; lévén 
több fia az mint Kassáról jóakaróink izenték, kárt tennénk 
vélle másoknak. Vattai is nagy főember gyermeke lévén, és két 
rendben is hozván onnan felyül parancsolatot, bocsássák el az 
fiáért Csanádit, ki is uram azt beszéli, hogy ő kijött, akkor 
indult el Kassárúl az generális az Bányavárosok felé, mi tőlünk 
félti, neki is azt hagyta Fülek táján keresse, Tegnap az váradi 
pasa Tibaja is ezen ment el mellettünk mint egy öt század 
magával; sok főrend törökök voltak vélle, kértek azon, mivel 
az császár emberét kisérték, legyek szemben véllek, csoportoson 
jöttek az főtörökök az tábor szélire; én is szemben voltam vél
lek, nagy emberségesen beszélgetett velem,mégis ajándékozott 
az császár embere előttök, én is meg őtet. Húszain morgott 
volna, de rútul megpirongatták érette ; azt mondta, hogy urunk
hoz mégyen az somlyai dolog végett. Wesselényi Pál ma ne
gyed napja, hogy elvált az lovas badaktúl, maga tegnap az 
Kéz tetején bujdoklott az gyalogokkal, már azután az lovas 
had nem járt volna vélle, Medi uram ötvened magával vélle és 
másfél százig való gyalog; de jó kalauzok vannak vélle. Kdét 
uram kérem, az Kővárban levő rabokat parancsolja Somlyóra 
vitetni, onnét had hoznák ki, szabadíthassuk az magunk fele
kezetiből valókat Kd jóakaratja által. Azonban Csatári szaba
dulása végett tanáltak meg közönségesen az tisztek, vegyem ki 
kezességre s ők is még előttem érette kezesek lesznek, mert ide 
ki is sok az instans fél, az kiknek pénzét s egyébb féle javokat 
magának sincopálta. Másképpen is azt mondják, ide ki állít
hatná elő azt az Báncsi uram szolgáját is, én azért leszek uram 
ezer tallárig kezes érette. Kdnek megszolgálnám, ha kibocsá-
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tana, hadd járna itt is el dolgában. Ajánlom ezzel etc. Költ 
Királyi mellett való táborunkból 16. Febris 1680.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Én addig mig az követek megtérnek Szalontán 
leszek quártélyban; másképpen ezután szükséges volna az iga
zítás az Tiszán túl az hadak között. Petneházi tized napig 
innen az Tiszán quártélyozott az hadakkal együtt, még áltál- 
ment az szolnoki hídon az Tárná mellé. Megírtam neki életire 
meg ne próbálja, hogy feljebb menjen. Az mint Csanádi be
széli aligha az is labanczczá nem leszen, hanem obviálom 
hamar. Bezzeg az ő elmenetele több kárunkkal lenne, meg, 
mint sem az Jósáé.

Wesselényi Pál uram adott magáról hütievelet, hogy 
mihent grátiája leszen, bemegyen s addig is semmi dologban 
nem egyveliti magát, quártélyban száll; az véle levő hadak 
mint assecurálnak bennünket, és én is minemőt adtam, Kdnek 
elküldöttem.

LIX . 1679. 27. F e b r i s .

Ajánlom uram etc.
Akarám uram Kdnek kötelességem szerint értésére ad

nom, az mint Kdnek e napokban is megírtam vala F u r ik o v ic s  
uramot talám három rendbéli h iv a ta lá r a  elküldvén ezeket be
széli : sokáig e x p is c á ló d o tt s tu d a ko zó d o tt tid e , én micsoda ter
m in u so k b a n  vagyok, mit tettem fel fe lő le , és ha tu d o m -e , hogy 
már u r u n k  v á la s za  kiérkezett; kire is az én páráncsolatombúl 
azt fe le lte  ő keme, hogy én egyebet nem te ttem  fe l ,  hanem tud
ván már u r u n k n a k  ö kém éhez mutatott keggelm ességét az ő 
n g a  a sse c u rá tió já l, megállani tartozom, elhitetvén magammal 
azt is, hogy W esse lén y i P á l  is nékem arról adott hiitlevele sze
rint bem egyen, és sem m a g á n a k , sem h á za n ép én ek  ba jt s alkal
matlanságot sze rezn i nem ü g y e k e z ik ; kire is H a m v a i és S z in i  
előtt cathegorice és ugyan izenetképpen expectorálta m agát, 
hogy ö Isten úgy áldja meg, ha soha fe leségét, g y e r m e k it  s er-
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d é ly i  jó s z á g á t  nem lá tja  is, de soha E rd é ly b e n  nem m eg y en , 
és készebb eg y  jo b b á g y a  h á zá n á l la k n i  M a g y a ro rszá g b a n , mint 
sem ú r i p a lo tá k b a n  E rdélyben -, inkább én is gondoljam meg, 
mit cselekeszem , látván azt akár ki is, u r u n k  á l ta l  meg nem 
s z a b a d u lu n k , és örökösen ide v e s z ü n k ; eddig is csak c sa lo g a t
ta k  b en n ü n k e t, az ném et is ö n g á v a l, nem t r a c tá l ; M a g y a ro r 
szá g b a n  levő szép h á za im o t az E rd é ly b e n  levő b izo n ta la n sá g é r t  
ne veszessem  el m ód  n é lk ü l , mert azt tette fel ö n g a  s Ketek, 
mind k e ttő n k e t b eh iva ssa n a k , és (Sckiffre 131. és felette Írva 
Nem. G.) n ém e t g e n e rá lisn a k  k ü ld je n e k  k i ,  és igy annál is in
kább végső veszedelem  követ b e n n ü n k e t; inkább é r tsek  egyet 
vélle, nem lebet oly reve rsa lis , az kit m a g á r ú i  nem kész  a d n i , 
mindenben m a g á t s u b m i t tá l ja ; mint f ő t i s z t i t  úgy becsül s töb
bet effélét etc. Csak badjam meg az m eze i h a d a k  között in s te l-  
lá lv á n  köztök; egyébiránt ba vele egyet csak nem kívánok 
ér ten i, és legalább csak u r u n k  előtt is ide ki való m a i a d á sa  
iránt nem recomendálom, s az végbeliek-kel sem recomendálta
tom, úgy adjon Isten jót n e k i , m eg p ró b á lja , ba az ném etséget 
reá veheti; de ba különben nem lehet, csak az m ezei had  részé
rül is tra c tá l az némettel, és h a za  m egyen . Ez uram már nem
csak t i tk o s  p r a c tik a , hanem már ugyan n y i lv á n  v a ló  dolog, 
m e r t fo r g a t ta  azt is, hogy az tö rö k  is néki b a r á tja , és ba egyet 
ér thetnék  vélle, mutatna ő oly utat, hogy az e rd é ly i jó szá g o m  
sem veszne el, ez már most csak hamar fa k a d  v a la m ire  más
képpen is penig ezt is, jó le lkem re  írhatom Kdnek, hogy csak 
nyilván való az is, az nem esség  is közönségesen az őszné l tovább 
nem viszi az k ö z tü n k  való l a k á s t ; ezt sok to ro k k a l k iá l t já k ,  
akár fe g y v e r r e l ,  akár tra c tá v a l v ig y ü k  ez id e in  h a za  készek; 
de tovább bizony nem v á r a k o zn a k . Látom az végbeliek  közül 
is sokan igen meghülemedtek, látván az tra c tá ra  való követség  
h a la d , és inkább úgy hiszik, elmúlt; ez a k u ty a f ia  S z in i  is, a 
kit W esse lén y i P á l  bekü ld ö tt v a la  azt hitette el az emberek&eZ, 
az f r a n c z iá h o z  sem b izh a tn i, mert az ki zá log  volt is udvarnál 
azt is már e lh iva ttá k , s rajtunk egészen fe lh a g y ta k . Kihez ké
pest Kdét uram Istenért is kérem, (ezeket az d o lg o ka t, u r u n 
ko n , B e th len  F a r k a s o n , N a lá c z in  s R é d e i  uramékon kívül) 
se n k iv e l nem communicálván, ezen következhető ro s z n a k , meg- 
előzésében ő nga s Ketek ig yekezzék . Én hogy inkább hirtelen

THEÖKÜLY LEV ELEI T EL EK IH EZ . 6
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valamire ne f a k a d j a k , (mivel kitanult do log  az is, hogy V as  
M á r to n t is ö kü ld e tte  a z  ném etekhez') m ellé je  láttatom m a g a m a t  
a d n i ,  és biztatom aval, mind m a g á t s mind a végbeliekke l re- 
co m m e n d á lta to m , hogy ide ki m a ra d h a sso n  • m a g a m n a k  penig 
nem lévén bá torságos  igy kö z tö k  való la k á so m  in n e n  m egyek  
T ű i 'ra , és ujobban öszsze vévén az h a d a t, s az P e tn e h á z ív a l  
levő ke t is, és az nem ességet is magammal e lv ivén , conserválni 
az h a d a k a t, és ennek az rosznak is valamit e lm ém m el s kö ltsé 
g em m el felérhetek, valamely utón módon lehet praeveniálni 
igyekezem. lm  uram mit Írtak az végbeliek  és J á n o k i  uram is 
nékem, Kdnek elküldöttem, méltó Keteknek errűl g o n d o lk o zn i, 
és ezt ha lehet meg is o rvo so ln i, mert bizony félő csak egy
n é h á n y b a n  m a r a d u n k , és az végbeliekben  is csak azok, az 
kiknek Ványán s Túron v a g y o n  cselédjek. Bár csak az tra c tá ra  
való kö ve tek  fel in d u lá s á b a n  lehetne valami, mert azalatt az 
rem énség  a la tt az te let k iv o n ta th a tn á  ember velek. Azonban a 
tö rö k  részéről is ki tudja, Isten mit adna ta v a szra  kelve; én 
ugyan tudván az f é n y e s  p o r tá h o z  és u r u n k -hoz való kötelessé
gem mit ta r ts o n , le lkem  ism e re ti is mit dictáljon, mindezekre 
szorgalmatosán v ig y á z n i , ha k ib en  mit v e n n ék  észre, azok iránt 
k e m é n k e d n i és m a g a m o t mindenekben u r u n k  s Ketek d isp o s i-  
tió já h o z  alkalmaztatni el nem m u la to m , várván az <j n g a  tovább 
való p a r a n c s o la tjá t  is. Egyébiránt hogy én W esse lén y i P á lla l  
e g y ü tt la k ja m  ámbár, m a g á t m in t  su b m ittá lja , készebb va g y o k  
in k á b b  uram minden do lgokon  fe lh a g y n o m  és ha irok is m el
lette ö ng a  s Ketek csak igy vegye  s tudja. Izen te  ugyan azt is 
nékem tegnap, h is z i  I s te n t  u r u n k  s Keteknek engedelm éből is 
k in n  m a r a d h a t, mivel onnét belől b iz ta tá s i  jö ttek , és bizony 
van o ly  em ber, az k i  m in d e n e k r ő l i n f o r m á l j a ; akkor osztán 
n ekem  úgy m o n d  nem kö szö n i. Adja Isten etc. Költ Harsány
ban 27. szept. 1679.

Kd köteles szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az d ebreczen i s u j fa l u s i  b írá k n a k  méltó volna ő 
n g á n a k  ujobban parancsolni, mert ugyan is az u j fa lu s i  b írá k  
által fo ly h a tn a k  az levelek Debreczenben; már is penig az 
le ve le inkben  eltéved tek.
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LX. 1679. Octobr i s  20.

Mint uramnak szolgálok etc.
Miskolczrúl két Ízben is irtain uram Kdnek, azokat az 

dolgokat azért nem reiterálom, mivel most is abban az prae- 
dicamentumban vannak, sőt naponkint újulnak, expectorálván 
azokban magokat ugyan izenet által Harsányi és Petnekázi is 
azt izenvén : meglássam mind gondolkozom, mert már az ka
tonaság is észre vette, hogy sem Tököliköz, sem francziákoz 
nem kizkatni. Az békesség tractálása iránt is megcsalattattak 
bizony e télen csak magam maradok. Én ezekről csak úgy’ 
irtam lelkem ismereti szerint, az mint az dolgok s elmék van
nak, és most is a szerint, mivel tartozom is vélle, jövendőben is 
hogy meg nem irtam, ne okoztassam ;

Én uram, hogy Pelei uramék elmentek Miskolczrúl más
nap fordultam Putnok felé ; azonban hírem érkezvén az ellen
ség jövetekről, hogy Osgyánkoz feles német érkezett volna; 
küldettem arra egy néhány száz lovaskúl álló portát vigyázás 
kedvéért, azalatt azon éjszaka Putnokot károm hajdú halálával 
s hatnak megsebesedésével felégettettem; feles hajdú s katona 
volt benne; az katonákban hajdúkban is elfogattam; valóban 
meg is erősitették vala az várókat, uj palánkkal, s egy része 
árokkal volt körülvéve, volt másfél száz házig való benne. 
Másnap déltájban meghallván, hogy az német, az ki Osgyán- 
hoz érkezett Rima-Szombatban szállott volna, és kevesen vol
nának ; küldettem újabb erős portát Petneházival; de már az 
mikor a mieink oda érkeztek, beszállott vala az városban, ren
delt seregben a kapu elében ki állo tt; én magam azon éjszaka 
az több hadakkal Vaskony völgyire Arló nevű faluban szál
lottam, kit megértvén Rima-Szombatban levő német, mind 
lovassá, gyalogja az templom kerítésében beszorult, és küldött 
a generális után a segítségért, voltak ezeren, de az hada mind 
muskátilyosból és Dragonbúi álló volt, az mint ez intercipialt 
levélbűi is Kd megértheti, és mások is az kik látták bizonyít
ják, nem tartván lehetségesnek, hogy a templom kerítésében 
felverhessük őket; nyomultunk erre felé, az áldott szokás sze-
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rint az hadunk is oszolni kezdvén az sok esős és sáros időben. 
Az alatt tegnap a generális is öt ezered magával, az mint hir
detik, bizonyosan Szombathoz érkezett; tegnapelőtt estve vol
tak Osgyánban nálla a b irák ; már tovább merre fordul, és mi 
is mi tévők lészünk, az idő s alkalmatosság megmutatja. Egyéb- 
aránt az mely kevesed magammal vagyok is, haszontalan idő
met tölteni nem kivánom, hanem az mikor az alkalmatosság 
engedi, az ellenségnek ártani el nem mulatom. Elvárván egy 
néhány rendbeli levelemre való válaszát s tovább való infor- 
mátióját uram Kdnek, a portai és lengyenországi dolgok
ban is, és ezzel Isten oltalmában etc. Datum Gyöngyös 20. 
8bris 1679.

P. S. Két hete uram elmúlt már, mióta Kdnek levelét 
nem láttam, kit is mire vélni nem tudok.

Külczim és aláírás hiányzik, de mint minden szavából látszik, 
hogy Theököly irta Telekinek.

Alul Bethlen Farkas kezével: Gróf uram nekem küldette, (talán 
tévedésből).

LX I. 1679. O c t o b e r ,  (a nap kiszakadt.)

Ajánlom uram Kdnek etc.
Szalontárúl megindulván Harsányrúl bőven Írtam uram 

Kdnek, és mentális dolgokról, igen bánnám, ha el nem tanálta 
volna venni; kérem azért felőle tudósítson. Azonban 24 Sep
tembris költ levele jutván kezemhez tegnapi napon Kdnek, 
arra rescribálni, és az újabb íntervenientiákrúl tudósítani kí
vántam uram Kdét. Úgy látom mindennyi gratia adássa is 
urunknak ő ngának Wesselényi Pál iránt haszontalan, mert 
ha százat küld is urunk ő nga, resolutus be nem megyen. Én 
az mint Kdnek megírtam Harsánybúi is, látván az extremitá- 
sokra való fakadását, s arrúl izenet által való expectoratióját 
hallván, adtam szót néki m a g a m  m ellé  veszem . Urunk ő nga 
előtt ide kiváló maradása iránt recommendálom, s az végbeliek
kel recommendáltatom, és h ü te t is kellett n é k i  a d n o m , mig 
urunk ő nga arrúl való válasza nem jön, addig senkitől semmi 
bántódása nem lészen, kihez képest ha igaz lenne h ü ti, Rá
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kóczi György uram által két ízben is re á  felelt arra, az külö
nös n ém ette l való tr a c tá tú l supersedeal; velem  egyet é r t, és 
utánnam jő mint liadastúl; már tovább mitévő lészen, meg
mutatja az idő s én is Kdét tudósítani el nem mulatom. lm 
Petneházy s Harsányi leveleit is Kdnek megküldöttem. Har- 
sányi levelébűl megláthatja, szivesen igyekezik az hadnak ösz- 
vegytijtésében; az másikának penig Írásából tapasztalhatja 
egész eloszlásokat, ha nem sietek közikben. Harsányi az Eger 
vize mellett vagyon az vélle levőkkel; Petneházy penig az 
Torna mellett az hozzá tartozókkal; ez viszen azért engem 
most által inkább az Tiszán, hogy az mi kész had volna con- 
serválhassam, és egy corpusban tarthassam, mivel ennyi után
nam való várakozásokban szökött el Petneházytúl is szá z ig  
való katona, és naponkint fotton fogynak, mert csak ma negyed 
napjai is Szálókig jővén az Böszörményiek, az Tisza mellett 
való falukról vitték el harminczig való katonánkat; ma tized 
napja fogott ö tv en ig  valót J ó s a  a hegy alján, s mind magához 
esküdtette, s most meg uj óbban ma egy hete érkezék egy ka
tona ma, az ki köztük volt. Deák Ferencz három század ma
gával arra Unghvár felé menvén próbálni, Barkóczy István, 
s Pater Jósa mindegy nyolcz század magokkal utjokat eláll- 
ván, Vásárhelynél fel verték őket, szá z ig  való elesett bennek, 
nyertek el háromszáz lovat tőllök, alig marad hatvanig való az 
ki lovon jöhetett volna e l ; ők is ugyanaz előtt való nap Ungh
vár mellett ötven vagy hatvanig való labanczot vesztettek el 
de az nyereség is az magokéval együtt oda veszett. Az mi haj
dúinkban is állott k é ts zá z ig  való Jósát-hoz, és az m ezeikbvá  is 
szivárkoznak Böszörménybe és Kálióba; ezt uram nem azért 
irom, hogy akár k i t  is vélle  rém iten é k , mert hozta egészen az 
Wesselényi Pál uram miatt való c o n fu s ió. S már ha közikben 
mehetek, az mint hogy holnap által is költözem az Tiszán • 
hiszem Istent, az kik m e g m a r a d h a tta k , meg is tarthatom; de 
én az mint az dolgokat látom, le lkem  üdvessége  alatt úgy Írha
tom : ha vagy az f r a n c z ia  k i r á ly  em berbeli segítsége, vagy az 
tö rö ké , vagy az Ketek tra c t  á r  a  való fe l in d u lá s a  ezt az m a g y a r 
ságo t meg nem é le sz ti, ennek bizony nagyobb ré szé tü l ez jövő 
télre búcsút vegyünk; ámbár W esse lén y i P á l  is ten te len  resolu- 
tiója hamar véghez nem megyen is, és Isten úgy adja jómot,
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mint sem valami valóság ne következnék, jobban szeretem 
e g y ik  jó s z á g o m n á l  innen közülök való eltá vo zá so m a t, bogy sem 
szem em  lá t tá r a  s jövendőbeli o ko z ta tá so m m a l, hogy az én 
id ő m b en  esett legyen el o sz lá so k  s baza  való menetelek. Isten
ért, jó szerencséjéért kérem hát uram Kdét, mind az mi kegyel
mes urunk s mind az urak közönségesen ezekben  az do lgokban  
jól belé tekintsenek, és az mind legjobban lehet, mind urunk ő 
nga, s mind Ketek közönségesen o rvoso lja  meg, mert p e r ic u 
lu m  in m ó r a. lm  Wesselényi uram maga ajánló leveleinek pá
riáit Kdnek megküldettem, és az váradi pasa válaszát is, kit 
az követek által küldött; Petróczi Miklós és Pelei uramékot 
küldtem volt bé, szóval sem hoztak többet, magam az rabokat 
elsőbben, kik hol legyenek, kicirkáltatván, úgy küldettem bé az 
regestrumot általok. írtam  volt uram Kdnek az miskolcziak 
vallatásáról is, kit Erdő-Szádára küldtek vala Kd kezében. 
Kérem uram Kdét, küldje ki, had igazitathassék el azon dolog 
is köztök és Harsányi között. Akarám uram azt is Kdnek érté
sére adni, az mely instructióval Eátz Péterék bémentek Kirá- 
lyitúl, az nem egyébből állott, hanem az Wesselényi Pál uram 
mellett való gratia kérés, ea cum conditione, hogy bémenjen; 
úgy hallom más instructiót adott volna azután eleikben; ha 
azért külömben van, Kd másképpen ne gondolja. Adja Isten 
etc. Datum in Túr . . . .  octobris Anno 1679.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Az német állapotjárúl egyebet uram nem irhatok annál, 
az mint Harsányi uram Írja, ezt másoktúl is hallom; az Tiszán 
innen való tábora penig Eszlárnál vagyon, mintegy két ezer 
német. Az kiknek ki kelletik jönni, igen forgatják azt uram, 
ide ki nem bocsátják őket. Zai István és Gálfi uram ék otthon 
való continenskodásokat sajnálják sokan azt mondván azok is 
ki akartak volna jönni.
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L X II. 1679. 5. N o v e m b r i a .

Ajánlom uram Kdnek etc.
Szikszónál levő németekkel való harczunk után ugyan 

az nap Pénteken estve fáradt állapottal lévén mind magunk s 
lovunk Miskolczra szaladtam be, mindjárt írtam Kdnek Mis- 
kolczi embertül küldvén levelemet. De azután tanulván ki job
ban, kik maradhattak meg életben az német tisztek közzül, és 
az az Oberster lajtinánt is, az kinek commendója alatt volt az 
az egy néhány száz német, voltábképpen s világosabban tudó
síthatom Kdét, noha már Gyulaffi uram is nem késvén, minden 
környül álló dolgait azon harisunknak ő keme declarálhatja, s 
halasztók oda is benne. Én uram magam Jász-Berintűl két 
éjszaka úgy jöttem, hogy Pénteken viradta előtt két órával az 
Szikszai szőlőhegyben magam be is állottam lesben. Az német 
Aszalón az Kerben túl az Hernád partján lévén táborban, kül
dettem arra négyszáz lovast, hogyha zsákmányossa jönne, ver
nék fel és azzal lesre is hoznák ki a németeket. Én hétszáz 
német hírére jöttem, de azalatt mig Szikszóhoz érkeztem De- 
newald, Holstany Rajtáz regimenthi, Szulcznak egy dragony 
regimentje és Herberstany s Laborde gyalog regimentjinek 
nagyobb része az tábor helyre concurraltak, és várták csak a 
Leszli öcsét Kassárúl az Kamarás urakkal, s egyébb az szü
retre jövő főrendekkel, hogy egy csomóban indulhassanak To
kaj felé, és annál bátorságosabban foghassanak az szürethez 
Ezekben én pedig semmit sem tudtam, más formában való 
hirére jővén az németeknek oly postán és oly nagy bajjal, mert 
éjszaka az Székesen, Héjon, Sajón majd úsztatva kellett által 
az hadakkal költeződnöm, úgy hogy el is vesztek hárman az 
vizekben. Azonban reménségen kívül Isten ingyen jóvoltából 
úgy megáldott, hogy megvivén hírét az táborra az én elöljá
rómnak Laborde ő lévén most annak az tábornak commen- 
dansa két compánia dragony és egy compánia rajtárt küldvén 
ki azokkal megpuskáztak, nem bírhatván véllek segítségekre 
ujjobban hét compániát válogattat és commendérozott hadat 
az három regimentbűi küldött utánnok, kiknek is az miénk
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hátat adván és igen lassan nyomulván előttek, úgy hogy min
denütt az hátokon puskázhattak, neki izeledtek az űzésnek, és 
hozták, reám az lesre, kiknek nagy kiáltással egy szívvel lélek
kel neki rohanván és sebes nyargalvást menvén le az hegyrűl, 
Isten annyira megrettentette, hogy mindjárt megszaladtak 
egész Aszalón is túl nagy messze; mind öltük, vágtuk, úgy 
annyira elvesztettük, elfogdostuk mind tiszteket, s liadokat, 
hogy alig mehetett el huszonötig való hirmondóban az táborra; 
egy tisztnél az mint eddig kitanulhattam közüllök több el nem 
mehetett, az harczon mind elvesztek; életben pedig Denevald 
öescse, ugyanaz Denevald regimentjiben való kapitány; Gróf 
Arko Holstany regimentjinek első kapitánya; Zojjer az is ka
pitány ; Smiczinger az i s ; Fischer kállai dragony kapitány; 
Gerstorf Szulcz regimentinek Oberster lajtinantja, kinek com- 
mendója volt azon az tiz compánián, estek kezünkben. Dene- 
valdon két lövés, Arkón négy vágás vagyon, de borbélyim ke
zekben adván, azok sem halálosok, frissen, nyersen, vadnak. El 
annyira uram, hogy az három regimentnek az színe az mint 
magok is mondják oda vagyon s nem most áll láb ra; meg is 
kell engedni, hogy derék német volt, mert bizony ügyesben és 
valóban emberkedtek. Mi közülünk Istennek hála derék ember 
nem veszett, hanem lövésben esett Petróczi Miklós uram és az 
Putnoki hadnagy, de az sem halálos; közönséges katonák vesz
tek felesen mind egy negyvenig, vagy ötvenig való, nem több; 
de bizony még azt sem tudhatom, mennyi az sebes, és az ki 
megholt volna. Adja Isten Keteket és Kd által az én kegyel
mes uramat több ilyed örvendetes hírekről is tudósíthassam. 0  
ngának mostan nem irok, mivel bizontalan az alkalmatosság 
s ezt is azért oly bízván, hogy ha elveszne Miskolczrúl küldött 
levelem. Ezt pedig igy gondolja uram Kd, hogy bizony nem 
voltunk többen kilenczszáznál harczra való emberek, mert öt 
öreg seregben az cseléddel Balássi uram állott, más egy völgy
ben messze tőlünk. Isten Kddel. Szihalomban 5. novembris 1679.

Kd szolgája, atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.
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Jósa elveszését is megirám vala Kelnek; az is harmincz 
lovassal és nyolezvan tokaji hajdúval volt akkor Tályán, az 
mikor Fekete Jankó és Szalánczi reá mentek; ugyan én küld
tem volt Szalánczit is Arlótúl, a végre, hogy Fekete Jankóval 
megegyezvén impetálják az Hegy Alját, ott is nevezetes kato
nák Petneházi viceje Horvát György, Fagyas, Kovács István, 
Nagy András vélle együtt elvesztek; Tokajban temették el 
őket, Fagyas az Petneházi, Kovács István Harsányi zászlótar
tói voltak ezelőtt, Nagy András pedig Wesselényi uram 
szolgája.

Wesselényi Páltul még semmi válaszunk uram nem ér
kezett.

Az Jósával levőkben is háromnál több nem maradott 
életben, mind elvesztek.

L X III. 1679. nov. 12.

Ajánlom uram Kdnek kész szolgálatomat.
Mivel már Isten segítségébűl Gyulait és Vér Mihály 

uralnék is indulnak viszszafele és miolta itt vannak, az két hét
nek forgása alatt mind sokszori discursusimbúl az én vékony 
opiniómot is, mind penig az ide ki való elmékhez fenn forgó 
dolgokat szemével látta és elégségesképpen experiálhatta ő 
kerne, fundamentaliter tudván az minapi csatának alkalmatos
ságát is ; nem Írhatnék uram annyit, kinél többet ő keme ne 
mondhasson, azért hő Írásom olvasásával Kdét nem fárasztóm, 
hanem ő kemekre relegálom mindenben magamot, kezében 
adván ő kémének, az mely Írásokat szükségesnek láttam, lássa 
Ketek. Wesselényi Pál uram dolgairól is informálhatja ő ngát 
s Keteket és arrúl is véle való dolgunk mi karban maradott s 
mint mulattatta el véle való szemben léteit, Kdét uram felet
tébb kérem, az mely dolgokkal bémennek Gyulafi uramék, 
azokra való válaszadást siettesse, mert periculum in mora, in
formálván engem is voltaképpen és mennél hamarébb az.mi 
kegyelmes urunk s Ketek tovább való akaratjáról, tudhassam 
magamot mihez alkalmaztatnom, mert abban mind ő nga s 
mind Ketek egészen megnyugtathatja elméjét, hogy engem az
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porta s az mi kegyelmes urunk hűségéiül soha semmi el nem 
szakaszt és teljes tehetségemmel az ő nga kegyelmes disposi- 
tiója szerint igyekezem az dolgokat folytatni, csak érthessem 
in tempore és orvosoltassanak hamar az orvoslást kivánó dol
gok, melyekrűl is Gyulafi uram által izentem uram Kdnek. 
Ajánlván ezzel Isten oltalmában, tartsa és éltesse sokáig sze
rencsésen. Datum Atány, 12. mensis Novembris anno 1679.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

LXIY. 1679. de ez. 5.

Ajánlom uram Kdnek mindenkori kész szolgálatomat.
Elhittem mind az mi kegyelmes urunk s mind Kd meg- 

itilhetett, régen nem vehette levelemet; de megértven távozá
somat és az levél elküldésben való lehetetlenséget, elégséges 
mentségemre szolgál; egyébiránt jól tudván azzal tan álhatok 
nagyobb kedvet, eddig is s ezután is restelkedni az tudósítás
ban nem igyekeztem s nem is igyekezem, és ez alkalmatosság
gal az dolgokrúl Kdét és Kd által az mi kegyelmes urunkat 
s az urakat ez szerint tudósíthatom. Az mi kegyelmes urunk
nak küldött fővezér irásábúl concludálván az német az magyar
ságnak contemptusával micsoda insinuatiókat tészen az fényes 
portán, hogy tudniillik az magyarokat mint s hogy kötteti fel 
valahol lesznek; és teljességgel eltörli s elveszti fegyverével, 
hogy az végbeli török tisztek is informálhassák annál is job
ban az portát, hogy mi is mozgunk; ez az ok indított uram, 
hogy Losonczon quártélyozó nyolezszáz németnek és Strazoldo 
generálisnak félverésére Kövesd táj árúi elinduljak; már indu
lásom előtt egynihány nappal Hatvan tájára kiildvén hétszázig 
való hajdút, az minthogy éjjel-nappal az rettenetes kemény 
időkben is continuáltam utamat, Hatvan, Buják mellől elmen - 
vén, midőn szinte az Pásztó völgyére fakadtam volna ki, késő 
éjtszaka Pásztón túl való Tar nevő faluban az hadakkal meg
szállván hát reménségiikön s gondolkodásunkon kivül az Loson- 
czi németség is Esztergarokon (igy) quártélyozó némettel az előtt 
való nap magát conjuugálván az mikor mi Tarra szállottunk
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az nap alatt indult Strazoldo is el Filektül tizennyolcz kompá
nia némettel s horváttal és az füleki lovas és gyalogsereget is 
maga mellé vevén, szinte az tari hídig jött az elöljárója oly 
igyekezettel jöttek, hogy Pásztót s Gyöngyöst az szófogadat- 
lanságért felpraedálja és az mely három sereg hajdú Gyön
gyösön volt Madács urammal azokat felvervén Eger mellől 
menjen el, hogy az mi katonáinkban s nevezetesben engem az 
hol az falukon hallana felverjen és Ónod felé fakadjon ki. De 
az isteni tanácsban más lévén, az mi tüzeinktül annyira meg
rettentette Isten, hogy tovább jönni avagy azon éjszaka reám 
jönni soha nem bátorkodott, hanem azon étszaka az erdőken 
subsistált, mind addig, hogy az mikor én másnap Tarról meg
indultam rendelt seregekben öt század magával elöljáróban 
Losoncz felé Szőcs Jánost elkűldöttem, maga Strazoldo nézte 
az hegyről, és elégségesnek magát nem ismervén, hogy velünk 
megharczoljon az füleki lovassal s gyaloggal együtt minden 
belénk kapás vagy portaküldés nélkül visszafordult Filekliez 
négyszáz gyalogját s az cselédet szekérért Losonczon hagyván 
az más étszaka is Losonczlioz nem messze rendelt seregekben 
és nagy vigyázásban állott, hihető oly reménséggel, ha Loson- 
czot felverjük, akkor alkalmatosakban adhat fel rajtunk az 
mikor mi is distractusok és szakadozva leszünk. Én Pösczén 
nevő faluban csaknem az kapuja előtt Szécsinnek az követke
zendő étszaka subsistálván Szőcs János az elöljáróval szinte 
csaknem Fülekig ment kit is helyben várván, midőn Korpona 
s Léva felől is jött volna hírem, hogy onnan hadak takarodnak, 
úgy fordultam osztán Nógrád felé, hogy már az bányavárosok 
felé az Jósa nyomára adván utat, onnan Nógrád mellett Váczra, 
Vácztúl ide Pest eleire érkeztem csak három kis mértföldnyire 
lévén Budától, az vezérhez köszönteni ajándékkal tegnap kö
veteket küldtem be, kik is megtérvén, azok által való válasza 
az vezérnek mutatja meg az Duna mellé való falukra vagy is 
Kecskemét felé viszem az hadakat. Úgy látom az nyomomra 
jöttek az németek, kik is hol legyenek, most ez includalt leve
lekből Kd uram megértheti, épen csaknem az kapója előtt egy 
taraczk lövésnyire szállott Kohári is Szécsénnek, az hol teg
nap voltak nem több hat mélyföldnél hozzánk, de kültem por
tát viszsza s vigyázásban vagyok. Akarám uram Kdnek ezt is
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jelenteni generális Leszli Korponán volt e napokban, az fele
sége gyermekágyat fekszik ugyan, mind egy harmadfél század 
magával ha lehet csak az városban, igazán generales sine mili
tibus, mert az én sok ízben kiczirkáltattam, de az két genera
lis alig marad három ezer emberrel, az kik nevezetesebb regi
mentek voltak, azokat mind kivitték s igen titkon mestersége
sen az országbúi az mint értem Slesiában, mivel olyan hir van 
közöttök hogy az danus az svecust által bocsátotta volna az 
maga birodalmán Pomeraniában, de azokat az dolgokat Ketek 
Lengyelországbúl jobban kitanulhatja. E napokban Leszli 
Sándor az generális öcscse szóllott kütre Petneházyval, az is 
azt beszélte neki mi domine brevi inquit debemus habere ar- 
mistitium et pacem arrúl is megtanálta-e az német udvar az 
mi kegyelmes urunkat nemé nem tudhatom. Csak én is úgy 
látom, ha az szükség kívánná s az mi kegyelmes urunk meg
engedné úgy látom véghez tudnám nálok vinni az armistitiu- 
mot. Médis Rákóczi seregestül miolta szemben voltam is Wes
selényi Pál urammal velem vannak. Ajánlom ezzel Isten oltal
mában uram Kdét. Költ Szadán, 5. decz. 1679.

Kd atyafia, szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Hegymegi uram ezekben az állapotokban velem 
lévén ő keme circumstantialiter az dolgokat megbeszélheti 
Kdnek.

LXV. 1679. decz .  8.

Ajánlom stb.
írtam  uram e napokban Kdnek, de haladván Hegymegi 

uram indulása az levél is itt tartózkodott még im azért azt is 
ezen alkalmatossággal elküldöttem és azokat az dolgokat már 
nem is reiteralom. Hanem Budárúl megjővén ez követek im 
mi választ adott az vezér Kd megláthatja, tagadhatatlan az 
követeket becsülettel látta s meg is kaftányozta, úgy látom itt 
való járásomat nem is ellenzi csak sokáig ne quártélyozzam, 
másképen is mindenütt szabadosán járhatna az ember túl s
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innen az Dunán mindenütt csak ne követnének annyi alkal
matlanságot az liadak, kiket is bizony kimélés nélkül büntetek, 
de nehéz az megszokott rósz dolgokról elszoktatni, fizetetlenek 
is lévén s naponkint csalogattatván az más pártra megvallom 
sokszor sok költségemmel kell az törökök előtt be színlenem. 
Az német hallván azt, hogy Nógrádon is alól járok Léváról s 
Korponárúl vitette be nagy postán Selmeczre az magyar lovas- 
sereget, féltvén Selmeczet tőlem, magok pedig Kékkő alatt 
vigyázdogáltak, de már az mint hallom a falukon mindenütt 
felrakatván az szegény ember szénáját s gabonáját Losonczra 
tértenek vissza. Isten Kddel. Költ Csabán 8. deczembris 1679.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

LX V I. (1679.) szombaton 9 órakor.

Ajánlom mint bizodalmas kedves uramnak Kdnek köte
les szolgálatomat.

Gondolkodásomon kivül értvén- Ekédéi uramnak itt az 
aszszonynál való léteiét én uram ide jöttem, noha Ehedei uram 
csak ma reggel jöhete által, Kd parancsolta dolgokról ő kémé
vé! eleget beszéllettem, kirűl noha ő keme is ir Kdnek, de 
mindkettőnknek sok okokra nézve inkább tetszik bár egy-két 
hét múljon is, de Kd jelen légyen azon gyűlésben, el elődhet- 
nek Kraszna vármegyében az falukon, mig már Isten segítsé
géből az aszszony dolga elválik. Én is ugyan szóval az mit el
tehetek közöttök s Írással is elhirdetem, Kd sem késik és az 
két-három napot várják patienter mindazáltal Kdnek sem ár
tana írni nekiek. Az Kapiné asszonyom s köztem lett contrac- 
tust elolvassa Ehédei uram előttem, én contentus vagyok véle, 
csak már Ketek mint ketten subscribálja és az várbéli succes
sio is mutatódnék ki. Ha mi újságot hallok Kdét uram tudó
sítom várván Kd jó akaratját is aziránt. Adja Isten lássam 
Kdét szerencsés órában. Szombaton 9 órakor.

Kdnek igaz köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

I tt valóban panaszszal emlegetik csak már is az vesződi 
szomszédságot.
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L X V II. 1680.

Ajánlom Kelnek etc.
Szenczi uram kiérkezvén, Kd levelét és izenetit egész 

contentumommal vettem; jó akaratját Kdnek adja Isten szol
gálhassam meg. Bánom igen Kd scrupulusát rész szerint kit 
Szenczi uram referált, mert az gyermekségbűi már alkalmasint 
kikelvén, bizony bitemmel nem játszom, sem magamot nem 
prostituálom, s azzal jó uram confidentiáját sem vesztem el 
Igen akarom s örülöm szemben lehetek Barcsai Mihály uram
mal ; kérem uram Kdét legyen jó eszköz tovább is benne ; azon 
nem kell építeni, hogy én Ungvármegyében szállók, mert az ő 
keme kedvéért fáradságomat nem szánom, oly bizodalommal 
lévén ő kéméhez is, jó securitással Szőllősig nem sajnál fáradni, 
mivel itt azonkivül is és Szatmárban is maradnak hadak. 
Azonban az én hol micsoda helyen való füvellésemet is ugyan 
az ő kémével való beszédem fogja eligazitani; már addig erről 
az földről nem örömest távoznám. Az portára küldött decla- 
ratiót is megfogja vihetni Barcsai uram, kit is az mennyire az 
vékony tengely engedte, az fényes porta parancsolatja szerint 
igyekeztem alkalmaztatni. Ajánlván ezzel az sz. Isten oltal
mában Kdét maradok

Kd kész szolgája utyafia 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

Kérem uram bizodalmassan Kdét, ha mód vagyon benne 
Keczer és Fajgel uramék is had jönnének ki Barcsai uram
mal, beszélhetnék ő kemékkel, plus vident oculi, quinam ocu
lus; Kdét iterato kérem uram, disponálja maga is ő kemeket.

L X V III. 1680. j an. 3.

Ajánlom uram Kdnek szolgálatomét.
Megvallom édes bátyám uram, elmémnek nem kevés 

nyughatatlanságával és sokféle gondolkodásommal vagyon az, 
hogy már öt hete elmúlt, miolta Kdnek sem levelemre való



TELEKI MIHÁLYHOZ. 95

válaszit, sem egyébfélé informatióit nem vehettem; annyival is 
inkább, midőn az Dienes uraimékkal való szemben létei ked
véért siettem volna Kecskemétre menni az Duna mellől, hogy 
már csomókkal hozza az nékem szóló leveleket és azokból 
egészen világosíttatván, tudhatom i t t  is  a z  d o lg o ka t in k á b b  
a lk a lm a z ta tn i , azok is legkisebb czéduláját sem Kdnek, sem 
másoknak nem hozták, ho lo tt ha  v a la h a  k iv á n ta to t t ,  a z  m in t  
alább K d  m eg fo g ja  ér th e tn i, bizony ezekben az elmúlt hetek
ben és m o st k iv á ltk é p p e n  k iv á n ta tn é k  a z  in fo r m a t io  és a z  ró sz  
d o lg o k n a k  o rvo slá sá b a n  v a ló  fá r a d o z á s ,  m e ly b ü l is  egyebet nem  
co n c lu d á lh a to k , han em  hogy m in d  az u r u n k  o n g a  s m in d  
K etek  r a j tu n k  fe n n  h a g y o tt és csak  c v e zk é ljü n k  ezekben a z  sok  
ex tre m itá so k b a n , az m in t  evezké lh e tü n k . Én, hogy Hegymegi 
uramot elbocsátám, azután még majd másfél hétig quartélyoz- 
tam az Duna mellett az hadakkal, szinte az földvári révig is 
lemeuvén, mely is már Beszprém ellen való véghely, Yecse 
nevű falúbúi Kdnek clavissal bőven Írtam, de kétséges vagyok 
benne, vehette-é levelemet, sok kézen fordulván meg és néha 
mind egy két hetekig jó l  m eg ken vén  tenyereket a z  b u d a i ve zé r
n ek  és a z  b u d a i u r a k n a k , a z  q u a r té ly  végett egy szó t sem  tet
tek, de végre c sa u zt k ü ld te k  re á m , h ogy eg y á lta ljá b a n  az b u d a i 
b iro d a lo m b a n  nem  szenyvednek , K ecskem étre  ne s z á l l ja k ,  m en 
je k  á lta l a z T is z á n  és u g y a n a z o n  csa u z t K ecskem étre  kü ld ö tte  
az b u d a i vezér h a r m in c z  szekér ja n c s á r r a l , h ogy a z vá ro s t  
o lta lm a zza  és o tt sa la g v a rd o sk o d jé k , én keményen terminu
sokkal Írván vissza nékik, nem gondolván az sc d a g va rd á v a l is ,  
csak  bészállottam Kecskemétre azért is, hogy az Czeglédre, 
Kőresre concurrált lovas és gyalog hadakkal megegyezzem, 
az minthogy Petneházi uramékkal és mintegy ezerig való 
gyaloggal megegyeztem és az innepeket Kecskeméten töltet
tem, az alatt Wesselényi Pál uramot mind hadastúl az vára- 
diak kiűzvén, az föld népe is feltámadván ellene, Poroszlónál 
általmentek ők is az Tiszán, elsőbben Poroszlóra, azután még 
én Kecskeméten voltam, az Torna mellé szállván és vévén azt 
eszekben, hogy m i n ík ü n k  is  a z  az ig y e k e ze tü n k , h ogy á lta l-  
j ö j j ü n k  s a z u r u n k  ö n g a  D ien es  u r a m  á lta l k ü ld ö tt levelére  
s izen e tire  generalis g y ű lé s t ta r ts u n k , reménkedvén azon az 
m ezei h a d a k  is, addig az leveleket fel nem szakaszszuk, még
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már meg nem egyezhetünk, visszajöttek Tény önéi uj óbban az 
Tiszán, úgy bogy az innepeket ők is Tenyőn és Kengyelen 
töltsék el, de onnét is az szolnoki és szent-miklósi seregek ki
ijesztették s közönségesen szt. István napján szállottak Kar- 
czag-Uj szállására, az olta ez óráig már engemet ott várnak, 
mivel hova lenni sem tudnak, nem lévén szüneti, miolta Bibar 
vármegyébűl kibontakoztak is, sok rendbeli p ro te s ta tio  jó k n a k , 
o b te s ta tió jó kn a k , én hozzám is azolta némely nap két bárom 
rendbéli levelek is jött, mind én előttem s mind az velem lévő 
hadak előtt declarálván sok Ízben magokat, I s te n  s ez v ilá g  
elő tt ők  o k a i  ne legyenek, m er t kén te len ek  vele, h ogy m á s r a  

fa k a d ja n a k ,  m in d e n fe lő l  e llen ségü l véven  őket. Ezen d o lo g n a k  
m eg o rv o s lá sá ra  és a z  u r u n k  p a r a n c s o la t ja  eg y ü tt va ló  m eg- 
h a llá s á r a  az innep negyed napján én is Kecskemétrül megin
dultam, hogy a z  s zo ln o k i h id o n  jö j je k  á lta l , m in d  a z  eg r i ha 
sá tó l engedelm em  jő v é n  reá , m in d  a z  b u d a i v e zé r tü l c sa k  az  
előtt va ló  n a p  is  in t im a t ió  v á r ,  r á  m en jek , j ó  rem én-  
séggel legyek , m er t e g y á lta ljá h a n  h á ro m  h ó n a p ra  b en n ü n ke t 
m eg seg ítn ek , c sa k  ta r tsa m  a z  p o r ta  hűségében a d d ig  is  a z  ha- 
d a k o t s több ez i l y  b iz ta tá s  is  vo lt u g y a n  m a g a  ú jabb  csa u za  
á lta l , m iv e l a z  k i t  sa la g v a rd á n a k  k ü ld ö tt  vo lt K ecskem étre , a z t 
v is z s z a h iv a t ta  vo lt, melyhez képest nagy bátorsággal s egész 
bizodalommal m en tem  vo ln a  S zo ln o k  f e l é ,  sz in te  m écsedben  
v o lta k , m ik o r  oda  ér tek  elöl k ü ld ö tt em bereim  és m a g a m  is  az  
h a d a k k a l, de sem  em berem et, sem  az eg r i p a sa  a r r ú l  v a ló  en- 
ged e lm ét be n em  a k a r v á n  v e n n i, s zá llo tta m  az ke r te k re  sok  
v á r a k o zá so m  u tá n , hogy ta lá m  ize n n ek  v a la m it  v a g y  beveszik  
a z  egri p a s a  leve lé t, de nem  h ogy v a la m it  cseleked tek vo ln a , 
h a n em  in k á b b  n y i lv á n  v a ló  e llen ség kép p en  v ise lték  m a g o ka t,  
e l le n ü n k  veres zá sz ló ko t tő itek  k i ,  so ka t lő ttek  hozzánk, ú g y  
hogy a z  k e r tr ü l  a z sok  lövés k in y o m v á n , sz in te  a z  m in t  u tá n a m  
j ö t t  vo ln a  n y a v a ly á s  u r fi  P e tró c z i M ik ló s  u ra m , az czom b já t 
ja n c s á r  p u s k á v a l  á lta llö tté k , m a g a  m ég  a z  S z ik s z ó n á l esett 
sebbűi sem  g y ó g y u lt k i ,  is ten  tu d ja , nem  lesz-e a z  ha lá los, m iv e l  
ebben ro sszabbu l é r z i m ag á t. E n  egy rósz szó t *sem  engedtem  
se n k in e k  szó la n i, hanem  a v v a l gyalá?:atosan c sa k  el kö lle tt 
j ö n n ü n k  és a z  m ik o r  m á r  m eg tértek  vo ln a  a z  seregek, ú g y  
k ü ld te k  k i  egy tö rö ké t u tá n a m , hogy az Olaj bég roszul volt,
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az fő bég penig otthon nem volt etc. í té l je  m eg  u ra m  K d } e 
m ia tt  és i l y  m eg u n a tk o zo tt s haza  k ív á n k o z ó  h a d  kö zö tt m e n n y i  
vo lt a z  zs ih o n g d s s k iá l tá s , de evvel írást nem szaporítok, 
h a g yo m  a z  íté le tére . Visszajövet Szt^dlyörgyön szállván meg, 
m a g a m  h á t u johhan  o tt ér tek  a z  B u d á r ó l  j ö t t  kö ve tek  k é t z á s z 
ló a lja  b u d a i s p e s ti  tö rö k k e l, k i k  is m icso d a  levelet hoztak az 
vezértűi, im annak páriáját Kelnek megküldöttem, nem bátor
kodván in originali megküldenem; egyébiránt mindenféle leve
lek megvannak nálam, k ik n e k  is in s tru c tio  jó k b a n  v o lt, h o g y  az  
s zo ln o k i h íd o n  m in d  lo va s  s g ya lo g  h a d a t á lta lv ig y e n e k , b izo 
n yo s  re sp ec tu so k ra  nézve fé le lm e s  lévén , a z lá g y  id ő re  nézve  
az jé g é n  v a ló  kö ltözés is ,u jo b b a n  v is s z a fo r d u lta m  S z o ln o k  f e l é , 
praemittálván az budai és pesti zászlókot, u jó b b a n  oda f á r a -  
d á n k  hogy m á r  ké szre  a z kö ve tek  b iz ta tá sa  s ze r in t és az m ik o r  
oda é r tü n k  vo ln a  m eg , csa k  a z  lön  a z v á la s z , k i jő v é n  a z  b u 
d a ia k  élőm ben , n a g y  ex a g g era tió va l je le n té k , h ogy az b u d a i  
vezér sza ká llá b a  k a p ta k  és a z ö p a ra n c s o la tjá r a  sem  bocsá ta
n a k  á lta l  b en n ü n ke t és ig y  u jo b b a n  a z  n a p  cum  m a g n o  naso  
v is s za té rv é n , fő tt vo ln a  hét m é lfö ld e t, a z k i t  u to z tu n k . Istennek 
hála mégis gondolkodásunkon kívül kár nélkül költözhetvén az 
jégen, mint az egész hadak magam ide fordultam, az hadak 
penig mind Karczag-IIjszállás felé takarodtak. AVesselényi Pál 
uram is, az mint ez órában vettem levelét, hogy inkább e lfé r 
h essü n k  K a rc za g -  U jszá llá so n , a z  egy éjje lre  P ü sp ö k -L a d á n y -  
b a n  szállván, még ez mai napot itt töltvén, h o ln a p  e lin d u lo k  
és m egegyezhetvén  ve lek , a z a szá n d é k o m , m in d n y á ja n  D ebre-  
czenben s z á l l ju n k  s o tt legyen  g y ű lé sü n k  m in d  a z  u r u n k  ki
küldött válaszának m eg h a llá sá ra , mind egyéb interveniált sok 
c o n fu s ió k n a k  o rv o s lá sá ra  n é z v e ; mint megyen véghez az meg- 
egyezés és micsoda dolgok tr a c tá lta tn a k  a zon  g yű lésb en , köte
lességem szerint arról is Kd által az mi kegyelmes urun
kat ő ngát tudósítani el nem mulatom, egyébiránt az 
mint feljebb is irám, lelkemnek nem kicsiny nehézségével 
és sokféle gondolkodásommal lehet, hogy egészen v a k  s n ém a  
va g yo k  az do lgokban , e n n y i he tek tü l f o g v a  se n k i s e m m ir ő l  
sem  tu d ó sító . M in d  a z  e rd é ly i fe jed e lem  s m in d  K etek m eg- 
k iv á n ja  a z  hűséget és h o g y , ide k i  a z  do lg o k  j ó l  fo ly ta t ta s -  
s a n a k ; én p e n ig , tu d ja  I s te n , a z  erőm fe le tt v a ló  kö ltséget

THEÖKÖLY L EV ELEI TELEK IH EZ. 7
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s z in te } a z  sok rem én te len  ség  elcben s z in te  me g u n a tk o z ta m  és 
n in c s  is  m icso d a  fu n d a m e n tu m o n  é p íten e m , it t  p e n ig  n a p o n 
k i n t  ú jabb  ú ja b b  k a r b a n  v á lto zn a k  a z d o lg o k  és ha  ed d ig  sok  
h ü te m m e l, m esterségem m el, m e ly  helyek va ló  á llá so m ró l va ló  
b iz ta tá so m m a l ne ta r ts a m  m eg  az m eze i h a d a ko t, tudja Isten 
s tehetnek emberséges emberek és az magok levelei bizony
ságot, edd ig  régen  az m á s  p á r tr a  á llo t ta k  vo ln a  és következés
képpen^ én sem tudom s reménlketem, k ik k e l  m a ra d h a tta m  
vo lna . Am az tö rö kö k  is mit cselekesznek, e napokban az eg r iek  
is nyolez katonát bévittek, az v á r a d ia k  Somodi nevű nemes, 
embert szolgástól és más hat katonát ra b id  e lv it te k , holott az
előtti szegény rabokat is sem az mi kegyelmes urunk Írása, 
sem az b u d a i vezér , és az mi nagyobb, az tö rö k  c sá szá r  p a r a n 
c so la tja  sem  tu d ja  k is z a b a d íta n i , az q u a r té ly t m in d e n ü t t  t i la l 
m a zzá k . Az végbázokban mindenütt nagy támadás az ország 
pusztulása miatt, az mint e napokban is Egerben az jancsár 
agának kezét, lábát öszvetördőzvén, házát funditus ruinálták 
más urakéval együtt, megvervén keményen azokban is. Elhit
tem, vagyon hírével Kdnek Barkóczy István halála, kinek is 
holta után hozzánk állván az secre ta r iu sa , W esse lé n y i P á l  
u r a m  a n n á l  levő  c la v is á t e lh o z ta ; azonban páter Jósa felveré
sekor az gyalog hadnagyok kezében estek holmi levelek is, 
kikbűl, nevezet szerint penig S tra s o ld o  g en e ra lis  in te r c ip iá lt  
leve lébü l nyilván való á r u ita tá s a  S e m se i P á ln a k , k i  te tszvén  
nékem, noha meghitt emberem és barátom volt magam szemé
lyére nézve, de többet tartozván az ü g y n e k , m e g fo g a tta m  és 
a re  s tó lá n  ta r ta to m . Megérti Kd Labordának irt Leszli levelé
ből is, a minapi szikszai dolog mint bizgatta meg őket, meny
nyire és mennyi bordó borra becsüli az egy muskatélyost is; 
valóban oda is hagyják veszni az szüretet, mert a Hegyaljának 
nagy része szedetlen marad ; Sáros, Szepes, Zemplin vármegyék 
gyalogit is Liszkán, az kik ott őrizték volna az szüretet, levag
dalván Szalánczy s Fekete Jankóék, Terebest hasonlóképpen 
az Homonnaiak szolgáiban s gyalogokban feleset, magát is az 
aszszonyt és Homonnai Sigmondot kevés híja az várbúi ki nem 
rekesztették, másutt még az csicsvai s tokaji bajdukot vágták 
le és igy, az mint Petnebáziék beszélik, még csak az fejedelem- 
aszszony s az érsek és az királyi városok szüretit sem viheték
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véghez, idejin elébb állván az német; az minapi szikszai teste
ket is két halomban rakták ; nem jól informáltak az szikszai 
birák; Kormos uramot küldtem vala oda. az két halomban 
ötszáz tizennyolcz test vagyon, de az emberek fassiója után 
sokan vesztek az vízben is, sokat ettek meg az ebek is. Az 
hadak fizetésére valami pénzt hoztak volna; onnan felől, az 
késérő németek közűi háromszáz dragony Lublótúl bészökött 
Lengyelországba, Eperjestül is, úgy hogy két companiábúl 
csak egynéhány maradott, azok között vitte el Leszli öcscsé- 
nek is egy szolgája feles aranyát; ezt ugyan magoknak Írják 
az rab németeknek és ugyan Gersdorff regimentibűl valók 
voltak is az companiák. Harsányi is e napokban benyargalá 
Szepes vármegyét, Rozsnyó tájikát és Sáros vármegyének egyik 
részét, volt négy vagy öt század magával, bizonyosan még nem 
tudom, vannak actái, mert kerül, de az mint kezdem értegetni, 
Rozsnyót is Kd protecti ója ellen felverte volna, Márkusfalvát, 
Keczer Sándor udvarházát, s más udvarházokat is felvertek 
volna, Máriássy Ferenczet, Keczer uram igen kedves atyjafiát 
elfogták vala, de utbúl el szalasztották, az Berzevicziekben 
kettőt, az Desőffiekben egyet elhoztak volna. Az Péchi Gábor 
fiát is más felekezet, egy szóval Liptó vármegyétől fogva senki 
erősségeken kivűl házában nem lakhatik még ily télnek idejin 
is. Az németek mind quartélyra oszlottak, generalis Leszli 
elbucsuzott Magyarországtól, az prágai commendansságot 
adták néki; Strasoldot is utána viszik, az megint philipsbur- 
gumi commendansságra vitetik és helyettek Caprara és Dene- 
vald fognak bejönni, más commissariusok is ketten indultak 
meg Prágáról, de meg nem tanulhattam, ki micsoda dolgok 
végett; értem ugyan, hogy az magyarországi dolgokban is volna 
plenipotentiájok. Prágában pestis kezdődvén, onnét is kibon
takozik az császár és Saxoniában mégyen, az ott való elector 
adván residentiát néki pro tempore. Az császár armadájából 
kilencz regimentnek az tiszteit bocsátgatták el, az vitézlő rend
del más regimenteket reformálván s augeálván. Akarám uram 
Kdnek ezt is jelenteni, Fischer nevű német Csanádit ugyan 
kihozta vala, de sem egyért, sem másért ki nem adják, hanem 
az nálam lévő németeknek ajándékoztatott a generálistól, úgy 
hogy szabadulásokat könnyítse s siettesse. Én mind Csanádi

y*
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mellett s mind az több rabok mellett való interposítióját meg
unván az vitézlő rendnek, nem az magam hasznát, noha bizony 
volna hova tenni, hanem keresztyénségtűl viseltetvén s az 
magam becsületit viselvén magam előtt, Gersdorfot ujóbban 
az többinek kezességén elbocsátottam, úgy hogy valamennyi 
rabunk az ő felsége birodalmában vagyon, akár véghelyekben, 
akár magános helyekben lévő rabokot kiszabadítsanak, úgy 
ezek is, az kik az szikszai actiókor fogattattak el, szabadosán 
elbocsáttassanak, az minthogy mindenütt az végházokban való
ban sok rabjaink is és jó emberek is vannak közöttek; mind- 
ezekrűl ily világosan s ily bőv declaratióval akartam Kdét és 
Kd által az mi kegyelmes urunkot és az urakot tudósítanom, 
elvárván Kd válaszát s tudósítását mindenekben s kívánom, az 
szent Isten ez uj esztendőnek minden részeit tegye szeren
cséssé, boldoggá kedveseivel együtt s minket is közönségesen 
kegyelmed szolgálatára, juttasson örvendetesb s békessége- 
sebb állapotokra. Datum Túr,  die 3. mensis January 
anno 1680.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

(A dőlt betűvel szedett sorok az eredetiben titkos jegyekkel van
nak írva.)

LX IX . 1680. j an .  7.

Ajánlom uram Kdnek etc.
Az Tiszán által jővén mikent Túrra érkeztem az egész 

dolgokrúl két egész árkosra Kdét bőven tudósítottam. Igazán 
az egyik rósz dolog az másikat követi; egész desperatióban 
vannak az elmék, és bizony félek attúl, csak az holnapi gyűlés
ben is oly conclusumokra ne menjenek, tanquam desperati 
milites. Ez includalt urunknak irt levelemből megértheti Kd, 
mint járánk az debreczeniekkel; sokul quartélyunk bizonyos 
nincsen ; ihon az Tiszán túl is az mint Harsányi írja az kato
nát az hol keveset tanál, fogja, vágja az egri török; Makiárról 
kettőnek vitte bé feleségét is. Engem az mezei hadakkal való 
conjunctiora is inducalt az tovább való rosznak meg előzése. 
Ketek sem az mi kglmes urunk semmirűl sem tudósít; semmi-

MAGYAR
TUDOMÁNYOS akadém ia  
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nek orvoslása nincsen, akár mi esik is, én okoztatom; tudja 
isten csaknem bolondulok meg ezekben az dolgokban. Istenért, 
Kd tudósítson, orvosolja, mert bizony Kd ad Isten előtt 
számot rólla.

Bátorságos irásomrúl követem; az meg busult elme 
íratja velem. Ajánlom ezzel Isten oltalmában Kdét. Költ Szo- 
boszlón 7. Jan. 1680.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

LX X. 1680. j a n .  20.

Ajánlom uram Kdnek etc.
Elég nehéz volt nekem is, de nem kicsiny értetlenség 

volt Marczi uramtúl is nem kelle Somlyai kapitány uram em
bersége által Debreczenben iktatni az leveleket; annyi hetek 
forgása alatt semmi tudósítását Kdnek nem vevém, meg vallom 
egészen balul magyaráztam, és mint nem tudom dolgokban 
mint folytatni az dolgokat, s csendesíteni az el reméntelene- 
dett elméket nem is tudtam. Ma negyed napja vettem azért 
4. Xbris költ levelét Kdnek Újfaluban; de abban is másokra 
relegálván, maga Kd betegsége miatt semmi specialításokrúl 
nem Írhatva. Isten Kdnek elébbenni egészségét térítse meg, 
szívesen kívánom. Ez úttal én sem tudok mit és mirűl Írni 
Kdnek, mindenekrül mint szemmel látott dolgokról elégséges 
informatiót vehetvén Kd Radios uramtúl, kinek is minden 
további gondolkodásomat meg jelentettem, és semmi nem is 
volt tőle eltitkolva, hogy annál is jobban világosíthassa mind 
az mi kegyelmes urunkat, s mind Keteket. Részemrűl elég keser
ves, közelyebb jővén Somlyóhoz, értem, ma sem szűnnek sőt 
naponként nevelik az emberek az felőliem való istentelen véle
kedéseket, magoktól költett hírekkel s az én becstelenségem
mel kívánván mind urunkat s aszszonyunkat tőlem idegeníteni, 
és engem is telyességgel az köz jó szolgálatjától elkedvetlení
teni. Isten Kdét meg áldja édes bátyám uram naponként meg 
szollal mellettem; és ha ez után is azt követi, leszek én is 
érette hálaadó szolgája. De itelje meg Kd istenesen, nem
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lévén én is szinte sohonnai, és mindeneknél alább való, hogy 
lelkemmel, nemzetem veszedelmével, s eddig szerzett kicsiny 
becsületemnek koczkáztatásával, mások opiniója szerint keres
kedjem, és ide ki való lakásomat nem is fizetésért, vagy más 
magános haszonért, hanem inkább költségem profusiójával, 
életem koczkáztatásával continuálván, nehéz hogy a j óért mél
tatlansággal fizetnek. Isten az sziveknek vizsgálója, s minden 
dolgoknak ki őrlője az idő; köszönni kellene inkább igaz 
magyarságomat, vigyázásomot, mint sem nékem és az oly 
barátimnak s uraimnak alkalmatosságot szolgáltatni az gon
dolkodásra. Ezeket könnyebb az lelkemnek, hogy Kdnek meg 
Írhattam, mert bizony sok mocskos itileteket és urunknak 
reám való haragításával, jószágommal való kereskedésekben 
következhető alkalmatosságokat értem némelyeknek. Kdét az
ért édes uram bátyám iterato is kérem, tudósítson és ha lehet 
ítadics uramot se tartóztassa, érthessem Kd opinióját, és ha 
mi jó reménségre való dolgok vannak, bizonyíthassam meg 
tovább is, hogy nem voltam eddig is nemzetemnek haszontalan 
szolgája, se az én kegyelmes uramnak s Kdnek. Maradok mig 
élek is. Udvari 20. jan. 1680.

Kd köteles szolgája atyafia 
G-r. Theököly Imre m. p.

L X X I. 1680. j a n .  22.

Ajánlom uram Kdnek kész szolgálatomat.
Udvaribúi is Írtam Kdnek, úgy mint az méltatlan itile- 

teken megbúsult elméjű ember, azonban essék értésére hogy 
az mi katonáinknak zászlóstúl is nagyobb része által takaro
dott, ki az csegei s ki az egyeki réven, utánnok kellett nékem 
is sietnem, el ne oszoljanak, egyébiránt még egynéhány napokat 
az Sárrété mellett töltettem volna el és ott kívántam volna 
meg várnom az Radics uram tudósítását s urunk ő nga az 

( tovább való dolgok felől disposítióját. Én ezúttal is mit irha
tok egyebet annál megmutatja az idő s kiőröl mindeneket, ki 
kívánt ennek az ügynek s az mi kegyelmes urunknak egészen szol
gálni s kiszolgált többet költségével fáradtságával s nyugha-
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tatlanságával. Az debreczeniek dolgában is nem íra uram Kd, 
sem urunk ő nga semmit is mint orvosoltatik és mint zaboláz
ta la k  azon matériában meg az debreczeni emberek s én is 
mihez tartsam magamat holott azon levelemet még Szoboszló- 
rúl vagyon két hete hogy elküldettem Somlyai kapitány uram 
kezéhez, kiben is megírtam, hogy semmire is erumpálni az 
vitézlő rendnek, mint oly nyilván való ok adásával is az vitézlő 
rendeknek nem engedtem, sőt az kik furiáj okban marháj okát 
hajtották is hittel kerestettem, sokat viszszaadattam s adatom 
naponkint. De az debreczeniek naponkint újítják, most az 
beszterczei perceptor fia szabadulása végett küldvén debreczeni 
kapu eleiben három sereget mind egy negyed félszáz lovast 
mig Doroczkorúl külték be egyik hadnagyomat az biróhoz 
micsoda dolog végett mennek valamire ne véljék s ne bánják, 
ha egy kevéssé egyik kertben, még az dolgot végezhetik, meg
szállnak, az biró engedelmébűl megszállván, kevés idő múlva 
kirohantak egynéhány százon reájok és sokat lővén hozzájok 
egyik katonámat meglőtték és Deák Derencz vicehadnagynak 
lovát, másfélszáz forint érőt, az kerteken is kivűl űzték, kirűl 
is tehettek volna azok is, mert akár az kapuig vágták volna 
őket, de nem cselekedtek, soknak fegyvere, köpenyege maradt 
oda azon lármában, és noha minden károkat megigirték az 
bírák az emberekben az kik cselekedték megfogattattak, de az 
én becstelenségem csak meg van és az tovább való boszúállásra 
szolgáltatják naponkint az alkalmatosságot. Tudja Isten ez 
egész vitézlő rend fenekedik ellenek nem tartóztathatom, az 
kiknek pedig ben házok népe van az mieink között azok remén- 
kednek fenyegetvén az törökkel házok népét, kiket is ha nem 
néztem volna hogy urunk ellen is eziránt vagy legalább híre 
nélkül ne látassam cselekedni, méltán példát állattam volna 
másoknak is debreczenieken. Kd által azért Istenért kérem 
mind az mi kegyelmes urunkat s mind az tanácsi rendet, fájlalják 
mind az én becsületemet eziránt s mind az vitézlő rend meg- 
boszantatott s keseredett állapotját, engedje meg nékem ő nga 
némelyek megbüntetésével hozzam helyre én is az én becsüle- / 
temet és csendesítsem le azzal az hadak elméjét is, disponálja 
ő nga az fényes portát is, mert bizony semmi jó belőle ki nem 
jő, tudja Isten csak egy katonát látnak is ez ebfiai, sokan úgy
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fenik reájok fogukat mint ellenségekre, nékem tavaly is egy 
katonámat ok nélkül megölték s becsületes szolgámat ártatlan 
felette megverték. Azt mondják hiszem, bogy mi az török ellen 
meg nem merjük őket büntetni, mig az portárúi emberek meg 
nem tér, addig ezeket az dolgokat nem complanálják, az hol 
is accomodalja ha lehet ő nga kérem alázatosan úgy az 
dolgokat amazoknak való hiteladással ezek is nagyobb 
vélekedésekre s elszakadásra kitől Isten távoztasson alkalma
tosságot ne vegyenek. Nekem ugyan ez eb fiai mindennel, pénz
zel s egyébbel kívánnák kedvemet keresni, de azzal az én be
csületem helyben nem áll és mások is azt mondanák effélével 
kereskedem. Én végre csak azt kívántam harmad napra bo
csássanak be bennünket, sopiáltatnak mindenek, de úgy látom 
az portától várnak és az váradi pasa tilalmát szorgatják. Kd 
válaszát mennél hamarébb várom nem akarván addig semmit 
is cselekedni, és ez hozott el egyik Debreczen szomszédságától 
is. Isten Kddel Poroszló 22. jan. 1680.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

L X X II. 1680. j a n .  29.

Ajánlom Kdnek mint bizodalmas uramnak, bátyámnak 
köteles kész szolgálatomat.

Noha Miskolczrúl is Írtam mindenekrűl Kdnek, mindaz- 
által akarván tovább is mindenkori nagy készségemet Kdhez 
megmutatnom, Írtam innét is rövideden, includálván az mi 
kegyelmes urunknak ő ngának szóló levelemet is, kibűi az dol
got megértheti, azért azokat reiterálnom nem szükség. Kérem 
csak nagy bizodalmasan Kdét, Radics András uram kiküldését 
s az dolgokról való egész informatióját ne késleltesse, tudhas
sam magamot én is minden dolgokban alkalmaztatni s tehet
ségem szerént az mi kegyelmes urunknak ő ngának is compla- 
ceálni. Isten Kdét sokáig jó egészségben éltesse. Rozsnyó, anno 
1680. die 29. Januarij.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.
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L X X IIL  1680. f e b r .  2.

Ajánlom uram etc.
Ez incliiclalt levelemet még ez előtt negyed vagy ötöd 

nappal Írtam vala Kelnek ; de nem lévén módom elküldésében 
az Szendrei és Putnoki labanezok m iá; az dolgok is pedig csak 
az alatt is változtak, mert az mely németekről urunk levelében 
emlékeztem, azokat öszve szedvén már is Strazoldó generalis 
az Szepsiben levők Szepesre kerülvén, az elmúlt kedre virra
dóra éjfél után egy órakor be szállott .Tolsvárra, ki miatt Cset- 
neken az én quartélyzó hadaim meg nem állhatván az sárt, ide 
mellém szorultak ; az több falukan levőket is közel szállítván 
hozzám ma, tegnap s tegnapelőtt, mivel már az fülelnek is 
melléjek érkeztek, és az Ladron nyolez companiából álló regi
mentje, az két tábornok portája váltig barczoltak; mind az 
két félben naponkint kevesenkint hullának, hanem tegnapi 
napon az én két seregembeli katonák, és Harsányi uramé szinte 
szerencsésen jártak, mert be puskázván az strázsát az kapuról, 
az kik utánnok jöttek volna lesre vették, egy derék embert 
horvát kapitánt, másképpen nemzetségére ruházatjára németet 
Claudi Marcelli nevőt elevenen elfogtak, felessen az hordátok
ban levágtak, és noha éjjeli nappali portyázással s nagy vigyá- 
zással vagyunk, csak két mélföldnyire lévén egyik tábor az 
másiktul, de még ekkoráig Istennek hála semmi nevezetes 
kárunk vagy emberünk elveszése. Leszli bizonyosan felment, 
Strazoldó helyette Magyarországban az generalis. Nekem uram 
elég nehéz, gyakran kívánnék Írnom, de vagy eltéved, vagy 
viszsza hozzák levelemet, az mint hogy ezen Poroszlóról költ 
levelem is járt oda másfél hétig processiót, s nehéz az is, az 
mit Kd reám akar, arra nem tészek választ. Az mi kglmcs 
urunk kglmessége az debreczeniek dolgában is mit követ ő nga 
és egyebekben is, lássa ő nga lelkem ellen el nem titkolhatom; 
addig halasztatnak az dolgok, hogy bizony késő lészen osztán, 
az mint Padics uram is informálhatja Kdét. Térek uram már, 
hogy 18. jan. Ebesfalvárul költ levelire választ tegyek ha csak 
egy nihány szóval is Kdnek, melyet is ez órában vettem, Isten 
Kdét érette meg áldja, ha elkezdett s eleitől fogvást való igaz
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sinceritássát, szeretetit végig fenn tartja hozzám, nem kétel
kedvén, nekem az mint mindenkor is de most kivált képpen 
Erdélyben mind ez ily állapatokban sok gonosz akaróm, s iti- 
lőm vagyon, nem kétlem mindazonáltal inaudita altera parte 
vannak oly értelmes emberek Ketek közül, nem convincal 
senkit is. Én az sok nyughatatlanságban, s gondban magam 
szerencséltetésében naponként fogyatom s epesztem magamat, 
csak már Isten adná végét, mert bizony telyességgel ki fárad
tam ; itt csak az biztatásnak nem sok haszna lévén, csak egy 
napig való quártélyt is fegyverrel, puskázással, magunk fogya- 
tásával kelletvén itt az ellenség földén nyernünk. Látom uram 
mit ir Kd, ha Reverend s Absolon ugyancsak ki akarna s való
sággal jönni, valamint hogy Fajgol uramot az bemenetelben, 
szinte úgy őket is az kijövetelben az havak meg nem tartóztat
nák ; az török is pedig az nagy reménség mellett nem tudom 
mint segít; ha az lengyelben akar Absolon Írása szerint ujób
ban kapni, az uram az török részérűl mindenkor meg volt, hogy 
Kdnek idején felettébb is biztattak, tavaszra s nyárra kelve 
újabb ellensége támodott még eddig. Az Isten bár engem meg 
itiljen, az emberek megbüntessenek, s úgy boldoguljak, ha én 
bennem, magam privatuma kerésésével, hazám, nemzetem ve
szedelmére czélozó dolgokban tapasztalnak legkissebbet is, és 
ha in omni casu lelkem ismeretit, eddig való kicsiny becsüle
temet, és nemzetemhez való kötelességemet mindenféle respec- 
tusoknál felyebb nem becsültem; de nekem is csak az remény
séggel nem telik be az hasam, s életre való embernek tartom 
magamot, s lássa ő nga s Ketek mit csinál, de én bizony sem
minek oka nem leszek. Faj gél uram Írásából értem az Piheni 
donatio, és az kereki portio megszerzésében Ígért jó akaratját 
Kdnek ; az első aránt csak egyszer mutatott kglmességében 
confirmál az mi kglmes urunk, az másik aránt pedig Tövissi 
urammal, ha szinte oda adták is meg alkattathat K d ; annak 
bizony csak száz forintnál sem megyen sokkal többre jöve
delme ; de én ide ki több hasznát vehetem, s ugyan én tiltot
tam eddig az adót is, be ne vegyék. Lelkem uram engem Kd 
eleitől fogvást sokban devinciált, magához Kd és lelkem isme
reti szerint kötelesnek ismerem magamat, hogy Kdhez s szerel- 
messiliez is hálaadatlan ne legyek; kérem tovább is legyen patro-
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nusom, s igaz atyámfia; hiszem Istent, reménségin kivűl való 
dolgokban szolgálhatom meg minden nap Kdnek. Isten oltal
mában ajánlván Kdét maradok Kd Rozsnyó 2. Febr. 1680.

Köteles atyafia szolgája 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

Kérem uram Kdét hacsak az füleld beszterczeiken is 
Litassi fog szabadulni és az Bozóki Pécsit, küldje ki Géczi 
uram által.

LX X IV . 1680. f e b r .  10.

Mint kedves uramnak bátyámnak ajánlom Kdnek szol
gálatomat.

Radios uramnak egy egész árkusra írván clavissal is né
mely részét, azonban az dolgokat ez levelem praesentaló becsü
letes ifjú legénynek Izdenczi Márton uramnak elégségesképen 
eleiben adván, nem szükség mind azokat reiteralnom szóval is 
ízenvén mind azokról Kdnek, nem kétlem édes uram engem 
eléggé Ítélnek s kárhoztatnak az emberek, de Isten s az én 
lelkem ismereti és az dolgoknak eventusa mutatja s bizonyítja 
meg az közönséges ügyhez való tökéletességemet s urunkhoz 
való devotiomat. Lelkem uram hacsak mód van benne jöjjön 
ki Husztra, talán szemben lehetnénk Kddel közel esvén Huszt- 
hoz, bizony mind az mi kgls urunk javára s mind az közön
séges dolgoknak nagy progréssusára lenne Kddel való beszédem 
ha lehetne, addig is penig szokott atyafisága szerint minden 
gonosz akaróm ellen protegálni méltóztassék az én kgls uram 
előtt kiért én is maradok még élek is. Szepsi, 10. febr. 1680.

Kd igaz szolgája, atyafia 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

LXXV. 1680. már .  22.

Ajánlom Kdnek köteles szolgálatomat!
23. Februarij Fogarasbúl Géczy uramék által küldött 

Kd levelét Gyöngyösön és 27. Januarij Hegymegi uram kijö- 
vetelivel Nagy Ekemezőrül irt levelét Kdnek itt Félszaruban
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becsülettel vettem, róllam való nem feletkezését megszolgálom; 
most még is gyakrabban láthatom Kel Írását, miolta Radics 
uram bémentvala, de az előtt kilencz egész hétig egy vakarítás 
írását sem vehettem, ki miatt bizony idegen conceptusokban 
voltam. Én Kdnek mind Sajó-Szt.-Péterrűl, Eperjestül való 
megfordulásomról s mind Gyöngyösről az portáról jütt Kapu- 
csival s Budai vezér követivei való szemben létemről irtani 
vala, melyekből talám Kd is concludálhat, nem adtam ördög
nek lelkemet s labancznak magamot, és nem is vagyok az az 
ember, a kinek Ítél Ketek, s mód nélkül nem contemnálom sőt 
minden monarchák felett becsülöm a fényes portát is. Én 
uram Kd levelének minden részeiben nem replicálok, mivel az 
egészen felőlem kétségben eső irá s ; ha az alkalmatosság meg
engedné s Kd is úgy akarná, szóval és személy szerint kíván
nék inkább magamért megfelelnem s én convincálván inkább 
uram Kdét, eszében juttatván kijövetelemkor az közönséges 
dolgok iránt való sok biztatásit, annak bé nem teljesedését; 
igazán engem ide hagy a veszni Ketek, már sem egygyel sem 
mással nem is segít, vagy inkább írjam, nem is segíthet, az 
hővséget penig, és hogy az dolgok jól folyjanak, szorosan meg
kívánja. Patientia! megpróbálhatná édes uram Kd, s akármely 
barátom is, az ki az én actióimot ruminálja s azokban az dol
gok kimeneteli előtt ítél, hogy eddig is ennek az ügynek meg
tartása és a fényes porta hőségében való conservatiója nem 
játékkal lehetett meg, hanem rend kivőlvaló költséggel s éjjeli 
nappali nyughatatlansággal s minden felé való serény vigyá- 
zással ment véghez, és csak érhessünk már valaha valóságot, 
sem az fényes porta, sem az mi kegyelmes urunk ebben az 
magyarságban nem fogyatkoznék meg. Én megvallom, ugyan 
nagy hi tő ember voltam ezekben az állapotokban, most ugyan 
valamennyire meg is ujjultam, miolta az kapucsival és az 
Budai vezér emberével beszéltem, melyről is hasonlóképpen az 
mely dolognak tudására Vaj uramot az mi kegyelmes urunk 
hozzám kiküldötte, vala, és egyéb sok ratiókra nézve is, ha az 
deákok mondása szerint liceret os ad os loqui, nagy szeren
csénknek tartanám, s nem volna káros sem az köz jónak, sem 
az mi kegyelmes urunknak. Én mindazonáltal, ha lesz is, ha 
nem is módom Kddel való szemben léteiben, el megyek Dió
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szegig, és ott Léta s Diószeg táján telepítem meg egy néhány 
napra az hadakot, s irok azért tempestive antecedenter Kdnek, 
ha csak olyan kiváltképpen való dolog meg nem gátolja, jőjen 
ki Kővárban és Somlyóig is, ott a Szilágy szélében lehessek 
szemben K dei; ugyan fellettébb kérem, Kd el ne mulassa, az 
én kicsiny szolgálatomért is ; lám én többet is fáradtam s fá
radok tovább is, valamint nyugott meg bennem, K dért; ha 
hol penig semmi úton módon nem lehetne, küldené ki 
Kd Keczer uramot Absolon urammal, ha még oda beérné 
ez levelem, izenhessek fundamentaliter Kdnek, és hogy én 
valamint hogy mindenkor is akár hol legyek is, vagyok in pri
vatis Kdnek igaz szivvel való szolgája, atyafia, s kivánom ez 
levelem tanálja Kdét szerencsés órában és jó egészségben. 
Datum die 22 Mensis Marty Anno Domini 1680.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Ez annectált leveleket recommendálom uram Kdnek.

LX X V I. 1680. á p r .  4.

Ajánlom uram Kdnek etc.
Izdenczi csak tegnap akadván reám, 23. febr. és 7. martii 

költ leveleit Kdnek azon alkalmatossággal vettem; az debre- 
czeni posta is pedig 24 irt levelét az nap adá m eg; mondja 
Kercsesorán hagyta Kdét. Kd Írásira uram minden részében 
nem replicalok, mivel látom némely része nehézséggel és csúf
sággal telyes. A z  nem irásrúl méltán panaszolkadhattam, mert 
az mely leveleiről emlékezik, én bizony azokban ez óráig sem 
láttam. Urunknak irt levelem continentiáját sem reiterálom, 
volanter kívánván includálnom Kd levelében; az dolgot, mi 
legyen benne meg értheti. írja  uram Kd, hogy jó affectiójábúl 
és sinceritásábúl ir az m it; Isten érette Kdét meg áldja; de 
ellenkezőt tapasztalok némely terminusokbúl, melyre Kdnek 
okot nem adtam, nem is kívánok adni, sőt ha vészi az mint 
eddig is, bizony ezután is hathatósabb mértékben tapasztalja 
az én szolgálatomat, s Kd egész házához való jó indulatomat 
másoknál, Isten meg büntetne érette, ha külömben cseleked
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nem, sok dolgainkban experialván Kd szolgalatját, jó akarat
ját. Lelkem uram ne itiljen s kárhoztasson addig mig az dol
gokat in realitate nem tudja, s ki menetelit az dolgoknak nem 
látja etc. Én uram már ide jövék, s itt Diószegit táján is leszek 
már e napokban ; kérem admat-urálja Somlyóra való jövetelit, 
és antecedenter sietve küldje ki hozzám Keczer s Absolon 
uraimékot; tudja isten alig várnám, ne tartódnék méltatlan 
kétségben irántam az Kd elméje. Adja Isten levelem etc. Költ 
Szoboszlón 4. april. 1680.

Kd szolgája mig él 
Grr. Theököly Imre m. p.

Faj gél uram mivel jött és az érsek követje is micsoda 
dolgokkal érkezik, Kdét uram tudósítom. Ez includalt levelei
met recommendálom uram Kdnek.

LX X V II. 1680. apr .  9.

Ajánlom Kdnek mint kedves uramnak etc.
Fél szaruból irt levelemből az Tiszán által való jöve

telre, Szoboszlórul költ irásombul pedig ide Diószegh tájára 
(hogy annyival is inkább közelyebb lehessek Ketekhez) igye
kező szándékomat érthette uram Kd, úgy is tudom, hogy som- 
lyai kapitány uramnak az hadaknak erre való fordulásokat, az 
margitai biró mindjárt akkor értésére adta vala, negyed napja 
lévén, hogy itt vagyok, vártam Kd tudósítását avagy legalább 
az somlyai kapitány uramét, de semmi bizonyost Kdtűl sem 
mástul nem érthetek. Hallom ugyan naponként Kdnek, és né
mely tanács uraknak ő Kglmeknek Somlyóra való jöveteleket, 
de azt sem tudom bizonyoss-é, és mi végre. Hallom Székely 
László uram, és Reverend s Absolon uraim megtéréseket is, 
de azok is mi jóval jöttek, Isten s Ketek tudja; irt ugyan 
Fajgel uram eléggé, és eddig való reménség felett biztat ben
nünket ; elhittem Absolon uram is hasonlót mint eddig követ 
el. Adná Isten ne csak szóval, hanem valósággal, s tapasztal
ható val tartanának bennünket; fele is elég volna az Fajgel 
uram biztatásinak, csak lenne igaz, s hamar Szirmai István 
uramat küldötte vala e napokban hozzám az Eperjest resideáló
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püspök az érsek passusával s ere den ti áj ával. kívánván küldjünk 
követeket tractálni; de mivel specialis embere is jő az érsek
nek, mint Kdnek minap is megírtam s holnap már be is fog 
ide érkezni, s az ugyanaz császár neve alatt is hozza az pas- 
sust, én Szirmait csak arra relegáltam hozzátevén azt is, hogy 
lehet az passusokat kültön küldik, s az Armistitium Confir- 
mátiója ekkoráig sincsen, egyik az másik nélkül pedig nem 
egyébb az csalárdságnál. Szirmai uram is elég ajánlást s 
ígéretet hozott ugyan, de elhiszem annál többet az érsektűi 
magátűl jött az ember, ki is Nagy-Szombatban celebráltatott 
octava alkalmatosságával expediáltatott, úgy is értem az ura
kat s az felsőbb vármegyék követjeit mind oda convocálta vala 
az érsek. Ha mi ujjobbat értek Isten közelvebb hozván Kdét 
is, tudósítani el nem mulatom, hasonlót várván Kdtűl, marad
ván ezzel, költ Diószegen 9. ápril 1680.

Kd szolgája
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az németek között nagy az hire Akakia pompás 
és sok pénzzel való bemenetelinek. Az Armistitiumot, hogy 
oda fel nem confirmálták in forma, azonban megtartják, nem 
egyébb hamisságnál, kiknek az quártélyban való nem menete
leinkkel méltó okok lehetne az frigy felbontására.

L X X Y III. 1680. á p r i l  10.

Ajánlom uram stb.
Az budai szandzsákbúi Félszarúbúl költ levelemre való 

válaszát Kdnek mai napon becsülettel vettem. Én uram Kd 
intését s javallásit eleitűi fogva illendő tekintetben s respec- 
tusban tartottam s magamot tehetségem szerint azokhoz alkal
maztatni igyekeztem, ha mit ezekben az állapotokban megbán- 
todott elmével és szomorodott szívvel írtam is azon méltán nem 
csudálkozhatni; én forogván ide ki az mindenféle veszedelmek
ben, én okoztatván mindenekben és hogy az lehetetlenségeken 
nem uralkodhatom, az eleitűi fogvást semmi jót nem remélhető 
elméket jóvá nem tehetem, az puszta reménséggel és biztatás
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sál (az mint eddig az dolgok folytak) kasokat az embereknek 
be nem tölthetem, váljon mégis én okoztatbatom-é ? — Utinam 
fieret — édes uram — justitia és Ítélne juste Ketek, mind Is
ten s mind emberek megítélnek egy privata personátúl én 
tőlem ezek között az desperatus emberek, s ezeknek magokhoz 
hasonló intentiójok között nem volt-e elég az ősztül fogva mind 
képtelen költségemmel s mind penig életem sokszori koczkáz- 
tatásával ezt az ügyet s Magyarságot csak ebben a karban is 
megtartani és az jobb állapotokra, kit Isten adjon érnünk, 
már egyszer szent fiáért conserválni. Én uram Kd mindez 
utóbbi Sorostélyrúl s mind a minapi 7 martii Kercsesorárúl 
költ írásinak némely metaphorica czikkelyeit. az hol azt Írja 
javallaná az patkó szeget jobb volna kétszer háromszor is jól 
megnézni s úgy ütni a ló körmében, item az hol vékonyabb ott 
szakad etc. nem érthetem, és az dési szabónénak is mint volt 
dolga nem tudom, noha én is tudnék magyarul s bolondságom
ban a fejemet a falhoz sem verem, de ennyi idők alatt alkal
masint megesmérbetvén én is már Kdét egyebet azon terminu- 
sokbúl az idegenségnél, rész szerint penig az hol azt írja, hogy 
ő felsége az mi intimatiónkra küldötte volna bé az mi kegyel
mes urunk követjei számára az úti passust, az csúfságnál nem 
magyarázhatok. Patientia! Nyugodjék meg uram Kd benne 
az akkori dolgok úgy kívánván s én is azalatt az reménség 
alatt jővén ki az hadak közé szívesen fáradoztam benne s azzal 
úgy tudom sem az ő nga méltósága, sem az közönséges jó ellen 
nem vétettem, adná Isten akár egy s akár más utón vinné ő 
nga az fényes porta alkalmatosságával véghez dolgunkat csak 
lehetne hamar és ennyi bujdosásunk után szállhatnánk hazánk
ba s házunkhoz. Az mint Félszarubúl is megírtam vala Kd- 
del való szembeniétemet bizony szívesen óhajtottam, a végre 
jöttem ide is, hogy ahoz sincsen szerencsém, arrúl nem tehe
tek. Kd Yay uram példáját nem utálhatja, hogy ő keine ha
szontalan fáradott Husztra az kapucsival kellett volna eziránt 
ő kegyelmének végezni, kinek is sok rendbéli utánam való Írá
sira és az budai vezér s egri pasa szorgoztatásokra, ha viszsza 
ne térjek az hadakkal Eger felé, egész kétségben hozhattam 
volna előttök magamot, és ez bujdosó magyarságot, másképen 
is tudtam azt, az mi kegyelmes urunknak ő ngának is azzal
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complaceálok jobban, mintsem ha az Vay urammal való szem
beniétel kedvéért Bereg vármegyében mentem volua. Én, noha 
már öt egész napja, hogy itt vagyok, az Keczer uram kedvéért 
is még ezt az hetet itt töltöm, de tovább itt sem lehetek az 
hadakkal az széna s zabnak szűk volta miatt, vagy kilyebb kell 
mennem vagy belyebb Biharvármegyében, de ott sincs sebül 
széna, az tavaszt is elvetették s eső sem járván az fűnek is ki
csiny gyarapodása vagyon. Egyéb dolgokról Kdnek tegnap 
irtani, de az érsek küldött passusának páriáját nem includál- 
tam vala Kd levelében, im azért his inclusis megküldöttem 
Kdnek, és ha mit újabbat érthetek is, Kdét tudósítani el nem 
mulatom. Ezzel tartsa és éltesse Isten Kdét és engedje látnom 
örvendetes állapotban. Datum in Diószeg die 10 mensis Apri
lis Anno 1680.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

L X X IX . 1680. á p r .  18.

Ajánlom Kdnek etc.
Tordárúl irt levelét Kdnek Jenei uram az Kemény Já- 

nosné aszszonyom szolgája adá meg, ki is azt mondván, igye- 
nesen csak Girardra megyen vissza; somlyai kapitány uram

r
jó akaratjából megvihetik Kdnek Kővárban. En megvallom, 
nagy reménységgel, s azzal az bizodalommal jöttem vala Dió
szegre; ott tizenegy napokat töltvén el, és tempestive Félsza- 
rúból tudósítván szándékomról, Kddel szemben lehessek, az 
minthogy Kimér táján, vagy azon innen valahol, ha Kd méltó
ságának megsértődése nélkül lehet vala meg, s akaratja is lett 
vala hozzá, meg is lehetett volna, mert mindjárt az nap, mi
kor Diószegre jö ttem , vettem Eélszarúból irt levelemre 
való válaszát, mindenekben sincere beszélgetvén K ddel; nyu
godjék meg benne egész contentumot tudtam volna tenni, s én 
Keczer uraimék kedvéért csak bizony annyira most nem is 
jöttem volna, lévén dolgaim túl az Tiszán is, kiket is még ed
dig véghez nem vihettem. Én Keczer uraimék eleiben két sere
get küldtem, kik is ma Nagy-Faluban lesznek, kérem ne kés-
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leltesse ő keméket. Fajgel uram biztatást eleget, és úgy is 
nem emberbeli, hanem pénzbeli segitséget hozott, s privato con- 
tentátiót, ha fenntartjuk ezeket az dolgokat; de én eddig is egy 
aranyát sem láttam franczia uramnak, s bizony nem is bizha
tom sokat h o z z á h a  Isten után az török fegyvere minket haza 
nem viszen, az én itiletem szerint keresztény királyok alkalma
tosságával vékonyan reménlhetni szabadulásunkat, kik is az 
magok czéljok jobban való eléréséért kivánnák az mi dolgunk
kal az magokét segíteni. I t t  uram nagy az zúgolódás az hadak 
között az török dolgai és ezen dolgokban való bizontalanságok 
m iatt; félek miatta ne erumpáljanak, noha én bizony eléggé 
tilalmazom; meglátja Kd mit ir Harsányi is, nem panaszol az 
törökre. Isten Kddel 18. ápril 1680.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre, m. p.

LX X X . 1680. á p r i l  26.

Ajánlom uram stb.
22 praesentis Kővárbúi irt levelét Kdnek becsülettel 

vettem, vártam volna ugyan bővebb tudósítását és Keczer 
uramékat sem hittem volna, hogy nekem csak annyira higyje- 
nek, mindazáltal az időmúlással változnak az emberek etc. Én 
uram mivel erre az földre is csak az hadak sustentálása ked
véért az lóeleség fogyatkozása miatt fordultam Isten jóvoltából 
holnap megfordulok és közelyebb esvén Somlyóhoz szemben 
leszek Keczer uraimékkal azon alkalmatossággal sincere izé
nek mindenekről Kdnek, kivel talán Kdnek ösztönt adok az 
én velem nagyobb sinceritással való bánásra. Az mint Kdnek 
megírtam vala Fajgél uram sok biztatásokkal jött vala, kit is 
vissza küldöttem, kész lévén mi acceptálni csak legyen valóság 
akár együnnen s akár másunnan bizony dolog marchio uram
nak ezekben az dolgokban sok tökéletlenséget bántam én is 
szemére és hogy ne talán most is az magok dolgának segítésé
ért az distractio csinálásért akarják minden fundamentom nél
kül fenntartani az mi dolgainkat is azok pedig most végső 
extremitásokban forganak, ha vagy az török valóságos vagy az
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franczia az harmat jával hathatósabb segítsége meg nem orvo- 
solya, már be is ment Lengyelországban, noha mindenütt in
kább elállották volt útját. Egyéb uj liirt Kdnek nem irhatok 
hanem hogy az uj generális Kaprara nagy pompával Lőcsére 
érkezett, Kassára várják az másik pedig felment, az az hire 
hat regiment jönne utánna. Lengyelországbúl is jött levelem, 
Írja egy jóakaróm Radzivil herczeg jövetelit, ki is régtűi fogva 
járja már az keresztény királyokat fejedelmeket, az lengyelek 
Krakkóhoz hat mértföldnyire fognak gyűlést tartani és hogy 
ad Boristenem az musqua az tatárt megverte volna, de eze
ket Kd jobban tudja Isten Kddel. Költ Páczán 26. ápril 1680.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Az mi kegyelmes urunk parancsolatját proponálom az 
magyarságnak ad terminum comparealnak az követek abban 
fogyatkozás nem leszen.

L X X X I. 1680. á p r i l  30.

Ajánlom uram stb.
Urunknak ő ngának Fogarasbúl 20 praesentis költ ne

hezteléssel irt levelét vettem, az mint ő ngának rescribaltam 
s magamat ő nga előtt az debreczeniek dolgában mentettem is 
nem érdemlettem volna, Ő ngát azok az pór emberek arra az 
Írásra inducálják s nem is hittem volna, csak ily tekintetemet 
az mint azt az Györki uraimék kapitány uramtúl való illetlen 
accommodatiójok is bizonyítja, holott az debreczeniek újítják 
inkább naponkint az minapi Kapucsi pasa tilalma ellen is az 
rósz dolgokkal s magok nem alkalmaztatásával és az comitivát 
is az mely katonákat beküldöttem, Kd Írására cselekedtem, azt 
írván Kd nékem providáljakKeczer uraimék securitásárúl. Én 
uram az mint Kdnek megírtam s meg is izentem, minthogy 
nem is egyébért, hanem csak az szénázás s abraklás kedvéért 
mentem volt ki az Nyíren való falukra, viszszafordultam bizo
nyos respectusokra nézve alkalmatlannak ismervén az É r mel
lett való füvelést. Magam, Isten velem lévén, holnapután Ko-

8*



116 GR. THEÖKÖLY 1. LEVELEI

mádiba szállók, az végbelieket szokott quártélyokra bocsátom, 
az több hadakat pedig az körülvaló helyekre szállítom és noha 
kevés embernek tetszik ez az én dispositióm, de én csak ott 
nyomulok meg és fűrebocsátok talán azonban Isten úgy adja 
újulnak az dolgok s bizonyosabbat érthetünk az portárúi is. 
Keczer uraméknak is megírtam jöjjenek ki ő kérnék, Szalárdig 
elkísérhetik ő kemeket Somlyórúl, s onnan osztán az mi kato
náink is, attúlfogva inkább mindenütt lesznek hadak quártély- 
ban. Adja Isten hallhassak minden örvendetes híreket Kd 
felől. Költ Sámsondon ultima april 1680.

Kd szolgája
Gr. Theököly Imre m. p.

Az urunknak Rédei ésNaláczi uraiméknak ajánlom szol
gálatomat, én ő kemeknek írni sem merek, mivel nem más 
okbúi nehezteléseket praeconcipialhatom kire okot nem adtam? 
Rédei uramnak láttam másnak írt levelét, kibűi betegségét 
értem Isten gyógyítsa ő kémét.

L X X X II. 1680. máj .  22.

Ajánlom Kdnek köteles szolgálatomat.
Noha már alkalmas időtűi fogvást vészem uram eszem

ben, unalmas Kd előtt Írásom, mivel hogy régen már nem is 
irt s az mikor irt is, kedvetlen, haragos terminusokkal irta le
veleit, másképpen is pedig tudni való dolog, az kinek Írása nem 
kedves, annak bizony személye is gyülölséges, de én ezúttal 
is zörgetni kívánok. Adja Isten, levelem tanálja Kdét szeren
csés órában s részemről is kívánatosabb constellatióban. Nem 
látom uram szükségesnek, sokat írjak, mert nem tudnék any- 
nyit írnom, kinél ne tudjon többet mondani Radies uram, szó
val izentem azért uram Kdnek, kérvén bizodalmasan, nemcsak 
szómmal mondandó szavainak hitelt adni, de mivel nyavalyás 
Kapiné asszonyom véletlen halálára nézve küldetett be legin
kább, az vár és jószág kézhez való vételében segíteni is méltóz- 
tassék, másképpen is Kd lévén egyik fő és hathatós eszköz 
tavaly az ország gyűlésében az köztünk való contractus véghez
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menetelében, kiért Isten hogy káromat nem kívánja, mind Kdét 
s mind szerelmes maradékit áldja meg s néki is nyújtson ő 
szent felsége alkalmatosságot, kiben eziránt való jóakatját is 
Kdnek hálálhassam meg. Ajánlom Isten oltalmában uram 
Kdét. Költ Radványban, 22. May 1680.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

L X X X III. 1680. máj .  26.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat!
TJjabb-ujabb szükséges dolgok interveniálván és mi is 

nagyobb-nagyobb extremitásokban forogván, kellett megint 
igen postaképpen szolgámat beküldenem uram Kdhez. Radios 
uramnak minthogy ez napokban is szóval elégségesképpen 
mindeneket declaráltam, igy most is pennára letevén, ő kémé
nek injungáltam, adja mennél jobb formában s alkalmatosabb 
időben Kd eleiben; kérem is kivált ez utóbbi dolgokban ve
gyen egy kis időt magának, bölcs Ítéleti szerint penetrálja az 
dolgokat, kikben szóval is világosíthatja Kdét Szenczi uram, 
szánja meg naponkint sok veszedelmekben való forgásinkat, 
tégyen le elméjérűl mindeneket, Istenéhez s vallásához való 
szeretetitűl viseltetvén s ha oly categoricumot nem hoztak az 
portárúi jött atyafiak, ki által az hatalmas nemzet fegyverével 
még ez nyáron is nem remélhetni hazánkban való boldogulá
sunkat, fogjon az közelebb való utakhoz, disponálja az mi ke
gyelmes urunk elméjét is, jó reménségek alatt lévén az dolgok, 
küldje ki sietve Szenczi uramat is, hogy igy Isten dicsőségének 
helyreállításáért munkálódván szívesen, mind ő nga s mind 
Ketek Istentűi várhassa jutalmát, az reméntelen biztatásért s 
idő vontatásért még maradékinktúl is ne kárhoztattassanak. 
Segítse Isten uram minden jóra s vézérelje mind ő ngát s mind 
Keteket közönségesen. Datum Püspöki, die 26. May anno 1680.

Kd jóakaró szolgája s köteles atyjafia 
Gr. Theököly Imre m. p. ‘
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LX X X IV . 1680. máj .  30.

Ajánlom uram etc.
Géczi István uram megadá Kd levelét, melyben látom 

egész nehézségét K dnek; de másképpen is experiálom. gyűlést 
jószágom arestálása aránt és ubi rerum testimonia, ad sunt, 
non opus est verbis. Én bizony Kdét levelem terminusival meg
bántani nem kivántam, ha az felőlem való sok méltatlan szó
kat Ítéleteket nehezen szenvedtem, kiket nekem is megírtak, 
azt az hirtelen indulatoknak tulajdonítsa. Nem. lévén ember 
vétek nélkül, kirűl is Kdét követem. Gyermekségemtől fogvást 
megismerhetett Kd, hogy bizony adom s jószág után ember
nek magamat nem tartottam, ezért becsültetni sem kivántam; 
de ellenben mint hogy talán eleim után is nem pórágyból szü
lettem, becsületecskémet mindenemnél, s életemnél is feljebb 
feljebbvalónak becsültem, bizonyítják azt Magyarországban is 
mindenemnek elhagyása, az német által majd rendemen felytil 
lőtt ígéreteken való nem kapás, és életemnek is az kicsiny be
csületért ide ki sokféleképpen való koczkáztatása. Az én kegyel
mes uram s aszszonyom ellen pedig ha igyekeztem szánt szán
dékkal impingálni, Isten légyen bár itélőm ha nem — ha 
tudatlanságból kirűl is ő ngoktúl Kd által alázatosan bocsá
natot várok. Az némettel való tractálás aránt is hogy nem 
privatumot keresek, és az is eddig mennyire ment elő, Szenczi 
uram által béküldött Írásom bizonyítja, bizonnyal várhatván 
in casu non fiendi subsidiis az publicummal az privatumnak 
elérését; de Yeres Gábor uramék érkezésivel már én bizony 
azt sem javallom, munkás benne nem is leszek, s megbizonyi- 
tom, hogy az fényes portát nem offendálom s nem vagyok in
carnatus germanus, az mit Kd magával elhitette volt, noha 
bizony nekem nemcsak kővárakat, de rendemen kívül való 
méltóságot s kővárakat is igirtek vala, s azt ante reditum 
meum ha kell vala, szolgáimnak resignálták is volna. In con
testationem pedig fidelitatis már is mindenfelé Írtam, bontsák 
fel az frigyet, de már is Semsei Pál és Zákány uraimék helyett
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elfogták Andrási és Semsei Sándor uramiékat, magam is pedig 
csak Szenczi uramat várom Hétfőig, de azután sietek az Tiszán 
által, talám tovább való actióimmal oda bé való hitelemet meg
szerezhetem. Lelkem uram Istenért kérem, legyen munkás 
benne, ne boszantassam meg mód nélkül, minthogy testvér 
atyámfiáit is illeti; és úgy is comparative Erdélyben úr nevet 
érdemlő ember nem leszek, nem is ő ngok adták, hanem vérségem 
után adta Isten ; tudja Isten az kárnál nagyobbnak tartom az 
szégyenét, már is mindenütt elterjedt az hire, Erdélyben is, 
hogy bementem vala, kicsiny fundamentumom volt nékem az 
életben, de Isten áldásának köszönem ezután valókat, és ha azt 
nem bírom is eltart engem Isten csak szolgálatom után is azon
ban idővel mindkét hazabelit reménlhetem. Az Isten meg ne 
áldjon, ha gondolatommal kivánok is gonoszt ő ngoknak, de ha 
elveszik, nincs miért ő ngokat urallanom, minthogy in tali casu 
nem promotórimnak, hanem rontóimnak mondhatom. Kd tehet 
aziránt jót velem, s kérem is ne késsék az válaszszal, hogy Kd 
válaszát még innen az Tiszán érthessem. Ám ide ki is mint 
vannak az dolgok, addig igyekezem Ketek szomszédságában 
continuuskodnom, hogy azzal kedvet tegyek urunknak az ide 
bé való szállással, s Bihar vármegyei quártélyozással, hogy túl 
az Tiszán Harsányi egy néhány század magával aperte adta ki 
már magát, hogy ő már ezután senki táborára nem megyen, 
senkit nem u ra l; ha németet tanál németet, ha törököt tanál 
törököt vág, és azok az szegény legények tették őtet emberré 
s nem más senki, azokkal együtt tud ő magának grátiát sze
rezni s quártélyt is, már neki adták az onodi kapitányságot és 
az urak jószágiban sokat; egykét holnap alatt az mit kereshet 
azzal leül etc. Az minthogy már mindkét felekezeten elkövette 
de azon dolognak orvoslására elküldöttem, s magam is azért 
szeretnék leginkább; már ebbül is megismerheti Ketek nem 
én praktikám, mert én ellenem is vagyon s több is lesz olyan, 
hogy kell hát nékem inputálni, hogy én praecise megtarthatom, 
nem is ezt bizony senki, ha csak az porta vagy franczia király 
még ez idén, ha csak mi apparens segitséggel meg nem éleszti 
s erősiti őket. Az német Zsóczánál csináltatott hidat, Ernőd
hez akar szállani, ezelőtt negyed nappal már az eleji költözött
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Miskolcz felé magam embere jelenlétében. Adja Isten etc. Püs- 
peki 30 maji 1680.

Kd szolgája
Gr. Theoköly Imre m. p.

Akár csak Absolonnál való pénzeket ne arestálja vala 
vehettek volna Radics uram lovakat rajta, avagy mivel Kdnek 
sok van, közelyebb ut volna, küldene helyette az javában egy
néhányat.

LX X X Y . 1680. j un .  2.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Tegnap érkezvén Hajdú János és Pataki uraimék ide, az 

magyarságnak in titulált levelekből és szóval való relatiójok- 
búl is értem az mi kegyelmes urunk parancsolatját; engem 
rész szerint meg is vigasztaltak ő kérnék jószágim aránt, mely 
is áll egészen az ő nga kegyelmességében s Kd jóakaratjában 
volt, olykor ezekben az boldogtalan esztendőkben én sem vol
tam káros és haszontalan szolgája ő ngoknak s Kdnek, ha szinte 
az felőlem való praeconcepta opinio mást is hitetett el. Én uram 
az ő nga méltóságos leveleit az parancsolat szerint kész lészek 
vala more et de facto publicálni, de mig az mezei hadnak nagy 
része eloszolva lévén, az végbeli lovas hadak közűi senki sem 
és csak az gyalog egy része lévén mellettem, félszegen illendő
nek az válaszadást nem Ítéltem, hanem majd e napokban csak
hamar megegyezhetvén az Tiszán túl valókkal, gyűlést hirde
tek s részemrűl eljárni kész vagyok az ő nga parancsolatjában, 
azért ezt uram Kd egyébre ne vélje, az mi kevéssel halad, az
zal el nem múlik. Azonban én óhajtva várom Radios vagy Szen- 
czi uram által való resolutióját, kérvén uram nagy bizodalom- 
mal Kdét szolgáim kiküldését siettetni, régi jó akaratjával, 
atyafisággal éltetni méltóztassék; szánt szándékkal Kdnek vé
teni nem igyekeztem, de tudom én, az kik ugyan sokat vétettek 
is Kdnek, helyre állottak, Isten életemet megtartván, lészek én 
is Kdnek Püspeki, 2. Juny 1680.

Igaz atyjafia, köteles szolgája 
Gr. Theököli Imre m. p.
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P. S. Én hogy inkább tudhassam magamat mihez alkal
maztatni, az két első ünnepet is Túron tőltem, várván szolgái
mat s azok által való Kd parancsolatját, kiknek keresésekért 
Szalárdon fognak valamely katonák e héten várakozni.

LX X X Y I. 1680. j un .  7.

Ajánlom stb.
Szenczi uram kiérkezvén, megadá uram az Kd levelét, 

szóval való izenetit is Kdnek és az oda beforgó dolgokat meg
mondotta. Az constellatio aránt való Írásomat, nem tudom, 
miképpen érthette, de én egyebet nem értettem rajta, hanem 
hogy jó kedvben és hozzám is az régi confidentia, sinceritas 
szerint, kívántam, tanálja Írásom Kdét. Hogy Kd atyafiságos 
szolgálatát igíri tovább is, áldja meg Isten érette Kdét, nekem 
ugyan tehetségem nincsen, de az miben vette s veszi Kd is az 
én vékony szolgálatomat, bizony igaz szível kívántam szolgál
nom s kívánok ezután is, ha Isten életemet megtartja. Nem 
kellene édes uram balra magyarázni mindenkor az én Íráso
mat, hanem az magyarázatát én reám is kellene hagyni és 
sokat Kdnek is az maga atyafiságának palástjával befedezvén 
tanácskodásával és szeretetbűl s nem diffidentiábúl származott 
írással kellene inkább az dolgokat megértetni, én tudgya Isten 
sokszor azt sem tudtam, mit irtain az felettébb megbúsult elme 
miatt, és az ide kiforgott sok rendbeli bajos s gondos állapotait 
között és kiváltképpen, hogy Géczi és Veres Gábor uramék 
kiérkezésekkel megértettem jószágom elfoglalását Naláczi 
uram inspectorsága alá való jutását és szolgáim tilalmazását 
semmit nékem ne küldgyenek, se ne Írjanak, itilje meg uram 
Kd, nem volt-é okom reá, ha mi alkalmatlan Írásra erumpál- 
tam volna is, gondolkozván magamban, az mire gyermekségem- 
tűl fogvást fáradtságom s vérségem után mehettem is, elvétet
tek tőlem, az magyarországi is oda vagyon, de mégis mindin
kább tartottam nehezebbnek az szégyent, elmenvén mindenütt 
és ez között az had között is az híre. Hála Istennek pedig 
Szenczi uram kijövetelivel másképpen értem az dolgokat, vévén 
annyival is inkább Kd biztatásít, egészen csendesíthettem el
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mémet s igyekezem magamat úgy alkalmaztatnom, hogy az mi 
kegyelmes urunknak s Keteknek is közönségesen is kedvetlen
ségekben ne jussak. Én bogy az német gratiáján az publicum 
s Isten dicsősége helyreállása nélkül nem kaptam, bizonyítja 
avagy csak az minapi írásom is, mert ha minden tekintet és 
jövendőbeli securitas nélkül hinni s azzal magamat s nemzete
met elveszteni kívántam volna, eleget járván utánam, előttem 
voltak az alkalmatosságok, de ha gratiáját vártam is, úgy hin
ném, az újabb frigy felbomlásával s tovább való actióimmal 
egészen elvesztém, az minthogy már is delusiónak tartják, hogy 
az telet rajtok elvonták és most ujóbban hostilitásra fakadtunk. 
Már is az Tiszántúl való hadaknak ezelőtt negyed nappal szép 
szerencséjek volt, mert reá ütvén azZóczánál levő német tábor 
lovaira, felest bennek elhajtottak; azok között voltak az gene
ralis szekeres lovai is, az lovakat őrző németekben is levágtak, 
mentek ugyan az táborról utánok, de azzal csak elmentek a 
felől. Tegnapelőtt is Hatházi s Deák Ferencz egynéhány szá- 
zod magokkal Beszermény alatt próbálván minden barom- 
csordájokat, méneseket, sertésmarhájokat elhajtották ; csak az 
ló s ökör is volt közel nyolczszázig való. Az tót vármegyékben 
is volt nevezetes próbájok az hajdúknak, de míg bizonyosan ki 
nem tanulhattam, ha mit érthetek, arról is Kdét tudósítani el 
nem mulatom. Esett az is értésemre, Kd engedelmébül Reve
rend uram is kijött volna, örömest Somlyóig, hogy velem szem
ben lehessen, kit is én bizony szívesen akartam volna s fáradt
ságomat sem szánom vala, ha az Tiszán túl való confusiók 
lecsendesítéséért Harsányi s véle conspirált katonák dolgoknak 
megorvoslásáért és hogy én is adhassam jelét az fényes portá
hoz való hűségemnek s az mi kegyelmes urunk parancsolatjá
nak is eleget tehessek, az próbában is most elein lévén nekem 
is jobb módom, siettetvén az hadak öszvegyülését is az vála
szadás kedvéért, mivel azok által semmiképpen csak nem jön
nek, sietek által az Tiszán s valami tehetségemben lészen, 
bennem bizony fogyatkozás nem leszen és kivált in privato 
személyéről assecurálhatom Kdét. Értvén azért Kd ily resolu- 
tiómat, hogy abban tovább is megerősíttetvén, jobb szívvel s 
nagyobb indulattal lehessek én is, kire uram Kdét segítse, az 
mi kegyelmes urunk előtt álljon helyben mind jószágom s
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mind kicsiny becsületecském s hitelem dolga, hiszem Istent 
megtapasztalja ő nga Ketek azt nem hálaadatlan szolgájával 
cselekesziez iránt való kglmességét, kirűl is ő ngának s alázato
san irtunk és egészen Kdre hízván magamat s dolgaimat 
recomendalom magamat Kd jó akaratjába s maradok Kd 
régi Túr, 7. Junii 1680.

Köteles szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Levelem elvégezése után vettem Csanádi levelét; 
kibe Írja ő nekik harczok volt Szikszónál feles németet s egy 
kapitányt is vágtak le. Azonban másfelől az Tokajban levő 
praesidium lovait is ménesestül elhajtották, harmad felől az 
onodiakat is felverték magukban ugyan elevenenis bocsátót . .
...........................................................................csütörtökön esett

...................................................... elhajtás is.

L X X X V II. 1680. j un .  14.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat!
Szenczy uram kiérkezésének alkalmatosságával bőven 

írtam uram Kdnek s általa tött Kd declaratiójábúl s Absolon 
uram informatiójábúl is szives és tökéletes Kd hozzám való 
nagy indulatját örömmel értem, kit közelebb várom küküllő- 
vári jószágnak iránta; megnyugtathatván uram Kd elmé
jét benne, nem leszen ezután s nem is lehet semmi panasza 
reám, kész vagyok mindenekben magamot alkalmaztatnom. 
Más egyéb oly dolgokról, nincs mit írnom, hanem hogy ma 
Isten jóvoltából Túrról megindulván, jöttem Tenyőig s holnap 
azt adván érnem, általköltözöm az Tiszán; azután igyekezem 
az hadakot öszvevennem, az minthogy már előre az tisztekben 
széljel küldözvén, reménlem, négy s öt napok alatt öszve is 
vehetem őket, kik között gyűlést tenni el nem mulatom, az 
honnét az mi kegyelmes urunk ő nga levelire, jó kötelessége
met tudván, az válaszadást siettetni hamar üdőn el nem mula
tom. Az alatt az vitézlő rend részéről Írhatom uram Kehiek, 
bizony dolog, békételenkedik és némelyeknek most is roszra 
czélozó elméjek vagyon, kik egyébbel nem, hanem némelyek
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nek elfogatásokkal orvosoltatnak: azonban miolta az armisti- 
tium felbomlott, az beszerményi egyik hadnagyot, Fekete 
Mihályt is elfogták, ki felől azt mondják, hitelesebb az néme
tek előtt Nagyszegi Gábornál; az Ungvári Baranyai Gáspárt 
is elfogták s ezek mindketten lator canis filiusok lévén, már 
kezemhez hozattatások felől parancsolván, alig hinném, hogy 
hozzám hozzák. Szegény Szuhai Mátyás uram hóhérát, Mada
rász nevű gyalog hadnagyot az fejedelemasszony százig való 
hajdúival ezelőtt való napokban lecsapdosták és maga szolgái
ban is egynéhányan kéznél rabul tartatnak, s ilyek uram órán
ként többek is hallatnak. Azonban csak már az gyűlésnek 
legyen vége; valamire az jó Isten segét, annak magam is el- 
mulatója nem leszek. Adja Isten, levelem találja jó egészség
ben K dei Tenyő, 14. Junij 1680.

Kd köteles szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

L X X X V III. 1680. j un .  18.

Ajánlom etc.
Akartam Kdét innét is az ide kivaló állapotokról tudó

sítanom. Az felföldrűl az hadaknak már nagyobb része le 
takarodván,, Petneházy uram vagyon nehány század magával 
lovas és gyalogokkal még hátra, alég is várnám hogy az mi 
kegyelmes urunkhoz az fejedelemhez ő ngához s Retekhez az 
gyülésbűl emberinket küldketnök. Tudom vagyon Kdnek ér
tésére Tokajnak felveretése, az holott az mieink sok szép 
nyereséggel jártának, jutna egy-egy kardra 15—15 forintjok. 
Az ott való boltbeli alkalmatosságokbúl feles liorvátokat s 
labanczokat is vágván ölvén, Juhász Benke is elesvén. U gyan  
én  e x p e d iá lta m  v a la  T u r r ú l  in d u lá s o m  elő tt negyed n a p p a l ;*) 
azonban tegnap Keresztesig az füleki labanczok is feles hor- 
vátok s németekkel lejővén, az mieinkben mintegy tízig valót 
el is fogván, Csanády s Deák Ferenczék későre utánok, mig 
az derék dandárjokat érik az labanczok, jól lecsapkodnak ben-

*) Chifírekkel.
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nek s egynéhányat közzülök el is fognak, s ugyan maga az 
füleki főhadnagy Kökényesdi rabbá esik, többekkel együtt. 
Úgy látom uram, mind ennyi bostilitásunkkal s nagy meg- 
bosszontatásokkal sem gondolván, az németek az armistitiumot 
örömmel continuálnák, ebben ugyan Barkóczy Ferenczre bíz
ták az errűl való tractát, de én tartom egyszeri resolutiomhoz 
magamot, várván ennél is valóságosabbakot, kit még eddig 
Ketek titokban tartott s elhiszem is az ily állhatatosságomért 
inkább nem jószágom elfoglalását, hanem más remuneratiomat 
fogom tapasztalni. Adja Isten etc. Poroszló, 18. Junii 1680.

Kd köteles szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

L X X X IX . 1680. j u l .  31.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Nagy nyereségemnek s örömemnek tartottam, midőn 

21. Julij költ levelét Kdnek olvashattam, minthogy én annál 
többet, miolta Bihar vármegyéből eljöttem is, nem láttam és 
többire kétségben is estem volt teljességgel fennbagyott ilyen 
régi szolgáján atyafián Kd. Hála Istennek pedig Kd irásábúl 
s abban való ajánlásából külömbet tapasztalok, kit adja Isten 
Kdbez való jó magam alkalmaztatásával szolgálhassak meg. 
Én inig élek Kd szolgálatára, higyje uram Kd tökéletesen, 
kötelességem szerint az mi kegyelmes urunkhoz való köteles
ségemet s jóakaróiunkhoz való indulatomat tökéletesen meg
tartani igyekezem, oly reménség alatt ő nga s Ketek is régi jó 
akaratjában veszem. E napokban uram Kdnek egynéhányszor 
írtam és azokban ide kiforgó dolgainkat, próbáinkat is, de 
nem tudom, vehette-é el leveleimet, mert abban is esik az 
fogyatkozás, hogy osztán én okoztatom az nem Írásért, holott 
eltévednek ennyi ellenség s végházak között az levelek, bizony 
szívesen bánom, hogy suspicióban vetetődtem; az portára való 
Írásért, elkigyje uram Kd, megmentem magamat, minthogy el- 
küldöttem volt párban és helyes okát is adom Írásomnak, én 
mind ezen, mind más matériákban recommendálom uram ma
gamat Kd ajánlott jó akaratjába. Egyéb uj hirt Kdnek uram
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nem irhatok, hanem hogy nagy híre kezd lenni, az felföldi 
magyaroknak nagy karczok lett volna az törökökkel és meg is 
verték volna, úgy hogy alig mehetett volna el hatig való ele
venen "az érsekujváriakban; nem lesz semmi nélkül, Kdét 
tudósítani uram el nem mulatom. Én is majd megindulok 
ujóbban próbálni, már megnyugodván lovaink, az hova mint 
vezérel Isten, azt is értésére adni igyekezem. Isten oltalma 
légyen uram Kdén. Jászberin, ultima Julij 1680.

Kd köteles igaz szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

XG. 1680. s e p t .  7.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Wesselényi Pál uramnak Szent-Péterrűl Írott Kd leve- 

lébűl értem, volt már hírével uram Kdnek az én megfordulá
som és Trencsin vármegye felé való szerencsés járásom, de én 
kétséges lévén benne, hogy Szepes vármegyébűl költ levelemet 
urunk ő nga nem vehette, Túrra való érkezésem alkalmatos
ságával uj óbban is genuine informáltam uram Kdét s most ez 
alkalmatossággal egyebet nem irhatok, hanem hogy váltig jött 
az nyomunkon az német; de Isten előttek elhozott kár nélkül, 
most Késmárknál vannak, Posenberknél is voltak egy hétig, 
az hova is akkor tájban érkeztek s előljárojok is Hibejill Lőcse 
segítségére, az mikor én Lőcsétűi megindultam vala, melyről 
s egyebekről bőségesen tehet relatiót Szenczi uram ; kívánom 
csak azt, láthassam hamar nap szerencsés órában s kívánt jó 
egészségben Kdét, maradván, mig élek is Komádi, 7. Septem
bris 1680.

Kd köteles szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

XCI. 1680. s z e p t  12.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Szenczi uram ötöd napja lévén ma, hogy megindult Ko

módiból, kétségkívül harmadnap alatt szemben leszen Kddel,



TELEKI MIHÁLYHOZ. 127

kitűi is az dolgokat és az ide ki forgó hireket megértheti uram 
Kd, mivel pedig ugyan ő keine által igirtem arra magamat, 
mig Isten Kddel szemben juttat is, tudósítani kollétemrül és 
az liirekrűl el nem mulatom, igy ez okon ez egynihány szóval 
innen is értetni kivántam uram Kdét. Az horvát sereg had
nagya Biner János szinte most érkezék Szepesbűl, ma egy 
hete Szombathelynél hagyta az német tábort, ellenkeztek is az 
elöljárói avval mintegy ötszáz némettel, ezek is voltak négy
százan, három száza lovas hajdú, száza pedig maga katonája; 
hatvanig való németet vesztettek el az harczon és harminczat 
sebesitettek meg, az mely három gyalog hadnagy volt vele, an
nak egyikét, Bácz Adámot oda hagyták, harmad magával fog
ták el az németek, több kár az mieinkben nem esett, azzal csak 
elsiettek hozzám. Beszéli azt is, az elmúlt napokban Petneházi 
uram Szalánczival, Bártfát az németek meg nem vehetvén, az 
mint az hostátját meggyujtották, az város is egészlen elégett, 
de feles lévén az praesidium benne, azzal ugyancsak meg nem 
vehették az várost. Az leleszi praepost és Yajda László uram 
is akkor jöttek Liptón által Szepes felé, az nap várta őket 
magához az generális; hirdetik az emberek, hogy azért jönnek 
együtt, hogy urunkhoz expediáltatott, s ki meg azt, hogy mi 
hozzánk magyarokhoz, de én ezen kivül semmit felőle nem ért
hettem, ha mit ujóbbat érthetek, tudósítom Kdét. Ide ki uram 
közönségesen megütköztünk, mi végre folytat olyan levelet itt 
az falukon Pelei Ferencz uram, hogy az kuruczoknak szinte 
úgy bevigyék az hireket mint az labanczoknak, másképpen is 
sok alkalmatlan hireket koholnak az emberek. Adja Isten 
levelem tanálja szerencsés órában Kdét. Költ Újfaluban, 12. 
Septembris 1680.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Csanádi is tegnapelőtt Ónodnál egy Kis János 
nevű hires lahanczot huszonegyed magával előtanálván, egy- 
niliányad magával elevenen elfogta, az többit levágatta.

Lelkem uram kérem Kdét, ne késleltesse kijövetelit, tudja 
Isten, az sok hirek között perplexissimus vagyok. Vajda uram-
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mal most tractála oda fel, mint nékem onnét belől, hogy mi 
végre küldettetett, referálták az követek.

(Czimezetlen levél de Telekinek szól.)

XCII. 1680. s e p t .  23.

Ajánlom stb.
E  napokban egynéhány rendbéli leveleimet elhittem Kd 

uram elvehette, melyekben is letött dolgokat nem szükség 
reiterálnom, és talám ez Írásommal is unalmat szerzek Kd 
előtt, de hogy eziránt Kdhez való kötelességemnek megfeleljek 
kívántam Kdnek rövideden Írnom. Szenczy uram által emlé
keztem valami punctumok felől, melyekben is az francziai 
király fia Delphinus az ausztriai háztól és az imperiumtúl mit 
kévánjon, hasonlóképen az azokra való replicát is, Kdnek in 
inclusis megküldöttem, ki is már kitűi koholtatott légyen én 
azt nem vizsgálhatom, mindazáltal Kd maga mulatsága ked
véért is megolvashatja és már alkalmas időtűi fogvást kezem
nél lévén hogy sok leveleim között elhányódott elébb meg nem 
küldhettem. Wesselényi Pál s Galambos uramék is irtanak 
Kdnek, azokat is megküldöttem. Azonban akartam uram 
Kdnek a Kővárban levő rabok felől is emlékeznem, kik is nem 
sok hasznára lévén ott Kdnek ha az mostani gyűlés alkalma
tosságával ki hozattatja és valamely rabjaink szabadulásokra 
fordítatja Isten is megáldja Kdét érette. Adja Isten sat. Dió
szeg die 23. Sept. 1680.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theökölylmre m. p.

Tegnap hoztak Fekete Istvántól valamely elfogott leve
leket az replika németül azok között volt, az király fia kiván- 
ságít pedig van hat hete hogy az felföldről külték vala meg 
jó embereim.
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XCIII. 1680. sept .  24.

Ajánlom sat.
Akarám uram Kdnek értésére adni, az mint Nádudvar- 

rúl Írott levelemben is jelentettem vala, hogy az leleszi prae- 
post szinte Linczbűl az császár udvarábúl jővén, kért s igye
kezett azon hogy az Tiszán túl valahol szemben lehessen 
velem és Wesselényi Pál urammal, de én kerülvén az vele 
való szemben léteit, akkor osztán által sem mentem reménlvén 
az Ketek izeneti szerint az köztünk való conferentiának is 
eddig vége is szakadhat, az véle való szemben léteit is Kd ja- 
vallása szerint és az lejendő beszélgetésekhez képest alkalmaz
tathatni, de Ketek is addig lialasztá az kijövetelt, holott az
előtt én okoztattam hogy szántszándékkal kerülöm, hogy azon 
praepost által is jött az Tiszán s Káliéban érkezett és az 
Tiszán innen való véghelyekben meghirdette, hogy az mig ő 
velünk szemben lészen s viszsza tér Tokajig, addig semmi hos- 
tilitást ne cselekedjenek és innen is hasonlót kívántak volna, 
de én inkább különbet parancsoltam az magunk hadainak 
mind innen mind túl az Tiszán publikáltatván, valaki labancz- 
czal társalkodik ellenségnek tartassék s úgy is bánjanak véle, 
tegnap is Szőcs János uramék meg térvén négy labanczot fog
tak el Böszerményt és 14-et vágtak le. így értvén azért Kd 
az dolgot, ezen labanczok között hirdetett frigy dolgát nem 
különben és nem is tovább valónak tartsa az 5 részekről is 
hanem csak addig mig már ezen praepost szemben leszen vé
lünk, ki is szemtelenül kivánván, el nem kerülhetjük hogy 
szemben ne legyünk vélle és comitivat is Kállóig ne küldjék 
eleiben, hallom azt hirdeti követsége vagyon és armistitiumot 
s quartélyt hoz és a mellé az mit az magyarok magoknak s 
hazájoknak kívánhatnak, de az elhiszem úgy vagyon most is, 
mint másszor, avagy ha többet, cselekednék is az franczia ope- 
ratióinak gyümölcse, ki is valóban progrediál dolgaiban az 
imperiumban és Marches de Vitrit külte most Lengyelország
ba disponálni kivánván az respublicat és az királyt, ha mi 
szándékok volna is török ellen tegyék le, azzal akarván asse-

THEÖKÖLY LEV ELEI TEL EK IH EZ . 9
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curálni az töröknek német ellen való hadakozását, ha az másutt 
való impedimentumokat bár sok költségével is elháríthatja s 
igy az maga czélját is inkább elérheti, kihez képest iterato 
kérem Kdét siessen értsük meg egymást hovahamarébh s csi
náljunk^ egy állandó jót s azzal az eddig valóknál jobb egyes- 
séget, szeretetet, én ha szemben leszek is azon követtel az 
válaszadást halasztóm az conferentiáig, mivel jó lelkemre 
irom nem tudom az armistitiumon kivűl, mivel azt, régtűi 
fogva sollicitálják elhittem az szüretre nézve is, ha hol pedig 
még októberre halad Ketek kijövetele, Írja meg mert az 
Tiszán túl valók is siettetének s örömest német uramnak 
is nem engedném oly könnyen az szüretet véghez vinni, mind 
eddig, ha szinte én nem kapáltattam is, de részt kivának 
benne s csak Harsányira Petneházira most nem is bízom. 
Adja Isten levelem tanálja sat. Diószeg, 24. septembris 
1680.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

XCIY. 1680. s e p t. 29.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Mind Badics uram által irt levelét Kdnek tegnap s mind 

Bernárd uramék által mai napon vettem, ha Ketek oly töké
letes jóra czélozó indulattal kíván velünk szemben lenni, az 
mineművel mi és legkiváltképpen én igyekeztem, egészen acco- 
modáltatkatnak az dolgok és közönségesen velünk contemptive 
nem cselekesznek, kérem is Istenért jó szerencséjére Kdét, 
ruminálja úgy az dolgokat, hogy mi is lehessünk contentusok 
és mondhassunk jót Ketek után s az egymással való szemben 
nem létellel nagyobb labyrintusban is ne essenek és extremi- 
tásokra ne jussanak dolgaink. En, hogy Badics uram elérke
zett, tegnap estve megindulván, jöttem reggel ide s itt is sokat 
nem késvén, sietek úgy éjjel nappal, hogy minekelőtte az vára- 
diakkal való dolgát végezhetné Ketek, tempestive compareál- 
hatok, kirűl is, hogy annál is jobban informáltathassék, kül
döttem antecedenter Gréczi István uramot, kérvén szómmal,
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mondandó szavainak adjon hitelt és bocsássa hozzánk jó vá
laszszák Adja Isten, láthassam uram Reteket szerencsés órá
ban és jó egészségben. Költ Biharon, 29. Septembris 1680.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Kivánom azonban, sok szenti napját tölthesse Kd 
kivánsága szerint való boldog állapotban nemzetünknek s 
mindnyájunknak nagyobb örömével. Az uraknak ő keméknek 
közönségesen ajánlom köteles szolgálatomat.

XCV. 1680. oct .  4.

Ajánlom sat.
Ide ki mint megzavarták némely Tiszán túl való földrűl 

jött hírek az vitézlő rend elméjét, az minthogy az indusából 
is megláthatja. Némely kuruczok is némely nap négy törököt 
vágván le, azzal labanczczá lettek. Talán az ilyen és szokott 
istentelen tolvajságok miá történt és reméntelen és még török 
földin nem történt casns, mert még az nem esett, hogy sere
gestül vertek volna fel, holott azon hadnagy az én akaratombúl 
expediáltatott vala, az bánya városi kutakra, fel is vert 
kettőt bennek az mint irám, félek igen viszszaadják a kölcsönt, 
az mint csak már is fenekednek, az vicehadnagyával itt lévő 
hajdúi, effélébűl többtől roszszat várhatni, mivel is biztattam 
őket, minthogy nem is determinálták mit mondjunk s mennyire 
menjek el az Popule iránt való biztatásában Kd opinióját el
várom és ezzel sat.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. En bizony annyira búsúlok, hogy azt sem tudom 
mint vagyok, mert a mikor kettő s három esetit tudom mennyi 
bajjal tudom le csendesíteni és félek annyival is inkább, alkal
matosságot veszek, az kik máskint is csak az haza menetelt 
óhajtják. Kelete hiányzik, de 1680. oct. 4-én kelt.

9*
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XCYI. 1680. oct .  8.

Ajánlom uram Kdnek kész szolgálatomat, 
ügy látom az én szerencsétlenségemre, ide ki egyik al

kalmatlanság az másikat követi, az mint hogy meg érti uram 
Kd az indusából az jó uraim ratiocinálkodhatnak ez fegyver
ben levő magyarság conserválásárúl, de ez ilyenről nem tehet
nek, sőt az fényes porta parancsolatinak is még eddig az egriek 
előtt kevés látatja volt, s annyival is inkább csak azt hitették 
el már magokkal az ide ki valók az sokszori alkalmatlanságok
nak meg nem orvoslásáról, hogy egy felől parancsolja ugyan

Iaz porta, s tilalmazza, másfelől titkon szabadságot enged, hogy 
naponként fogy ton fogyjon az m agyar; másképpen állítana 
példát az végekben, mert papirosra sok volna letenni az meny
nyi százan micsoda alkalmatosságokkal török fegyvere miatt 
elvesztek. Ez uram az eddig való hűségnek gyümölcse és el- 
annyira confundált még engemet is, hogy ma holnap kapitá
nyon s fő renden s azután ha csak két bárom sereggel szálla- 
nék valahol, még magamon esik meg; ez uram sietteti az 
armistitiumot, és bizony félek attól, csak azt hallom, viszsza 
adták duplásan az kölcsönt, s azzal labanczczá lettek, s azért 
siettek is, mert az miskolczi hírekre nézve, Túrról is készült 
fel újabban barmincz szekér katona s hajdú cselédje, kik De- 
breczenben készültének, arra kell már kerülnöm, hogy mind 
azokat s mind az Tiszán tói valókat animáljam, valami incon- 
venientiára ne fakadjanak. Én ugyan nem igazlom az mi kato
náinkat is, s azoknak tolvaj Ságokat, de ugyan az ily nagy mér
tékben nem történt, Harsányit is hallom, ezered magával Sajó 
Németihez jött volna e napokban mi végre nem tudom, de az
ért is, meglehet, mivel neki is egy néhány katonájának cseléd
jét el vitték, és még az zászlótartóját is, Karczagit mind fele
ségestül , Bakossékot is nem Gyöngyösön verték fel, hanem az 
Tárná mellett Kompot nevű pusztán, huszonhatot vágtak le 
bennek; az többit ki el nem mehetett Egerbe bevitték, s 
mindjárt másnap elis harácsolták, de maga harmad magával 
szerencsére még is töllek elszökhetett. Én uram ezeket ugyan
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protestatioképpen mind Budára meg irom, s mind az portára 
az kapitihája szolgája által. De az mi kegyelmes urunk, s 
Ketek előtt is, és legfőképpen Isten előtt tudományt tészek 
ha valami non putarem következik, én semminek oka nem 
lészek, most közönségesen reám jővén, azt vetik szememre, vagy 
az magyaroknak adott hűtőmnek tészek eleget, és az ki még 
megmaradott efféle veszedelemtttl praeserválom, vagy hogy 
mivel csalogatnak, lelkem szerént mondjam meg, mivel az 
francziátúl adott terminus is el múlt, s az török is az elmúlt 
nyári segétség igéréssel, kirűl az kapucsi és az Budai vezér 
embere az tavasz felé szólott, megcsalt, az M. Fejedelem nincs 
maga hatalmában, és ereje sincs hozzá, hogy az németnek meg
felelhessen, az gabona nem teremvén egy csomóban nem quar- 
télyozhatnak, külön pedig még sereges katona vagy hajdú is 
securitást magának nem igirhet, cselédjét török földin nem 
tarthatja, azt ha ki el viszi ellenség földire, maga is utánna 
ballag, ha oda nem akarja jövendőre veszteni; mivel az laban- 
czok is most az kurucznék nyomorgatását jobban elkezdték. 
Ellenben az német mindennel biztatja, külen is őket, de az 
országnak is az miért elbujdostak minden szabadságát meg
adná, az mint az Tiszán túl való hadaknak s tiszteknek is az 
német generalis és az püspök meg izente, vagy mondotta, mivel 
úgy hallom szemben volt azután némelyikével, hogy töllem 
elment. Én mind ez ily fel zendülésekben is egyebet véllek el
követni nem tudtam, hanem esküdtem azon, hogy már soha 
többé nem halasztják az dolgokat, hanem kevés idő alatt 
bizonyosan várhatják szabadulásukat: és hogy sietek által az 
Tiszán és öszve gyüjtvén az túl valókat is, gyűlést tartok 
securitást szerezek nekiek, kivel contentusok lehetnek. Isten
ért azért uram Ketek tudósítson tovább való opiniojárúl, mert 
ezekben az veszedelmes állapatokban olyan interveniálhat, kit 
osztán száz okos sem orvosolhat, Írjon hamarább urunk is az 
portára, kihez is ha csak az eddig való forma szerint bizhatni, 
gondolkozzék Ketek más mediumrúl is ; én az mint Keteknek 
is meg mondám, csak legyen hitelem, becsületem, bizony nem 
csak az magyar országot, s ez igyet illető dolgokban, de az 
mi kegyelmes urunk és az erdélyi hazát illető dolgokbau is 
fidelis executor lészek in omni casu akár mire forduljon az
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dolog, de félek minek előtte valami jót tehetnék, csak az meg
irt annyival is inkább ezután interveniálandó extremítások, az 
mi jót nyertünk is eddig való hadakozásunkkal s hoszszas 
bujdosásunkkal, azt is elvesztik töllünk. Az mi kegyelmes 
urunknak alázatos, az uraknak pedig kész szolgálatomat ajánl
ván, hoszszas irásomrúl bizodalmassan követem és maradok. 
Tel égd 6. 8bris 1680.

Kd köteles szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

XCVII. 1680. okt .  9.

Ajánlom uram Kdnek kész szolgálatomat.
Unalmas elhittem uram gyakor Írásom Kd előtt, annyi

val is inkább, hogy panaszbúi áll inkább, de kötelességemnek 
meg akarván felelnem ez egynéhány szóval ujóbban tudósítani 
kivántam. lm  uj óbban is mit Írjanak az Miskolczon történt 
dolgokrúl Kdnek elküldöttem. Bakkos is most érkezék egyes 
egyedül szabadulhatott szökve csudálatosán, másképen az töb
bivel együtt más nap ötét is elharácsolták volna. Én ugyan 
Túrra is postán elküldöttem vala az tisztekben, de hogy inkább 
csendesedjenek magam is holnap arra megyek, mindazáltal 
már is éjszakának idején csak szökve is ki kezdik hordani cse- 
lédjeket. Egyéb hirt Kdnek nem irhatok, hanem most jőve az 
Hegyallyáról egy praedikator ugyanaz városok és az szerencsi 
tisztek küldötték, rettenetes hallani is az égre kiáltó erőszak- 
tételeket gyilkosságokat, embersaczoltatásokat s kínzásokat, 
már Tállya sem állhatja el tovább, látja Isten telke ellen tartja 
ember ezt az hadat, hogy nem orvosolhatja úgy, az mint kelle- 
nék közöttök, noha én bizony gyakran öletek közzülök efféle 
dolgokért. Az német tábor az Szepességen és egy része az Bá
nyákon volt ezelőtt egy héttel. Harsányt az erdőbényei, Petne- 
házy az keresztúri, Szalánczi az tolcsvai, Fekete János az új
helyi, Kocsis Mihály az szerencsi és onodi hegyeket szedetik 
nagy bátorsággal, az tályait is némelyek. lm  Szenczi uramnak 
is írtam, kérem uram adja meg és siettesse ki hozzám, noha 
neki az volt instructiója az kükíillői dolog kimenetelit megvárja,
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do hiszen csak én lehessek securus benne az mi kegyelmes 
urunk kegyelmességibűl contentus leszek vélle, s én is úgy lehe
tek jobb kedvvel és szívesebb s megnyugodtabb elmével ez ve
szedelmes nemzetünk dolgaiban. Adja Isten levelem tanálja 
szerencsés órában uram Kdét. Költ 9. oktobris 1680. Püs
pökiben.

Kd kész szolgája 
Gr. Theököly Imre, m. p.

Barcsai uramnak is irtani, kérem ezt is méltóztassék 
megadni. Szenczi s Géczi uraimék hogy jobb securitással jöhes
senek, én Csatárban hagyok vagy száz gyalogot, bár csak addig 
kisérnék az somlyaiak; egyébaránt meg lesz hagyva elmenjenek 
Somlyóig is ha kívántatik.

X C Y III. 1680. oct .  12.

Ajánlom uram Kdnek szolgálatomat.
Az mely levelekről Püspökibül utolszor Írott levelemben 

tettem vala Kdnek emlékezetet, azokat az deákom kinn felejt
vén, im ezen alkalmatossággal megküldöttem. Mostan pedig 
ezen alkalmatossággal Kdnek uram én innen nem irhatok 
egyebet, hanem az Tiszán túl való két rendbeli hírmondók is 
érkezvén hozzám, bizonyosan beszélik az német generálisnak 
táborával együtt Szikszóhoz való érkezését és hogy minden
nemű élést az boldvai hídhoz hordatván, ott akarna megfenek- 
leni, ki is engemet feltött szándékomban az szüreti alkalma
tosságra való nézve igen megakadályoztatván, harmad vagy 
negyed napokig kelletik várakoznom, mivel bizonyos portái
mat háromfelé is küldöttem azon dolognak nyilván való kita
nulására és hogy nagyobb securitással intézhessem tovább való 
utazásomat. Az mint hallatik, az Tiszán való réveket is igen 
vigyáztatja, és ha bizonyos ezerig való el is jött volna az e l já 
rójában Poroszló felé, netalám az a szándéka az Tiszán által 
való menetelben, kit is végben nem viliét, akadályoztasson, mind 
azáltal én uram, az mire érkezem, annak elmulatója nem leszek 
mivel hogy mind az bányavárosokat s mind az Hegyalját őriz
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hesse, annyira nem érkezhetik. Azonban ezt is akarom uram 
Kdnek értésére adnom, Somlyóról való eljövetelem alkalma
tosságával az Rézen általjöttem volna az ónodiakban két százat 
előjáróul elküldvén, mikor az Tiszán általköltöztek volna, az 
onodi sereg kinn lévén Csátbon, az bol kit az kurucznékban 
mogfogbattanak tizenkettőt minden javokkal egy (ü t t) elvivén s 
az többit mindenekben kifosztván, elől küldött katonáimnak
hírekkel esvén az dolog, u tánok................................................
vágván, 12 pedig rabul fogván az kurucznékat, portékájokkal 
visszanyerték. Úgy is látom uram, az német immár, ki eddig 
szokás nem volt közöttök, az kurucznak feleségét bordatja^ 
bogy annál is inkább, feleségeket haza hordván, urokat is haza 
vehessék, mely is az generális akaratjábúl vagyon. Galambos 
uramat is háromszázad magával, Csanádi Istvánnal, Semsei 
Jánossal együtt az Szamosközre elküldöttem, hogy Ungvár, 
Ugocsa és Bereg vármegyékben elszéledett hadainkat öszve- 
vévén, az mit elkövethetnek, el ne mulassák, s tudom, az mit 
végben vihetnek, arrúl tudósítani fognak. Azonban uram e na
pokban ugyanezen héten esett ilyen dolog is, hogy Tiszán túl 
levő hadaink közül az Tiszán egynéhány százan az Leányrévén 
általkelvén, Kis-Várdát felégették, öt háznál több benne nem 
maradott, az benne lévő gyalog praesidiumot Vas Mátyás nevű 
hadnagygyal levágták nagyobb részént s ismét visszaköltöztek 
az Tiszán. Továbbra is ha mi oly dolog interveniál, Kdhez 
uram arrúl való tudósításomat el nem mulatom. Elte(sse) . . .
.........Kdét. Datum Komádi ................................... 12. octobris
anno 1680.

Kd kész szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre. m. p.

Vajda László uramat is ez elmúlt hétfőn vártuk, Eper
jesre útban van, ki is én felőlem mindenütt mocskosán és em
bertelenül szólott; ha urunk szolgája nem volna, bizony beha- 
rapatnám véle, még Somlyót érné patientia; mondott olyat is? 
hogy megéri azt, hogy én Erdélynek jobbágya leszek s többet 
is etc.
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XCIX. 1680. o k t, 14.

Ajánlom uram Kdnek kész szolgálatomat.
Kd Borsárúi költ levelét együtt az kapitkia Kdnek szóló 

levelével nagy későre ugyan, de szeretettel vöttem, kit is uram 
Kd parancsolatja szerint együtt az előbbenivel, kit Somlyón 
adott volt kezemben, viszszaküldöttem. Tovább való Kd paran
csolatját is effectuálni igyekezvén, az elszökött Kd szolgái dol- 
gábíil, ha valahol megismerhetem, minthogy már Wesselényi
nek felölök parancsoltam és Udvarhelyit is e napokban várom 
hozzám. lm  Kálmáncsainak az Ítélő mesternek, ki is Kassán 
lakik, mit Írjon egy Hoffmann nevű német, ki is Posonban 
praeses guberny, Kdnek elküldöttem, lepariáltatván igazán; 
Scherleth uram levelére semmiképen nem akadhat Jánoki 
uram. Uj hirekrűl penig Kdét uram ez szerént tudósíthatom. 
Várnay György nevű szolgám Eperjes táj árúi és az Szepesség- 
rűl érkezvén, szava hihető emberektűl értette és ugyan szapo
rán is kezdik azon az földön hirdetni, hogy Vajda L. uramra 
Trincsén felől jővén, az Vág vize mellett reá ütvén valami tol
vajok, megölték volna, Kökényesdit is csak egy lábra valóban 
hagyván. Ma ötöd napja, hogy Petneházi felesed magával lévén, 
Szikszónál három helyen lévő ugyan erős strásáját a német 
tábornak (füleki és szendrei katonák képében lévén szemben 
vélek) alkalmasint levagdalták, akkor vévén amazok is észre, 
kik legyenek, mikor ölték, vágták őket, az ki elszaladhatott? 
szinte az táborig űzték, azzal ugyan egy ember kárával csak 
eljöttek. Ma egy hete Ungvár vármegyében is történt ilyen 
dolog, hogy egy compánia németre akadván az mi vitézink, 
felverték őket, karminczat közülök elevenen elfogván, az többit 
levágták, kik között az tiszt is elesett; húszat mindjárt Kas
sára rabokért közülök be is küldöttek. Nem tudhatom, Galam
bos urammal elküldött katonák eselekedték-e vagy mások, mi
vel az mint Kdnek megírtam, azok is arra felé küldettek. Xagy 
bodulást mond az Tiszán túl Várnay a minapi Bakos Mihá- 
lyon történt példa és az töröknek az miskolczi kurucznékon 
elkövetett dolgai miatt, igen felindult állapottal van az egész
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vitézlő rend, úgy hogy el is indultak volt egynéhány százan 
Eger alá próbálni, ha Orczinevű hadnagya Szűcs János uram
nak, kit ugyanezen dolognak orvoslására expediáltam vala se
regestül és más zászlók alá tartozó katonákkal is Telegdrűl 
(útban ne találja őket) és ezen írásom s abban való intésem, 
fenyegetődzésem meg nem tartóztatta s térítette volna őket; 
ugyan Harsányi volt azon katonákkal (ki is aligha anyját Pethő 
Eerencz oblatióira való nézve Ónodban nem küldötte, nem 
mervén az törökök miá kinn az falukon szerencséltetni), én 
lehetetlenségnek láthatom, hogy vissza is ne adják az kölcsönt, 
csak mig reájok akadnak, ki is ha megtörténhetik, Istenért 
kérem az mi kegyelmes urunkat, Kd által praeveniálja az 
fényes portán, hogy közönségesen mindnyájunknak valami 
megbántódásunk ne legyen. Nem akartam uram ezt is Kdtűl 
eltitkolnom, hogy Szalánczi Ferenczet a hadnagyot egy lengyel 
ur Lengyelország széliben hivatta és harmad napok alatt vele 
tractálván, ajándékozódott, ki is mire való legyen, nem tudha
tom, de első alkalmatossággal is vele szemben lévén, ha mi 
olyan leszen tőle kitanulni s egyszersmind orvosolni el nem 
mulatom. Az mi kegyelmes urunknak ő ngának szóló levele
met én is recommendálván Kd jóakaratjában, kívánom, levelem 
találja jó egészségben uram kegyelmedet. Mező-Gyán, die 14. 
octobris 1680.

Kd kész szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az kapitia felől is emlékezett Kd levelében, 
de hogy ki akartunk jönni Somlyóról, Keczer uram nekünk 
Kd szavával úgy emlékezett, hogy már Nemessányi uram ren
deltetett Ruszkay uram helyében, kinek expeditiója alkalma
tosságával, ha mi szükséges credentia vagy egyéb levelek kí
vántainak, minthogy a pecsét oda bé vagyon, onnét illendő 
expediálni, nem illendő lévén az, hogy az német ujabb-ujabb 
pecséttel éljen. Nekem s másoknak is tetszik Nemessányi uram 
alkalmatos is lesz arra az szükségre. Az mi penig az Absolon 
uramnak küldendő credentiát illeti, minthogy már régen ment 
el és micsoda determinatióban maradnak az francziai dolgok, 
azt sem tudják, azért szükségesnek azt sem látják ; másképen
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én kész volnék, de ezeknek dissensusával s akaratjok ellen én 
sem cselekedhetem, egyébiránt is az eddig való segítségen nem 
igen kapnak.

lm  az Tiszán túl való lovas tisztektül micsoda levelem 
érkezett, Kdnek elküldöttem. szinte levelem elvégezése után ez 
órában hozták; az mint látom, még akkor az Bakoson s mis- 
kolczi kurucznékon történt dolgokat nem tudták.

C. 1680. o k t. 17.

Kdnek mint kedves uramnak bátyámnak ajánlom kész 
szolgálatomat.

Talán illetlen is az mi kegyelmes urunk ő nga méltósá- 
gos füleit annyi Írásommal terhelnem; de mivel ő ngához való 
alázatos kötelességemet tudom egyszersmind bizodalmamot is, 
a vitt reá, hogy ő ngának oly bőven irtani, melyekben is letött 
dolgokat, hogy reiteráljak szükségesnek nem láttam. Volanter 
in inclusis Kdnek azt megküldvén, melynek alkalmatosságával 
Kdhez, mint bizodalmas uramhoz s kedves atyámfiához egészen 
bízván, úgy hiszem az én kegyelmes uram ő nga előtt s más 
főrendek előtt is az én személyemet s nemzetiségemet is igye
kezik respectusban hozni s aziránt különbséget is tenni az sze
mélyek között, kinek is küsebbségével s megcsorbításával, hogy 
sem valamit cselekedjem, készebb leszek életemet is elfogyat
nom. Ha mi oly sinistra informátiókkal terhelik az mi kegyel
mes urunkat ő ngát az debreczeniek az ott való bíró megplá- 
gáltatása iránt, kérem az ne aprehendáltassék, kiben meg is 
nyugodtam, nem aprehendáltatik, másképen is admoneáltatván 
már Ketektűl az mi irántunk való accomodatiójok felől, kit 
hogy elmulattak az az oka kicsiny büntetésének. Az hírek felől 
is írtam az mi kegyelmes urunk ő ngának, mindazáltal Monaki 
Harsányi uramnak és Bakos Mihály felverése s gyalogi Eger
ben való vitetések alkalmatosságával, az kik ma is raboskod
nak azok mit írjanak, kit nekem az végbeli tisztek küldöttek, 
azt is uram Kdnek elküldöttem; ezelőtt való napokban is pe
ni g egynéhány rendbeli leveleket küldvén uram Kdnek, várom
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azokra s erre való válaszát is Kdnek. Kívánván mostani Írásom 
is találja szerencsés órában s jó egészségben Kdét. Újfalu die 
17, octobris 1680.

Kd igaz Szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre.

P. S. Megláthatja uram Kd az miskolcziak levelébül 
mindenekfelett mit aprekendált az vitézlő Rend, midőn ilyet 
hallott az mely kurucz felesége hitt levele mellett etc. etc.

CI. 1680. o c t. 24.

Ajánlom uram stb.
Kegyelmes urunknak ő ngának az ide ki fennforgó dol

goknak folyamatjárúl mit Írtam im incluse et volanter hagy- 
váu uram Kd kezéhez küldöttem, kit is megolvasván arrúl való 
Írásomat nem Ítélem Kdhez szükségesnek lenni. Kérem csak 
azon uram Kdét, Szenczi uramat ha lehet hova hamarébh siet
tesse s lehessen kijövetele Kd assistentiája által is. Azonban 
hogy urunkat ő ngát ekkoráig hamarább levelemmel nem ér
tethettem, nem egyéb oka, hanem hatod napja immár szokott 
nyavalyám lévén másképen is az forró hideglelés miatt az ágy 
fenekét nyomván csak ezen leveleimnek Íratására is nehezen 
voltam alkalmatos, Kérem azért uram Kdét ő nga méltóságos 
tekinteti előtt Kd által legyen alázatos helyes mentségem és 
az én irántam való dolgoknak promotiója. Továbbá ne nehez
telje édes uram Kd, ezen Fridelius János eperjesi doctor uram 
(urunknak ő ngának szóló levelét is) ki is másképen is igen 
emberséges ember lévén nékem sok hasznomra vagyon praesen- 
tálni. Ha mi dolgok ezután történnek is mind urunk ő nga s 
mind Kd részéről való tudósításomat el nem mulatom. Kíván
ván mostani alázatos írásom is tanálja szerencsés, boldog órá
ban. Datum Tállya die 24. octobris anno 1680.

Kd kész szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az rövid irásrúl uram Kdét követem.
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CIL 1680. noY. 7.

Ajánlom uram Kdnek szolgálatomat.
Sorostélyrúl 26. octobris költ Kd levelét igen kedvessen 

vettem ; abban való tudósítását, rólam való el nem feletkezését, 
és bogy az én egynéhány rendbeli leveleimet jó ajánlása szerint 
az dolgoknak kamarébb való orvoslásáért késedelem nélkül 
urunkkal ő ngával közleni, és ő ngával az fényes portán orvo- 
soltatni nem neheztelte; Isten érette Kdét megáldja, én is vé
kony tehetségem szerint megszolgálni el nem mulatom. Értem 
uram Kd levelébűl magának is Kdnek, de gyermekének is be
tegeskedéseket ; Isten Keteket gyógyítsa meg s hova hamarább 
jó egészségét adja meg. Tagadhatatlan dolog, hogy bizony én 
sem dicsekedbetem egészségemmel; mert az gyomrom egészen 
megveszett volt, úgy hogy semmit sem emészthettem; de már 
Istennek hála az orvosságokkal való élés után valamennyire 
jobban vagyok'; mindazáltal az erőtelenség csakugyan meg 
lévén bennem, ezen levelemet is magam kezemmel nem Írhat
tam, kirűl is Kdét becsülettel követem. Urunknak irt levelem
ben feltött dolgokat nem Ítélem szükségesnek, hogy referál
jam, mivel úgy gondolom,nem leszen Kdtűl eltitkolva: recom- 
mendálom azért urunknak ő ngának szóló levelemet. Az fényes 
portára szóló levelem páriáját innen az Tiszán való földrül 
expediálván, tudja Isten nem bátorkodhattam debreczeni pos
tára, vagy más parasztemberre bíznom, félvén attúl, német ke
zében esik; várok bizonyosabb alkalmatosságot, avagy hogy 
talám az armisticium alkalmatosságával közelyebb esketem 
Ketekhez (mely is még in suspenso lévén semmi determinatió- 
ban nem vétetődött) kész lészek megküldenem; noha én uram 
jól reá emlékezvén Kd szavaira, a szerint kívántam azt az Írást 
megiratnom, és kivált az armisticium dolga végett. Maurocor- 
datus uram levelét tudja Isten fel nem tanáltathatom, eléggé 
haragszom Jánokira, annak continentiája az, mint jő eszemben 
egyébb nem volt, hanem igen ajánló levél volt s egyszersmind 
biztató is, hogy már az fényes porta az muszkával való dolgát 
elvégezvén, nem lehet egyébb reflexiója az mi dolgainkon kívül.
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Azonban az mely levelérűl emlékezik Kel Marcliio uramnak, 
kit Fajgel uram hozott vala, azt uram nem maga irta vala 
Marchio uram nekem, hanem Fajgel urammal irattattá s vala 
mint hiszi azt Akakia uram ; de ha igazat akar mondani Faj
gel uram, másképpen szemére is térne; de az septemberi ter
minus a mellett való sok biztatások s abban legkissebbiknek 
be nem teljesítése meg volt, s ezután is megválik mint leszen. 
Én jó lelkemre irom, noha igen exaggerálja Fajgel uram az 
némettel való trac tá t; de az két nemzet között nem tudom mi
csoda különbséget kellene tennem: roszszul tanulta ki ő 
keme az császár mire condescendálna, s mire nem; mert az 
Szalai uram által való válasznak most bizony emlékezeti sin
csen : úgy látom találkoztak eleitűi fogvást s találkoznak, mind 
gallizati s mind germanizati; én conscientiose Somlyón megje
lentettem, mibe legyenek az dolgok: örömesb bizony ennyi buj- 
dosásom után az állandóbb és közelébb való úthoz nyúlnék "• 
ehez is pedig nem különben ; hanem az fényes portának annu-

I entiájával s contentumával és az mi kegyelmes urunk hírével 
nyúlnék. Fajgel uram Írását uram Kdnek visszaküldöttem, és 
az Semsei Zsigmond s Gulyásék leveleit is, kikből megtapasz
talja : nem az én engedelmemből cselekedték az eb fiai és hogy 
Kökény esdi uram rabságának Yajda László uramat adják 
okul. Az egri tömlöczbűl az Miskolczrúl elvitt kurucznék egy 
gyalog hadnagynén és két gyermeken kívül megszabadultak, 
az többit úgy hallom az Bakos hajdúival levitték: és az egri 
török az oda tartozó sanczoltságokban az kurucznak szabados 
járását erőssen tilalmazza. Kdét uram azért kérem ezen dol
goknak megorvoslását ne hadja felejteni. Éltesse Isten Kdét. 
Datum Thallya die 7. Octobris Anno 1680.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

C ili. 168Ó. nov. 18.

Ajánlom Kdnek szolgálatomat.
Már alkalmas üdeje Kdnek semmi levelét nem vehet

tem ; mindazáltal akarván atyafiságos Kdliez való kötelessé
gemnek megfelelnem, én most is az mi kegyelmes urunknak ő
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Ligának s Kdnek is kívántam rövideden Írnom, micsoda dolog 
végett, penig inclusive volanter Kd kezéhez dirigálván, nem 
szükség reiterálnom. Másképen is már ezentúl én is Isten jó
voltából Ugocsa vármegyében Szőlősre szállván, kívánom bizo
nyosabb alkalmatossággal Kdét tudósítanom s in synceritate 
mindeneket Kdnek megírnom, annyival is inkább, hogy már 
Szenczi iramot útban hallom s vele beszéllhetek és a dolgokat 
is megérthetem, de most inkábbára csak szerencsére küldvén 
leveleimet. Kívánom etc. Miszloka die 18. novembris 1680.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. lm  az német generális is mit Írjon az püspöknek 
pro informatione, Kdnek párját megküldöttem, kibűi is meg
láthatja, hogy mind az francziátúl s mind penig az töröktűi fél, 
és az mire condescendált, nolens quam volens cselekedte 
inkább.

GIV. 1680. dec. 3.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Az Isten irgalmát sem vártam uram jobban mint az Gé- 

czi és Szenczi uraimék érkezését ez elmúlt hetek forgásiban 
avagy ha csak azért is az oly dolgokról, kiket vagy levélre nem 
bizhatni, vagy papirosra circumstantialiter le sem tehetni, 
újabban is informálhassam Kdét, de az mint securitásokért 
Deák Ferenczet Tályárúl expediáltam vala, hogy hozzám ki
sérje őket, ugyan az ő leveléből s Pelei uram nekie irt inclu- 
sájábúl értém Szalai uramat nem tudom micsoda dolgáért Vér 
György uram Csehben megarestáltatta volna, kiben is mint 
nem tudom dologban, és hogy Küköllő iránt való reménysé
gemben is igen megfogyatkoztam, perplexissimus s felettébb 
conturbatus vagyok; remélvén mindazáltal közel lévén már az 
mi kegyelmes urunk birodalmához mind egyben s mind más
ban inkább világosittathatom, azt most azért abban hagyom 
En uram az frigy megcsinálását sokféle difficultásokkal és idő- 
vontatásokkal usque 15. Novembris akkor subscribáltatnom az
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generálissal, és én is 17. mensis eiusdem publicáltatnom azért 
hallasztottam, hogy az mint Kd Somlyón biztatott, hogy urunk 
mihent udvarhoz érkeztek, sietve elküld azon dolog végett az 
fényes portára; reménlettem az portai válaszról értett Kd, és 
minthogy javallottá azt is, Budáról ha lehet várjam meg az 
választ, várakoztam azután is ; kivel is ugyan tempestive érke
zett meg emberem; de abban semmit sem emlékezik az frigy 
dolgáról, hanem csak biztat és mindenekben recommendál az 
fényes portán, és hogy az kapitiha szolgájával maga bizonyos 
diván czauzát küldette e l; izente ugyan az én hozzám járni 
szokott Memhet aga nevű török, hogy ő néki parancsolt az ve
zér, mihent megérkeznék az czauz, ötét küldi hozzám az portai 
dolgokkal, kirűl én is tettem már dispositiót Túron. Szatmár 
vármegyét azért is választottam, hogy mind securitásom lehes
sen s mind az oly követségek, közelebb lévén az török földé
hez, inkább jártathassanak. Kérem azért Istenért is uram Kdét 
ily közel lévén már Huszthoz, ne restellje az tudósítást s em
berei jártatását, és tudósítson mind az portai dolgokról, s 
mind ha Absolontól jött volna mi levele; ám Karácsony is 
közelget, ez két-három holnap is észre sem veszszük, hogy el
múlik ; én bizony magam ajánlásának szavának embere kívá
nok lennem; csak ne fogyatkozzam meg az médiumokban, és 
ne csak reményljünk, hanem lássunk is már valamit; egyéb
iránt hamég sem, átok alá adván magát Ketek, lelke ellen volna 
az tovább való biztatás. Látom ugyan, az német igen fél és 
valóban sarkalnak, avagy legközelebb az tegnap viszszabocsát- 
tatott német követ ugyanaz generális adjutantja által s abból 
reményiem, érzik az bűzt, s nem haladhatnak tovább az dol
gok. Yolna is secretioribus is az miket tanultam miolta Kdtűl 
elváltam, az melyekrűl Kdét tudósíthatnám, de várom Szen- 
czit, s általa avagy más meghitt embere által Kdnek semmit 
sem titkolok el, bona conscientia irom Kdnek. Kérem azért ne 
késleltessse. Faj gél uramnak mit Írtam, azt nem reiterálom, 
tudom közli Kddel. Kérem mint bizodalmas uramat Kdét, ne 
neheztelje kibocsátani hozzám ; és ha az szükség úgy kívánj a? 
hadd élhessek azon matériában Kd gráfiája által szolgálatá
val ; minthogy nekem olyan dologban nem mindenkor leszen 
módom.
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Panaszolhatok méltán az debreczeniekre is iterato Kel
nek. Diószegen létemben az mely budai vezér követje volt 
nálam, az által assecuráltam vala, bogy azokrúl az dolgokról 
melyekkel Bagamérban érkezett vala az püspök, bizonyos 
debreczeni emberek által tudósítom, az minthogy két tanács
beli embert hivatván akkori utamban Biharra, kezekben adtam 
az leveleket megeskettetvén. De ők ebül járván el benne, leve
lemet el nem küldték; és az mely postát Buda felé küldött 
vala az biró, azzal azt bazudtatta, nem adott az vezér választ, 
mert otthon nem volt, az eszéki hidak látására ment volt. Most 
mentem már végire, nehézségképen izenvén az tiha, miért hogy 
Ígéretem szerint nem tudósítottam az akkori dolgokrúl az ve
zért. Többet ezúttal uram Kdét nem terhelem, hanem Isten 
oltalmában ajánlván maradok Yári 3. Decembris 1680.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

lm  a fővezérnek irt levélnek páriáját is elküldtem, kirűl 
emlékezett vala Kd.

CV. 1680. dec.  4.

Mint jóakaró bizodalmas uramnak, bátyámnak ajánlom 
Kdnek kötelességgel való szolgálatomat.

Tegnapi napon Isten jóvoltából ide az quártélyban be- 
szállván, mind urunkat ő ngát s mind Kdét uram némely bizo
nyos dolgokról kívánván tudósítanom, leveleimet kuszti kapi
tány uram dexteritására bíztam, requirálván ő Kernét s egy
szersmind kérvén azon, hova hamarébb küldje s szolgáltassa 
Kd kezéhez, mivel pediglen Isten jóvoltából immár én is köze
lebb lévén Máramaroskoz, mindennemű szükséges dolgokról 
való tudósításban jobb módja lehet; el is hiszem, uram Kd ez
után gyakrabban, semhogy eddig, atyafiságos szereteti szerint 
való tudósításával értetni méltóztatik. Szegény Petróczi Miklós 
uramnak micsoda véletlen s reméntelen casussal esett halála, 
ezen includált Monachi István informati ójából circum stantia- 
liter megértheti uram Kd. Továbbá tegnapi napon expediáit
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leveleimben megfeledkeztem vala uram Kdét errűl is tudósíta
nom : mióta Somlyóról kijöttem s Kdtül elváltam, Esterház 
Pál uramnak öt vagy liat rendbeli leveleit is vettem, kikben ő 
keme hazám s nemzetemhez való igaz szeretetemre kér azon 
kiváltképpen való nagy dolgokat akarván értésemre adni, bizo
nyos meghitt emberemet expediáljam ő kéméhez, melyet már 
most az frigynek publicálásához képest is semmiképpen nem 
denegálhatván, Radios András uramat az püspök viszszamene- 
tele alkalmatosságával elküldöttem Szentére, kivált a végre 
pedig, hogy az ő keme és az érsek assistentiája által udvartól 
passust szerezhetvén, Mária nénémet, Esterházné asszonyomat 
és az húgomat Ungvárig ez mostani armistitium alkalmatossá
gával s Ungvárról pedig ide kísértethetném. Ha mi dolgok pe
dig ezután interveniálnak, azokról való tudósításomat is Kdhez 
uram el nem mulatom s legközelebb pedig Írhatom uram Kd- 
nek azt is, kit majd hasonlíthatni szegény Petróczi Miklós 
uram casusához; ugyan az tegnapi napon ezen Bereg várme
gyei vicze ispán Kisfaludi György uram más becsületes ren
dekkel együtt vacsorán nálam lévén kevés mulatásban s azon 
becsületes emberekkel együtt kimenvén tőlem, lovára ülvén az 
ló elragadta s annyira megesett, hogy aligha virradtját éri, mi
vel az mint más becsületes emberek referálják, az fülein jár ki 
az vér. Éltesse Isten uram Kdét jó egészségben. Datum ex 
oppido Vári, die 4. Decembris anno 1680.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CVI. 1680. dec.  17.

Ajánlom stb.
9 praesentis Sorostélyról küldött levelét Kdnek tegnap 

ettem becsülettel, melyből is értem három rendbeli levelemet 
vette volna Kd, és hogy ha azokra minden részeiben felelne 
offendálódnám vélle, kiben is noha (Kdre panaszom nem lehet) 
nékem gyakran részem vagyon, de azt patienter szenvedtem 
eleitűi fogvást és hogy ha mindeneknek contentuma szerint az 
dolgok ide ki nem folyhatnak, arról nem tehetek, ily nagy or-
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szagos és sokféle akadályokkal teljes állapotokban megpróbál
hatná annál nagyobb experentiáju s még értebb elméjű ember 
is, minthogy ezekben az dolgokban nem elég csak az tanács
adás, ha az ahboz tartózható requisitumok s alkalmatosságok 
ki nem szolgáltathatnak és meg kell azt is vallani plus vident 
oculi, quam oculus, itt pedig az ember szükségét is bizony nem 
tagadhatjuk, ha számmal elegen vagyunk is. Az armistitium 
mit fog használni s mit nem azt az következő idők bizonyitják 
meg, azt legalább tudom s lelkem szerint tehetek róla bizony
ságot, hogy a nélkül ez az magyarság az kivánt ideig nem con- 
serváltathatott és én is Somlyón tött szómnak embere nem 
lehetek vala, úgy látom akár legyen s akár ne frigy az két fél 
között de az török egyaráDt hordja őket az kit hol kaphat, 
megválik mindazáltal, mit hoznak az követek. Egerbűl, tudó
sítani Kdét el nem mulatom. Hogy az német udvart senki ma
gyar még meg nem csalhatta, annak én is consentiálok és ma
gamnak is aziránt nem hizelkedhetem, de hogy ottan ottan reá 
vettük, avagy legközelyebb az elmúlt nyári actiók bizonyitják. 
Látom uram Kd Szeghalmi uram kijövetelivel való biztatását 
kit is adjon Isten, csak legyen, hamar és in tempore. Az inclu- 
dált éneket Kdnek megszolgálom, de nem tanálták igazán le
tenni az conceptusokat. Én uram hogy az mi kegyelmes urunk 
birodalmára senki be ne menjen erősen meghattam az hadak
nak, ha ki ellenkezőt cselekednék Fráter István uram vigyáz- 
tasson és fogassa meg, csuportos nem cselekeszi, kiküldvén 
kezemhez ő keine bizony elveszi büntetését. Szerencsémnek 
tartanám, ha valamely fris halakkal uraméknak s Reteknek 
kedveskedhetném, de még eddig szűkén volt közöttünk. Adja 
Isten stb. Költ Váriban 17. de ez. 1680.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Az küküllővári dolgot recommendálom tovább is uram 
Kdnek legyen hathatós eszköz az mi kegyelmes urunk s aszszo- 
nyunk előtt, én bezzeg nem úgy biztam Somlyón és meg kell 
vallani az szolga is ott szolgálhat szívesebben, az hol accom
modati ója vagyon, szabad ő nga mind velem s mind az 
többivel.

10*
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CVIL 1680. de ez. 20.

Ajánlom stb.
Semmi újságról most Kdnek nem irhatok, de akarván 

megfelelnem Kdhez való kötelességemnek ez egynéhány szóval 
írnom kívántam adja Isten stb.

Radios uram sem téré meg, onnan felyül sem érthettem 
már jó ideje semmit is, de óránkint várok ujabb-ujabb híreket. 
I t t  mi valóban megfelesedtünk nem lévén maradások az felsőbb 
vármegyékben, mit írjon nekem egyik zászlótartóm Frater Ist
ván uramot kértem küldje meg Kdnek, másonnan is tesznek 
intimátiókat vigyázzak magamra, kit eddig sem mulattam el. 
Én az innep negyednapjára várnám Szenczy uramot kérem ne 
késleltesse azután mind máshova szállanék és ujesztendőig az 
frigy dolga is elválik miben marad, kiben úgy hallom sokféle 
vélekedésben voltak az emberek, de megfelelek én magamért 
akár holott is ; gyalázatra való materia micsoda híreket folytat
nak oda be, én mit írtam volna az fejedelemről s aszszonyunk- 
rúl az érseknek, igazán nincs az olyan embernek egyéb dolga. 
Bizony nem az becstelenséget, de az virgát is megérdemleném 
ha olyan szókkal s mocskolódásokkal gyaláznám mind maga- 
mot s mind másokat. Inventiót eleget tanálhatnak az emberek 
és mester is az ördög, hogy veszekedésre s discussióra való al
kalmatosságot szolgáltathasson. De errftl ennyit sem kellett 
volna írnom. Ajánlom stb. Költ Váriban 20. decz. 1680.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CVIII. 1680. decz.  23.

Ajánlom uram Kdnek stb.
Tegnap szolgámat indítván be udvarhoz valamely borok

kal, kik között Kdnek is küldöttem. Nem volt mirűl Kdnek 
Írnom, hanem Wesselényi Pál uramnak az quártélyokban Ugo- 
csában való beszállásárúi vévén tudósítását, arról Kdét érteibe-
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tem, tálcáin vagyon hat század magával, az kikkel érkezhetett. 
Még mind Egerben küldött követem, s mind az felföldre kül
dött szolgáim oda vannak; hanem az budai vezér levelét vet
tem, kikre is in specie elküldöttem, kérvén bizodalmasan küldje 
viszsza, minthogy én az olyan leveleket, avagy csak hogy viszsza 
ne hozassék, az mit egyszer Írnak meg szoktam tartani. Az 
mely kapitiha leveléről emlékezik, azt én még ekkoráig nem 
láttam, hanem ha Erdély felé dirigálta volna az nagyobb bá
torságnak kedvéért is, kérem Kdét tudósítson mindenekrűl, 
maradok ezzel Váriban 23. decz. 1680.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CIX. 1680. decz.  25.

Mint kedves bátyám stb.
Kívánván, Isten ez szentséges innepnapokat stb.
Akarám uram Kdét az occurentiak szerint gyakorlatos

sággal tudósítanom im mostan is Harsányi György levelét 
Kdnek megküldöttem, melyből is mit írjon megértheti. Az bu
dai vezér, egri basa nekem elég szép leveleket Írnak s eléggé 
ajánlják magokat; de ezalatt is az alattokvalók, az kiket köz- 
zőlünk hol kaphatnak csakugyan ölik, vágják, fogják, s egyéb 
alkalmatlanságoktól sem szűnnek, kiből is nincs mi jót remél
nünk, ha meg nem orvosoltatik. Kdnek én uram semmi egyéb 
új hirt nem irhatok, hanem Szathmárban s Ecsedben az tisz
tek s közönségesen az német praesidiumok változnak uj esz
tendőre. Szatmárit gróf Serényi leszen az commendans, Kálió
ban pedig Amenzagha. Azonban, hogy az égi jelek vannak 
kik is elhiszem Ketektől láttatnak, melyek után mi következik 
Isten ő felsége titkában áll. Datum Vári die 25. decz. 1680.

Kd kész szolgája, öcscse
Gr. Theököly Imre in. p.
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É h e z  m ellékelve k ü lö n  la p o n :

P. S. Nem akartam elmulatnom, hogy ide való mostani 
dolgokról is Kdét nem tudósítottam volna, melyeket kérem 
mennél kamarébb adja értésére gróf uramnak ő ngáuak. Mivel 
general Caprara uramnak nagy készülettel Szatmár felé való 
menetelét látom, azért nem ártana vigyázásban volna Ketek, 
mert Késmárkról, Bártfáról, Szebenbűl az nemességet leho
zatta, Lőcsérül s Eperjesiül is nagyobb részét az kiket Patak 
felé mindenestül lassan-lassan szivárogtatja. Kassán is hallom 
keveset bágy, mind magával elviszi. Ma negyed napja, hogy 
Kassáról 12 szekérrel kivittek kapát, ásót, taligát, derék ágyók 
alá való kerekeket, künóczot, puskaport, golyóbist, Czekbázban 
pedig még 15 szekér üresen lévén, azokat is rakják, bizonyo
san ugyan nem tudom, mivel de gondolnám nem mással, muni- 
tiókkal azokat is megrakják. Nem legalább való tisztekkel be
szélgettem s tudakoztam, miért oly készülettel megyen alá, ki 
azt mondta,hogy fejedelem aszszony *) mivel nem akarja az prae- 
sidiumot bevenni, azt akarja compescalni, ki mondja hogy 
Saffemberk mivel Szatmár kétszer is rebellált és különben ki 
sem, azért azt akarja compescalni, ki mondja, hogy az egész 
végbelyekben az praesidiumokat akarja megváltoztatni, de azok 
közben, hogy valami non putarem ne érné gróf uramat ő ngát 
vagy Keteket. Nem ártana az vigyázás. General Caprara ugyan 
az innepeket vagy Patakon vagy Tokajban akarja tölteni.

CX. 1680. 27. d e c e m b r i s .

Ajánlom mint kedves bátyám uramnak Kdnek kész kö
telességgel való szolgálatomat, kívánván Isten az közelitő uj 
esztendőnek minden részeit tegye szerencséssé és boldoggá 
Kdnek.

Sorostélyról 20. praesentis költ Kd levelét igen kedvesen 
vévén, örömmel értem az jó hireket. Faj gél uramnak Kd en- 
gedelmébűl való kijövetelit minden órán szívesen várom ; kinek

*) Z riny i Ilona.
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alkalmatosságával, ka mi oly uj liirei lesznek, —• elhiszem atya- 
fiságos hozzám való jó akaratjából, azokról tudósítani méltóz- 
tatik. Kdnek uram én semmi egyébb uj híreket nem irhatok, 
hanem nékem az német szándékárúi miket Írjanak, his inclu
sis megküldöttem, melyekre nézve is éjjel és nappal szoros 
vigyázással lévén mindenfelé az, mint csak tollúnk lehet; s az 
mire érkezhetünk az ő fölsége földét eléggé éljük. Tovább pe
dig ha micsoda oly dolgok interveniálnak, azokról való tudósí
tásomat Kdliez uram el nem mulatom. Éltesse s tartsa Isten 
etc. Datum ex oppido Vári die 27. Febris Anno 1680.

Kd kész szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Az kapitiha szolgája tegnap érkezett; elküldéin azon 
leveleket is Kdnek.

CXI. 1680. ultima d e c e m b r i s .

Ajánlom uram etc.
Kd minapi Írásához képest én minden nap vártam az 

olta Faj gél uramot, és az általa küldendő jó híreket; ki is hogy 
elkésett, nem tudom mire vélni. lm  újságul valamely Írásokat 
küldöttem K dnek; Kassáról s Eperjesről Írják jóakaróink- 
Szaporodnak s láttatnak mindenfelé az égi jegyek, mert hato
dik hetiben jár, hogy Ratisbona felett az ég két felé nyilván 
nagy csattogással, egy tüzes golyóbis látszott, hogy leesett 
volna az város közepire s azzal hirtelen eltűnt. Az német gene 
ralis bement tegnapelőtt Kállóban 12 század magával, három 
száza lovas, az többi gyalog. Bizonyos lövő szerszámot is akart 
hozni magával, de meg abban hagyta. Gróf Serényi is itt ment 
el másfél ezer gyaloggal, Boros Miklós és Fekete István 
uraraék quártélyán hált egy-egy éjjel úgy mint Jenőn és Nagy 
s Kis-Arban. Beszterczebányárúl Írja egy jóakaróm, hogy az 
franczia már declaratus ellensége az imperiumnak, az Hollan
dusok is egyetértnek vélle, kit bizonyít egy brandenburgumi
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elector tartományából érkezett officir is, ki is Lengyelországon 
jött által Lyublyóra ki, s onnét eddig az én katonáimmal. Öt 
hete bogy onnét eljött szolgálatot keresvén itt nállam. Beszéli 
azt is, valóban fogadják az örökös tartományokban az ő felsége 
részéről az hadakat, és az imperium is készül az Gallus ellen; 
az több electorok mindnyájan egyetértenek ellene és midőn 
követjök által megizenték volna akaratjokat, azt felelte volna 
az király: plures hostes, plures victoriae. Az Brandeburgus 
még neutrális, három herczegséggel kínálná az német császár^ 
és hogy az imperium, s az maga hadait alá adná, de még nem 
resolválta magát. Ezeket elhittem, világosabban irta meg Kd- 
nek Absolon. Elhittem, ha érkezik az püspökkel és Esterliáz 
uramhoz felküldött emberim közül valaki, többet hoz ezeknél. 
Esterház Pál uram is nagy suspicióban kezd lenni az mint né
kem Írják, és nehezen kerüli el, hogy meg ne fogják. Isten 
Kddel. Beregszász ultima decemb. 1680.

Kd atyafia szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

CX II. 1681. j a n .  4.

Ajánlom kész szolgálatomat Kdnek.
27. Decembris költ levelét Kdnek vettem, tudósítását 

megszolgálom. Minthogy Kd Írásához képest Eájgel uramékat 
minden órában várhatom és innét is oly újságom, kirűl Kdét e 
napokban nem tudósítottam volna, halasztóm azért akkorra az 
bővebb Írást. lm  micsoda híreket Írjon nekem az lyublyai 
Posztarozta, Kdnek elküldöttem, de azokról többet tud Kd, 
elhittem. Az mi az kapitiha dolgát illeti, én uram bizony még 
hogy Somlyóról eljöttem vala,' akkor Írtam volt meg mind 
Buszkainak s mind Suslát uramnak, hogy más kapitihát is 
ugyan megneveztem, hogy Nemessányit fogják elküldeni, hogy 
megváltozott az az akkori dispositio; magam sem tudom, mire 
vélni, ha kicsiny pecsétek alatt illendő lesz vagy lenne az cre
dentia, azt készek volnánk megküldeni, instructiót pedig ott
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vehet jobban kapitika uram, mintsem errűl, azért Kd tudósí
tását elvárom és maradok Vári, 4. Jan. 1681.

Ajánlom Kdnek köteles szolgálatomat.
Octava praesentes költ Kd levelét tegnapi napon vettem 

minthogy Faj gél uram is szinte induló félben vagyon, az arra 
való választ halasztóm ő keine által, másképen is vagyok oly 
reménségben, Keczer uram Kdhez érkezvén és referálván, itt 
az dolgokat micsoda terminusokban háttá, vélekedésében csa- 
lattatik Kd, és bizony nem is szabhatom magamra némely ré
szét Kd írásának. Isten s az idő megmutatja, hogy én avagy 
csak mostani kemény Írását urunknak nem érdemlettem, és 
hogy hitel nélkül akármely jó indulatú és szolgálatra való 
szolga is vagy alkalmatlanná tétetődik vagy egészen confundá- 
lódik; melynek magyarázatát mégis Faj gél uramra halaszt- 
ván. Ajánlom ezzel magamat Kd megísmért grátiájában s 
atyafiságában, s maradok Vári 15. januarii 1681.

Ajánlom uram Kdnek kész kötelességgel való szolgála
tomat !

Kd egynéhány rendbeli Írása szerint uram én Faj gél 
uramat igen szívesen és régulta várom s hogy érkezése eny- 
nyire haladott, azt mire vélni nem tudhatom; mindazáltal re
méltem, talám valami oly szükséges dolgokra nézve kelletett ő 
kémének ennyire késni, de akármint lőtt, én azon igen búsú- 
lok, mivel Lengyelországban is az dolgokat ez iránt kivált
képpen való kárommal, úgy az mint kivántatnék, nem folytat-

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CX III. 1681. j a n .  15.

Kd kész szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXIV. 1681. j a n .  16.
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hatom; hallván ugyan ő kémének útban való létét, érkezését 
csak alig várom. Kelnek uram én semmi egyéb oly hirt nem 
irhatok, hanem ez napokban értettem, hogy az püspök immár 
onnan félj ül megtérvén, útban volna; ele azt sem tudom bizo
nyos légyen-e vagy se, kirűl mihelyt valami bizonyost hallha
tok, arrúl való tudósításomat éjjel nappal Kdhez el nem mu
latom Az egri pasa pedig nékem mit Írjon, im in specie Kdnek 
megküldöttem, melybűi is elméjeket megértheti. Bizonyos 
emberem előtt, úgy mint Bálint deák uram jelenlétében pedig 
az egész déványos urakkal együtt resolválta egészen arra 
magát, készebbek lesznek Egret pusztán hagyni vagy pedig 
magokat egy lábig levágatni, hogysem azon földön való quar- 
télyozásunkat többé megengedni, sőt csak keveses és csupor- 
tonként való járásokat s quartélyozásokat is felekezetünkbeli 
vitézeknek semmiképpen ott nem szenyvedik, melyekbűl is úgy 
látom, ők egyedül csak az magok jószágát oltalmazzák és hogy 
mindezek naponként való cselekedetekkel együtt és sok alkal
matlanság tételekkel az mostan fényes portárúi érkezett ka- 
pucsi basa által hozott dolgokkal egyenesen ellenkeznek, kik
ből is (ha meg nem orvosoltatik), nincs mi jót remélnünk 
mind ennyi időktől való szenyvedésünk után is. lm  valamely 
levelek is jővén kezemhez Keczer uram nénjének és SzalaiPál 
uram feleségének, azokat is uram Kd jóakaratjában ajánlom, 
kívánván levelem tanálja boldog és szerencsés órában. Datum 
ex oppido Vári, die 16. Januarij anno 1681.

Kd köteles szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Bálint deák uram által az egriek az német földen 
való quartélyozást igen javalják, de az is nem egyéb lehet, ha
nem hogy annyival is inkább magok jószágát oltalmazhassák.

P. S. Midőn szinte levelemet bépecsételni akarom vala, 
egy jóakarómtúl onnan félj ül érkezők levelem, tudósításom s 
ugyan szolgám Dobay Mátyás látta is in originali az levelet, 
kit Sáros vármegyének irt ő felsége, kiben és az több várme
gyéknek szóló levelekben is expresse felteszik, minthogy ő 
fölsége authoritása szerint ezen túl nemcsak az kuruezok 
ellen, de az török ellen is tartozik az vármegyéket oltalmazni
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s meg is oltalmazza; azért tudósítsák az vármegyék ő fölségét, 
az pacificatiótúl fogvást hány várasok s faluk hódul tanak meg 
és mennyi esztendőnként való adajok etc.
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CXV. 1681. j a n .  20.

Ajánlom uram Kdnek kész szolgálatomat.
9. Januárii Bogátrúl s 11. ejusdem Sorostélyrúl költ 

leveleit Kdnek becsülettel vettem ; Faj gél uraimék által való 
tudósítását Kdnek megszolgálom, annyival is inkább, ha az 
Absolon uram jövetelivei egy felől, s más felől az Vajda László 
uraméval az intervenientiákrúl méltóztatik tudósítani. Innen 
uram én Kdnek egyébb hirt nem irhatok, hanem hogy Petro- 
czy István uram meg érkezvén beszéli, az Dunán túl uj óbban 
hozzá fogtak volna az persecutióhoz, az inquisitiót is elkezdték 
vala már akkor Trencsin vármegyében, az mikor ő keme meg
indult Katzárúl, kik barátkoznak az kuruczokkal ? Hallom azt 
is Botyáni Christoph megholt volna és Ilyésházin sententia 
van, talám eddig exequálták is nyavalyást. Az felföldi dolgok- 
rúl nincs semmi hirem, sem B-adics András még meg nem ér
kezett. Az kapucsiboz is még oda embereim, mivel maga úgy 
kívánta; mivel bocsátja őket, Kedet tudósítom. Az Egri pasa 
levelét s izenetit e napokban meg küldtem Kdnek. Borsi Pált 
küldte vala bé Kassáról Wesselényi Pál uram Lengyelország
ban, ki is most érkezett m eg; beszéli akkor volt az királynál, 
midőn udvarhoz hozták liirét, hogy az török az mely határt 
csinált az lengyellel, azt ujobban elbontotta volna, ki miatt is 
nagy lárma volt az országban. Nekem is adja újabban ez 
király értésemre az mostani gyűlésre való bémenetelit embe
remnek az indigenatusság végett ne mulassam el, és minthogy 
Fajgel uramnak nincsen licentiája reá, Jánoki Zsigmondot 
fogom holnap meg indítanom, noha nekem Fajgel uram most 
szolgálhatott volna egyszer. Változók lévén pedig az idők, és 
ez mostani király is halandó ember lévén együtt ezután bottal 
üthetném és most kevesebb költségemben is telik. Minthogy 
pedig már egy hete, hogy AVesselényi Lászlóné aszszonyomat is 
elküldöttem és ő keme tudja minden oda bé való dolgaimat
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Kel által uram az mi kegyelmes urunkat és Kdét is kérem: 
ne legyen nehézségére se ő nagyságának, se Kdnek, ha már 
itt váratom meg az aszszonyt ő kémével; az alatt is pedig tudó
sítani méltóztassék; szabados lesz-e az Szigetre való he mene
tel az aszszonynak, és az ott való lakás, s onnét az hé menés 
is Lengyelországban az mikor akarja, tudhassam dolgait ha 
már oda fárasztom tovább is alkalmaztatnom. írhatom uram 
azt is Kdnek, hogy Harsányit sok alkalmatlan cselekedeti 
miatt meg fogattam, kirűl Kdét Szenczi uram által is tudósí
tottam vala, miket cselekedett, micsoda kimenetele lészen dol
gának, arrúl is tudósítani el nem mulatom. Én úgy tudtam, az 
Kapitiha leveleinek páriáit megküldtem vala Kdnek, kiket az 
szolgája hozott vala. Szóval semmit sem tudott mondani, igen 
értetlen legény; az leveleket most in originali küldtem e l; 
kérem küldje viszsza, minthogy gyakran kell doceálnom véllek. 
Ajánlom ezzel Isten oltalmában Kdét és maradok. Költ Vári
ban 20. januarii 1681.

Kd kész szolgája atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXVI. 1681. j a n .  23.

Ajánlom Kdnek kész szolgálatomat.
15. praesentis Szebenből költ levelét Kdnek 21 ejusdem 

becsülettel vettem, együtt az indusával, kire én is választ tévén, 
kérem szolgáltassa kezéhez Keczer uramnak. Értem uram Kd 
levelibűi három rendbeli leveleit is vette volna Absolon uram
nak, kiknek is continentiáj át örömmel értvén; adja Isten lehes
senek cum effectu és nem úgy mint eddig az onnan való biz
tatások. Kecsegével hogy gyakrabban nem kedveskedhetem, 
megbocsásson; bizony szűkén fogják ide ki is ; e napokban 
küldettem vala egy nehányat Kdnek. Bánya felé volt uram 
ugyan szándékom, de ott csak mi ideig sem élődhetnénk, azért 
abban kellett hagynom ; bizony itt sem subsistálhatunk, ha Kd 
nem parancsol Frater István és Vice ispán uraiméknak, ez 
frigy alatV’ne recipiálják az ide ki való szegénységet, kik is 
most akarják az gazdálkodástól magokat meg menteni, azután



TELEKI MIHÁLYHOZ. 157

ha innen elmegyünk ujóbban viszsza jőnek földekre. Komádi- 
búl Betune uramnak micsoda levelet irtunk inclusive az párt 
megküldöttem, ba mi oly solidum lett volna benne, bizony el 
nem titkoltam volna Ketektűl, de igazán mondják a z t: irj 
igazat s betörik az fejed; annál bizony el hiszem többet irt s 
izent Kd is Absolontúl, ugyan is csak szóval nem telik meg 
az hasunk. Az decretumot is ki mellett az püspök bocsátott, 
Szenczi uramtúl beküldtem vala, az somlyai gyűléskor jó lel- 
kemre irom nálunk nem volt, az mint meg is izentem vala, 
continentiáját pedig szóval Somlyón is meg mondottam vala. 
Adja Isten többször ne nevethessenek bennünket az diffiden- 
tiáért, melyben ha mi volt az somlyai gyűlés előtt részemrül, 
bizony nem volt ok nélkül; ott lehet az reális confidentia, az 
hol az személyek nem disgustáltatnak. Adja Isten levelem ta
nálja uram Kdét kedvesseivel együtt jó egészségben. Költ, 
Váriban 23. jan. 1681.

Kd kész szolgája atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

Radios uram és Várnai is az mint hallom útban van, 
mindennap várom; ezentúl bizonyos dologgal kivánom expe- 
diálnom mind Faj gél uramot mind pedig Szenczi uramot is.

CXVII. 1681. j a n .  23. e s t  ve fe l é .

Ajánlom uram Kdnek kész szolgálatomat.
Ez órában érkezvén Rozsnyóról és az Szepesbűl is vala

mely katonáim, azoktól értém, az mely német Szathmárbúl 
ki jött Saffenberkkel, felfelé Trencsén vármegyére takaródnak, 
és az kik másutt quartélyoznak is naponként szemlátomást 
kevessednek. Azonban Monoki uram Írja az Kanyakta mellől, 
hogy e napokban az bánya városok között egy nehány falut 
rablott volna el az török és Szt. Keresztet is az érsekvárosát. 
Az érsekujvári pedig több végházbeliekkel Szeredet verte fel 
s el is rablotta, sok lelket vitt el onnan; ez előtt ötöd nappal 
Szent Péterhez is gyülekezett volt kilenczszázig való; hova 
csapott vagy csak viszsza tért, még nem tudhatom. Szirák
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táján Miskolczon innen 8 kuruczot vágtak le, másutt kettőt, 
Berzétén egyet. Ezekrűl akartam uram Kdét kötelességem 
szerint tudósítanom és maradok. Vári 23. januarii 1681. 
estve felé.

Kd kész szolgája atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

CX V III. 1681. j a n .  24.

Mint kedves uramnak bátyámnak ajánlom kész szolgá
latomat Kdnek.

Akarám Kdét ez alkalmatossággal levelemmel látogat
nom, mely hogy szerencsés órában tanálja, szívesen kívánom. 
Azonban kellett arrúl is bizodalmasan Kdét requirálnom, hogy 
az mi kegyelmes urunknak vévén kegyelmességét s méltóságos 
assecuratióját, meg lévén ő ngához való teljes devotiom s hű
ségem, valamig ezek az ide ki forgó állapatok le nem csende
sednek, addig ő nga az maga birodalmában senkinek meg nem 
engedi, hogy törvénynyel fárasztszon vagy háborgasson. Mint
hogy pedig esett értésemre némelyeknek szándékok s igyekeze
tek, mint kedves uramot s bátyámat szeretettel kérem, tovább 
való kicsiny szolgálatomért is legyen assistentiával az mi ke
gyelmes urunk előtt, hogy akárki is egyszer kegyelmesen meg
adott ő nga méltóságos assecurátiója sérelmével semmit is 
ellenem ne intentálhasson. Mely Kd atyafiságát igyekezem én 
is minden dolgokban, valamelyek tőlem kitelhetők, megszol
gálnom. Isten oltalmában ajánlván Kdét maradok. Vári, 24. 
jan. 1681.

Kd atyafia szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXIX. 1681. f eb r .  16.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Noha Faj gél uramot másképen is nem akartam már 

tovább tartóztatnom, de vévén Porumbákrúl költ levelét Kd
nek, s abban ő keine felől lőtt parancsolatját, im niegyen már
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Isten segítségéből Kd szolgalatjára, ki által izentem én is 
confidenter K dnek; szántszándékkal nem akarván Írásban 
replicálnom azon Kd írásának némely részére, kérem inkább 
mint bizodalmas uramot, badd tapasztalhassam én is jobban az 
mi kegyelmes urunk ő nga előtt való hitelemet s becsületemet, 
legyen hathatós munkás benne. Ajánlom etc. Vári 16. Febr. 
1681.

Kész szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXX. 1681. f eb r .  19.

Mint bizodalmas uramnak bátyámnak ajánlom Kdnek 
kész szolgálatomat.

Fajgel uram tőlem elmenetele után érkezik csakhamar 
Linczbűl Várnai is ; postán penig mindjárt tudúsítottam én is 
némely dolgokrúl Fajgel uramot, úgy is hiszem, azokat Kddel 
commimicálni, ha személyében nem is, de levelem megküldé
sével el nem mulatja. Minthogy penig Radics Andrást és Iz- 
denczi Mártont is Liptó vármegyében hagyta, várom azokat is 
minden órán, kik ha érkeznek, annyival inkább hogy az dol
goknak némely részeiben reájok relegálhatni, mihelt az dolgo
kat mind egy s mind máshonnét kitanulhatom Kdhez való 
confidentiam s reális correspondentiám szerént is tudósítani 
felölök el nem mulatom; kérem csak azon ne legyen addig is 
neheztelésével. És minthogy Vajda László uram is megérke
zett és Absolon uram is már útban lévén, hogy magamot én 
is jobban tudhassam alkalmaztatnom, s ide ki az dolgokat is 
kormányoznom, az mi kegyelmes urunk ő nga és Ketek con- 
tentumával is kérem, velem is az dolgokat közleni ne nehez
telje. Az árvizekről Kdnek nem írok. Fráter István uramnak 
azokról bőven Írván tudom ő keme Kdnek értésére adja. A 
mikór által akarok vala az Tiszán mennem, azon éjszaka any- 
nyira megáradtának mindenfelől az vizek, hogy még csak egyik 
quartélyábúl másikába sem mehetett ember. Vigyázunk mind- 
azáltal magunk securitására, és másképen is az ellenségnek 
sem lehetvén szárny ok, szintén oly bajos volna most nekik is
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utazások. Ha azért az vizek apadnak, által szándékozom én is 
az Tiszán Károly felé Bihar vármegyéhez is közelebb. Adja 
Isten etc. Datum Váry, 19. Februarii 1881.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXXI. 1681. f eb r .  23.

Mint bizodalmas uramnak bátyámnak ajánlom Kdnek 
kész szolgálatomat.

Minapi Írásom szerént is, ha mikor Ttadicz András s 
Izdenczi Márton Yárnay György után megérkeznek, és az dol
gokat tőlök kitanulhatom, Kdét is felölök tudósítani el nem 
mulatom; minthogy peníg megemlítetett emberim megérkez
tek, az mely dolgokkal jöttének hozzám, kívántam azonokkal 
Géczi István és Szenczi István uramékat az mi kegyelmes 
urunkhoz ő ngáboz és több tanács ur hívei között Kdbez is 
expediálnom. Szóval penig ő kérnék által Kdnek bőven izen- 
vén, kérem szómmal mondandó szavoknak egész hitelt adni és 
Kd jó akatatja által az mi kegyelmes urunk ő nga gratiájábúl 
hamar üdőn minden jó válaszszal is viszszabocsáttatni ne 
nehezteljen. Abbeli nagy jó akaratját Kdnek igyekezem én is 
minden alkalmatossággal megszolgálnom, kévánván etc. Da
tum Vári die 23. Februarii 1681.

Kd kész szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CX X II. 1681. f eb r .  23.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Beteges állapattal lévén, bizony ez levelet is alig Írha

tom meg, de ez egynihány szóval mégis Írnom kívántam. Noha 
in publicis Géczi uraimék Kddel beszédnek mások felett, de 
Szenczi uramat ugyan a végre küldtem be, hogy mind in pu
blicis s mind in privatis Kdnek magánosán többet tudjon 
mondani. Várom azért hasonló confidentiáját ugyan általa az 
Vajda uram hozta dolgokban és az Absolon uram informatio-



TELEKI MIHÁLYHOZ. 161

jában én is Kdnek. Balko uram is szinte mostan érkezett, ki
nek is Kd tekintetiért csak abban nem kivánok szolgálni az 
mi lehetetlen. Maradok azonban ezzel. Vári 23. Februarii 
1681.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

C X X III. 1681. m á r t .  22.

Mint bizodalmas uramnak etc.
Akartam uram Kdét tudósítanom : ezelőtt negyed s ötöd 

nappal az török követet megindítván, a mennyire lehetett 
kévántam serénységgel s jó securitas alatt megindítanom, az 
minthogy egy nap az náményi réven által menvén az Tiszán, 
túl kevéssé Mádan hogy meg állapodtanak, véle más nap éppen 
Debreczenig akartak verekedni; de mint hogy az labanczok- 
nak is szemök, fülök résen volt, im micsoda kimenetele lőtt az 
dolognak his inclusis Kdnek meg küldvén, megláthatja uram 
Kd. Mindazáltal az német generális követje azt a három négy 
katonámot is elbocsátatja Kállóbúl ma Írván felölök; és mint
hogy tegnap is érkezett csak hozzám még, semmi olyan spe- 
ciálitásokrúl nem beszélhetvén vele, nincs miről Kdét is tudó
sítanom. Ezután el nem mulatom, csak már érthessem az dol
gokat tőle. — Kérvén továbbra Istenért is Kdét Géczi és 
Szenczi uramék kijöveteleket Kd se késleltesse, had tudhas
sam az tovább való dolgokhoz én is magamot alkalmaztatnom. 
Adja az ur Isten levelem találhassa örvendetes alkalmatos
sággal Kdét. Bereghszász, 22. Mart. 1681.

Kd kész szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Ezen ide érkezett német követ forgatta már is az 
török követnek hozzám való jövetelét, s az én emberimnek is 
Erdélyben oly gyakor való küldetéseket, s tudják is ők azt, 
azt mondja, hogy a mi kglmes urunknak megengedtetett az, 
hogy bennünket megsegítsen; de ők Erdélytől nem félnek, 
bár ki jöjjön is, mivel csak Kassát sem haladják meg az er-
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délyiek; kibűi én sem gondolhatok egyebet, hanem hogy nekik 
is irkáinak Erdélybűl.

CXXIV. 1681. máj .  27.

Ajánlom sat.
Kétségkivűl hiszem Eajgel uram ehhéten szemben leszen 

Kddel, ki is genuine és fundamentaliter tudhatja informálni 
Kdét, azokat azért kiket ő kémének concredáltam, ujóbban 
előszámlálnom szükségtelennek látom, azóta is pedig itt sem
mivel az dolgok nem újultak, hanem hogy az armistitium fel
bontása és parolám szerint való denuntiatiója végett már az 
német generálishoz ugyan Gtéczi Istvánt elküldöttem s ehhéten 
viszsza is várom, vettem ugyan levelét is az innep első napján 
az generálisnak, kiben valóban apprehendálja az beregszászi 
tractat az urunk embereivel s kér azon ne hagyjam magamat 
el ámítani, többet várhatván az ő felsége gratiajábíil, mint sem 
más utakon, mivel másként is akkor veszem eszemben mikor 
mások az magok dolgát elvégezik s én az földön maradok. 
Jelentett olyat is most szabadult fia által Jánoki uramnak, 
hogy az debreczeniek Buda felé hordozzák az leveleket Bécsre 
és most is Dobozi nevő debreczeni ember járt volna oda leve
lekkel s fel tette ő felsége accomodálja az fejedelmet ő ngát s 
in tali casu mi semmit se reménljünk etc. írhatom azt is Kd- 
nek, hogy negyed s ötöd nap alatt én is már az hadakkal errűl 
az főidről kilyebb mozdúlok, az honnan is Kdét első alkalma
tossággal tudósítom. Túrra is érkezett portai dolgokkal vala
mely követ, több két hetinél hogy ott van, mivel Váradra is 
járt, hogy velem szemben lehessen, de még eddig nem atta 
módja, azután inkább meg lehet. Ez inclusákat, Kdét szere
tettel kérem, küldje meg, követvén azonban az bátorságos 
búsításrúl, kivánom levelem tanálja szerencsés órában s en
gedjen Isten sok innepnapokat sat. Költ Kapposon, 27. maii 
1681.

Kd atyafia, kész szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.
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CXXV. 1681. má j .  30.

Ajánlom Kdnek etc.
Noha Kdnek e napokban is irtan i; de az alkalmatosság 

és a dolgok ngy kivánván most sem mulathattam el. Én uram 
már az frigy felbomlását denunciáltam, ki miatt csak nem ke
zét lábát ette mérgében az generális. Postán küldötte hozzám 
az eperjesi doctort disponálni. mindenekre obligálván magát 
csak ne cselekedjem semmit, és várjam az gyűlésnek végit 
Másfelől aperte megizente, egy corpusban veri magát harmad 
nap alatt, s megmutatja, hogy egy gróf nem tehet fel egy ró
mai császárral s nem is tartja jádzó társának. Már is tegnap 
az katonáinkra ütöttek valamely horvátok és németek közel 
lévén Petneházi csuportosan, kit is vigyázás kedvéért küldöt
tem vala Eperjes felé. 12horvátot és három közönséges német 
tisztet szinte ez órában hoztak kezemhez az katonák. Ez az 
tragédia tegnap estve felé volt Eperjesnél; szinte az kapuig 
űzték őket. Úgy látom mig az terminus elő jő is, ez ily parti
cularis hostilitásokkal megyen véghez. így lévén azért az do
log, Isten velem lévén, harmadnap alatt Szabolcsban leszek. 
Már mindenféle hadaim Szeleszhez concurrálván holnapra, 
Párkánynál megyek által az Tiszán, és táborban szállók, s egy 
corpusban leszek. Ezután is pedig Kdét tudósítom maradván 
ezzel Kappos máj. 30. 1681.

Kd szolgája, atyja fia 
Gr. Theököly Imre, m. p.

Az siető irásrúl küvetem Kdét.

CXXYI. 1681. j un .  6.

Mint bizodalmas uramnak etc.
Isten Kdét minden dolgaiban boldogítsa, szívbűi kívá

nom. Noha az Tiszán Tarkánnál által költözésem alkalmatos
ságával tudósítottam Frater István uramat és tegnapelőtt

11*
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Bátorbúi és debreczeni posta által irtani vala uram Kelnek is. 
Akarom mindazonáltal mostan is, az Tiszán túl levő quárté- 
lyinknak elhagyását; utazásimnak rendit, s Isten kegyelméből 
ide kevés kárral való érkezésemet Kdnek értésére adnom. Bi
zony dolog Barcsai uram ő keme Bereg vármegyében hozzám 
való kijövetele és azután Faj gél uramnak csakhamar való érke
zése alkalmatossággával és Barcsai uramnak Husztrúl való 
tudósításában megértvén az méltóságos fejedelem ő nga pa
rancsolatját; én is Fajgel uram őkeme s Barcsai uram viszsza- 
menetelek alkalmatosságával mint resolváltam magamat, aka
ratomat Kd bőven megérthette. Barcsai uram bemenetele után 
az német generálistól micsoda levelek érkeztek az vármegyékre 
Barcsai uramnak (tudván udvarnál való continuuskodását) 
megküldöttem, kinek alkalmatosságával az armistitiumnak fel
bomlását denunciálván, az mi kegyelmes urunk ő nga paran
csolatja szerint is jöttem erre az földre megtelepitvén az hada
kat Laeta, Bagamir az É r mellett és Debreczen körül levő 
falukon. Kérem azért uram Kdét, legyen azon az mi kegyel
mes urunk ő nga izenetinek és szándékának mennél hamarébb 
ha csak előfordul is annak jeleit experíálhassak, mivel az hada
kat mindenünnét öszve vévén, s szép felesen is lévén, az jó 
reménséghez képest, ha késedelmeztetnek az dolgok, sokáig 
őket egy corpusban nem tarthatom, és csak szökve is eloszol
nak, melynek is oka nem lészek, melyrűl is való tudósítását 
elvárom uram Kdnek. Most Kdnek mit Írni nem tudok, hanem 
im az ország gyűléséből micsoda ujságim jöttének, Kd ez in
dusából megérteheti. Azonban úgy látom, hogy az német 
részérül valók az armistitiumot (noha már annak felbomlása 
denunciáltatott) az hat hetek forgása alatt megkívánnák tar
tani : de az magyar labanezok miolta megindultunk is majd 
minden nap fosztogatnak, és sok alkalmatlanságot követnek el, 
melyre nézve az mieink is hasonlót követnek el és megadják az 
kölcsönt. Ajánlván ezzel etc. Datum Diószeg 6. junii 1681.

Kd atyafia, szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az császár micsoda solennitással ment bé Sopron
ban az gyűlésben, ez indusából kitetszik.



TELEKI MIHÁLYHOZ. 165

CX XV II. 1681. j u u .  13.

Ajánlom uram etc.
Fajgel uram elmenetelitűl fogvást semmi tudósítását 

Kdnek nem vevén, vagyok miatta nem kevés busulásban; de 
vagyok olyan opinióban is, Huszton fogtak rekedni az levelek, 
mivel Frater István uramnak Kapposrúl való eljövetelem előtt 
megirtani vala, ha mi levelek érkeznek kezéhez, az nyomon ne 
szerencséltesse, hanem küldje Somlyóra őket; s csudálkozha- 
tom is rajta, eddig ő keme el nem küldötte, mivel ma két hete 
hogy ezt én bizonyos ember által megírtam ő kémének, s vála
szom is jött. I t t  is pedig elmúlt egy hete, hogy pausálok az 
vitézlő rendnek nem kevés zúgolódásával, mind az nagy szük
ségre nézve, s mind hogy ehez az földhez másképpen nem szok
tak, és az armistitium felbontása denuntiatiója szerint közelit 
az terminus is az hostilitásoknak mindkét részről való elköve
tésére. Az minap elfogott horvátokat elbocsáttattam ők is el
bocsátván az mieinket; és mivel az liorvátok adtak okot reá, 
az kiket közüllök akkori alkalmatossággal meglövöldöztek, az 
csak abban marad. Urunknak mit Írtam, megtarthatja Kd, kit 
is azért hagytam volanter, hogy az benne levő inclusákat lát
hassa K d ; kérem ne neheztelje ő ngának maga praesentálni. 
Fajgel uram által izent dolgokra való tudósítását Kdnek im
patienter várom, és maradok Diószegh 13. junii 1681.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Már levelem bepecsetlése után sötét éjszaka érkezék Ne- 
messányi uram ; csodálhatom hová rekednek ennyi időre az 
levelek, kikre Fajgel uram relegal, igen bánom semmit sem 
tanulhatok az ő keme leveliből, s mig az többi is kezemhez 
nem kerül, kívánsága szerint Kdnek nem is reponálhatok az 
dolgokra.
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CX X V III. 1681. j un .  30.

Ajánlom stb.
Hegymegi uram érkezésével nekem irt levelét Kelnek 

becsülettel vettem, Kd tetszését s tanácsadását bizony minden
kor respectáltam s respectalom s annak gyümölcse ez földre 
való jövetelem is az németnek és quártélyinak felhagyásával 
és már az ezután következhető kostilitásoknak continuálásával 
urához s hazájához való kötelességét Kdnek jól tudom, s az 
ellen, hogy valamit cselekedjék nem kívánom, de nékem is ha
zámból való kibúj dosásomnak és az közelyebb való esztendők
ben sok veszedelemmel, költséggel s életem koczkáztatásával 
forgó életemnek, vége és haszna az lévén, hogy szabadságom s 
kicsiny becsületem mellett én is megszóllalok, azért senki meg 
nem itílhet; sőt az magam nemzete kárhoztathatna jöven
dőben ha elmulatnám. Bizony dolog még az igen szoros köte
lességben levő szolgának is ura előtt való hitele és ha méltat
lanul nem injuriáltatik szerez ösztönt, hogy az maga hivatalá
ban serényebben járjon el és bizony másként is conturbatus 
animus non est aptus ad exequendum nunus suum. Én maga
mat mind az közönséges s mind az magános dolgokban confi
denter expectoráltam bátyám Barcsai Mihály uram előtt, 
azokban sem ő ngok sem ketek nem csalatik, csak reménlhes- 
sem s tapasztalhassam jobban hitelemet és satisfactiómat. Az 
uj palatínus követje mit akarjon, mig nem tudom szemben 
lévén véle, az dolgokról realiter informálnom az bemenendő 
követek által ő ngát s keteket el nem mulatom, maradván ezzel 
Püspeki ultima Junii 1681.

Kd köteles atyafia, kész szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

CX X IX . 1681. aug. 15.

Mint jóakaró uramnak bátyámnak ajánlom uram Kdnek 
kész szolgálatomat.

Kd 9 praesentis Kővárból költ levelét nagy becsülettel 
vettem. Én nem tudom, ki panaszolkodjék egymásra, már al-
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kalmas ideje, miolta én is Kdnek ennél több levelét nem lát
tam. Azonban az mi kegyelmes urunkat ő ngát s Barcsai ura
mat is, udvarnál continuuskodván ő keine, ottan-ottan tudósí
tottam az occurentiákrúl, néba penig Kd hol Kűvárban, hol 
másutt távolyabb lévén, tudván azt, nincsenek eltitkolva. 
Egyéb híreket uram Kdnek nem irhatok, hanem az német teg
nap mind táborostúl szállott Hamvához Putnokon félj ü l ; az 
mint bizonyosan kitanulhattam, az lovas hada vagyon hatezer, 
az gyalogja is másfél ezer volt azon; én is itt az végházak közt 
forogván vagy magamon vagy valamely rész hadamon valamit 
ejtsen, Írván ezen matériában bővebben az mi kegyelmes urunk
nak ő ngának is. Én már Isten jóvoltábúl ide szállván az ha
dakkal, közelitek az Tiszához az váradi pasa kívánságához 
képest is s várok csak az mi kegyelmes urunk ő nga parancso
latjától s az váradi pasa tudósításátúl, kívánván ő ligával s 
Retekkel hamar időn való megegyezésemet. Adja Isten, levelem 
is tanálhassa Kdét szerencsés órában. Datum ex castris ad Ke
resztes positis 15. Augusti 1681.

Kd kész szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXXX. 1681. aug.  29.

Ajánlom stb.
Az méltósagos fejedelemnek ő ngának Retekkel együtt 

erre felénk s Magyarországhoz való közelítését naponkint ért
vén s ottan-ottan az ő nga leveleit is vévén, hogy azok között 
Kd írását nem láthatom méltán idegenségnek tarthatom, én is 
pedig kelletlen Írásommal nem merem Kdét búsitani, de talán 
az szemben létei megegyezés alkalmatosságával mindkét rész
iül jobban is helyre hozhatjuk, kit adjon Isten szerencsésen s 
hova hamarébb és nekünk is közönségesen contentumunkkal. 
Azalatt is pedig Kdét kérem bizodalmasan tudósítson az inter- 
venientiákrúl én tudja Isten azt sem penetrálhatom meg mi
hez kelletik fognunk és békesség tractálására, az porta a u to 
ritásával s czélja elérésével, vagy ezen dolgoknak fegyverrel 
való eligazítására indult ki ez az fegyver, mert ha az utolsót 
kellene magammal elhitetnem az török nemzet részéiül, mint



sem vagyon egy elsőben is nagyobb erőt és apparentiát szeret
nék, jó kezdetnek szokott lenni jó vége. Az német is naponkint 
magát erősítvén és szaporítván. Már az : én bizony eddig még 
az szatbmári elfogott levelekbűl tanultam többet, mint sem az 
onnan belől való tudósításokból, agitur autem de mea etiam 
cute, sőt Károlyi Mihály minap apjának irt levelébűl, kit Tu- 
rócz vármegyében fogtak el valamely oda küldött katonáim, 
kiben emberét is felteszi, ki vitte meg nekik Szatmárra, az 
Ketek országostul való indulásának, Szamos-Ujvárnál való mus- 
trállássának az ideje s a napja is kitetszik s az dolog is úgy 
lett, noha sokkal költ előtte az levél, mely is nem jó, hogy az 
ellenség jobban tudja, mint sem mi hazafiai. Mindezekrűl Isten 
engedvén coram többet stb. Költ Szoboszló mellett levő tábor
ból 29. aug. 1681.

Kdnek atyjafia, kész szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

C X X X I. 1681. S e p t ,  3.

Ajánlom köteles szolgálatomat Kdnek.
Kd Írását szeretettel vettem, úgy tetszik minapi levelem

ben, arra alkalmatosságot nem szolgáltattam, hogy Kd panaszt 
concludálhasson belőlle, ugyanis az idő minden dolgoknak meg- 
magyarázója, Isten megegyeztethetvén bennünket nem kétlem 
mind ő nga s mind Ketek megtapasztalja, hogy az én eddig 
való dolgaimnak folytatási, nem ő ngapraejudiciumjára, hanem 
nemzetem és magam szabadságának elérésére czéloztak, Ma
gyarországból is az szabadságtalanságért bujdosván el és más
ként az félsz (hogy mód nélkül nyakon kötik az embert) tar
tóztatván az hazamenetel tűi is bennünket. Adja Isten az mi 
kegyelmes urunk ő nga előtt kinek kinek közüliünk érdeméhez 
képest való alkalmaztatása lehessen, s úgy lehetünk mi is mind 
ő ngának készebb s mind az ügynek alkalmatosabb szolgái. Az 
hirek állapotáról ő ngát tudósítottam, tudom nem leszen ke
gyelmedtől eltitkolva. Ajánlom ezzel az sz. Isten oltalmába 
Kdét. Költ Szoboszló mellett levő táborból. 3. Sept. 1681.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

168 GK. THEÖKÖLY I. LEVELEI
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C X X X IL 1681. S e p t .  9.

Ajánlom Kdnek etc.
Akarám uram Kdnek értésére adnom, tegnapi napon itt 

az Xyir szélén az Cseréken két helyen is lest állván az laban- 
czok, két katonámat nekem el is fogták, s az mintegy jóakaróm 
Ecsedbűl megirta, ma is oly szándékkal vannak, hogy leseket 
hányjanak az kijáró zsákmányosok ellen, oly gondolkodásban 
lévén, hogy Bagosson háljon az tábor. Kihez képest Kdnek is 
uram nem árt vigyáztatni. Az német táborrúl is tegnap meg
érkezvén az kémem, Kdhez elküldöttem, beszéljen vele. To
vábbra kérem uram Kdét, az török deákot István Deákot ne 
neheztelje hozzám elküldeni, tegnapelőtt az pasa az mely por
tárúi költ, nekem szóló levelet kezemhez adott, fordítathassam 
meg vele. Jól lehet az török tolmácsok már megmagyarázták, 
de tudván azt, hogy alkalmatosakban megfordíthatja, Kd jó
akaratját megszolgálom. Isten Kdét éltesse. Datum ex castris 
ad Debreczen positis 9. Febris Anno 1681.

Kdnek szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Azonban ha tudnám, hogy az fejedelem ő nga még 
ma Debreczenbe nem menne, az mint az hire vagyon, felmen
nék udvarhoz.

C X X X III. X§81. o k i  26.

Gróf uram urunknak irta.
Én elmúlt napokban is egynéhány versben, egynéhány 

Ízben Írtam alázatosan Ngdnak s tudósítottam mindenekről 
Ngdat, dirigálván levelemet pro majori securitate debreczeni 
bírók kezébe. Tegnap penig Isten jóvoltábúl ide király Hel- 
meczre érkezvén, arrúl is akarám Ngdat tudósítani s az néme
tek felül való hirekrül, kikről besúgván Írhatom Ngdnak, hogy 
már tegnapelőtt egy része Szepsi nevű városhoz érkezett s az
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én portásim húszat el is hoztanak, más része penig az nyomon 
jővén utánom, úgy hogy tegnapelőtt már az is itten volt Eper
jesen két mérfölddel. Kihez képest úgy látom nekem is által 
kell mennem az Tiszán Kálié és ha az szükség úgy hozza, 
Debreczen és Bihar vármegyében is fordulnom. Az elfogott 
németeknek penig az mint mondják és az intercipiált levelek
ből is az mint kitanulhattam, minden szándékok az, hogy az 
szüretet, a ki még hátra vagyon, azt véghez vigyék, azután pe
nig az Tiszán is által men vén Kálié várát viszsza vegyék, kiben 
ha véget érhetnek, kétségkivtil megnyugtathatja méltóságös 
elméjét Ngd benne. Erdélyre igyekezik, az minthogy jut, ha 
csak hadainak öszsze való vétele is, mint csak az mit az német 
regementekkel magát megerősítette vagyon az magyar hada
kon kivtil egy ezered magával, az kivel az könnyű magyar had 
vélle, az mint az elfogott németek mondják és az mint én is 
kitanulhattam. Ngdat azért az ügyhöz és az magyar nemzethez 
való szeretetire alázatosan ohtestálom, méltóztassék maga 
segitő hadát úgy disponálni, bogy az mikor kívántatik, lehes
senek jelen, Kálié vára is conserváltassék, ki másképpen is 
Ngd alkalmatosságával jutott kezünkhöz. Másként én semmi
nek oka nem leszek, ha eziránt való segítségem nem leszen, s 
az fényes porta előtt számot adhatok. Kivánom tartsa Isten 
Ngdat. Helmecz. október 26. 1681.

Kd igaz szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXXX1Y. 1681. okt .  28.

0  Nagyságának irt gróf uram levele párja.
Az occurentiákrúl s az német állapotjárúl ez napokban 

is tudósítván Ngodat, akartam uj óbban is értésére adnom. A 
német generális táborának egy részével Kassához érkezett, 
másik része penig a szepességről Yarannóhoz s úgy látom már 
szándéka az, hogy az Tiszán által menjen s Kállot megszállja? 
kirűl ez napokban is bőven Írtam Ngdnak, kérvén alázatosan, 
arról való válaszát is sokáig ne tartóztassa, tudhassam én is 
magamat accommodálnom. Azonban kegyelmes uram akartam
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Ngdat errűl is tudósítanom. Vai Adám uramot hozzám hivat
ván, tegnap megárestáltattam, kinek is áruitatása több levelek
kel intercipiált leveléből comperiáltatott, melynek valóságos pá
riáját Ngdnak his inclusis megküldöttem, és hogy akaróim s vá- 
dolóim ellenem való vádjokat proveniálhassam, kívántam ezeket 
Ngdnak tempestive értésére adnom s lelkem isméreti dictál- 
ván s keresztyéni kötelességem is azt kívánván akartam én is 
ellenünk való practicálásában megzaboláznom. Elvárván minél 
hamarébb Ngdnak mind egy s mind más dolgokról való vála
szát, kívánván stb. Nagy-Tárkány 28. octobris 1681.

Kd igaz szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXXXV. (1681.)

Ajánlom uram Kdnek köteles Szolgálatomat.
Isten kegyelmességébűl az ellenség földéről kár nélkül 

való viszszafordulásomat Vitéztűi és Poroszlóról irt leveleim- 
bül megérthette Kd, úgy az ellenség dolgát is s az egyéb ide 
ki forgó állapotokat is. Impatiens vagyok, semmit Erdélyből 
nem érthetek s ide ki is kormányozni dolgaimat s az vitézlő 
rend elméjét nem tudhatom, naponkint nagyobb-nagyobb des
peratiora való alkalmatlanságok interveniálván és az dolgok is 
igen megcsökkenvén az nagy reménség mellett. Innét most 
Kdnek egyéb újságot nem irhatok, hanem hogy még Szepes- 
ben jártunk, azalatt két rendbeli katonánkat is felvervén az 
török, vagyon nagy bódulásban az vitézlő rend, annyival is in
kább, midőn azoknak szabaditásokra követeket kívánok vala 
beküldenem, ujobban már Eger körül egy mélföldnyire létünk
ben én ugyan Mező-Tárkányban voltam, ki is igen közel van 
Egerhez, az Tisza felé küldöttem volna valamely katonákat, 
azokat is valami utas és más hevesi törökök is százig való elő- 
vévén, ellenségképpen az Tiszának űzték, nyolczat elevenen 
elfogván, hármat levágván, más nap mindjárt el is harácsolták 
az követeket illetlen szókkal az kapótól elűzvén; az kajmekam 
js szintén akkor jővén magát mulatni, maga is látta az követe
ket, mivel még az uj pasa be nem ment, csak megizente, nekik
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nem kellünk, akár az Ördögbe menjünk; más fő törökök pe
dig hozzájok men vén, feles katonáink hallatára, kik az követe
ket kisérték, azt mondották nékik, van-é eszetek magyarok, 
bizony jobb volna mind labanczczá lennetek és ellenségképpen 
hordanának el benneteket s ti is minket, mintsem igy világ 
csudájára naponként csak elfogytok; megesküdtek osztán, hogy 
négy rendbeli csuportos török rendeltetett kalauzokkal ki, az 
hol kaphatja, fogjon s fogyasson bennünket. Én bizony az reá- 
3 ok való sok költséget is eluntam, nem lévén semmi haszna és 
orvoslása sincsen sehonnan is, akármit parancsoljanak az por
tá rú i; tudja Isten, micsoda búval s gonddal élek, e napokban 
efféle dolgok miatt felesen lettek labanczczá, sokan boszúból 
roszat akarnak elkövetni; ki bátyját, ki öcscsét, ki atyjafiát 
szánván, s úgy is látom, ketek sem hiszi addig ez extremitáso- 
kat s ezeket a confusiókat, mig eífectusban nem mennek azok 
az dolgok, kitűi én eleitűi fogvást féltem; bizony-bizony non 
putaram és még engemet is az nagy bízod alom mellett, maga 
nem mondhatná már most az eb sem más senki, azért cseleke- 
szi az török, hogy az labanczczal barátkoznak, mert lám eléggé 
fogyatjuk egymást és akármivel sem világosíthattuk volnajob- 
ban hűségünket, mint az morvái és slesiai égetéssel. Tudja 
Isten, ha az gyakor próbákkal, sok alá s fel alá való járással 
nem conserválódnék az az had régen, eddig már követhetett 
volna bennünket. Wesselényi Pál uramot, által kéredzvén, el
bocsátottam Bihar vármegyébe, de egy hét alatt megtérnek és 
Isten jóvoltából újabb nevezetes próbára készülök. Petróczi 
urfi és Füleki Kis Mihály pedig mint járának Slesiában, még 
semmi bizonyost nem hallhattam, azután megfordulásunkkor 
felesen mentenek oda utánok, mennek többen kétezernél. Innét 
jó szerencséjéért siettesse uram Kd az informatiókkal szolgáim 
kiküldéseket, bizony ha mégis késik, mást hall Ketek. Maradok 
ezzel, mig élek is

K d köteles szolgája, öcscse
Gr. Theököly Imre m. p.
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CX X X Y I. 1681?

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Keczer uram érkezése alkalmatosságával vettem szere

tettel Kel levelét, és Keczer uram által való izeuetit is bőven 
megértvén, sokáig nem kivántam késleltetnem, mit látott hal
lott ő keme conscientiose mindeneket megbeszélhet; ki által 
való atyafiságos és confidens tudósítása Kdnek, jele az én hoz
zám való szeretetinek; én is azért az miben illett ő kémével 
confidenter beszélgetvén izentem bőven Kdnek. Faj gél uram
nak miért kellett tovább is itt megtartózkodni, maga elhittem 
bővebben fogja világosítani Kdét, kire hogy érette ne légyen 
neheztelése én is bizodalmasan kérem. Radios és Várai uramék 
már útban lévén, minden órában várom, mely dolgokkal is fog
nak bemenni Faj gél és Szenczi uraimék; de másként is Szenczi 
uramra bizattatott dolgokban nem mindenikben tudós Keczer 
uram. Az végekre jött Kapucsi mivel bocsátotta az én embe
reimet, azt ő keme Kdnek referálhatja. Recommendálom édes 
bátyám uram magamat tovább is Kd jó akaratjában és azzal 
együtt az küküllővári és debreczeniekkel s Inczédivel és az 
püspökkel való dolgaimat i s ; és maradok

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Küldöttem tiz kecsegét is Kdnek, reménlem, csak ne
gyed nappal is többet küldhetek.

CX X X V II. 1682. a ^ r f c .  11.

Spectabilis ac generose domine stb.
Bizonyos dolgaim végett küldvén bé nemes Erdélyorszá- 

gában Klobusiczky Pál uramot az Mtgs Fejedelemhez ő ke
gyelmihez, kinek bémenő alkalmatosságával akartam Kdét ez 
levelem által látogatnom, kívánván találhassa szerencsés órá
ban s jó egészségben Kdét. Azonban Klobusiczky Pál uram
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által izentem Kelnek, nem kétlem, szómmal mondandó szavai
nak teljes kitelt fogadni Kd. In reliquio stb. Datum in arcé 
Munkács. 11. decembris 1682.

Spectabilis ac generosa dominationis vestres.

Amicus Service poratus L  
Emericus Theököly mpr.

C X X X V III.

1683. febr. 20. Sir oka. Theököly Imre Telekinek. Hozzá küldött 
követének Klobusiczky Pálnak tudósítását vévén, miután bizonyos dol
gokról utasításokat küldött neki, kéri bocsássa maga elibe s szavainak 
adjon hitelt (Miss. 185.)

1683. apr. 2. Lőcse Theököly Imre Práter István liuszti kapitány
nak Mármarosban Svatago nevű faluban levő, s szathmári és megyasszai 
talpazat által károsított embereknek, kik a tőlök elrablott jószágukat 
visszavették legyen assistentiával. (Miss. 160.)

C X X X IX . 1683. m á j u s  14.

Spectabilis stb.
Balko Pál uram által küldött levelét Kdnek igen kedve

sen vévén, kibűi is bozzámvaló jó indulatját s effectióját értem 
Kdnek, melyre való választételem haladását, okozta ide való 
később érkezhetésem ; praecogniscálták Kd affectióját oda bé- 
járt böcsületes híveim s szolgáim, kinek jelét is mutatta Kd. 
Akarván annak okáért BalkóPál uram mellett való instántiá- 
jára nézve is Kdnek conplaceálnom, ez idei hadi expeditiók- 
ból eximáltam ő kémét Kd mellett continuálbatja lakását s 
hasznát veheti Kd. Más dolgaiban is mint resolváltam Kd 
tekintetiért ő kémének, maga representálbatja Kdnek. Kíván
ván továbbra is minden illendő dolgokban Kdnek kedvesked
nem. Ezek után Isten Kdét éltesse s tartsa is szerencsés jó 
egésségben. Datum in Szerencs die 14. Mai. Anno 1683.

Spectabilis stb.

Amicus Servire paratus 
Emericus Theököly mpr.



TELEKI MIHÁLYHOZ. 175

CXL 1683. de ez. 12.

Spectabilis ac Generose domine niihi observandissime!
Minemű dolgokban kelletett légyen küldenem a méltó- 

ságos érdélyi fejedelemhez ő kegyelméhez Báncsi Adárn ura
mat, meg fogja Kd érteni; Kdét azért böcsülettel kérem, mint
hogy a mint értem azok Kd akaratjábúl is lettenek, expecto- 
rálja magát irántok, sőt hogy affélék ezentúl távoztatódjanak, 
egyszersmind azoknak megorvosoltatásában a méltóságos feje
delem ő keme előtt hathatós munkás is ne nehezteljen Kd 
lenni; ne kéntelenitessem én is más utón leendő megorvoslását 
felkeresnem. In  religuo praetitulatam Dominationem Vestram 
bene valere desidero, maneoque Spectabilis ac Generosae Do
minationis Vestrae In Téglás die 12 Decembris 1683.

Amicus servire paratus 
Emericus Theököly m. p.

K ívü l: Spectabili ac Generoso Domino Michaeli Teleki de Szék, 
Celsissimi Transylvaniae Principis intimu Consiliario, Comitatuum Torda 
et Maramaros Supremo Comiti, nec non arcium Huszt et Kővár Capita- 
neo, ac exercitus Transylvanici Generali Supremo etc. Domino obser- 
vandissimo.

CXLI. 1670. nov.  26.

Tekintetes és nemzetes nekem jó akaró bizott uram és 
bátyám.

Ez elmúlt napokban Kd becsületes levelét megadák, 
melybűi érteni jó egészségét, a melyben Isten hogy tovább is 
tartsa és éltesse Kdét szívbűi kivánom.

Az mely dolgokrúl irt s izent is Csuti uram által az ur ő 
nga Kdnek azokrúl többet nem kivánok Írnom, hanem aján
lom tovább is magamat Kd jóakaratjába szigorú appertiójába, 
kivánom Isten számos esztendeig tartsa és éltesse Kdét jó 
egészségben stb. Kelt Eperjest, 8. Apr. 1670.

Kd igaz szívvel való szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.
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CX LII. 1685. oct ,  6.

Spectabilis, Generose Domine milii observande.
Nemzetünk közönséges dolgait, de elsőképpen Istenünk 

dicsőségét, vallásunk megmaradását illető s magam személyét 
concernáló állapotok végett is expediálván böcsületes főrenden 
levő követeimet Tekintetes Nemzetes Kölcsey Kende Gábor és 
Báncsi Adám uramékat az méltóságos fejedelemhez ő kéméhez 
s Kdhez is, Kdét kérem, nevemmel mondandó ő kemek szavai
nak teljes hitelt adván, az méltóságos fejedelem előtt azon dol
gokat promoveálni s maga is Kd vallásához s nemzetihez való 
szoros kötelessége szerint ne neheztelje úgy moderálni, hogy 
mind ez az régtűi fogva szenvedő magyar nemzet, mind abban 
a nemes hazában letelepedett Istennek anyaszentegyháza, ha 
egyébben nem, bár csak religiója szabadságában érhesse el 
kivánt végét. In reliquo eandem feliciter incolumemque valere 
desiderando. In Komádi die 6. Octobris 1685. Praetitulatae 
Dominationis Vestrae.

Ad officia paratus 
Emericus Theököly m. p.

C X LIII. 1686. m á r c z .  19.

Ajánlom Kdnek mint kedves atyámfiának szolgála
tomat.

Nagy kedvesen és szeretettel vettem Kd választevő leve
lét. Az jó egyezségnek kívánásáért, annál inkább munkálko
dásáért, Istentül is magára és szép maradékira áldást várhat; 
vallása, hazája, jó ura sérelmével eddig sem kívántam Kd szol
gálatát, sőt vallásunk javára s az két hazában való terjedésé
ért és mind két hazában az magyar nemzet egyezségi és sze
reteti által szerzendő nagyobb boldogulásának securitásának 
eléréséért, melyben Kd lehetne nagy eszköz, akarnám az mél
tóságos fejedelem és Kd confidenfiájának, sinceritásának meg
újulását, elhivén azt, hogy az mely circumstantiák az említett
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jó véget segíthetik és accelerálják, azoktul Ketek is magát el 
ne vonja, kirűl Báncsi uram, és arról is, miért kellett még va
lamely napig mellettem subsistálui, Kdét világosabban tudó
sítja. Kd jó indulatjának már is jelét adta; engem az recipro- 
cátiótúl bogy az én mostani boldogtalanságom és bázomtúl s 
hazámtól való távol létem el rekeszte, tarthatom nem kicsiny 
szerencsétlenségemnek ; remélem mindazon által, az régi isme
retség és atyafiság meg ujjulásával nekem is nem sokára mu- 
tatódik abban módom. Tartsa és éltesse Isten szerelmessivel 
együtt Kdét. Költ Csúcson 19. Márty 1686.

Baranovszki szegény atyám régi jámbor szolgája ha 
megtanálja Kdét maga dolga végett, s hozzája tekintetemért 
jó akaratját mutatja, Kdnek megszolgálom; izentem általa 
is valamely dologról Kdnek.

Kd szolgáló atyafia 
Gr. Tbeoköly Imre m. p.

CXLIY. 1686. m á r  ez. 23.

Ajánlom Kdnek szolgálatomat és kivánom szerencsés sok 
jókkal áldja Isten Kdét.

Baranovszky György viszsza menetele alkalmatosságával 
irtani néhány szóval Kdnek, és megizentem okát Báncsi Adám 
uram velem eddig való fárasztásának is, maga is el hiszem 
világosította Kd előtt. I tt  az híreknek és egyéb dolgoknak bé- 
várása kedviért valamely napokat szándékozván eltöltenem 
béküldöm ő Kernét azontúl, az jófői passuson, az mint is a 
méltóságos fejedelem a táján vigyázó emberének irtain máris 
az comitivának készen való tartása iránt, hogy oda érkezvén 
akadály nélkül mehessen, siethessen ő keine. Vévén azonban 
aVáradi Pasa tudósítását, mely által is adja értésemre Kapra- 
rának személy szerint Munkács alá való menetelit, és hogy 
lövettetéséhez is hozzá fogatott s talán még eddig palánkját 
valami veszedelem érhette is Kdét atyafiságossan kérem, mind 
errűl mind peniglen egyéb velem közölhető hirekrűl ne nehez
teljen tudósítani. Isten engemet is éltettvén, azon leszek, hogy 
én részemrftl is nagyobb confidentiát tapasztaltathassak Kddel.

THEÖKÖLY L E V E L E I T E L E K IH E Z . 1 2
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Ajánlván ezzel Isten oltalmában Kdét maradok. Yáradgya 
23. Marty 1686.

Kd szolgáló atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXLY. 1686. már .  24.

Spectabilis ac Generose Domine mihi observandissime.
Az méltóságos erdélyi fejedelemhez ő kegyelméhez expe- 

diálván ez elmúlt őszszel böcsületes főrenden lévő híveimet 
Tekintetes Nemzetes Kölesei Kende Gábor és Yeréczei Báncsi 
Adám uramékat, a két hazának és abban az Isten dicsőségének 
előmozdítására tartozó dolgokban, azoknak folytatását, mint
hogy az interveniált változások függőben vetették, most újab
ban biztam említett híveimre ő kemekre, és azokban Kdét is 
meg fogják találni. Kdét azért kérem, nevemmel mondandó 
szavoknak hitelt adván, légyen ez iránt Kd is oly hatható esz
köz s munkás, hogy a két hazában az egyesség meglévén re- 
ménltethessék a magyar hazának és nemes Erdélyországának 
is mind ennyi boldogtalan és változott állapotok után állan
dóbb csendessége és ennek az végnek jó karban való állatta
tása. In  reliquo eandem diu feliciter valere desidero. Datum 
Thót-Yáradgya 24. Marcy 1686. Spectabilis ac Generose Do
minationis Yestrae.

Ad serviendum paratissimus 
Emericus Theököly m. p.

CXLYI. 1686. j u n .  3.

Ajánlom Kdnek atyafiuságos szolgálatomat!
Interveniálván némely oly dolgok s hírek, a kikről az 

méltóságos erdélyi fejedelemnél ő kéménél levő követeimnek 
úgymint Kende Gábor és Bancsi Adám uraméknak akartam 
újabban is Írnom, oly véggel, hogy azoknak Kddel való közlé
sét se mulassák el, levelemet Kd jóakaratjában való bizodal- 
momnak reménysége alatt Kdnek kívántam recommendálnom, 
el hívén megadását nem sajnálván, vészen egyszersmind Kd is
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arra ösztönt és alkalmatosságot, hogy az velem való confiden- 
tiának s atyafiságnak nevekevésére tovább is jelt adjon ő 
kemek által, bizonyossá tevén abban Kd magát, hogy engemet 
sem tapasztal másnak lenni, hanem hogy minden időbeli alkal
matossággal vagyok Hunyad, 3. Juny 1686.

Kdnek jó akaró atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

CXLVII. 1687. s e p t .  17.

Ajánlom sat.
Bárczai uram szolgája jüvén hozzám még az más tábor 

helyén jelentette, hogy Fejértókoz száll az tábor, alioz képest 
én is oda érkeztem vala, az hol is nem tanálván az tábor mes
tereket szinte ide is eljöttem az gesztredi pusztára az tegnap 
előtti beszéd jutván eszemben Kállót ide szépen belátni, min
denestül fogva is nem több egy jó fél mélyföldnél csudálkoz- 
hatom rajta, hogy sem ő keme sem Kd nem tudósított, vagy 
nem izent utánunk, Wesselényi uram is eltévesztvén az utat ez 
éjjel mind bolyongott, mellettem szállott meg, elhittem ide való 
járásárúi tudósítja Kdét, Petneházy is megérkezett az mit az 
elmúlt étszakán jött ember hozott az német felől, ugyan azont 
affirmálja, ma reggel az rakomázi sáncs mellett kivűl hagyta 
a Tisza parton az Tisza folyása az mint van, companiánként 
mind látta őket, de hiti szerint mondja nem lehet több nyolcz 
ezernél, harczra való penig hét ezernél sem telhetnék több. 
17olt valamely aprólékos csatájok is mert egy Palagyi nevű 
mezei hadnagyot maga meg is lűtt, ki az előtt Kende Márton 
hadnagya volt, az olta penig Füleken lakott meg is fosztották, 
forgója, fegyvere itt vagyon, Halasi még oda vagyon várom 
őtet is, de ismét újabb portát is bocsátók az kinek legyen vi- 
gyázása az németre. így értvén azért mind Kd mind ő nga az 
dolgot, Kdét uram kérem ne nehezteljen tudósítani, tudhassam 
magamat mihez tartanom, ha az tábor Kálló alá szállana, már 
ezt az hadat nem fárasztanám viszsza. Az kállai sereg is az 
német táborra ment, az cselédjét is elvitte, nem sok maradott 
meg benne, az is csak egy egy lóval mindenestül fogva az né-

12*



180 GR. THEÖKÖLY I. LEVELEI

m.etnek ötszáz az magyarja az táboron. Isten sat. Datum ex 
castris ad Gesztred positis 17. sept. A. 1687.

Kd szolgája öcscse 
Gr. Theököly Imre m.f p.

CX LY III. É. n.

Ajánlom Kdnek köteles szolgálatomat.
21. és 23. praesentis irt levelét Kdnek uram vettem, 

melyekbűl is nem egyebet tanulok, hanem egyedül parancsolja 
Kd, az egynibány napot patienter várjuk és másfelől biztat 
hamar való megegyezhetésünk felől; Kd utolbi leveléhez ké
pest már uram meg kelletvén Kdnek is egyezni ma az fran- 
cziákkal és már ezután egymás után continuálhatván útját is, 
mind én s mind az had arra disponáltatott, örömmel várja és 
az néhány napokig patienter is várja Kdét. De mivel nagyobb 
része most is, akármit mondjon az ember, csak ugyan nem hi
heti el Kd kijövetelit, mondván sokan, bár csak Pünkösdre 
lenne, azért instituáltattam az követséget uram Kdhez vélek, 
igyekezvén eddig is hitetni vélek, már Kd útban van és az kö
veteket is útban tanálják, annál inkább tartózkodjék meg, ha 
kénék, eloszlásra való kedve volna is, az minthogy mig már 
azon követség megtér hozzájok, senkit közülők nem is félt
hetni. Kd uram azért cselekedjék Zákány uramék viszszabo- 
csátásokban az maga bölcs itilete szerint, hadd jöhetnének meg 
in tempore és mű is adhatnók meg Kdnek rendes becsületit. 
Diószegrűl az váradi pasának addig Írtam, hogy mig ott létem
ben küldötte volt viszsza az Nagy András fiát, de az lovak és 
az szegény megöletett katonák csak oda vannak; im leveleit 
Kdnek elküldöttem, Kd levelét uram azért szakasztottam fel, 
mert az izente volt, abban ad nekem is és az hadaknak is vá
laszt, kirűl is Kdét követem. Az mi az jenei pasával való be
szédemet illeti, én uram vele nem beszélhettem igen sokat, 
mert Szarvasra menet útjában voltam véle szemben, lectikában 
vitette magát, hogy közelítettünk hozzá, úgy ült osztán ló ra; 
kérdezte, hol van az generálisunk, megmondám, Kővárban 
van K d ; továbbra, micsoda féle magyarok vagyunk, megmon-
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dám, hogy végbeliek és én is ki legyek; mondta azt is, ha Kd 
kijön, küldjön követet Jenőben hozzá, minden jóval bocsátja, 
hihető, szégyenlette az eb Farkas Fábián uram által, sőt igi- 
retei szerint nem praestálhatja azsegétség adást; három napig 
volt Szarvason, én is reá izentem osztán Túrrúl Szilágyi 
Lőrincz uram által, volt ajándék is nálam. Derék dolgokrúi 
beszéltem is volna véle, de hogy szónak magát útjában nem 
adhatta, nékem is abban kellett hagynom, melyrűl coram 
plura. Tegnap érkezett ide Biner, ki isYonszával raboskodott, 
im oda küldöttem, kérvén bizodalmasan Kdét, Garmatit meg
szabadítani igyekezzék nyavalyásokat mennél bamarébb, mivel 
már kibocsátják őket. Gyarmatiért Kővárban létemben én 
uram azt gondoltam, nagyobbacskák legyenek az én udvarhelyi 
asztagim, mivel azon puszta major, ha onnat sem hagyhatom 
búza nélkül, az egyikét meg kell magam számára tartanom, a 
másik asztagra Kd tarthat uram számot, pénz nélkül is annak 
az szemét Kdnek oda engedtem, parancsoltam is felőle az in- 
cludált commissióm által ott való gondviselőmnek. Adja Isten, 
láthassam uram Kdét szerencsés órában hamar nap kivánatos 
jó egészségben. Költ az kis-marjai réteken.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az mi az co n ju n c t io na h  h e lyé t illeti, mi nekünk 
uram közönségesen is úgy tetszik, T a sn d d , S z á n tó  f e l é  jö j j ö n  
az tá b o rra l Kd és osztán az É r  m elle tt akár hol is  m eg eyyez-  
h etiink . Küldünk mi osztán T a sn á d h o z  Kd eleiben.

(A dőlt betűvel szedett sorok az eredetiben titkos jelekkel van
nak Írva.)

Czimje hiányzik de Telekinek szól.

CX LIX . É. n.

Ajánlom Kdnek etc.
Kdnek e napokban két levelét is vettem; róllanTvaló el 

nem felejtkezését meg szolgálom. Ide ki micsoda terminusok
ban legyenek az dolgok, magamat Barcsai uram előtt sincere 
expectorálván, referálhatja ő keme, mind urunk ő nga, s mind
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Ketek előtt. Én bennem bizony tovább is fogyatkozás nem lesz, 
csak mi bizonyost is tapasztalhatott, experiálhatunk. Faj gél 
uramat holnapra várom; ő kémével is beszélvén, ha mi oly 
újság lészen; azokra is resolválni és magamat accomoclálni 
igyekezem. Az mi Kd elszökött szolgái dolgát illeti látja Isten 
telkemet, kézhez kerítésekben eddig is szivesen munkálódtam; 
de azok is élnek az gyanú pörrel; mindazonáltal ha mivel ha
lad is, el nem múlik; azon leszek s vagyok, Kdnek contentu- 
mot tegyek sat cito si sat bene. Kérem uram Kdét, hogy eny- 
nyire késik az dolog, ne apraehendálja megnyugodván benne ; 
szerencsémnek tartom, ha ez ily és nagyobb dolgokban Kdnek 
kedveskedhetem. Ajánlom ezzel etc. maradok

Kd atyafia, szolgája 
Gr. Theököly Imre mpr.

CL. É. n.

Ajánlom uram stb.
Azon levelét Kdnek, melyben az Harsányi uramnak szóló 

levél volt Szent Imrénél adák kezemhez az somlyai katonák, 
melyre replikálnom nem szükséges elmúlván és túl lévén már 
azokon az dolgokon, melyekrűl Kd ir, Szt. Imrétül fogvást 
lőtt dolgokról pedig az jó correspondentiáért is somlyai kapi
tány uramat tudósitottam, nem kétlem kötelessége szerint ő 
keme is megküldötte, im Harsányi is irt Kdnek nagy és egész 
contentummal nem az Kd Írása s jó akaratja, noha hogy már 
idegenkedik az kállaiaktúl, hogy azoknak quártélyok innen 
van az Tiszán, meg kell vallanom, hogy reménségen kivül vi
seli magát s nem is kell kételkedni sem az ügyhez sem ma
gunkhoz való hivségében. Wesselényi Pál uram ujóbban északa 
felfogván magát az gyalogot az ösvényeken küldvén maga 
igen sietve ide jött vala, hogy utánna való jövetelünket értette 
az itt való praedikatort közönséges név alatt küldötte élőnk
ben, reménkedvén csak szerezzünk grátiát nekik s kivált ma
gának urunktúl is legyen securus addig nem bántják, kész 
mindenekre reá lépni, és az mi kegyelmes urunk lábához bo
rulván visszamenni az ő nga parancsolatja szerint, kire is 
midőn mi az közönséges jóért kívánságok szerint való választ
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adánk vala meg nem várván az praedíkátort, ujobban innen 
hajnal előtt elmentek és Balogig mentek egy húzómban utat 
vesztvén két helyen is, hogy annál inkább ne tudjuk, mely felé 
mentek, már Balogrúl merre térnek elhittem Tövissi uram 
Kdét tudósítja. Az én elöljáróm Harsányival mintegy hat
vanig valót szakasztott el bennük, kik is közönségesen valják 
arra eskettették őket fejek fennállásáig el nem hagyják, engem 
tiszteknek nem ismernek, ellenséginek ellenségi, jóakaróinak 
jóakarói lesznek, vallják azt is hatvan válogatott katona éjjel- 
nappal rendeltetett melléje, hogy valamely felé hirek nélkül 
el ne menjem, úgy látom kötve hiszik azt mondván ha már 
ennyibe került az dolog, ha veszni kell veszszen vélek együtt, 
ha grátiát kell is nyerni, nyerjenek együtt grátiát magoknak. 
Az papot im uram mégis elküldtük közönséges megegyezésiről 
hozzájok, kívánságokra lépvén, talán csak holnap is reménljük 
velünk megegyeznek, ha hol pedig még sem kell ennyi utánok 
való járásunk, ha egy lábig vesznek is sem Isten, sem világ 
előtt méltán mi nem okoztathatunk. Petneházy az Sárrété 
mellett van az hadakkal vigyáz az németekre és Deák Ferencz 
nevő végbeli hadnagy is, hogy azalatt valami non putarem mig 
mi ide járunk az végbeliek családjin ne essék, oda lévén igye
kezeti Barkóczinak és Jósának is. Azonban akarám uram Kd- 
nek ezt is jelenteni, tegnapelőtt, hogy beszállott vala ide Wes
selényi uram, beküldött az váradi pasához, segítséget kért 
ellenem tőle, és legalább ha Püspökiben vagy Szőlősre szállana 
oltalmot. De egyéb válasza nem volt, hanem ha bemegyen Vá
radra egynéhányad magával jó szívvel megoltalmazzák, más
ként az váradi pasa maga dolgára vigyáz, abban magát nem 
egyvelitheti, kihez képest igen megcsalatkozván az véle levő 
vitézlő rend az törökben azzal biztatván őket igen kezdik hagyni 
s nagy reménytelenségben vagyon dolgok s nem egyéb indí
totta őket, holott által menjenek az Kézen és hogy élőmben 
küldjenek. En uram urunknak igen keveset irtain relegálván 
Kdnek való Írásomra magamat, várom mindazonáltal az ő 
liga kegyelmes parancsolatját s Kd dispositióját mindenekben 
és maradok

Kd szolgája, öcscse
Gr. Theököly Imre m. p.
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CLI. É. n.

Szolgálok uram K dnek!
Nem kétlem, Kd e napokban költ levelemet vehette, 

im azért ez alkalmatossággal, az mely regalisokrúl minap em
lékeztem vala, páriáját his inclusis elküldöttem. 14. Marty 
Varsaváról költ levelét vettem Jánokinak, abban Írja, az gyű
lés ez innepig is ott eltartott és hogy még csak akkor kezdték 
el az tractát de permansione patriae. írja  azt is, hogy az mos- 
qua követ váltig ingerlette az respublicát az török ellen, de 
ezután vált el, mire mehetett. Az én indigenátusságomat is az 
német residens valóban impediálta, de az király biztat, hogy 
az gyűlésnek vége felé előveszik az particularis dolgokat is és 
meg nem fogyatkoznak benne. Absolon uram által küldött 
levelekre igazit, de ő keme nekem meg nem küldte, kérem 
azért Kdét, ha melyek lehetnének, ne neheztelje megküldeni. 
Szenczi uram 3. Aprilis Szigetről költ levelét is ez órában 
vettem, küldöttem kísérőt eleiben és már itt várom meg. lm  
Prémi János mivel menti magát, Kdnek megküldöttem, én 
ugyan tovább is nem hagyom abban, de várom tovább való 
tudósítását is Kdnek, maradván ezzel Husvét első napján

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Istentűi Kdnek szerencsés és üdvességes ünnepek 
szentelését kívánom.

K ívü l: Huszti kapitány uramnak recommendálom ezen levelemet.

CLIP É. n.

Ajánlom uram Kdnek kész szolgálatomat,
29. januárii Sorostélyrúl költ levelét vettem, abbul ér

tem Keczer uram útban való létét, kit is a jó hírekre nézve 
szívesen várnánk; az én embereim is, kik az kapucsihoz voltak 
útban vannak, tudósítom mihent megérkeznek Kdét. Prater
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István urain Kdnek nem helyesen irta, hogy én hozzám az ha
lászok kötelesek, és az miá, s annyival is inkább, hogy az ő 
keme embereinek ide ki alkalmatlankodnak, kecsegével nem 
kedveskedhetik. Ha mely emberin ő kémének valamely rósz 
embertűi mi verés esett, az nem az én engedelmemből vagyon, 
s ezért mindnyájan nem is okoztathatunk, mert bizony kiseb
bet sem szenvedek én el, és tilalom azon matériában már na
gyobb nem lehet; de talám rész szerint ő keme az oka miért 
kell minden rósz embert én recommendatióm nélkül is bebo- 
csátani. Maradok ezzel

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

CLIII. É. n.

Ajánlom édes uram bátyám Kdnek köteles szolgála
tomat.

Elhittem ezen katona által bővebben megirja az hirt Tö
vissí uram Kdnek, de én is levelét megküldöttem, azonban más- 
onnan is értéin bizonyos voltát az váradi törökök Sz.-Jóbhoz 
való kiszállásának, Kd parancsolatját azért uram elvárom, s 
tovább való informátióját, mitevő legyek, ha az váradi törökök 
megdühödvén fegyverrel állanának ellenünk. Én Kd ordinán- 
tiájához tartom magamat mindenekben. Hegymegi uram elme
netelük után ötöd nappal az minemű szolgámat küldtem vala 
Jósáék után, mi annak mit Írjunk, azt is elküldöttem, Túron 
innen egy mélföld, az hol várnak; ebbűi az levélbűi az látszik 
inkább ki, hogy Petneházival egyet ért. Isten az mire segít, 
hazám javára, uram méltóságára Kd parancsolatban semmi
nek elmulatója nem leszek. írják  uram azt is Miskolczrúl Bak
kos egynéhány század magával, véletlen megütvén Árva várát
megvette volna, oda nem ........... , az mely kevés ember volt
benne nem is lehetetlen — maradok

Kd igaz szolgája, öcscse
Gr. Theököly Imre m. p.
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CLIY. É. n.

Ajánlom uram Kdnek köteles szolgálatomat.
Ide ki már is megzavarták némely Tiszán túl való föld

iül jött hirek az vitézlő rend elméjét, az minthogy az inclusá- 
búl is megláthatja, némely kuruczok is a napokban négy törö
köt vágván le, azzal labanczá lettek, s talán az olyan, és 
szokott istentelen tolvajságok miá történt ez reméntelen és még 
földön nem történt casus, mert még az nem esett, hogy serege- 
sen verték volna fel, holott azon hadnagy az én akaratombúl 
expediáltatott vala. Az bánya városi hutákon fel is vert kettőt 
bennök, az mint értem, félek igen viszsza adják az kölcsönt, az 
mint csak már is fenekednek az vice hadnagyával itt levő haj
dúi, s efféléből több roszat várhatni, mivel is biztattam őket, 
minthogy nem is determináltak, mit mondjak, s mennyire men
jek el ez populi aránt való biztatásokban, Kd opinióját elvá
rom, és ezzel magamat Kd jó akaratjába ajánlván maradok

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Én bizony annyira búsulok, hogy azt sem tudom mint 
vagyok, mert az mikor kettőn, hárman esett is tudom mennyi 
bajjal tudtam lecsendesiteni, és félek annyival is inkább alkal
matosságot vesznek az kik másképpen is csak a hazamenetelre 
vágyódnak.

CLV. É. n.

Ajánlom stb.
Munkácsról datált levelemet ugyan magam szolgája által 

dirigálván Géczi uram kezéhez, elhittem Kdnek megküldötte 
abból megérthette erre való fordulásomat és hogy Barcsai 
uramat is nemcsak szivesen várnám, de fáradságomat szinte 
Szőllősíg is viszsza ő kéméért nem szánnám az derekasabb dol
gokban is kiváltképpen, de csak az fűvelés dolgában is ő kémé
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tűi várván lument, és tehetségem szerint magamat ahhoz is 
kívánván alkalmaztatnom, kérem azért felette az én jó kegyel
mes uramat ő ngát ha ő kémét méltóztatik hozzám küldeni, 
siettesse is, mivel már az fű naponkint jő, az dolgok is azszerint 
az gyűlés beszállásával szaporodnak, tudhatnám in tempore 
dolgaimat igazgatnom, és az minden felől való nagy reménysé
gek mellett két szék között ne maradnánk, alig várom beszél
hessek ő kémével, ért én tőlem is nagy dolgokat ő keme. Minek 
előtte pedig szemben lehetnék Barcsai urammal szükséges 
volna vehetném uram Kd tudósítást s opinióját az fűvelés dol
gáról, tudhatnám itt is rendben hagyni az hadakat mivel én 
Szőllősre igen sokad magammal nem megyek avagy hogy ve
lem együtt indíthatnám meg az hadakat. I tt  uram most egyéb 
hírek nincsenek, hanem hogy az Turóczban, Trencsinben quár- 
télyozó két regimentet feljebb vitték és hogy most nagy csen
dességben vannak az németek. Az követek is már az ország 
gyűlésére felindultak, az régi szokás szerint egyik evangelicus 
másik pápistá. Sárosból Kapi Gábor. Szirmay István, Abauj- 
vármegyébűl Divényi Péter és Yáradi István, Zemlinybűl Sze
mere és Szentiványi, Ungbúl Orosz János és Mokcsai János, 
Beregbűl Keviczki és Kálnássi, Szatmárból Kende Ferencz 
és Szilágyi. Az regalis páriáját is megküldtem vala e napok
ban Kdnek, ezzel mig élek is Ungvár 14 april.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.
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I. 1679. aug .  7.

Méltóságos Fejedelem, Nekem jó kegyelmes uram.
Ngd méltóságos parancsolatját kegyelmes uram alázato

san vettem; mivel mindeu külső világi dolgaim felett való leg
főbb s legnagyobb czélom, s igyekezetem az, hogy Istenem 
dicsőségének, édes nemzetemnek s Ngdnak minden méltóságát, 
előmenetelit illető dolgokban kötelességem szerint is kedve 
szerint szolgálhassak; nyugodjék meg Ngd benne, mostani 
előttem levő Ngd kegyelmes parancsolatját is telyes tehetségem 
szerint, sem költségemmel, sem fáradságommal nem gondolván 
effectuálni, és az dolgot mennél nagyobb titokban tartani igye
kezem, tagadhatatlan ugyan, hogy csak már is az sok költség
ben elég részem, s az ezután mind Ngd méltóságos személye 
előtt s mind más fő rendek előtt elégségesképpen constálni 
fog, de ezt az ügyet (kiért is ennyi esztendőtűi fogvást vagyok 
hazám s külső és belső javaim nélkül) és az Ngd kegyelmes- 
ségét minden külső respectusoknál felyebb becsülvén, nincs 
kétségem benne, kegyelmes ajánlása szerint feltanálja módját, 
hogy én is Ngd kegyelmességébűl, költségemért, fáradságom
ért contentáltassam. Ajánlván mindenkoron magamat Ngd 
fejedelmi gratiájába, kivánom Isten Ngdat minden dolgaiban 
boldogítsa, és szerelmessivel együtt sok esztendőkig szerencsé
sen éltesse. Somlyó, 7. Augusti 1679.

Ngd igaz és alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

II. 1679. aug.  11.

Méltóságos fejedelem, nekem jó kegyelmes uram.
Ngd újabb méltóságos parancsolatját is alázatosan vet

tem, vagyon kiváltképpen való gondom kegyelmes uram Ngd-
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nak kedve és kívánsága szerint szolgálhassak, azt tartván min
denek felett való nagyobb nyereségemnek és szerencsémnek, 
lia Ngd méltóságos parancsolatban eljárhatok; hiszem is 
Istent, nem lesz fogyatkozásom benne, csak mehessek ki, de 
innen az elméket mások által disponálni igen nehéz s alkal
matlan. Egyéb dolgokról kegyelmes uram és miért kellett ha
ladni Hadad iránt való Ngd kegyelmes dispositi ójának is, az 
urat Teleki uramat tudósítottam; ő keme, tudom, az dol
gokat Ngdnak értésére adja, nem kívánván hoszszas és alkal
matlan írásommal Ngd méltóságos személye előtt unalmat 
szerzenem. Tartsa és éltesse Isten Ngdat az én szerencsémre 
is sok és számos esztendőkig kedves jó egészségben. Költ Zila- 
hon, 11. aug. 1679.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

III . 1679. aug.  19.

Méltóságos Fejedelem, nekem jó kegyelmes uram.
Balassa falvárúl 13 praesentis nekem irtN gd méltóságos 

levelét alázatosan vettem, kegyelmes parancsolatját megértvén 
tehetségem szerént az mennyire Isten segít s vékony elmém 
bocsát, Ngd méltóságos parancsolatiban eljárni igyekezem, 
melynek effectuálásában, ha mi késedelem interveniál is, Ngdat 
alázatosan kérem ne az én restségemnek, vagy az aránt költ
ségem kímélésének tulajdonítsa, hanem hogy az ily dolgot 
caute és sokak díspositiójával viheti ember véghez; nem tagad
hatván azt, hogy az mezei hadaknak elméjek, igen meg van az 
Wesselényi Pál uram részére csinálva, úgy hogy tegnap egyez
vén meg némely részével, veszek olyat eszemben, újabban ösz- 
szeesküttek volna vele, mindenek ellen megoltalmazzuk, s be 
nem bocsátjuk, azt sem tagadhatni kegyelmes uram, tanultam 
olyat is, csak már is tőllök, mintha Ngd interessentiája nél
kül, csak in privato kívánnának az némettel magok dolgairúl 
tractálni, készítni akarván erre az én elmémet is tegnap, és 
forgatván azt Rákóczy György nevű hadnagy, őket illetné az 
magok javárúi való tracta nem Ngdat, ma úgy hiszem kegyel-
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mes uram az többivel is megegyezvén holnap Wesselényi Pál
lal, s az vélle levő nemességgel is mire vihetem az dolgot, mint 
disponálhatom közöttek az elméket, Ngdat kötelességem sze
rént tudósítani el nem mulatom, eddig is bizon semminek 
elmulatója nem voltam, de meszsziinnen per tertias, quartas 
personas haszontalan volt, noha már is ugyan két vagy három 
hadnagynak az elméje inkább vonszon az Ngd hűségére, eleiu- 
tén keménykednem nem lehet, egyébiránt vagyok már annyi 
magammal, per fortia is elkövethetném ellene az dolgot, ha 
ugyan úgy is parancsolja Ngd, úgy is látom én kegyelmes 
uram, noha eléggé köti ugyan magát, de még ide ki lészen, 
semmiben elő nem mehetek, nem szűnvén meg naponként az 
titkos practikálástúl. Bő Írásommal Ngdat terhelni nem aka
rom. Teleki uramat bővebben tudósítottam. Ajánlom ezzel 
magamat Ngd kegyelmességébe, valamig Isten éltet maradok. 
Költ Bocznál, Újfalun innen 19. Aug. 1679.

Ngdnak hűséges szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Az végbeliek Ngdnak igaz hívei, ha Ngd kegyelmessége 
és mit parancsol, méltó azoknak is külön írni.

IV. 1679. s e p t. 4.

Mélt. érd. fejd. sat.
Noha nem kevés fáradsággal s alkalmatlankodásommal 

mind azon által talám Ngodnak contentumával és ez ígynek 
nevezetes kára nélkül méltóságos parancsolatja szerint Wesse
lényi Pál uramot megfogatván ezen levelem megvivő becsüle
tes ember szolgám Csató András által Ngd méltóságos udva
rában beküldöttem szinte szaladóra vévén már az dolgot, és 
egy egész mélföldnyire űzvén Szűcs János ésHarsányi uramék 
Istennek hála kevés vérontással lőtt megfogása, mert maga is 
puskázván s véle együtt futó két szolgája, annak egyike hogy 
megholt, a másik hogy megsebesedett, magán semmi sem esett. 
Visznek bé kegyelmes uram más két nemes embert is Hamvai 
Pétert és Színi Gábort, melyek is voltak másoknál nevezetesebb 
koholói factióinak, melyeket, hogy az Wesselényi Pál uram dol-

THEÖ K Ö I.Y L E V E L E I A PA FFY H O Z . 13
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gait is már ezután ilyen casusokban jobban kitanulván Ngodat 
tudósítani el nem mulatom. Azonban Csató András uramtól is 
az eddig való dolgokatNgod kegyelmesen megértheti, relegálom, 
oda is kegyelmes uram alázatosan Ngodat, és magamot Ngod 
szokott fejedelmi kegyelmességében ajánlván maradok mig élek. 
Kelt Biharon, 4. sept. Ao. 1679.

Ngd al. szóig.
Gr. Tbeököly Imre m. p.

Y. 1679. s e p t .  24.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nékem jó kegyelmes uram!
Ngd Kadnótról költ méltóságos levelét alázatos engedel

mességgel vettem, melybűi is tovább való kegyelmes parancso
latját, annyival is inkább kegyelmes uram az inclusákból meg
értettem Ngd fejedelmi ajánlását s tovább is rajtam fenntartó 
kegyelmességét és hogy az mezei hadak levelének páriáját s 
arra való Ngd válaszát is kezemhez méltóztatta küldeni, alá
zatos kűvségemmel s méltóságos parancsolatihoz való magam 
alkalmaztatásával teljes életemben megszolgálni igyekezem. 
Az mióta Wesselényi Pál uram kijött is és az maga ductusira 
az Ngod méltósága sérelmével engem nem vonhatott, az volt 
ő kémének és az véle egyetértőknek minden munkájok, hogy 
méltatlan személyemet Ngd méltóságos tekénteti előtt idegen- 
ségben hozhassák, engem pedig az jelen való dolgok folytatá
sától teljességgel elkedvetlenítvén, az magok akaratját inkább 
követhessék, hamis és hazug informátiókkal terhelvén az Ngd 
méltóságos füleit, az minthogy elégséges bizonyság csak ez 
utolbi Írások is, az kiben azt tészik fel, egynéhány ember halá
lával állottunk el rólok, az kit hol értünk s kaphattunk ben- 
nek, öltük, vágtuk, javokat quartélyokban hiittel kerestettük, 
prédáltuk és hogy kétszer is öszvevághattak, tapodhattak volna 
bennünket. Elhittem, mint értelmes méltóságos fejedelem böl
csen megítéli ez ilyen labirintusban, extremitásokban s ennyi
szer vétekben s Ngd méltósága ellen való dolgokban léledzett 
emberek a magok mentségére mindent kikeresnek, de ha Ngd 
ki akarná czirkálni és kegyelmességgel nem kíván vala hozzá-
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jók fordulni, azt ez után is kegyelmesen kitanulhatja, hogy 
egy ember halálával ment véghez azon margitai actió is, nem 
mi állottunk el rólok, hanem ők szöktek el minden éjszaka 
előttünk, fél részént is hasonlók erőből hozzánk nem voltának 
és bár becsületem vesszen el kegyelmes uram, ha sohul is ja 
vok kikeresését megengedtem, ha senkit is közülök életétől 
megfosztottam, sőt Ngd parancsolatja nélkül is, valakinek mije 
lehetett közöttünk, hittel kikerestetvén, megadattam; az kik 
fogva voltak is, elbocsátottam, viszszaesküdtetvén Ngd hűségére 
őket és megbizonyosodik ezután is az kegyelmes uram, ha fegy
verrel ne fogjak üldözésekhez és azzal ne kénszeréttessenek az 
Ngd gratiájához való folyamodásra, Ngd és az közönséges jó 
kárával s méltóságának nem kicsiny kisebbségével nagy és 
rossz dolgokra fakadtanak volna ki. De az aránt Ngdat bő Írá
som olvasásával nem terhelem, hanem már accedálván az Ngd 
kegyelmessége hozzájok, Isten után több urat Ngdnál nem is
mervén, méltóságos parancsolatjához igyekezem alázatosan és 
hiba nélkül magamat alkalmaztatni és kegyelmes intése szerént 
az fényes portához és Ngdhoz való igaz hűségben s az közön
séges ígyhez való kötelességben állhatatosan megmaradni s 
másokat is megmarasztani tehetségem szerént el nem mulatom. 
Csudálkozva értem azt is kegyelmes uram Ngd levelébül, rit
kán veheti levelemet, holott én bizony minden intervenientiák- 
ról Ngdat, annál is gyakrabban Teleki uramat, ő keine dispo- 
sitiój ától való függésemet parancsolván Ngd, tudósítottam, de 
talám ezekkel is úgy jártam, mint azelőttiekkel, kiket is Wes
selényi Pál uram intercipiáltatott és az mikor elfogták, E r
délyből, váradi pasától, az végbeliektől s más jóakaróimtól 
nékem szóló levelekre akadtam több egyetmási között s az 
miatt nem folyhattanak az dolgok is jól, hogy az correspon
d e n t  általa praecludáltatott, melyről és egyebekről az urnák 
Teleki uramnak Írtam bőven, Ngdnak ő keme megjelenti, kér
vén alázatosan, ezt is ne az én restségenmek, hanem ezily 
akadályoknak tulajdonítani méltóztassék. Ajánlván ezzel mégis 
magamot az Nagyságod kegyelmességébe, Isten Ngdat mind
nyájunk szerencséjére éltesse sokáig szerencsésen, kívánja az 
Szalonta, 24. Septembris 1679. Ngd alázatos szolgája

Gr. Theököly Imre m. p.
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VI. 1679. s e p t .  27.

Mélt. fejedelem sat.
Akarám ngodnak kegyelmes uram kötelességem szerint 

alázatosan jelentenem Wesselényi Pál uram ujobban meg nem 
becsülvén az Ngd kegyelmességét és méltatlanságához képest 
hozzá nyújtott fejedelmi gratiáját resolválta magát és nékem is 
tegnap megizente készebb feleségét, gyermekét jószágát Erdély
ben elhagyni, mint sem bemenni, már pedig nékem arról hit
levelet is adott vala, hogy csak nyerjük meg közönségesen néki 
az gratiátbemégyenNgd parancsolatjára. Félő ezentúl kegyel
mes uram nagyobb confusiók és alkalmatlanságok ne interve
niáljanak, mivel naponkint szökik az katona az labanczok közé, 
melyekről is Teleki uramnak bőven írtam, Ngd méltóságos sze
mélyét bő írásom olvasásával nem terhelem, másképpen is nem 
lévén bátorságos az clavis nélkül váló irás. Ajánlván ezzel ma
gamat Ngd kegyelmességében és tovább való méltóságos paran
csolatját el várván maradok mig élek. Harsány, 27. sept. 1679.

Ngd al. szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

V II. 1679. nov.  23.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nekem jó kegyelmes uram.
Nékem és az magyarságnak irt Ngd méltóságos levelét 

s a mellé annectált kapitihának tudósítását részemről aláza
tosan vettem, nem kétlem az atyafiak ő kérnék is Ngdnak 
rescribálni alázatosan el nem mulatták; adja Isten, ez levelem 
is tanálja Ngdat szerencsés órában s kívánatos jó egészségben. 
Az fényes porta biztatását kegyelmes uram örömmel értettem, 
adja Isten hosszas várakozásunknak Ngd kegyelmessége által 
kívánt végét, én Ngdhoz s az fényes portához való alázatos 
kötelességemnek tovább is tehetségem szerint megfelelni igye
kezem, várván Ngd kegyelmes dispositióját mindenekben. Az 
közönséges dolgokról s egyéb particuláritásukrúl bővebben 
írtam Teleki uramnak, hoszszas Írásom olvasásával Ngd méltó-
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ságos szemeit terhelni nem kívánom, hanem ezzel Istennek 
oltalmában ajánlván, marad, mig él is, Atány, 23. Novembris 
1679.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

V III. 1680. j a n. 2.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nekem jó kegyelmes uram.
Nem kicsiny busulásomra vagyon kegyelmes uram, hogy 

egynéhány hetektűl fogvást Ngd méltóságos parancsolatját s 
dispositio }át nem vehetvén, Dines uramék sem hozának sem 
mit is, itt pedig naponkint nagyobb-nagyobb labirintusban for- 
ganak dolgaink és egyébre nem vélhetem, hanem hogy talám 
Ngdnak nehézsége vagyon ellenem avagy az mint másszor is 
hamis és istentelen vádjokkal gonosz akaróim méltatlan sze
mély emtűl Ngdat most is idegenítik. En valamint eleitűi fog
vást, vagyok most is és még élek is, Ngd igaz szolgája s aján
lom is magamat tovább is Ngd kegyelmességében és maradok, 
mig élek Túr, 2. Jan. 1680.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Az ide kiforgó dolgokat és az német állapotját ke
gyelmes uram fundamentaliter és circumstantialiter Teleki 
uramnak megírtam, Ngd bőven meg fogja érthetni.

IX . 1680. j a n u á r  7.

Méltóságos erdélyi fejedelem, jó kegyelmes uram.
Isten az jelen való uj esztendőnek minden részeit kedve

sivei együtt tegye szerencséssé, boldoggá Ngdnak.
Az Tiszán által való költözésemet Ngdnak e napokban 

alázatosan értésére adtam vala, másképpen is erre az földre 
való jövetelre inditott mind az budai vezér s egri pasa sokszori



198 GR. THEÖKÖLY I. LEVELET

intimatiójok, követségek, mind pedig liogy ezekben az egész 
desperátióval teljes állapotokban, közelebb lévén Ngdhoz, gyak
rabban vebessem kegyelmes dispositiój át és Ngd is hamarább 
orvosolhassa az rósz dolgokat. Debreczenben kegyelmes uram 
tegnap közönséges megegyezésbűi örömest beszállunk vala, 
hogy akár csak Ngd kegyelmes választételéig s tovább dolgaink 
felől való dispositiój áig az hadak egy corpusban tartathassa
nak, de az debreczeniek is fegyveres kézzel állottak ellenem, 
be nem bocsátottak, az katonákhoz, hajdúkhoz ellenségképpen 
lőttek, mind katonalovat lőttek meg s mind hajdút sebesitet- 
te k ; akár mikor sem lévén pedig ez az magyarság igy egy cso
móban, ha keresztyénségemet és az tovább való rósz követke
zéseket ne tekintsem, tudtam volna róla tenni, de az sok ember 
halálával és az egész városnak felpraedálásá val lett volna meg; 
nehezen is tudtam viszszatériteni az hadakat, azzal Ngd mél- 
tóságos szemeit nem terhelem, hanem alázatosan kérem, éjjel
nappal tudósítson mihez tartsam magamat és ez az dolog Ngd 
akaratjábúl vagyon-é, mert látja az igaz Isten, csaknem bolon
dulok meg ezekben az állapotokban s annyira meg is kesere
dett ez az magyarság az minapi szolnoki és az mostani inter
veniált dolog m iatt; Isten tudója, csak az holnapi gyűlésben 
is mire fakadnak ki. En kegyelmes uram mind Isten s mind 
Ngod előtt ment lehetek, mindeneket megírok, ez ily dolgok
nak orvoslása pedig sem autoritásomban nincsen, sem módom 
benne. Ngod kegyelmes válaszát szivem szakadva várván, aján
lom ezzel Ngdat Isten oltalmában. Költ Szoboszló, 7. J a 
nuár 1680.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X. 1689. j an .  29.

Ajánlom Ngdnak mint kegyelmes uramnak alázatos szol
gálatomat.

Esvén értésemre kegyelmes uram az németnek erről az 
földrűl való távozása, és hogy sem Eger, sem Várad körül 
ennyi hadat egy csomóban nem is tudtam hol quártélyoztatni
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Isten segitségébül ide Rozsnyóra érkeztem., az hadakban kik 
itt az Krasznalmrkai jószágban mindjárt az város mellett s kit 
pedig Csetnekre és Pelsőczre szállitván az kik oda be nem fér- 
kezliettek. Az egy Künnicz regimentinél, ki is előttünk állott 
el Breznó felé, és az Szepsiben quártélyozó négy compania né
metnél és az Bányavárosokon quártélyozó muskatérosoknál 
több németet ezen az földön nem tudok, és igy úgy hiszem egy 
ideig akaratja ellen is az ellenségnek quártélyozhatnak. Leszli 
kegyelmes uram felment Bécsbe, itt nagy az hire az Lengyel- 
országban való hadak fogadásának, és hogy Marchio de Be- 
tliune maga is bément volna Ngdhoz. Én kegyelmes uram 
alkalmaztatom magamat teljes tehetségemig Radios uram által 
való izenetemhez, kérvén igen alázatosan Ngdat, méltóztassék 
jó securitással kiküldeni Túrig, onnan könnyen utánnam jöhet, 
akár hol legyek. Ajánlván ezzel magamat Ngtok kegyelmessé- 
gében, maradok mig élek is, Rozsnyó 29. Jan. 1680.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X I. 1680. á p r i 1 4.

Méltóságos erdélyi fejedelem etc.
Ngd Fogarasbul 23. martii nekem irt méltóságos levelét 

itt Szoboszlón alázatosan vettem. Az Tiszántúl való földrűl 
Fél-Szarúból Írván, kegyelmesen megérthette Ngd ide által 
való szándékomat, azért kiváltképpen, hogy Ngdlioz közelyebb 
lévén, inkább tudhassam az dolgokat is, és minden lehetséges 
dolgokban tehetségem szerint alkalmaztathassam magamat 
Ngd méltóságos akaratjához. Az mint hogy én ez héten is Léta 
s Diószegh táján leszek, s talám ha az helyeknek szűk voltok 
engedné mindaddig is, mig Ngdnak bizonyos meghitt emberé
vel szemben lehetnék, ki által is derék dolgokról izenhetnék 
Ngdnak, mert pennára biznom nem lehet, sok Írást is foglalna 
be magában. Ngdat alázatosan kérem szokott kegyeim essége 
szerint légyen tovább is jó kegyelmes uram, időnek elölte és 
az dolgoknak tudása s kimeneteli előtt hát senkitűi ne Ítéltes
sem, s kárhoztassam mód nélkül; s azt Ngd kegyelmességébűl
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meg se engedje, kiért én is minden időben és akárhol legyek is, 
maradok Ngdnak s méltóságos házának igaz és köteles szol
gája. Az mi kegyelmes uram az némettel való tractálódást 
illeti, én bizonyságom Isten, véllek eddig semmit sem tractál- 
tam, vévén másképpen is az fényes porta biztatását, de annak 
is szinte elmúlik az terminussá, nem látván semmi látatját ké
születjüknek. Az érsek követj 3 jő most hozzám kegyelmes uram 
Nagy-Szombatbúi, ki is mivel érkezik, Ngdat alázatosan tudó
sítom. Addig mit is tudok Írni; Faj gél uram is tegnap érkezett 
ide Lengyelországból; függne kegyelmes uram az dolog Te
leki urammal, ismét Ngd meghitt s hozzám küldendő emberé
vel való szemben létemtől, s akkor mindenek meglátnák, hogy 
nem vagyok hamis hazafia, és Ngdnak is, mint sokan eddig 
mások Ngdnak, változó elméjű szolgája; és az armistitiumra is 
noha az kénytelenség is, de vittek több egyébb ratiók is. Én 
tovább is ajánlom Ngd szokott kegyelmességében magamat és 
maradok mig élek is Szoboszló 4. ápr. 1680.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theökoly Imre m. p.

P. S. Ngd méltóságos Ítéletére támasztom kegyelmes 
uram ; nehéz kivált az oly rósz emberektől mint az debrecze- 
niek az méltatlan szenvedés; de én az Ngd parancsolatjára 
suspendálom ellenök való elmémet, s az hadaknak sem enge
dem meg az mennyire érkezhetem, hogy kárt tegyenek nekik.

X II. 1680. má j .  10.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nekem jó kegyelmes uram !
Az Ngd Teleki uram által való méltóságos parancsolat

jára az ide ki keservesen bujdosó magyarság küldötte s rendel
tette minden rendbűi álló követj eit Ngdlioz, kívánván nagy 
alázatosan örömmel érteni tovább való Ngd méltóságos pa
rancsolatját is. Kinek alkalmatosságával várván én is az Ngd 
keresztyén magyar fejedelmi kegyelmességét, kívánom tehetsé
gem szerint méltóságos parancsolatjához magamat alkalmaz-



APAFFY MIHÁLYHOZ. 201

tatnorn s kérem is alázatosan szokott fejedelmi kegyelmessé- 
gében megtartani méltóztassanak, ajánlván is abban magamat. 
Kívánom az ur Isten Ngdat boldog s virágzó egészséges élet
ben tartsa meg. Komádi, 10. May anno 1680.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

X III. 1680. máj .  26.

Méltóságos fejedelem, jó kegyelmes uram.
Az esztergomi érsek uram ő nga újabb embere érkezé

sével és némely ide ki interveniált dolgokkal occurálván más 
szükséges dolgok is, uj óbban kegyelmes uram sietve postakép
pen küldöttem be jámbor szolgámat, alázatos kötelességem 
szerint az ur Teleki uram által engedelmességgel insinuálván 
Ngdnak, kérem Istenért is Ngdat, azokban való kegyelmes 
intenti óját hova hamarább értésemre adni, békiildött szolgái
mat is kegyelmes válaszszal bocsátani méltóztassék, hogy az 
tovább való késedelem az dolgokban mindnyájunk meg nem 
siratható veszedelmével nagyobb-nagyobb confusiókat ne cau- 
sálbasson. Adja Isten, levelem tanálbassa Ngdat szerencsés 
órában s kívánatos jó egészségben. Költ Püspökiben 26. 
May 1680.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

XIV. 1680. j u l .  25.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nekem jó kegyelmes uram.
Sok rendbeli unalmas irásim talám Ngd méltóságos sze

mélye előtt kedvetlenségben is hozhattak, mivel én, nincs szü- 
neti, hogy az ide kiforgó állapotokról s hírekről leveleim által 
Ngdat nem tudósítanám ; gyakrabban Teleki uramnak irt le
veleimben értésére kívánván adnom Ngdnak az ide ki való 
dolgainknak folyását. Nem kevéssé sopánkodom, hogy sem az 
Ngd kegyelmes parancsolatját, sem más jóakaró uraim levelét
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s tudósítását nem vehetem elannyira, hogy idejét sem említem, 
mikor láthattam volna. Ide ki kegyelmes uram az némettel 
nem kevéssé vonakodunk, faktis vonja ugyan, de még eddig 
Istennek hála fakót vontak gyakrabban. E  napokban mind 
jártak Petróczi urfitól elbocsátott hadak, s hol legyenek, kik is 
többen vannak oda másfél ezernél, im az urfi levelét Ngdnak 
in specie elküldöttem, úgy az magam fizetett tót hajdúi, más 
egy tót sereggel az Bányavárosok körül is. Ugyané napokban 
onodi katonák egy csoport muskátéros, más csoport magyar 
kassai labanczczal kijővén Kassáról valami dolog végett, azokra 
reá ütöttek, és egy lábig levágták, az tiszteket elevenen meg
fogván. Az török kegyelmes uram most is egyaránt fogja, vágja 
az hol keveset tanál, katonáinkat; egy holnap alatt 25 vittek 
bé Egerbe, szemünk láttára barácsolják; ha beizenek felölök, 
csak el tudnak magokról; az vitézlő rend naponkint kedvetle- 
nedik, nincs szüneti seregestül reám való járásoknak, forgat
ván szaporán, azt jóakarónk színe alatt cselekeszi rajtok ; és 
hogyha az portáról mi parancsolatok jőnek is nincsen semmi 
baszna. Isten tudja, micsoda gonddal, s hóval vagyok miája, 
maga az naponkint való nevezetes próbákból, azt sem mond
hatja már, hogy labanczczal társalkodnak. Az török dolgairól 
innen Ngdnak egyébb birt nem irhatok, hanem Budára kül
döttem volna bé ujóbban ajándékkal követemet, de az vezért 
ott nem tanálták, mind az budai sereggel, az urakat is inkáb- 
bára mind elvivén magával, együtt az egri pasával lement 
sietve Érsekújvárra; Egerben is s Budán is csakkajmekamjok 
van az pasáknak; azonfelyűl Törökországból is jött egy pasa
ság alya, kik is O-Budánál szállottak mezőben; azoknak is egy 
részét az vezér magával elvitte. Mi leszen belőle, s mire való, 
ha megérthetem, Ngdat tudósítanám; ide Buda csak egy napi 
járó föld lévén, jöhet s mehet emberem. Ajánlom ezzel maga
mat Ngd kegyelmességében és maradok mig Isten éltet is 
Jász-Birin 25. Julii 1680.

Ngd alázatos szolgája
Gr. Theököly Imre m. p.
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XY. 1680. s z e p t .  16.

Nagyságod alázatos szolgája.
Ngd méltóságos személye előtt gycakor írásom talám 

ugyan unalmas is, de kötelességemnek akarván eleget tennem, 
ez alkalmatossággal is levelem által udvariani kívánok Ngd- 
nak, mely hogy szerencsés órában tanálja, szívesen kívánom. 
Az egyéb hírekről kegyelmes uram Teleki uram tudósítván, 
azzal Ngodat nem terhelem, hanem im valami elfogott német 
levelekből kiszedegetett híreket küldöttem his inclusis, Ngd 
mulatság okáért átolvashatja. Én már várom az Ngd tovább 
való kegyelmes dispositióját és az urak kijövetelit halasztván 
coramra, az kik nem pennára valók és maradok ezzel Ngd 
feljül említett Létán, 16. Septembris 1680.

Kd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

XVI. 1680. oct.  24.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nékem jó kegyelmes uram.
Decima sexta praesentis B.-Uj falubúi irt alázatos leve

lemet vehette Ngd, melyből is az híreket s tovább való szán
dékomat kegyelmesen megérthette, az minthogy ugyanakkor 
tájban, az mely napra Írtam vala, holnapután lesz egy hete, 
nagy őgygyel-bajjal költöztem által az Tiszán Ősegénél az 
kinn lévő böszörményi s kállai labanczok miatt, innen pedig 
az Tiszán feles lovas és gyalog hadakkal conjungálván maga
mat, jöttem által az Harangodon az Hegyaljára és szállottam 
bé ide Tályára mintegy ezred magammal, az többivel az réve
ket és az ellenség útját őriztetvén s vigyáztatván. Az német 
tábor, hogy elment Szikszótúl, az innen való tisztek azt adják 
okul, engem nem mert közel várni, nem lévén többen minde
nestől fogvást is háromezernél, mivel én is az innen valókkal 
igen megszaporodván, miattunk nem subsistálhatott volna; de 
az lehet inkább nagyobb oka, mert az püspöknek, ki is egy
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héttől fogyást várakazott reám Tokajban, megírtam vala, hogy 
Somlyórúl megtértem; ha azt akarja, hogy szemben legyek 
véle és az választ elvehesse, az német generális az tavalyi Stra- 
soldo forma practicáját fordítsa el s disponálja úgy, hogy tá
vozzék mind táborostúl s minekünk medio tempore lehessen 
securitásunk; külömhen magamat az szines barátság s confe- 
ferentia színe alatt nem periclitáltathatom. Úgy is látom ke
gyelmes uram, micsoda okra nézve elment volt mind táboros
túl az német generális Pelsőczig és onnan ezer válogatott 
embert beküldvén Szepesben, az mely gyalog seregeket bizo
nyos dolgok végett bocsátottam vala arra és az bányavárosok 
felé (jó information! lévén azoktúl, az kik ez napokban két 
butát megégettek és az garamszegi kastélyt felverték), inopi
nate némely részére azon hajdúimnak reá ütvén, vigyázatlan
ságok miatt kétszázig bennük megöltek, ide pedig parolát kül
dött, hogy addig ebben az környékben nem exerceáltat semmi 
hostilitást, valamig az püspök innen el nem megyen. Mely fel- 
jül említett, Szepesben tö rtén t......... casus is ezelőtt harmad
nappal esett és maga is az generális Pelsőcznél megszaporod
ván másunnan, ez órában érkezett hírem, hogy Szendrőböz 
nem meszsze lévő Szalonna nevű faluhoz érkezett volna tegnap 
estve felé; engem könnyen ugyan az jó német uram meg nem 
tréfál, résen lévén szemem, fülem. Azonban van ebben is ke
gyelmes uram az dolog, az mint Somlyón az uraknak is emlé
keztem, az német az mennyire módját vettük vélek való hada
kozásunknak, az egy lehetetlenség, hogy egyszersmind mind 
ez hegyaljai szüretet s mind az bányavárosokat megoltalmaz
hassa, s hogy Somlyó felé mentem is, azelőtt is volt valamely 
apparentiája, hogy az regnicolák s vármegyék az szüret dolga 
végett engem fognak requirálni, s velem igyekeznek végezni, 
nem tartván elégségesnek az szüretnek megoltalmazására az 
német generálist, az mint azt csak mig én Somlyóra jártam is, 
alkalmasint magokon tapasztalhatták, mert nem kétezer bordó 
borokat szűrték meg az kuruczok az begyeknek az javárúi, az 
ő módjok szerint az megszedett szőlőnek is felének is alig vé- 
vén hasznát, vesztegetés volt inkább dolgok mint sem szüret. 
Kihez képest mindenféle rendek, az kik az hegyaljai szüretbűi 
várhatják jövedelmüket, az püspök által requiráltak azon, hogy



APAFFY MIHÁLYHOZ. 205

az én protection! alatt vihessék véghez szüretjöket, készek az 
aránt velem végezni s megalkudni, csak remélhessék secure 
mind itt való szüretjöket s mind pedig az szüretre lejövő em
berek, szekerek szabados jövetelét és annak idejében termések
kel együtt bátorságos viszszamenetelöket. Kinek is én kegyel
mes uram, forgatván ebben mind az magam becsületit s mind 
pedig abbúl következhető hasznot is nem contemnálván, ennek 
annuáltam, ea cum conditione, ha az német generális az szü
ret aránt való dispositiórúl egészlen lebágy és medio tempore 
távozik mind táborostúl vagy Szepesben vagy bányavárosokra 
és arról assecuratiót küld, hogy ad vindemiationis continuatio
nem itt az Hegyalján semminemű liostilitást el nem követ, sem 
az szüretet protegálókat nem impedialja. Egyébaránt etiam 
hostilitate mediante provideál ez az magyarság magárúi és ha 
parolája ellen valamit akarna tentálni s észrevenném, nem né
kem, hanem az szedésre lejövőknek és azoknak javoknak tenné 
az aránt kárt; az alatt pedig, az mig az szüret tartana, extra 
districtum istum az két részről való bostilitás, csatázás csak 
meglenne; az mint hogy annak continuálására kétfelé is egy
néhány száz embert expediáltam, hogy ne tágitsák az német 
tábort s egyszersmind nekem is strásáim legyenek. Ide érkezé
sem alkalmatosságával más nap kijővén hozzám az püspök is 
Tokajbúl ide Tályára és ezen dolog végett bizonyos emberét 
el is küldvén Capraráboz, megválik, mit hoz; úgy látom ezért 
nolle velle annuálni kell az én akaratomnak, mert maga részé
ről szégyenlette ugyan, de secretáriusa és más mellette való 
emberek által megíratta az vármegyékre, hogy az szüret con- 
serválására ő most le nem jöhet, azért ki-ki provideáljon maga 
securitásárúl és az ki le akar jönni, az ő akaratjábúl lejöhet; 
ideig az ördögnek is néha gyertyát kelletvén gyújtani, mind
azonáltal azt az tovább való dolog kimenete mutatja meg, én 
is tovább mi követő leszek; ha az hostilitas is meg lészen s az 
tovább való dispositio az szüret iránt enyim lehet, ez iránt, 
úgy tetszik, nem vallunk kárt. írhatom azt is Ngdnak, Farkas 
János és Nyárádi András nevű gyalog badnagyim ez napokban 
az németek zsákmányosában és az kik Szádvára felé mentenek 
volna, valamely faluban megszorítván, százhuszonötig valót 
bennek elvesztettek, ily több is lészen mindkét részrűl az ar-
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mistitium megléteiéig. Az püspök pedig ezen szüreti dolgok
nak determinatiójáig itt tartatik, azután mivel bocsáttatik, 
Ngdnak értésére adni el nem mulatom és az szüretbűi ha mi 
borbeli hasznom lehetne, Ngtokkal is kötelességem szerint köz- 
leném. Az debreczeniek dolgában irt levelemre, noha Ngd ke
gyelmes válaszát nem vettem, Ngdnak ex acerbatus lévén, 
minap meg sem írhattam, de volt legkiváltképpen való oka 
mind nemzetestül, hogy minap Bagamérban létünkben bizo
nyos embere által az váradi pasának megizente, hogy az kuru- 
czok frigyét nemcsab publicálták az végekben, de az császár 
püspökből álló követjével tractálnak is az békességről; ha ke
resztény emberek volnának, nem gerjesztenék az tüzet; az 
török természetiben csak pogány lévén, nem akar sokat tudni 
szánt szándékkal is az keresztények rátióihoz. Ezzel Ngd éle
tét Isten oltalmában, magamat Ngd kegyelmességében aján
lom, kívánván alázatos Írásom tanálja szerencsés órában. Da
tum Tálya, die 24. octobris anno 1680.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Hogy pediglen Ngdat levelem által liamarébb nem 
értethettem, nem egyéb oka, hanem hogy az gyújtó hideglelés 
miatt hatod naptól fogvást az ágyat nyomom, ki miatt csak ez 
levelem Írására is alig érkezhettem. Ngdat azért ez iránt alá
zatosan kérem, meg ne Ítéljen.

X V II. 1680. oct.  4.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nekem jó kegyelmes uram.
Ajánlom Ngdnak alázatos szolgálatomat. Ngd méltósá

gos parancsolatjára és az közönséges dolgokra való nézve is 
én ide Somlyóra eljöttem, az hol is az urakkal ő kemékkel 
harmad napok alatt eleget beszélvén, ugyan ő kérnék Ngdnak 
bőséges relatiót tehetnek. Én kegyelmes uram eleitől fogvást 
Ngd hűségében s hazám és nemzetem ügyében igyekezvén ma
gamat megtartanom, Ngd fejedelmi kegyelmességét minthogy 
azért tapasztaltam is, megnyugtathatja méltóságos elméjét
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benne; én ezután is, ha hazámban lakom is, kívánom s igye
kezem úgy magamat alkalmaztatnom, hogy semmi csorbaságo- 
mat nem tapasztalja. Kérem csak azon alázatosan Ngdat, 
méltóztassék tovább is szokott fejedelmi kegyelmességében alá
zatos tökéletes szolgáját megtartani és közel s távolról is azzal 
segíteni, kívánván Isten Xgdat boldog és virágzó egészséges 
életben tartsa meg. Somlyó, die 4. mensis Octobris 1680.

Xgd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X V III. 1680. nov. 9.

Méltóságos fejedelem, jó kegyelmes uram.
E napokban az mennyire beteges állapotom engedte bő

ven irtain volt Xgdnak az ide ki való dolgokról specialis 
debreczeni posta által küldvén el levelemet, most ujóbban is 
ez egynéhány szóval Ngdhoz való obligatiómnak kívántam 
megfelelnem, adja Isten levelem tanálhassa Xgodat szerencsés 
órában. Én kegyelmes uram másfél egész hétig nyomtam az 
ágyat, már azért orvosságokkal való élésem lévén, jobban kez
dek lenni, volt betegeskedésem is az oka, hogy Ngdnak errűl 
az földrül gyakrabban nem Írhattam, Istennek hála még eddig 
itt békével voltunk, az német tábor pedig Jósva és Murány 
táján töltötte ekkoráig az időt condescendálván non tam liben
ter, quam reverenter az német generális arra, az én protectioni 
alatt végeződjék az szüret, erre fele nem jött ugyan semmi 
hada, de nem lévén armistitium mig ekkoráig az szüreten par
ticularis csaták még voltak, az minthogy Harsányi uram teg
napelőtt is harminczig való németet az tábor szélin levagdalt, 
az szendreiek is Szendrő alatt próbálván egynéhányat az la- 
banczokban elfogtak, húszig valót levágtak, Hatházi uram is 
pedig mint vette reá e napokban az böszörményieket, tudom az 
debreczeniek Ngdat informálták. Most az armistitium dolga is 
tractáltatik az püspök és generális között, szinte télre is kezd 
indulni az idő, melyről és egyebekről is Xgdat tudósítani el 
nem mulatom maradván ezzel mig élek is Tályán 6. nov. 1680*

Ngd alázatos szolgája
Gr. Theököly Imre m. p.
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X IX . 1680. nov. 18.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nekem jó kegyelmes uram!
Ez elmúlt heteknek forgásiban két rendbeli leveleket is 

küldöttem Ngdnak, de Somlyóról kijövetelemtűl fogyást sem 
érhettem Ngdnak semmi parancsolatját. Akarnám penig én 
most is Ngdhoz való alázatos kötelességemnek megfelelnem, 
igyekeztem Ngdat rövideden tudósítanom, vagyon két hete 
hogy az német generálissal mind csak az armistitium végett 
való punctumokrúl tractálunk s ugyan háromszori követtség 
által condescendált ezen conditiókra is, kiket Ngdnak mind az 
két részrűl parialtatván inclusive Ngdnak alázatosan megkül- 
döttem, kikbűl micsoda determinátiókban maradtanak az ar
mistitium iránt az dolgok, Ngd bölcsen és méltóságosan meg- 
itilheti. Ezentúl penig már én is Isten jóvoltábúl Ngd birodal
mához közelyebb menvén, igyekezem elsőben is Ugocsa várme
gyében Szőlősre beszállanom, az honnét Ngdat bizonyosabb 
alkalmatossággal jobban is mintegy s mind más dolgokról 
alázatosan tudósítani el nem mulatom. Kévánom csak együgyű 
írásom találja Ngdat örvendetes alkalmatossággal s jó egész
ségben. Miszloka, die 18. novembris Ao. 1680.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

XX . 1680. dec. 3.

Méltóságos fejedelem, nékem jó kegyelmes uram.
Tályán három hetekig való mulatósom alkalmatosságá

val, három versben tudósítottam alázatosan az occurentiákrúl 
Ngdat, onnan Kassa tájára Misloka nevű faluban szállván, 
Wesselényi Pál uramnak az Tiszán által való menetele 
alkalmatosságával, ugyan ő keme álta l, Somlyai kapi
tány uramnak recommendálván levelemet bőségesen informál
tam, megküldvén ugyanakkor Ngdnak az két részrül inealt 
armistitium punctumit valóságos párban és némely levelének 
mását az német generálisnak, kibűi is ki látszik voltaképen 
mind töröktűi s mind francziatúl való félelmek és készületek.
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Azóta már két hetektűl fogva útban lévén és az mennyire 
lehetett mind az armistitium publicalását s mind az quarté- 
lyokban való beszállást halasztván, mai napon Isten kegyel- 
mességébűl szállottam ide Váriban, az több hadak pedig Mun
kácstól fogva Szőlősig való helyekre, minthogy pedig magam 
circiter negyedfél ezered magammal ha lehetek, egyik elmara
dott vezért Petróczi Miklós uramot hagytam el, az Tiszán túl 
valókért pedig Wesselényi uramot küldöttem el, úgyhogy ő ké
rnék itt ne késsenek az quartélyokban való szállással. Továbbra 
mivel hogy már ezen helyekben subsistálunk és az uraknak 
Somlyai biztatások szerint Absolon uramot az innepre kijönni 
reménlem, azonban az armistitium végett elküldett Ngd em
bere is az fényes portáról ez egynéhány hetek forgása alatt ki 
érkezhetett, Ngdat alázatosan kérem méltóztassék kegyelmes 
tudósításával mindnyájunkat megvigasztalni, másképen is 
innen mind Husztnak szomszédságában s mind az Szilágyság
nak Szatmár vármegye felől szomszédságában lévén, mig már 
ez frigy tart Ngd méltóságos parancsolatja és meghitt hivei 
által mindenkor értethet bennünket. Ajánlván ezzel magamot 
Ngd kegyelmességében, kivánom levelem tanálja Ngdat sze
rencsés órában. Költ Váriban, 3. decembris 1680.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X I. 1681. ju n .  19.

Méltóságos erdélyi fejedelem sat.
E napokban is alázatosan Írtam vala kegyelmes uramNgd- 

nak, kívánván az akkori occurrentiákhoz képest informálnom 
az dolgokról és ide való érkezésemről Ngdat, de Ngdnak régen 
semmi parancsolatját nem vévén, forog miatta kétségeskedésben 
elmém, ez órában haliám mindazáltalNemessányi uramnak Mar- 
gitára való érkezését Ngd kegyelmes engedelméből, ki által is 
reménlem bűvebb információt vehetünk. En kegyelmes uram teg
napi napon az jelen való szükséges dolgokra s hírekre nézve ez 
bujdosó fegyverben levő magyarságot öszve gyüjtvén ugyan teg
napi napon, micsoda dolgok forgottak közöttek, követ atyjok-

THEÖKÖLY LEV E L E I APAFEYHOZ. 14
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fiait expediálván Ngdhoz azoktól bőségesen megértheti, im én 
is az budai vezér nekem irt leveleinek valóságos páriáit Ngd- 
nak megküldöttem, Memhet aga informátióját s levelét még 
el nem hozták, kiről az vezér emlékezik. Azonban az soproni 
gyűlésben is micsoda propositiókat adott ki az császár az or
szág statusinak egy barátom megküldvén azt is Ngdnak elkül- 
döttem. Az szerdár továbbra kegyelmes uram valóban urgeálja az 
conjunctiót s az mint nekem izente, el is küldött volna Ngd- 
hoz, hogy siessen Ngd is, mi is pedig készen volnánk, csak ne 
késsék ha lehetséges Ngd, és azalatt is elöljáróban méltóztas- 
sék valamelyeket elküldeni, mivel ennek az hadnak csak egész 
lehetetlenség ezen az földen tovább két hétnél subsistálni, és 
csak addig is nem tudom mivel él, annyira megfogyatkozott az 
szegénység, máskint is penig most minden hadakat öszve vé- 
vén, úgy hogy senki csuportos vagy zászlós haddal túl az Tiszán 
ne légyen, ha alkalmatosságot az élődésben nem mutatok, 
avagy hogy munkát nekiek nem adok eloszolnak. Ngodat azért 
mint kegyelmes uramat, alázatosan kérem admaturálni jövetelét, 
és méltóságos akaratjáról engem mennél hamarébb értetni mél- 
tóztassék, örömest én is úgy igyekezném, hogy mennél felesebb 
haddal való megjelenésemmel mind Ngd méltóságos személye 
s mind az török nemzet előtt becsületet vallhassak. Tartsa sat. 
Költ Diószegen, 19. junii 1681.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X II. 1681. j u l .  6.

Méltóságos fejedelem stb.
Barnai uram Püspökiből való elmenetele után által jővén 

az Brettyón akarám Ngdnak ide Nyiri Pályihoz táborba való 
szállásomat értésére adnom, a honnét az ő keine intimátiójábúl 
az radnóti gyűlésre az dolgoknak megértésére Petrőczy István 
uramat Petneházy urammal több becsületes tisztekkel expe- 
diáltatván, ezen alkalmatossággal én is Ngdnak alázatosan 
izentem, megküldvén az Sopronban választatott palatínusnak 
nekem s az országnak szóló leveleknek pariájit és az statusok-
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nak s Esterházy Pál uramnak is micsoda választ tettünk. 
Nekem is pedig mikor mely felé való indulásomat is megtudja 
ő keme mondani; kihez képpest Ngdat nagy alázatosan kérem 
méltóztassék két héttel Szamosujvárrúl való megindulása előtt 
praemoveálni, ha valahogy haladni tanálna s igy is hogy Ngd 
mlgs személye eleiben annál is jobb formában compareálhas- 
sak mind hadastúl s az alatt is pedig az hosszas frigyes idő 
után az vitézlő rendnek is valamely próbát és nyereséget fize
tetten s megfogyatkozott voltokhoz képest mutathassak. Az 
szent Isten stb. Datum in castris ad Nyir Pályi positis 6. Julii 
1681.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X III . 1681. aug.  26.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nekem jó kegyelmes uram!
Noha tegnapi napon két Ízben is tudósítottam vala Ngdat 

az occurrentiákrúl, Isten jóvoltábúl ide Szoboszlóhoz szállván 
az hadakkal együtt, mivel ez fegyverben levő magyarság Ngd 
szerencsés jövetelmek üdvezlésére követeit küldötte Ngd elei
ben, ezen alkalmatossággal kívántam én is Ngdat ez alázatos 
levelemmel megudvarolnom, mig Ngd méltóságos személye 
előtt személyem szerint megjelenhetek is, kívánván, Isten 
Ngdat hozza örvendetes állapottal jó egészségben s minden 
dolgaiban tegye szerencséssé, boldoggá nemzetünk hasznára s 
előmenetelire. Nem kétlem kegyelmes uram, az német állapot- 
ját az debreczeniek is referálták Ngdnak, nekem ujóbban is 
bizonyos hírmondóim hozták meg, Caprara tegnapelőtt három- 
ezered magával szállott Tokajban, szándéka volt az, hogy az 
több hadait is ott várja öszve magához; azolta mennyivel sza
porodhatott, mihelt mi bizonyost érthetek felőle, úgy az egyéb 
occurrentiákrúl is Ngdat tudósítani el nem mulatom, kíván
ván, levelem is Ngdat tanálhassa szerencsés órában. Datum ex 
castris ad Szoboszló positis 26. Augusti 1681.

Kd alázatos szolgája
Gr. Theököly Imre m. p.

14*
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X X IV . 1681. oct .  5.

Ajánlom Ngdnak alázatos szolgálatomat.
Noha miolta Ngdtúl el váltam mind az Tisza mellől 

kenyizlőtűl s mind Szerdahelytűl az occurrentiákrúl bőségesen 
informáltam Ngdat, de azt tovább is continuálnom kívánván 
némely dolgokrúl rövideden igy tudósíthatom Ngdat. Engem 
kgls uram rész szerint az ungvári s Ngd válaszát vévén az 
pataki dolgok hoztak ide és tartóztatnak itt két vagy három 
napokig, rész szerint pedig hogy az hozzám tartozó hadak is 
annyira eloszlottak az praedára s erre az Hegyallyára, hogy 
ne legyek most többed magammal mint egy hétszáz embernél 
még is erre bátorságosabb, mig már naponkint ujobban is öszve 
gyüjthetem. Az öcsém Homonnai János uram mindanyostúl 
jól kezdik magokat alkalmaztatni, úgy hogy ha Ngdnak Ung- 
várhoz való közelítése lenne csalhatatlanúl hinném jó módok 
alatt feladnák az várat, és magokat s jószágokat nem rontat- 
nák, mert Semsei Pál uramot két nappal bocsátván előre háza 
népéhez Bottyánban, elment vala Ungvár alá is, mindjárt ki
küldte az aszszony hopmes terét hozzája, rém énkedvén általa 
nékem, legyek jó akarattal hozzájok, mert ők igen biznak az 
én atyafiságomban és nékünk semmiben sem vétenek, melybűi 
már is az neutrálisság látszik, de én arra nem hagyám meg
válik már, mire resolválják magokat. Azonban Petneházy 
uram és mások tudósításához képest én is Barcsai uram által 
úgy informáltam vala Ngdat hogy az német tábor Jolsvánál 
volna; de bizonyos emberem szemmel látott dologgal térvén 
meg az tábort ma negyed napja még Kazincznál háttá, Gömör- 
höz szándékoztak, hanem csak némely rész hadát küldötte 
vala Murányhoz Jolsva felé s annak volt a hire, az is való, 
hogy Babbata nevő generális négy regiment némettel közelített 
akkor tájban Bimaszombat felé, tízezer kenyeret kért az várós
tul, mely németség is az gyűlést őrizte, közikben atták azokat 
is, kik pro custodia corporis voltak az császár mellett. Ezt 
nekem jó embereim négyfelől is egy formában Írják, de az 
Bimaszombati jobbágyim és kimjeim bizonyosabban hozzák
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meg, kirűl is tudósítani el nem mulatom Ngdat. Az uraknak 
ő keméknek is Írtam nem kívánván bő Írásom olvasásával ter
helnem Ngdat, ő keméktül megfogja Ngd érthetni, kérem csak 
végtére azon alázatosan Ngdat, akár ki hamis informatióinak 
delátióinak hitelt ne adjon, és inauditu parte altera sem egy
szer sem másszor semmire ne condescendáljon, megpróbálja 
Ngd az embereket és meg tapasztalja ki leszen jobb subjec- 
tuma ezekben az dolgokban Ngdnak, az szolga is úgy szolgál
hat kegyelmes uram szívesebben, ha nem diffidálnak hozzá s nem 
disgustálják ok néjkül, kit én is avagy csak az utánnam kül
dött instructióban is magam aránt tapasztaltam, ha annak 
continentiáját és elbúcsúzásom alkalmatosságával lőtt Ngd 
fejedelmi oblátióit öszve vetem. Ajánlván még is Ngd kegyel- 
mességében magamat maradok. Lelesz, 5. octobris 1681.

Alázatos és kész szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

XXV. 1681. oc t ,  15.

Ajánlom Ngdnak, mint jó kegyelmes uramnak alázatos 
szolgálatomat.

Isten Ngdat előtte álló dolgaiban boldogítsa s vezérelje, 
szibűl kívánom. E napokban Ngdnak két rendbeli méltóságos 
leveleit is alázatosan vettem, kibűi is értettem Szaponarával való 
bátorságos szemben lételem ésNgdhoz való menetelem felől ke
gyelmes parancsolatját Ngdnak s én is kegyelmes uram mindab
ban az matériában s egyéb occurrentiákrúl isParno nevű faluból 
bőven Írtam vala Ngdnak, bizonyos alkalmatossággal Kálió
ban dirigálván levelemet, megparancsolván sietve vigyék meg az 
Ngd táborára, kihez képest impatieüter várom az Ngd parancso
latját és tudósítását, tudhatnám magamot az Ngd kegyelmes 
dispositiójához alkalmaztatnom s nem kétlem kegyelmes uram 
nemcsak nem szánja, sőt méltoztatik is Ngd bizonyos emberét 
hozzám expediálni tudósításával együtt. Az újabb interveniált 
hirekrűl penig Ngdnak ezt Írhatom : még az német kegyelmes 
uram ezelőtt harmad nappal Rozsnyó s Rimaszombat között volt
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várván hozzája segítségére lejött Rabatta generálist de úgy 
hiszem kegyelmes uram talán ezidén sem fog vele megegyezni, 
féltvén az morvái és slesiai passusokat s az bányavárosokat tő
lünk, kik ellen próbára még az Tisza mellől, mihelt által köl
töztem, küldöttem el válogatott másfél ezer emberbűi álló lovas 
s gyalogot kik is harmad negyed napok alatt próbálván az de
terminált helyen, mihelt bizonyosabbat érthetek, Ngdat ujób
ban is tudósítani el nem. mulatom. Az szüret dolga felől penig 
írhatom Ngdnak, minekelőtte által jöttem volna az Tiszán, 
már némely részét az hegyaljai szőlőknek az sok praedálást s 
kóborlást szomjuhozó tolvajok meg is szedték s még az derék 
hegyekben is sok károkat töttenek, kire nézve az olyan prae- 
dálók megzabolázására bizonyos számú hadaimat is küldtem 
az Hegyallyára s már az szüret dolgárúl s annak securitásárúl 
concludálván, az nemes vármegyék követeivel és királyi váro
sokkal, az kiknek penig az szegénség vagy az regnicolák köz- 
zűl az szüret securitása iránt patrocinálni kívánnék is, az ellen
ség dolgaira s próbáira lévén inkább intentusok, ha az ellen
ség tőle el nem nyom, kívánnék Kgdnak s több jó akaróimnak 
jó borokkal kedveskednem, értvén mindazáltal olyat hogy 
Kassához szándékoznék az német, mind táborostúl. Az mi 
penig az magam szándékát illeti, holnap Isten jóvoltából által 
szándékozom az Szepességre s az próbára elküldött s több ott 
a tájon levő hadaimat öszve vévén, az mely két erősséghez re- 
ménségem vagyon, kirűl Ngdat elébbeni levelemben tudósítván 
oda elküldött hadaimat is öszve várván, kik is harmad negyed 
napok alatt elérkezvén, követem én is kegyelmes uram azon
nal utamat az Tisza felé és ott közelyebb várván meg az Ngd 
parancsolatját s informátióját, tudhassam én is dolgaimat al
kalmaztatnom. Kívánván ezzel levelem is Ngodat tanálhassa 
szerencsés órában. Datum ex castris Hungaricis ad Saross 
positis die 15. octobris A. 1681.

Kgd alázatos szolgája
Gr. Theököly Imre m. p.
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X X V I. 1681. oct.  17.

Ajánlom Ngclnak satt.
Isten Xgdat dolgaiban boldogítsa igen kívánom. Hét- 

hársra érkezvén itt minemü occnrrentiáim s liireim legyenek, 
kivántam azokrúl is Ngdat tudósítanom. Az német tábor még 
is ugyan Rima-Szécsnél helyében, vagyon, hanem az Szepesben 
küldött portásira után küldött Igló tájára két ezeret, kik is 
onnejd utjokat Kézsmárk felé continuálván, egynél többet ha
daim közül el nem ejthettek, kiknek én is ujóbban Petróczy 
István és Szűcs János uramékot utánnok küldvén, gyalog ha
daimban is az passusokra elküldöttem, kikkel való dolgainkat 
Isten mint adja, áll bölcs titkában. Ezen túl is ha mi interve- 
nientiáim lésznek, Xgdat ottan, ottan tudósítani el nem mula
tom. Ajánlván az szent Isten oltalmában Ngdat. Maradok 
Héthárs, 17. oct. 1681.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

K ívül: Kállai kapitány Tállyay György uram, ezen levelet siet
séggel küldje az méltóságos erdélyi fejedelemnek ő nagyságának.

X X V II. 1681. oct.  18.

Méltóságos fejedelem, nekem jó kegyelmes uram.
Tek. nemz. Keresztessy Sámuel uram Ngd egyik becsü

letes hive által küldött két rendbeli mlgs levelit alázatosan 
vévén hasonló engedelmességgel olvastam, melyekrűl és egyébb 
dolgokról is Keresztessy urammal beszélgetvén ő keme jegyzés
ben is vette, elhittem Ngdhoz való hűsége szerint is elégséges 
relatiót teszen Ngdnak; mivel ennek előtte Ngd némely punc- 
tumukban való parancsolatját vettem volna, már az iránt való 
Ngd méltóságos parancsolatját secundálni kivántam; s nyu
godjék meg benne Ngd csak legyen jó uram s fejedelmi, kegy el- 
mességét tartsa fenn hozzám s éreztesse is gyömölcsét, én ben
nem Ngd ellenkezőt nem tapasztal, sőt az Ngdhoz való enge-
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delmességemmel s mindenkori kész szolgálatommal kivánom 
megbizonyítanom. Az mi penig Vay uramék dolgát illetti ab
ban kegyelmes és ngs parancsolatja szerént is ő kérnék meg nem 
fogyatkoznak. Ajánlom ezzel stb. Datum in oppido Hétbárs 
die 18. oct. A. 1681.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X V III. 1681. oct ,  21.

Méltóságos fejedelem, nekem jó kegyelmes uram!
Ezelőtt harmad nappal étszaka bocsátván el Keresztesi 

uramot, az akkori lármához képest mindennemő dolgokrúl s 
intervenientiákrúl tudósítottam vala Ngdat, az ő keine elme
netelek után pedig ezek lőttek. Az az másfél ezer német s 
magyar ujóbban az iglai fenyvesben állott vala s ott naplott 
tegnap csaknem délig, de okosan járván Szőcs János kit is 
utánok küldöttem vala Harsányival könnyű szerrel semmi kárt 
nem tehettek, igy osztán csak ki jöttek az fenyvesbűi s ujobban 
Szombathely és Kézsmárk felé követték utjokat, oly véggel az 
mint ki tanulhattam hogy arra minket erősebbek lévén mi, és 
magam személyében is többire tövében Szepes várának magok 
után édesítsenek. Azonban az derék tábora hátúi vagyon, ki 
is tegnap még délelőtt Kraszna-Hurka vára felől be érkezett 
az vármegyében és szállott Remetére s Svedlérre tegnap dél
előtt közzülök kiszökött emberek is jöttek hozzám, és katonám 
is jött sebesen, kit azon táborhoz tartozók űztek és sebesítettek 
meg. Azonban harmad felől Liptóban is jött alkalmas német
ség azok közzűl is ugyan tegnap hozának nyelvet, négyszáz az 
lovasa háromszáz az gyalogja, azonkivűl egy regiment jő utá
nok, az én próbára küldött vitézim pedig Árva s Túrócz vár
megyékben szorultanak, hihető valamit az én szándékom felől 
is sajdítottak. írhatom pedig azt is Ngdnak, mind elfogott 
levélbűi s mind másunnan tanulgatom, ezen németségnek szán
déka az, az Ngd távozásával nagy szivet vevén, hogy Kállót 
megszállják, viszszavegyék. En azért kegyelmes uram idején 
teszek tudományt Ngd előtt ha méltóságos személye bement

GR. t h eö k ö ly  I. l e v e l e i
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is, hadaiban bár csak négy ezerig valót méltóztassék Diószegre 
s a tájára kiküldeni, mert mi megerősödvén az ellenség ba elég
ségesek oltalmára segétségére nem leszünk, se Ngd, se az 
fényes porta engem ne okozzon sőt írna erről Ngd mind Vá
radra Egerben s Ngd se késleltesse az badak kiküldését peri
culum enim in mora. Én ugyan valamint legjobban megerősít
hetem arra felé követvén más utamat, segíthetem semminek 
elmulatója nem leszek.

Azonban hallok olyat is, sőt ugyan egy közzűlök való 
magyar nékem megizente Somlyón, Hadadon és Cseben ba 
lehet feladnak s azon felől is rabolni igyekeznek, méltóztassék 
azért arról is parancsolni Ngd Debreczen városának, hogy al- 
kalmatosabb lehessek mind Ngd bizodalmára való vigyázásra 
s mind Kálló oltalmazására, ba az szükség kivánja arra me
gyek ba csak két hétre vagy egyre is vagy két ezered magam
mal bocsátassunk be veszekedés nélkül Debreczenben.

Szükséges arról is Ngdnak disponálni, ba az német 
tovább is offerálja az armistitiumot concludáljunk felőle, mert 
máskint is az adó ben lévén, ba jobban is bidegedik s alkal
matlan idők lesznek, itilje meg Ngod hol tekereghessem az 
török földe is puszta lévén. Mindenekben elvárom azért Ngd 
parancsolatját és maradok. Orkután, 21. octobris 1681.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

P. S. Ez órában kozák az német tábor Remetéről Krom- 
pakra jött, Vitéz felé igyekezvén hogy Eperjesnél utunkat 
állja el de én is ez étszaka jól élj övék s ma annyival inkább 
elállunk láb alól.

X X IX . 1681. okt .  24.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nekem jó kgls uram.
Keresztesi uramék eljövetele után is csak hamar Írtam 

vala Ngdnak Orkuta nevű falúbúi, melybűi addig való dolgát 
az németeknek hűségesen megértheti Ngd. Szepes táj árúi az 
szorosokról viszsza térvén, az mely hadaimat vigyázásnak oká-
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ért hátra hagytam vala, minemő leveleit fogták el a német 
tiszteknek, in specie Ngdnak megküldöttem, melyekbűl, mire 
szándékoztanak, kitetszik. Strasoldo olasz praktikájával már 
másodszor, akart reá venni s valóban meg is vetették vala az 
lest; de én is eszemen járván, s magamra vigyázván Isten ke- 
gyelmességétűl elrándulék elölök, mely miatt feltett szándé
komat noha végben nem vihettem, mindazonáltal küldöttem 
többet másfél ezer embernél az begyeken, kik is az mit Isten 
jó voltából elkövethetnek, nem lesznek elmulatok Az német
nek egy része, az kik Strasoldóval s Latronnal az Szepességre 
kétfelől bementek, hogy ott megszoríthassanak, az nyomon 
utánnam jővén Eperjeshez szállott. Kaprara penig Szepsi tá
járúi Kassa felé szándékozik s az mint kitanultam, egy része 
az Bodrogközben, az más része penig Szerencshez fog szállani 
az Hegyallya szüretnek occúpálásáért, melyet is végben vihet
vén s jobban is megerősítvén magát Kálló alá fog szállani. 
Melyre nézve igen szükséges annak megtarthatásárúl jó előre 
provideálni s kérem is Ngdat, ehez az magyar nemzethez való 
szeretetit fenn tartván, méltóztassék az szélben ide kihagyott 
hadainak parancsolni, ha miben requirálom, alkalmaztassák 
parancsolatomhoz magokat. Az szerdárnak is Írjon Ngd, az 
szükség úgy kívánván, legyen segétséggel, mivel ha az vár, 
nem lévén külső elégséges segétsége, ellenség kezében esik, az 
Ngd Szathmár felé vigyázó hadai s úgy az váradi törökök is 
velem meg nem egyeznek, az várat meg nem segéthetvén, elve
szésének vagy ellenség kezében esésének én oka semmiképpen 
nem leszek, s senkitől is méltán nem okoztathatom. Én is már 
egy nehány napokat az Bodrogközben mulatok, elvárván az 
ellenségnek is mely felé való fordulására, s azután az Tiszán 
által megyek, hogy az ott való végekben (fizetetten lévén az 
had benne) jobb dispositiót tehessek, securitásokrúl is provi- 
deálhassak. Ezzel ajánlom az sz. Isten oltalmában Ngdat mara
dok Vásárhely, 24. október 1681.

Ngd alázatos szolgája
Gr. Theököly Imre m. p.
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X X X . 1681. oc t .  30.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nekem jó kegyelmes uram.
Ez elmúlt n ap o k .................. Írtam alázatosan Ngdnak

mind a z ..................... az német állapotjárul, kire mind eddig
.................. s jártottam portássimat valamég á l t a l ....................
Dorgo kegyén; bizonyossan Írhatom azt i s .....................része
Gáli Szécshez érkezett; s m ásik ..................... az mint ezen
becsületes nem es.....................uram által békiildött levelek
ből is k i ........................ ték már Tokajt is, kiről s többekről
bővebben is izentem; Ngodat azért, mint jó kegyelmes uramat 
alázatosan kérem, siessen az dolgokkal, siessen bennünket is 
megsegíteni, minthogy az Tiszán innet levő végházak máskép
pen is Ngod alkalmatosságával jutottak kezünkbez. Mi ugyan 
a mire a jó Isten segél, és vezérel bennünket, annak elmulatói 
semmiben is nem leszünk, a végre jővén tegnap estve felé itt 
Tárkánynál által az Tiszán, hogy tehessek jó dispositiót addig 
is, még közelíttené jobban is végbázainkat az német, ki aránt 
is a non putaremtul tarthatunk, ha Xgd nem méltóztat ben
nünket meg segilteni, én mind Isten, s mind Xgd előtt protes
tálok ............nem lehetek. El várván azért a z ..........................
. . . .  át, kívánom Isten Ngodat m inden ..............................
Beszdéd, 30. octobris Anno 1681.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. A mint m ondják........................nya felé szándé
kozik ...........................emlegetik, de jo b b ....................... dot
S. Cseh V á r .......... provideál, bölcsen......................................
következbetik.

X X X I. 1681. nov. 6.

Méltóságos erdélyi fejedelem sat.
Nem akarám Ngdat hoszszas Írásom olvasásával terhel

nem, hanem bátyám Barcsay Mihály uramnak az ide való
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occurrentiákról irt levelerabűl mindeneket Ngod hűségesen 
meg érthet. Azonban az Tiszán innen, s mind peniglen túl 
datált leveleimre az német jövetele s Kálié vára meg szállása 
felől hogy semmi választ nem vehetek mire vélnem nem tudom. 
Tegnap délben meg szállván Káliét, ordinantiássan rendelt 
seregekben menvén pro terrore csak környül akarta venni; az 
benn levők is megmutatván emberségeket, s jól meg is pus
kázván, felest ejtettek el bennek, s annak utánna úgy szálot- 
tak távolkábban napkor (?) felé táborban. — En ugyan valamire 
csak Isten segélt, az vár oltalmára mindeneket elkövetek, de 
úgy látom, az török későn segélt és Ngd még későbben; kihez 
képest ha az várat meg veszi is az ellenség, én oka nem lehe
tek. Szintén ez órában érkezett meg egy rendbéli portám, ki 
is az fiók strásáját épen béhajtotta az németnek a derék strá- 
sára, oda lévén még egy nehány rendbéli portáim. Egy egész 
postát fogtanak el katonáim az Liptóságban, kikben is micsoda 
újságok lehettenek, excerpáltatván Ngdnak meg küldöttem in
clusive, nem Ítélvén szükségesnek azokat in specie megkülde- 
nem Ngdnak; ezután is ha mi occurrentiáim lésznek, azokrúl 
Ngdat tudósítanom el nem mulatom. Ajánlván ezzel az szent 
Isten oltalmában Ngdat s maradok is. Szoboszló, 6.nov. 1681.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Szintén ez órában érkezett meg portárúi, lovas 
egyik hadnagyom Deák Ferencz ki is az tábor szélén némete
ket vágott, elfogván hetet elevenen i s ; magyar igen kevés 
vagyon velek; azt mondják Barkóczy Ferencz Szatthmár felé 
expediáltatott, az hol meg egyezvén az Szatthmáriakkal, s töb
bekkel arra felé valamely próbát tégyen.

A levél hátéin; Ezt is viszsza kell küldeni.

X X X II. 1682. f e b r .  13.

Méltóságos erdélyi fejedelem, nékem jó kegyelmes uram.
Fajgel uram ide való érkezésétűi fogvást nem kevés ál- 

melkodással semmi parancsolatját Ngdnak nem vehettem,
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holott én Ngdhoz való kötelességemtől viseltetvén, azután is 
mind magam bizonyos embere által s mind penig más alkal
matossággal is az itt való occurrentiákrúl tudósitottam Ngdat. 
Egészségem Istennek hála megtűrhető. Most mindnyájan kö
zönségesen csendességben vagyunk ugyan, mindazonáltal az 
szegénységnek nagy inségébűl s pusztulásábúl származott quár- 
télyozó hadaim élődéseknek nem kicsiny fogyatkozása miá, 
Szaponára uram késleltetésére nézve, kéntelenittettem, vagy az 
frigy felbomlásának denuntiátióját avagy több vármegyéknek 
occupátióját intentálnom. Az portai hirekrűl mostanában 
Ngdat, még sem érkezvén onnan emberem, nem tudósíthatom 
kikrűl is nem kétlem, Ngd közelyebb létére nézve jobban in- 
formáltatott. Lengyelországból e napokban emberem érkezvén, 
jelenté francziának dolgaiban való nagy progressusát, hogy 
tudniillik csak e télen is három derék várost s egész provin
ciát is foglalt volna és hogy naponkint nagyobb-nagyobb hadi 
apparátust készíttetne. Esterházy Pál uram ő fölségétűl mel
léje adjungálandó deputatusokkal az tracta kedvéért Nagy- 
Szombatban szándékozik, akarván, hogy én is azon tractának 
secundálásáért bizonyos követeket küldjék, kész lévén ő keme 
Beszterczebányára is jünni, csak én is Liptó vármegyében 
menvén, Beszterczéhez közeljebb eshessem. Melyeknek hallá
sára be nem dughatom ugyan füleimet, mindazonáltal az fényes 
porta és Ngd kedvetlenségére semmire sem lépek. General 
Caprara uramnak az öcscse ő fölségétűl követségben nagy 
ajándékokkal portára küldettetvén, az Dunának nagy árja miá 
az elmúlt héten Komáromban mulatni kéntelenittetett, mely 
kincses ajándékok Bécsben utszánként hordoztatván, mustrál
tattak s az mint inform áltatom, millióra extendáltatnak s tar
tok attól, ne talántán ily böcsös ajándékok az fényes portát 
megtántoritsák, holott azonkívül is onnan félj ül némely főren
dek s igaz hazafiai adták értésemre, hogy bárcsak egynéhány 
esztendőre az portától békesség confirmaltassék, kész lenne ő 
fölsége Tiszán tói való erősségeket, úgy mint Szathmárt, Ecse- 
det s a többit is oda cedálni, a minthogy már is némely szath- 
mári főrendektűl felőle megtaláltattam, reménykedvén az 
Istenért is, a mennyire rajtam állana, ne engedném oda vesz
teni. Bizony tartok az sok practicától, ki között az sem legki-
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sebb, bogy Pavelsicz Gergely az ország részéről az fényes por
tára residensnek küldettetett. Azonban ezután is, ha mi uj 
kireim lesznek, Ngdat alázatosan tudósítanom el nem mulatom^ 
kívánván, levelem találhassa kedves jó egészségben Ngdat sze
rencsésen. Datum Kapos, die 13. Febr. 1682.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Faj gél urammal bőven az itt való dolgokat közöl
vén, melyeket clavis által ő keme Teleki Mihály uramnak meg
írván, bővebben kitanulhatja Ngd.

X X X III. 1682. M a r t .  30.

Méltóságos fejedelem, nekem jó kegyelmes uram.
E napokban írtam vala Xgdnak Yáribúl, és Szőlősről is 

tudósítván az akkori occurentiákrúl és az nálam lévő török 
követségéről; de Ngdnak hogy semmi levelét nem vehettem, 
azt concludálom belőle, ottan való Írásom terhére és az magam 
személye is Xgd méltóságos tekinteti előtt kedvetlenségben 
vagyon. Ide érkezvén Kapposra, érkezék egy német követ pos
tán Bécsbűl Badensis herczeg és az bellicum intimátiójával, ki 
is azért jött oly postán, hogy Strasoldo elhitette volt az udvar
ral : felbontottam az frigyet. S ezen postakövet úgy is jött, 
hogy mind az két félt táborban és az egymás ellenkezési között 
tanálja, s nem is volt oka nélkül, mert az én részemről meg 
volt az denuntiatio, ha tudniillik az hadaknak élődésekre való 
több vármegyéket nem szakasztanak, és az fényes porta con- 
tentuma vagy inkább az ország behódolása felől determinate 
magokat nem resolválják. Úgy látom kegyelmes uram tudnak 
félni, ha volna mitől, most az udvar elsőbben is insinuáltatja 
azt, hogy ennyire protraháltatnak az dolgok, elsőbben is tulaj
donítsam Wesselényi Pál Ngd akaratjából való insinuatióinak, 
kinek is Xagy Simon nevő szolgája Bécsbe vagyon, s még az 
megtér, ott is lészen Isten tudná leírni micsoda észvesztő s 
engem confusiójában hozható intimátiókkal. Azonban intimál-
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ják azt is, lia az frigyet tovább is acceptálni akarom, Turóczig 
készek ide az vármegyéket quártélynak szakasztani, mely is 
Szapponaranak, ki egy hét alatt elérkezik, vagyon instructió- 
jában, az mint hogy actu az mely seregeknek nagyobb fogyat
kozása volt már is Sáros vármegyében; én pedig némelyeket 
Szathmárban is szállítottam. Harmadik intimáltatja azt is 
az udvar, általlátták magok is az fényes porta consen- 
susa és contentuma nélkül nem lehet az békesség, azért 
abban is bizonyos declaratióját, micsoda modalitást tanált ő 
felsége, meg fogja hozni Szapponára, kérvén antecedenter, en
gem mint igaz hazafia én is megértvén, segitsem. Az portára 
küldött követeknek is vettem, kegyelmes uram leveleket, kiben 
Írják útban vannak, kapitihánkat az fényes porta acceptálta, 
és hogy egy hét alatt itt lesznek. így ha Szappanára elébb ér
kezik is, de addig valamég általok az fényes porta akaratját, 
nem értem, nem fogom elbocsátanom. Ajánlván ezzel Isten etc, 
Kappos 30. Mart. 1682.

Ngd alázatos szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

X X X IY . 1683. S e p t .  1.

Celsissime princeps domine mihi colendissime!
Pekri Lőrincz uramnak feleségét illető némely jószág 

iránt lévén itt e tájon dolga, Kdét magam is kérem szeretet
tel, bocsássa el ő kémét, hogy azon jószághoz közelebb esvén 
én assistentiámmal is láthasson ő keme dolgaihoz, Kd jóaka
ratját én is más dologban való kedveskedésemmel kívánom 
megszolgálnom. De relique celsitudinem vestram diu felici- 
terque valere desiderans, maneo eiusdem celsitudinis ves
trae. Datum ex castris ad Cseklesz positis die 1. Septem
bris 1683.

Servitor paratissimus 
Emericus Theököly m. p.
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XXXV . É. n. dec.  3.

D ió s z e g r ű l 3. D ecem b ris  ir ta  T h e ö k ö ly  u r a m  u r u n k n a k .

Mélts. fejedelem stb. 15. nov. Fejérvárrúl és ugyan 25 
ejusdem Alvinczrúl költ választevő Ngd mélts. leveleit igen 
kedvesen és alázatosan vettem, kire is Ngdnak én is engedel
mességgel választ tenni kívántam, adja Isten találja levelem 
Ngdat szerencsés órában.

Az armistitium csinálására ugyan is volt kegyelmes uram 
ez hódoltságnak nagy szüksége, mert én megvallom ezt az 
földet olyan fogyatkozott állapottal még nem értem s ebben az 
esztendőben penig Kállóbúl, Beszerménybűl Szakmárrúl sza
porodván legalább szólván nyolczszáz emberrel (kiket is már 
külön kapitányság alá adtam) meg fog kivántatni télre kelve 
tavaszig az quártély. Isten segitségébűl már én is kimozdulván 
és az Berettyón, Körösön túl quártélyban lévő hadaimat mel
lém vévén tegnap érkeztem Diószegre, s már ezentúl napon
kint követem utamat az téli quártélyokban, magam elsőben 
Ungvárban szándékozván, az hadakat pedig mind az négy vár
megyében szállítom bé egyszersmind. Az frigy kötéskor Ngd- 
nak birodalmára való vigyázást kötelességem kívánta s tar
totta, Xgd kegyelmességébűl és édes anyám után Erdélyben 
is hazafiának mutatván magamat; alázatosan köszönöm Ngd
nak kegyelmességét, hogy oda bé lévő kevés jószágimnak olta
lommal lenni és kivált Hunyadon levő sok alkalmatlansági- 
mat az ott levő nemesek aránt orvosolni s az embereket is 
megkülönböztetni méltóztatik. Isten Ngtokat megáldaná és 
nékem nagyobb ösztönt is szolgáltatná az hűségre és szolgá
latra, ha kegyelmességébűl remittalná Küküllő várat is, nem 
igaz jussal bírván ellenem az szegény Kapi György is, kit 
Ngd maga is jól tudott és édes anyámnak nagyapja épittetvén 
is azon ott levő épületet. Isten Ngtoknak úgy is eleget adott s 
azzal méltósága nevekedik is, ha eziránt hozzám kegyelmessé- 
geket mutatják. Az német tábornak lovasbúi álló nagyobb 
része kegyelmes uram feljebb ment Liptó vármegyénél is, maga 
Kaprara Lőcsére, Strasoldó pedig Kassára szállott, két ezerig
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való penig Rimaszombat felé az bányavárosokra. De mind- 
ezekrűl s egyéb occurentiákrúl is Isten bészállitván az quár- 
télyban, parancsolatja szerint Ngdat tudósítom. írtam  most is 
némely dolgokról Barcsai uramnak, nem akarván Ngdat bő 
Írásom olvasásával terhelnem.

P. S. Az mely dolgokról penig maga kezével ir Ngd, ha 
Ngd kglséggel volna, küldené ki hozzám Huszt felé Faigei 
uramat s ő keme által Ngdnak megizenem, azonban egyéb 
dolgokról is tehet jobban relatiót; Szőlősön is hadak lesznek, 
azok ő kémét hozzám kisérhetik Ungvárra.

K ívü l: 3. dec. irt gróf uram levele paria.
Egykori másolat a mvhelyi gr. Teleki ltb.
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III.
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I. 1678. m a r t .  18.

Isten jóvoltából én uram ide békességesen s kár nélkül 
érkezvén, kötelességem szerint Kdét tudósitani kívántam, Juri- 
kovick uramot én még Alsó-Darnárúl expediáltam vala az 
lakságon jővén által az bővebb széna és az velem való hadak 
kedvökért s távulkán esvén Pataky uram liadátúl végbeli ka
tonákkal kisirtettem, ki is eddigi instructiója szerint mint me
hetett im ez includált levelében Kd uram megláthatja. Én 
ugyan kívánsága szerint írtam Kis-Marjában mindjárt Nagy 
Andrásnak menjen eleiben és kisérje el is egy darabon, véghez 
vihetvén ott az dolgot nem kétlem tudósítja Kdét és én is ha 
mi bizonyosabbat érthetek Túlra is előre bizonyos levelekkel 
és jó instructióval ugyan Alsó-Darnárúl küldöttem el magokat 
Tályai és Yay uramékat. Isten helyben vivén tehetségem sze
rint valamit elkövethetek semminek elmulatója nem lészek 
tudván eziránt való kötelességemet is és az dolgok is úgy kí
vánván, úgy is hiszem Isten segitségébűl helyben verekedhet
vén egy hétnek forgása alatt alkalmasint össze gyüjthetem az 
hadakat. Szőcs János urammal utamban szemben nem lehet
tem, hanem hogy hallotta jövetelemet postán jött utánam osz- 
tán Diószegrűl, s itt ért el ezelőtt egy órával, Kd parancso
latja szerint annyira disponáltam, hogy totus quantus Telekié, 
életemet merem feltenni, akár ki sem készebb Teleki mellett, 
mig már én az hadakkal megindulok, addig itt várja az én 
tudósításomat és akkor osztán minden hadával conjungálja 
magát velem, Azt mondja nékem ő s mások is, azért nem akart 
búcsúzni Wesselényi Pál Somkuton, hogy mezőben akart vélek 
contradicaltatni, okozván az magyar nemzet választotta gene
rálisnak s Szamos-Ujvárat az fejedelem is confirmálta, vala- 
mig ő nga nem parancsolja, nem tartozik addig resignálni 
tisztit vagy letenni; javallanám hozatna udvartúl egy titkos
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parancsolatot, az fejedelem is annuálna Teleki generalisságá- 
nak pro futura cautela, dughatnám az olyanoknak szájokát bé, 
én azt publicumra nem bocsátanám, Kdnek visszaküldeném, 
vagy ba az nem tetszik, parancsoljon Patakinak és Nagy An
drásnak, hallván az végbelieknek erre vagy az Nyir felé jöve
telüket egyezzenek meg vele és várjanak tüllem. Egyébiránt is 
ugyan bizom már Kd részére, itt az dolgok oly karban vannak 
nem hogy az bét lelkű, de az hetvenhét lelkű sem bonthatná 
könnyen el. Gyarmat 18. mart. 1678.

K o m á r o m i kezével Írott másolat, fent a homlokán : 
Tbeököly uram irta nekem.

II. 1678. de ez. 6.

Szolgálok édes aszszonyom ángyom Kdnek.
És nem kevés szerencséltetés s veszedelem között vég

hez vivén feltett utamat, mig élek édes aszszonyom ángyom 
Kd szolgálatára talán szinte elfelejtett szolgája is lévén. Az 
oda való járásommal sokat nem irok, mindeneket megmond
hatván Radios uram. Radvánski uramnál sok vig lakással em
legettük Kdét, hiszem Istent azon földet Isten segítségéből 
ujóbban is meglátogatnám, ba mit Kd parancsol kész szolgá
jának tapasztal. Adja Isten lássam jó egészségben Kdét. 
Debreczen 6. decembris 1678.

Kd atyafia szolgája 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

Külczím : Tekintetes nemzetes Máriássi Erzsébetli aszszonynak, 
nékem jóakaró aszszonyomnak, ángyomnak ő kegyelmének adassék.

III. 1678. de ez. 6.

Ajánlom mint kedves bátyám uramnak Kdnek szolgá
latomat.

Kdnek van több egy holnapjánál édes gróf uram, levelét 
nem láthattam, hanem az Tiszához érkeztek ugyan Kővárbúi
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levelek, de azt sem tudtam megindítani. Sokat Kdnek nem 
irok, szóval izenvén mindenekrűl Radios uram által, ki is min
den dolgainkról informálhatja. Már Isten segítségéből, akarat
jából közelyebb jővén Retekhez, nekem inkább tetszenék, kijőne 
közinkben, magának is jobb alkalmatosságára esnék. Isten 
oltalmában ajánlom Kdét. Datum in Debreczen Anno 1678
6. Decembris.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím: Méltóságosgróf hadadi Wesselényi László*) uramnak etc.

IY. 1679. m á r  ez. 22.

Szolgálok édes bátyám etc.
Panaszszal írhatom édes bátyám uram Kdnek, kimene

teli alkalmatosságával sok szép kérésimre való maga ajánlási 
helyében csak már is ellenkezőt kell tapasztalnom. Maga (noha) 
talám mostani az hadak között való léteiével engem s az én 
szolgálatomat sem kellenék postponálni. Értem panaszokból 
oda ki való szolgáimnak, s másoknak is mind quártélybeli al
kalmatosságok, s mind egyébb requisitiój ok aránt Kd előtt kicsin 
tekintetben vannak, sőt inkább injuri ál tatnak; de az mi nagyobb 
ide be is vádolja Kd őket. Mi karban légyen az dolog én nem 
tudom, azt nem is vizsgálom; legalább Ítélem oly értelmes 
embernek, hogy maga is ez világ s az mi nemzetünk dolgát 
tapasztalhatta, és talám engem is szánszándékkal magától 
elidegeníteni nem kéván. Egyébiránt is penig oly confidentiá- 
mot ismérje az ur Teleki urammal, hogy bizony sem Kd Írása 
sem mássa annak elbomlásában hoc rerum statu eszköz nem 
lészen. Bátorságos Írásomról Kdét követem és eziránt való 
tudósítását elvárom, és ha vészi maradok Beresz-Telkén 22. 
martii 1679.

Kd jóakaró szolgája, atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím: Tekintetes nemzetes Ispán Ferencz uramnak etc. Ked
ves bátyám uramnak Ő kegyelmének adassák.

*) A nádor gróf Wesselényi Ferencz fia.



232 GR, THEÖKÖBY I. LEVELEI

V. 1679. s z e p t .  4.

Ajánlom etc.
Ngd levelét vettem, mit írjon, megértettem; én sem irok 

sem mondok többet, banem bogy nékem is az az uram, úgy 
mint az hatalmas császár, az ki ura Ngdnak is, és bogy az 
fényes porta birével, akaratjával és az erdélyi fejedelem ő nga 
páráncsolatjábúl vagyok én ide ki az magyar badak között, 
bogy azok velem együtt tovább is az fényes porta hűségében 
megtartattak, azoknak, hogy nem más parancsol Bihar várme
gyében s másutt is ezen a földön ; azt Ngd is tudhatja s mások 
is tudják. Ngd is tudja, mi van Ngdra bizattatva az fényes por- 
tátúl, én is tudom mi légyen az hatalmas császár akaratja, 
azért ahhoz tartom magamat. Az erdélyi fejedelem ő nga az 
fényes portának kedves igaz híve, mivel nekem ő nga uram, 
azt kell cselekednem az mit ő nga parancsol; másképen Wes
selényi Pált nem is lehetett küldenem s illendő sem lett volna 
tőlem. Az Biharvármegyei quártélyt nem Ngd adta, sem az 
Ngd előtt való váradi pasák, nem is Ngd veheti e l ; ha az ha
talmas császár vagy fényes vezér legkisebb parancsolatját lát
nám, az ellen nem cselekeszem semmit is, de másképen innen 
ki nem megyek, meglássa Ngd mit cselekeszik, számot is ád 
az fényes portának érette. És én is mindjárt küldöm ezen 
fenyegető levelét Ngdnak Erdélybe, onnan postán béviszik az 
portára is ; más végbeli tisztei hatalmas császárunknak oltal
maznak inkább, Ngd penig üldöz bennünket; lássa Ngd, ha 
egyedül az fényes császár birodalmiban ellenségünkké tészi 
magát, Ngd is számot ád az maga cselekedetirűl, mi is számot 
adunk az fényes portának. Datum in Püspöki die 4. Sep
tembris anno 1679.

Ngdnak szolgál 
Gr. Theököly Imre m. p.

Czlm nélkül. A váradi pasának szóló levél.
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VI. 1680. máj .  21.

Adjon Isten minden jót Kdnek.
28. Aprilis Illyérűl datált Kd levele is kezemhez jutott 

és az Keczer uram Sipos István kezéhez dirigált levele is Kd
nek el nem tévedtek, kikre is ez napokban töttem választ az 
Erdélyben beküldött követek Hajdú János uramék által serio 
meghagyván, magának adják meg Kdnek, vagy penig Csuzi 
uramnak Karkóban. Annakelőtte is Petnebázi uram által és 
más Simon deákhoz menő alkalmatossággal is Írtam Kdnek, 
mely leveleleimben lötett dolgokat is nem reiterálok, kétség 
nélkül alkalmaztatja is magát Kd dispositiójáboz, melyeknek 
effectuálásában tovább is Kd serénkedjék, noha szükséges dol
gaim végett Radios uramnak kelletvén bemenni, mindeneket 
memóriáiéban tévén le magam, azokbúl elégségesképpen vilá- 
gosodhatik és magátúl is értekezbetik mindenekben, kihez 
szükséges is magát Kd conformálja, mindazáltal ez levelére is, 
az mirűl ir, megfelelek Kdnek. Az tollas botra s késekre is 
nagy szükségem vagyon, az mely két hétre Ígérték az mester
emberek magokat, hogy elkészítik, az a terminus régen elmúl
ván, alkalmaztassa úgy az dolgot, első alkalmatossággal küld- 
besse ki, mivel Radios uram Géczi uramékkal is tovább fog 
oda be késni; Géczi uramnak is ki tudja, mikor leszen az vá- 
laszszal való kibocsátása. Az paplant és az kolozsvári ötvösök
nél levő ezüstöt is kihozhatja Géczi uram. Az organista fia 
is penig, ha már eljütt Szebenbül s kedve vagyon az apjának 
is, hogy kibocsássa, jüjjön k i ; másképpen, ha kedvetlenül cse- 
lekeszi, vagy még el nem jött, hagyja abban, mivel már mást 
is szerzettem Eperjesről, de ennél megvallom, jobbat szeretnék. 
Értem Kd irásábúl, aprónként építgetnek az tisztek, talám 
Isten úgy adja, az ép s kész házakban nagyobb csendességben 
s contentumommal lakhatom ezután; az mi bátra volna, ke- 
menczék, ablakok és ajtók iránt is, Kd készétese el. Már úgy 
látom, Erdélyben, Küküllővárral az ott való allcalmatosságim 
szaporodtak, ha az többivel együtt el nem szólnák az irigyek, 
de azt bizony, ha lehet, könnyen meg nem engedem s nem is
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is féltem, és in tali casu meg is orvoslom, ha ember lehetek. 
Kézhez vehetvén Küküllővárát az én emberim, nem kell bú
sulni, hogy az őszszel sok bort gyűjthet öszve Ketek, mert ott 
alkalmasint elkelne. Látom Vay s Klobusiczki uramnak mi 
választ tettenek, csak hagyja abban Kd. Az mi az szekérben 
való gyermek lovakot illeti, az mint minap is megirám, ha 
egy elein kocsist nem találhatna is hozzájok jó leszen Lőrincz 
a ki Karkóban lakik; falejtárt kaphatni inkább hozzájok^ 
csak taníttassa s szelidittesse Kd, ha fűvön is, nem gondolván 
azzal, ha megcsapannak is ; őszre kelve úgy is kell tartani, hogy 
karácsonig meghízhassanak, mert ha Isten engedi érnem, az
után kihozatom. Az mi az mén lónak dolgát illeti, nekem nem 
jutott eszembe az német ló, jó lesz az is az aljassa közé az 
kanczáknak amaz kettőnek segítésére; azonban ha késő nem 
volna, talám viszszaszerezheti most Radios uram Pekri uram
tól az én fakó lovamat az ménesben, az minthogy oly conditió 
alatt is adtam volt ő kémének Pekriné aszszonyomnak is, hogy 
kérésére meg nem fogyatkoztatta és hogy Tophaeus uramat is 
vas dolgából contentálta, jól cselekedte Kd. Csabanius uramot 
köszöntse szómmal, kedvesen veszem az czafragok csináltatásá- 
ban való fáradságát s egyébiránt való nagy készségét is ő ké
mének. Éltesse Isten Kdét, Komádi, 21. Maji, 1680.

Kdnek jót kíván 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím : Nemzetes vitézlő Csulyi Benedek uramnak ö kegyelmé
nek adassák.

VII. 1680. Oct .  14.

Celsissime etc. Celsitudinis vestrae medio residentis vi
gesima septima mensis Julii Anni currentis facta elementis- 
sima resolutio summo cum gaudio perlecta est, et dum de 
ulteriori quoque citra diminutionem regni fiendo portae fulgi
dae patrocinio gens hungarica se se assecuratam conspicit, me- 
cum una fidelia eaque humillima defert obsequia. Sic orbi 
patescit potentissimi imperatoris justitia, sic paternam protec-
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tioiiem agnoscent populi, cum semel nobis appromissum patro
cinium, etiam nunc, omnibus hostium pollicitationibus postpo
sitis in majori aestimio habitum, patriam denique nostram a 
fulgida porta ejusque militia, nulla ex parte diminutam divul
sam que viderint.

Caeterum, quominus cursorem residentis nostri prius 
remittere potuerim, tum romanorum imperatoris ex urbe Ger
maniae Linczensi ad me expediti ablegati adventus; tum etiam 
praefixus a principe Transylvaniae pro consultatione medio 
quorundam consiliariorum suorum mecum habenda, terminus 
obstitit, de quibus ut cels. vestram ex fundamento demisse in
formare quirem, erat consultum horum omnium finalem pras- 
tolari eventum. Quibus jam ad finem deductis, memoratoque 
nostri residentis cursore nunc fideliter remisso, celsitudini ves
trae humillime exponere volui: Imperatoris romanorum lega
tum officio episcopum his diebus a me exauditum fuisse. Qui 
sub initium amplis dominiis ac summis honoribus mihi polli
citis, tandem publicis libertatibus nationi hungaricae appro
missis, dum meam erga fulgidam portam alte irradicatam 
fidelitatem, qua omnia mea negotia, potentissimi imperatoris 
nutibus subjicere, omnia commoda gloriae ejusdem postponere 
consvevi, admirabundus cognovisset, spopondit, dummodo de 
pace tractetur, romanorum imperatorem etiam in eo, ut pax 
cum contento et annuentia fulgidae portae fiat, acquiescere 
velle. Quam tamen ego (usque dum hac in parte mentem cel
situdinis vestrae ulteriorem cognovero) hac vice absque finali 
resolutione mente et animo suspensum remisi.

Principis Transylvaniae terminum quod attinet, post
quam praelibatus princeps (ut cum fulgidae portae contento 
militiam hungaricam conservare posset) pro infallibili auxilio 
denominatum a celsitudine vestra medio Ladislai Székely able
gati sui terminum, mihi velut gentus hujus hungaricae Gene
rali in summo secreto detexisset, magnum eo ipso mihi ad 
auxit solatium. Ad quem terminum libenter vel solus persis
tere vellem, dummodo in continendo militae summa non esset 
difficultas. Si enim terram potentissimi imperatoris tributariam, 
quae pro commoditate nostra magis idonea esse posset, con
templor, maximam permissione divina hoc anno sterilitatem
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adinvenio, pane et pabulo jam deficiente ne dum ultro suffice
ret. Unde plebs misera tot annorum spatio intertenendo mili
tem exhausta, in hac annonae caritate jam jam fame moritura 
fugiens vix ad tributum potentissimo imperatori pendendum 
est habilis. Si militiam perpendo, eam extreme desperatam 
comperio, quae nulla hoc anno sperat auxilii realia specimina 
conspicit, lacero tristem adventantem hiemem, qua ferae etiam 
bestiae suas cavernas repetunt, exhorrescit, suum jam sine fine 
reputatum triste deflens exilium. Cujus dolores non modicum 
auxit Agriensium aliorum que potentissimi imperatoris militum 
hostilitas, qui hinc inde ex militia nostra plurimos, ad procu
randum familiae suae victum, vel alia sua obeunda negotia 
divertentes, in dies partim trucidant, partim vinctos abducunt. 
Ea ipsa Agriensis militia, his diebus facto in ductorem pedes
tris ordinis Michaelem Bakos vicibus iteratis impetu, multis 
hostili gladio deletis, ipsum ductorem; qui a primordio in fide
litate potentissimi imperatoris constanter perstitit, cum aliis 
multis militibus abduxit: quo post mirabiliter elabente, reli
quos cum scitu Passae in agriensi praesidio instar hostium 
divendidit. Sed nec eo contenta, ductoris, et quorundam mili
tum uxores, facta per domos inquisitione ex oppido Miskolcz 
abripuit, quarum mariti pariter et amici ad extrema pro
rumpent.

Haec et similia dum gens hungarica, fame, siti aestu ac 
frigore penes fidelitatem potentissimi imperatoris a tanto tem
pore vix non confecta, non tam stillante quam copiose pro
fluente sangvine conspersa, morte denique ipsa suam obsignans 
fidelitatem, videt; quae condigna praemia quod tam diuturni 
exilii solatium etiam in futurum sibi promittere poterit, cum 
quos gladius hostilis non feriit, auxiliatrix jugulet. Narrabunt 
nostram miseriam, quae coelum et terram ad compassionem 
provocat, aliae gentes, et exhorrescent, quae alias de protec
tione fulgidae portae meliora quaeque sperassent.

His extremitatibus perplexus attonitus dum haereo, ver
satur mihi prae oculis difficilis hujus gentis intertentio, quae 
in terris tributariis ob caritatem exhaustis contineri, pane et 
pabulo carente, nec vult nec poterit. Occurrit porro mente re
volvenda desperata militiae resolutio, quae jure gentium et
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naturae, vim vi repellere, ac toties illatam injuriam, me etiam 
renitente, vindicare nititur. Quod ipsum, me praepedire non 
valente, si contigerit, quanta capiti meo incumbet potentissimi 
imperatoris indignatio! aut desolatae terrae suae exprobatio !

Quam praecavendo cum multum importet, modum alium 
non video, nisi ut cum hoste germano (ut jam ante binis vici
bus factum) denuo condatur Armistitium; si quo pacto hostem 
ad id possem adigere vel praetextu aliquo inducere. Sic hun- 
garica exacerbata militia, a confiniis potentissimi imperatoris 
remotior ab ulterioribus contentionibus cohibebitur: ac deni
que Armistitii beneficio, partim in vestiendo se se, partim in 
invisendis diu exoptatis uxoribus ac liberis pariter et amicis 
occasionem nacta, magis leniori, quam stricto regimini parere 
assveta, ad destinatum terminum eo commodius conservabitur. 
Sic terra potentissimi imperatoris tributaria, medio tempore 
in hostili solo quaesito victu, majori portae fulgidae commodo 
quiescet. Revocando hoc Strathagemate Germanum a majori 
quoque apparatu bellico, qui, dummodo ei specioso aliquo com
mento variisque blanditiis ad spem aliquam nutriendam ansa 
praebeatur, in conscribendo copiosiori milite illico solet esse 
remissior. Quae omnia iliustrissimo Badensi vezério perscripsi 
celsitudinem vestram assecuratam reddens, quod omnis mea 
intentio unice in gloriam fulgidae portae collimata, non nisi 
in potentissimi imperatoris contento ac celsitudinis vestrae 
commodo terminabitur. Obtestando nihilominus celsitudinem 
vestram humillime, quatenus Sacro Sanctom et immutabile 
compromissum suum in praefixo termino ad effectum deducat 
ne praeconceptam de praesenti laetitiam inopinatus luctus 
denuo ad ima deprimat. Alioquin protestor sollenniter (quod 
ipsum extrema urgens exprimit necessitas) elapso termino nul
loque habito subsidio, rationibus expraemissis, nec me nec 
gentem hungaricam diutius subsistere posse.

Maxima praeterea nobis infertur injuria, dum potentis 
simi imperatoris milites nullo habito fidelitatis ac miseriae 
nostrae respectu, bona nostra, unde talem qualem proventum 
habuimus, jam a tempore nostri exilii susceptaeque potentis
simi imperatoris tutelae ad tributum sibi pendendum subjuga
runt. E t insuper in bonis inter fluvios Körös et Maros situatis,
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nomine potentissimi imperatoris nostros armis ab omni per
ceptione proventuum cohibent, eos, qui inde refractorios sub
ditos abducunt hostiliter, ut nuper ductorem quendam, in
sequendo. His etiam malis celsitudo vestra, in cujus aequitate 
ac justitia post Deum nostram locamus fiduciam, succurrat: 
eos, qui tot suae celsitudinis mandatis non obtemperant, una 
cum Passis talia permittentibus aliis in exemplum puniat. 
Quosque ex nostris Agriae et alibi captos detinent, illis etiam» 
qui ad remotiora loca deducti occultantur, aut si qui in trire
mibus potentissimi imperatoris existerent, reductis absque ter
giversatione dimittendos, demandet, Donec cunque enim celsi
tudo vestra hoc modo non processerit, nec militia potentissimi 
imperatoris confiniaria ob inobedientiam timorem, nec gens 
hungarica solidam in seria fulgidae portae sui protectione fidu
ciam habere poterit.

Literae, quoque meae ad portam fulgidam serius defe
runt imo an per Kapucsi Passam tum Yaradinum existentem 
transmissae ad cels. vestram devenerint, non constat. Quod si 
cels. vestra de celeriori literarum mearum transmissione illus
trissimo Badensi vezerio, Passis ac Bekis confiniariis nil man
daverit, omnia nostra molimina erunt inania. Quae praemissa 
omnia et singula gratiae cels. vestrae devoveo, et cum ea, quae 
hac in parte confiniariis mandantur lateant, genuinam cels. 
vestrae resolutionem ad singula demisse expecto. Celsit. ves
tram in reliquo cupiendo valere quam foelicissimam. Datum 
Mező-Gyán 14. Octobris 1680. Celsitudinis vestrae

servus humillimus 
C. E. T. m. p.

K ív ü l  K o m á r o m i k e z é v e l: Ez tulajdon az mostan az ma
gyarok táborában levő maga secretariussa írása; el ne veszszen 
vagy el ne tévedjen.

V III. 1680. de ez. 25.

Ajánlom Kdnek szolgálatomat!
Somlyó tájárúi eljövetelem alkalmatosságával maradott 

el egy kis német dobosom, ki felől Írtam volt Kdnek, annak
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utána penig Fiátk János s Tömpe Miklós nevű kópénzes ka
tonáim felől, kik is egynéhány hónapoktól fogyást, vagy inkább 
úgy Írhatom, ide kilételemtűl fogyást is mind inkáhbára ott 
Somlyón házok népe között töltvén üdejeket, most is megun
ván az ide ki való lakást, hírem nélkül viszszaszöktek, kértem 
volt azon Kdét, hogy őket megfogatta volna, de egyike iránt 
sem lehetett mindeddig is contentumom; kihez képest Kdét 
kérem azon hópénzes katonáimot megfogatni s vasban veretni 
és javokat arestáltatni, annyival inkább hozzám hitek mellé 
zászlójok alá kiküldeni ne neheztelje, Kd jóakaratját Kdnek 
avagy csak hasonló vagy más más nagyobb dolgokban is meg
szolgálom. Másképen várom csak Kd tudósítását, magam 
böcstelenségével tovább én sem szenyvedhetvén ott őket, fel
találom más útját, módját is azon katonáimnak kezemhez való 
küldettetéseknek. Isten Kdét éltesse. Datum in quartirio nostro 
Vári, die 25. Decembris 1680.

Kd jóakarója 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Értettem olyat is, hogy már az praesidiárusok közé 
is akartak állani és hogy a mi kegyelmes urunk mezei hadai 
közé is szándékoztak, ki ha úgy vagyon, kérem, úgy is Írjon 
oda bé felölök, kötelez azzal is maga szolgálatára kegyelmed.

Külczím : Nemzetes vitézlő Peley Ferencz somlyai vicekapitány 
jóakaró uramnak ő kegyelmének adassák.

Cito stb.

IX . 1681. j a n .  9.

Ajánlom Kdnek szolgálatomat.
Közel jővén ide az Ketek szomszédságában az vadászat 

alkalmatosságával, ez levelem által látogatnom kívántam; adja 
Isten levelem tanálja szerencsés órában. Bige uramtúl értem 
Kd, is nem régen egyik nap ki jővén vadászni Rákász felé 
medvékre akadott volna; kérem azért felőle tudósítson, és hol 
hallja az oly öreg vadaknak itt ettájon h íré t; az vadászatot 
szerető embernek gondja szokott lenni az vadaknak értekező-
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sére. Faj gel és Szenczi uram ék csudálom ennyire elkésének, az 
én dolgaimnak nem kicsiny hátra maradásával lőtt eddig való 
késedelmezések is ő keméknek; várom azért ez iránt is Kd 
tudósítását. Uj hirt egyebet innen most Kdnek nem irhatok, 
hanem hogy Saffenbergh mind egy másfél ezered magával 
uj óbban erre az mi quartélyink mellett ment Bodrok közé 
Patak felé tartván; Serényi pedig az minapi németséggel bé- 
szállott már Szatmárban. Az generális is tegnap indult meg 
Kállóbúl Tokaj felé. Az mezei hadakat mustrálták, azoknak 
fizettek, de csak az praesidiáriusoknak, nagyobb része a nélkül 
maradott, úgy is látom, ha fel bomol az frigy s jó forma is, 
nem az eddig való hadakozásnak rendit remélhetnők, nem 
kevés emberrel szaporodnánk meg. Petrőczi István uram meg- 
mátkásodott Révai Imre uram leányát jegyzetté el, ki is még 
oda van, és az én szolgáim sem érkezének. Isten Kddel. Bilyke 
9. Januarii 1681.

Kd jó akarója szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Szalánczit is ma negyed napja elfogták Kállónál ötöd 
magával vitték be, most is sanczoltatott az eb fia az serege 
pedig Szőlősön van, elküldtem érte reménlem ki adják, mint 
hogy olyat is adtak már ki, az ki labanczczá lett volt, tegnap 
lövöldöztettem meg; ezekrűl nem árt ha tudósítja az urat Kd.

Külczim : Tekintetes nemzetes Prater István jó akaró uramnak 
etc. adassák.

X. 1681. j a n .  21.

Szolgálok Kdnek.
lm  mit írjon János deák vevü gyalog hadnagyom az 

quartélynak pusztán hagyása miatt Kd leveléből meg értheti; 
s mások is ezen dolog végett már sokan jöttek hozzám panaszt 
tenni, s nem kevéssé is zúgolódnak az hadak, melynek is oka 
nem egyéb, hanem az lakósok közül nagyobb részént Mára- 
marosban recipiálják magokat, s házokat pusztán hagyják ; Kd 
azért ha meg nem orvosolja, kéntelenek lesznek másképpen
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eleit venni. Éltesse Isten Kdét. Datum Vári die 21. januarii 
1681.

Kd szolgáló jó akarója 
Gr. Theököly Imre m. p.

Az tilalom bizony felette is meg van, hogy az mi kegyel
mes urunk birodalmában senki ne menjen, s azzal is veti szá
mot az Bereg és Ugocsa vármegyei szegénység; ha azért Kd 
nem parancsol felőlié, hogy az olyak ez frigy ideje alatt ne 
recipiáltassanak, belyebb szorulnak az hadak s én oka nem 
leszek. Az lóval úgy látom eddig is elegen mentek, de senki 
sem bántotta s ezután sem bántja. Ez dologról Kd az urat is 
tudósítsa, mivel én nem kivántam búsí tani, s adjon hamarább 
való választ.

Kívül más kezével : Levelem meg írása után hozák ezt, már az 
posta is elmenvén utánna nyargaltattam, álljon azért Kd tetszésében, én 
ha úgy parancsolja az szomszédsági ide be jüvö szegénség közzül egyet
sem bocsátók ily formán bé, noba a z ................ kevesebben jüttek eddig
is be, de már telyessóggel elfogyván éhei halva szaladnak bé ide.

Kívül a boríték hátán : Csetfalvai Biró életed, fejed elvesztése alatt 
küldd meg Szőlősre, Szőlősi biró hasonló büntetés alatt küldd meg 
Husztra.

Külczím : Tekintetes nemzetes Frater István Huszthi kapitány jó 
akaró uramnak ő kegyelmének adassék.

X I. 1681. j a n .  23.

Szolgálok Kdnek.
Kd levelét ez éjjel vettem; hogy az leveleket indusában 

megküldötte, megszolgálom, melyre is választ Írván, Kdnek 
recommendálom. Én az urnák ő kémének nem Írtam, nem Ítél
tem minden aprólékos dolgokról búsítanom. Az mi penig az 
élés beszállítását illeti, ha tudtam volna, hogy abban is szolga
ságát forgassa, eddig is nem búsítottam volna Kdét. Az mikor 
penig Kd emberei engemet requirálnak, én mindenkor kész 
vagyok assistálni vagy passusok vagy egyéb dolgok felől. Isten 
Kddel. Datum Vári, die 23. Januarii anno 1681.

Kd jó akarója 
Gr. Theököly Imre m. p.

T h e ö k ö l y  l e v e i / e i  k ü l ö n b ö z ő  e g y é n e k h e z . 16
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P. S. Minthogy Keczer uram ide ki szándékozik, arra 
való válaszát is recommendálom Kdnek, minthogy az ur ő 
keme levelét maga levelében küldötte meg.

K ívü l: Szőllősi bíró bizonyos embei-ed által küldd meg, ki holnap 
az választ is hozza meg.

Kiilcztm : Tekintetes nemzetes Frater István huszti kapitány jó
akaró uramnak ő kegyelmének sietve adassák.

Huszt.

X II. 1681. j l l l .  6.

Ajánlom Kegyelmeteknek szolgálatomat!
Akarám Kegyelmeteknek értésére adnom, e napokban 

bátyám, Barcsai Mihály uram ő keme kijővén hozzánk, meg
térése alkalmatosságával érthetett (ő nga) ő kemétűl az ide 
ki való dolgokrúl, melyhez képest táborban szállván és generá
lis gyűlése is lévén az magyar nemzetnek, bizonyos dolgok vé
gett expediáltatott az méltóságos fejedelemhez ő ngához bá
tyám, Petrőczi István uram több tisztekkel együtt, ki is az ide 
ki való occurrentiákrúl tehet Keteknek informátiót; kérem 
azért Keteket, Ketek is velünk egy ügyben forgó s nemze
tünk javát s megmaradását kívánó igaz hazafiainak ismertet
vén magokat, munkálódja is velünk együtt hazánk szabadu
lását s mennél hamarébb való kijövetelit s velünk való meg
egyezését admaturálni ne neheztelje. Ajánlván ezzel Isten 
oltalmában Keteket, kívánom levelem is tanálbassa szerencsés 
órában. In castris ad Pályi positis, 6. July 1681.

Kegyelmetek atyafia, kész szolgája 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

Külczím : Az magyar hazából kibujdosott, Erdélyben levő tekin
tetes nemzetes úri, fő és nemesi rendeknek etc. jóakaró uraimnak s ked
ves atyámfiainak ő kegyelmeknek adassék.
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XIII. 1681. j u 1. 21.

Hadadbúl 14. juli költ levelét tegnap vacsora felett vet
tem, tudósítását megszolgálom, de serényebbnek kellene lenni 
Kdnek az tudósításban, mert miolta Diószegiül eljöttem ennél 
több levelét nem láttam, én pedig már egynéhány rendbelit 
Írtam. Én még itt semmi oly dolgot véghez nem vitetheték, 
minthogy meszsze az urfi után való várakozásom miatt nem 
lehetett távoznom, egyébiránt voltak volna jó alkalmatosságim, 
de Harsányival előre elbocsátott hadak közül is, kik is lehet
tek nyolcz százan az vállában törvén ki az kezének két derék 
csontjait, még ekkorig senkit sem hozathatok elő, holnap Isten 
azt adván érnem közelebb szállók Kassához s oda concurrál- 
nak eddig Sáros és Szepes vármegyék nyelvén el őket. A más 
dologban sem érthetek semmit is sem az secretáriusnak sem a 
német generálisnak levelét nem vettem, de csak holnapra is 
várom és mindegy mind más dolgokban bizonyost tanulván 
Egrit elküldöm Kdhez sietséggel. Az én tetszésem s akaratom 
ez volna Kd lássa, ha fogadja rdáskép magát előttünk egész 
suspicióban hozza, sok roszra magyarázván az emberek, újabb 
Hadadban való menetelit. Az urfival Kd eddig szemben lévén 
kitanulhatta, haladott-e a terminus vagy mi karban vannak az 
dolgok, ha azért halad és nincs oly dolog, ki engem szükséges- 
kép által vigyen, az végezés szerint Kd mindjárt induljon s 
jöjjön utánnunk és értsen velünk egyet s légyen itt az dolgok
ban másként nem fogjuk Keteket mi felekezetinkben tartani 
és úgy hiszem Bihar vármegyét sem fogja megláthatni. Egyéb
iránt is én bezzeg különben arra az földre nem megyek, mig 
csak táborostul való jövetelöket nem hallom bizony ottan s 
azzal én nem lévén contentus, hogy csak táborban szálljon 
vagy induljon, hanem kilyebb is jöjjön a ki segíteni akar. Lisz- 
kaiak most érkezének ide, jelenték Rákóczi másfél század ma
gával oda szállott tegnap hozzájok s Patak fele ment, tudósít
son Kd hirével jött-e ? mivel nem erre tartja az ló száját, 
hanem a hol szabadosán kóborolhasson mind hadastúl, de fel
hozatom én kedve ellen is, ha nem jő. — Innen Kdnek egyéb

16*
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hírt most nem irhatok, hanem hogy Halasi az tokaji gazdát 
elhajtotta, az kassai nemesekben Poturnyait s másokat más 
felekezetbebeket elfogtak, Madács, Kis Mihály hadastúl már 
az Bánya körül való hegyekben vannak. Az német tábor még 
tegnapelőtt Fileken felül Losoncz mellett Hyina nevű falunál 
volt, de Korpona felé szándékozott. I tt  sok dolgunk lármánk 
is van ottan-ottan az körül való végházbeliekkel, tegnapelőtt 
estve felé, hogy ide szállottam egyik hegedűsömet virginásos- 
túl, gyalog vice-hadnagyomat hét veres hajdúmmal s két veres
ben járó katonámmal elkapták az putnoki s fileki vitézek; ha 
ember lehetek viszszaadom a kölcsönt. I tt  Kassáig az falukat 
elosztottuk, hőven van mindenféle élésünk. Poroszlón létemben 
az pasa kiküldte volt hozzám az tiháját s a több egri urakat 
is, eljöttek volna velem egynéhány százan, de abban hagytam, 
halasztván arra micsoda hírekkel érkezhetik az urfi. Borsod, 
Gömör vármegyék is contribuálnak ide élést.

Ha Isten oly szerencsét mutatna, trombitással s pejlóval 
szívesen kedveskedném Kdnek.

Diószegrűl, hogy eljöttem vala Ugocsa vármegyének kel
lett volna valamely élést Majtinban szállítani s Beregnek pe
dig Bátorban. Hatházinak Írtam volt vegye kézhez, de semmit 
sem ira felőle, Kdét kérem legyen gondja reá azon élés el ne 
veszszen s tannlja ki mindkét helyen hová lett s tudósítson. 
Hozza Isten Kdét jó egészségben. Ex castris ad Szikszó penes 
Hernád positis

Kd atyafia szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Kérem tudósítson untalan mig szemben lehetünk, 
én is úgy követek hasonlót.

Czím hiányzik, a levél homlokán ugyanazon kézzel: Theököly 
uram irta Wesselényi Pál uramnak Szikszótúl 21. julii.

XIV. 1681. aug .  2.

Ez napokban két rendbeli leveleit is vettem Kdnek ked
vesen, közelebb penig az 24-ik datáltat is az urfi Petrőczy uram 
hozta meg, a másikat más alkalmatossággal vehettem. Köszö-
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nőm azokban való tudósítását Kdnek. Én is pedig az itt való 
occorrentiákrúl bővségesen írtam volt Kdnek. Tovább való 
dolgaimat pedig a mi nézi. határoztam magamat az elszéledett. 
hadaknak öszve való vételére s azokkal elébb való menetelemet 
az fejedelem ő nga parancsolatjára s a váradi pasa tudósítá
sára és mimkálódom addig is öszve való vételeket, a mely dol
got pedig Kd emleget az secretárius elmenetelitül fogvást az 
soproni dolgok egészlen megakadtak s azótátúl fogvást senki
nek is sem tudósítását sem intimátióját nem vehettem s ab
ban tartóztattam eddig is Egri uramat. Bánom ennyi idők alatt 
való Kd pausálását, annyival inkább az fejedelem ő nga az 
váradi pasának való Írását az mezei hadaknak való quártély 
felől, kit Kd hírével s akaratjából cselekedtetett ő nga, mikor 
azt tészi fel Kd s az mezei hadak ő nga hadainak tartják ma
gokat etc. Ha azért csak közelebb nyomulna is Kd az Tisza 
mellé s úgy is hitetheti el maga felől Kd, kész Kd is velünk 
egyetérteni. Máskép pedig itt csúfos conceptusokban lehetnek 
Kd felől s vannak már is. Isten Kdét éltesse.

Kd szolgája, öcscse 
Gr. Theököly Imre m. p.

Cz’wi nincs, ugyanazon kézzel a levél homlokán : »Theököly uram 
irta Wesselényi Pál uramnak ex castris ad Dobsza 2. aug. 1681.«

XV. 1681. aug .  9.

Ajánlom Kdnek szolgálatomat.
27. July Hadadból költ Kd levelét böcsülöttel vettem; 

eljövetelemtől fogvást én néhány rendbeli leveleket küldöttem 
Kdnek s valamint van, hogy nem vehette őket, Kdnek penig 
úgy tudom, ez harmadik levele hozzám. Az erdélyiek kijövete
lét, már úgy látom, én is el kezdem hinnem, de a meghatáro
zódott iidőre való bizonyos ki jövetelekben (mig mégis valójá
ban nem látom) tamásöskodkatom. Kdtül való eljövetelemkor 
penig ez vala végezésünk, Petrőczi István uram Erdélyből ki- 
jövetele alkalmatosságával Kd is eljöjjön utánunk s velünk 
megegyezzen, de én ebben ellenkezőt tapasztaltam s tapaszta-
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lók mind az mezei hadak között történt alkalmatlanságokra 
való nézve s mind penig az vele levő hadaknak nem a végre 
öszvevételében való nézve, hogy velünk elsőben megegyezne, 
hanem hogy Jákob módjára Kd is Esau képében első alkal
matossággal vehetné el az áldást. Kdét azért kérem, ne feke
títse jó hírét, nevét s magyarságát, sőt érezzen egyet velünk s 
s igyekezzék az velünk való megegyezésben is, elhitetvén ma
gával, mi sem czélozunk másra, hanem arra, a kire Kd. A mi 
penig tovább való dolgaimat illeti, Írhatom Kdnek, sok nyug- 
hatatlankodásim s hajoskodásim után már Isten segítségéből 
az hadakat mind egy s mind másfelől alkalmasint öszvevettem 
s vagyok közel hatodfél ezred magammal. Holnap Isten jóvol- 
tábúl innét meg is indulván, Miskolcz felé nyomulok, de mig 
már az fejedelem ő nga parancsolatját s az váradi pasa tudó
sítását is az megegyezés felől nem vehetem, által az Tiszán 
nem sietek. Isten Kdét éltesse s engedje jó egészségben is lát
nom. Ex castris ad Bodoló positis, 9. Aug. 1681.

Kd atyafia szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Ha csak az Tiszáig jönne Kd élőnkben, bizony Kd 
is úgy vallhatna nagyobb becsületet, ha elsőben egymással, 
azután másokkal egyeznénk meg; én bizony olyat nem Írtam 
Váradra, hogy az mezei hadakat ott ne szenvedjék, hanem meg 
volt az ; megírtam az pasának az urfi kiérkezéséig lészen csak 
Kdnek késése. Az német tábor, hogy Breznó felverése hírére 
oda Breznóhoz takarodott s Kis Mihályban is kárt az elöl
járója nem tehetett, három felé oszlott, Beszterczére, Sel- 
meczre és Körmöczre. Kis Mihályék pedig Novitarg felé által 
Lengyelországon jöhettek, mert elszoritották volt kétfelől 
is őket.

Külczím : Tekintetes nagyságos Hadadi Wesselényi Pál uramnak 
jóakaró uramnak s kedves bátyámnak ő kegyelmének adassák.
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XVI. 1681. aug.  13.

Szolgálok Kdnek.
E napokban is Írtam Kdnek az debreczeni biró kezéhez 

dirigálván az levelet, kibűi is megfordulásomat Kd érthette 
Már Isten jóvoltábúl eddig érkeztem, de mihez tartani maga
mat nem tudora, mert én az által menetel felől senkitűi semmi 
tudósítást nem vehettem, Írja ugyan az váradi pasa ő neki is 
már eddig ki kellett szállani és tudósítani fog mikor kiváuja 
conjunctiónkat velők, Írja azt is, hogy az mezei hadakat arrúl 
az földrűl hijjam el, mert tovább ott nem szenvedik őket, Kd 
is mi dolgos nem tudom, mert avagy csak ott is az sok rendet
lenségeket, az megegyezésig rendben kellene Kdnek hozni és 
ha csak külön nem akar Ketek másokkal megegyezni s tőlünk 
elszakadni, eddig is velem együtt kell vala Keteknek lenni- 
Nékem ujóbban is nem kicsiny gond ez az ujabb-ujabb termi
nus, kit hallok, mert az 9. aug. is elmúlt, ki miatt ha csak mit 
késném is itt avagy hogy valóságot nem látnak megint el fog 
oszolhatni az hadam, az mint már is elkezte.

lm  azért ennyi itt való tekergése után Egri uramot Kd- 
liez elküldettem, ki is mit látott hallott Kdnek megmondhatja 
és azolta hol voltam. Kérem azért Kdét s lelkére kinszeritem, 
ha mi oly gondolat volna is Kdben, tegye le, mert bizony ma
gának fog vele ártani jobban, mint sem másnak s expectorálja 
magát s postán küldje hozzám emberét, mit akarjon, im ugyan 
Ketek nélkül is telünk egy tálra s tábort tehetünk, jobb volna 
együtt jövendőre is, ezen matériában s egyebekről is én is izen- 
tem Kdnek, kérvén tudósítson voltaképen mindenekrül. Adja 
Isten levelem tan álja stb. Datum ex castris ad Miskolcz posi
tis 13. aug. 1681.

Kd atyafia szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Az mely dolog végett Egri uramnak itt kelle késni, azon 
dolog csak abban maradt, az breznói actus és hogy haszonta
lan fárattak Kis Mihály után is, igen conturbálta az némete
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két, tegnapelőtt Rima-Szombathoz szállott uj óbban is Besz- 
tercze-Bányátúl nagy postasággal jöttek által az begyeken 
Droin felé, ma negyed napja, hogy Zólyomtúl az német tábor 
megindult hihető élőnkét akarták venni, de résen volt nekem 
is az fülem.

Egri uram hites némely dolgokra, úgy hogy hit alatt 
mondja meg Kdnek is.

Külczím: Tek. ngos liadadi Wesselényi Pál kedves bátyám uram
nak ő kegyelmének sietve adassék.

Hadad.

X V II. 1681. aug.  16.

Mint jóakaró uramnak bátyámnak ajánlom Kdnek szol
gálatomat.

Sexta praesentis Szamos-Ujvárról költ atyafiságos leve
lét Kdnek böcsülettel vöttem. Én az mi kegyelmes urunkon 
kivül senkit az váradi pasánál elébb az dolgokról nem tudósí
tottam, cselekedvén azt is azért, hogy conjuncta causa már az 
ő dolga is velünk és hogy közelébb is érhettem, az szükségtűi 
penig viseltetvén, az végbeli tiszteknek is ha mit irtain. Más
képen nincs min Ketek csudálkozzék, mert az én Kd által tött 
ajánlásimmal egyeznek az dolgok, de az Kd által töttekben 
az oda bevalókban ellenkezőt látok; ugyanis édes bátyám uram, 
az én Írásbeli assecuratióm nem oly véggel vala, hogy a Kd 
által tött oblatiók szerint is hasonlót ne assignáljak; én ugyan 
hitemet s kötelességemet tudom s azt is, mivel tartozom; de 
úgy látom, az én sok nyugkatatlanságimnak, költségemnek s 
fáradozásomnak még eddig kevés jutalma lehetett, kirűl s töb
bekről is (reménlvén már, Isten nemsokára Kdét is kihozza) 
beszélek bővebben Kddel. Az fennforgó dolgokról s itt való 
hirekrűl pedig az mi kegyelmes urunknak ő ngának sokat 
Írván, relegálom oda magamat. Kívánom csak hozza Isten kö- 
zinkben s engedje is hamar üdőn látnom. Ex castris ad Ke
resztes positis 16. Augusti 1681.

Kd atyafia szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.
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Kiilczim: Tekintetes nemzetes Barcsai Mihály uramnak ele. ked
ves bátyám uramnak ő kegyelmének adassák.

X V III. 1681. aug .  19.

Ajánlom Kelnek szolgálatomat.
Hadadbúl septima praesentis levelemre tett választéte

lét Kdnek vettem ; csudálkozom Kdnek némely terminusin és 
liogy nem is tudósit, mi szándéka vagyon, annyival is inkább, 
bogy itt azt kezdem már érteni, az mezei hadakat Kd az Szi
lágyban akarja hivatni s nálunknál elébb akar az fejedelemmel 
ő ngával megegyezni. Én Isten jóvoltából ezen órában érkez
tem ide, Egri uramat szinte Miskolcztúl küldvén el Kdhez> 
micsoda sinceritással, igazsággal és tökéletességgel expectorál- 
tam magamat ő keme előtt Kdnek referálhatja; legyen lelke 
rajta s lássa Kd, ha másokkal, kiváltképpen az kiknek nem 
volna szükséges, communicálja-é azokat az dolgokat s ma
gát alkalmaztatja-e ahhoz. Mivel penig nekem is itt há
rom s legfeljebb négy napoknál tovább való mutatásom 
nem leszen, az én intimátióimhoz képest Szoboszlónál lehetne 
legalkalmatosabban velünk való megegyezése Keteknek; ha 
azért egyebet nem tett fel és egyébiránt is nemzete előtt pros
t i tu á l t  nem akarja, hogy iterato és mennél hamarébb tudó
sítson, szükséges. Kd az mikor én tőlem elvált, még akkor 
általérthette az én elmémet, hogy nem tetszett az elmaradás 
és ha elmaradt is, hogy tovább késsék az Petrőczi István uram 
Erdélybűl való kijövételin él, annyival is inkább medio tempore 
vévén az én hivatalomat, el kell vala eddig is jönni Keteknek’ 
Másként is, noha az velem való járás sok fáradtsággal s nyug- 
hatatlansággal lett volna meg, de nagyobb becsülettel, mint
sem elmaradással; ne is csudálja, hogy az váradiak kiigazítot
ták az hadakat Bihar vármegyébűl, mert még első levelemben 
is meg volt írva, nem volt Kdnek tovább engedelme az elma
radásban az Petrőczi István uram kijövetelénél s nem is kell 
Kdnek annyira forgatni az én kötelességemet s méltóságomat, 
mert az mezei hadak kötelessége lett volna az, ott járjanak, 
az hol én; az reájok való gondviselés is ott lehetett volna job
ban, az hol az többire s az hadaknak nagyobb részére s az én
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méltóságomnak is úgy consultáltak volna jobban ő kérnék. Az 
én akaratomról való tudósítást már vehette Kd, igenis meg 
akarok egyeznem az fejedelemmel ő ngával, de Ketekkel egy 
értelemben való jó formában, mert mig ki nem jött ő nga s 
már is mellette levők némelyek fenyegetődznek, némely ma
gyarországi uraimék is ijesztgetnek, nemzetem szabadságá
val ellenkező s végső bestelenségünkre czilozbató dolgokra 
akarván persvasiójokkal inducálni; lássa Kd, mit cselekeszik? 
de bizony az fényes porta sem akarja, bogy vasallusi és hogy 
nem mint az németnek nagyobb jobbágyi legyünk akárkinek 
is, ehhez képest való végső resolutióját Kdnek elvárom s to
vább iránta busitani nem is kívánom. Isten Kdét éltesse. In 
oppido Túr, 19. Augusti 1681.

Kd atyafia, szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Hatházy dolga iránt is csudálkozom Kdnek kíván
ságán, mintha nekem nem volna valakinak szabad fizetnem és 
szolgaságomra köteleznem ez magyarság közül, valamint ta
nulta ki Kd, nem úgy kötelezte magát, hogy continue mellet
tem lakjék, hanem hogy másutt laktában is lehessen előttem 
nagyobb hitele, mintsem eddig és jövendőre is várhassa nagyobb 
kegyelmességemet; ezt Kdnek, ha igaz atyafi, nem hogy bánni 
kellenék, de inkább segíteni, jobban telhetvén ki én tőlem az sok 
felé való fizetés mind most, mind ennek utána K dnél; roszul 
tanulta ki Kd azt is, mert én bizony Püspökiben sem voltam, 
még mikor juhai eladása alkalmatosságával hozzám jött vala 
Biharra Hatházi uram.

Külczím: Tekintetes nagyságos Hadadi Wesselényi Pál jóakaró 
uramnak, bátyámnak ő kegyelmének.

X IX . 1680. oct ,  18.

Ajánlom Kdnek édes bátyám uram kész szolgálatomat. 
Keresztesi uram által küldött két rendbéli leveleit Kd

nek szeretettel vettem, recognoscálom, ezen Írása is atyafiságos 
indulatból származott és el is hittem, tovább is megismért jő-
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akaróm lészen ő ngok mellett én is hasonlóra kötelezvén ma
gamat, ha miben parancsol és ide ki szolgálhatok Kdnek. Én 
urunktól való elválásunkkor lőtt szavaimnak embere leszek, 
csak ő nga kegyelmességében, az mint akkor ő nga magát ke
gyelmesen ajánlotta, ellenkezőt ne tapasztaljak, sőt ha másként 
is contentumom lehet, annál többet és nagyobb szível tartozom 
én is. Wesselényi Pál uram felől mit írjon Kd, értem; tudom, 
sem ő nga, sem Ketek becstelenségem, veszedelmemre valót ő 
keine eránt nem kiván s külömbséget tészen köztünk; megval
lom Pálfi Pál proverbiumán vagyok aziránt, kit magyarázzon 
meg Keczer uram, mivel oda való szolga volt. Az mely embert 
háromszor megcsalnak s mégis hiszen, mit kell arrúl tartani 
etc. És az ki egyszer hiti szegett etc. De én úgyis becsületem 
sérelme s nyilván való veszedelmem nélkül tartozom az ő nga 
parancsolatjának engedelmeskedni. Az ur Teleki uram hajói  
magában száll, az én feleletimre maga adott ő keine okot s 
megfizetett; én sem cselekedhettem különbet avagy csak szé- 
gyenletemben is, az hol és az kik előtt volt, de hogy ő keme 
atyafiságával akarok élnem, jele volt, hogy Keteket requirál- 
tam az compositio aránt, én most sem mondhatok egyebet, mert 
az tagadhatatlan mind most s mind ezután egymás értésével 
szolgálhatunk többet mind nemzetünknek s vallásunknak, mind 
pedig urunknak. Az püspöki discursus aránt is én idegen nem 
vagyok, csak legyenek meg az elmémet, szivemet megnyugtató 
requisitumok, melyről és az feljebb emlitett dolgokról, úgy az 
hirek állapotjárúl confidenter beszélgetvén Keresztesi uram
mal, ő kemétűl izentem. Ajánlom ezzel az szent Isten oltal
mában Kdét, maradok

Héthárson, 18. octobris 1681.
Kd atyafia szolgája 

Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím : Tekintetes Nemzetes Barcsai Mihály uramnak, az mi 
kegyelmes urunk ő nagysága egyik tanácsúi1 liivónek tit, kedves bá
tyám uramnak ő kegyelmének adassák.
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XX. 1681. okt .  28.

Sok jókkal stb.
Isten jóvoltábúl Szepes vármegye felé ez földre érkezvén 

közelebb eljütt felekzetétűl értetvén elhagyatott s szorultságra 
jutott állapotjokat s noha közönségesen az mezei had neve 
alatt, de nem mindenektűl, gyakorta gyaláztattam, híremben, 
nevemben mocskoltattam, méltatlanul injuriáltattam, az kit 
senkitűi az fegyverben levő magyarok közül méltán nem ér
demlettem, hanem inkább nemzetem javának s szabadságának 
helyreállítására szives fáradságim s követett munkáim kit-kit 
hozzám hittel való kötelezéssel dicséretesen végiglen megállá
sára indíthat vala, remélhetjük vala igy mind az közönséges 
jónak, mind penig magok személyének jó formában való elő
menetelét, de közönségesen Keteket nem okozhatom s nem is 
okozom, de Keteket is véreinek s nemzetének, barátainak édes 
hazája javát szívesen kívánó magyar feleinek tartván, magával 
keresztyéni kötelességem is azt hozván, értem igaz magyarsá
gokra accommodálják magokat, hogy jövendőben is édes nem
zetitűi áldást, én tüllem is dicsiretet s jutalmat is nyerhessen ; 
valakinek ellenem való vétsége volna is, csak ezután ne újítsa, 
feledékenységben vészem, assecuralom is semmi bántódása nem 
lészen. Kívánván Keteket szintén úgy, mint egyebeket prote- 
gálnom s accommodálnom mindenekben: azért Keteket kérem 
s parancsolom is authoritásom szerint mihelt ez levelemet vé
szi, mindjárt jöjjön által az Tiszán, hozzon, szerezzen hajókat 
Tárkányi révtől s másutt is azon felyül s alól, melyet megcse
lekedvén igy felel meg magyarságának s kötelességének is5 
hogy én is ezen tisztekkel s főlegényekkel tovább is jó accomo- 
datiójok s egyéb közönséges dolgok végett beszélgethessünk, 
másként is ezen az földön való quártélyozásunkat, mert a kál
lai praesidium szükséget fogna szenyvedni, az mint az kállai 
tisztektűl már háromszor is busittattam ezen dolog végett. Da
tum Király-Helmecz 28. oct. 1681. Keteknek sok jókat kíván 

az fegyverben lévő magyarság főgenerálissa 
Gr. Theököly Imre m. p.

P. S. Én is küldöttem hajókat az tárkányi révbe.
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X X L 1681. okt .  30.

Mint kedves bátyám uramnak ajánlom Kdnek szolgá
latomat.

Az németnek az ő állapotját s hollétét ezen böcsületes 
nemes emberiül s az mi kegyelmes urunknak ő ngának Írott 
levelemből bővebben megértheti Kd, úgy ezen inclusákból i s ; 
de én is Írhatom Kdnek, hogy Strasoldo egy részével Szakmár 
felé szándékozik, s másfelől penig már tegnap az eleje az én 
emberimet az hegyaljai városokból ki is nyomta s bizonyos az, 
hogy nem az én szüreti alkalmatosságokról való protegálásom 
hozza erre az földre, hanem az hogy Káliét viszszavegye és 
hogy Erdélyre is menjen. Azonban vagyon ilyen dolog is, hogy 
engemet Saponara az pataki commendans az ő felsége neve 
alatt az armistitiummal ujóbban is kínál, kit urunknak ő ngá
nak is insinuáltam vala, de ő nga Keresztessy uram által resol- 
válta úgy magát, hogy az porta annuentiája nélkül nem lehet
séges ; ki ha meg lett volna, úgy tudom, hogy az német sem 
jött volna erre az földre; urunknak penig semmi tudósítását 
s parancsolatját nem vehetvén, megirta-e az portára. Kérem 
édes bátyám uram Kdét, legyen oly hathatós eszközünk az 
mi kegyelmes urunk ő nga előtt, hogy mind egy s mind más 
dolgainkban vehessük tapasztalható kegyelmességét is»a meg
segítésben ; minthogy az ő nga alkalmatosságával jutottak is 
kezünkhöz az Tiszán innét levő végházak. Isten Kdét éltesse. 
Beszdéd 30. Octobris 1681.

Kd atyafia szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím : Tekintetes nemzetes Barcsai Mihály ui'amnak az mi 
kegyelmes urunk ő nagysága egyik tanács ur hívének etc.
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X X II. 1681. nov.  5.

Ajánlom édes bátyám uram Kdnek köteles szolgála
tomat.

Keresztesi uram elmenetele után az ide ki forgó dolgok
ról néhány ízben Írván az mi kegyelmes urunknak, és Kdnek 
is, csudálkozhatom rajta, mind az olta is, mi olta ő keme el
ment, semmi levelét nem láthattam sem ő ngának sem pedig 
Kdnek. Én, az mint még az Szepességen kitanultam, és azolta 
naponkint egy nyomban ő Ngát felőle tudósítottam, úgy látom, 
az német szándéka azokban az terminusokban van, az mint azt 
általjövetele az Tiszán, s tegnapelőtt Gávához való szállása és 
ez indusában küldött elfogott levele az generálisnak, kiben 
benne van az fordítása is, bizonyítja ; abbúl tanulhat Kd, mint 
gondolkozik az armistitium végett is. Sapponara is pedig ujób
ban urgéalja az szemben léteit, jó reménységet nyújtván az 
frigyre; elküldöttem érette, megválik mit akar. Egyébiránt ha 
Keresztesi uram nekem azt ne mondja, hogy az portára kül
dött urunk ő nga s onnét vár az armistitium dolgában, avagy 
ha csak Írásbeli parancsolatját vehettem volna ő ngának azon 
matériában, (külömben megégetvén már az kása az számot) 
úgy gondolom, eddig rég meglesz vala az frigy az két fél kö
zött. Az német eltola bennünket az szüreti dispositiótúl, most 
fogtak hozzá az szürethez is, ki miá az praedának s az Hegy- 
alján való nyerekedésnek adván magát az vitézlő rend, ide sem 
hozhatom őket, csak mi lovashad sincs itt velem az végbeliek 
részérűl. Petneházy s Harsányi írja, Szád vára aljától fogva 
az Hörgőig zsákmányon vesztettek el harmadfél száz németet 
egyszer ugyan negyvenig valót vágatott volt le Petneházi, az 
Horgon innen is néhány versben szép szerencséjük volt az 
mieinknek. Izdenczit küldtem vala Caprarához Rákóczy György 
s Heák Pál dolga végett, kiket e napokban fogtak el, lovas s 
gyaloghadnagyok voltak, azután az armistitium aránt is pró
báltam volna elméjét, de Saponarára igazított, hogy ő reá bízta 
az udvar. Kállóban, megtudta Kdnek mondani Keresztesi uram, 
micsoda confusio s rendetlenség volt az fizetetlenség és Tályai
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uram személye nem kedvelése miatt, ki miatt is azon ben lévő 
hajdúk maguk kívánván az kapitányokat Kis Mihályt, azt 
hagytam ott, négyszáz hajdúra expleálván, és magamébúl meg
fizetvén, s Dehreczenben is töltést, lámpásokat, érczet s egyéb 
szükségeket vásároltatván hőven, jó dispositióval s resolutióval 
hagytam őket ; nem tudom mit csiuála az álgyusmester Kálié
val, de még csak az kapákat s ásókat is elvitette, ki miatt is 
voltak az hadak nem kicsiny zúgolódással. Kis-Várdában is 
hagytam jó száz gyalogot, másként feladták volna az várat, 
áruló levelét fogván el Yai Adámnak, kinek valóságos páriá
ját elküldtem vala ő ngának, mégis arestomban tartjuk; az 
portai követségre és az várbeli praesidiumokra igir valamely 
pénzt, talám el fogjuk bocsátani, halálban Füleket emlegetvén 
veszszen pokolban. Jakót, Fekete Mihályt és Szabó Istvánt is 
tegnap megarestáltuk, olyan hir futamodván felölök, hogy az 
német generálishoz küldtek volna; mig már jobban nem vilá
gosodik, nem bocsátom el őket. írhatom bizonyosan Kdnek, az 
Magyarországban lévő németség az rakomazi sánczbúl való el
jövetelük után szaporodott legalább négyezer emberrel, Pálfi 
Dippental, Rabata, Gróf Kéri hadaival. Azonban im az soproni 
dolgokrúl s az ő felsége resolutiójárul micsoda levelet fogattam 
el, Kdnek elküldöttem. Ennél most több nem lévén, kirül Kdét 
tudósíthatnám, kérem csak azon szives affectiójában meg ne 
fogyatkoztasson, és urunk s aszszonyunk ő nga előtt feleljen 
meg tovább is az igaz jóakaró s atyafi tisztinek. Kiért én is 
maradok

in Bagos 5. Fbris 1681.
Kd atyafi kész szolgája 

Gr. Theököly Imre m. p.

Ezen levelet még tegnap Írtam vala, azonban érkezek az 
német tábor felé küldött portám; már Kálló alatt háttá az 
német tábort, az éjjel be is puskázták az istrásáját; tegnap 
minekelőtte megszállották volna, körülvették rendelt seregek
ben az várat, de sokat lővén az belsők, kárvallással szállott 
meg osztán.

Eredetije (boriték s czím nélkül, de Barcsainak szól.)
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X X III. 1691. de ez. 11.

Mint jóakaró uramnak s atyámfiának ajánlom Kdnek 
szolgálatomat.

Kd levelét becsülettel vettem etc. kopók iránt való atya- 
fiságos jóakaratját Kdnek igyekezem én is megszolgálnom, csak 
már továbbra is cselekedjen hasonlót, küldje ki Diószegre őket. 
Az mi penig az Hatházi dolgát illeti, oly embernek ismerjen 
Kd, fundamentum nélkül én sem cselekeszem semmit is, de 
Hatházi nékem conventios szolgám lévén, ha mi rajta esik 
senki el nem veszi róla s mai napig fog penig az itt Páczán az 
hadaktúl publicáltatni. Valaki én velem nem lészen, s az kvár
télyokba bé nem száll, tehát proseriptusnak tartatik. így adja 
azért értésére Kd is inkább Hatházinak, mivel az frigyet az 
mi kegyelmes urunk ő nga akaratjából is csináltam, az ő nga 
birodalmának nyugadalmára s pihenésére. Kdnek penig az kí
vánt salvus passust elküldöttem, ki mellett szolgái utazhassa
nak, kívánván nagyobb dologban is szolgálnom s kedvesked 
nem Kegyelmednek. Adja Isten etc. Pácza 11. mensis De
cembris anno 1681.

Kd atyafia szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczíme hiányzik.

XXIV. 1681. decz.  31.

Theököly uram irta Serédi uramnak Kaposrúl 31. De- 
cembr. 1681.

Kd értetlen levelét vettem; úgy látom Kd maga gon- 
datlanságábúl vagy hogy nem tudja mit ir, vagy azt, hogy ki
nek írja, meg kellenék gondolni maga rendin lévőnek irja-é 
vagy nálánál nagyobb embernek. Megvallom, Kd levelére vá
laszt sem tennék, de Kd értetlen mocskos terminusi nem hagy
ják elmulatnom ; egyebet nem is kellenék annál cselekednem ;
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hanem: contemne et vinces. Higyje el, ha velem feltészem, 
meg tudok felelni, annyival inkább jövendőben is az kölcsönt 
viszsza tudom adni. Én is a Kd mocskos levelének az párját 
megküldöttem udvarhoz; ha másunnan vette, úgy Kdét nem 
okozhatom; ha pedig magátúl cselekedte, embertelenséginek tu
lajdonítom, és hogy nem tudja mit ir. Leveleinek minden punctu- 
mira választ sem tészek, hanem tészek annak, a kit jobban illethet. 
Becsülöm az én kegyelmes uramat ő ngát; de hogy Kd játszó 
társának tartson, azt bizony Kdtűl fel nem veszem. Az bihar- 
vármegyei elhozott szekerek felől is értem mit Írjon, minek- 
előtte az dolgoknak jól végire menne, addig illetlen értetlen 
írásával engemet sem kellene maga ellen gerjeszteni. Megtud
ják becsületes emberek mondani, micsoda dispositióval securi- 
tással bocsáttam el mind a szekereket m arhákat; úgy látom 
még Kdre is egyéb nem bízatott az egy somlyai kapitányság
ban való dispositiónál, mégis olyan dolgokban is elegyíti ma
gát, az melyek nem is Kdét illetnék. Már nem tudom honnét 
vette. Bánom csak azt Kddel kell egyenetlenségre alkalmat
lanságra fakadnom ; melyek is magát kétszeri nagyobb disgus- 
tusban és becstelenségben . . .  de megtartom én azt. Stulto
rum plena sunt omnia.

Kd szolgáló atyafia 
Gr. Theököly Imre m. p.

XX V. 1682. j a u. 1.

Mint jóakaró uramnak s kedves atyámfiának ajánlom 
Kdnek szolgálatomat.

Isten Kdnek ez uj esztendőnek minden részeit tegye sze
rencséssé, szíbűl kívánom. Minthogy Isten kegyelmébűl va
gyok oly reménységben, hogy Kd ki fogjünni s velem szemben 
leszen s akkor Kddel el fogom hitetni, hogy Yay Ádámnak 
megfogattatása s raboskodtatása nem volt ok nélkül smárVay 
Ádámot elbocsátván, hogy az portára menő követeink számára 
ezer aranyakat adott, azt az én s több hazafiai akaratjokbúl is 
cselekedte, de én arra az szükségre három annyit is adtam s
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ki ad mást érette, Isten ha megfizeti, de az ő dolga mások 
előtt is világosságra fog jutni, melyről Kddel többet beszélek. 
Ertém Teleki uram iránt való Írását is Kdnek, de igazán úgy 
vagyon az én dolgom, vert viszen veretlent s mondj igazat be
törik az fejed, ba ő kegyelme énnekem alkalmatosságot szol
gáltatott volna az Írásra, én is nem denegáltam volna, de 
minthogy már az huszonnégy esztendőt meghaladtam s az le
gény is öregszik, bizony én is senkire erővel nem kötöm maga
mat ; én ugyan az jó formában való compositiótúl az egymás 
között való dissensiónak eltávoztatásáért magamat meg nem 
vonszom, csak én is ne disgustáltassam, kívánván inkább az 
egymás között való atyafiságos barátságnak megtartását, mint 
az veszekedést, sed de bis coram plura. Isten Kdét éltesse, 
Datum Kapos, die 1. January 1682.

Kd jóakarója 
Gr. Tbeököly Imre m. p.

Külczím: Nemzetes vitézlő Fajgel Péter jóakaró uramnak s ked
ves atyámfiának ő kegyelmének sietve adassék.

XX VI. 1682. ápr. 20.

Mint jóakaró uramnak ajánlom szolgálatomat, Isten 
minden jókkal s jó egészséggel áldja meg Kdét, kívánom.

Akarám Kdét levelem által látogatnom s egyszersmind 
az itt való dolgokról tudósítanom; mostanság miben légyen 
állapatunk, nem szükséges, hogy megírjam Kdnek, sógor Pekri 
Lőrincz uramtól megértheti Kd, credentiát adtam ő kémének; 
minthogy az méltóságos fejedelem ő nga hivatja, el kell menni, 
egyébaránt akartam volna az ide concurrálandó német, török 
és lengyel követekre nézve, hogy még itt maradott volna, kik 
is mit hoznak, magok s az Isten csak tudja; mindazonáltal 
hiszem Istent, hogy még ez idén haza viszen s boldog végét 
adja minden dolgainknak. Kdhez való atyafiuságomat akarván 
ezzel is bizonyítanom, ösztönözöm Kdét arra, hogy azont cse
lekedvén Kd is, én rólam el ne felejtkezzék. Ajánlván ezek
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után Istennek kegyes oltalmába Kdét s maradok Datum K a
pos, 20. Apr. anno 1682.

Kd atyjafia, szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím : Tekintetes nemzetes Barcsay Mihály uramnak (titulus) 
nekem jóakaró bátyám uramnak ő kegyelmének adassák.

X X V II. 1682. j un .  7.

Szolgálok Kdnek.
Az dolgoknak circumstantial kívánták, bogy Erdélyben 

sietve írjak, im azért az uraknak szóló leveleimet egy csomó
ban csináltatván küldöm Teleki uram kezéhez kérvén Kdét, ne 
sajnálja egy postájának fáradságát, küldje meg és tudósítson 
is ba mi hírei lesznek. Ide e napokban budai egri követek az 
ő felsége követje és hat vármegyének az követjei és egy Sebes- 
tény nevő püspök compareáltak, kiket is harmad s negyed na
pok alatt fogok elbocsátani. Az török már táborban szállott 
Staremberk nevő generálisa is ő felségének jő az felföldről 
egynéhány regimenttel, Isten s az idő mutatja meg tovább mire 
fakadnak. Isten Kdét éltesse Kappos 7. junii 1682.

Kd jóakarója 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím : Tek. és nemz. Fráter István liuszti kapitány, jóakaró 
uramnak ö kegyelmének adassák. *)

X X V III. 1683. f e b r / 20.

Generose domine Xobis observande.
Klobusiczki Pál uramnak irt levelünket s választéte

lünket Kd / kezéhez dirrigáltuk, kiben is méltóságos erdé

*) 1682. dec. 3. Munkács. Theököly Imre Frater István huszti ka
pitányt kéri, hogy az erdélyi fejedelemhez Írott, levelét, melyben tudatja, 
hogy egy hét alatt körülményes tudósítást küld, küldje etc. (Miss. 162.)

17*
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lyi fejedelemnek ő kémének és Teleki uramnak irt leveleinket 
is includáltuk; reménlvén azért Kdét még Nagy-Szőllősön 
késni, bizonyos és eltévedés nélkül való alkalmatossággal küldje 
Kd említett leveleinket Klobusiczki Pál uram kezéhez, tud
hassa ő keme is ott lévő dolgainkat továbbra is folytatni; ez 
iránt való készségét kedvesen veszszük Kdtűl. Azonban panasz 
jüvén ki némely hadainkra, hogy partiumhoz tartozandó he
lyekben excessusokat követtenek volna el, azokban a várme
gyékben lévő hadainkat Semsei Pál uramra bízván, ő kémének 
is irtunk, az olyan excedenseket refraenálja, s Nagy-Bányai 
tisztünknek is commitáltunk ugyan a rrú l; említett leveleinket 
is küldje Nagy-Bányára, avagy ha csak Kővárra is, onnan is 
kiküldik Nagy-Bányára, s kézhez jutnak leveleink. In reliquo 
éltesse Isten Kdét. Datum in Siroka 20. February 1683.

Emericus Theököly m. p.

Kívül-. Generoso domino Michaeli Yay ect. Nobis observando.

X X IX . 1686. f eb r .  18.

Hatalmas Szerdái’ Amhet Passa, igen jóakaró uram.
Nem tudom miképpen kezdjem Ngdnak való Írásomat, 

annál is inkább ha magam nemzetének jövendő Írásit meggon
dolom. Szintén most érkezék egy emberem Munkács várábúl, 
az ki egy aszszony ember által nagy mesterséggel levelemet 
ugyan béküldötte, de választ reá nem hozhatott, mert az külső 
palánkból álló várnak kapuja előtt voltak az sánczok, és éjjel
nappal lövődöznek az várra; annak előtte fátúl, viztűl és mal- 
moktúl rekesztette el az ellenség, már most szegények éjjel
nappal lármákkal, lövésekkel fárasztatnak. Az mi kegyelmes 
jó urunk pedig szinte most mondja, hogy némely szép erősség 
avagy már megostromoltatik avagy áruitatás által megvétető- 
dik. Jaj hová legyek édes Ngos uram, ha feleségem, gyermekem 
ellenség kezében esik, és ily szorongatásában meg nem segit- 
tetik, jobb halálom, mint sem életem ; kivált olyan időben, az 
midőn abból az várból országokat hódíthatnék, és ha elvesz, 
oda lesz minden alkalmatosságom, és alkalmatlan leszek az
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Császár urunknak való szolgálatra. Az mennyi ezer embert, 
ka csak bárom, négy ezer lesz is, noha azokkal, ba csak el nem 
verhetem az sánczokbúl az ellenséget, sokat nem tehetek, de 
mégis közelyebb menvén szavat adhatok az várbellieknek, az 
nagy Istenért, az hatalmas császárunk atnamejaért adjon Ngod 
hamarább segítséget, az mely útra tudom mehessek közelyebb 
Munkácshoz. Az tatáris hadd ne fáradna erre, hanem az merre 
én akarnék, menne. Az mint az Munkácsiad jött ember beszéli^ 
mig ő egy hétig ott körül volt, kétszer ütöttek ki az szegény 
munkácsiak, és mind az kétszer az sánczokbúl kiverték az el
lenséget, egyszer négyszázat, másszor három százat vágtának 
le. Karafa is viszsza ment Szent Jobtúl Munkács felé, az Má- 
ramarosban lévő hadakat is oda vitette, elvész Munkács Ngd 
szerdárságában, ha Isten után nem könyörül rajta az császá
runk feleségem kebelében való szent Atnaméjáért. Bezzeg most 
hatalmas szerdár segíthetne az Erdélyből kijöhető tábor, ha 
császárunk kegyelmessége elébb egy órával lenne. Erdélyből 
jött egy titkos diákom Pápai nevű az fejedelem aszszony ize- 
netivel, az ura az erdélyi fejedelem Kende Gábort küldte ki 
hozzám, Kolosváratt várja az választ; minden jószágimat vala
kiket még az Ibrahim Passa ideje előtt is elfoglalt, megígérte 
és hogy velem megalkuszik, csak adjak olyan hitlevelet ma
gamról, hogy sem magát, sem feleségét, gyermekét, sem én 
sem az nemzetségem nem keressük, hanem mindenkor igaz 
barátságot tartunk. Az erdélyi urakban pedig sokan és az szá
szok, kik hitemen valók, luteranus hiten vannak, azok igen-igen 
Innak, és készek engem uralani, csak hatalmas császár kegyel- 
messége legyen, és ugyanazt izenték, addig vigyem véghez az 
fényes portán, mig Munkács vára el nem vész, mert onnan se
gíthetem, de ha ellenség kezében esik, azután Erdély országára 
jő az az tábor is, mert nem lesz osztán az én országomban se
hol is akadálya. Hogy azért ezeket Ngd jobban megérthesse? 
és az fővezérnek ő ligának is ezek szerint megírhassa, az tol
mácsomat ítuszton Cselebit azért küldöttem Ngdhoz, hogy az 
mint tőllem értette, mindeneket megmondhasson, hogy egy 
szép erősség felől való veszedelmes jövendölést is megmagya
rázhassa az könyvbül Ngdnak kin én Munkácsot értek, és 
Ngd is annak veszedelmét mint szerdárunk megelőzhesse. Ngd
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Gyulán nékem mondott szép szavai az szívemben vannak, most- 
most az ideje édes Ngos uram, mert azután nagyobb bajjal- 
kárral lehet, még Munkács is meg van, hadd legyek Ngd czi- 
rákja én ottan. Az gyulai Ali passa ma negyed napja mikép
pen hagyott el, miképpen nagy lármával Yáradrúl egy faluban 
reám jővén erővel felültetett és maga is elébb lovára ült, mi
képpen és ki miá égett meg Bátor. Ngd ne én tőllem bár, de 
császárunk mellettünk levő és az Ngd fizetésén lévő tisztektül, 
agáktúl menjen végire; én Gyulán is azért hoztam elő Ngd- 
nak, hogy parancsolatja menjen Ali passához, járjon én akara
tomon, és az mit én mondok s azt cselekszi, adok én számot 
cselekedetemről; féltem attúl úgy ne járjak ezzel az passával 
itt. Ngd orvosolja mindezeket, és engemet kiváltképpen arrúl 
micsoda választ tegyek az erdélyi fejedelemnek, tudósítson. I t t  
hatalmas szerdár mellettem ilyen hadak vannak, magam fize
tésén végbeli lovas sereg négy zászlóval vannak háromszázan, 
k$t sereg tatár kétszáz lóval, négy gyalog zászló, kétszázan 
alatta ; ezeknek itt is megfizettem ; nincs bizonynyal Írom Ngd- 
nak több ötven aranyomnál, segítsen Ngd, ihon az magyar ka
pitányokra is már költöttem, Erdélyben vannak egynéhány 
százan Petrőczival, az kik vannak, Debreczenben is adtam ki 
zászlókat titkon némely hadnagyoknak, azokra is háromszáz 
aranyom ment, és ha Debreczenig lett volna kivel mennem^ 
azok is mellém jöhettek volna, én úgy ígértem és igirhetem 
sokra magamat, ha pénzem és segítségem lesz, én török hadat 
is tudtam volna eddig egynéhány ezernyit fogadni, ha lett 
volna mivel; sokszor mondottam Ngdnak, Ibraim passa any- 
nyira megrontotta az én dolgaimat, hogy az mit azelőtt két, 
három ezer emberrel lehetett volna cselekedni, most tiz s húsz 
ezer ember is kelletik hozzá. Ha Ngd pénzt hadat ad, bizony 
oly szolgálatokat teszek, kit más három annyi haddal sem vi
hetne véghez. Ngdat,s engem is ezek az passák megcsalták, mert 
az váradi, jenei tartománybúi, végházakbúl másszor négyezer 
ember is kitölt, most én mellém ezeret sem állíthattak elő. Egy 
hires kapitányomnak miképpen lett veszedelme, azt is meg- 
izentem Ngdnak, megtudja Ruston tolmácsom azt is mondani^ 
és hogy az sordongestiákon kívül és az Ngd zászlain kívül 
mellettem több hadak nem maradtak, de az Ngd zászlói is üre-
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sen maradtak, mind eloszlottak az liadak, az mint az Bas-Bu- 
lyak passa beszélik Ruston tolmácsom melett supplicálok Ngd- 
nak, mutassa jó akaratját hozzá, és az én kérésemre az Ürmei 
jobb kéz felől járó Olaj Bék alatt lévő zainságokbúl egyet, az 
ki jobb volna, adja nékie, én is megszolgálom Ngdnak, ha Isten 
éltet. Az sordongestiek jól viselik magokat, kérem Xgdat, az 
kik Csanádon vannak is bennek három százan, küldje azokat 
is mellém, és helyettük inkább más hadakbúl rendeljen, azok
nak több szolgálatjokkal élhetek. Isten éltesse Ngdat. Költ 
Tagadó nevő faluban 18. febr. 1686.

Ngd szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Hátára jegyezve Komáromi János kezével: »Tlieököly uram inter* 
cipiált levelei 1686.«

X X X . 1686. m a r t .  14.

Isten megáldja Kdét.
Az Desznéről elbocsátott két munkácsi praesidiarius 

legények után ujobban ketten jővén mai napon, kik újabb né
met hadaknak is Munkács alá való menetelit és Kapraráuak 
is akkor már Ungvárhoz való érkezését informálják, noha más 
interveniált dolgok is, de kivált ezen hirek innen való mozdu
lásomat siettetik. Az erdélyi dolgok iránt elmémnek függőben 
való tartása (az mennyiben az erdélyi fejedelem assistentiája és 
sinceritásában való megnyugovás alkalmatosságával lehetett 
volna eddig is jobban az munkácsiak segitése) mely nehezen 
esik, Kd niegitélheti, Kddel kik legyenek és Petrőczi uram is 
együtt utoza Ketekkel, örömest érteném, kiket is, az mennyi
ben Kd által köszöntek minden jók kivánásával, úgy azt is 
Kdnek felettébb recommendálom, hogy disponálja úgy maga 
dolgait és az urat Petrőczi uramat, Kende és Bancsi uraimékat 
is, hogy Déván az szekereket, lovakat hátrább hagyván jó dis- 
positióban, magok könnyű szerrel előre siessenek, az egyéb 
impedimentumok utánok is eljöhetnek ő keméknek. Isten K d
del. Halmágyon, 14. Marty 1686.

Kdnek jót kiván 
Gr. Theököly Imre m. p.
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Külczím : Generoso Martino Izdenczy ex praecipuis aulae nos
trae familiari etc. nobis honorando.

X X X I. 1686. máj .  2.

Spectabilis ac Generose Domine Amice milii observan- 
dissimo!

Ezen órában értem Tót-Váradgyárúl Kd visszafordulá
sát, és bogy az Szerdárt is Szegednél hagyta volna, minthogy 
peniglen Kd odajárása alatt én is Illy érül ide divertáltaim 
akartam azért Kdét tempestive requirálnom, alkalmaztassa úgy 
útját, hogy velem lehessen szemben K d ; minthogy az méltó- 
ságos fejedelemtűi is hozott vala Kd némely dolgokban izene- 
tet, én is az occurentiákhoz képest akarok ő kegyelmének izen- 
nem, mind az Szerdártúl mind peniglen a fényes portárúi is 
érkezvén meg nékem is e napokban postáim, és bizonyos szol
gám is, kit a fővezérhez ő ngához expediáltam vala, útban 
lévén, elhiszem azért el sem kiván Kd kerülni. Egyébiránt az 
emlitett dolgokra nézve simpliciter meg is kívánom Kd hozzám 
való fordulását, kívánván hozza Isten Kdét jó egészségben. 
Hunyad 2. Máy 1686. Praetitulatae Dominationis Vestres

Amicus ad officia paratus 
Emericus Theököly m. p.

K ívü l: Tekintetes nemzetes Daczó János uramnak ő kegyelmé
nek adassék.

X X X II. 1686. máj .  9.

Illustrissimi, Spectabiles ac Magnifici, Generosi, Egregy, 
Prudentes item ac Circumspecti Domini Amici mihi obser- 
vandissimi.

Kegyelmetek méltóságos fejedelme ő kegyelme hozzám 
küldött követe Kabos Gábor uram repraesentalá az ő keme 
Ketek tetszéséből tett izenetét. Ojjon Isten, hogy Ketek hazája 
veszedelmének s romlásának munkása legyek, és ne is járjon
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ott az Ketek elméje; mostani béjüvésemet is nem egyéb tekin
tetre nézve cselekedvén, hanem, hogy járulván az iránt a fényes 
porta akaratja s engedelme is, az eddig kitérjesztetett dolgok 
annyival is hamarább vehessenek folyamatot közöttünk, mind 
a két hazának ez mostohálkodó iidőben is reménlkető javával. 
Vagyok azért oly reménységben, megértvén az méltóságos feje
delem és Ketek is mostani expectoratiómat is, nem idegenke
désre, hanem inkább az dolgoknak közelítésében való hajlan
dóságra mutat közelebb való alkalmatossággal is Ketek igye
kezete. In reliquo praetitulatas D. Vras diu valere et vivere 
exoptans. Datum in Dobra 9. May 1686. Praetitulatarum 
Dominationum Vestrarum

Amicus ad serviendum paratissimus 
Emericus Theököly m. p.

K ívül: Illustrissimis Spectabilibus ac Magnificis Generosis, 
Egregys, Prudentibus item ac Circumpectis Dominis N. N. universis 
Statibus et Ordinibus trium nationum Regni Transylvaniae et partium 
Hungáriáé eidem annexarum ac incorporatorum ect. Dominis Amicis 
observandissimis.

X X X III. 1686. máj .  16.

Emericus Theököly Princeps ect.
Ezen patens levelünket mutató kivünket Almási Mártont 

gyaloghadnagynak tévén, bocsátottuk ki a végre, hogy sereget 
gyűjtsön, és ha csak mennyi számra telhetik is, jüjjön ujobban 
szolgálatunkra. Bizonyosokká teszszük azért azokat, a kik se
rege és zászlója alá adják és előttünk is praesentálják mago
kat, hogy lészen mellettünk állapotjok s alkalmaztatások, és 
magok viseléséhez s kűségökhez képest kegyelmességünket is 
veszik. Isten ő szent felsége már az mi dolgainknak is ennek 
tova jobb-jobb folyamatot adván, mutat abban is módot, hogy 
oly hiveinkkel, a kik most szolgálatunkra jünnek, jól tegyünk. 
Ha kiket azért ez levelünk mellett megtalál és mellénk való 
jüvetelre fog híni, attúl ne vonakodjanak, nem kételkedvén
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semmit is hűségeknek megmutatásáért velők közlendő kegyel- 
mességünkben. Költ Jófőn 16. May 1686.

Emericus Tkeököly m. p.

X X X IV . 1686. máj .  16.

Egregie nobis grate!
Elmenetelekor distractus elmével lévén, talán nem is ve

hetett elégséges instructiót, mindazonáltal nem kétljük a mik 
reá bizattatattak, azokban szorgalmatosán eljár és appraehen- 
dálta is. Mivel penig ez naponkint ujuló erdélyi lármás birek 
úgy látjuk nem engedik azt meg, hogy tábori szükségre való 
szekereknek és egyéb eszközöknek csináltatására való ideje le
hessen, azért egy s két napi mulatósával a mit megszerezhet 
szerezzen meg és juj ön el, de legalább két lovasszekér nélkül 
el ne jűjön, ha kétszeri árának megadásával kell is megvenni; 
a kereskedők a minemű vasas szekereken járnak csak olyak is 
jók lesznek pro interim, és ha oly mesterembert szerezhet, a ki 
a tábori szekereknek elkészítését is magára vállalná, nem bán- 
nok; mi azonban addig is, a mely vasas szekereket vészen lovat 
s marhát szereztetünk eleikben, eddig való kozatásokrúl az 
mutatott modalitás szerint provideálván, és ha Kende uram 
élj üli ő kémével együtt járhatván, kihez is ezen katonáinkat 
azért küldöttük, hogy az ott való hirekrül tudósítson sietve, és 
ha úgy történnének a dolgok, hogy ezen katonáinknak Szebeu- 
bül való viszszabocsáttatások után is kelletnék ő kémének s 
magának is Írni, az vele lévő katonák közül egytűl mindjárt 
küldje el az tudósítást, és alkalmaztassa ezekhez magát. In 
reliquo eidem benigne propensi manemus. Jófő 16. May 
1686.

Emericus Theököly m. p.

K iviil: Egregio Gabrieli Malatinszky Aulae nostrae Camerario 
ect. nobis gi'atö.
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XX XV. 1686. m áj. 21.

Spectabilis ac Generose domine mihi observandissime!
Kd választévő 19. praesentis Szebenbűl költ levelét vet

tem, kibűi is ezen nemes Hunyad vármegyének hadaim miatt 
való pusztulása és Gyulafi György egyik hívemnek s véle le
vőknek az méltóságos fejedelem és ez haza ellen interveniált 
beszédjük iránt Kd panaszit elégségesképpen megértettem. Én 
arra Gyulaffy uramnak sem véle levőknek, hogy méneseket, 
marhákat hajtogassanak, s annyival inkább, hogy az méltósá
gos fejedelem és ez haza ellen alkalmatlanul szóljanak, szabad
ságot nem adtam, hanem küldöttem azért, hogy az német 
tábornak ez hazában való béjövetelivel, ki is másoknál engem 
tartott eddig is mérgesebb ellenségének, előre vigyázzon, és az 
vigyázás s arra való menetele alkalmatosságával magam és 
hadaim számára élést, szekeret is szerezzen, requirálván első
ben ezen nemes vármegye tiszteit felőle, úgy is tudom, hogy 
azon böcsületes hivem számot ád cselekedetirűl és szavairól, s 
talám inkább ellenkezőt bizonyít. Kd is azért ellenök való vád
ját nemcsak ez ily Írással, de valósággal is és elégségesképpen 
bizonyítván, úgy impendáltathatom én is az satisfactiót. Egyéb
iránt pedig az hol Kd levelében azt forgatta, hogy ennyi ob
lationi után ki hitte volna ily rendkívül való dolgokra fakad
jak, és hogy az én hadaimnak ezen vármegyében való járások 
miatt ez hazának oltalmát sem követhetvén, ha mi akadály 
következik, nékem tulajdoníthatja Ketek, ez ily Kd Írására, 
ha meg nem felelnék, talám Kdtül is még Ítéltethetném. Édes 
Naláczy uram, jól tudom és megesmértem, Kd nem magátúl, 
hanem az méltoságos fejedelem mellett levő uri s főrendek 
megegyezéséből irta ezen terminust. Csudálkozkatom inkább 
én méltán azon, hogy az méltóságos fejedelem s Ketek az unió 
iránt lett ennyi oblatiói és az unió tractálására hozzám botsá- 
taudó urak iránt való resolutiói hétrül-hétre, holnapról s hol
napra való terminus adási után is, mégis én vélem realitást 
akar maga felől Ketek elhitetni, mintha ugyanis az méltósá
gos fejedelem az megnevezett urakon kívül is maga hiveibűl
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oly hiteles, értelmes személyt nem tanált és az ellenség is az 
eddig való passusokat annyira praecludálta volna. Csudálkoz- 
hatom azon is, és méltán Írhatom, ki hitte volna, Isten az mél- 
tóságos fejedelemnek, nem maga fáradsága, szerencséltetése? 
hanem ingyen való jóvolta és az fényes porta kegyelmessége 
által országot fejedelemséget adván, Ketek közül pedig néme
lyeknek reménysége felett való uraságot mutatván, mégis sem 
Isten törvényével, sem emberek itiletivel nem gondolván, kí
vánják az én örökös jószágimot és más híveim javait is bírni 
és apropriálni. Csudálkozásra méltó részemről az is, hogy Kd 
ezen levelében országa oltalmát forgatja, és abban engem s az 
én hadaimot veti akadályul, annak idejében pedig, a mikor az 
Ketek ellensége még corpusban nem volt és nékiek ártani job
ban is lehetett volna, oltalmát elmulatta, és hazátok némely 
részeinek nem csak az németnek való élés szekér adást meg
engedte, hanem az szabados sarczoltatással együtt egyéb ellen
séges dolgait is béhunyt szemmel nézte s elszenvedi^ avagy 
talám az szabados quártélyozásnak is Ketek consentiált. Nem 
kisebb csudámra vagyon az is, hogy Kd ennek az vármegyé
nek főispánja lévén, és az én hadamat az hatalmas török csá
szár országibúi s nagyobb részét nemzetibül valónak lenni jól 
tudván, mégis mind ennyi Ketek után való járásom után és az 
vármegyében lévő tiszteknek tett insinuatióim után is hadaim 
élődésérűl és az szegénység jobban és helyében való megmara
dásárúi dispositiót tenni az iránt az én embereimmel sem maga 
sem utánna való tisztek egyetérteni nem igyekeztek, sőt ily 
contemptussal kellett eddig vármegyéstül bánni velem Ketek- 
nek, és ily titkos ellenségeskedést követni, hogy az szegénysé
get mindenütt elfuttassa, annak élésit hegyekben, várakban s 
városokban recipiáltassa, és az én hadaimot igy constringálni 
és engemet is confundálni mesterkedjék. Tegyen Isten s az 
Ketek lelke mindezekről itiletet, én eddig is sem pedig az 
én hadaim Ketek hazájának pusztítója, égetője, de még csak 
másénak kívánója sem voltam; hiszem Istent, tovább is máséra 
nem szorít. Es ha jó szántómból, kereszténységemből és az Kd 
hának Naláczy András uramnak deciaráit okokból, az méltó- 
ságos fejedelemmel és Kddel való egy ességét szívesen kíván
tam, offeráltam, és tovább is, ha az én kicsiny szolgálatommal

GR. THEÖKÖLY í. LEVELEI
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is ez az nemes liaza élni kíván, attúl idegen nem is leszek, lia 
ugyanis Kd levele terminusa szerint nem akar teljességgel en
gem is idegeniteni magátúl és hazája szolgálatjátül. Mely meg 
lévén és ez ily passiók, eprobatiók mindkét részrűl letétetőd- 
vén, melyre most is nem én szolgáltattam okot, az jó corres- 
pondentia és az hatalmas császár szolgálatja úgy mehet ebben 
az hazában jobban is véghez. Ezek után éltesse Isten Kdét. 
Hlye 21. May 1686. Praetitulatae Dominationis Vestrae

Amicus Servire paratissimus 
Emericus Theököly mpr.

P. S. Hlyénél Branyicskánál tovább eddig is nem voltam 
az élésnek szüksége és az vigyázásnak rendi ha tovább küldötte 
velem embereimet, azt Ketek nem appraekendálliatta. Es ez 
mái napig annyira constringáltam hadaimat, meg nem enged
vén az faluk elfutásával is az szabad zsákmányozást, hogy jó 
lélekkel Írhatom, Törökországból hozott feles számú élések is 
már elfogyott, és az élés szerzése kedviért kintelenitetem má
tól fogva zsákmányra őket bocsátani és hozzá nyulatni más- 
kint is, az hol tanáltatik; melyet Kd megorvosolhat, mihent 
tiszteinek az velem való egyetértelemrűl és az faluk megszál- 
litásárúl parantsol, feltanálják módját, hogy mi is élhetünk s 
az szegéniség sem opprimáltatik.

Kívül: Spectabili ac Generoso Domino Stephano Naláczy de 
eadem Transylvaniae Principis Intimo Consiliario, A ulae Magistro, 
nec non Inclyti Comitatus de Hunyad Capitaneo Arcis vero Deva Capita- 
neo ubique Supremo etc. Domino mihi observandissimo.

X X X V I. 1686. máj .  21.

Magnifici nec non Spectabiles ac generosi domini Amici 
mihi observandissimi.

Noha talám gyakor búsitásommal én az méltóságos er
délyi fejedelem s Ketek előtt is unalmot szerzek, de hogy mind 
Isten s mind Ketek előtt is nyilván való legyen, hogy az R e
tekkel való uniónak és jó ügyességnek szives kívánója voltam,
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a végre még ez egyszer végső declarati ómnak megmondását 
bíztam azon böcsületes híveimre, kiket már ennekelőtte is ezen 
matériában adhibeáltam, úgymint Tekintetes nemzetes Kölesei 
Kende Gábor és Veheczy Báncsi Adám uramékra, kiket azért 
kérem szómmal mondandó szavoknak hitelt adván, elmémet az 
ő kérnék tartóztatásában tovább már függőben tartani ne kí
vánja, hanem hamar jó válaszszal expediálja. Mely Ketek jó 
indulatját és készségét igyekezvén én is minden alkalmatossá
gokban megszolgálom. Kívánom ezzel, éltesse Isten Iveteket 
jó egészségben. Datum Illye 21. May 1686. Praetitulatarum 
Dominationum Vestrarum.

Amicus Service poratus 
Emericus Theököly m. p.

K ívül: Magnificis neonon Spectabilibus ac Generosis Dominis N. 
N. universis Celsissimi Transylvaniae principis Consiliariis intimis ect. 
Dominis Amicis mihi observandissimis.

X X X V II. 1686. máj .  23.

Generose Domine nobis observandissime.
Ennek az magyar nemzetnek ennyi észtén dőktűl fogvást 

való fegyverviseléssel folytatott és ezkoráig sem boldogult 
ügyét s következésképpen minket is micsoda lélekkel és indu
lattal szolgált Kd ezekben az feljebb való időkben, és még 
most is mennyit vonjon hozzánk régi jó urához, maga tudja 
jobban. Mi ugyan, a mennyiben az német igájának viselésétül 
és annak métely étül megótta Kd magát ez hazában való jöve- 
telivel, csinált vala Kd bennünk vele oly hiedelmet maga felől, 
hogy hozzánk való régi hűségének fentartását és annak, mel
lénk való jövetelivel, meg is bizonyítását remélhetjük és vél
hettük Kd felől. De minthogy ennyi időtűi fogvást való insi- 
nuatiói és oldalunk mellé való jüvetele készségének ajánlási 
után is semmi valóságot s egyebet az halasztásnál és elméjé
nek aziránt való meg nem határozásánál velünk nem tapasz- 
taltatott Kd,^megváltjuk idegen gondolatokra és netalán né- 
melyektűl való elcsábitatásnak elhivésére szolgáltatott Kd
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alkalmatosságot minékünk, s többször ennél való írásra méltó
ságunknak magunk előtt viselése talám nem is fog indítani. 
Ha azért Kd el nem feletkezvén vele közlött kegyelinességünk- 
rűl, és nemzetének s nekünk adott kitinül, mellénk akar jönni, 
az üdő vontatásnak és színező mentségeknek békét hagyván, 
vele ne késsék, és elménket az iránt függőben ne tartsa. Az
zal consulál Kd maga és háza népe mostani állapotjának, Is
ten már az munkácsi atyafiakat is az obsidiótúl megmentvén és 
felszabadittván ; ka kol penig jüvetelit tovább is halasztja, le
gyen kirivel Kdnek, hogy ki vünknek nem tartjuk, és ka valaha 
kézre kerítjük s mint afféle állhatatlan és hazájáért velünk 
szenvedni nem akaró emberrel indignatiónkat tapasztaltatjuk, 
magának tulajdonítsa. Mellénk jüvén penig Kd és azzal hűsé
gét megbizonyitván, nagyobb mértékben is várhatja Kd ke
gy elmességünket, a mint annak előtte vette, már Isten jóvoltá- 
búl innentova dolgainknak is jobb folyamatját remélhetvén. 
Kd végső maga expectoratióját elvárván, kívánjuk éltesse Is
ten Kdét. Ilye, 23. May 1686.

Emericus Theököly m. p.

Kivid: Generoso domino Gregorio Hatházy etc. nobis obser- 
vandissimo.

X X X V III. 1686. m á j u s  30.

Istentűi Keteknek minden jót kívánok.
Báncsi uram Kd utólbi expediti ójakor, avagy csak az 

feltett szándék és gondolkodás szerint expediálandó pátensekre 
nézve is az adatott vala Kdnek instructiójában, hogy mindket
ten Ketek az elmúlt keddig inclusive is igyekezzék az resolu- 
tiót akármi legyen az, obtineálni, és ha valamely dolgokra az 
eddig követett s tapasztalt procrastinatio szerint várakoztat
nák tovább is Keteket, rebus infectis etiam onnat jűjjön el: 
mely dolgok iránt, avagy csak az említett respectusra nézve is 
impatienter vártam a Ketek tudósítását, elhivén azt, hogy az 
jófői hadnagy tudósításából Ketekhez is penetrálhatott, hire 
ezen a héten két tatár postáinknak egyikének a fővezértűi, má
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sikának penig az szerdártúl siető dolgokkal való megérkezésé
nek, melyek némely részének executiója függvén az Ketektűl 
veendő tudósításnak mivoltátúl is alioz képest igyekeznénk con- 
formálnunk is; egyébiránt, ha a méltóságos fejedelemnek is 
most legközelebb érkeztenek volna a fényes portárúi oly infor- 
matiói, a kik annyival is hamarább közelittetnék a dolgukat ő 
kémével, avagy is az mostanában Betlen Miklós urammal együtt 
Szebenbe ment követek alkalmatosságával occurráltanak volna 
oly állapotok, hogy az particularis és privatumból álló tekin
tetnek postpositiójával az jó egyességnek kívánása és az én 
ajánlott szolgálatomnak s atyafiságomnak is vétele tapasztal
ta to k  nagyobb mértékben, én is Kd által lőtt declaratióimnak 
kész vagyok embere lennem; csak ugyanis már valaha az ő 
kelmek részérűl insinuált barátságnak és egyességes jó dol
goknak követése iránt lőtt szók és biztatások valóságot is mu
tatnának. Izdenczi uram az említett tatárposta által hozott 
levelébűl látok olyat, hogy 18. praesentis megkellett Driná- 
polybúl indulni, és hogy Pruszki Sámuel nevű lengyel követtel, 
ki Bécs alatt is Internuntius is volt és rabságából is törökökön 
megszabadult volt, beszélvén, tűlle hallott szókból csinált oly 
consequentiákat, hogy a lengyellel meg lenne a békesség; ez 
ugyan talám annak folytatását illető dolgokban is járt. A fő
vezér engedelmébűl Constantinápolyban is lement volt Izden
czi uram az francziai oratorhoz, az hol is az dolgokat végez
vén, az is causálta eddig való késedelmét, egyébiránt már órán
ként várhatom; és olyan resolutiókkal, a melyekből hazánk és 
magam dolgainak is boldogabb folyamatja reménltethessék, 
csak már innét, Erdély felől is ne tartatnék tovább is elmém 
függőben, és ha mire akarnak ő kérnék menni, nyernők meg 
mindkét részről az időt. Interveniált oly dolog is, hogy szolgám 
Pápay István szolgája magam lovászszávai együtt elszökvén^ 
és két trombitásomnak egy-egy jó lovát, s másoknak is kettőt 
felfűzvén Abruk-Bányán megfogattattak, kiknek is kézhez való 
küldésük iránt Íratott levelemre, micsoda választ adtanak le
gyen az Abruk-Bányaiak, includált levelekbűl Ketek megért
heti a mennyiben elszökésekkel és annyi kártételekkel is, csak 
a trombitások is 300 forintokra extendáltatható károkat prae- 
tendálván, eléggé megjegyezték ugyan magokat; mindazonál-



tál más oly dolgokban is lelezvéD, a kikért is megérdemlenék 
az halált; az igazság is azt kívánja, hogy kézhez való adatá
sok ne impediáltassék, sőt az Abrak-Bányaiaknak commissio- 
naliter parancsoltassék meg, hogy hozzák tiszteim kezekhez? 
már egyszer embereimet Bradig elfárasztván, és haszontalanul 
viszsza kelletvén térniek; melynek is obtineálását specialiter 
recommendálom Kdnek, hogy több dolgai között ne vegye fe
ledékeny ségben. A mennyiben Letenyeiuram a lengyel királyt 
Striben érte, lehetetlenségnek tartom, hogy eddig tudósítását 
ne küldötte volna az ur Teleki uram kezéhez, mely iránt ne
vemmel és atyafiságos szolgálatomnak ajánlásával tegyen is 
Ketek kérdést ő kemétűl és kérje egyszersmind, hogy az por
tárúi mostan érkezett dolgokhoz képest Munkácsra is újabb 
emberemet küldeném, ha elkisértetése iránt nem neheztelne ő 
keme bizonyossá tenni: és az ő keme kezéhez ne talám érke
zett s érkezendő nekem szóló leveleket is megküldeni. Isten 
talám nekem s feleségemnek is mutat meg oly módot, hogy az 
ő keme jó akaratjáért liáládatossággal fizethessünk; miben 
vannak azért ott a dolgok, és az uraknak is mi intentiójok 
sietve való tudósítását elvárom Reteknek, elég leven eddig az 
várakoztatás és elménknek függőben való tartása ; tudni aka
rom ha lépnek is, ha nem is valamire az erdélyi atyafiak. É l
tesse etc. Hunyad 30. máji 1686.

Reteknek jót kíván 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím hiányzik, de Kende Gábornak és Báncsi Adámnak szól.
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X X X IX . 1686. má j .  31.

Istentűi Reteknek minden jót kívánok.
Ma harmadnapja, hogy érkeztenek vala hozzám némely 

jenei törökök az ott való vezér pasa levelével, tudakozódván 
tőllem az hírek és megegyezés felől. Most megint Sámi vagyis 
Damascusi vezér pasa, aki is ezen erdélyi haza segítségére 
rendeltetett, hadak szerdárjának tétetett, Csámbék nevű Sze- 
benben menő követjét küldötte, mely is amennyiben élés dolga

THEÖKÖLY LEV ELEI  KÜLÖNBÖZŐ EGYÉNEKHEZ. 18
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végett megyen az méltóságos fejedelemhez, vannak egy alkal
matossággal más magános dolgok is reá bizattatva, és kétség
kívül az ellenségnek hollétét s eddig követett dolgait akarja 
explorálni, Törökországban nagy hire lévén annak, hogy az 
német sem Kolosvár ellen, sem penig másutt az országban 
hostilitásokat nem követ: feles idegen hadak s valami négy 
pasaság olyan nép is érkezett Nándor-Fehérvárhoz és Eszék
hez is bosna kerczeg és árpád országibúi; a mint Kd irá Kendi 
uram most nehéz had a török, de talán előjön az ő hadakozása 
elkezdődésének ideje is. Ezeket azért irom Kdnek, hogy akoz- 
képest kormányozhassa dolgaimat, csak tegnap is bizonyos ka
tonám által bővebben is tudósítván Kdét. Az nagy Istenre 
reménkednek ennek az vármegyének lakóssi, hogy a vaskapura 
jüvő tatárokat és a Maros mellől jöhető egyéb hadakat for
dítsam el rólluk, a mennyiben jószágim ebben az vármegyében 
vannak bővebben respectussal is nagyobbal vagyok hozzája, és 
amennyiben másfelé fordulásom s vitele is a hadaknak az el
lenségnek is nagyobb ártalmára lehet, hol járjon eziránt Ke- 
teknek elméje, elvárom arrúl és egyebekrűl való tudósítását is- 
Éltesse Isten Keteket kívánván Hunyad 31. Mai 1686.

Keteknek jót kíván 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím: Tekintetes nemzetes Kölcsey Kende Gábor és Velie- 
czy Báncsi Adám uraméknalc etc. Ő kegyelmeknek adassák.

XL. 1686. j uni 2.

Adjon Isten stb.
Ketek 25 maji irt levelében tett vala arrúl emlékezetet, 

hogy Teleki urammal való első szemben létele után akkori ő 
kemétűl hallott szókbúl conjiciálhatta azt bizonyosan, hogy ez 
elmúlt hétfűn, melynek is már holnap lesz egy hete, végső vá
lasza lehessen Keteknek, az minthogy az micsoda invectiókkal 
élt akkor ő keme, hogy t. i. ha actualis ura volnék is ennek az 
országnak etc., melyet sokáig nem is állattak és hogy az erdé
lyi fejedelem hallani sem akarja az én jószágimnak megadat-
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tatását, ezek az szók és terminusok olyak voltak, az kik nem 
barátságot, nem egyességet vagy jóakaratot, hanem ellenséges 
gonosz szándékát hozhatták ki és irántam való egész gyülölsé- 
gét ő keméknek, és Iveteket is annál inkább kinszerithették az 
végső resolutiónak sollicitálására és az tovább is halasztatván 
az re infacto való eljövetelre is, instructiója és azután küldött 
leveleim is mit tartsanak nem reiterálom, de ha csak nem ares- 
táltatott és oly kiváltképen való vigyázás alatt nincsen Ketek; 
hogy a 25 maji semmi ujtabb tudósítást nem küldött s látván 
az naprúl-napra való halogatást válasz nélkül is Ketek onnan 
el nem jü tt megvallom kedvesen nem vettem, nem is köszönhe
tem Keteknek, holott ha realiter hozzá fogtak volna is az er
délyi urak a tractához úgy elhittem annál inkább, az tudósí
tást nem impediálták volna, ha az német követek jüvetelire 
azzal való dolgoknak elsőbb véghezvitelére ha az portárúi re
ménylő válaszokra várakoztattak avagy csak szívekben és ha 
meg nem mondották is Keteknek ennyi Ketek személyében 
való megjátszodtatásim után meg kellett volna az erdélyi poli
tikát tanulni, a mennyiben Ketek ennyi napok alatt való nem 
tudósítása is, de megvallom nem kisebb vélekedést és itiletet 
öntütt elmémre Naláczi András uramnak hirtelen nem tuda- 
tik mi végre Haczokra való jövetele és minden nekem ide való 
maga megjelentése nélkül az haczoki viceispánnal Tornyai Pé
terrel való szembeniétele után sietve való viszszamenetele, ha 
az urának és apjának minapába lőtt declaratiói és az mostani 
actusa között itiletet tészek, szaporította vélekedésimet tegnapi 
napon az szerdár után ment ujtabb (igy) embernek is, ki is 
onnan Szebenbűl expediáltatott, személyemnek szántszándék
kal való elkerülése, ide való hír nem adása, holott strásáimat 
sem kerülhetvén el, azokat is rávette és még eddig az oda ment 
emberek sem kerültenek vala el, summa summarum Írjon vagy 
fejért vagy feketét, csak innen is ez már harmadik levelem, 
kettejét bizonyos postáim, harmadikát penig az lippai bék oda 
ment emberei által, negyediket penig Solymosrúl expediáltam, 
kit is bizonyos katonáim vittenek meg, alkalmaztassa magát 
intentiómhoz és instructiójához, ha igaz hazafiainak és‘nekem 
is igaz híveimnek kívánja Ketek magát esmertetni: ha penig 
ez ily én kedvetlenitésemmel és másoknak való kedvezéssel az

18*
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üdővel akarja K e tek ......... tartani, álljon az is szabadságában.
Kivánván stb. Hnnyad, 2. junii 1686.

Keleknek jót kiván 
Gr. Tkeököly Imre m. p.

Érkezék ujóbban is postánk az portáról már Csem- 
nyiczki bemenetele után, Izdenczit is útban batta, ne késedel- 
meskedjék Ketek.

(Báncsi és Kende uvaiméknak.)

X L L 1686. j u n i 3.

Emericus Tkeököly princeps ac partium regni Hungá
riáé dominus etc.

Pecsétünket mutató ezen hunyadi ember mi parancsola
tunkból m egyen siető levelekkel Szebenben az úrhoz Teleki 
uramhoz, requiráljuk azért az méltóságos erdélyi fejedelem ő 
keine minden rendbeli híveit, bocsátván és bocsáttatván min
denütt szabadosán s békével az mi tekintetünkért, egyszers
mind postalovak adásával és illendő gazdálkodással is legyenek 
hozzája. Praesentis perlectis exhibenti restitutis. Datum in 
Hunyad 3. Mens. Juni 1686.

Emericus Tkeököly m. p.
(P. H.)

X L II. 1686. j u n .  3.

Istentűi Heteknek minden jót kívánok.
E napokban három vagy négy rendbéli leveleimet is ve

hette Ivetek, kiknek continentiáit nem reiterálom, mindazon
által most is írhatom, nem kevés törődésemre vagyis inkább 
ellenkező gondolatokra szolgáltatott alkalmatosságot az Ke
tek tudósításának, ennyi napoknak elfolyása alatt való nem 
velietése: holott talán azt nem hitethetem el teljességgel 
magammal, hogy annyira legyenek az Ketek kezei meg
köttetve, ne tudósíthasson. Én azonban nem várván azt, 
hogy említett leveleimre válaszát vegyem Keteknek, adom 
értésére a fővezértűi ő ngától újabb postámnak érkezését, ki
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által küldött Izdenczi uram leveléből olyat látok, hogy a fő
vezér ő nga bizonyos emberét is fogta és fogja hozzám kül
deni, és noha már tudta volt ez hazában való bennlételemet, 
mindazonáltal az által fogom vehetni tovább való dispositiójá- 
nak determination át. Két, három helyről és bízott jóakaróim
tól is érkeztenek meg kémjeim s egyéb embereim is, kiknek is 
relatiója veriíicálta Egernek meg nem szállattatását még ekké- 
diglen; sőtt hogy Karafa és Mertzi nevű generálisok Hatvan 
mellől is elmenvén a Párkányi mezőre fognának szállani, az 
lévén hire, hogy Lotharingust is oda várnák, és ott akarnák 
magokat corpusban redigálni; de némelyek vélekedése szerint 
talám fel is mennek az említett Generálisok, az minthogy 
Egernek nem obsideálásábúl és a németnek feltakarodásábúl 
vett desperatiója az Bányavárosoktól fogvást való földnek már 
is az én protectióm alá való folyamodásra kezdi az embereket 
kinszeriteni, és igy a mennyiben forgatta is Daczó uram előtt 
az Szerdái’, Eger obsidióját talán más respectusokra s conside- 
ratiókra nézve cselekedhette. Sőt vettem oly híreket is említett 
embereim érkezésének alkalmatosságával, hogy ez hazában 
lévő Generálisra Saffemberkre, ha szinte eddig nem jü tt is, de 
jtin ordinántiája az országból való kimenetelre a német csá
szártól ő fölségétűl, és arra nézve nem kétlem, ha valamely 
summával kívánta őket az méltóságos fejedelem contentálni^ 
felvételétűi nem is lettek vagy lesznek idegenek. Nem kétlem 
Ketek is érthette ott eddig, hogy a német császár Ujhelyben 
országgyűlést tartott, kiben az Imperiális herczegeknek és Sta
tusoknak is vannak magok emberei, és hogy azon gyűlésnek 8 
hetekig kellene tartani. Ezeket Keteknek úgy Írtam, hogy az 
úrral Teleki urammal is közölje Ketek, reménlvén azt, hogy 
a mennyiben ő kémének is jünnek s mennek emberei, ebbűi 
alkalmatosságot vészén, ha szintén egynéhány napoktól fogvást 
megtartózkodott vala is az eddig való confidentia jeleinek ter
jesztésétűi, Ketek által hasonlónak követésére és mind az sze
mélybeli confidentiának augeálására, mind peniglen a két haza 
javára czélozó dolgoknak közelítésében való szives munkára s 
az én tovább való atyafiságomnak szolgálatomnak vételére is, 
vévén most utolszor is Kd Báncsi uram által lőtt declarátió- 
mat és elmémet is maga iránt, lia annak előtte haladni és tar-
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tózkodui kell vala is annak. Egyébiránt lia tovább is jó ma
gam ajánlásinak contemptnsát és az eddig való haszontalan 
halogatozást tapasztalja Ketek, a mint már iteratis vicibus 
megírtam, tartsa magát instructi ójához az onnét való eljövetel 
iránt. Éltesse Isten Kdét. Hunyad 3. Juni 1686.

Keteknek jót kíván 
Gr. Theököly Imre. m. p.

K ív ü l: Tekintetes nemzetes Kölesei Kende Gábor és Velieczy 
Báncsi Adám uramnak ő kegyelmeknek adassék.

X L III. 1686. j u n. 4.

Isten adjon sok jót!
Leveledet vévén értjük panaszodat. Nehezen hitethetjük 

el magunkkal, hogy az praetendált hatalmasságot minden igaz 
ok nélkül követték volna el rajtatok az szászvárosiak, a menyi 
nyiben ők eddig engedelmességeket mutatták. Mindazonálta- 
liogy néktek is igazat tegyünk, irtunk ezen alkalmatossággal 
az említett szászvárosiaknak elbocsáttatástok, elvont egyet 
mástoknak viszszaadása és magok embereinek is hozzánk való 
béküldése felől; egyébiránt is, ha abbeli cselekedeteket az 
szászvárosiaknak megbizonyithatjátok jobban is, bizonyosok 
lehettek benne, könnyen el nem mennek mellőle; ti is azért 
attúl várjátok és oltalmunkhoz bízzatok. Isten veletek. Datum 
in Hunyad 4. Juny 1686.

Emericus Theököly m. p.

Czívi: Nemzetes Vitézlő Almási Márton gyalog egyik hadna 
gyunknak adassék.

X LIV . 1686. j u n .  12.

Méltóságos Szerdái- vezér Amket Pasa.
Ajánlom Xgdnak szolgálatomat. Micsoda titkos hamis

sággal és elvesztésemre való gonosz szándékkal ellenségkép
pen jüttenek vala az erdélyiek reám, Ngdnak megírtam, de az
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Isten most is pártomat fogta, mert magam és liadaim is noha 
harczok alatt, de ugyan hála Istennek eljüttenek, kintóm, sze
keres lovaim, öszvéreim, társzekereim, feles éléses szekereim s 
azokkal együtt minden tábori készületem, hintómban lévő lá
dáimban és sepeteimben való költségem, köntöseim és minden 
portékáim oda maradtanak, úgy hogy hiteWe lelkemre Írha
tom Ngdnak, egy mentém rajtam levő köntösömön kívül, egy 
ingem vagy dolmányom nem maradott, az hadakkal és némely 
paripáimmal Isten szerencsésen elhozott. Ngd kívánsága az 
hatalmas Szerdár, hogy az hatalmas császárunk Ngddal levő 
táborával megegyezzem én is, semmi tábori készületem nem 
lévén, semmi élésem is nem lévén, ezen nyavalyámot és kárai- 
mot miképpen orvosollja Ngd, Ngd tud ja ; én az szolgálatra 
kész vagyok és lészek mindenkor, csak szükségeimet és ilyen 
káraimat orvosolja meg, mert emberek lévén eledel nélkül 
csakugyan nem lehetünk sem magunk sem hadunk. Én fővezér 
urunk fermánja mellett és az erdélyieknek magoknak hivatal- 
jókra mentem volt bé az erdélyi határban, úgyis az török ha
tárhoz nem meszsze magam városában szállottam meg s ott 
ültem, ha mikor szó lészen arrúl Ngdtúl vagy az fényes portá- 
túl, én az magam cselekedetirűl számot adok. Az erdélyiek 
sok hamis dolgokat mondottak, hogy ezt s amazt cselekedték 
hadaim, magok mentségére Ngd felől is olyan hamis hirt hir
detnek, hogy Ngd engedte volna meg nekiek, hogy engemet 
elveszessenek; úgy értettem, javaimot még magok közt el nem 
osztották, és ha Ngd pártomat fogja, feltanálhatja annak is 
módját, hogy az én javaim, tábori készületem és éléses szeke
reim el nem vesznek, és azokat kiküldik, kik is ujj abban ke
zemhez viszsza jutván úgy én is alkalmatosabb lehetek hatal
mas császárunk és a Ngd szolgálatjára. Mindezekről fővezér 
urunk és a Ngd Agáival bővebben beszéltem, és ő keméknek 
mindent megmondottam. Úgy hallottam, hogy Ngdnál egy er
délyi követ is volna, mivel penig az én udvari szolgáimban és 
az erdélyi fejedelemhez küldött követeimben is megfogdostak 
az erdélyiek, Ngd akaratja légyen azért, ha azon erdélyi köve
tet megtartóztatja, ha nem is, és tekintettel lészen arra Ngd, 
hogy én is hatalmas császárunk csirákja vagyok, és fővezér 
urunk ő nga levele mellett mentem volt bé Erdély országába.
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Ezekre azért jó és örvendetes válaszát várom Ngdnak, és kívá
nom éltesse Isten Ngdat jó egésségben. Költ Lúgoson die 12. 
Juny 1686.

Ngdnak jóakaró szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

K ívül: Hatalmas és tündöklő császárunk mostan kinn lévő tábo
rának főgondviselőjének és parancsoló urának, az hatalmas és méltósá- 
gos Szerdár Amliet Pasának, nekem jóakaró uramnak ő ngának adassák.

XLV. V a s á r n a p  r e g g e l .  É. n.

Szolgálok Kdnek édes bátyám uram.
Egy fertályóráig való ürességem sem lévén, az mint Bi

hari uraimék is megmondhatják, nincs módom benne, az leve
lekre választ tehessek ; miben legyenek az dolgok, megmondot
tam szóval is az katonának. Tegnap már estve annyira jutott 
az dolog, hogy elállottak volt tőle az mezei hadak, azt izenvéu, 
hogy látják, ellenünk s az mi kegyelmes urunk méltósága ellen 
magok között nem szenvedhetik, kérnek azért azon, szerezzünk 
közönségesen gratiát, követséget küldvén urunkhoz mellette. 
De valamint az többit, ebben sem áliák meg hiteket, urunk 
ellen tévén fel, kihez képest resolutusok vagyunk, mint sem 
igy vesződjünk s veszszünk miatta, frissen és sietve menjünk 
utánok. Kd is azért, ha az mi kegyelmes urunknak s minékünk 
akart szolgálni, küldje ki az praesidiumot, vigyáztasson, [ha 
arra tanáljuk szalasztani, akaszthassa kézben Kdtűl, miyel az
zal csak mi had sem lesz más, mindazonáltal mire viszi Isten 
dolgunkat, elválik. Én ugyan bizony felesed magammal vagyokj 
most az ideje, egyszer Ketek is legyen kézzel-lábbal rajta, 
mert ide ki miattunk nem subsistálhat. Sz.-Imre, vasárnap 
reggel.

Kd jóakarója, szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Külczím : Tekintetes nemzetes Tövissi Dániel Somijai kapitány 
jóakaró ui-amnak adassék.
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XLYI. É. n.

Szolgálok édes bátyára uram Kdnek.
Leveleit Kdnek becsülettel vettem, 'egyikét ugyan Sze- 

benbűl inclusive küldötte az maga leveliben az ur ő keme; az 
másikát pedig Simon deák, Csebben Kd szolgái vitték; bogy 
róllarn nem feledékeny, s fáradságát az ki jövetelben nem szánja, 
megszolgálom. Az én Nagybánya felé való utam abban mara
dott, mert nem élhettünk volna felessen csak mi kevés ideig 
ott, puszta lévén az környéke. De mint hogy Kd csak Szinyeiné 
aszszonyom kedvéért is eljönne, úgy hiszem erre Huszt felé is 
igy alkalmatosakban s hamarébb is lehetne az szemben létei. 
Szirmai uramnak szolgáló Kd leveleit magam szolgájától kül
döttem m eg; Szinyeiné aszszonyomnak szólót én kezemhez 
nem hozták; már elküldöttem az passust is ő kémének, és úgy 
tudom az német generálistól is extraliáltatott, bizony én is szí
vesen lennék szemben Kddel. Szenczi uram, hogy Kdét elke
rülte roszszul cselekedte. Faj gél uramnak sem illett komaságá- 
hoz, ha maga keresett módot benne, hogy Kdét elkerülje. Az 
agarak dolgában nem leszen fogyatkozás. Az Bánfi Gáborné 
aszszonyomnak vagy inkább leányának én szómmal igirtetett 
ajándékot is most küldtem volna be Csuti uramtól, de reá vá
rom K dét; kérem tovább is az leveleknek kézhez vitelekben 
munkálódjék. Maradok ezzel

Kd szolgája, atyja fia 
Gr. Theököly Imre, m. p.

Külczím : Tekintetes nemzetes Keczer Menyhárt jóakaró uram
nak kedves bátyámnak u kegyelmének adassék.

X LV II. É. n.

Szolgálok Kdnek.
Kd tetszése szerint tanáltatván az seregek között; én 

holnap itt az piaczon az megsententiázott embert exequálta-
18* *
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tóm. Azonban im micsoda levelem érkezett, hogy urunkat in
formálhassa elküldöttem. Az elmúlt Szombaton jöttek Szendrő- 
ről valamely katonáim; azok már Szendrőnél hagytak három 
ezeret bennek az elöljárójában. így bajosan tágíthatjuk az 
Bihar vármegyei quártélyt, noha valóban insinuálja már az 
Pasa is; avagy talám Írjam inkább csipdeshetjük,haközelyebb 
jött. Bezzeg usque ad nonam Augusti is mikor valamely könyü 
haddal szaporodhatnánk, adhatnánk munkát nékik. Géczi uram 
érkezvén onnan belől, úgy látom cselédjét elhozta Csehbül; 
Debreczenbe viszi; elunván az sok be való járást. Kdét kéreti, 
legyen jó emlékezettel balul ne magyaráztassék. Isten legyen 
Kddel.

Kd igaz szolgája 
Gr. Theököly Imre m. p.

Kűlczím : Tekintetes nemzetes Barcsay Mihály uramnak etc.

X L V III. de ez. 3. É. n.

Theököly uram irta Barcsai Mihály uramnak Diószeg- 
rűl 3. Decembr.

15. és 16. Novembris költ leveleit is Kdnek vöttem. 
Urunknak ő ngának Írására replicáltam, kiket ez levelemben 
nem szükség reiterálnom. Az portára ment követeknek miért 
kellett Buda felé menni, annak okait megírtam s Kd előtt kész 
vagyok Írásbeli documentumokkal is comprobálnom; érte sem 
meg nem itiltethetem, sem gyávaságban nem vettetődhetem 
ha magam conservati ójára vigyázok, holott csak e napokban 
micsoda insinuatiók mentek be ellenem az portára és ha az bu
dai vezért is nem disgustálom, máskép is az portát az finálisért 
urgeálván és az német intimatióit is értésére adván cum exag
geratione az porta contentumával. Mi is megérnők már az 
hadakozással; de minthogy annak az portának senki nem 
praescribálhat, ha jobb formában való segítséget mutat, azt is 
el kell vennünk. Innen az kapitiha csak úgy küldetett el, ha 
onnan kívánnák, hogy az ide ki levő magyarokból való legyen. 
Az követeknek pedig meg van parancsolva, urunk emberi assis-
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tentiájokkal éljenek s lia miben kívántatik, ők is semmit ne 
hagyjanak hátra az szolgálatban; mindazonáltal ha kik engem 
vádolnak, mentsenek is, a mint azt e napokban is elkövették- 
lm  mit írjon Harsányi és némely hadnagyi, azomban Géczi 
István is Budárúl, Kdnek elküldöttem; Tokajtíil fogva Kas
sáig veszett el harmadfél száz német. Az íléczi uram hírét pe
dig Pető Ferencz is ratificálja Onodbúl; Isten tudja mit re- 
ménlhessünk, és ne talám ennyi bujdosásunk után nagyobb 
veszedelmet, Szabad Isten velünk. Kdét kérem, disponálja ő 
ngát, parancsoljon Fráter István uramnak, tartasson minden
kor készen postalovakat, hogyha mirűl kelletik ő ngát tudósi" 
tanom, ne essék késedelem az dologban ; és szolgámnak, ha pos
tán akarom küldeni, adjanak Huszton czimert; és az Bereg 
Ugocsa vármegyeieket is ne recipiálják az ő nga birodalmában 
se éléseket, se javokat, mert úgy a mieink fogyatkoznak meg, 
és félő, a tavalyi rósz dolog is ne interveniáljon ujóbban is 
Alázatos instántiámat is ő ngok előtt segítse, kiért Isten meg 
áldja, én is, ha élek, megszolgálom.

%
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F ü g g e l é k .
A bujdosóknak négy okirata.*)

I. 1677. j u l i u s  9.

Mi az nomos magyar hazába 1 kibujdosott grófi, úri, fő
nemes ós vitézlő lovas és gyalog mindenféle rendek recognos- 
caljuk per praesentes adván emlékezetire mindeneknek az 
kiknek illik, bogy valamint az elmúlt 1676. esztendőben circa 
finem mensis Septembris Fejérvárat mi idebenn lévő magyar 
rendek; az kinn lévők penig nemzetes Szepessi Pál és Besse
nyei Mihály atyánkfia! ő keinek által assecuráltuk volt az mi 
jó kegyelmes urunkat méltóságos Apafi Mihály nemes E r
dély országa kegyelmes fejedelmét ő agát, hogy ő agához és 
az nemes hazához való kötelességünket s ajánlott hűségünket 
megtartjuk és másokat is teljes tehetségünkkel arra hozni 
igyekezünk. Velünk kiküldendő tek. tanács urhivét, Teleki 
Mihály uramot ő kegyelmét, mint ő nga képebeli emberét és 
hivét és ő keine mellé rendeltetett fő és nemesi rendeket, kit- 
kit az mi kegyelmes urunktúl adott rendben nagy böcsülettel 
vesszük fogadjuk, engedelmeskedünk, sőt jövendőben is min
den tőlünk elkövethető háladatosság nemeinek mind kegyelmes 
urunk, ez nemes haza és megirt urhíve részekre, teljes tehet
ségünk szerint elkövetői leszünk; mely assecuratiónk és rever- 
salisunk az ő nga kezénél vagyon. Azon assecuratiónkat és re- 
versalisunkatazért most is magunk és az magyarnemzet képében 
minden részeiben per presentes megerősítjük és magunkat

*) E négy okiratban a bujdosók főbbjeinek nevei, csaknem mind 
előfordulnak.

T U E Ö K Ö L Y  L E V E L E I .  F Ü G G E L É K . 19
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ahoz s az szerént köteleseknek lenni valljuk és recognoscaljuk 
keresztyén üdvezülendő hitünkre és höcstiletünkre fogadván. 
Melynek nagyobb és állandó bizonyságára adtuk ujóbban ez 
kezünkirása és pecsétünkkel megerősített levelünket és rever- 
salisunkat. Datum in Castro Radnótii die 9. Julii anno 1677.

Gr. Theököly Imre mpr. 
Csérnél Pál mp.
Szepesi Pál mp. 
Bessenyei Mihály mp. 
Farkas Fábián mp. 
Szalai Pál mp.
Faigei Péter mp.
Pelei Ferencz mp.
Ispán Ferencz mp. 
Serédi Benedek mp.

Orlay Miklós mp. 
Zákány István mp. 
Gyurikovich György mp 
Pap Izrael mp. 
Klobusiczki Pál mp. 
Kertzi János mp.
Dayka István mp. 
Fancsikai László mp. 
Monay Gáspár mp. 
Tassai Márton mp. 
Bancsi Adám mp. 
Farkas Sándor mp. 
Balku Pál mp.

II. 1677. j u l .  18.

Mi Isten dicsőségiért és magyar haza lelki testi szabad
ságáért bujdosásban levő grófi úri fő és nemesi, lovagi és gya
log vitézlő rendeknek közönsége, adjuk tudtára mindeneknek 
az kiknek illik, hogy mivel Istennek szent áldásából keresz
tyén királyok segítsége, és kegyelmes urunk ő nga mltgos 
erdélyi fejedelem atyai gondviselése és kegyelmessége által, az 
mi dolgaink oly formában és állapotban jutottanak immár, 
hogy csakhamar ő nga parancsolatjából mltgos urunk Teleki 
Mihály urunk bizonyos úri és vitézlő rendekkel segítségünkre 
meg fog indulni, hogy ő keme megnyugott elmével, ő kéméhez 
való kötelességünk felől lehessen, most is mást nem mondha
tunk, hanem azokat, az kikrűl sok Ízben az mi kegyelmes 
urunkat ő ngát assecuráltuk, úgy hogy minden parancsolati
nak, sőt Teleki uramnak adta i nstructi ójának (kit mi noha 
nem láttunk, de annak megállására is ő ngát assecurálván,
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magunkat köteleztük) mindazáltal, hogy legkisebb kétség to
vább is sem az mi kegyelmes urunk ő nga, sem az ur ő keine 
szívén ne lehessen, mostani kivánságiuak is ő kémének egészen 
minden hiba nélkül igy engedelmeskedünk, hogy mi tracta- 
tumban denominált mód szerint ő kémét egyenlő akaratbúi és 
tiszta szűbűl acceptáljuk, és ő kemétűl 'függeni s hallgatni ké
szek vagyunk s valaminemű dispositiója leszen az mi kegyel
mes urunknak ő ngának avagy akaratja s tetszése az urnák ő 
kémének csak ő keme ne késsék, mint az mi kegyelmes urunk 
ő nga után legelsőt mindenek felett legfőbbet híjuk acceptál
juk minden reserváta nélkül, és noha az tractában is elégsé
ges assecuratiója vagyon ő kémének aziránt, mindazáltal ezen 
levelünk által is mind az mi kegyelmes urunkat ő ngát mind 
Teleki urat ő kémét jó lelkiismérettel assecuráljuk, elhitetvén 
azt magunkkal ő nga az mi kegyelmes urunk mint keresztyén 
fejedelem, és az urunk ő keme is mint keresztyén jó lelkiisme
rettel bíró úri ember tehetetlenséget avagy hazánk szabadság - 
talanságát kiért is ennyi ideig keservesen bujdostunk, nem 
kíván. Az mi penig kegyelmes urunktól ő ngátúl az urunk ő 
keme mellé rendelt becsületes ur híveit illeti, ő kemeket nagy 
becsülettel acceptáljuk s látjuk.

Az mi az Kővárban ő kémének adta assecuratoriát illeti, 
noha mi azt nagyobb részint nem láttuk, sőt mit tartson nem 
is tudjuk, mindazonáltal teljes megnyugott elmével lévén az 
ő keme jó lelkiismeretiben s nemzetünkhöz való igaz affectió- 
jában s mind akkor jelén levő igaz atyánkfiainak igaz magyar
ságokban, azon assecuratoriának is megállására magunkat 
kötelezzük, melyet ő keme magával kihozván, compromittál- 
juk, arra magunkat azt is subseribáljuk, confirmáljuk.

Ennek nagyobb bizonyságára és megállására assecurál
juk felül említett urat Teleki uramat ő kémét sub bona fide 
C hristiana és ezen pecsétes subscribált levelünket adjuk. Da
tum in Toti die 18 mensis July Anno 1677.

Wesselényi Pál m. p.
(p. h .)

Petrőczy Miklós m. p.
(P b .)

19*
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Petrőczy István m. p.
(p. h.)

»X Szuhai Gáspár m. p.
(p. h.)

Bárczay György m. p.
(p. h.)

Hanvay Péter m. p.
(p. h.)

Priny Gábor m. p.
(p. h.)

Kiss Péter m. p.
(P- h.)

Csanády János m. p.
(p. b.)

Baranyay György m. p.
(p. h.)

Stephanum Somliai m. p.
(p. h.)

Recsky György m. p.
(p. h.)

Ioannes Pataki Capitanem mili
tum, Campestrum (p. li.)

Apagi Sámuel, gyalog kapitány 
(p.li.)

Lővei János m. p.
(p. h.)

Gregorius Bokszeni Vice . . .
Nvgr......... (p. li.)

Gálffy Ferencz m. p.
(p. h.)

Nicolaus Egressy m. p.
(p. h.)

Bánóczy István m. p.
(P- h.)

Petróczy Pál
(p. M

Fay István m. p.
(p. h.)

Klobusiczky Pál m. p. 
(p. h.)

Péchy Gáspár m. p. 
(p.h.)

Petrus Debrecziner 
Doctor Comitatus 
Zemplin (p. b.)

Andreas Gyürky m. p. 
(p. b.)

Szilvásy Ferencz m. p. 
(p. b.)

Veress Pál m. p.
(p. b.)

Daróczy István m. p. 
(p. h )

Petrus Miskolczy m. p. 
(p. b.)

Ubrizsy Pál m. p.
(p. b.)

Matthias Veres m. p. 
(p. b.)

Patay János m. p.
(p. b.)

Rádi István m. p.
(p. h.)

Kovács János m. p.
(p. b.)

Tarczalj Sámuel m. p. 
(p. b.)

Egri István m. p.
(p. b.)

Csornai Sándor 
(P- b-)
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Szűcs János egy az mezei Majos Ferencz egyik rae-
kapitányok közül (p. b.) zei kapitány (p. li.)

Zombory Péter egyik me
zei hadnagy m. p.

(p. h.)
v

III . 1677. j u l .  19.

Mi az nemes magyar bazábúl kibujdosott grófi úri fő
nemesi és vitézlő lovas és gyalog mindenféle rendek recognos- 
cáljuk per praesentes adván mindeneknek az kiknek illik, bogy 
valamint az elmúlt 1676. esztendőben circa finem mensi Sep
tembris Fejérvártt mi ide be levő magyar rendek, a kinn levők 
pedig nemzetes Szepessy Pál és Bessenyey Mihály atyánkfiái 
ő kérnék által assecuráltuk volt az mi jó kegyelmes urunkat 
raéltóságos Apaffy Mihály nemes Erdély országa kegyelmes 
fejedelmét ő ngát, hogy ő ngához és az nemes hazához 
való kötelességünket s ajánlott hűségünket megtartjuk és 
másokat is teljes tehetségünkkel arra hozni igyekezünk, ve
lünk kiküldendő tek. tanács ur liivét Teleki Mihály urunkat ő 
kémét mint ő nga képebeli embert és hivét nagy becsülettel 
veszszük és mindenekben ő kémének engedelmeskedünk, ő 
keme mellé rendeltetett fő és nemesi rendeket is, kit a mi 
kegyelmes urunktól adatott rendben örömest veszünk s becsü
lettel látunk s fogadunk, sőt jövendőben is minden tőlünk kö
vetkező háladatosság nemeinek mind kegyelmes urunk és ne
mes haza és megirt ur híve részéről teljes tehetségünk szerint 
elkövetői leszünk, mely assecuratoriánk és reversalisuuk az ő 
nga kezénél vagyon: azon assecuratoriánkat és reversalisunkat 
azért most is magunk és az magyar nemzet képiben minden 
résziben per praesentes megerősítjük és magunkat ahhoz és az 
szerint köteleseknek lenni valljuk és recognoscaljuk keresztyéni 
idveziilendő hitünkre és becsütetüukre fogadván. Melynek stb. 
Datum in generale ura congregatione Toti Celebrata 19. Mens. 
Julii Ao 1677.

Wesselényi Pál (p. h.) Petrőczy István (p. h.)
Petrőczy Miklós (p. h.) Szuhay Gáspár (p. h.)



290 FÜGGELÉK.

Barczay György (p. b.)
. Hamvay Péter (p. li.)
Ring Gábor (p. li.)
Kiss Péter (p. h.)
Csanády János (p. h.)
Petrus Debreczeni (p. b.) 
Gyürky András (p. li.)
Bar any ay György (p. h.) 
Somlyai István (p. b.)

Csucsy Daróczy István (p. b.)

Lővey János (p. b.)

Reczky Gábor (p. b.)

Tarczaly Sámuel (p. h j

Veres Mátyás *}* (p. li.)

Rady István (p. b.)
Petrus Nikolai (p. Ii.)

Szilvásy Ferencz (p. li.) 
Veress Pál (p. b.)
Fáy István (p. li.)
Pécsi Gáspár (p. b.) 
Ubriczy Pál (p. b.) 
Jurikovics György (p. b.) 
Bancsy István (p. b.) 
Gálfy Ferencz (p. b.) 
Szőcs János, egyik mezei 

kapitány (p. b.) 
Majos Ferencz, egyik me

zei kapitány (p. b.) 
Johannes Pataky Capit. 
Militiae Campest (p. b.) 

Samuel Apagyi capitanem 
militiae pedestris. 

Rokcséni Gergely *j* strá- 
zsamester (p. b.) 

Zombory Péter egyik me
zei hadnagy (p. b.) 

Egri István (p. b.) 
Petróczy Pál (p. b.) 
Csornai Sándor (p. b.)

(Eredeti sajátkezű aláírásokkal s pecsétekkel.)

IV. 1679. dec.  2.

Mi ez ide alább megirt személyek alázatosan megismer
jük az mi kegyelmes urunk ő nga nemzetünkhöz, személy sze
rint is hozzánk megmutatott fejedelmi nagy kegyelmességét 5 
de nevezetesben az magyari ügy mellett fáradhatatlanul eddig 
elkövetett nagy munkáját s költségét, melynek is noha kivánt 
végét még telyességgel nem vehette nemzetünk; jó folyamatá
ban való létét mindazáltal már eszünkben vévén, jóllehet az 
oda ki való magyarság s bujdosó felekezetűnk becsületét atya
fiai által mind az mi kegyelmes urunknak, s mind nekünk irt 
levelekben, az mi kegyelmes urunknak tracta által való dol
gaink folyamatjára íidőt és Karácson napját, az kénszeritő
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szükség, hosszas várakozás és sok reménytelenség mint vetették, 
minket hasonlóképen kényszerűének; de tudván az mi kegyel
mes urunkhoz s az fényes portához szoros kötelességünket, 
néhány rendbeli hittel megerősített assecuratiónkat vigyázván 
az üdőre s mostani alkalmatosságokra, s kiváltképpen édes nem
zet ünk jövendő nagy gonoszának eltávoztatására jó reménség 
alatt várván az mi kegyelmes Istenünktől és urunktól ő ligától s 
az fényes portától, mind ennyi szorongató szükséginkben sze
génységünkben, és közülünk sokan majd koldulásra jutott álla
potában is assecuráljuk az mi kegyelmes urunkat üdvezülendő 
hitünkre, ha szintén ott kin levő bujdosó felekezetiinkbeli atyánk
fiái mostani resolutiójok szerint (kit Isten még elváltoztathat, 
úgyis reméljük) taliter qualiter haza mennének is, de mi az mi 
kegyelmes urunk, és az fényes porta hűsége mellől semmiképpen 
el nem állunk, hanem az jövendő 1680. esztendőre, mindaddig 
mig az hadakozásnak és táborozásnak ideje lenne, az mi ke
gyelmes urunk, és az fényes porta segítsége és dolgainknak jó 
végrehozására elvárakozunk, lévén Istenünknek kegyelmessé- 
géhen nagy reménységünk, hogy az mi kegyelmes urunk szives 
fáradozásának addig is láthatjuk kívánt gyümölcsét, kivel az 
mi jó Istenünk, mind az mi kegyelmes urunkat, s mind édes 
nemzetünket örvendeztesse meg, kívánjuk alázatosan. Datum Al
bae in congregatione nostra 2-da Xbris Anno 1679. celebrata.

Ispán Ferencz (1. s.) 
Kende Gábor (1. s.) 
Keczer Menyhárt (1. s.) 
Szepesi Pál (1. s.) 
Bessenyei Mihály (1. s.) 
Farkas Fábián (1. s.)
Fái István (1. s.)
Pataki János (1. s.)
Vér Mihály (1. s.) 
Miskolczi Péter (1. s.) 
Torma Mihály (1. s.) 
Balog János (. s.) 
Borbély Zsigmond (1. s.) 
Egresi Miklós (1. s.) 
Ökrös György (1. s.)

Orlai Miklós (1. s.) 
Farkas László (1. s.)
Sós György (1. s.) 
Kubini László (1. s.)
Faj gél Péter (1. s.) 
Bányai György (1. s.) 
Ibrányi Adám (1. s.) 
Gálfi Ferencz (1. s.) 
Veres Mátyás (1. s.) 
Tarczali Sámuel (1. s.) 
Kis Péter (1. s.) 
Boglyini Gergely (1. s.) 
Czeglédi János (1. s.) 
Béldi Ferencz (1. s.) 
Zoltai István (1. s.)





I. Személynevek.
(A  s z á m o k  a  la p  s z á m á t  jelölik.)

Absolon Dániel, (Tököly nevelője, a 
bujdosóknak több versen követe, 
Munkács feladásának egyik mes
tere) 9. 106.

A fra pater, 9.
Akakia, (franczia követ Apaffy- 

hoz) 111.
Amenzagha, 149.
Amliet pasa szerdái-, 280.
Apagyi, (Apadi, Apagi) Sámuel ku- 

rucz kapitány 11. 12. 288.
Apáti (nevű debreczeni ember), 15.

Jiakos, 42. 56.
Balassi uram és leánya, 16.
Ballai uram, 43.
Balkó (vagy Balku) Pál, 9. 174. 286. 
Baló uram, 13.
Balog János, 291.
Báncsi Adám, 175. 176. 273. 274. 

278. 286.
Báncsi László, 15. 16.
Bánjfy Dénes, 3.
Bánffy Gáborné, 18. 281.
Bánjfy Zsigmond, 32. 34.
Bánóczi István, 288.
Bányai György, 291.
Baranovszky György, 177. 
Baranyai György, 17. 288.
Barcsay Mihály (erdélyi tanács ur), 

37. 219. 242. 282.
Bárczay György (Bárczy), 62. 179. 

288.
Barkóczy Peren ez, 125. 220. 
Barkóczy István, 98.
Barkóczy Sándor, 32.
Barnai uram, 210.
Békényi István, 9.
Bélái Ferencz, 291.
Bercsényi, 23.
Bessenyei Mihály, 286.
Bethlen Farkas, 23. 81.
Bethlen Miklós, 272.

Bethlen János, 4.
Bezzeg György, 23. 49.
Bige György, 9. 40. 239.
Bollóim uram franczia Vezér, 28. 
Borbély Gyöl'gy, 44.

» István, 73. 77.
» Zsigmond, 291.

Bornemisza, 43. 50. 51.
Boros Miklós, 151.
Borsi Pál, 155.
Batthiány (Botyáni) Kristóf 155.

Caprara (Kaprara) német tábor
nok, 99. 177. 211. 218.

Caraffa (Karaffa) német tábornok, 
277.

Claudi-Marczelli nevű német, 105. 
Cornides (a szegény Cornidest meg

ölték), 28.
Csanádi János, 36. 99. 288.
Csatári, 52.
Csató Albert, 27. 54.

» András, 193. 194.
Csemniczky, 276.
Csérnél Pál, 286.
Csornai Sándor, 288.
Csuti uram, 2. 175.
Csuzy Benedek, Tökélynek becsü

letes fő ember szolgája, 2. 5. 175. 
234.

Daczó János, 10. 264.
Domkó, 58.
Daróczi István, 288.
Dayka István, 286.
Deák Ferencz, 2 2. 220.

> Pál, 254.
Denevald, 99.
Dippenthal, 255.

Egressi Miklós, 288.
Egri István, 288.
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Engi Márton, 45.
Esterházy Pál, 30. 146. 211. 221.

JFu^yosPetneházy zászlótartója. 89. 
Fancsikai László, 286.
Farkas Fábián, 13. 16. 29. 286. 
Farkas László, 9.

» Sándor, 286.
» János, 205.

Fáygel Péter, 5. 18. 19. 49. 106.
144. 200. 222. 240. 258. 286.

Fáy István, 9. 288.
» László, 8. 18.

Fazekas András, 63.
Fekete István, 12 8. 151.

» Mihály, 124, 255.
» Jankó, 89. 98. 134.

Fiát János, Töküly liópénzes ka
tonája, 239.

Fischer kállói dragonyos kapitány, 
88. 99.

Forrald (Forvall), 9. 10.
Frater István, Husztvára kapi- 

tányja, 147. 156. 159. 240. 241. 
259*. 283.

Fridelius János, eperjesi orvos, 140.

Gálfi Ferenez, 86. 288.
Géczi István, 36. 49. 107. 130. 160. 

233. 283.
Géczi Zsigmond, 18. 21.
Genge (Gyenge) András, 44. 45. 
Gerhard uram, 49.
Gersdorf, 100.
Gombos Ferenez, Tököly katonája, 

43.
Gulyás János mezei hadnagy, 12.73. 
Gyeröfi uram, 32.
Gyürki (Györki) András, 16. 288. 
Gyulajfy György 89. 267.
Gyulai uram, 15. 31.
Gyurikovich György, 286.

Halasi, Hatliázy viezéje, 67. 
Iiamvay (Hanvay) Péter, Wesselé

nyi Pál erős hive, 17. 59. 73. 78. 
80. 193. 288.

Harsági György, 11. 23. 24. 42. 54.
' 100. 149. 193. 254. 283.

Hatliázy Gergely, 25. 250. 256. 271. 
Hajdú János, 233.
Hegymegi, 66.
Herberstein, 87.
Gróf Holsteini Arko, 88.
Holsteini Rajtóz, 87.
Hornonnai Zsigmond, 36. 98.

» János, 212.

Horog István, 26.
Horváth György, Petneházy Vi

ezéje, 89.
Horváth Márton, 47. 73.

» János, 48.

Ibrányi Adám, 291.
Ilyésházy » 153.
Ispán Ferenez, 33. 36. 53. 59. 231. 

286.
Izdenczi Márton, 160. 264. 272.

Kabos Gábor, 264.
Kálmáni, 57. 66.
Kupi György, 32. 224.
Kaprara (lásd Caprara.)
Karajfa (lásd Caraffa.)
Ke ezer Ambrus, (előkelő nemes em

ber), 2.
Keczer Menyhért, 3. 14. 281.

» Sándor, 99.
Keczerné aszszonyom, 9.
Kende Gábor, (Kölesei) 14. 176.

270. 274. 278.
Kende Márton, 179.
Kerczi János, 286.
Keresztesi Sámuel, 215.
Gróf Kéri, 255.
Kisfaludi György, 146.
Kis Mihály, 247. 255.

» Péter, 288.
Klobusiczky Pál, 10. 12. 31. 260. 

286. 288.
Kohári, 91.
Kormos István, 9.
Kovács György, 49. 58. 78.

» István, Harsány! zászló tar
tója, 89.

Kovács Péter, 48.
» János, 288.

Kőkévyesdi füleki főhadnagy, 41. 
125.

Kövér Gábor, 34.
Kubinyi László, 291.

Labord, (Báró Laborda Lajos szat
mári cs. parancsnok), 87. 98. 

Leslie német tábornok, 17. 29. 30. 
87. 98.

Lövei János, 288.

JHadács uram, 52.
Madarász gyaloghadnagy, 124. 
Malatinszky Gábor, Tököly főko

mornyikja, 266.
Marches de Vitry, 129.
Marcsi uram, 101.
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Mariássy Erzsébet, 230.
» Ferencz, 89.

Maurocordatus uram, 141.
Majos Ferencz, 289.
Médi mezei hadnagy, 11. 12. 66. 92. 
Memhet aga, 210.
Mertzi német generalis, 277.
Mikolai Boldizsár, 22.
Monay Gáspár, 286.
Monoky István, 15. 17. 145. 
Mutavelli, 61. 74.

Nagy András (kállai) Wesselényi 
Pál instrumentuma, 23. 25. 73. 
89. 229.

Ncujy Márton, 22.
» Mihály, 51. 77.

Naláczi András (István fia), 275.
» István, erdélyi tanács ur, 

31. 37. 81. 269.
Nemessányi uram, 9. 152.
Nyárádi András, 205.

Olaj hég, 17. 263.
Ürlai Miklós, 286. 291.
Ökrös György, 291.

Pálffy Károly, 9. 34.
» Pál, 251.

Pap Izrael, 9. 286.
Pápai István, Tököly szolgája, 272. 
Patai János, 36. 288.
Pataki János, 11. 47. 73. 229. 288. 
Pávelsicz Gergely.
Pécsi Gábor, 99.

» Gáspár, 9. 23. 33. 288.
Pekri Lőrincz, 223.
Pelei Ferencz, 83. 239. 286. 
Petneházy Dávid, 61. 69. 70. 81. 85. 

95. 210.
Pető Ferencz, 283.
Petrbczi urfi, 12.
Pelröczy István, 3. 210. 215. 240. 

245. 279. 288.
Petroczy Miklós, 88. 145. 209. 287.

» Pál, 288.
Priny (Perényi) Gábor, 288. 
Pruszky Sámuel, lengyelkövet 272. 
Purger Károly, német rab, 24.

liabbata német tábornok, 212. 
Padics András, hires kurucz kapi

tány, később a munkácsi vár fő
kapitánya s a vár feladásának 
egyik mestere ; II. Rákóczi Fe
rencz idejében kassai parancsnok, 
42. 101. 104. 108. 146. 155. 159. 
160. 230.

Eddi István, 288.
Herczeg Radzivill, 115.
Eadvánszky uram.
Rákóczi Ferenczné, Zrínyi Ilona, 21. 
Rákóczi György (nem a fejdelmi 

családból), 41. 45. 73. 85.
Recsky György, 288.
Eédei uram, 32. 81.
Rónay Imre, 56. 240.
Reverend, 21. 106.
Bokszéul Gergely (Rokcséni, Rog- 

lyini), 288. 290. 291.
Ruszkai, 152.
Rus-.ton Cselebi, Tököly török tol

mácsa, 261.

Sajionara sárospataki német com- 
mendáns, 253. 254.

Serédi Benedek, 286.
Gróf Serényi, 149.
Semsey Pál, 98. 212. 260.

» Zsigmond, 142.
Sigios István, 233.
Somlyai István, 288.
Sós György, István, 291.
Strassoldó, német generalis, 91. 98.

105. 218. 253.
Suhujda, német 50.
Szabó Gergely német, 48.

» János német, 49. 56.
Szalui Pál » 8. 9. 286.
Szalánczi uram német, 46. 52. 53. 
Szántó János német, 16.
Szeghalmy, uram, 147.
Székely László, erdélyi főposta

mester, 110.
Szenczi István, 94. 160. 281.
Szepesi Pál, 5. 14. 35. 286.
Szilvást Ferencz, 288.
Szini, Gábor, Wesselényi Pál hive, 

62. 64. 71. 73. 78. 80. 193.
Szia nyelné, 281.
Szirmai István, 10. 110.
Szöcs, (Szűcs) János. 10. 11. 21. 22.

25. 53. 215. 216. 229. 289.
Szocs, (Szűcs) Bálint, 53.

» » Mihály, 57.
j Szuhay, Gáspár, 288.

» István, 5. 22. 
j Szidcz, 87.

Szűk György, 56.

Tályai uram, 22. 66. 229.
'Tarczali Sámuel, 288. 291,
Tassai, (vagy Tussai) Márton 286. 
Teleki Mihály, (Széki) csaknem 

minden lapon.
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Tholdalagi uram, 32.
Toma Mihály, 291.
Tornyai Péter, Hunyadvármegye 

alispánja, 275.
Gróf Tököly Imre minden lapon. 
Gróf Tököly Mária, Esterházy 

Pálné, 146.
Tömpe Miklós, Tököly hópénzes 

katonája, 239.
Török János, 22.
Tövisi Dániel, Somlyói kapitány 

106. 280.
Tünyogi uram, 2.

TJbrizi Pál, 10. 53. 288.
Udvarhelyi uram, 10.
Újvári András, 47.

Zai István, 86.
Zákány István. 9. 26. 66. 386. 
Zoltai István, 291.
Zólyomi uram, 3. 32.
Zombori Péter, 57. 66. 71. 289. 
Zojjer kapitány, 88.
Zrínyi János, (Z. Péter fia, Z. Ilona 

öcscse :) 17. 33. 38.

tTakó. 255.
Jármi uram, 2.
Jenei uram , (Kemény Jánosné 

Lónyai Anna szolgája), 113.
Jósa, (Józsa) pater, 42. 54. 61. 70.
Juhász Benke, 124.
Jurikovics György, (ugyanegy a 

Gyurikovich Györgygyel, lásd 
ezt.) 290.

Vadászi Pál, 9.
Valkur kapitány 21.
Várnai György, 54. 55. 63.
Fás Márton, 73.
Vay Mihály.
» Adám, 171.

Vajda László, 34. 36. 142.
Vér Mihály, 291.
Veress Gábor. 121.

» Mátyás, 288.
» Pál, 288.

Gróf Wesselényi László, (a nádor. 
W. F. nagyobbik fia.)

Gróf Wesselényi Lászlóné, Bakos 
Zsuzsánna, 155.

Wesselényi a bujdosók tábornoka 
csaknem minden lapon.



II. H elynevek.
(A  s z á m o k  a  la p  s z á m á t  jelölik.)

A lsó-D am n , 229.
Árló, 83.
Aszaló, 87.
Alibit/, 90. 197.

B ag amér, 15.
Bagón, 255.
Bakasfalva, 3.
Batizfalva, 20.
Beregszász, 161.
Beresztelke, 231.
Beszeled, 219. 213.
Beszterczebánya, 221.
Bihar, 14. 131. 194.
Bilyke, 240.
Bocs, (Bocz) 58. 193,
Bodoló, 246.
Bőgd', 6.
Borsa, 137.
Böszörmény, 14.16.24.25. 128.224. 

Csaba, 92.
Cseh, (Szilágy-) 5. 10. 12. 143. 217. 
Cseklész, 223.
Czegléd, 95.
Czikó, 12.
Csúcs, 177.

Barna, (lásd Alsó-Darna).
Debreczen, 15. 18. 29. 82. 104. 
Demeter, (Szent-) 3.
Déva, 38.
Dér a-Vány a, 17. 18. 82.
Diószeg, 15. 24. 108. 111. 113. 128.

130. 164. 165. 210.
Dévény, 16.

Ebesfalva, (ma Erzsébetváros) 105. 
Ernőd, 119.
Enged, (Nagy-) 3. 5.
Eperjes, 1. 16. 99. 108. 110. 136. 

175. 217. 1

Félszaru, 107. 111 — 113. 199. 
Bogaras, 3. 6. 7. 199. 

i Fülek, 15. 16. 91.

Geszt red, 180.
Gyán, (lásd Mező-Gyán).

I Gyarmat, (Füzes-) 230.
Gyöngyös, 84. 108.
Gyula-Fehérvár, (Álba) 4. 291.

H adad, (vár és község a hajdani 
közép-szolnok vármegyében, ma 
Szilágymegye; 1576. óta a Wes- 
selényiek ősfészke) 9. 10. 11. 
217. 243. 

j  Halmágy, 265.
■ Harsány, 32. 196.

Hadház, 14.
Helmecz, (Király-) 170. 252. 
Henczida, 41. 45.
Her nád, (Hernyád) 35.
Ilétliárs, 215. 216. 251.
Ilunyad, ez időben Tököly birtoka. 

6. 37. 179. 264. 273. 278. (Erdély 
Hunyadmegy e).

Buszt, vár és mezőváros Márama- 
ros vármegyében. 2. 107. 112.
144. 209.

Ilye, ez időben Tököly birtoka, 32. 
35. 36. 269—271. (Erdély, Hu- 
nyadvmegye).

Iiálló, akkor erődített hely, 16. 24. 
25. 161. 224.

Kapos, (Kappos) 162. 163. 222. 256. 
258. 259.

Karczag-Ujszállás, 97.
Karkó, (ma Krakkó) ez időben Tö

köly birtoka 3. 4. (Erdély Alsó- 
Eehérmegye).

Kassa, 14. 161. 224.



Kecskemét, 95.
Kercsesóra, (Teleki Mihály birtoka, 

Fogaras földén.) 109.
Keresztes, 167.248.
Késmárk, 216.
K irályi, 80.
Kismarja, 18. 26. 27.
Komádi, 62. 126.136. 176. 201. 234. 
Komárom, 65.
Korpona, 16.
Kővár, (vár és falu Teleki Mihály 

birtoka), 6. 8. 21. 109. 128.
Kraszna-Horlca, 216.
Küküllővár, Tököly birtoka 224. 

(Erdély.)

Ladány, (Püspök —) 97.
Lelesz, 213.
Leszes, 31.
Léta, 15. 109. 203.
Léva, 91.
Jjosoncz, 91.
Lőcse, 126. 174.
Lugos, 280.

M argita, 24. 78. 209.
Martonliegy, 34.
Megyaszó, 64.
Mező-Gyám, (ma Kötegyán) 138. 

238.
Mező- Tárkány, 171.
Miskolcz, 247.
Miszloka, 143, 208.
Munkács, 174.209.

N á d u d v a r ,  128.
Nagy- Ekemező, 107.
Nagy-falu, 113.
Nagy-Szombat, 16. 111.
Nagy-Szőllős, 94. 209.
Nagy-Tárkány, 171.
Nógrád, 9 1.

(hiod, 64. 127.
Grkuta, 217.
Ósgyán, 1 8.
Őrmező, 9.

Pácza, 1 15. 256.
Pályi, (Nyír —) 211. 242.
Perecsen, 5. 6.
Poroszló, 95. 104.
Prága, 99.
Putnok, 83.

Püspök'-, 19. 75. 1 17. 120. 135. 166.
201 .

Iíadnál, ez időben fejdelmi birtok 
és kedvelt lakhelye Apaffynak 
286.

Radvány, 117.
Remete, 216.
Rima-Szombat, 83. 213. 248. 
Rosemberg, (ma Rózsahegy) 126. 
Rosnyó, 65. 99. 104. 107. 199. 213.

Sámsondí 116.
Sáros, vár és helység 214.
Siroka, 1 74. 260.
Somkut, 229.
Somlyó, (Szilágy —) 5. 41. 110. 144. 

191. 207.
Sorostély, Teleki Mihálj7 birtoka 

3.31.
Szada, 92.
Szálán ez, 16.
Szalonta, 195.
Szamos-Ujvár, 9. 248.
Szántó, 181.
Szatmár, 27.
Szeben, 233.
Szécsény, 91.
Szendrő, 9. 64.
Szent-György, 97.
Szent-Imre, 76. 182. 280.
Szent-Miklós, 7 6.
Szent-Péter, (Sajó —) 108.
Szepsi, 64. 

j Szerencs, 174.
Sziget, (Mármaros —) 6.

I Szíhalom, 88.
Szikszó, 244.
Szinyérváralja, 28.
Szoboszló, 1Ó1. 1 10. 168. 198. 200. 

211 . 220 .

Svéd,lér, 216.

Tagadó, 163.
Tálya, 140. 142. 205. 206. 207. 
Tasnád, 181.
Téglás, 14. 175.
Telegd., 73. 134.
Tényő, 123. 124.
Tokaj, 128. 205.
Torna, 16.
Toli, 287. 289.
Tót- Váradgya, 178.
Túr, (Mező —) 17. 23. 67. 86. 100. 

121. 423, 197. 250.



U d v a r h e ly ,  8.
Udvari, 102.
U n g v á r ,  187. 212.
Ú jfa lu ,  18. 101. 127. 140.

Zilah, 4 9. 192.
Z ó ly o m ., 29. 248.
Z s ib ó , 8.
Z s o lc z a ,  119.

J á s z b e r é n y ,  126. 202.
Jóf'ó, 266.'

Várad, (Nagy —) 5.
Varadgya, 178.
V á r i ,  145 —161-ig. 209. 239. 241. 
V á s á r h e l y , (Bodvog-küzben) 218. 
V in c z  (Alvincz) 33.

V
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