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COCI.

JOVI. Január 1.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna—  Az 
Ur Isten ez következendő uj esztendőben, szerelmes gyerme
kinkkel egyetemben, azokval az jókval áldjon meg, melyeket 
az te Uradtul és Istenedtül kívánsz, és adjon sok új esztendő
ket békével és boldogul érned. Istennek hála, én jó egészségben 
vagyok. Adgya Isten hogy felőletek is hasonló jó hirt érthes
sek és hallhassak. Az itt fenn való dolgaimat, úgy mint az 
ljethavai jószágomban, ma elvégezvén és az uj udvarbirót be
lére állatván, holnap Árvában indulok. Adgya Isten, hogy on
nét megjővén láthassuk egymást jó egészségben. Az koldusok 
felől, ezt gondolánk, hogy jó volna cselekedni, hogy egyike 
közülük menne be az ispitálban, és mind éjjel nappal erősen 
füstölne fenyő maggal, az után a többi is mennének be, de 
se szentegyház elejében, se az városban ne járjanak, hanem 
az várbul adgyanak, az mint ez ideig attanak, élést szegények
nek. Az városban meg kell tiltani hogy senki házokhoz ne 
fogadgya őket. lm küldtem valami képeket, melyeket Prágából 
hoztanak. Az Sentis (Így) csinálja táblákra őket, úgy az mint 
az én iró házamban vannak afféle képecskék táblákra csinálva, 
és addig mig Isten haza viszen készítse el őket. Most nem 
lévén édes lölköm egyébről immár miről Írnom, ajánlom miud 
magamat, mind téged édes szívem, az én uram és Istenem 
jó és szent gondviselésiben, ki adgya hogy gyermekinkkel egye
temben láthassalak jó egészségben. Amen. írtam Letaván 1. 
Januarii 1601.

Az te szerelmes urad és társod 
Tliurzo György.

Gróf Tliurzo György levélni. II, i
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COGIT.

1601. .Január 2.

Köszönetéin nek és magam ajánlásának utánna . . . Sze
relmes lölköm. Ma, Istennek hála, jó egészségben Létaván 
felkelvén, ebédet Tepleczén ettem. Komám urammal és asz- 
szonyommal anyámmal, Istennek bála, mindnyájan az mi kis 
csacsogó leányunkkal egyetemben jó egészségben vannak. 
Adgya .az Ur Isten szent fiáért hogy felőletek is mind fejen- 
kint hasonló jó hirt érthessek és hallhassak. Ugyan ott Tep- 
liczén értem egy latornak mi módon lett fogságabúl való ki- 
szabadulása, és mint bocsátkozott alá az várbul. Csodálom 
hogy némelyek embereknek vélik magokat, ha tekintjük ke
vés emberséghez való illendő dolgok találkoznak nálok. Nem 
gondolván hiteket, tisztességeket ily hitvány rósz vigyázás- 
ban vannak. Kérlek azért szerelmes atyámfia mindeniknek 
jelentsd meg én szómmal, hogy ha embereknek és tisztesség
beli személyeknek tartják m’agokat, különben vigyázzanak az 
várban, főképen tudván azt h gy fejedelmem és uram rabja 
vagyon az várban ; még az mostani dolgot is, mint emésztik 
meg, az idő megmutatja, de hogy ennél nagyobb ne essék, én 
a mind egy s máskülönben, mert kiki elhigyje hogy tisztes
ségével, fejével, is jószágával játszik, ki talán nagyobb egy 
részegségnél, aluvásnál és egynéhány itcze bornál vagy ser
nél. Ezeket még is hogy szolgáimnak tudtokra adgyad és ér
tésekre, kérlek és intelek mint atyámfiát. Asszonyom anyám, 
mint szerelmes és édes anyád neheztel read, hogy nem jöttél 
ő kegyelméhez, én mentettelek, gondolom hogy el megyen 
hozzád Bicsére. Magad is mentsd édes szivem magadat asz- 
szonyomuál. Ma immár, Isten velem lévén, itt hálok Belányon 
Pongrácz uramék falujában, holnap Árvában megyek, onnét 
is írok. Kérlek édes szivem lölköm, szerelmes atyámfia te
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is írj, mind magad, s mind gyermekink egészségek felől. 
Ezeknek utána az én Istenem jó gondviselésében és oltalmá
ban ajánllak benneteket. . . Ex Bélán 2. Januarii 1601.

Az te szerelmes urad és társod 
Thurzo György.

OOOIII.

1601. Január 3.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...  Ezen 
órában, szekereimet oda hátra hagyván, érkeztem ide Árvá
ban jó egészségben, mely dolgot, mint énnékem szivem szerint 
való szerelmes én édes atyámfiának, akartam mindgyárast meg
írnom és tudtodra adnom, szekeremet sem várván meg, holott 
talán jobb papirost találhattam volna ennél; de bizonyos va
gyok benne, hogy ezen az papíron irt levelem is, kedves le
szen nálad. Kérlek mint szerelmes atyámfiát, hogy te is írj 
énnekem, mint és hogy leszesz. Adgya az irgalmasságnak ura 
és Istene, hogy egymásnak mind magunk s mind gyermekink 
egészségek és állapatjuk felől jó és kedves híreket írhassunk, 
és láthassuk egymást jó szerencsés egészségben. Ezeknek 
utánna az Ur Istennek jó és szent gondviselésében ajánllak 
benneteket magammal egyetemben . . . írtam  Árván 3. J a 
nuarii Anno 1601.

Az te szerelmes urad 
Thurzo György.

1*
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CCCIV.

Szerelmes én édes szivem . . . Dicsértessék az U r Isten, 
én jó egészségben vagyok. Az kezem is jobbadán vagyon. 
Az fejdelem levelét hogy az tiszttartó megküldte jól csele
kedte. Ez után is ha az fejdelem levele érkeznék, kérlek én 
édes lölköm, késedelem nélkül küldd utánam. Az mely 
ezüstöt küldtél édes szivem Guzithnak az fodor támasztónak 
megcsináltatására én magamnak leszen gondom reá, hogy 
szépen megcsináltassam. Kérlek én édes atyámfia irj énne
kem gyakorta egészséged felől. Adgya Isten, hogy minden jót 
írhass. Én is az szerint cselekeszem. Az ITr Isten jó és szent 
gondviselésében ajánllak benneteket. . . írtam  Nemsován 
7. martii hajnal előtt, 1601.

Az te szerelmes urad és társod 
Thurzo György.

1 6 0 1 . M á r c z iu s  7.

cccv.
1601. Márczius 8.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Ma
gam felől azt ifhatom, hogy ma mint egy négy órakorban 
délután érkeztem ide Nagyszombatban jó egészségben, kiért 
dicsértessék az Ur Istennek az ő szent neve. Az doktort min- 
gyárast elküldöttem vala, erősen követe, hogy megbocsássak 
neki. hogy gyermekének betegsége miatt fel nem jühetett, de



most kész felmenni valamikor érte küldesz. Azért, szerelmes 
én édes szivem, adgya az Ur Isten, hogy szükséges ne legyen 
hanem az Ur Isten inkább doktor nélkül meggyógyítván 
tartson meg sokáig szent fiáért jó szerencsés egészségben, de 
ha mégis betegeskedel, nem árt felvitetned, és azért küldtem 
fel innét ezt a lovast sietséggel, hogy ha érte akarsz küldeni, 
ne késsél édes lölköm az elküldéssel. Mégis szólj vele nyava
lyád felől és az fiam viszketegsége, és az leányom betegsége 
felől. Az Imruskót hogy semmivel ne kenjék, az Istenért is 
kére az doktor, hogy megírjam, mert azt monda, hogy igen 
ártalmas volna neki. Az mikor azért édes szivem az doktor
ért küldesz, csak kocsit küldj, és ne szekeret, könnyebbség
nek okáért; és az kocsival küldd érette Chepeni Lőrinczet 
az porkolábot, adass költségére neki az udvarbiróval tiz fo
rintot. Az mikor meghozza az doktort, az mi megmarad az 
tíz foríntbúl, vigye haza az udvarbiró. Ha az doktor osztán 
elvégezi dolgát, adass az udvarbiróval neki munkájáért negy
ven forintot, és az apotekariusnak fizettess meg az orvossá
gokért. És ismeg ugyan azon kocsin( és Gajdelrül hozass hat 
lovat Chepeni Lőrincztül, bocsásd édes lölköm szépen haza 
az doktort. Az mi az előbbi tiz forintbúi megmarad, ahoz 
adgyon annyit költségre ismeg Csepeninek az udvarbiró, hogy 
tiz forintra tültsék. Most kedig az mikor érte küldesz, azt az 
hat szekeres lovat küldd érette, az mely otthon maradt. 
Adgya az Ur Isten az ő szent fiaért az Jézus Krisztusért, 
hogy az doktor is használhasson, és egészséged felől gyerme
kinkkel egyetemben, írhass gyakorta kedves hirt énnekem. 
Hogy kedig gyakorta írj, felette igen kérlek, mint én édes 
szerelmes atyámfiát. Az mi nemű narancsnak, úgy mint har- 
minczkettőnek és három pomogrannak tehettem itt szerét, 
ezen lovastul meg küldtem. Adgya Isten egészséggel el költe- 
ned. Talám azonban az öreg citronokval is elérkeznek. Most 
már nem lévén egyébről mirül Írnom, ajánllak az én kegyel
mes Uram és Istenem jó és szent gondviselésében, magammal
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és gyermekinkkel egyetemben, ki adgya hogy láthassuk egy
mást nagy jó egészségben . . . írtam  Nagy-Szombatban 8 
die martii 1601.

Az te szerelmes társad, ki 
úgy szeret mint tulajdon magát 

Thurzo György.

Asszonyomnak anyámnak kérlek édes atyámfia mond 
én szómmal szolgálatomat.

CCGYI.

1601. Márczius 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes én édes atyámfia, csak ezen órában érkezvén ide 
Pozsonban, az kik az tyúkokat hozták utánam, nem akarnám 
őket levelem nélkül bocsátanom. Én, Istennek hála, jó egész
ségben vagyok. Adgya az Ur Isten szent fiáért, hogy az te 
egészséged felöl is hasonló jó hirt írhass. Az gyűléshez im
már hozzá kezdtenek. Adgya Isten hogy minden jót végezhes
sünk. Édes lölköm, kérlek írj énnekem egészséged felől foga
dásod szerint gyakorta; lám én sok dolgaim között is irok 
gyakorta. Az Ur Isten jó és szent gondviselésében ajánllak 
benneteket, ki sokáig éltetvén, adgya azt, hogy láthassuk egy
mást jó egészségben. Pozsonyban Írtam, 10. martii 1601.

Az te szerelmes társod és urad 
Thurzo György
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Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Le
veledet mai napon vettem, úgy mint böjt első vasárnapon. 
Bizony én édes atyámfia az magad egészsége felül az mit 
írsz, nagy szivem fájdalmával olvastam, de bízván az én 
Uram és Istenem kegyelmes jóvoltában elhittem azt, hogy 
az mostani beteges állapatodat jóra és jó egészségedre for
dítja ö szent felsége. Mindazonáltal hogy az doktort Nagy
szombatbúi felhivassad és felvitessed, felette igen kérlek, úgy 
hogy mind magad s mind gyermekink egészségek felöl szól
hass vele, az mint az előtt is megírtam. Én Istennek hála 
jó egészségben vagyok. Adta volna az Ur Isten, hogy magad 
is hasonló jó hirt írhass egészséged felül. Narancsot az 
előtt is küldtem, és most is küldtem. Adgya Isten egészséggel 
elköltened. Az gyűlés dolga ezben vagyon, hogy az urakban 
itt soha senki nincsen. Sokat kívánnak, az felét sem adhatná 
meg nyomorodott országunk. H a valamikor szükséges volt 
itt jelenlétem, most bizony felette igen szükséges. Adgya Is
ten, hogy minden jót végezhessünk. Kérlek én édes szivem 
irj gyakorta énnekem egészséged felöl. Engedgye az Ur Isten 
hogy magad és gyermekink felöl kedves dolgokat írhass. — 
Ezeknek utána, az én uram és Istenem jó és szent gondvise
lésében ajánllak benneteket, ki adgya hogy láthassuk egy
mást nagy jó egészségben. Ex comitiis Posoniensibus 10. 
martii 1601.

Az te szerelmes urad és társod 
Thurzo György.

Post scripta. Szerelmes én édes szivem lölköm. Hogy im
már az levelet bccsináltam vala, juta eszemben hogy malozát is 
küldjék. Azért im küldtem egy palaczkkal. Az Ur Isten adgya

ItJOlí. M á rcz iu s  10.
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jó egészséggel elköltened. Azt is Írhatom, hogy az szegény 
Forgách János megholt, keveset élhete az uraságban és új 
házasságban. Zrini uramat holnapután várjuk be. Egyéb 
új híreink mostansággal nincsenek. Az Ur Isten csak azt 
adná, hogy te meggyógyúlván, egészséged felől jó liirt Ír
hatnál, és azzal az én szomorú szivemet megvigasztalhatnád, 
kit Isten adgyon hogy hamar legyen. Asszonyom anyámval 
ajánlom szolgálatomat. Azt is írhatom, hogy Forgách Sig
ni ond uram felvette az széchéni kapitánságot. Adgya Isten, 
hogy szerencsés lehessen tisztében.

CCCVIII.

ΙβΰΙ.  Mdrcüius 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Én, 
Istennek hála, jó egészségben volnék, csak hogy az sok kills mi
att vagyok nagy kínban; de az énnekem jó egészségemre leszen, 
az mint az emberek beszélik és az itt való doktorok' mondják. 
Istenemnek adok hálákat azon, hogy idején ide jöttem volt, 
mint némely nem barátim. Forrót akartak volna önteni 
alám, és híremben nevemben tisztességemben megalázni és 
kisebbíteni ; de az Ur Isten úgy hozzá segítő, hogy igazsá
gom lévén, és az emberek hamisan rágalmazván, — én ki
tisztulván, ök szégyenben maradtanak ; kirül ha az jó Isten 
haza viszen, szóval többet szólok szerelmes atyámfia veled. 
Az gyűléshez jó módjával hozzá nem kezdettünk, nem hogy 
véget remélhetnénk hamar. Asszonyom anyámnak ajánljad 
kérlek én szómmal szolgálatomat, doktor uramnak azon- 
képen. Adgya az Ur Isten, hogy az jámbor használhasson, és 
egészégtek felől írhass kedves és örvendetes hirt énnekem 
Ezeknek utánna az jó és kegyelmes Uram és Istenem, jó
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és szent gondviselésében ajánllak benneteket, magammal 
egyetemben, ki adgya, hogy láthassuk egymást nagy jó sze
rencsés egészségben. Amen . . . írtam  Posonban 14 martii 
1601.

Az te szerelmes urad és tár sód 
Thurzo György.

CCCIX.

1601. Márczius 17.

Szerelmes én szivem lölköm, az mig élek énnekem min
denkorra egyetlen, egy atyámfia . . .  Az gyűlés felöl azt írha
tom, hogy az ország azt az adót és segítséget Ígérte meg, az 
melyet tavaly adott; ma adják fel az Írást, immár nem tud
juk, hogy ha ö felsége megelégszik-e vele vagy nem Ha meg
elégednék, hamar vég lenne az gyűlésben. — Az minemű 
virágmagok felül irtani volt, szerelmes szivem ez levelem 
előtt, azt elfelejtette volt Pozsgay megküldeni, hanem most 
megküldtem. — Asszonyom anyámnak ajánlom sok szolga 
latomat. Most immár nem lévén egyébről mirül írnom, ajánl
lak az én Uram és Istenem jó és szent gondviselésében, ki 
adgya szent fiáért, hogy láthassuk egymást nagy jó egészség
ben . . . írtam  Posonban martiusnak 17. napján 1601.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György. >
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cccx.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna.. .  Az 
ország kapitánsága felül írsz édes szivem ; de még errül en
gem soha senki meg nem talált, s nem is végeztem semmit 
senkivel felőle. Ezután mihez tartsam magamat, ha meg
találnának felőle, megtanít az Isten és az idő, és csak azt 
kelletik cselekednünk, az mi Istenünknek neve dicséretére, 
országunknak javára, és magamnak, teneked édes lölköm, 
és gyermekinknek tisztességekre és előmenetelekre következ- 
hetik. Azon azért időnek előtte nem szükség édes lölköm 
fejedet törnöd és bánkódnod. Komám uramnak és sógor 
uramnak az izenetedet megmondtam ; ő kegyelmek is szol
gálatokat ajánlják. Asszonyomnak anyámnak is ajánlom 
tiszta szivbül való sok szolgálatomat. Aldgyon meg az irgal
mas és kegyelmes Uram és Istenem szent fiáért minden 
kívánta javaival, és adgya, hogy láthassuk egymást nagy jó 
egészségben . . .  írtam  Posonban 20. inartii 1601.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

1 6 0 1 . M á r c z iu s  20.

CCCXI.

1601. Márczius 22.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Készeríttetem édes atyámfia ezért drabantomat Bichére bo- 
csátanom, hogy az Ballonokat, úgy mint az gyalogját arra 
Trenchin vármegyén által akarják Erdélyben bocsátani,
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noha én azon volnék, hogy az fejdelemmel elvégezném, hogy 
arra ne bocsátnák őket, de nehezen cselekesznek m ást; az 
német tanácsok az mit egyszer elvégeznek, abban állnak 
meg. Azért az mi az én jószágomat illeti, az tiszttartónak is 
megírtam mihez tartsa magát, hogy az szegénység felette 
nagy kárt ne valljon. Azért kérlek édes szivem, hadd meg 
te is az tiszttartónak, hogy az én hagyásimban szorgalmato
sán járjon el. Az várban az drabantokat az porkolábok 
megtöbbitsék, ha értik hogy arra mennek és közel lesznek 
Bichéhez. Talán kedig addig oda másznak, én is haza érke
zem, kit engedgyen az jó Isten. Kérlek édes lölköm írj énne
kem egészséged felől . . . Datum Posonii 22 martii 1601.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Az Ballon nyolczszáznál több nem leszen.

CCCXII.

1601. Márczius 25.

Köszönetenmek és magam ajánlásának u tánna.. .  Ma
gam felől szerelmes lölköm azt írhatom, hogy, dicsértessék az 
Ur Isten, jó egészségben vagyok. Az mi kivánságinkra és irá- 
sinkra ő felsége ma ad választ, reményijük, hogy immár az gyű
lés igen sokára nem vonódik, hanem hamar való napon vége 
leszen, kit engedgyen az Ur Isten. Az Ballonokat, mind ad
dig fütam az fejedelmet, hogy immár Trenchin vármegyére 
nem bocsátják ; ha arra mentek volna, elég sok kárt csele
kedtek volna. Ulésházyra elég neheztelése vagyon az feje
delemnek, mi leszen végi, az idő megmutatja. Homonnai
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Bálint uramat, Homonnai Györgyné asszonyomval és az 
fiával tegnap békéltettem meg. Nádasdy uram tegnap előtt 
érkezett ide, az köszvény miatt gonoszul vagyon, az szál- 
lásrul sem mehet ki. Komám uram szolgálatját ajánlja ; 
állapatja szerint egészségben vagyon. Sógor uram azonképen. 
Asszonyomnak anyámnak, szerelmes szivem, mond én szóm
mal tiszta szivbűl való fiúi szolgálatomat. .. .  írtam  Poson- 
ban martiusnak 25. napján 1601.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

CCCXIII.

1601. Márczius 27.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Di
csértessék az Ur Isten, én jó egészségben vagyok, csak hogy 
az sok számtalan dolgok miatt elég nyughatatlan vagyok ; 
de hiszem Istent, hogy ez hiten immár meg leszen az gyűlés
nek vége, ki ha meg leend, én semmit sem késem itt, mert 
csak alig várom, mint szintén az fogságbúi hogy ha
mar innét megszabadulhatnék. Zrini uram bátyám tegnap 
érkezék ide be nagy későn, vocsorán nálam volt. Hogy 
ott az ubvarbiró hozzá lát az vetéshez, jól cselekeszi; kérlek, 
édes lölköm, mond meg neki én szómval, hogy ha kevesebbet 
vet ez esztendőben hogy nem mint tavaly, jó néven nem 
veszem, de ha többet vet, megköszönöm neki. Mostansággal 
az frigy tractalásában vagyunk foglalatosok. Adná Isten 
hogy menne véghez jó módjával. Most egyébről nincs miről 
Írnom ... Datum Posonii 27. martii 1601.

Az te szerelmes társod és urad, 
ki nem különben szeret, mint 

tulajdon magát, szivét, lóikét és életét 
Thurzo György.
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CCCXIV.

1601. April 26.
r

Szerelmes én édes szivem . . . En Istennek hála jó 
egészségben vagyok, csak hogy számtalan sok dolgaim miatt 
sokat nem irhatok. Holnap még haza nem mehetek, hanem 
szombaton otthon leszek, ha az U r Isten egészséget ad. Isten 
adgya hogy jó egészségben találhassalak. Az esztergami ka
pitány küldött constantinapoli selmet és aranyat. Az levelet 
megnyitottam volt, ha bánni fogod, erősen megcsókollak 
érette . . . Ex Puclio 26. aprili 1601.

Az te szerelmes urad és társod 
ki úgy szeret mint magát 

Thurzo György
Énnekem Becsben kelletik mennem, az mint, ha haza 

viszen az Ur Isten, magamtul édes lölköm megérted.

CCCXY.

1601. Május 7.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . En 
tegnap érkeztem ide Bécsben jó egészségben. Az Ur Isten 
én édes lölköm téged is sokáig éltessen jó egészséggel és 
minden lölki és testi jovaival megáldjon szerelmes gyerme
kinkkel egyetemben. Egyéb sok számtalan dolgaim között 
el nem akarván feletkeznem, te hozzád mint én szivemhez 
való szeretetemrül, ez levelecskémmel akarálak meglátogat
nom, melyet az postára küldvén, akarnám tiszta szivbűl hogy 
ha hamar kezedhez juthatna. Az én velem való tractatus 
még ugyan el sem kezdetett ma, hanem az írásomat sok szó



14

val elejben adván ő felségének dolgomat be adtam. Az ha
dakozó tanácsval is szóltam. Mi válaszom leszen írásomra, 
abbul az Isten és az idő megtanít, mihez kellessék magamat 
tartanom. — Kérlek szerelmes szivem ird meg énnekem mint 
és hogy vagy . . . Datum Yiennae 7. máj. 1601.

Az te szerelmes urad és társod, ki szintén úgy 
szeret, mint szintén életét és tulajdon magát, 

Thurzo György.

CCCXVI.

1601. Május 13.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Mi
korra lehessen innét megválásom, nem tudom. Még az én 
írásomra, csak egyik articulusára is nem tudtak ez ideig 
választót adni, melyekre ha reá lépnek-e vagy nem, bizony
talan vagyok benne. Csak az nagy bizodalomban vetették 
reménységeket, hogy frigy leszen, de félő hogy meg ne csalja 
az reménység őket. Az Ur Isten tehet csak ezekkel jót, az 
nagy gondviseletlenség miatt. Ha hamar nem leszen vála
szom, elunván az sok költséget az itt való nagy drágaság 
miatt, ketteit kocsimnak haza bocsátom, csak két szekérrel 
maradok itt. Ha szintén akaratom volna is az kapitánság 
felvételére, az minemű késedelmesek ezek dolgokban, én 
nem látom módját, mint vehetném tisztességesen fel. Mind
azonáltal az Ur Isten megtanít, mit kellessék cselekednem, 
ha irásimra vála sztot adnak.. .  írtam  Bécsben. 13. máj. 1601.

Az te szerelmes urad, ki úgy szeret 
mint szivét, lóikét, magát és életét, 

Thurzo György.
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CCCXVIT.

1601. Május 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Di
csértessék az Ur Isten, én jó egészségben jutottam ide Nagy
szombatban, de az érseket itt nem találtam, és azért Po- 
zsonba kell sietnem, minthogy ott vagyon az érsek. Az szem
fájás ellen való vizet, és az dinnye magot megküldtem. Adgya 
az IJr Isten én édes lölköm, hogy az dinnyében is ehessél jó 
egészségben. . .  Tirnaviae 4. maji. 1601.

A te szerelmes társad és urad, ki én édes 
szivem úgy szeret mint szintén tulajdon magát* 

Thurzo György.

OOOXVIII.

1601. Június 27.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
én hozzád mint én lölkömhöz való szeretetem kényszeríte 
arra, hogy mint én szivemet levelem által meglátogassalak, 
főképen minthogy szálon megy alá Tepliczéről, tiszta sziből 
kívántam értenem, mint és hogy mehettetek haza; kérlek 
azért, mint én édes szerelmes atyámfiát, ird meg énnekem 
vagytok-e mindnyájan jó egészségben ? Adgya az Jézus Krisz
tus, hogy jó és kedves hirt írhass egészségiek felöl. Az ven
dég házakat — kérlek édes szivem készítessed el, és Gyur- 
csánszkynak is meghadd, hogy élésbül fogyatkozás ne le
gyen. Halat az halászoktül halásztasson ; Letavárul és az 
bicsei hajnikok is nyulat, halat, rákot hozzanak, és az otthon
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való szakács tésztából való étkeket kiszithet. En is. ha az 
Ur Isten egészséget ad, pénteken estvére vagy szombaton jó 

reggel otthon leszek. Vendégeket ezeket várom : Dersffy 
Miklós és Ferencz uramékat, asszonyomékkal egyetemben, 
Balassa Sigmond uramat aszsonyommal, Balassa Imre 
uramat és Osztrozith uramékat. Ezt azért irom meg édes 
szivem, hogy az házakat ahoz képest tudhassad elkészíttetni. 
Az képiró is egy ideig kiköltözhetik. Ezeknek utána . . .  Da
tum in Nagyfalu 27. junii 1601.

Az te szerelmes urad és társad, ki úgy 
szeret mint magát, szivét, lóikét és életét, 

Thurzo György.

CCOXIX.

1601. Július 6.

Köszőnetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Bi
zony szerelmes én édes atyámfia, az egy bűneimnek való 
lethaniátul bocsánatától és az örök élettül megválva, semmit 
ngy nem kívántam az én Uramtul és Istenemtül, mint 
hogy egészséged felül jó és örvendetes hirt hallhassak és 
érthessek. Mai napon azért hoza meg Wiszovszky az te 
leveledet, melybül kitetszik, hogy az én Istenem mégis pró
bájában és meglátogatásában vagy ; de mégis hogy magad 
kezeddel írtál, bizony meg nem írhatom, mennyire az én 
busult és bánatos szivemet azzal megvigasztaltad. De hogy 
bánatos szivem szintén megcsendesedhessék, az bizony lehe
tetlen dolog, minthogy még is mind irásodbul s mind annak 
értelmébül én édes lölköm megtetszik erőtlenséged és be
tegséged. Hallgassa meg az jó Isten mind az magam s mind



az te sziliül való köuyörgésenket, és engedgye az ő szerelmes 
egyetlen egy szent fiaért, hogy meggyógyulhass, és én velem 
egyetemben mind holtig szeretettel végan és jó kedvvel lak
hass. Amen. Az ország kapitánsága dolga nem vélem, hogy 
véget érhessen, minthogy az én igaz és méltó kívánságomra 
nem akarnak menni, hanem Prágában halogatnak ; de én is 
ma egyátaljában való választ adtam nekik. Azután meg
értvén akaratjokat, én is hozzád mint én szivemhez és löl- 
kömhöz sie tek ... RaptimViennae 3. julii 1601.

Az te szerelmes urad és társod 
ki úgy szeret, mint szívét, lelkét és életét,

Thurzo György.

OCOXX.

160]. Jú lius 25.

Köszönetemnck és magam ajánlásának titánná—  Hogy 
ilyen beteges állapatodban kelleték eljünnöm, meg nem 
írhatom szerelmes lölköm minemő nagy szivem fájdalmára 
vagyon ; de bízom az én Istenemben, hogy meghallgatván 
tiszta szíbül való könyörgésimet, ő szent felsége ez mostani 
betegségből meggyógyít, és szent fiáért az várandó vendéget 
is békével és örvendetesen megadgya. Én utánam szerelmes 
én édes atyámfia ne sápolodjál se bánkódjál, mert azzal ma
gadnak inkáb ártasz hogy nem mint használsz. Megadgya, 
azt az Ur Isten, hogy téged is meggyógyít és engemet is 
magadhoz jó egészségben meghoz. Az utbíil írtam húgom
nak Osztrozitné asszonyomnak, minthogy ő neki is nehéz
kes korában volt hasonló hideglelésbül való nyavalyája,

2Gróf Thurzo György levelei. U.
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hogy hozzád menne, és ha mit tudna, azhúl az mi ő neki is 
használt, jó tanácscsal lenne. Jó  volna édes szivem Révay 
Jánosnéért is küldened, ő is afféle beteges emberek körül 
jó tud forgódni, de főképen ajánllak az én Uramnak és 
Istenemnek, ki szent fiáért gyógyítson meg. . .  írtam  sietség
gel Belluson 25. julii 1601.

Az te szerelmes urad és társod, ki úgy szeret 
mint szivét, életét és tulajdon önön magát,

Thurzo György.

Doktor uramnak mondd én szómmal édes szivem szol
gálatomat. Az fodorra való csipkés nyomtatást az én aszta
lomon felejtette az jó sült István diák, kérlek édes lölköm 
kerestessd meg, és minthogy lovas jün utánam, holnap után 
küldd attúl meg. Engedgye az Ur Isten, hogy felőled jó és 
kedves hirt hozhasson. Amen.

OCOXXI.

1601. Július 29.

Szerelmes én édes szivem lölköm.. .  Én édes szivem, 
az minthogy egészséged lévén, szivemnek te voltál vigasz
talója és öröme ; most immár az betegséged szivemnek nagy 
szomorúságára és lölkömnek fájdalmára vagyon. Főképen 
minthogy semmi bizonyost nem érthettem ez óráig egész
séged felől, könyörgök az én Istenemnek tiszta szíbül, hogy 
kegyelmességébül és jó vóltábúl, egészségedet megtérítse, és 
én szomorodott szivemet azzal megvigasztalja, és bánato
mat örömre fordítsa. Tegnapi napon érkeztem ide Bécsben.
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Noha még semmit nem értettem ő felségétül az horczegtül, 
de ha az szerint akarják az tisztet adni, az mint az secre- 
tarius beszálló, hogy császár irta az herczegnek : bizonyos 
légy benne édes szivem, hogy ezt az tisztet fel nem veszem ; 
inkább akarom most ő felségének császárnak neheztelését 
felvennem, hogy nem országom veszéseért, és gyalázattal 
való tisztviselésemért haragudjék ream. Immár csak ő fel
ségétől az herczegtül várok. Az Isten és az idő megtanít, 
mihez kellessék magamat tartanom. Ezeknek utána ajánllak 
az testi és lelki fő orvosnak, az én megváltó Jézus Krisztu
somnak, ki szent vére hullásáért gyógyítson meg, és adgya, 
hogy láthassuk egymást nagy jó egészségben. . .  írtam  Bécsben 
szomorú és bánatos szívvel, várván az én Istenemnek rajtad 
való könyörülését, és bírt kívánván gyógyulásod felől érte
nem és jmllanom. 29. julii 1601.

Az te szerelmes urad és társod, ki úgy 
szeret, mint szivét, lóikét és életét,

Thurzo György.

OCCXXII.

1(101. Október 11.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna—  Töb
bet írnék én édes lölköm, szerelmes atyámfia, de az sok gond és 
dolog nem szenvedi. Istennek bála én jó egészségben vagyok. 
Az fejedelemnek parancsolata jüttön jönnek, az melyekben 
kívánja hogy siessek. Azért holnap innét Komárombíd be 
megyek, Isten velem lévén, az táborban. Kanizsa felől 
jó reménység vagyon, hogy Isten kézben adgya. Az török sem

2 *
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sok az mely ingerkedik az mi táborunkkal, hiszem Istent, 
hogy megszégyeníti őköt. Asszonyomnak anyámnak ajánlom 
szolgálatomat . . . írtam  Komáromban 11. octobris 1601.

Az te szerelmes urad. 
Thurzo György.

CCCXXITT.

KIÖL Október 9.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Di
csértessék az Ur Istennek szent neve, én ide Sentére jó egész
ségben jutottam. Tnnét, szekereken megyek Seleig és ott várom 
meg az szálakat; ezt az szálast kedig ázért bocsáttam fel, 
hogy egészségem felül édes 1 ölköm tudósítsalak. Adgya az Ur 
Isten, hogy az ti egészségiek felül is, hasonló jó hirt hallhas
sak és érthessek. Az vármegyéknek és az uraknak egyik ré
sze immár által ment az Dunán. Én is Újvárban menvén, az 
Isten és az idő megtanít mihez kellessék magamat tartanom. 
Kérlek édes atyámfia, irj te is gyakorta énnekem egészséged 
felől, és én utánam ne bánkódjál se szomorkodjál; mert az
zal sem énnekem, sem magadnak nem használsz. Az mely 
Isten ez ideig minden utaimban oltalmam és vezérlőm volt, 
azon Tsten megtart és megoltalmaz az te szerencsédre. Most 
én édes egyetlen egy szivem nem lévén egyébről az miről ír
jak . . .  Ex Sempte 9. octobris 1601.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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ItiOJ. Október IT.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Hogy 
oly gyakran az mint kivántatnék szerelmes atyámíia nem 
irhatok, semmi idegenségnek no tulajdonítsad, hanem csak 
annak, hogy semmi módunk nem volt az levelek elküldésé
ben, holott bízvást csak egy ember sem járhatott az tábor
iad. Ezt is az levelemet akarnám hogy lehetne, hogy kezed
ben juthatna, édes szivem. Magam egészsége felől azt írha
tom, hogy Istennek hála alkalmas egészségben vagyok. Ez 
elmúlt hétfőn volt rettenetes nagy harczunk az ellenséggel, 
úgy annyira, hogy én alig voltam erősb és rettenetesb har- 
ezon és viadalon, mint ez vala. Főképen az mely sereg
ben én voltam, az ellenség inkább mind lövéssel, s mind 
penig ostromlással rajtunk volt, és noha sok jámbor sebe- 
sedett és holt is meg közöttünk, de mégis dicsértessék az 
Ur Itsennek szent neve, mink lónk nyertesek ; holott az 
harezon nem kévés ellenség veszett, az többi közül az budai 
hassa, és Memhet kihaja, ki boszniai hassa is volt, el veszte
nek, és egyéb sok fő török. Az mieink közül is noha veszte
nek, de az ki nevezetes ember volt volna, több nem veszett 
szegény Osztrozitt Mátyásnál és Vasárdi Bálintnál. Sebes 
sok vagyon közöttünk. Én magam is elég nagy szerencsére 
maradtam, holott egy törököt vagdalok vala, az lova el es
vén vele, én is által estem rajta, azonban az több török is 
reám érkezett, és keményen vagdaltak hozzám, ki mind kön
tösömön s mind panczél ingemen meg tetszik. Azután az 
Isten és egy jámbor szegény legény segített meg. Egyéb 
nyavalyám Istennek hála semmi nincsen, hanem az egyik 
lábamat az ló heverte meg az esésben, az fáj, de azbul sem 
lesz semmi dolgom ; most is affelől lován járhatok. Az lo-

( r e x  XIV.
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vám is subes, meglőtték. Az ellenség még most is, szivem, 
előttünk táborban vagyon, de az mint besánczoltattuk ma
gunkat, nem vélem hogy immár semmit is árthassanak. K ér
lek én édes szivem, én miattam ne bánkódjál se tűnődjél, az 
mely Isten ez ideig megoltalmazott, azon ezután is meg 
oltalmaz, és megadgya, hogy egymást hamar való napon 
nagy jó egészségben meglátjuk. Kérlek édes lölköm, irj te 
is egészséged felöl, hogy én is érted, egészségedért az TJr 
Istennek hálákat adván örülhessek rajta. Prédikátor uramnak 
mond én szómmal édes lölköm köszönetemet. Az Ur Isten 
jó és szent gondviselésében ajánllak magammal és gyerme
kinkkel egyetemben.. . .  Irtani az Sárrét mellől való tábor
ban Fejérvárnál 17. octobris 1601.

Az te szerelmes társod.
Thurzo György

cccxxv.
1602. Február 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Én 
Istennek hála, édes szivem, jó egészségben vagyok. Adgyonaz 
Ur Isten édes szivem teneked is jobb egészséget, hogynem 
mint ez ideig, és tartson meg azon jó egészségben nagy sok 
esztendeig. Az hó igen olvad, és az föld igen feketélik. Ez 
után mint mehetek Árvában szánon, holnapi napon az 
Isten megmutatja. I)e minthogy az poros utón Báthory István 
szánon járt, mi is az szánon Isten segítségével talán elvontatha- 
tuiik. Adgya az Ur Isten . . .  Ex Letava 10. februarii 1602.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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1602. Február 11.

Köszönetéin után, én édes atyámfia. Az szegény Dávid 
János halálán lévén, czukerkandit fejérét, narancsot és ma- 
lozát kér. Kérlek édes szivem küldj neki, rózsa liktarismot 
is külgy neki, — de úgy veszem eszemhen, hogy csak Isten 
orvosa. Többet írnék lölköm, de sem pennám, sem papiro
som, sem tentám nem volt. Ezt i s ........................ *) olvasha
tod meg édes szivem. Az Ur Isten éltessen sokáig jó egész
ségben . . .  Ex Mojs 11. februarii 1602.

Az te szerelmes társod, 
Thurzo György.

CCCXXV1.

CCCXXYII.

1602. Július 23.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Most 
csak azt akarám értésedre adnom, hogy Istennek hála ide az 
hegyre jó egészségben jutottam. Az széna későn szárad, 
mert oly hives itt : z szél, hogy szabadon az subát elsze - 
vedhetjük. Holnap estvének előtte haza nem megyek. Ha 
valami levél érkezik az fejedelemtől, kérlek édes lölköm, 
küldd ide. Az mely két levelet küldtél ide ő felségének se- 
hon semmi oly nincs benne írva, az kire hamar választ kel
lenek adnunk. Éltessen az Jézus Krisztus . .  . Ex Javornik 
23. juhi 1602.

*) Néhány szó olvashatóan.

Az te jóakaró urad és társod,
Thurzo György.
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1602. Szeptember 1.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utálnia. . .  Ju t
ván eszemben -—· szerelmes lölköm — kérésed, hogy egész
ségem felől gyakorta írjak, ez dologbúi is akarván kedved 
szerint cselekednem, azon leszek, hogy mennél gyakrabban 
lehet, írjak. Istennek hála, tegnap Forgách Sigmond uram
nál sógoromnál és asszonyomnál húgomnál hálván, ide ér
keztem Vecsérenagy jó egészségben. Ma Pogranyt ide várom 
Holnap és holnapután az ország népét megmustrálván,az tábor 
után bocsátom őköt Pogranyval. Az Commissariusok is hol
nap elérkeznek, végezhetek-e vagy nem, azt is megírom. 
Pej érvár még az keresztyének kezében vagyon. Az mi tábo
runk azon vagyon hogy megsegítsék. Az Ur Isten szerencsél
tesse őköt, és szabadítsa meg az benne való megszorult ke- 
resztyénséget. Most egyébrül nem lévén az mirül írjak . . .  
Datum in Weche 1. Septembris 1602,

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

P. S. Adta volna Isten, hogy jobb hírt Írhattam volna ; 
de úgy kell lenni, mint Isten akarta. Fejérvárat ez elmúlt 
csütörtökön megvette az török. Három ezer keresztyén 
volt benne, kiknek egyik részét, az nagyobb részét levágták. 
Ezután mint leszen az dolog megírom. Ezen órában ér
kezek ide Pográny uram, ő hozá az hirt.

CCCXXV1II.
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OCCXXIX.

1602. Szeptember 2.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tán n a ... Vet
tem szerelmes lölköm leveledet az fejér ruha számával egye
temben. Istennek hála, hogy jó egészségben vagytok, — én 
is Istennek hála jó egészségben vagyok. Az ország hadát én 
ma, megmustrálom. Az Commissariusokrúl még nem végez
hettem. Csak postán is Becsben kelletik mennem. — Ez 
után is adgya Is ten ... Datum in Újvár 2. Septembris 1602.

Az te szerelmes jó társod, 
Tliurzo György.

cccxxx.
1602. Szeptember 3.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  D i
csértessék az Ur Isten, én jó egészségben vagyok. Az mint 
tegnap is megírtam én édes szivem, az Commissariusokkal 
én soha semmit nem végezhetek, minthogy semmi pénz 
nem volt velek. Hanem vagy akarom, vagy nem, Becsben 
kelletik az fejedelemhez felmennem, de ott nem késsem, 
hanem szombatra általán fogvást ismét alá jövök, hogy az 
vármegyéket megmustrálhassam.

Fejérvárnak megvétele után mi leszen szándéka az 
ellenségnek, még nem tudjuk, de megértjük bizonyosan, 
noha az a hire, hogy Esztergamot akarná megszállani. Az 
Ur Isten szégyenitse meg oköt és segélje az o benne bízókat.
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Rákóczy mit ir az adósság felől, édes lölköm, az maga 
leveléből megérted. Azért, ha aranyat küld, egyéb ara
nyát ne vétesd el szolgáitól, hanem mind körmöezit. Ha 
tallért küld, csak igaz és jó tallérok legyenek. Száz pénzen 
egy tallért elvehetni, de ne drágábban, és az aranyakat 
az melyeket az tallérokért akarna adni, száz nyolezvanöt 
pénzen tudjanak egyet. Az Rákóczy uram levelét az adós-levele 
mellé, mely az fekete ládában vagyon, kötesd össze. Kérlek 
édes szivem írj te is . . .  írtam  hamarsággal 3. Septembris 1601

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCXXXI.

1602. Szeptember ő.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Meg
írtam vala édes szivem, hogy úgymint tegnapelőtt indulók 
ITjvárbúl ide Becsben. Azért Újvárból nyolez órakorban 
reggel elindulván, és Vecsén evén ebédet, úgy jüttem postán, 
hogy tegnap hajnalban három óra után érkeztem ide Becs
ben, Istennek hála jó egészségben. Gondolhatod édes lölköm, 
hogy húsz mélföldet elmenni ily kévés időig, ha nem fárad
ság-e; de minthogy úgy veszem eszemben, hogy minden jót 
végezhetek, nem gondolok az fáradsággal; de Isten után, ha 
mi jót végezhetek is, csak annak köszönöm, hogy Krenspergh 
megholt, és az prágai hadakozó tanács is, úgy mint Pecz 
uram itt vagyon. Mint végezhetem dolgomat, ezután is édes 
lölköm értésedre adom. Az török még Fejérvárnál vagyon . . .
__ ezután mi leszen szándéka, meg írom, ha megértem.
Most nem lévén mirül egyebrül édes szivem írnom . . . írtam 
hamarságal Bécsben 5 Septembris 1602.

Az te szerelmes társod, 
Thurzo György.
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CCCXXXII.

1602. Szeptember 9.

Köszöuetemnek és magam ajánlásának utálnia. . .  Di
csértessék az Ur Isten, én jó egészségben vagyok. Ezen órá
ban érkeztem Bécsbül ide Kér nevű faluban. Bécsbül is 
irtani volt édes lölköm egy levelet, de nem tudom, bogy 
ha a posták megvitték-e ? Istennek hála, ott sok jót végez
tem,' mert öt hó fizetést szereztem az szegény vitézlő nép
nek, úgy mint : pénzül három hóra való fizetést, és posztóul 
hármat. Ez jüvö csütörtökön visznek be az tisztben,úgymint Új
várban. Az Commissariusok lesznek: Ulésházy uram és az ko
máromi kapitan, Szuhaj uram és Personalis. Az dézsmát is 
inoghatta ő felsége hogy meg adgyák, minthogy az vöröskőit 
és az modrit nem adhatták. Az holott az dióssi dézsmát és 
az Somolyánhoz tartozandó jószágbúi valót, azonképpen az 
liptóit és árváit ígérték. Meglátom ha hasznos-e ? ha látom 
hogy jó jövedelme leszen megelégszem vele, ha nem. az ma
gyar pozsoni kamarának jobbat kölletik helyette adni. — 
Mindazonáltal, hogy idején hordókat készíttessen az bicsei 
tiszttartó, megírtam Gyurchánszkynak, te is édes lölköm 
hadd meg, hogy szorgalmatos gondot visellyenek az hordók 
elkészítésére!. Az magam személyemre is, ez elmúlt első 
napjátul fogvást octobernek megcomputálván, az öt hó pénzt 
megadgyák, az másfélszáz lovasra azonképen; de az másfél- 
száz gyalogra, nem akarták megadni, minthogy csak most 
fogadtam meg őköt. Az újvári érsekségnek jövedelmébül, 
két ezer forintot is rendelt ő felsége, hogy készpénzül adgya- 
nak, mindennapi szükségemre. Ezben végeződött el dolgom. 
Az Ur Isten áldgya meg minden igyekezetimet, ez keresz- 
tyónségnek való szolgálatomban. Magad kedig én édes szi
vem, ezen ne bánkódgyál se törődgyél. Az Ur Isten meghall
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gatván könyörgésidet, megoltalmaz és megtart. Az hada
kozásnak ide;je is hamar elmúlván, haza viszen hozzád én 
lölkömhöz nagy jó egészségijén. Az ininémű ajándékot ve
hettem édes szivem Becsben te számodra, megküldtem, kér
lek, vedd tőlem, mint az ki te hozzád, mint szerelmes attya- 
fiához való szeretetbül küldte, jó néven, és koptathasd 
el jó egészség en, adgya az Ur Isten. Az kréta az felső lá- 
dácskában vagyon, mellyet ki kell venni. Az török tábor 
még Fejérvárnál vagyon, erősen építteti; minden az Baranya- 
ságnak és Somodságnak népét reá hajtották az építésre, né
melyek azt beszélik, hogy Esztergamot akarja megszállani, 
némelyek hogy Palotát, Veszprémet, Szent-Mártont megve- 
vén, Pápára akar menni, és onnét rabolni; se egyikhez, se 
másikhoz ne segítse az III- Isten, hanem fordítsa javára az 
keresztyénségnek minden gonosz szándékát és akarattyál. 
Ha mi bizonyos hírem leszen ez után is édes lölköm, érté 
sedre adom. Az liptói és árvái dézmának kiszedésire kit kel
tenék rendelni, az ki igazán és hasznosan el tudna benne 
járni, kérlek édes szivem szólly G-yurcsánszkyval felőle, mert 
innét én senkit nem kiildhetek, az ott fen való szolgáink kö
zül kelletik rendelni. Az kik fognak tetszeni, kérlek édes löl
köm add értésemre. Most immár nem lévén egyobrül az mi
iül írják . . . Ex Kér 9. Septembris 1 602.

A te szerelmes urad, 
Tliurzo György.
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COOXXXIII.

1H02. Szeptember 11.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Di
csértessék at Ur Isten, én jó egészségben vagyok. Azt írják, 
hogy az török tábor Fej érvár alúl megindult volna, és Esz
tergom fele jönne. Pestell (?) Rablót busz ezért akarván bo
csátani, megírtam vice-ispán uramnak, hogy portáktól si
etséggel gyalogot vegyen fel és vigyázásban legyen. Ha mi 
bizonyosba! értek, azt is megírom. Én magam is holnap Új
várhoz megyek. Az vármegyék lovasit várván, ha jönnének, 
czféle késsedelembül semmi jót nem várhatok. Többet Írnék, 
édes szivem lölköm egyetlen egy atyámfia, de sok dolgaimtól 
nem étkezhetem hozzá. ír j  te is kérlek édes szivem egészsé
ged felő l. . .  Ex Kér 11. Septembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

cccxxxiy.
7 (102. Szeptember 12.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna—  Isten
nek szent neve dicsértessék, én jó egészségben vagyok, és itt 
Nyáriadnál vagyok táborban, csak adná Isten, hogy az vár
megyék hamar gyűlnének ide. Az török rablása felől való 
hír, tudom édes lölköm, hogy szintén oda fel is elhatott, de 
csak az esztergomi német kapitán csalárdsága volt; mind az 
egész föld meg futamodt, de Istennek hála az törökben még 
soha senki sincs Pestnél, nem hogy általköltözött volna. Az
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pribékek és rabok azt beszélik, hogy török császár az vezért 
tiszti vesztesége alatt hivattya vissza, minthogy az mely 
diákja reá támadott, igen rahollya országát. Budán az hajó
kat igen erősítteti, talán azokon akarja egyik részét népének 
alá bocsátani. Most egyéb hirt ennél nem irhatok . . . Datum 
Nyárhidnál való táborban, 12. Septembris 1602.

Az te szerelmes társod, 
Thurzo György.

CCCXXXY.

1602. Szeptember 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna... Sze
relmes én édes lölköm, egyetlen egy atyámfia, az mennyi 
örömem volt levelednek olvasásán, bizony két annyi bá
natom következett értvén és hallván ez tisztemben bejüvé- 
semnek miatta nagy bánatodért és szivedben való busulá- 
sodért; lölköm édes atyámfia, ezben való búsulásodban hár
mat gondold jól meg, mingyárast megtalálod magadban, 
hogy nem kell azon búsulnod és bánkódnod. Egyiket: hogy 
Istennek végezése és akarattya, melyhez az császárnak is 
akaratja következik. Istene és fejedelme ellen embernek tu- 
sakodni, ez minthogy nem méltó, szivem, úgy veszedelmes 
is. M ásodikat: azt is megvélheted, hogy ez világi élet, mint
hogy nem sokáig tart, hanem elmúlandó, ha ezben az élet
ben úgy nem rendellyük életünket az mint illik, hogy Is
tenünknek, hazánknak és az keresztyénségnek szolgáljunk, 
mi haszon életünkben ? Utolszor : az mely drachmát adott 
és rendelt az Isten, hogy kereskedgyem vele, az Ítélet nap
jára való számadásra, elrejtsem-e, elgyujtsam-e ? mint
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ál hát n ék ölő az ón igaz birám, ős re fim bízott drachmának 
urának clejben ? Magatoknak ennek felette mit adhatok s 
mit hagyhatok azonképen gyermekimnek jobbat az jó hírnél 
névnél és becsületnél ? Utolszor azt is meggondold édes szi
vem, hogy ez nem sokáig tart. Az Ur Isten majd kiszólitja 
az hadat, az tábor is leszáll, minthogy az tél is elközelget, 
az törököt is, az mint bizonyosan értem, nem vélem hogy 
erre az földre jöjjön, hanem Kanizsa fele megyen, kiknek 
ott is igyekezeteket rontsa, és pogányságokat nem szenved
vén, szégyenitse az jó Isten. Azért is meg nemsokára édes 
lölküm hozzád megyek, örömmel és szeretettel látjuk egy
mást. és jötéteményiért Istenünknek hálákat adunk. Mind
ezekért én édes szivem ne búsulj, se ne törd magadat, ha 
Istenedet, engemet és magad jó egészségedet azonképen igen 
szeretsz. Ma hoztak be az tisztben nagy pompával. Isten 
adgya mind végit s mind az mostani kezdetit minden jóra. Az 
dézmák dolgábul legyen veszteséggel (tyurcsánszky, csak le
gyen készen az hordóiéval; ha sok borunk leszen, legyen hova 
töltenünk és veled édes lölkem Bicsén is meginnunk. Az ga- 
lóczát melyet küldtél édes szivem, szeretettel és jó néven vet
tem. Adgya Isten, hogy küldhess sokat nagy jó egészségben. 
. . . Datum in ITjvar 14. Septembris Ao. 1602.

A te szerelmes társod, 
Tliurzo György.

OOCXXXVI.

1002. Szeptember 1Γ>.

Köszünetemnek és magam ajánlásának u tá n n a ... Pos- 
gai Istvánt adósságommal akarván Becsben Henkel Lázár
hoz krildenem, nem akarván szerelmes én édes szivem hozzád
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hogy Istennek hála, jó egészségben vagyok. Az tábor mind 
az töröké Fejérvárná] s mind az miénk Győrnél helén va
gyon. Mi következik ezután szerelmes lölköm, tudásodra, 
adom. Én is tegnap Litassi Pállal és Bosnyák Tamással 
harmadfél száz lovast bocsátottam szerencsét próbálni. Az 
IJr Isten áldja meg utjokat, és hozza meg őket szerencsé
sen s jó egészségben. Bécsben édes lölköm a mit akarsz vé
tetni, csak Pozsgai Istvánnak add eleiben. Lám meghattam, 
hogy Gyurcsánszky száz forintot adgyon, az kivel az leányom 
szükségire való aprólékot vétethetsz. Ha egyéb vásárlásra 
és magad s gyermekink szükségekre akarsz valamit hozatni, 
adass Gyurcsánszkytul szent Mihályi kántornak jövedelmé
ből annyit, az mennyi szükség. Most egyébről nem lévén az 
miről ír ja k ... írtam  Újvárban 15. Septembris 1602.

Az te szerelmes urad.
Thurzo György.

COOXXXVIt.

1602. Szeptember Ifi.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Men
nél többször irolc édes szivem, tudom hogy annál kedvesb ná
lad, mint én szerelmes atyámfiánál. Azért édes lölköm most 
egyebet nem irhatok, hanem Istennek hála jó egészségben 
vagyok. Gondom bizony sok, de mindazokhoz is hozzá segít 
az jó Isten. Hírünk nem igen jó jüve ez estve. Két felől is 
hogy az töröknek mindennemű szándéka az volna, hogy Bu
dánál általköltözvén, Yáczra jöjjön, onnét Nográdra, Szé- 
csénre, Palánkra; ki ha úgy leszen. azokat bizony minthogy
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semmirekelők, mind semmivé teheti, és ha Erdélyre megyen 
az is nehezen állja meg. Az Ur Isten szégyenítse meg, és go
nosz akarattyát szándékát fordítsa az mi javunkra. Az mely 
csatát, úgy mint harmadfélszáz lovast bocsátottam tegnap
előtt, talán az Ur Isten megálgya őköt, és jó szerencsével 
járván, nyelvet kaphatnak, az kitül mindent megérthetünk. 
Az magad és gyermekink egészségek felől hogy gyakorta irj, 
kérlek én édes lölköm . . . Irtain Újvárban 16. Septembris
1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCXXXVIII.

1602. Szeptember 17.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Hála 
legyen az Ur Istennek, én is jó egészségben vagyok. Az mi- 
nemü híreim voltának tegnap édes szivem megírtam. Ha az 
Ur Isten az harmadfélszáz lovassomat békességgel és szeren
csésen meghozza, melyekről ma és holnap bizonyos hirt hal
lok, az minemü hirt hoznak, mingyárast édes lölköm értésedre 
adom. Hogy az vetésre és gazdálkodásra is édes szivem szor
galmatos gondod vagyon, mint szerelmes én édes társomtul 
nagy jó néven vettem. Az mivel az jó Isten megáld bennün
ket gondviselésünk után, ez szintén úgy illet tégedet mint 
szintén engem. Méltó azért édes szivem, ha ón otthon most 
nem lehetek, hogy magad is láss hozzá. Posgai Istvánt 
tegnap bocsátottam Lévára az pénzért, onnét Nagyszombat
ban megyen és onnét hozzád Bichére. Az mint tűle is megír
tam, valamint szintén akarod édes lölköm, úgy rendeld az 
vásárlást magad és gyermekink szükségére, minthogy onnét

Gróf Thurzo György levelei. II. Q
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Becsben megyen. Gyurcsánszkynak is meg vagyon hagyva, 
hogy az szent-mihályi kántornak jövedelmébül ad gyón annyi 
pénzt, az mennyit parancsolsz. Ezzel ajánllak . . . Datum 
in Újvár 17. Septembris 1602.

Az te szerelmes urad 

Georgius Thurzo.

CCCXXXIX.

1602. Szeptember 18.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes lölköm. Nagy sietséggel ezeket akarám megírnom. 
Istennek hála jó egészségben vagyok. Az mi táborunk Győr- 
rűl ma jiitt által Komáromnál. Eszergamhoz száll innét 
az Dunán. Az török Budánál költözik által. Szándéka az, 
hogy az apró kastélokat semmivé tegye, és az földet elra
bolja. Az mi hadunk nem sok ; tudom hogy ha súlyosan 
lesz az dolog, által futnak az Dunán. Az Ur Isten oltal
mazza meg az földet még rettenetesb rabiastul az élőbbem
nél. Most írtam az vármegyéknek, hogy tréfára ne vegyék, 
hanem feltámadgyanak és oltalmazzák magukat. Én is 
csak ezen órában jüttem meg Komárombul az Marsalltul, 
itt sokat nem késsem, hanem az táborban megyek. Az Ur 
Isten hallgassa meg híveinek kiáltásikat és könyörgéseket, 
és szőgyenitse meg az pogányságot. Jó volna Árvából alá 
hozatni vagy kétszáz oláh puskást, lennének még is itt alatt. 
Minthogy tudom, hogy füstönként feltámadnak, ne lennének 
ott váraim szintén pusztán. Ez kőt vagy három hétig elvá
lik, kirül szólhatsz édes szivem Miklós uramnak és Gyúr-
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csánszkyval. Az Ur Istennek jó és szent gondviselésében 
ajánllak benneteket. . .  írtam  későn estve Újvárban 18. 
Septembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCXL.

1602. Szeptember 20.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  E l
hittem azt édes szivem, hogy mennél gyakrabban látod és 
olvasod levelemet, annál kedvesebb dolgot cselekeszem ná
lad, azért nem akarván most is az alkalmatosságot elmúlat
nom, minthogy az élés dolgábúl kelletik az vármegyéknek 
írnom : magam egészsége felül akarék ez levelemben, mint 
én szerelmes lölkömnek, Írnom. Dicsértessék az Ur Isten, én 
jó egészségben vagyok. Adgya az Ur Isten szent fiáért, hogy 
te felőled is, mint szerelmes atyámfia felől, hasonló jó hirt 
hallhassak és érthessek. Az török, bizonyos dolog, hogy ra
bolni akar, vagy ide Újvár felé, vagy Nógrad felé. Egyikhez 
se segítse az Ur Isten. Az én szolgámot Dominekit szaba
dította meg az Isten az rabságbül; tegnap elszaladván, jüve 
ide szegény. 0  is azont beszélli az török szándéka felől. Az 
táborban is hoztak négy tatárt, azok is azont vallják ; de jó 
az Isten, és semmivé teheti az ellenségnek gonosz szándékát 
és igyekezetit. Most egyébrül nem lévén az miiül írjak . . .  
Ex Újvár, 20. Septembris. 1602.

Az te zerelmess urad,
Thurzo György.

3*
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1602. Szeptember 21.

Köszön etemnek és magam ajánlásának utánna__ Isten
nek hála én jó egészségijén vagyok. Naponként elég sok go
nosz hírek jönnek. Ez éjjel is érkezék Marsaik uram levele, 
melyben azt írja, hogy az ellenség ezt az helyt, úgymint Új
várat akarná megszállani; elég készületlenül és mód nélkül 
találja, ha úgy leszen is. Mindazonáltal az mennyire építhe
tem, én építetem, és ha úgy leszen, embereket hagyván henne, 
az Ur Istennek gondviselésére bízom őköt, enmagamnak az 
mezőn kelletik lennem. H a úgy leszen, hogy ezt az helyt 
szállja meg az ellenség, bizony messze megyen fel rahlani, 
kihez az Ur Isten ne segítse. Most vagyon immár ideje, hogy
minden ember feltámadgyon, és tehetségünk szerint Isten

/
után oltalmazzuk magunkat. En felőlem kedig édes szivem 
semmit ne gondolkodgyál se sápolódgyál. Az mely jó Isten 
ez ideig megoltalmazott, azon kegyelmesen ez után is meg
tart és megoltalmaz az te szerencsédre. Csak hívjuk Istent 
segítségül, és tik is velünk együtt az Ur Istenhez kiáltsatok 
és ötét segítségül hívjátok, nem rövidült meg az ő szent keze, 
hogy meg ne segíthetne. — Az ő fűlei nincsennek bedugulva, 
hogy meg ne hallgathatna. Kicsoda az, az, ki az (Istenben) 
bízott volna és megszégyenült volna ? Meghallgat ő szent 
felsége bennünket és az ellenséget megszégyeníti és megveri, 
és az keresztyénséget hatalmassága által megoltalmazza, és 
megadgya hogy egymást hamar való napon jó egészségben 
meglátjuk . . . Datum Újvárban 21. Septembris 1602.

CCCXLI.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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1602. Szeptember 21.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Sze
relmes szivem, vettem leveledet, melyet nagy örömmel és vi
gasztalásommal olvastam, értvén egészségednek állapottyát. 
Adgya az Ur Isten, én édos lölköm, liogy ezután is sokszor 
hasonló jó hirt irliass egészséged felől, azonképen gyerme
kink felől is. Én is, dicsértessék az Ur Isten, jó egészségben 
vagyok, és ezt az helyt úgymint Újvárat éjjel és nappal épít
tetem, hogy isrnég azt liozák ez éjjel hírül, hogy az ellenség 
Nográdra, Palánkra, Gyarmatra és Szécsénre akarna menni. 
Énnekem is vagyon ott kin két csatám; hiszem Istent, hogy 
bizonyos hirt hoznak. Az végbeliek fizetésével megérkezté
nek, és ma mustrálják az én seregemet, elég rósz posztót hoz
tak. Immár Birsén egy botot kel csináltatnom, és posztó- 
műtőé (?) lennem, minthogy harmadfélezer forintára posztó
val, az én részemre többet kezdenek adni. Immár nem gon
dolnék vele, ha jó posztó volna, de semmirekellő, Karafia, 
haja és ezekhez hasonló. A mit adnak azt jó néven kell ven
nünk. Dobó uramat, írják, hogy megholt volna, kinek halálán 
bizony nem keveset bánkódtam, minthogy jó barátom volt; 
úgy kellett lenni mint Isten akarta és rendelte. — Az pisz
trángot, mint szerelmes én édes lölkömtül, nagy jó néven vet
tem, és egészségedért, mint én szerelmes szivemért lölköm- 
ért én édes Czobor Erzsébetemért, elköltőm. Adgya Isten, 
hogy ezután is sokszor küldhess nagy jó egészségben. Ko
mám Uramnak Dersffy Miklós uramnak és fiamnak Preni 
István uramnak írtam leveleket. Módod lévén édes szivem az 
elküldésben kérlek küldd meg. — Most egyébrül nem lévén 
az mirül írjak . . . Datum in Újvár 21. Septembris 1602.

Az te szerelmes urad.
Thurzo György.

CCCXLII.
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1602. Szeptember 23.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utálnia . . . Sze
relmes lölköm, sok dolgaim miatt sokat nem irhatok. Isten
nek hála jó egészségben vagyok. Az gonosz hírek valameny- 
nyire megcsendesedtenek. Az török Yáczot megvevén cs 
megégetvén, minthogy az mieink kimentek volt belőle, az
után oda szállott Pesthez ; mi leszen szándéka ezután csak 
Isten tudgya, és az idő megtanít bennünket. Engem holnap 
megmustrálnak. Ma pénzt, posztót adtak. Talán nem kelle
tik Becsben venni az leány-asszonyoknak posztót, minthogy 
annyit adtak az jó és rósz posztóban, hogy én bizony nem 
tudom hova tegyem. Most én édes szivem nem levéli az mi
ről írjak, áldgyon meg az Jézus Krisztus . . .  Ex Újvár 23. 
Septembris Anno 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

P. S. Immár megírtam vala az levelet, hogy ismeg két 
levelet hozának, melynek egyikét írtad édes szivem e hónak 
3. napján, az másodikat kedig 4-én. Hála legyen az Ur Isten
nek, hogy jó egészségben vagytok. Én is, dicsértessék az U r
nák szent neve, jó egészségben vagyok; nem szükség sem az 
én egészségemen, sem az mostani állapoton édes szivem sápo- 
lódnod, mert mindeneknek jó végét adgya az Ur Isten. Mert 
tegnapi napon is minthogy ezer hajdú általjiivén az Tiszán, 
éjfelekorban ütöttenek az Tokaj varasunkra, hogy azt feldúl
jak, ott mint az várbeli gyalog s mind annak kívüle valók, az 
kik o tt voltának s mind az én szolgáim, az kiket nyalat fogni 
küldtünk volt, sokáig harezoltanak velek, és az várasbúl ki
verték, az után Széchy uram is az katonákkal reá érkeztek

CCCXLIII.
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és többet nyolczszáznál vágtak le bennek, az többit elevenen 
fogták, kiért áldott legyen az TJr Istennek szent neve, bogy 
igy szégyenítette meg az árulókat. írják  azt is Zakmárrul, 
hogy Radull és .Forgách uram hadai Nagy Andrást is ma 
egy hete hogy megverték volna, ki noha még nem bizonyos 
hir, de adgya Isten, hogy úgy legyen. Veselény uram dol
gára, az mennyire lehet, nagy örömest gondom leszen, hogy 
segítsek az árváknak, az levelet ismég megküldtem. Az ott 
való gazdálkodásra és egyéb dolgokra, hogy gondod vagyon, 
köszönöm, mint én szerelmes társomnak. Az mi az oda fel 
való vármegyék segítségét illeti, én azokhoz keveset bízom, 
de az Ur Isten hozzá segít ő nálok nélkül is. I t t  vannak 
egynéhány vármegyéknek követi. Holnap válaszszal elbocsá
tom őket, de nem sok köszönettel. Édes lölköm kérlek, ha 
engem szeretsz, én felőlem ne gondolkodgyál, se ne törd maga
dat, mert nyavalyát ha szerzesz vele magadnak, engemet 
megszomorítasz, és országunk oltalmára sem viselhetek úgy 
osztán gondot az mint kivántatnék. Uj híreknek se higy édes 
lölköm, bizony mindeneket én igazán megírok. Adgya Isten 
írhassak minden jó és kedves híreket.

CCCXLIV.

1602. Szeptember 24.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Di
csértessék az Ur Isten, én jó egészségben vagyok, adgya az 
Ur Isten, én édes lölköm, hogy én is felőled hasonló jó hirt 
hallhassak és érthessek. Gryurcsánszkynak kelletik hamarság- 
gal írnom az deszkák felől, kérlek édes lölköm, szólj neki, 
hogy egyebet ne cselekedgyék, hanem az császár deszkáiban 
sietséggel küldgyön alá, minthogy igen szorgalmaztattyák.
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Az minemü híreim jöttének az töröknek szándékja felől, Po- 
grani uram leveléből édes szivem megérted, hasonlóképen 
írja Nádazdy uram is. Engemet mégis az föld oltalmáért itt 
hattak, hogy vigyázzak; vagyok mintegy másfélezer lovassal. 
Az Ur Isten hadakozik érettünk ez után is, hiszem Istent, 
hogy megszégyeníti ellenségünket és szerencsélteti hada
kozásunkat. Kérlek én édes lölköm irj gyakorta egész
ségiek felől, lám én gyakorta írok . . . Datum Újvárban 24. 
Septembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

CCCXLV.

1602. Szeptember 26.

Köszönetemnck és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
török tegnapi napon indult el az alföld felé. Immár nem 
tudgyuk, ha rabolva megyen-e alá. Házat nem száll, mert 
áldgyu nincsen vele. Hanem Egerből hoztanak alá öt ágyút ; 
mi szándéka az ellenségnek, megtanít az idő. Azért immár 
ott az vármegyében semmit nem kell félni, sem tartani 
semmitől. Az szegénység házához szállhat, és dolgához lát
hat. Ha mi oly szándéka volna az ellenségnek — kit immár 
nem vélek hogy lehessen ez földre ez esztendőben — én min- 
gyárast értésére adom Viccispán uramnak. Most én édes szi
vem nem lévén egyebrül az mirül Írjak ... írtam  Újvárban 
26. Septembris 1602.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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1602. Szeptember 26.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Most 
édes szivem csak ezt akarám értésedre adnom, hogy az 
ellenség elindulván, igyenesen Constantinápol felé ment, 
nincsen jól dolguk ott alatt az árulóknak. En is holnap az 
táborban indulok jó idején, mind az egész sereggel. Gondo
lom, hogy ott sokáig nem késsünk, hanem Isten velünk lévén, 
szerencsét megyünk Tokajjal próbálni, kihez segítsen az 
jó Isten bennünket, és adgya, hogy minden jó híreket Írhas
sak mind magam felől s mind az keresztyén tábor felől, 
Amen. Ezeknek utánna...  írtam  hamarsággal Újvárban 
26. Septembris 1602.

CCCXLYI.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCXLVII.

1602. Szeptember 26.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes én édes szivem , vettem leveledet, örömmel hogy 
kezed írását láttam, de ismég gondolkodással és szomorú- 
sággal, minthogy azt írod, hogy csak alkalmas egészségben 
vagy. Ha azt írnád édes lölköm, hogy igen jó egészségben 
vagy, az volna, szivem, énnekem mind kedves s mind gyö
nyörűséges hírem. Eordítsa azért az Ur Isten alkalmas 
egészségedet, én édes szivem, igen jó egészségre, és tartson 
meg sokáig, az én jó szerencsémre. Az Vizkelety uram ki-
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vánságát értvén, hattam szivem teljességgel az te jó akara
todra. Valamint s valahogy rendeled az só és sindel elkül
dését, azt hattam teljességgel lölköm te reád, noha én va
gyok gazda, de szivem te vagy gazdasszony ; nem csak ily 
kicsin dologbú], de nagyobhúl is bízvást parancsolhatsz 
és rendelhetsz, lölköm. Ha mi jót végezhetsz édes szivem 
komám urammal Dersffy urammal, add értésemre. Szolgá
latomat mondván ő kegyelmének ez levelemet is küldd meg, 
vagy add meg ő kegyelmének. Az mi táborunk Pesten alul mind 
együvé szállott. Az ellenség tegnapelőtt szemlátomást se
regeket rendelvén, szárazon bövségesen vitt he élést Budára. 
Az mieink noha eleget lőttek reájok, de semmit nem árt- 
hattanak nekik. Ez után az Ur Isten hiv henne (?), mint és 
hogy rendeli hadakozásunknak állapotját. Ha megfizetnek 
semmit nem késvén, ismég az táborban kelletik mennem 
és ez után is mi állapotban leszen táborunk, megírom. Kér
lek én édes lölköm írj te is gyakorta. . .  írtam  Újvárait 26. 
Septembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCXLVIII.

1602. Szeptember 27.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...  I)i- 
csértessék az Ur Isten, én jó egészségben vagyok. Marsaik 
uram hivataljára, mai napon indulok az mellettem való vi
tézlő népvei Esztergám alatt való táborban. Az Ur Istennek 
elég hálákat nem adhatunk róla, hogy az ellenségnek elve
vén szivét, és másutt rendelvén ellenséget neki, rólunk elfor
dítván, nem nagy kárvallásunkkal vitte el rólunk, és az vég-
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házakat, kik elég készületlenek és romlottak voltának, az 
alfölddel egyetemben, mind az megszállásiül, s mind derék 
rabiástul megoltalmazta, az mint Nádazdy uram leveléből, 
mellyett neked szerelmes szivem oda küldtem, megértheted. 
Most immár leszen ideje, hogy az ellenségnek ártsunk ; 
csak az vármegyék tartanák meg az más hóra is az lovasokat. 
Ez ideig azért nem vettem táborban őköt, hogy az rablástól 
féltettem az földet. Bizonyos dolog kedig, hogy ha ez Nyár
in d mellett való tábor nem lett volna, kétség nélkül ez föl
döt az török mind elrablotta volna ; de az két tábor közé 
nem mert eljönni. Ez után hova megyünk Esztergám alul, 
és mit próbálunk, édes szivem azt is értésedre adom. Adgya 
az Ur Isten szent fiának érdeméért, hogy az ellenségnek 
mindenképen árthassunk, és neked édes lölkörn mindennemű 
jó és örvendetes és kedves hirt Írhassak. Ez után édes löl- 
köm az levelek küldésében így cselekedgyél. Onnét Bicséről 
csak ide hozák az leveleket Újvárban, és itt adgyák az 
porkoláb Somody Gergely kezében, ő osztán ennekem valahon 
leszek megküldi, az embert itt tartóztatván, az mig választ 
írok ; megjüvén az válasz tűlem, az emberiül felküldi, de 
meg kell hagyni az követnek, hogy másuva ne szálljon itt 
Újvárban, hanem ide az én kezemhez, mert igen kezdtek 
itt pestisben az sok futott nép halni. Azonképen Nyitván, 
Komjatin is, Sellyén és ez környékben igen halnak. Teg
napelőtt itt nyolcz ember holt meg, tegnap öt, ma még nem 
tudom ez éjjel mennyi holt meg. Szükség hogy az követek 
őrizkedgyenek, hogy valahogy az pestist fel ne vigyék. Én 
magam is örülöm, hogy be kelletik mennem az táborban, 
illyen dögös helyből. — Kérlek én édes szerelmes atyámfia, 
irj gyakorta énnekem egészségiek felől. . .  írtam  Újvárban 
éjjel három óra tájában, 27. Septembris 1602.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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CCCXLIX.

1602. Szeptember 28.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánnu__  Ez
éjjel is írtam egy levelet, melyben minden dolgokat bősége
sen édes szivem megírtam, mindazonáltal az követet nem 
akarván késicinem, el akarám bocsátanom. Leveledet édes 
szivem szeretettel vettem. Isten fogadgya, bogy írtál egész
séged felől. — Istennek bála most jó egészségben vagyok, 
és igen szép seregekkel megyek az táborban. Az Ur Isten 
áldgya meg minden igyekezetünket és szándékunkat,. Dersffy 
Ferencz, ha jámbor és jó volna, jámborul és jól cselekednék ; 
de lator jámborát nem tud élni. Megveri az Isten érette. 
Most egyébről hirtelen nem leven az mirül írjak .. .írtam 
Köbölkutnál való táborban 28. Septembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCL.

1602. Szeptember 29.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  D i
csértessék az Ur Isten, én tegnap Esztergám mellett való 
táborban jővén, ott nem hagyának semmit késnem, hanem 
mingyárast ide Ebedhez kőidének, ki bizony elég fáradság
gal és nyughatatlansággal lett meg. Mai napon az egész 
tábor ide érkezik és költözik. Bizony szép és erős had. Ma
gyart sok az ideje hogy együtt ennyit nem láttam. Az tö
rök még Szolnoknál vagyon. Megláttyuk mit mivel és mely
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felé megyén. Mit kellessék ez után cselekednünk, az idő és 
az alkalmatosság megtanít, de lilában nem mulattjuk időn
ket, hanem Istenünkért, hazánkért és az keresztyénségért 
mindent cselekoszünk. Az ITr Istent ott imádságtokkal 
együtt velünk kérjétek, hogy áldgya meg igyekezetünket 
és tegyen szerencséssé bennünket. Szerelmes lölköm, noha 
sok számtalan dógaim vannak, mindazonáltal el nem mula
tom, hanem az mikor hozzá érkezhetem, örömest írok, men
tül gyakrabban lehet. Kérlek, mint szerelmes atyámfiát, írj 
te. is gyakorta egészséged felől. . .  írtam  Ebednél való tá
borban 29. Septembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLI.
KI02. Szeptember 30.

Köszönetemuek és magam ajánlásának utánna . . . .  Az 
mi táborunknak állapotja felől egyebet nem irhatok, hanem 
az Ur Istent hiván segítségül, ma úgymint estve fele indulunk 
meg, mind az az egész táborral Buda felé, akarván azt, ő 
szent fiának jó voltában bízván, megszállanunk és megvennünk; 
kihez segítsen ő szent felsége bennünket. Az török tábor 
Szolnok felé ment, onnét némelyek azt beszélik, hogy Erdélyre 
ment volna, némelyek pedig, hogy Péterváradára menvén 
igyenesen Constantinápolhan megyen. Az Ur Isten csodálatos- 
képen vivő el ezt az ellenséget rólunk, holott többen volt 
százezernél. Ez után is ő legyen erős és viaskodó éret
tünk. Most egyébről immár nem lévén az mirül írjak . . . 
írtam  Ebednél való táborban sietséggel 30. Septembris 1602·

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.
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1602. Október 2.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna .........
Budát mai napon szállottak meg, oly képen hogy az benne 
való török ellenség tegnap semmit sem tudott benne. Nem 
sokan is vannak benne, az élés is szűkén vagyon közöttök, és 
pestisben felette igen balnak benne, úgy annyira, bogy egy 
nap negyvenig is meghal. Soha jobbkor szállása nem történ
hetett volna, és nagy reménysége is vagyon Marsaik uram
nak, hogy Isten az kercsztyőnségnok ismég kezében adgya, 
kit ongedgyen az Ur Isten az ő szent neve dicséretiért. Mai 
napon az megszállást is igen könnyen engedte meg, és nem 
sok harczczal. Nádazdy uramat rendelték volt én velem 
edgyütt az elöljáróban. Csak ezen órában fáradva leszabván 
lovamrul, az te én hozzám való szeretőiedért, akaróm mingyá- 
rast ezt az levelecskét Írnom, és az itt való állapotot mint én 
szerelmes lölkömnek értésedre adnom. Kérlek én édes szivem, 
irj te is gyakorta egészséged felől, hogy értvén egészségedet, 
sok dolgaim között vigasztalhassam magamat, és Istenemnek 
bálákat adván, örülhessek rajta. Az prédikátornak én szóm- 
val mint szerelmes komámnak, mond köszönetemet. . . 
írtam  Buda alatt való táborban hamarsággal 2. Octobris 1602.

Az szegény Litassy Pál Esztergámnál tegnapelőtt éjjel, 
mintegy éjfélkorban, hogy az hídon által mentenek, az lova 
rettegő lóvén, és megijedvén, szegénynyel az liídrul beugrót 
az Dunában. Halva fogták ki az szegényt a vizbül; kinek 
halálát noha sok vitéz emberrel egyetemben én is szíbü 
bánom, főképen hogy így történt halála szegénynek ; de úgy 
kellett lenni, mint az jó Isten akarta és rendelte. Ha onnét

CCCLJI.



felől vagy levelet írsz, avagy embert kőidénél, és azt akarnád 
édes szivem, hogy ugyan ide jönne, Esztergámtól hajón jöjjön 
alá, mert másképen az fejérvári török miatt igen félő volna.

Az te szerelmes urad 
Thurzo György.
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CCCLIII.

1602. Október 3.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna .........
Dicsértessék az Ur Isten, az mint tegnap is megirám, én jó 
egészségben vagyok. Most csak azt akarnám, mint én édes 
szerelmes atyámfiának, értésedre adnom, hogy ez elmúlt éjjel, 
hála legyen az Ur Istennek, az Budának viz-várasát az jó 
Isten kezünkben adá, az mellyet azelőtt sok veszekedéssel, 
két hétre vettünk volt meg. Bízunk az Ur Istenben, hogy, 
kegyelmes szemmel tekintvén reánk, megáldgya igyekezetünket 
és az többit is kezünkben adgya. Csak hogy több ma
gyar gyalog kellenek. lm  irtani az vármegyéknek, hogy 
mennél hamarább lehetne gyalogot küldenének. Adná Isten, 
hogy magok jovaért és megszabadulásokért cselekednének 
valamit. Ezeknek utána . . . írtam  Buda alatt való táborban 
3. Octobris 1602.

A te szerelmes urad, 
Thurzo György.
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OCGLIY.

1602. Október 4.

Köszünetemnek és magam ajánlásának titánná . . . .  Az 
te leveledet én édes szerelmes atyámfia, az mellyet szent 
Mihály havának 28. napján írtál Bicsérül énnekem, itt Buda 
alatt való táborban attak meg énnekem. Hálákat adok az Ur 
Istennek azon, hogy jó egészségben vagy szerelmes lölköm, 
gyermekinkkel egyetemben. Dicsértessék az Ur Isten, én is 
jó egészségben vagyok. Az itt való állapot Istennek hála még 
ez ideig jól volt. Tegnapelőtt ide szállván, az Ur Isten ugyan
azon éjjel a viz-várast kezünkben adá, az mint az előtt is 
megírtam. Ma ismég Érdet az ellenség az mely benne volt 
az mi hitünkre az keresztyénségnek kezekben bocsáttak, és 
immár az is Istennek hála kezünkben vagyon. Immár Adón 
felé bocsáttunk, és azt is hitre '-kérettük, ki mennek-e azok 
belőle vagy nem, és miben leszen dolgok, az idő megmutatja. 
H a az idő szenvedi és hamarsággal és szcréuséggel bánunk 
vele, bizony Budát is, hiszem Istent, hogy kezünkben 
adgya az jó Isten. Az madarakat és az pisztrángot, melyet 
küldtél, mint én édes szerelmes atyámíiátúl, szeretettel 
és igen nagy jó néven vettem. Az madarak az hosszú ut miatt 
és az időnek melegsége miatt, mind megvesztenek de az ebben 
az te én hozzám való jóakaratodat, nézem inkább, szerelmes 
szivem, hogynem mint az m adarakat; és az pisztrángot Isten , 
egészségemet adván, egészségedért el is költőm. Adgya az Ur 
Isten , szerelmes én édes atyámfia, hogy ezután is gyakorta 
küldhess és írhass énnekem nagy jó egészségben. Szolgáim 
tegnap érkezének csatárul, Istennek hála jó szerencsésen jár
tak. Tizenhárom elevent, és tevéket, lovakat, azonképen egyéb- 
iele marhát is hoztanak. Adgyon az Ur Isten jó szerencsét
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ez után is mindnyájunknak. Az Ur Isten ő szent gondviselé
sében és oltalmában ajánllak benneteket . . . írtam  Buda 
alatt való táborban. 4. Octobris 1602.

A te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

CCCLV.

1602. Október Γ,.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna..........
Istennek hála, az mint tegnap is megírtam, én jó egészségben 
vagyok. Adgya az Ur Isten szent fiáért, hogy te is én felőlem 
és én is te felőled, gyakorlatossággal egymás felől hasonló jó 
hirt hallhassunk és érthessünk. Az itt való állapot felől azt 
írhatom, hogy Istennek hála, naponként az jó Isten szeren
csélteti igyekezetünket. Ez elmúlt éjjel az Ur Isten ismég az 
török hidat, mely Pestrül Budára volt az Dunán, kezünkben 
adta, melyet elvagdalván az Dunán alábocsátottának; mely 
hid igen nagy kárunkra volt. Ez után, Isten segítsége velünk 
lévén, mind Pesthez s mind Budához könnyebben férhetünk. 
Az gyalogságban nem sok kár esett az hid elvagdalásakort. 
Az Ur Isten ezután is áldgya meg az keresztyéneknek minden 
szándékokat és jó igyekezeteket. Most immár egyébriil nem 
lévén az mirül Írjak . . .  Ex catris ad Budam positis 5. 
Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

Gróf Thurzo György levelei. II. 4
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CCCLYI.

1602. Október 6.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . . 
Ez ideig mint volt Buda megszállásával dolgunk, minden ké
pen szerelmes szivem megírtam. Ez mai napon ismég azt Írha
tom, hogy az Ur Isten ismég újonnan voló jó szerencsével 
áldott meg bennünket, holott ez elmúlt éjjel ustromval az IJr 
Isten Pestvárosát kezünkben adta, nem sok ember halálával. 
Énnekem egy vajdám veszett, úgymint Barbély László nevű, 
egyéb szegény legények is vesztenek, de ez igy szokott járni 
és lenni. Hála legyen penig az Ur Istennek, hogy az is 
kezünkben vagyon, annál jobb és bizonyos!) reménységünk 
vagyon, hogy Budát is hamar való napon kezünkben adgya 
az Ur Isten. Engedgye a jóisten, hogy immár ez után irhas- 
tam, hogy Budát is kezünkben adta az Ur Isten, és egymás 
felől édes lölköm hallhassunk minden jó h i r t . . . Ex Castris 
ad Budam positis 6. Octobris 1602.

Az te szerelmes társod, 
Thurzo György.

CCCLVII.

1602. Október 8.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Minthogy bizonyos követem, úgy mint Zmeskal Jób talál
kozók, az mely által írhattam, el nem akaráin mulatnom, 
hanem most is édes lölköm levelem által akarálak meglá
togatnom. Magam egészsége felől azt írhatom, hogy Isten
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nők hála jó egészségben vagyok. Adgya az Ur Isten, hogy 
az magad és gyermekink egészsége felől is hasonló jó hirt 
hallhassak és érthessek. Budának megvételében, dicsértessék 
az Ur Isten, igen jó reménységünk vagyon. Mondgyák, hogy 
Kanizárul és Szigetből jönnének segítségül, de azok, Isten 
velünk lévén, semmit sem árthatnak. Most egyébrül nem 
lévén az mirül írjak . . .  Datum ad Budam in Castris ibidem 
positis 8. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLVIII.

1602. Október .9.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Én 
oly gyakorta írok, hogy talán az olvasását leveleimnek édes 
szivem megunod. De mi legyen az oka, hogy igen igen rit
kán látom édes lölköm leveledet, nem tudom, kin nem keve
set hüsulok is. Talám beteg állapattal vagy, és nem írhatsz ? 
Azért felette igen kérlek édes lölköm, ha engem szeretsz, 
irj gyakorta énnekem egészséged felől, hogy értvén egészsé
gedet, az ITr Istennek hálákat adván, örülhessek rajta. Az 
itt való állapat, hála az Ur Istennek, még igen jól vagyon, 
nagy reménységünk lévén, hogy az Ur Isten hamar való na
pon Budát is kezünkben adgya. Pesten eleven törököt, bába 
és gyermek nélkül, többet ötszáznál fogtanak, marhát szám
talan sokat ; de mind csak az német töltődikje le , minekünk 
soha semmi hasznunk belőle. Immár egynéhány magyart öl
tenek meg miatta. Ez után az szegény magyar sem fogja 
keményen, ha igy kezdenek cselekedni szegényekkel. — ítá- 
kóczy Zsigmond nem tudom hogy ha az 4000 aranyat szent

3*
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Mihály napjára megküldé-e vagy nem? EnUjvárbul is irtani 
felőle neki. Azért kérlek édes szivem add értésemre, hogy 
ha megkiíldte-e vagy nem, tudgyam én is magamat mihez 
tartanom. Most én édes lölköm és ez világon való minden 
gyönyörűségem, egyébrül nem lévén miiül írjak . . .  írtam 
Buda alatt való táborban 9. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 

Thurzo György.

CCCLIX.

1602. Október 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Két 
leveledet vettem én édes szivem tegnapi napon Posgaj Ist
vántól, minden kettőbül irásodbul értem, hogy édes lölköm 
jó egészségben vagytok, kin minemű örömem és vigaságom 
volt, az Isten tudgya, hálákat is adván ő szent felségének 
érette. Hogy ezután is azon jó egészségben megtartson so
káig benneteket és minden jovaival megáldgyon, tiszta szíbűl 
kívánom. Hála legyen az Ur Istennek, én is jó egészségben 
vagyok. Hogy az halászatra édes lölköm gondod vagyon, 
mint szerelmes szivemtül, igen nagy jó néven vettem. Azért 
az mit legjobbnak ítélsz édes szivem az haltartás dolgában 
azont cselekedgyed, de azban édes atyámfia bizonyos lehetsz, 
hogy leányomat szent György napjának előtte haza nem 
adom, minthogy dolgaim mia, ha akarnám is hozzá nem 
készülhetnék. ítákóczy adósságára gondom vagyon, immár 
innét is írtam neki, ha meg nem küldi másképen is gondot 
kelletik arra viselnünk, hogy kárt ne valljunk. Az császár- 
madarakat, mint én édes szerelmes társomtul, igen nagy
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jó nővén vettem. Az Ur Isten adgya, hogy ezután is külcl- 
liess nagy jó egészségben. Az második leveledben írsz édes 
szivem, az mely kelt 4. napján mindszent havának, hogy 
egy egész héttül fogvást, snmmi levelemet nem láttad. Bi
zony édes szivem noha minden nap, az mikor kedig hozzá 
nem érkezhetem miatt harmad és negyed napon egyszer 
írok, valahova lesznek leveleim ; de ezután azon leszek, 
hogy leveleim hamarább, hogy nem mint ez ideig, kezedhez 
juthassanak. Kérlek azon én édes (szivem) irj te is gya
korta egészséged felől énnekem, kinél énnekem soha ked- 
vesb dolgot nem cselekedhetek Budának megvételében 
igen lassan kezdenek procedálni. Mátyás herczeget is vár
juk ide, ha valami haszna leszen ide jüveteliben. Mind
azonáltal nagy reménységünk vagyon ő szent felségében, 
hogy megvigasztalván bennünköt, az mi nyomorodott ha
zánkban királyunk lakó helyét kezünkben adgya ő szent fel
sége. Adgya az irgalmasságnak Ura és Istene hogy ezután 
minden jó hirt írhassak . . .  írtam  hamarsággal Buda alatt 
való táborban 10. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo Ggörgy.

CCCLX.

1602. Október 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Hála legyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok, ad
gya az Ur Isten én édes szivem, hogy te felőled is hasonló 
jó hirt hallhassak és érthessek. Az vezér Budának segít
ségére tegnap érkezett, ők túl Dunán vannak és mi innet.
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Pestre hogy népet akart bevinni Marsaik uram, maga mellé 
Nádazdy urammal együtt engem választott volt, mintegy 
hat száz lóval. Az népet bevivén Pestre, seregünket semmi
képen el nem hozliatánk vissza, minthogy az dereka az török
nek elérkezett vala Pest fele, hanem mintegy negyven lóval 
jöttünk el Marsaik urammal, bizony sok harczczal és végző
déssel, úgy annyira, hogy közöttünk egynéhány megsebese- 
dett. Az inasom Grazi is sebes, meg is öltenek némelyeket. 
Egy grófnak is fejét vették közülünk, csak az egy Isten 
tarta  és hoza el bennünket. Azután nagy harezok voltának 
az ellenséggel ; mi közülünk is noha vesztenek, de az török 
közül két annyi veszett. Az mi seregünket, az mclylyel Pest 
fele mentünk volt, ez elmúlt éjjel hajókon hozattuk által, 
mert szárazon semmiképen el nem jöhettek volna. Az török 
nem sok lehet, huszonöt vagy liarmincz ezeren lehet. Azok 
is szöktön szöknek, és az én csatáim fogton fogják és hozzák 
őköt. Ma is harmineznégy elevent és tevéket 9. hoztanak 
el, bennek fő embereket és jancsárokat. Az éhség is igen 
vagyon köztök, és az mely diákja az török császárra táma
dott, az most is nem messze Constantinapoltul egy varasát 
vette meg, elég vesződésben vannak az árulók. Mi még Isten
nek hála, jó reménységben és állapatban lévén, elhittük 
hogy az Ur Isten az ellenséget megrémítvén, Budát kezünk
ben adgya. Egyébtől nem tartok, hanem hogy rablót oda az 
mi földünk fele ne bocsásson, kirül irtani az vármegyéknek, 
hogy alkalmazzák magokat. Szerelmes én édes lölköm, azt 
ítélvén magamban, hogy az én leveleimet későre viszik meg, 
minthogy az magad leveleidet is későre adgyák meg énne
kem, az én tetszésem az volna, hogy ez után lovast bocsáta- 
nál. Lám Marsöczkynak az porkolábnak lóra fizetek, az szol
gái és egyéb szabadosok is eljühetnek, melyek jöjjenek lovon 
E sztergomig, onnét jü megyen az ember, azokkal ide jöhet
nek, vagy lovon akarják vagy vizen. Úgy osztón gyakrabban 
olvashatod édes lölköm levelemet, én is gyakrabban lát
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is, hogy Újvárban ne tartóztassa az követeket. Adgya az 
irgalmasságnak Ura és Istene. . .  írtam Buda alatt való tá
borban 14. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

CCCLXI.

1602. Október lő.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Az 
mint azelőtt is megírtam vala, édes szivem, most sem irhatok 
egyebet az kercsztyénségnek tábora felől, hanem hogy az tö
rök tábor mégis túl Dunán vagyon, és mi innét vagyunk. 
Istennek hála minekünk élésünkben semmi fogyatkozásunk 
nincsen, és az elkezdett dolgunkban is az Ur Isten áldását 
várván, minden jó reménységünk vagyon, hogy szerencsésen 
véghez vihettyük. Az török táborban kedig, nagy éhség és 
szükség vagyon, úgy annyira, hogy még az szamárhus is ked
ves nálok. Sokáig hogy itt maradhasson nem véljük. Pestet 
még nem lövette; mi leszen akarattya ez után, megmutattya 
az idő. Az mi csatáink minden órában jó szerencséveljárnak. 
Az Ur Isten ezután is legyen velünk, és szégyenitse meg az 
hitetlen pogányokat. Szerelmes én édes lölköm, az minthogy 
én is gyakorta irok, te is hogy gyakorta írj énnekem, kérlek 
mint szerelmes szivemet, kinél énnekem soha kedvesb dolgot 
nem cselekedhetek Adgya az Ur Isten, hogy egymásunk felől 
minden jókat hallhassunk és érthessünk. Ezeknek utánna.. .  
írtam  Buda alatt való táborban 15. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad,
Az te Thurzo Györgyöd.
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1602. Október 17.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Istennek legyen nagy hála én jó egészségben vagyok, és az 
Budamegvételében óránként jobb-jobb módot ad az Ur 
Isten ; mert ez elmúlt éjjel is egyik erősségét Budának, úgy
mint az mely mellett hajói és sajkái voltának, és az melyen 
vízre jártának marhájokval, megvettük. Immár az árulóknak 
oly módon vizek sem leszen, és úgy is kezünkben adgya Bu
dát az jó Isten. Ma kiütöttek volt az törökök, nagy harczok 
volt az mieinkkel, én is Nádazdy urammal ott voltunk Mar
saik urammal. Az törökben, Istennek hála, sok hulott el, az 
mieinkben nem sok veszett. Horváth Lászlót bocsáttam volt 
szerencsét próbálni; ezen órában hozák meg, hogy huszon
négy törököt, és sok lovat öszvért hoznak. így az Ur Isten 
minden órában áldgya dolgainkat. Aznak is tulajdonítom 
édes szivem, hogy te is tiszta szíbül imádkozol szerencsém
ért. Hallgassa meg Az jó Isten én érettem való imádságodat, 
és az enimet is éretted, azonképen az több sok jámbor imád- 
ságit is, és adgya hogy egymásunk felől minden jót hallhas
sunk és érthessünk. Hogy kedig Kubantúl édes szívem írtál 
egészséged felől, és az minemű élést küldtél, nagy jó néven 
vettem tűled, kérvén azon, hogy ezután is írj gyakorta egész
séged felől édes szivem az te én hozzám való szeretetedért. 
Az élést kedig az te jó egészségedért, szeretettel rólad édes 
szivem emlékezvén, elköltőm. Most egyébről nem lévén az 
mirül írják . . .  írtam  Buda alatt való táborbul 17. Octobris 
1602.

CCCLXII.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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1602. Október 19.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Az 
török tábor még itt vagyon Pestnél, de az Ur Isten, az 
mint a pribékek és rabok beszéllik, megrémíti ököt, és itt 
nem késvén elmennek, mert az- éhség miatt sem maradhatnak 
meg. Buda megvételében az Ur Isten naponként jó módot 
mutat, és nagy reménységünk vagyon, hogy az Ur Isten ha
mar való napon kezünkben adgya. Egyébképen mind jól 
volna dolgunk, csakhogy az hitván marhán kapván az embe
rek, annit használtak vele, minthogy Pesten is pestisben hal
tának, hogy reájok ragadván, pestisben keztenek az emberek 
itt az táborban halni. Az Ur Isten vegye el kegyelmesen ró' 
lünk ostorát. Az Bákóczy adóssága felől irtani egy levelet 
Rákóczynak, megvárom minemő válaszom leszen, ha meg 
nem adgya, módom vagyon az jószága elfoglalásában, azban 
semmi fortéit nem találhat. Bizony nem illenék hozzá, hogy 
sem az ón vele való jótéteményemet, sem az maga kötés-leve
lét és fogadását nem tekinti, igy halogattya az kévés pénz
nek megadását. Az minemü levelet írtam bizonyos emberiül 
neki: gondolom hogy ha nem egyéb, de az szégyen is reá 
készeriti, hogy megtérítse. Szerelmes én édes szivem, ez vilá
gon minden gyönyörűségem, kérlek azon írj gyakorta énné- 
kem egészséged felől, én is akképen cselekszem. Adgya az 
Ur Isten ... írtam  Buda alatt való táborban 18. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
György Thurzo.

CCCLXIII.
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1U02. Október 20.

Köszönetemnek és magara ajánlásának utánna...  Sze
relmes lölköm, Yettem az te leveledet, melyet írtál az szá- 
lasoktul, az kik az portáktul való zabot és kenyeret hozták. 
Hogy írtál énnekem, mint én lelkemtül, nagy jó néven vettem 
tilled, hogy ezután is gyakorta írj énnekem, kérlek mint én 
szerelmes szivemet, én is azonképen cselekszem. — Az itt 
való állapat felől azt írhatom, hogy ez jövendő hétben min
den dolgunk elválik; nincs mindazonáltal semmi kétségünk 
az mi Istenünkben, hogy könyörülvén rajtunk meghallgat 
bennünket és megvigasztal bennünket, az ellenséget kodig 
megszégyeníti. Szerelmes szivem, minthogy ott fen igen 
drága az bor, itt alatt hattam hogy vegyenek hatszáz vagy 
hétszáz akót. Azért ottfen szentgyörgyi bort vegyenek akót 
200. az modriban is 200., és abrak bornak vegyenek kétszáz 
akó bort az hon legolcsóban találni. Ott többet ne vegyenek, 
hanem többet itt alatt szerzek és vétetek, minthogy édes 
szivem itt alatt olcsóbban találunk. Hanem pénzt gyűjtse
nek és készítsenek, minthogy az minemű pénzt az fejedelem 
adott fizetésemben, azt itt az borra, kellett adnom. A helett 
más pénzt kelletik ismég otthon az katonák fizetésére szerez
nem. Most én édes szerelmes lölköm szivem, egyóbrül nem 
lévén az mirül írjak. . .  írtam Buda alatt való táborban 20. 
Octobris 1602.

CCCLXIV.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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OCCLXV.

Jfí02. Október 22.

Köszöuetemnck és magam ajánlásának utánna. . .  Mai 
napon akartuk az Budát megustromoltatni, de ismég márul 
holnapra haladott. Az Ur Isten adgya, hogy szerencsésen 
mehessen véghez igyekezetünk, és holnapi napon adgya az 
Ur Isten, szent fiának érdeméért, Budát kezünkben, hogy ne
ked is édes szivem jó és kedves hirt írhassak felőle. Hogy 
édes lölköm gyakorta írsz énnekem, mint szerelmes szivem
től nagy jó néven vettem. Én is hasonlóképen cselekeszem. 
. . . Irtain Buda alatt való táborban 22. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCOTiXVI.
1602. Október 23-

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Az 
itt való állapat felől, szerelmes én édes szivem, azt írhatom, 
hogy tegnapi napon ustromlák meg Budát. Ez egy üstrom- 
val még meg nem vehetőnk. Mind az ellenségben s mind az 
mieinkben az sok lovas miatt hulottanak, ez után az Ur Is
ten megadhattya, és ez után való ustromink talám szeren
csésbek lesznek. Pestet is az ellenség mai napon hajnalban 
ustromlotta, de azt sem vehette meg, az Ur Isten ez után 
is tartsa meg az keresztyénség jovára. Mondgyák azt is, 
hogy a kanizai, pécsi, szigeti és egyebbünett való ellenség 
egyben gyűlvén, ide az mi táborunk fele akarna jünni, ki ha
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úgy leszen, sokan nem lehetnek, kétség nélkül az ü r  Isten 
megszégyeníti őköt. — Kérlek mint szerelmes lölkömet irj 
te is egészséged felöl gyakorta énnekem, kinél soha kedvesb 
dolgot nálam nem cselekedhetek .. .  írtam  Buda alatt 
való táborban 23. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo Grörgy.

C CCLXVII.

1602. Október 24.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utániul.. .  Di
csértessék az Ur Isten, engem az jó Isten naponként különb- 
különbféle jó szerencsékkel áldott meg ez ideig, holott mai 
napon is két csatát hozott meg az Ur Isten szerencsésen. 
Az egyike huszonkilencz törököt hozott, az másik csata is- 
még huszonegyet, kiért áldott legyen az urnák az ő szent 
neve. Ez után is ő szent fölségében vetettem minden remény
ségemet, el is hittem, hogy segítségem én vezérlőm leszen az 
én Uram és Istenem. Az ellenséget mondgyák hogy az kik 
innét az Dunán vannak, azok egyben gyűlvén reánk akarná
nak jünni, de az mennyin azok lehetnek, az Ur Isten velünk 
lévén, nem árthatnak. Ez után való ustrominkat kedig áld- 
gya meg az irgalmasságnak Ura és Istene és]. . .  írtam 
Buda alatt való táborban 24. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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cccLxym.
1602. Október 25.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Az 
III· Isten óránként jó szerencsékkel látogat. Tegnap is két 
szolgám, Segyej és Szent-Mártonj érkeztenelc az csatákul. 
Fő törököket és egy csauszt hoztanak. Az száma az rabok
nak 64. Adgyon az Ur Isten ezután is hasonló jó szeren
csékkel látogasson szent fiáért bennünket. Magam egészsége 
felől édes 1 ölköm azt írhatom, hogy jó egészségben vagyok; 
az itt való állapat felől kodig egyebet nem irhatok, hanem 
hogy a németek igen megesmerték magokat, holott aztmond- 
gyák, hogy magyar gyalog nélkül semmiképen ők Budát meg 
nem vehetik. Magyar gyalogot kedig keresnének, ha kaphat
nának. Ez után mint adgya az Ur Isten dolgainkat édes löl- 
köm megírom. Adgya az Ur Isten hogy minden jó hirt írhas
sak . . . írtam  Buda alatt való táborban sok dolgaim közt 
hamarsággal 25. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLXIX.

1602. Október 26.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna___Én
is Marsowszki szolgáját nem akarván itt sokáig késlelnem, 
noha csak tegnap irtain, de mindazonáltal most is akarván 
egészségem felől írnom, azt Írhatom, hogy Istennek hála, jó 
egészségben vagyok. — Az mint tegnap is megírtam, az törő-
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köket az én katonáim liozton hozzák. Az fejdelemnek az aján
dékot, úgy mint egy török zászlót és egy szép keregded pizast 
attunk. Énnekem az csauszt, ki fö rab, attak ajándékoiíT'&z 
madarat és az kolbászokat, mint én édes egyetlen egy szivemtül 
és ez világon minden gyönyörűségemtől, nagy jó néven vettem. 
Adgya az Ur Isten, hogy ezután is küldhess gyakorta nagy jó 
szerencsés egészségben. Énnekem kcdig, ha volna mit küldo- 
nem, bizony édes szivem örömest és szeretettel küldonék, de 
hiszem Istent, hogy magammal egyetemben azbul az mivel 
az jó Isten itt az táborban megáldott, vihetek hamar való 
napon ajándékot, ki magammal egyetemben, elhittem édes 
lölköm, hogy kedves leszen nálad. Az Ur Istentől várjuk 
áldomását, hogy Budát kezünkben adván, az benne bízó ke- 
resztyénséggel és táborunkat megvidamítsa és megvigasz
talja. Most egyébről nem lévén az miről Írjak . . . írtam  
Buda alatt való táborban 26. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

OOOLXX.

1602. Október 2X.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Az 
táborunk állapattya fe lő l... azt írhatom, hogy az ellenség 
még is az pesti mezőben vagyon. Tegnap előtt Marsaik uram 
én és Xádazdy uram, mentünk vala be Pestre, és az gyalog
ságot kihocsátta volt Marsaik uram hogy az sánczokat megüs
sék, de mód nélkül és ok nélkül, el nem érkezvén még az 
török sánczához, az gyalogság megfutamodt. Eörsy Péter
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(■lejben állván, tartóztatni akarta őket ; ötét szegínt mindad 
dig tiprák, bogy ki is tiprák az lelket belőle. Tegnap kisér
tük el szegént temetni Esztergám felé. Egy német kapitánt 
is Krocz nevűt meglövének, az is mcgliolt. Ennyi basznunk 
lön azba-n az kiütésben. Az török ásattya az falnak alját, de 
az mieink Istennek liála immár reá találtak, az sem feleim es 
immár. Az felföldi hadat minden nap várjuk. Az vég
belieknek, az kik az én kapitánságom alatt vannak, még 
most sem fizettek meg. Az ország népének, és az vármegyék 
népének, majd kitelik idejek, azok is elmennek, és úgy csak 
önmagam maradok; mint leszen azért Eudának megvétele, 
gondolhatod édes szivem. Hozták liirül, bogy az török, úgy 
mint kanizai, pécsi, szigeti, bosnai, posgai és egyebünnet 
valók, ide jönnének Budának segítségére. Mi is vigyázunk 
és készen várjuk őköt, bízván az Ur Istenben, bogy többet 
ártunk mi nekik, hogynem mint ők minekünk. Az török tá
bor felől beszéllik, bogy nem késik, hanem elmegyen, vigye 
az ördög őket az pokolnak fenekére. Most egyebet nem tud
ván az miriil ír ja k ... írtam  Buda alatt való táborban 28. 
Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

OOCLXXL
ltí02. Október 29.

Ivöszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Az 
minemü orvosságot küldöttéi édes lölköm nagy jó néven vet
tem tűled, de az mint édes szivem Írod, az igaz orvos, és min
den betegségnek gyógyítója az jó és kegyelmes Urunk és
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Istenünk az Jézus Christus. Annak gondviselésére hattn.m 
édes atyámfia magamat, veled egyetemben, azonképen szerel
mes gyermekinkkel egyetemben.

Az madarakat és sóldort, mint én édes egyetlen egy 
atyámfiatul nagy jó néven és szeretettel vevén, igen köszönöm 
is. Az madarakat, kérlek édes szivem, ha küldesz, hamar 
hozzák, mert mind megvesz.

Az ittvaló állapot felől, édes atyámfia, azt írhatom, 
hogy ez éjjel mentette meg az Ur Isten Pestet az megszál
lásiül, mert az sánczokból az áldgyukat mind kivevék az tö
rökök, kihűl azt reméljük, hogy immár nem késik, hanem el
viszi az ördög őket; kik ha elmennek, azután jobb módot ad 
az Ur Isten, minden dolgainknak véghez való vitelében.

Az bor megvételérül irtain Gyurcsánszkynak. Édes 
szivem, te is mind az bor megszerzéséből, és egyéb dolgok
ból is visellj oly gondot, hogy ezután is mind nekem s mind 
neked édes szivem hasznunkra következhessék. Most immár 
nem lévén az mirül egyebrül írják . . . írtam  Buda alatt való 
táborban 29. Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

OCCLXXII.

1602. Október 30.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Hála 
legyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok. Ezen órá
ban azt végezék, hogy Nádazdy urammal engem az egész 
magyar haddal együtt Adón alá bocsátanak, úgy hogy azt, 
Isten segítsége velünk lévén, megvegyük, kihez az Ur Isten
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szent fiaért segítsen bennünket. Mint, hogy jártunk, ez után 
édes lölköm megírom. Most egyébrül nem lévén az mirül 
írjak . . . írtam  Buda alatt való táborban sietséggel 30. 
Octobris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Georgius Thurzo.

CCCLXXIII.

1602. November 2.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Minthogy az Ur Isten kegyelmességét hozzánk megmutat
ván, az mint az előtt is édes lölköm megírtam vala, ketten 
Nádazdy urammal, és egy Mersperg német úrral ő felsége 
arra választott vala, hogy Adonra menjünk és azt megve
gyük : azt az Ur Isten kezünkben adá, holott az ellenség 
megrémülvén, csak azt sem várta hogy derékképen megszáll
juk, hanem megrémítvén Isten őköt, az helt kezünkben adák, 
holott én hattam mind lovas s mind gyalog hadnagyokat. 
Az lionnét tegnapi napon nagy későn és fáradtan megtérvén, 
minthogy sietve jüttünk, értvén az ellenségnek jüvését, és 
Fejérvárnál való táborát, ma ismég az Ur Isten az török tá 
bort elvivé tőlünk, mely az ellenség miatt itt tovább nem 
késhetett, és immár Budának megvételében az Ur Isten min
denképen jobb alkalmatosságot és módot ad, holott az budai 
városban is az éhség felette igen vagyon, úgy annyira, hogy 
csak tizednapig is, az idő jó lévén, az Ur Isten megvigasz- 
talhattya az keresztyén tábort és Budát kezünkben adgya. 
De ezekben való örömem bizony nagy bánatomra fordula, 
holott édes szivem mai napon vevén leveledet, im értem, 
hogy vasárnapiul fogvást, az mint Gyurcsánszky is Írja, be-

Gróf Thurzo György lóvéiéi. 11 5
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teges állapattal vagy, kin bizony mely nagy bánatom s mind 
szívem fájdalma vagyon, én meg nem Írhatom. Az fő orvost, 
az Jézus Christust kérem, hogy téged édes szivem meggyó
gyítson, és énnekem megtartson, és az én bánatos és bús szi
vemet, szent fiáért, az te jó egészségeddel megvigasztalja. Én 
édes lölköm, kérlek ird meg liamarsággal, mint és hogy 
vagy ? könnyebbített-e az Ur Isten ? mert ha felettébb beteg 
volnál, minden emberek szavával sem gondolok, hanem hoz
zád megyek, ha szintén híremben nevemben megkissebbedem 
is, minthogy hitemmel vagyok neked köteles, tudom mivel 
tartozom, mint én lölkömnek és szerelmes társomnak. Adgya 
az irgalmasságnak Ura és Istene, hogy minden jó és kedves 
hirt írhass énnekem én édes lölköm egészségednek álla- 
pattya felől, kin én is az Ur Istennek hálát adván, megvi- 
gasztaltassam bánatomban. Ezeknek utánna.. .  írtam  bán
kódva Buda alatt való táborban 2. Novembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLXXIY.

1602. November 3.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Hála legyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok. 
Adná az Ur Isten, hogy te felőled is hasonló jót hallhatnék; 
de mig valami jót nem hallok egészséged felől, minthogy 
beteges állapatod felől Írtál vala énnekem, addig bizony 
sem szivem nem nyughatik, sem kedig nyugodalmasan nem 
lehet lelkem. írj azért édes szivem egészséged felől hamar, 
hogy szomorú szivemben megvigasztaltassam.
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A.z Ur Isten Nádazdy urammal és egy tótországi 
generállal, úgy mint Herbersteiner urammal, tegnapi napon 
ismég uj áldomásával áldott meg, holott az ellenségnek ki 
Fejérvárnál volt feljüvését táborunk felé értvén, reá mentünk 
vala, és azokat Istennek segitségébül felvetvén, nagy jó 
szerencsével álda meg Isten bennünket. Négy zászlót és ele
vent hatvannál többet fő fő törököket hoztunk ; az kik meg
holtak azok is nem kevesen vannak. így álda meg az jó Isten 
tegnap is bennünket. Adonnak megvételének utánna ismég 
az jó Isten, az szabad hajdúk által, kik az én kapitánságom 
alatt vannak, két kastélt adott kezünkben, az melyek az 
Duna mellett voltának, úgymint ; Földvárat és Paxot. így 
áldotta meg az jó Isten ez esztendőben az magyar nemzet
séget. De viszontag az míg mi oda voltunk az útra, az török 
Budár ul kiütött és az német lancznethekben, és az szegín 
vármegye gyalogiban többet ötszáznál vágtak le az sánczok- 
ban. Egy német fő lovas hadnagy is Zkrineczky nevű ott 
veszett és gróf Mansfeldnek az öcscse. Mi módon leszen ez 
után Budának állapatja, az Isten tudgya, és az idő megmu- 
tattya. Most egyébről nem lévén az miriil Írjak . . .  Buda 
alatt való táborban 3. Novembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLXXV.

Í602. November 6.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . .  . Nagy 
örömem volt azon édes szivem, hogy egészségednek állapat- 
tya felől jó és kedves hirt írtál énnekem, kinél bizony énne-
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kém soha semmi kedvesb dolgom nem lehet mint az, mikor 
az én szerelmes szivemről ez világon való gyönyörűségemről 
jó és kedves hirt hallhatok és érthetek. Adgya az Ur Isten, 
hogy sok esztendeig hasonló jó hirt írhass énnekem. Isten
nek hála, én is jó egészségben vagyok. Mostansággal az mi- 
nemű jó nyereséggel áldott meg az jó Isten, azbul való 
kótyavetye dolgábul vagyunk foglalatosak. Itt az én sáto
rom előtt hánnyák az kótyavetyét. Énnekem az vitézek egy 
rabot engettenek választani, szivem, olyan mint komám Mik
lós uram; valamikor látom, mindenkor eszemben jut. Immár 
háromezer forintot ígért, ha megadná, annál jobb volna. Sok 
időtiil fogvást nem találkozott ily nagy nyereség, holott ily 
fő-emberek hullottanak volna, és rabbá estenek volna. Az 
Ur Isten adgyon ezután is az keresztyénségnek hasonló sok 
jó szerencséket. lm  értem édes szivem, hogy az vármegye 
most akar küldeni gyalogokat. Ha akkor nem küldtek, az 
mikor kivántatott, bár most se küldtek volna, csak heában 
való költség és heában való fáradság. Mi állapatbun rendeli 
az Ur Isten Budának megvételét az Isten tudgya. Erővel 
nehezen vesszük meg az mint látom, hanem ha beszorítván 
éhséggel vészük meg, holott az német uraim igen lassan 
kezdtek látni dolgokhoz. Balassa uraimék úgy hadakozzanak 
az morváinkkal és az kecskékkel, (?) hogy meg ne bánják. Az 
madarakat, mint én édes szivemtül lölkömtül szerelmes tár- 
somtul, nagy jó néven vettem. Az Ur Isten éltessen . . .  Da
tum in Castris ad Budam positis 6. Novembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.
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CCCLXXVI.

1602. November 9.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Most 
egyebet nem irhatok, hanem hogy az Ur Isten az csatákat 
most is szerencsélteti. Tegnap 9 törököt hoztak, és tegnap
előtt négyet. Azutatul folyvást hogy itt vagyok az táborban, 
az vasárnapi nyeresegti.il megválva, kétszáz töröknél többet 
hoztak sátoromhoz. Magam, Istennek hála, jó egészségben 
vagyok, de Budának megvételében kétséges vagyok, holott 
igen lassan látnak hozzá az emberek. Adgya az Ur Isten . . . 
Datum Buda alatt való táborban 9. Novembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Az pestis igen vagyon az táborban, magam szolgáimon 
is volt immár egynéhányon. Az Ur Istenben bízom, ki hiva
talomban mellettem leszen és kegyelmesen megoltalmaz és 
megtart.

CCCLXXVII.

1602. November 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . . 
Az itt való állapat felől egyebet nem irhatok, hanem hogy 
az mint módgyát látom, nincsen semmi módgya, hogy Buda 
ez esztendőben kezünkben jöjjön, holott az népünk is elfo
gyott, pénzek sincsen, az idő sem szolgál. Hanem ha bere- 
keszhetik kastélokval inkább hiszem, hogy ha módgyok le-
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szén benne, hogy azt cselekeszik. Mihent innet megszabadul
hatok, semmit sem késvén, hozzád mint lölkömhöz elsietek 
és hogy akaratom ellen tovább kellett itt késnem, előtted 
magamat megmentem. Az madarakat és az galóczát, mint 
én édes szerelmes társomtul, szeretettel és nagy jó néven vet 
tem, és az te jó egészségedért el is költőm. Az Lator Orzsi- 
nek ha mié volna azbul örömest segítenék, de az mi ötét il
letné, sehon semmie nincsen: sem háza, sem semmie. Ha 
volna valamié, az ki őtet illetne, éretted édes szivem örömest 
segítségére lennék neki; de azt vélem, hogy csak ki akarta 
tűled édes lölköm magát beszélleni. Most én édes lölköm, ez 
világon minden gyönyörűségem, nem lévén az mirül egyebrül 
írjak. . . .  Buda alatt való táborban 10. Novembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLXXVHI.
1602. November 11.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Ja- 
kossith uram sok időtül folyvást itt lévén az táborban, ö fel
sége akarattyábűl haza akarván menni, nem akarám az jó 
alkalmatosságot elmulatnom, hanem ez levelecském által aka- 
rálak mint én szerelmes atyámfiát meglátogatnom, noha csak 
tegnap is Írtam az inastul Eőrsitül. Istennek hála, én jó 
egészségben vagyok. Adgya az Ur Isten, én édes lölköm, hogy 
te felőled is hasonló jó hirt hallhassak és érthessek. — Bu
dát im semmi módgyát nem látom, hogy immár megvehessék, 
holott az jó íidőt elmulatván, most immár sem izek sem sze- 
lenczéjek az borbélysághoz. Azonképen az hadakozáshoz is
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pénzek nincsen, népek elfogyott, elkedvetlenedett elbetegese- 
dett az pestis miatt és egyébb betegségek miatt is, az lovak
nak széuájok és füvek elfogyott. Az urfiak mind haza méné
nek, alioz képest azt vélvén, hogy az tábor eloszol, az szegén- 
ség is az élés liozástul megszűnt, és élősbül is megszükültünk. 
In summa: az hazamenésre mindennek nagyobb gondgya 
vagyon, liogynem mint az itt maradásra. Az fejdelem is lát
ván, hogy minden ember haza megyen, ő sem késhetik jm 
sokáig, hanem ö neki is elkelletik innét menni. Ha az Ur 
Isten addig megtart, énnekem is elkelletik vele együtt indul
nom. Esztergomtul tudom hogy engem Újvár felé bocsát, 
Újvárban kodig az nagy pestis miatt be nem merek mennem, 
hanem hozzád én szivemhez és szerelmes lölkömhöz elsietek. 
Adgya az Irgalmasságnak Ura és Istene . . . írtam Buda 
alatt való táborban 11. Novembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLXXIX.

1602. November 13.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna ... Hála 
legyen az Ur Istennek édes szivem, én jó egészségben vagyok. 
Az pénz dolgát az mi illeti, nem úgy kellett volna rendelni 
az mint redelték. Mert az zabra és árpára való pénzt soha 
nem rendeltem én főképen Árvában, az szent-mihály kán- 
torábul, hanem karácson kántorából. Azért mind Árván s mind 
egyebütt onnét az karácson kántora jövedelmébül rendeljék 
az árpára és zabra való pénzt, és ne az Szent-Miliály kánto- 
rábul, kirül írtam Gyurcsánszkinak is. Hogy az vaj árát jó
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borra rendelted én édes atyámfia, azt jól cselekcdted, csak
hogy asszonyom anyám pénzét talám nem kellett volna bán
tani ; de mindazonáltal valami neked tetszik édes szivem, 
énnekem is tetszik az. Én is édes lölköm immár az jó borra 
haza sietek; holott az mint régen megírtam, mi Budát meg 
nem veheténk, hanem Pestben népet hagyván, és hogy azok
ban az kastélokban is az Duna mellett, melyet Isten kezünk
ben adott, Pográni uramat alá bocsátván, úgy rendeltük, 
hogy azokban is népet rendeljen. Magunk az egész táborral 
holnap elindulunk. Holnap után Esztergám alá megyünk. 
Ott egynéhány nap késvén, el oszol az tábor. Én is nem kés
vén, az mint felül is meg írtam, főképen hozzád édes szivem, 
az után az jó borra, csak posta módon haza sietek. Az pisz
trángot mint én szerelmes lölkömtül nagy jó néven vettem. 
Adgya az Irgalmasságnak Ura és Istene. . .  írtam  liamar- 
sággal Buda alatt való táborban 13. Novembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

OOCLXXX.

1602. November 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Azt 
írtam vala hogy úgy mint mai napon innet az táborbul elin
dulunk, de néminemű dolgokért, főképen Pestnek elrende
léséért, el nem indulhatunk, hanem ismeg holnapra hagyánk. 
Adgya az Ur Isten .. .  írtam  hamarsággal Buda alatt való 
táborban 14. Novembris 1602.

Az te szerelmes társod, 
Thurzo György.
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CCCLXXXI.

11>02. November 16.

Küszönetemnek és magam ajánlásának u tán n a ... Mai 
napon hogy ide érkeztem Esztergám alá, adák meg édes szí
vem leveledet. Istennek hála, hogy jó egészségben vagy én 
édes szivem. Istennek hála, én is jó egészségben jutottam ide 
az táborban. Holnap, ha az Ur Isten egészséget ad, az egész 
táborral innét által megyünk az hídon. Ott végezvén arrul, 
mely útra bocsássák haza az fegyvereseket, és hogy az vár
megyéknek is kárt ne tegyenek, csak szekereken hozzád én 
tülkömhöz elsietek. Újvárban az nagy pestis miatt be nem 
merek menni. Lovaimat, szolgáimat az falukra rendelem. 
Az huros madarakat mint én szerelmes atyámfiáiul és én 
édes szívemtül, nagy jó néven vettem, és egészségedért el 
is költőm. Adgya az Irgalmasságnak Ura és Istene. . .  írtam  
Esztergám alatt való táborban 16. Novembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Préni István uramnak fiainak írtam választót, meg
írtam neki, hogy mikorban leszek otthon, hogy otthon talál
jam, azért írja, hogy az hideglelés miatt beteges. Az én le
velemet kérlek édes szivem add meg szolgájának. Szerelmes 
szivem, hogy elvégeztem vala ez levelem Írását, érkezék az 
hricsói ember az madarakkal és leveleddel. Hála legyen az 

Ur Istennek, hogy egészséged felől jó hirt Írsz. Az madara
kat; mint szerelmes lölkömtül, szeretettel és igen nagy jó né
ven vettem.
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CCCLXXXII.

1602. November 20.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utálnia. . .  Isten
nek hála, én ide mai napon érkeztem Újvárban nagy jó egész
ségben. Az pestis itt nincs annyira az mint írták. Talán az 
volt oka, hogy hirdették, hogy kívánták volna, hogy ide he 
nem jöttem volna, és az itt való állapatot meg nem tekintet
tem volna. Itt elrendelvén dolgaimat, és megtérvén Komá- 
rombul, az hova az fejedelemhez kelletik kiszágudnom, sem
mit nem késem, hanem hozzád én lölkömhöz felsietek. Adgya 
az Irgalmasságnak Ura és Istene, hogy ón édes szivem löl- 
köm, találhassalak nagy jó egészségben. Az minemű rabja- 
ink vannak ott Bicsén, kérlek édes lölköm, egytül megválva, 
az mint megírtam az porkoláboknak, küldgyék mind Léta
vára ököt, nem akarnám hogy az uj rabok az kiket felviszek 
czigánságot tanuljanak tűlök. Az ferdő-ház mellett való bo
tocskában ha valahogy kemenezét csinálhatnának, az fő-ra- 
bokért igen akarnám. Kérlek édes szivem, ha megcsinálhat- 
tyák, csak paraszt kályhákkal is csinálják meg, hogy készen 
találjam, mint én édes szivemttil lölkömtül és ez világon min
den gyönyörüségemtűl, nagy jó néven veszem. Ez után édes 
szivem ne levelemet hanem magamat várj magadhoz. Enged- 
gye az Ur Isten, hogy jó egészségben látván egymásunkat, 
vígan és szeretettel lehessek veled édes lölköm sok fáradsá- 
gim után. Amen. Istennek jó és szent gondviselésében ajánl- 
lak benneteket... írtam Újvárban 20. Novembris 1602.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.
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CC CLX X X III.
1603. Február 1.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...  Teg
nap előtt, úgy mint csütörtökön, érkeztem ide Prágában jó 
egészségben. Az nagy havak miatt az hegyekben, és Morvá- 
tul folyvást felfakadván az föld sok sár viz miatt, csak Isten 
tudgya minemü kinval, veszödéssel és nehezen jö ttem ; négy 
szekeres lovamat kellett elhagynom az útban, kiknek tudom 
hogy soha semmi hasznokot nem vehetem ez után. I tt  való 
létemben az íőtanácsokval tegnap nagyobb részre elég bősé
gesen szóltam, mindenik erősen biztat, hogy jó válaszom le
szen, ki ez napokban elválik, ha leszen-e vagy nem? I tt 
mintha ember uj Prágát látna, soha semmi nincs az régi 
rendtartásban, énnekem mindenből újonnan kell hozzá tanul
nom. Mátyás lierczeg urunkat itt értem, még egy ideig itt 
lsszen, azután az impériumban megyen. Az mi gyűlésünkben 
ki leszen fő, még nem végezték e l ; némelyek Maximilianus 
herczeget akarják, némelyek kedig az gréczi herczeget; ki le
szen, ezután megláttyuk. I tt  minden rettenetes drága, csak 
hogy az bor olcsó, mert tizenegy tallér akója, és az zabnak 
méczi egy tallér. Ha sokáig itt kezdnek késlelni, megürese
dik az erszény. Most én édes szívem lölköm, ezeket akarám 
értésedre adnom. Minthogy az lovasokban, az melyeket az 
paripákkal ide felküldtem volt, az beinek drága volta miatt 
haza kelleték küldenem, kérlek mint én szerelmes atyámfiát, 
ir te is énnekem egészséged felől, mert addig nem nyughatik 
szivem, az mig egészséged felől jó és örvendetes hírt nem 
hallhatok és érthetek. Adgya az Ur Isten . . . írtam  Prágá
ban 1. februarii Anno 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.
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CCCLXXXIV.

1603- Február ti.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Magam 
felől azt írhatom, hogy Istennek hála jó egészségben vagyok. 
Császárral szemben voltam, elég kegyelmesen ajánlotta ma
gát ő fölsége. Az titok tanácsok is minden jóval ajánlják 
magokat. Ma vagy holnap válaszom leszen irásimra és pro- 
positióimra. Jó-e az válasz, vagy nem, azt még nem tudom. 
Ha jó válaszom leszen semmit sem késem, hanem haza sie
tek. Adgya az Irgalmasságnak Ura és Istene, hogy jó sze
rencsés egészségben találhassalak benneteket. Azon mind
azonáltal nem kicsin bánatom vagyon, hogy mégis az mel
ledre nem jól érzed magadat, az mint Gyurcsánszky írja. 
Sógor uramhoz Czobor Mihályhoz császár ő fölsége igen 
nagy kegyelmességgel mutatta magát. H a itt akart volna ő 
kegyelme maradni, mindgyárast komornikává tette volna 
császár; de ez után sem marad hátra, csak éltesse az Ur 
Isten ő kegyelmét. Most én édes szivem lölköm, nem lévén 
egyebrül az mirül Írják. . .  írtam  Prágában 6. Fcbruárii 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

c cc L X X x y .
1603. Február 13.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Én 
Istennek hála, jó egészségben vagyok, csak hogy Prágában 
való létemet eluntam, költségemet azouképen, de hiszem
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Istent, hogy immár ez héten kiment Isten belőle, és válaszom 
lévén, én is hozzád, mint én szerelmes társomhoz és szivem
hez lölkümhöz, elmehetek, és onnét veled egyetemben, ha az 
ü r  Isten annyi egészséged ad, Pozsonban az gyűlésre elme
hetünk. Adgya az Irgalmasságnak Ura és Istene, hogy lát
hassak egymást vígan ős jó egészségben.

Mátyás herczeg még itt vagyon, ő is elunta az itt való 
lakást; azbül ítélheted édes szivem, hogy császárnak öcscser
lévén, mégsem lehet válasza, hanem itt tartóztattyák. Énne
kem kedig, hogy ez ideig válaszom nem lehetett, nem csoda. 
Bizony édes lölköm, csak alig várom hogy láthassalak; ha le
hetne nem mennék, hanem repülnék, de az mint fölül is meg- 
irám, elhittem, hogy ez héten megmenekeszem ez prágai tem- 
leczből. —· Tegnap mind az egész titok-tanácsok nálam vol
tak ebéden. Most immár nem lévén egyebriil az mirül Ír
jak . . . írtam  Prágában 13. Februarii 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLXXXYI.

1603. —

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Sze
relmes lölköm, értem Stupiczkitül, hogy még is ágyadban 
fekszel. Bizony azt reménylettem, hogy vígan haza menvén, 
téged is jó egészségben talállak, és nyájaskodván mint löl- 
kömvel veled fáradságomat elfelejtem ; de én édes szivem, 
nagy bánattal értettem még is erőtelen voltodat, és beteges 
állapotodat. De minthogy egy test és egy vér vagyok veled, 
az Ur Isten is azt akarta, hogy ha te beteges állapottal
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vagy, én is az szerint legyek. Holott egészséggel Prágából 
eljővén, tegnapi éjjel oly fájdalom, sőt köszvénnek mondhat- 
tyuk, esek lábamban úgy mint az isbékban, hogy magam 
ingyen sem járhattam, de azzal édes 1 ölköm nem gondolván, 
még is hozzád siettem. Ma ismég gonosz szerencsémre egy 
vízben úgy dőltének, hogy, ha az Ur Isten nem oltalmazott 
volna mind magamnak s mind az többinek szerencsén volt 
dolgok, az kik abban az szekérben ültének. Az mennyire az 
lábam meggyógyult volt, az ez döltéssel ismég megbántód- 
ván, hogy ne fájna, bizony fáj, de hogy valami más nyavalám 
történt volna, az Istennek hála nem; kit, lia az Ú risten  
egészséget ad, holnap estvére magad is édes lölköm meg 
látsz, akármely későn érkezem is vacsorára. Adgya Isten 
hogy te, is én édes szivem, engem jobb egészségben, én is té
ged azonképpen jobban, hogy nem mint értem, láthassalak. 
Az fejedelem hadnagyának ott alatt édes lölköm vettess jó 
ágyakat, szépen tisztítsák meg, hogy tiszta és meleg legyen. 
Adgya az Jézus Christus hogy egy, kettő, három, négy cso- 
kolással láthassuk egymást jó egészségben. Ex Szólna, ma 
szombaton Anno 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Ha későn érkezném, küldgyenek édes szivem elémbe 
paraszt ember lovasokat fáklyákkal, mert az beszterczei hí
don megyek, és onnét az predmérire, nem örömest dőlnék 
úgy mint ma.
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CCCLXXXVII. 

i eos. Augusztus 26.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Hála 
legyen az Ur Istennek, édes lölköm, én jó egészségben va
gyok, az lábaimon való sebek is immár jobban vannak. Hí
rem most semmi oly nincsen az kit méltó volna megírnom. 
Bánffy György uram öcsém tegnap érkezék ide, az menyegző
ben volt Dersffy Ferenczczel. Öcsémtől Zrini Miklóstul ho
zott levelet; minthogy tefelőled is ir, az levelet édes lölköm in 
specie oda küldöttem. Mit hallott felőled azt nem tudom, ha
nemha azt hallotta volna, hogy ismég uj vendéggel áldott 
volna meg Isten, úgymint reménséggel ; de nem vélem hogy 
jó postája volt ő kegyelmének. írását gondolom hogy nehezen 
olvashatod meg. Komám uramtul Dersffy Miklóstul hoztak 
mai napon egy levelet, hogy az köszvény miatt igen gonoszul 
volna, tudom hogy asszonyomnak anyámnak is megírta. Az 
Ur Isten gyógyítsa meg ő kegyelmét . . .  írtam  liamarsággal 
sok dolgaim közt (Ujvártt) 26. Augusti 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLXXXVIII.

1603. Augusztus 23.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Noha 
csak tegnapi napon is Írtam, mindazonáltal te hozzád én szi
vemhez való szeretetem arra készerit; hogy gyakorta Írjak. 
Most azért az magam egészsége felől azt írhatom, hogy, di-
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csörtessék az Ur Isten, jó egészségben vagyok. Az lábaimon 
való sebeknek is gyógyulásukat reményiem. Dulo Gergely 
uram komám küldvén dinnyéket, nem akarván édes szivem 
nálad nélkül elköltenem, im küldtem azért negyvennégyet. 
Adgya az Ur Isten egészségben elkeltened őket, mindazok
kal az kiknek küldesz bennek. Uj hírem most semmi oly nin
csen. Asszonyom anyámnak kérlek mondd édes lölköm én 
szómval tiszta szivbül való fiúi szolgálatomat, és hogy az 
magatok egészsége felől gyakorta irj énnekem, felette igen 
kérlek, mint szerelmes atyámfiát. Az öszvérest se késleljed 
ott fen sokáig, hanem mind az kosarakkal egyetemben bo
csásd ismég vissza ; mert az öszvérek is majd az táborban 
szükségesek lesznek. Ezeknek utánna .. .  Ujváratt 28. Au
gusti 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCLXXX1X.

1603. fSzeptember ÍO.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...........
Akarám én édes szivem értésedre adnom, hogy én ide Dre,to
rnára érkezvén, oly nagy szélvész támada, hogy ingyen to
vább sem mehettünk, hanem ki kellett az szálrul költöznünk, 
és paraszt ember lovain Ujhelig vontatnunk. Miulta szálon 
járok, még soha egyszer ez nem történt vala rajtam. Hamar 
akarván járnom, az nagy szól miatt igy kelleték elkésnem. 
De Isten akarattya ellen nem tehetünk. Szerelmes én édes 
szivem, immár Isten segítségéből Újvárban elmenvén, kér
lek azon mint lölkömet, hogy én utánnam sokat netörődgyél.
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Azon Isten az ki ez ideig gondomat viselte, kegyelmesen 
megadgya, hogy megjüvén, nagy örömmel megláttyuk ismég 
egymást. . .  írtam  Dretomán 10. Septembris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCXC.
1603. Szeptember 12.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Édes 
szivem. Az nagy szelek és árvíz miatt elég vesződéssel jü- 
liettem alá vizen Galgóczig, itt evén tegnap ebédet, úgy jüt- 
tem liamarsággal ide Újvárban, és estve felé érkeztem ide, 
Istennek bála jó egészségben, lábaimtul megválva, kik bizony 
nem igen jól vannak az sütés miatt. Ma küldtem az pesti 
borbélért Komáromban, talán Isten után használhat. I t t  édes 
lölköm számtalan sok levelet találtam. Az táborban is hív
nak liamarsággal ; minthogy az ellenség is elközelget, én 
ellentartó nem lennék az elmenetelben, csak az fizetés meg
érkeznék, de gondolom, hogy azzal sem késnek immár, hanem 
elérkeznek, az mint bizonyosan írják Prágábul. Most én édes 
lölköm nem lévén egyebrül az mirül ír ja k ... Datum Újvárait 
12. Septembris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Gróf Thurzo György levelei. II. 6
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CCCXCI.

1603. Szeptember 20.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Sze
relmes én édes lölköm. Egészségem állapottya felöl egyebet 
nem irhatok, hanem hogy Istennek hála jó egészségben va
gyok. Az lábaim, noha, még az sebek be nem gyógyultanak, 
de azokat is meggyógyittya az jó Isten. Az mi táborunk felől 
kedig én édes szivem szerelmes lölköm azt írhatom, hogy 
még ezideig el nem érhettem őkőt. Ma Pesten alul ment, és 
ott egy mélföldön Pesten alul szállnak táborban ; azon van
nak, hogy az élést be ne eresztenék Budára, kit ha véghez 
adna az Ur Isten vinnünk, Budának megvételéből is jó re
ménységünk lehetne. Az mi táborunk, Istennek hála, igen 
szép tábor, és sok jó vitéz ember vagyon benne, és napon
kint mind szaporodik. Ma is másfél ezer fegyveres megyen az 
táborban és három ezer német gyalog, én is leszek közel há
rom ezeren. Az Ur Isten áldgya meg minden jó igyekezetün
ket, úgy hogy jó véggel és jó szerencsésen járhassunk. Kér
lek édes szerelmes szivem te is irj énnekem gyakorlatosság
gal... írtam  Vácz mellett való táborban 20. Septembris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

CCCXCII.

1603. Szeptember 24.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . . 
Tegnap előtt, vettem az Káposztás-Megyeiméi való felső tá
borban az te leveledet, melyet bizony nagy örvendetes szív
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vei olvastam, értvén liogy jó egészségben vagy gyermekink
kel egyetemben. Adgya az Ur Isten, hogy ezután is hasonló 
jó és kedves hirt Írhass énnekem egészségiek felől, melyben 
hogy meg is tartson az jó Isten benneteket, és minden lelki 
és testi javaival meg is áldgyon, tiszta szívbül kívánom. Hála 
legyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok, mióta az 
pesti borbél bánik velem az lábaimon való sebek is immár 
jobbadán vannak. Az mint édes lölköin megírtam vala, en
gem az táborban hivatott vala Marsaik urain nagy sietség
gel, sőt Mátyás lierczeg urunk is keményen parancsolta hogy 
elsiessek, minthogy az ellenséggel az mi táborunk meg akarna 
vilii. En bizony elég sietséggel mentem vala mennél többed 
magammal lehetett. Az táborban érkezvén, úgymint az fölső
ben, Marsaik uram az második táborban liivata, mely Budán 
alul vagyon, és jelente hogy az ellenséggel való megvívásá
ban módgya nem volna, hanem hogy bizonyos számú katoná
kat ott hagyván, én vissza jöhetek, és az mikor megfizetnek, 
úgy menjek osztán az táborban. Én is az vármegyék lovasá
val egyetemben ezerhatszáz lovasnál többet hagytam az tá
borban és kétszáz gyalogot, én magam az újváriakkal ma 
érkeztem ide Újvárra jó egészségben. Az végbelieket is Eor- 
gácli Zsigmond úrral haza bocsáttam. Immár várjuk az fize
tést, mely mihent érkezik ismeg sietvén az táborban kelletik 
mennem. így fárasztott boában alá az jó Marsaik. Több 
hasznom nem lett ott való létemben, hanem hogy az alsó tá
borban megyen volt kétszáz puskás lovasom gróf Sulczczal, 
az budai lovas és jancsár kiütöttenek volt reájok az Dunárul, 
melyekre reájok meuvéu az vármegyékből kiszedett puskás 
lovasim úgy mint kétszázan, megfutamították az törököt és 
sokat vágtak le berniek, fő-törököket is fogdostunk, nagyobb 
része az jancsárnak az Dunában vesztek, kiért legyen áldott 
az Urnák az ő szent neve. Az török volt egygyel mással 
400. Az ellenség immár felérkezett Buda felé, és napon
ként többen-többen gyülekezik. Az mi táborunk azonképen

6*
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többül, de az ellenséget nem kevesnek mondgyák lenni; de 
mindazoknál erősb az mi Istenünk az ki nem hadgya az ő 
benne bízó híveit, és megrontja, megszégyeníti az ellenséget. 
Szerelmes én édes lölköm, az kétezer forint felől mit vég- 
zesz komámmal Dersffy Miklós urammal, kérlek add értésemre. 
Minthogy lllésházy uram talám inegjün Prágábúl, örömest 
téríteném ő kegyelmének. Most egyébről nem lévén az miről 
ír ja k ... írtam Ujvárott 24. Septembris Anno 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

eccxciii.
1603. Szeptember 25.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna... Hála 
legyen az Ur Istennek én jó egészségben vagyok, az lábaim 
is, legyen dicséretes az ő szent neve, mind naponként jobban 
vannak. Az mely gyümölcsöt küldöttem, hogy jó néven vet
ted, édes szivem, akarom és örülöm. Most is az minemű birs
almának szerét tehettem im küldöttem. Az III· Isten adgya 
édes lölköm jó egészségben elköltened. Az minemü dinnyét 
és halat küldöttéi édes lölköm, köszönöm, mint én szerelmes 
lölkömnek. Noha nem az kertben termett, és nem oly sárga 
mint az itt való, mindazonáltal ez fejér két dinnye bizony 
kedvesb énnálam itt való kétszáz sárga dinnyénél, ha mind 
nádméznél édesebbek volnának is. Adgya az Ur Isten, hogy 
sok esztendeig küldhess énnekem nagy jó egészségben mind 
hasonló dinnyéket s mind halakat. Scntist édes szivem mint
hogy alá nem küldhették,' és maga is nem vetvén, alá nem 
jüketett, ha bevet, adgyanak két állatot melléje és küldgyék
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alii,.az hársfa 70. deszkával egyetemben. Az jámboroknak 
munkájokat Inában ne liadgyák, liánéin megfizessétek szé
pen őköt; akárhon is pénzért örömest mielhetnek az jámbo
rok. Az vajat Vajda Kristófné asszonyomnak megadattam... 
írtam Újvárat 25. Septembris Anno 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCXCIV.

1603. Szeptember 27.

Köszönetemuek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes én édes lölköm. Noha csak tegnap is írtam, de ez el
múlt éjjel veled lölkömvel álmodván, nem tűrhetem, hanem 
módom leven az level elküldésben, nem akarám Kencsy ura
mat hozzád én szivemhez levelem nélkül bocsátanom, kérvén 
azon, hogy az te én hozzám való szeretetedért írj énnekem 
egészséged felől, hogy értvén jó egészségedet, hálát adván az 
Ur Istennek, tiszta szivbül örülhessek rajta. Hírem rósz sem
mi oly nincsen egyéb, hanem két csatám érkezék, az egyik 
tíz törököt hozott és tizenöt paripát, az másik négy törököt 
hozott. Adgya az Ur Isten, hogy ezután is az keresztyének 
győzedelmesek lehessenek, cs jó szerencsével járhassanak... 
írtam  Ujváratt 27. Septembris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.
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o c c x o v .
1603. Szeptember 26.

Köszönetcmiiek és magam ajánlásának utálnia . . . .  Az 
mi táborunk felől most semmi olyast nem irhatok. Az tőlük 
azon volna, hogy hidat csinálván az Dunán által, az mi tábo
runkra reá menvén, megliarczolna vele, kit ha véghez viszen 
is, és az hidat megcsinálja, kétség nélkül elhittem, hogy az 
Ur Isten megszégyeníti őköt, noha még az szereeseneket is 
reánk hozták. Nagyobb része mezítelenek és egy eb szerszá
mok nincsen parittyánál. Hiszem Istent hogy eljővén az de
rék, még az subát is magokra vennék, ha kaphatnák, és noha 
parittyával jüttek reánk, de nem lévén Isten velek, nem 
leszen oly hasznos az mint szent Dávidnak Góliát ellen. 
Kérlek én édes szivem lölköm írj te is énnekem egészséged 
felől. . .  Irtani Újvárait 28. Septembris Anno 1603.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

Azt is írhatom, hogy ismég egy csatám érkezett. Isten
nek hála, tizenkét törököt hozának. Hoztak egy szerecsen- 
parittyát is, azt az herczegnek küldém fel ina Bécsben.

CCCXOVL

1603. Szeptember 30.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna__ Hogy
komám uramtul az kétezer forintot megszerzetted, és ő 
gyelme is megadta, az jóakaratot ő kegyelmének, mint sze-
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rcimes komám uramnak megszolgálom, teneked kedig én édes 
szerelmes szivem lölköm köszönöm, és fáradságodat igen 
nagy jó néven vettem. Táborunk felől ugyan csak azont Ír
hatom édes szivem, az kit tegnap írtam. Ha mi oly hírem le
szen mingyárast megírom. Az mikor Illésliázy uramnak 
megakarod lölköm az pénzt küldeni Gyurcsánszky által, én 
szómmal ő kegyelmének erősen megköszönje, hogy kéré
semre pénzét szükségem korán meg nem tartotta tülem ő ke
gyelme. Valamibül ismég parancsol ő kegyelme én is örömest 
szolgálok ő kegyelmének. Az én kötéslevelemet kedig hozza 
meg Gyurcsánszky. Komám uramnak szóló levelemet, kérlek 
édes szivem, küld meg ő kegyelmének. Ezeknekutánna. . .  Da
tum Újvárait 30. Septembris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Post scripta. Immár megírtam vala ezt az én levele
met, hogy érkezők az lengyel az paripával. Istennek hála 
édes szivem hogy jó egészségben vagytok. Az Ur Isten ad- 
gya, hogy ezután is hasonló jó hirt Írhass. Az ágy-melegítő
nél te magad édes szivem kedvesb volnál, de az Ur Isten 
megadgya azt is, hogy egymást jó egészségben látván, együtt 
is nyughatunk nagy jó egészségben, kit engedgyen szent ne
vének dicséretéért. Amen. Amen. Édes szivem, ha az len
gyel oda megyen, ott ne késlelvén, mennyen haza az jámbor.

OCCXCVII.

1603. Október 4.

Köszönctemnek és magam ajánlásának átánna. . .  Löl- 
köm, az minemű betegeskedésed irod, nem egyébnek ítélhe
tem arénánál, azért talám jó volna azzal az orvossággal él
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ned édes lölköm, az melyre az pesti borbély tanított volt. Az 
törődést is adgya az Ur Isten jó egészségedre és használa- 
todra, asszonyommal leányomval és az aprókval egyetemben. 
Édes szivem, én is jó égészégben vagyok; az lábaim immár 
annyira vannak, hogy lóra, paripára ülvén, immár az mezőn 
is szabadon járhatok. Csak az fizetést hozná cl az Isten, én 
sem késném, hanem elsietnék az táborban. 0  maga az fejede
lem írja, hogy az fizetést megvárjam. Csatáim Istennek hála 
még ez ideig jó szerencsével jártának, tegnap is tizenöt tö
rököt, lovakat, öszvéreket, és barmot is hoztanak ; de Boxa 
Mátét bocsátám volt csatára, magokkal elegyedvén együvé 
nem úgy jártak az mint hattam volt, roszul is vették hasz
nát, megverték ököt. Az én szolgáimban Sziidi dános és 
Macskássi Ferencz vesztenek oda és az vén trombitásom, 
ezeknek kívüle Verebéli János váczi katona és egy Csik 
Balás esztergami vajda vesztenek el szegínyek. Lovász, lovas
legény mintegy 28. így járnak azok, az kik úgy nem jár
nak, az mint nekik hadgyák, és szót nem fogadnak. Az l ír  
Isten ez után ez kárunkat fordítsa szerencsés győzedclemre. 
Az mi táborunk felől most semmi ollyast nem irhatok. Ko
mám uramnak szóló levelemet kérlek én édes szivem, küld 
meg, és az én bizodalmas asszonyomnak anyámnak én szólo
vai mondd sok szolgálatomat. Az halászatot az mi illeti, im 
értem édes lölköm, hogy haszon kívül lialásztanak. Csak ért
sem mely udvarbiró idejében halasították meg az tókot, én 
kárt nem akarok vallanom, hanem azt akarom, hogy jövedel
mem helén maradgyon, kirül Gyurcsánszkynak is irtain. Kér
lek én édes szivem lölköm irj gyakorlatossággal. . .  írtam 
Újvárait 4. Octobris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

Édes lölköm, most egyéb gyümölcsöt nem küldhettem, 
hanem im valami kevés birsalmát küldtem.
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OCCXCVIII.

Ih'0.1. Október 5.

Köszönetemuck és magam ajánlásának titánná.. .  Az 
mi táborunk Ibiül azt Írhatom, hogy mind az két fél nagy 
csendességben és békességben vannak. Az Tatárok egyben- 
veszvén az Törökökkel, mind az két félben sok elhulott, és az 
Tatárok rabolván az Török birodalmában, úgy mentek hazá
inkban. Az Γι· Isten ezután is hasonló zűrzavart támaszszon 
közikben, és szégyenitse meg őköt szent fiáért igy. Az mi tá
borunk együtt lévén, ez esztendőben hiszem Istent, hogy nem 
kelletik félnünk sem rablástól sem kedig vár-szállástul. Az 
én gyalogún. Istennek hála, jó jártának. jSíyólcz öreg hajókat 
és két sajkát vertének fel, úgy mint az törökét. Ma boseátok 
ismeg két csatát, adgyon Isten jó szerencsét nekik. Magam
nak immár az táborban kölletik mennem, minthogy ez . . .  az 
fizetéssel megérkeznek Komáromban, az mint írjak; ha is
meg valahogy az n ap i... el nem mulatnak. Ha valahogy 
az táborban ez esztendőben nem kelletnék mennem ez .. .  
megírván, ha egészséged szenvedné. Kérlek édes lölköm, ird 
meg énnekem, ha el jiihetnél-e Semptére az öcsém várában, 
úgy hogy ha érteném erre való akaratodat, és ha nem szánod 
értem való fáradságodat, én ezután megírnám, mikorra kel
lene Semptére jönnöd. En is édes szivem innét elmenvén 
hozzád, két vagy három nap együtt lévén, ismeg Isten segít
ségétől haza bocsáthatnálak. Ez csak magadnál lévén, mi 
akaratod, kérlek ön édes szivem lölköm add értésemre. Mi 
tagadás benne, tudgya az Isten, hogy úgy tetszik, mintha 
immár egy egész esztendeje volna, hogy nem láttalak. Csak 
alig várnám, hogy az Hr Isten azt adná, hogy láthatnálak 
nagy jó egészségben... írtam  Újvárait 5. CUtobris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.
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Csak értsem édes szívem az ide alá j»vésődben akara
todat, én megírom osztón ka kelletik-e alá jünnöd, és ha mó
dunk leszen benne, és mikor, az egymással való szembenlé- 
telre, úgy hogy jó móddal cselekedvén, az emberek szavától 
is megójuk magunkat.*)

CCCXCIX.

1603. Október 7.

Köszönctemnek és magam ajánlásának után n a . . .  Di
csértessék az Ur Isten, én jó egészségben vagyok. Az lábai
mon való sebek is minden napon jobban vannak. Hiszem Is
tent, hogy immár azbul is meggógyit és megvigasztal ő szent 
felsége; most is minden nap lóra ülvén, dolgaimhoz láthatok. 
Minthogy kedig azon vagyon az mi táborunk, hogy Isten se
gítsége velünk lévén az ellenséggel megvíunk, holott annél- 
kül is az ellenség az elébbeni veszedelme miatt és az tatárok
nak tülök (való) elmenetelek miatt nem kicsin félelemben és 
rémülésben vannak, és naponként táboruk kissebbedvén: 
nincs kétségünk az mi Istenünkben, hogy megszégyeníti ál
talunk őköt. Immár csak az felföldi, úgy mint Kassa tájárul 
való vitézlő népet várjuk, melyeket miként értem, hogy az mi 
táborunkhoz elküzelgetnek, én is — mennél többed magam
mal elmehetek — innét az táborban megyek. Az Ur Isten 
szent fiaért áldgya meg és szerencséltesse minden igyekeze
tünket. Az én hajdúim ismeg, hála legyen az Ur Istennek, jó 
szerencsésen jártának, holott kétezer lovas törökre találván, 
és azokval megvíván, sokat hullattanak el az ellenségben. 
Egy német urat is Chernemell nevűt, mely Fejérváratt ve
szett volt el tavaly, megszabadítottanak, és török császár le
veleit, azonképen az portán való vezérekét és passákét ellioz-

*) A levél egy része, a papir szakadozottsága miatt, olvasliatlan,
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ták, és jó nyolcz törököt hoztanak, kiért legyen áldott az Ur
nák az ő szent neve. Az liarczon az hajdúságban nyolcznál 
több el nem veszett; de az nyereség igy jár, kevés kár nélkül 
nem lebet. Egyebet én édes szivem lölköm most táborunk 
felől nem tudok mit Írnom. Adgya Isten, hogy ezután is min
den jó és kedves híreket Írhassak. Az otthon való gazdálko
dásnak állapattyát Isten után reád én lölköm bíztam, és ké
rem az én Istenemet, hogy megtartván jó egészségben sokáig, 
áldgyon meg minden lölki és testi jovaival, és engedgye szent 
fiáért az Jézus Krisztusért, hogy láthassuk egymást vígan, 
szeretettel és nagy jó egészségben. Amen. Minthogy kedig 
az táborban kelletik mennem, lia az Ur Isten megtart, ott 
sokat nem késhetem, mert az fizetésért ismeg vissza kelletik 
az táborbúi jünnöm, mely mikor érkezik el Bécsbűl, magam 
sem tudom, mert csak naprúl napra halogatják. Akkor meg
írom osztán édes szivem, megláttyuk és az üdő is megtanít, 
az hozzám való alájüveteledben, édes lölköm, mi módunk le- 
szeu ; addig azért édes szivem várakodnunk kelletik . . . í r 
tam Újvárait 7. Octobris Anno 1603.

Az te szerelmes urad, 
Tburzo György.

CCCC.

1603. Október 11.

Köszönetemnck és magam ajánlásának utánna . . . Én 
édes szivem lölköm, akarám értésedre adnom, hogy én teg
napi napon elindulván, ma érkeztem ide az Garam-torokhoz 
jó egészségben. Ma Marost szállók, holnap Váczhoz, onnét 
az táborban megyek. Valami lovas hajdúkat bocsáttam volt
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csatára, csak Isten tudgya lionnét valók találkozván mellé
jek, mód nélkül jártának. Felverte az ellenség őköt. Meny
nyien vesztenek szegínyek, még nem tudhattyuk. Szegény 
Berkeszy Gergely is nem nyugliatván, cl ment az hajdúkkal, 
és legutóbb őtet fogták el szegínyt. Az mely szolgája és lova 
maradott, im azt haza küldöttem. Feleségének és gyermeki
nek elég keserves hir leszen; de úgy kell lenni mint Isten 
akarja. Nem akarám azért én édes szivem az szegín legínt 
hozzád lölkömhöz levelem nélkül bocsátanom. Az frigyet 
vátig és választig tractálják. Ez estve érkezett egy török kö
vet Esztergomba, az ki az frigy felül jütt, edgyütt ettem va
csorát velek. Véghez megyen-c az békesség, vagy nem, — 
csak Isten tudgya. Kérlek én édes szivem lölköm irj te is 
gyakorlatossággal énnekem egészséged felől. . .  Datum lia- 
marsággal az Garam toroknál 11. Octobris 1G03.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

CCCCI.

1603. Október 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
mi táborunknak állapottya felől azt Írhatom, hogy által akar
ván az mieink az hidat az ellenségre csinálni, sánczot csinál- 
tattanak volt ott, az bon az hídnak az végit akarták által 
vetni, és az én alattam való ország-gyalogját, Nádazdy ura
mét és Kolonits uramét, vetették oda az sáncz hányásra, és 
az sánczban való léteire voltak mintegy batszázan. Az kikre 
az egész török császár hada reájok menvén, csak az Isten 
oltalmazta Kolonits uramat is, hogy oda nem veszett, az
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gyalogokban kodig vesztek szegínyekben háromszáz fele, mint
hogy meg nem segítették szegínyeket. így vesztették őket 
szegínyeket mód nélkül. Anélkül is kevés az magyar nemzet
ség, igy hamarább elfogynak, ha mind igy kezdenek csele
kedni. Én is holnap, az Ur Isten velem lévén, be megyek az 
táborban, minthogy humarsággal hivatnak is. Engedgye az 
ITr Isten hogy én édes szivem lölköm ez után jobb és kedves 
híreket írhassak. Ezeknek utánna . . . írtam  Yáczott 14. 
Octobris 1603.

Az te szerelmes urad, 

Thurzo György.

CCCCII.

1603. Október 19.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Sze
relmes én édes szivem lölköm. Sok számtalan dolgaim és 
foglalatosságaim miatt sokat nem irhatok, hanem én édes 
szivem magam felől azt írhatom, hogy Istennek hála jó egész
ségben vagyok, és az sütések is immár meggyógyulnak. Men
tünk vala szerencsét próbálni Nádazdy és Kolonits uramék- 
kal, voltunk mintegy másfélezer lóval, ez elmúlt pénteken, 
de az török cinem jüve, mert az Kolonits uram kozáki kö
zül, az ki tatár volt beszökött az törökökhöz, és megmondta 
ott való létünket. Ha mindenestül az török tábor reánk fele- 
sedott volna, Isten tudgya csak mint jártunk volna, de az 
Ur Isten mindnyájunkat mégis békével elhoza. Ma ismeg az 
török tábor az elébbi helébül megindulván, Szent-Gellért he
gye között és Buda között szállott táborban; mint leszen
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ez után dolgunk, az Ur Isten és az idő megmutattya. Ad- 
gya az irgalmasságnak ura és Istene . . . Datum in castris 
in insula Vaciensi positis 19. Octobris 1603.

Az to szerelmes urad, 
Tliurzo György.

CCOCIII.

1603. Október 20.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Az 
mi táborunk állapattya felől édes lölköm egyebet nem irha
tok, hanem hogy az ellenség az előbbi beiből megindulván 
táborát az Kelen földére, úgymint Buda és Szent-Gellért 
között szállította. Onnét hova legyen szándékja, azt nem 
tudom. Engemet Szent-Eudrédhez szállítanak ma táborban, 
minthogy ott csinálták az hidat által, és egy erősséget is csi- 
náltanak. Azt féltik, hogy az ellenség reá menyén valahogy 
azt meg ne vegye, és az hidat, ki nem jó volna, tőlünk el ne 
szakaszsza. Mint és hogy leszen ez után dolgunk, onnét is én 
édes lölköm megírom. Most én édes szivem, nem lévén egyéb
ről az miről írjak . . . írtam  az váczi szigetben való tábor
ban 20. Octobris Anno 1603.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

P. S. Immár megírtam vala ezt az levelemet, hogy én 
édes lölköm második leveled is érkezők. Isten fogadgya én 
édes szivem, hogy abbul is kedvemet nem szeged, hanem gya
korta Írsz énnekem. Az Kagy Miklós komám kárát bánom 
s mind szánom, nem jó az kegyetlenség, nem használ ember
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vele. Frivaldszkyt, én édes lölköm, bátor bocsássd el jó kezes
ségre, de lia addig adósságát mind pénzből s mind vetésbül 
meg nem fizeti még Isten haza viszem bizonyos legyen benne, 
hogy akasztófával fizet. Az halászatbul való káromat es lássa 
Gyurcsánszky kinek kell megfizetni, mert én kárt nem aka
rok vallanom. Az törődést adgya az l lr  Isten édes lölköm 
egészségedre, és engedgye ő szent felsége, hogy sokáig lehess 
én velem egyetemben nagy jó egészségben.

CCCCIV.
1603. Október 22.

Köszönctemnek és magam ajánlásának n tánna.. .  ITj 
hirt innet egyebet nem irhatok, hanem hogy az szécseniek 
ma egy főrabot csauszt hozának, de minthogy nem csak ma
gok voltának, kétszáz harminczkét forintot attam éi’ette, de 
ha élhetünk, úgy veszem eszemben, hogy nem leszen káros. 
Sok leveleket találtának nála, az melyeket az második tá
borban Marsaiknak küldöttem. Az török felette igen oltal
mazza magát, úgy annyira, hogy az csaták inkább mind Imá
ban járnak. Az miben leszen végi táborunknak, és ez eszten
dőben való hadakozásunknak, azt senki egyéb nem tudgya 
az egy Istennél. Ha mi oly hírem leszen, mindgyárast én édes 
szivem értésedre adom. . .  írtam  Szent-Endréd mellett való 
táborban 22. Octobris 1603.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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ccccv.
1603. Október 23.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
mi táborunk felől egyebet nem irkátok, hanem hogy az mint 
veszem eszemben, ez az mostani hadakozásunk csak ebben 
kezd elmúlni, holott az török túl az Dunán vagyon elég erős 
helyen, és mi innet; sem az ellenségnek nincsen módgya, hogy 
jó alkalmatossággal reánk jöhessen, azonképen minekünk 
sincsen módunk, hogy vélek megvíhassunk. Hirdetik, hogy 
hidat akarna által csinálni reánk, az mint ez elmúlt éjjel is 
hoztak vala hírül, hogy immár csinálják az hidat, de noha 
semmi nem volt az hírben, mindazonáltal csak vigyázásban 
aluvás nélkül mulatánk el ez elmúlt éjeit. Nem is tarthat 
immár sokáig az tábor, mert az ő kalendárium szerint, Szcnt- 
Demeter napja, mához tizennégy nap; tovább immár annál 
az török sem késhet, és minekünk is el kelletik őszülnünk. 
Mely időt hogy az Ur Isten adgyou veled egyetemben édes 
lölköm jó egészségben érnünk, úgy hogy egymást láthassuk 
jó egészségben, az Ur Istent, tiszta szivbül könyörögvén ő 
szent felségének, kérem, kit hiszek hogy meg is ad ü szent 
fölsége szent fiáért. Forgách Sigmond urnák sógoromnak ma 
ebéd felett gonosz hirt liozának, kis leányát kivette az Ur 
Isten ez világiul. Elég bánatos és szomorú szívvel menne cl 
ma innet tűlem az táborbul. Most immár.. .  írtam  Szent- 
Endrédnél való táborban 23. Octobris későn estve 1603.

Az te szerelmes urad,
Tlnirzo György.

I
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CCCCYI.

1603. Október 26.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Ma
gam egészsége felől én édes lölköm azt Írhatom, hogy egész
ségben vagyok. Tegnap menteni volt szerencse próbálni, 
Nádazdy és Kolonicli uramékkal; hála legyen az Ur Isten
nek jó szerencsével jártunk. Hetven eleven törököt, és sok 
öszvért, lovat hoztunk; adgyon az Ur Isten ezután is jó sze
rencséket szent fiáért. Az rabok és az pribékek azt beszéllik, 
hogy az török táborában immár itt nem késik, hanem Székes- 
fejérvár felé megyén; mit akar míclni uttyában, rabolni, 
avagy Palotát, Veszprémet meg akarja-e szállani ? azt nem 
tudhattyuk. H a az ellenség erős helyen nem volna, és módunk 
volna az általmenetelben, ezeket az Ur Isten magok romlá
sára hozta volna, de hogy selion semmi kárt nem tehettek ez 
esztendőben országunkban, az is nem kevés jovára és hasz
nára vagyon országunknak és az kerosztyénségnek. Préni 
Istvánná leányom ir egy levelet, melyet édes szivem mostan 
megküldöttem, énnekem is azt írja, hogy igen beteges állapat- 
tal vagyon. Az Ur Isten gyógyítsa meg.

Berkeszyt szegínyt sebesen fogták volt el, levágták; 
azt immár nem kelletik feleségének és gyermekinek szegí
nyeknek ide ki várni, vagy szabadulását remélleni.

Én édes szerelmes szivem, lölköm, ez világon minden 
gyönyörűségem és örömem, az sajtokat melyeket küldtél 
felette igen köszönöm, és tűled mint szivemtől nagy jó néven 
vettem. Az madarakat ide nem hozhatták, mert megvesztek, 
az jóakaratot mindazonáltal abbúl is igen köszönöm. Innét 
nem tudok löllcem mit küldenem, hanem az U r Isten immár 
hamar az hadat lcszállittya, és magamat magadnak viszem 
én édes szerelmes atyámfia. Adgya az irgalmasságnak ura

7Gróf Thurzo György levelei. II.
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és Istene, hogy láthassuk egymást hamar való napon nagy jó 
egészségben. Ezeknek utánna.. .  írtam  Szent-Endrédnél való 
táborban 26. Octobris 1603.

Az te szerelmes urad,

Thurzo György.
Ozobor Orzsébet.

Édes lölköm. Azt is írhatom, hogy mint császáriul s 
mind az herczegtül eléggé búcsúzom, erősen tartóztatnak ők 
is levelek által, de én most is egyátaljában megírtam, hogy 
tovább nem maradhatok.

CCCCVII.

1G03. November 3.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna... Hála 
legyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok. Az mint 
kedig minapiban megírtam vala, engem ő felsége nagy ke
mény parancsolattal ide Bécsben hivatott vala, az miért hi
vatott kedig, holnap leszen tanácsunk felőle. Az többi között 
az Illésházy uram dolga leszen, császár urunk ő felsége ide 
bocsátotta reánk, úgymint az magyar tanácsra, az dolgot. 
Mint és hogy leszen dolga szegínynek, megírom mindgyárast. 
Mátyás herczeg urunknak ő fölségének én az Írást és bucsu- 
zásomat ma beattam. Mi válaszom leszen felőle, az idő meg- 
mutattya. Én mindenképen azon volnék, hogy az jó tiszttől 
megmenekedgyem. Éem is lehetséges, hogy ilyképen fizetet- 
lenül szolgálhassak, az mint az herczegnek szóval is bővsé- 
gesen megmondottam. Az mi táborunk még belén vagyon. 
Immár sokáig a tábor nem tarthat, hanem elkelletik oszlani.
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Én is azon volnék, hogy semmit se késném, hanem hozzád én 
szivemhez és lölkömhöz elsiessek. Adgya az irgalmasságnak 
ura és Istene, hogy láthassuk, egymást vígan és nagy jó egész
ségben . . .  írtam  Becsben 3. Novembris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Az madarakat mint én lölkömtül felette nagy jó néven 
vettem. Adgya Isten, hogy sok esztendeig küldhess jó egész
ségben. En is ajándékot viszek magammal egyetemben érette.

CCCCVIII.

1003. November 5.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna ... Sze
relmes lölköm. Magam felől azt Írhatom, hogy Istennek hála 
jó egészségben vagyok, noha az lábaim az kövön való sétálá
siin miatt, valamennyire fájdalmasak; de a felől vagy fájnak, 
vagy nem, ugyan meg kell lenni az járásnak. Personalist 
megfogták, és az várban vitték be fogságban. Illésliázy uram 
is, nem bízván dolgához, csak harmad magával ki ment az 
városbul, ha meg nem jün, és meg nem mentheti magát, bizony 
ő neki is nem jó leszen dolga. Bizony az kik itt fenn voltunk 
az tanácsok közül, elég búsult szívvel vagyunk, hogy magya
rok lévén. ily. dolog történt rajtok. De néha az ember maga 
oka gonosz szerencséjének. Mint és hogy lett kedig az dolog, 
levelemben meg nem írhatom, nem is jó mindenkor akár mit 
irogatni, minthogy őket is az irogatás vesztette. Én itt már 
nem késem, hanem bucsuzásomra választót várván, Újvár 
felé megyek a lá ; ha az tábor eloszol addig, semmit ott nem 
késvén, hozzád én lölkömhöz azon leszek hogy elsiessek.

7*
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Az fizetésnek csak híre sincsen. Lehetetlen dolog, hogy én 
szolgálhatnék ez után, ha akarnám is nincs módom henne az 
fizetetlens égért. Az kétezer forintot nem kell megküldeni 
Illésházynak avagy Trencsínben, addig az mig engem az Ur 
Isten haza nem viszen... írtam  Becsben 5. Novembris 1003.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCCJIX.

1603. Novcml/er 8.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utálnia__ Sok
féle dologért hivatott vala fel ő fölsége. Szegíny Illésházy 
uram is nem várván végét az ő felsége akarattyának, az kind 
nem most, hanem ez elmúlt gyűlésben Pozsonban, és Prágá
ban azután végeztének volt, és csak ki kellett volna mondani, 
ki menvén Bécsbül, hon legyen nyavolyás nem tudom. -Jószá
gát mindenét az adjudicata szerint el akarják az Fiscus szá
mára foglalni. Maga személyének mint leszen dolga, csak 
Isten tudgya. Felette igen nagy haragja vagyon Császárnak 
reá. Personalis maga gonosz szerencséjének okaién; sok
szor más embereknek vermet ásván, ő maga esett bele. Meg
fogván azért Becsben, ez elmúlt éjjel vitték alá fogva Poson- 
ban. Azon könyörög, megcsmervén vétkét hogy csak öleiét 
engedgye meg, és törvényt ne láttasson reá, bár mindenét 
elvétesse ő fölsége, és csak annyit hagyjon neki, hogy felesé
gével gyermekivel éhei meg ne haljon. Megengedi-e ö fölsége 
életét \ragy nem, azt nem tudom, de jószágát annak is mind 
elfoglalják. Az én magam bucsuzása felől egyéb válaszom
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nem lön, leniem császárra igazítottak; de azt itt is úgy ta
lálták Becsben, hogy méltó okai vannak bucsuzásomnak, 
holott az mit végeztének is velem Prágában, tóba semmiben 
meg nem állották. Én is felküldtem ugyan Becsből Prágában, 
és egy utaljál >an megírtam, bogy ő fölségét nem szolgálhatom, 
bizonyos okait is megírván. Immár onnét várok választót, 
az én német sccrctáriusomat bocsátottam Prágában. Szolgá
latomban adtanak valami kevés pénzt és ezüst mívet, de az 
pénznek nagyobb részét itt Becsben az adósságomban adtam 
az áros-embereknek, az többit az szolgáimnak kelletik adnom 
fizetésekben. Vásárlottam is valami keveset, rólad is édes 
szivem el nem feledkeztem, az leány-asszonyoknak is az pázsit- 
szinű posztót, sárga selyem prémmel, megvettem; melyeket, 
ha az Ur Isten az táborbul megment, magam megviszek. Az 
vitézid népnek még most sem adtak csak egy hó pénzt is, ha
nem Pograni uramat hattam Becsben, hogy sollicitálja, ha 
mit szerezhetne szegényeknek. Engem ő felsége úgy bocsátott 
el Becsből, hogy ha az tábor el nem oszlott, hogy mindgyá- 
rast ismeg oda mennyek. Immár én nem látom módgyát, 
hogy sokáig hadakozhassunk. Noha Buda felé által költözött 
az mi hadunk, de meg ví-e az ellenséggel, vagy nem, kétség. 
Akarnának az mieink várat is szállani, de az idő az sem 
engedi hogy véghez vihessük. Ha azért az tábor el nem 
oszlott, ismeg oda kel fáradnom, minthogy mind szolgáim, 
lovaim és szekereim ott vannak, de ha eloszlott, semmit sem 
késem, bánéin hozzád én édes szivemhez és lölkömhöz fel 
sietek. Az Ur Isten adgya... Irtani Pissement 8. Novem
bris 1003.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.



102

1603. November 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Én 
édes szerelmes lölköm. Tegnapi napon megírtam vala, hogy 
az táborban indulok, az mint el is indultam vala, de Eszter
gámnak innét találtam társzekereimre, lovaimra és szolgá
imra, az kiket haza bocsátottanak az táborbul, minthogy im
már az tábor oszlani kezdett. Mindazonáltal Hatvan felé 
bocsátottanak bizonyos^zámu lovast és gyalogot, ha valahogy 
hirtelen lajtorják által megvehetnék. De az minemü hidegek 
vannak, igen félek rajta, hogy heában járnak, és félő, hogy 
sok az német gyalogokban hideggel meg ne haljon. Azért 
nem lévén sem népem, sem sátorom az táborban, vissza kel
leték ide Újvárban jönnöm. Csak várom az német tábornak 
eloszlását, semmit sem késem, hanem hozzád én lölkömhöz 
felsietek. Adgya az ü r  Isten szent fiáért, hogy találhassalak 
nagy jó szerencsés egészségben.. .  Írtam  hamarsággal Újvá
rait 14. Novembris 1603.

CCCCX.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCCXI.

1603. November 22.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Az 
Ur Isten az mi Hatvan alatt való hadunknak is jó szerencsét 
adott, mert az hónak 19. napján, az ellenség milient vette 
eszében hogy öreg áldgyúval lövik, szót adván ki belőle, hitre
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megadta, úgy hogy az fő-törökök egy egy paripán, és az gya
logja puskástul szablyástul feleségekkel és gyermekekkel, 
jöhessenek ki, és békével elmehessenek. Lovuk és marhájok 
azonképen az benne való élés hogy az kercsztyénségnek ma- 
radgyon. Nem látom immár semmi módgyát, mint maradhas
sanak immár tovább táborostul, hanem reméllem, hogy el
osztanak immár, és én is az fejedelem parancsolattya szerint, 
minden seregeknek commissariusokat rendelvén, és elbocsát
ván elrendelt belekre őköt, hozzád én szerelmes szivemhez és 
lölkömhöz felsietek. Adgya az irgalmasságnak ura és Is
tene ... írtam  Ujváratt 22. Novembris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Ilorvát Lászlót bocsáttam volt csatára. Hála legyen az 
U r Istennek, jó szerencsével járt. Az bácsinkat felverték, és 
három zászlót és 18 elevent lioztanak, az agájokat is el
hozták.

CCCCXII.

1603. November 23.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Hála 
legyen az Ur Istennek, én alkalmas egészségben vagyok. Az 
lábaim is ismeg könnyebben vannak, de semmi nagyobb ter
hességemre nincsen, mint hogy hozzád én szerelmes atyámfiá
hoz és lölkömhöz kívánságom szerint el nem mehetek. Noha 
minden szándékom az volt, hogy elinduljak ez héten, de is
meg mai napon érkezek az marsaik levele, az melyben három 
dologrul ir. Egyikről, hogy szekereken mindgyárast ele
gendő élést küld gyek utánna az táborban; másodikrul, hogy 
valahon mi vitézlő nép vagyon, hogy utánna küldgyem, mint
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hogy Egert meg akarja szállani; liarmadikrul, hogy én 
magam is ha lehetséges és egészségem szenvedi utánna men
jek. Mely írása Marsaik uramnak elég sok gondot szerző. 
Holott társzekereimet az borokkal fclküldtem, de mindazon
által várakodván két vagy három napot, ha ugyan megkezdi 
szállani Egert, nincs mit tennem, de reá viszen az tisztesség 
hogy oda menjek. De ha tisztességesen elmulathatom és meg
menthetem magamat, azon leszek, hogy sok fáradságim után 
megnyugodván, inkább, hozzád én szerelmes lölkömköz, men
jek és siessek. Adgya az Ur Is ten . . .  írtam  hús szívvel meg
olvasván az Marsaik levelét estve 8 órakorban Novembernek 
23. napján Újvárait 1603.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

I t t  Újvárait igen kezdenek halni pestisben. Az Ur Is
ten könyörüljön szegényeken és mindnyájunkon.

CCCCXHI.

1608. November 25.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna... Sze
relmes én édes lölköm. Azt írtam vala tegnapi napon, hogy 
az Eger alá való táborban hivatnak. Nem lehetséges is leszen 
vala, hogy ha elmentek volna is, hogy mostansággal oda me
hettem volna. De az mint ma liozák hírül, hogy Nádazdy 
uram is visszajütt, és haza megyen az táborbul, azért immár 
én sem megyek sehova. Talán megváltoztattyák az jámborok 
az Eger alá való menést is, hanem hozzád mint én lölkömhöz 
felsietek, és immár ezután talán csak két levelemet sem o 1-
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vasod édes szivem, hanem magam felmenvén, az mit írásban 
kellenek írnom, azt nyájaskodván veled én lölkömmel, magam 
megbeszéllem. Adgya az U r Isten, szent fiának érdeméért, 
hogy láthassuk egymást nagy jó egészségben. Császár szar
vas-gombát kéret t filem nyerset, és az mely öreg volna; kér
lek én édes szivem, mind Thüróczhan s mind Liptóban küldgy 
el hamarsággal. Az Yiceispánokuak is írtam felőle, szerezze
nek és hozzanak onnét afféle szarvas-gombát. Talám addig 
mig az Ur Isten felviszen, oda érkeznek vele Birsére, és én 
osztán onnét hamarsággal felküldoném Császárnak. Kérlek 
édes szivem, erre viselj szorgalmatos gondot. . .  írtam  nagy 
hamarsággal Újvárait 25. Novembris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

ccccxiy.
1603. November 26.

Köszönctcmnck és magam ajánlásának utániul... Ma
gam felől azt Írhatom, hogy, dicsértessék az Ú risten, jó egész
ségben vagyok, és csak azt várnám, hogy immár hamarébb 
az tábor closzlana, semmit sem késvén, hozzád én lölkömliöz 
í'elsietnék. Immár is kodig oszlani kezdett az tábor, mert 
tegnap az csehországi fegyveresek mentek ezen. Ma ismeg az 
impériumheli fegyvereseket várom ide. Az marsaik mikorra 
jtin el utánok, még nem tudom, de immár ő sem késik. Az 
kik Hatvan fele mentenek volt, azok felől sem hallottunk 
semminemű hirt. Csak azok érkeznének, az többit ingyen 
sem várnám, hanem mindgyárast felmennék. Minthogy az 
újvári sereggel Thuri. Ferenc/ oda vagyon, azonképen Po-
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grani Becsben sollicitálja a véghetetlen fizetést, csak ez beit 
is nem tudom kire bíznom, mig onnét Tliuri Ferencz Hatvan 
felől el nem érkezik.

Minap írtam volt, édes szivem egy levelet, melyben azt 
írtam vala, hogy két vizát küldtem fe l; de akkor szerét nem 
tehették, most azért immár szerét tevén, mind az döbbeni 
levelemmel egyetemben az két vizát felküldettem. Adgya 
Isten ...  írtam  Újvárait 26. Novembris 1603.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

ccccxv.
1604. Január 2.

Köszönctemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Az 
gonosz hírekhez képest én itt sokat nem késem, hanem csak 
szerdára is azon leszek hogy otthon lehessek, Osztrozith 
uramnak meleg szállása és háza legyen, kérlek. Immár nem 
csak Füleknek az várasa, de mind Szécsén, Gyarmat és Pa
lánk oda vannak; de jó az Isten, úgy cselekcszik velünk, 
mint igaz és jóakaró kegyelmes Urunk és Istenünk, és nem 
bűnünk szerint fizet minekünk. Ezen azért édes lölköm ne 
törödgyél, jobbra adgya még az jó Isten dolgunkat . . . Ex 
Árva 2. Januarii Anno 1604.

Az te szerelmes urad,
Tliurzo György.



107

1604. Január 3.

Köszönctemnck és magam ajánlásának uiáima . . . 
Mennél többször írok édes szivem, annál gyakortabb való 
írásra készent az te hozzád én szivemhez tiszta szívből való 
szeretetem. Most azért egyebet nem irhatok, hanem hogy, di
csértessék az Ur Isten, én jó egészségben vagyok. Mai napon 
megyek az lehotkai, krivai és nyzsna-falvai majorokban, ma- 
jorságinkat meglátogatnom, ha az Ur Isten ezen egészség
ben megtart, ma ismeg visszatérek, és holnap ebédig itt dó- 
gaimat elvégezvén, ebéd után elindulok, és Nagyfaluban hál
ván, azon leszek, hogy minekelőtte az öreg szánokkal elér
keznének, hogy elől az apró szánakon, hozzád én lölkömhöz 
siessek. Adgya az irgalmasságnak ura és Istene, hogy talál
hassalak édes szivem nagy jó egészségben. Imriskónak neki 
való levelet küldtem. Ezután olvasókönyvecskével játszód- 
gyék. Az irgalmas és kegyelmes Urunk és Istenünk tartson 
. . . írtam  Árva várában 3. Januarii 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCOXVI.

CCCCXVII.

1604. Márczius 4.

Köszönctemnck és magam ajánlásának utánna . . . Sze
relmes lölköm. Minthogy hamarsággal hívnak Pozsonban, 
Tatai Gáspárt kelleték Bicsére bocsátanom, hogy az úthoz
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készüljön. Ha az Ur Isten egészséget ad, ez jövő szerdán 
avagy csütörtökön általán folyvást elindulok. En is holnap 
vacsora előtt jó idején ott leszek Tepliczen. Adgya az Ur 
Isten . . . Ex Árva 4. Mártii 1604.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo ( iyörgy.

CCCCXVIII.

1601. Márczins 16.

Köszönetemnek és magam ajánlásának után na . . . Mi 
az nagy gonosz útnak miatta, nem előbb, hanem ez elmúlt 
vasárnap estvére érkeztünk ide Posonban. Az mennyi szám
talan sok dolgaim vannak, bizony meg nem írhatom, ugyan 
el is fáradtam bele. Az herczeg még itt ben nincsen, hanem 
csütörtökön jön alá. Az mikor akarod és kedved leszen az 
lejüvctelre, én édes lölköm, mindenkor szeretettel és bizony 
nagy örömmel látlak, mindazonáltal az mikorra he akarnál 
édes lölkcm jönni, kérlek egy vagy két nappal előbb add ér
tésemre, tudgyalak édes lölköm szerelmes szivein várni . . . 
írtam  sok számtalan dolgaim közt Posonban 16. Martii 1604.

Az te szerelmes urad 
Tliurzo (Iyörgy.
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CCOCXIX.

1004. Márczius 12.

Koszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  I tt 
az varasnak egyik része megége. Az komám szállása is meg
égett, de naás szállást rendeltünk ő kegyelmének, nem messze 
az én szállásomtól. Az gyűlés csak most kezdetett el, ezután 
mikor végezendik el, csak Isten tudgya. Elég neheztelések és 
méltó való panaszok vagyon mind az egész vármegyéknek, 
csak lenne valaki, az ki meghallgatván, az sok nyomorúságot 
el is venné rólunk. Az Ur Isten adgyon oly szent lelket az 
mi fejedelmünknek, hogy legyen valamikor johh állapattya 
szegény nyomorodott országunknak. Amen. Az Ur Isten él
tessen . . . Ex Comitiis Posoniensibus 22. Martii Anno 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

ooccxx.
1604. A pril 9.

Köszönctemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
gyűlés immár elvégeződvén, innét Pozsonbúl ma elindulván, 
liolnap Újvárban megyek, és vasárnapon, hétfőn és kedden 
ott lévén, azután mindgyárast hozzád sietek, úgy hogy hús
ról napjára általán fogyást otthon lehessek, kit mint szerel
mes lölkömnek akarók tudtodra adnom. . .  írtam  Posonban 
9. Aprilis Anno 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.
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1604. Május 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Lo- 
cumtencns uram nagy betegen hozatta ide magát. Az német 
commisariusok is mai napon ide érkezvén, megláttyuk vélek 
egyetemben, ha valami jót végezlictünk-e vagy nem. Zrínyi 
Miklós uramnak öcsémnek, ma leszen talán ide Sopronban jö
vetele. Xádazdy uram leányával ez jövő vasárnapon leszen 
kézfogása, kiket az Ur Isten az uj házaságban áldgyon meg 
minden jókkal. Keresztáron leszon az kézfogás, ki ide két 
kis mélföld. Úgy immár nem kelletik Sárvárra fáradnom, ha
nem mindgyárast, ha az Ur Isten egészséget ad, az jövő 
hétfőn Keresztürrúl házamhoz térvén, hozzád én lölkömhöz 
sietek. Adgya az kegyelmes Ur Isten ... írtam  Sopronban 
10. Május reggel négy óra után Anno 1604.

Az te szerelmes urad, 
Tlmrzo György.

CCCCXXI.

OCCCXXII.

1604. Május SÍ.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...  Ezen 
órában érkeztem ide Podluzanra, későn estve, ez mai napon 
az rettenetes ég dörgésben és esőben semmi szerencsénk nem 
lön, mert az predméri hídon négy szekeres lovam hullott be, 
csak mind meg nem bonillának. Az utón Kaszánál az eresz- 
kedőn, az magam szekeres lovaim elragadván az szekeret, ha
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hamar ki nem ugrottam volna, az mint eldőlő az szekér, ha 
henne lettem volna, seres nélkül nem lehetett volna. Proni 
Gábornak az ruháját, mentéjét és dolmányát is, az szekér 
mind elszaggatta, de meg nem sérült. Toposs Bálintnak és 
Abaffinak sérülő meg az kezek, de azbul is nem leszen semmi 
nyavályájok. Az henczi (?) hegyen ismeg az kocsimnak az 
kereke mind elvála, még most sem érkeztek el, hanem oda 
hátra vannak, talán ez éjjel megérkeznek azok is. Ezek nem 
történtek volna, ha az udvarbiró és egyéb hazug emberek el 
nem hitetnek vala, hogy kicsin az Vág vize, és hogy szálon 
nem mehetek a lá ; oly szálviz volt, csak olyat kellett volna 
kívánni. Az Ur Isten adgyon ez után ez útban minden jó 
szerencséket. Az Horvát Gáspár levelét vissza küldtem. Le
gyen nálad édes szivem addig, mig Isten haza hoz. Az én 
levelemet vigyék Liptóban Horvát Gáspár házához, onnét 
meg viszik neki Krakóban. Az Trencsin vármegye viceispán- 
játúl és Osztrozith András uramtul értettem ma, hogy 
Vlchicbky. az melyet komám uram részegsége miatt megve- 
szőztetett volt, az kamarára ment panaszolni komám uram ra; 
hogy útjában megfogta komám uram és impedialta az ország 
végezése szerint való adót akarván kiszedni, Vlcliichkit, és 
harmad napig fogva is tartotta, káptalan által citáltatni is 
akarja komám uramat. Kérlek édes lölköm ezeket jelentsd 
meg komám uramnak, értse ő kegyelme az dolgot és vegye 
eleit. . .  Írtam fáradva gyertya világnál Podluzánt utolsó 
Május 1604.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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1604. Június 3.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna—  Én, 
hála legyen az Ur Istennek, tegnap érkeztem ide Újvárra jó 
egészségben, de sietvén, az nagy hamarságban egy szekér- 
lövöm holt meg ; de minden gonosz szerencsém azon mulék 
el. Az tisztiül én immár bizonyosan elválok. Holnap és szom
baton felöstökömre is itt leszek, azután búcsút vevőn, innét 
Semptére megyek, onnét Cancellarius urammal Sopronban. 
Az fejedelemnek érkezett ismeg újonnan parancsolattya, el
kelletik, akaratom ellen is, mennem. Boraimat, rabjaimban 
egynéhányat és marhámban is egy részt, felküldtem. Az meny
nyi szükség, annyit hagyjanak az rabokban Bicsén, az többit 
küldgyék Létavára. Uj hirt egyebet nem irhatok, hanem 
hogy az töröknek egynéhány fele nagy hada leszen és tatárja 
is, de hogy ő maga személye szerint kijönne az török csá
szár, még az bizontalan. . .  írtam  hamarsággal Ujváratt 3. 
Junii 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

C C C C X X III.

coccxxiy.
1604. Június 4.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna ... Ma 
is irtani egy levelet, most ismeg másodikat írom. Az sátoro
kat felkiildvén, kérlek édes lölköm fotózásokra és csinálásokra
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adass az mi szükség leszen. Legyenek addig készen, az mig 
az Ur Isten haza viszen. Adgya az Ur Isten . . .  In Újvár 4. 
Junii 1604.

A te szerelmes urad, 
Thurzo György.

OCCOXXV.

1604. Június 4.

lvöszönetemnek és magam ajánlásának u tánna ... Sze
relmes én édes atyámfia. Akarám értésedre adnom, hogy itt 
Újvárban sok számtalan dolgaim és foglalatosságim lévén, 
Istennek kegyelmességéhül azokban mai napon immár vé
get vélvén, ez jó tiszttül és Ujvártul elbúcsúzván minden 
rendbeliektől, holnapi napon ki megyek belőle ; az Ur Isten
nek bálákat adván, hogy tisztességgel megválhaték az 
jó tiszttül. Holnap azért az bucsuzás után mindgyárast elin
dulván, ez jüvő csütörtökre kancellarius urammal Sopronban 
kelletik lennünk. Ott azon leszek, hogy dolgainkat elvégez
hessük bamarsággal, és hozzád én lölkömhöz siethessek . . . 
írtam Ujváratt 4. Junii 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Gróf Thurzo György levelei. II* 8
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1604. Október 8.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . .  
Akarám szerelmes lölköm értésedre adnom, hogy az halá
szathoz semmi jó szerencsénk nem 1 ehet-e, mert az sok eső 
miatt, az ki legöregbik tó volt, azt meg nem lialásztathattam, 
mert annyi viz jütt reá, hogy az jüvő péntekig alig megyen 
ki az viz annyira belőle, hogy alkalmatossággal halászhas
suk, és immár ez okért azt az öreg töt nem előbb, hanem ez 
jövő pénteken fogjuk halászni, azt is úgy. hogy ha esők nem 
lesznek. Az áj tóban, az melyet tegnap meghalásztattam, és 
az melybe tavai ismeg az halat bebocsáttattuk, nem hogy nőtt 
volna az bal, de még inkább kisebbedet!. Abbul csak egy 
pénz hasznot sem remélhetünk; de mégis kilialásztatván, jó 
leszen a cselédnek böjtre. Az másik lábul igen szép halat 
halásztunk ki, úgy mint pontyot harmincz kepét, egynéhány 
szép csukát és öreg pontyokat is. Kárászt igen szépet ugyan 
feleset. Remélvén, hogy a legnagyobb tót ma halásztatha- 
tom, abbul akartam szép halakat oda haza küldeni. Azért 
nem küldtem tegnap, de ezután is belére hozzuk, noha halad 
valamennyire. Dersffy Miklós uramat komámat ma ide vá
róin ebédre, Osztrozith uramat is itt tartóztatom ebédre. 
Yocsorára haza megyek hozzád én lölkömhöz szálon; kérlek 
édes szivem, ha szálon megyek, várjanak szekérrel az parton 
bennünket. Adgya az Ur Isten . . . írtam  Bánfalván 15. 
Octobris 1604.

Az te szerelmes urad, 
TJiurzo György.

Talán Osztrozith uram is ott hál nálunk Bicsén, hadd 
meg édes szivein, várjanak vacsorára bennünket, és tiszta 
szállása is legyen Osztrozith uramnak.

C C C C X X V I.
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CCCCXXVIL

1604. November 7.

Kössön etemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Én 
ide érkezvén nagy későré Zázrivára az nagy gonosz ut miatt, 
akarálak édes szivem ez levelecskémmel meglátogatnom, kér
vén mint lölkömet, liogy írj énnekem egészséged felől. For- 
gách Sigmond uram asszonyommal húgommal oda megyen, 
kérlek édes szivem, hogy gazdálkodgyanak neki, de tékozlás 
ne legyen, ahoz uz udvarbiró lásson és gondot viseljen. Lova
kat adgyanak neki, az kik elvigyék az nitrai püspök uram 
falujáig, ki Trencsin mellett vagyon. Ha Nagy Miklóson fog 
állani, nem fogja az Szent-György bort kémélleni, de az 
udvarbiró az ő akarattyára ne hadgya. Az fő asztalhoz, két 
három négy pohár fő-bort ha adnak, elégséges. Az uraim 
asztalához ott alatt, képes szerint adgyanak bort. Lám jó az 
én ivó borom, tudom hogy azt örömest fogja innya Forgách 
uram. Annak kívüle ha képes szerint fő-borokat adnak is, én 
nem bánom, csak tékozlás ne legyen. Most egyébrül nem 
lévén az mirül írjak . . .  Datum in Terehova 7. Novembris 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCCXXVIII.

1604. November 7.

Küszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Én 
Istennek kegyelmcsségéből jó egészséggel érkezvén komám 
uramhoz, találám itt sógoromot Forgách Sigmond uramot,

8*



116

mind húgom asszonynyal. Minthogy pedig itt nem mulatnak, 
szándékjok ma estvére hozzád való menetelre ; gazdálkod- 
gyanak azért az uraim, lám egynehányan vadnak otthon, jól ő 
kegyelmének, sőt mivel szálon mennek, estvére külgy az Tágra 
szekereket eleikben. Isten éltessen sokáig jó egészségben. Ex 
Tepla 7. Novembris Anno 1604.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.

P. S. lm  egy madarat küldtem, édes szivem. Isten ad- 
gya jó egészségben elköltened. Császár madarat is küldtem 
hatot. Talám úgy adgya Isten, hogy én sem késem immár 
sokat.

CCCCXXIX.

1604. November 8.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Ide 
érkezvén Nagy-faluban, Istennek hála, jó egészségben, az mi- 
nernü hirt ir az rosomberki posta-mester, komám uramnak 
Dersffi urnák oda küldtem, úgy hogy megolvasván, oda küld- 
gye az én levelemmel egyetemben; mint és hogy jár az két 
had egymással csak Isten tudgya, mi dolgunk csak az vigyá- 
zás és imádkozás. Isten adgya kegyelmesen jó végét ez há
borúnak, szent fiáért. Forgách Zsigmond uramnak sógorom
nak, asszonyomnak anyámnak és asszonyomnak húgomnak 
szolgálatomat ajánlván . . . Ex Nagyfalu 8. Novembris 1604.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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ccccxxx.
1604. November 9.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Isten
nek hála én ide Árvában érkeztem jó egészségben tegnap 
estve. I t t  az várat elég rendtartás nélkül találtam. Éjjel 
nappal azon vagyok, hogy jó állapotban hozzam és rendeljem. 
Sáros-vármegyei viceispán Írja, hogy Sáros az öt szabad vá
rossal és több vármegyékkel egyetemben Boclikaihoz haj
lott. Szepes várat Lippay Balás most vitatja. Az rósz király 
képét kívánja, hogy kezében adgyák. Némelyek azt mond- 
gyák, hogy ki is adták volna. Ha mi olyas híreim lesznek ez 
után is édes szivem tudtodra adom . . . Ex Árva 9. Novem
bris Anno 1604.

Az te jóakaró és szerelmes urad, 
Thurzo György.

Osztrozith uramnak szóló levelemet kérlek szerelmes 
atyámfia küld meg neki. Bochkainak ez jövő szombaton le
szen gyűlése Kassán. Én is embereimet oda küldöm, hogy ért
hessem mit végeznek.

CCCCXXXI.

1604. November 9.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
I t t  én jó egészségben volnék, de az átkozott udvarbiró csak 
egy cseppnyire sem készült hozzá, és nem is teljesítette be 
semmiben az én rendelésemet és parancsolatimat. Ma is az
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gonosz emberen enmagam egy pálczát törtem el. Annyi 
gonclviseletlenség volt az várban, hogy harmad napi élés nem 
volt benne. Az Isten adta hogy feljiittem volt. Soha rutab- 
b an nem veszett volna egy vár mint ez, ha az ellenség reá 
jü tt volna. Szepcst, azt Írják, hogy igen lőttetik. Immár úgy 
vagyon-e, vagy nincsen, ma vagy ez éjjel megértem. Kérlek 
. . . Ex Árva 9. Novembris 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCCXXXII.

1604. November 9.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Az 
rosamberki postárul az mincmü hírem ezen órában érkezett, 
hogy megolvassa Dersffy uramnak komámnak küldtem, úgy 
hogy azután neked küldgye. Megolvasván küldd az ott való 
szolgáimnak édes szivem, értsék ők is miben vagyon az do
log. Ha Szepcs várát megveszik, minthogy az ott való vár
megyének nemesi immár oda, esküdtek, bizony Liptó várme
gye is oda hajo l; azután ezen leszen az sor. Puska-porom 
itt kévés lévén Létavárul kelletik valami keveset hozatnom. 
Az helett ismeg pénzen mást kelletik oda venni. Azért hon 
találhatnának és min mázsáját tudakoztassad, az ott való 
szolgáink által. És ha mely szolgáim érkeznek, főképen Bécs- 
bül Abaffy, hadd meg édes lölköm, hogy éjjel és nappal sies
senek id e ; mert én addig innét sehova nem mehetek, mig 
szolgáimban ide nem érkeznek. Az Ur Isten éltessen so
káig . . . Ex Árva 9 órakor estve 9. Novembris Anno 1604.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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/604. November 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Istennek hála én jó egészségben vagyok, és vátig rakatom 
éléssel és egyéb szükséges dolgokkal az várat. Csak Isten 
hozná el Abaffyt, és az több szolgáim is jünnének fel. Sze- 
pess várat még meg nem vették. Liptó vármegyének írtak 
az haj du-hadnagyok. Még fejet nem hajtottak nekik, hanem 
azt írták, hogy ily hamar oly nagy dolog felől \rálasztot nem 
adhatnak. írtak  az herczegnek is, hogy segítséggel legyen 
nekik. Az kassai gyűlésre is hívják őköt. Arra azt írták, 
hogy későn hozták az levelet, azért az gyűlésre nem érkez
hetnek. Mint adgya az Isten ezután az dolgot, csak ő tud- 
g ya ... Ex Árva 10. Novembris 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

C C C C X X X III.

CCCCXXXIV.

1604. November 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Az 
sok gonosz hírek között, az kiknek hallásúiul csak meg nem 
epedek, ez is elég rósz és semmirekellő hir, hogy szolgáim
ban valami rósz csatán elvesztenek, és az többi halogatják 
feljüvéseket, kiknek ismeg újonnan irtain, hogy felsiessenek 
jünni. De ez sok gondaim között azzal vigasztalom maga
mat, hogy Istennek hála jobban és könnyebben vagy. Enged- 
gye, szerelmes lülköm, az jó Isten, hogy egyszer immár meg
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gyógyulhass és jó egészségben lehess. Az sok gonosz hírek 
között egyebet nem irhatok, hanem hogy vigyázásban levéli, 
az mi oly állandó és fő-marha vagyon, vigyék Létavára, úgy 
hogy ha szükség mutattya, magad is édes szivem gyerme
kinkkel késedelem nélkül felmehess. Az több dolgokrul ír
tam Nagy Miklósnak és az udvarbirónak. Assszonyomnak 
anyámnak szolgálatomat ajánlom ... Ex Árva 10. Novembris 
Anno 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCCXXXV.

1604. November 12.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
mi az dolgot illeti, az melyrül írsz, ha lsen éltet, arrul egy
mással beszélgethetünk. Az Szent-Márton ludgyát nagy jó 
néven vettem mint szerelmes lölkömtül. Adgya az U r Isten, 
hogy esztendőre jobb örömmel és nagyobb nyugodalommal 
ehessünk az Szent-Márton ludgyában, hogynem mint mostan. 
Ezeknek utánna. . .  írtam  Árvában 12. Novembris Anno 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Esztergom felől mi hír vagyon oda alá, kérlek hamar- 
sággal add értésemre.
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ccccxxxyi.
1604. November 12.

Köszönctemnek és magam ajánlásának u tánna... Hála 
legyen az ITr Istennek, hogy jobban vagy. Az gonosz híreken 
nem szükséges édes szivem sápolódnod, mert egészségednek 
ártasz vele, jó az ITr Isten, az ki az gonoszt is kegyelmesen 
jóra fordittya. Azért azon fellettébb édes szivem ne törd ma
gadat. Az mincmű enni való élést küldöttéi, mint én édes 
szerelmes atyámfiáiul, nagy jó néven vettem, és egészségedért 
el is költőm. Csak az Ur Isten hozná el Horváth Lászlót é s , 
A bally t, hogy ezt az licit jó állapotban hagyhatnám, és hozzád 
én lölkömliöz mehetnék. Adgya az Ur Isten szent fiáért, hogy 
jó egészségben láthassuk egymást. Hliniczkiéknek fő marhá- 
jokat bevehetni Létavára, csak hogy párnával és heában 
való portékával ne töltsék az vá ra t... Ex Árva 12. Novem
bris 1604.

Az te szerelmes urad, 

Tliurzo György.

Posgaj István irt énnekem egy levelet, azért azt az le
velet hozza fel az szolgája Márton éjjel és nappal egy lovon.

ccccxxxm
1604. November 12.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Én 
hála az Ur Istennek jó egészségben vagyok, és itt az várat 
éléssel és egyéb szükséggel rakatom ; csak az Ur Isten azok-
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ban az szolgáimban hozna immár fel, az kik az veszedclem- 
tül megmaradtanak, hogy lenne kit itt fen hagynom, az mi
kor alá mennék. Az vármegyék mindenestül Bochkaihoz ha
joltanak, immár Liptón az sor. Azokat is, haragos irásim- 
mal, ha nem tartóztattam volna, ez ideig régen Bochkaihoz 
hajoltanak volna. Ezután is nehezen állják meg. De Basta az 
fejdelem táborával Besztercze-Bányára érkezvén tegnapelőtt, 
gondolom hogy sokat megtartóztat az elhajolástul. Az gyűlés 
mely mai napon Kassán kezdettetik, megtanít bennünket, mi 
akaratjok. Én édes szivem, én gyakorta írok, de te még 
egészséged felől egyezernél többször nem írtál;oly vélekedés
ben vagyok, hogy ismeg nehezebben vagy, mert ha könnyeb
ben volnál, lehetetlen hogy ne írnál. Kérlek azért. . .  Datum 
in Árva, 12. Novembris 1604.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

CCCCXXX VIII. 

ltiOi. November 13.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Egyéb hirt nem irhatok, hanem hogy Basta az ő népével az 
hajdúk ellen megyen. Az hajdúk is készen várják, is napon
kint szaporodnak. Mi leszen vége, csak az egy Isten tudgya, 
Ha megvínalr, az mely fél győzedelmes leszen, az leszen 
nyertes. Ma Liptóban jüttenek egynéhány száz lóval, hogy 
eskiittessék az vármegyét; oda hajolnak-e vagy nem, az egy
Isten tudgya, noha énnekem azt írják, hogy semmiképen oda /
nem hajolnak. En is itt az várban hármat letettem, és min
den felé vigyáztatok. Mint járnak az liptóiak, megértvén.
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tudtodra ndom. Lengyel király követe is megyen Kassára 
az Bochkai gyűlésére... írtam  Árvában, 13. 9. Novembris 
Anno 1G04.

Az te szerelmes urad, 

Thurzo György.

GOCOXXXIX.

1604. November 15.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Én 
Istennek bála alkalmas, sőt egyébhez képest jó egészségben 
vagyok. Az Toposs levelét hogy édes szivem megnyitottad és 
meg nem olvastad, értem. Hogy megnyitottad édes lölköm 
nem bánom, de hogy meg nem olvastad, azt bánom. Mert én 
édes lölköm nincs énnekem oly titkom, az kit én tetőled tit
kolnék. Ha valami gonosz hírem nem érkezik, és az Ur Isten 
ez mostani egészségben megtart, azon leszek hogy ez jövő 
szerdán vagy csütörtökön innét elinduljak. Adgya Isten ...  
Datum in Árva 15. Novembris 1604.

Az te szerelmes urad,

Thurzo György



124

CCCCXL.

1604. November 16.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Mi
neral! állapotban legyen Liptó vármegye, az Szent-Ivániak 
levélébűl megérted. Immár csak azon válik el, ki leszen és 
mely fél a viadalban nyertes.

Az négyszáz itcze vaj elég most édes lölköm Létavára. 
Az többit ha eladhatnák, hogy az pénzt borra fordíthatnánk, 
igén jó volna. Most egyébről nem lévén miről írnom . . .  Ex 
Árva, 16. November 1604.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

Az Szent-Ivániak levelének mását küldtem, ő magát 
az levelet komám uramnak küldtem.

CCCCXLI.

1604. November 16.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna... Ma
gam felől édes lölköm azt írhatom, hogy Istennek hála jó 
egészségben volnék, csakhogy az egyik szememen árpa költ, 
de az kicsin nyavalya, meg kell aratni. Mátyás lierczeg 
urunk levelét hozták tegnap estve nyolcz órakorban. Bécsben 
hivat ő fölsége, az több tanácsokat is hivattya ez hónak 17, 
napjára, hogy Bécsben legyünk. Ma 16. napja lévén, hogy 
mehetek tizenhetedik napjára, ítélheted. Azért én meg- 
irám ő felségének, hogy későn hozták az ő fölsége levelét, 
én reám nem vethet ő fölsége. Osztrozith uramnak szóló le
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velemet kérlek küld meg édes lölköm. En elunván itt vár
nom szolgáimat, talán ott találom őket Bicsén. Az várat 
mennél jobb módgyáva,1 itt hagyván, alá megyek és immár 
itt nem késem. Adgya az Ur Isten ... Árvában 16. November
1604.

Az te jó akaró urad, 
Tliurzo György.

CCCCXLII.

1604. Deczember 29.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes én édes szivem, magam felől azt Írhatom, hogy Isten
nek hála jó egészségben vagyok. Hírül azt írják, hogy az tö
rök Szécsénnek az külső hostattyát megégette, azonképen 
Füleknek az varosát is. Golonich uram most jün immár vissza 
Bastátul, de késő jütte is. Az itt való tárháznak kúcsát édes 
lölköm oda küldtem, talán valamit alá vitetsz, azért küldtem 
oda. Az udvarbiró Írja, hogy jobb egészségben vagy. Adná 
az Ur Isten, én édes lölköm, hogy igazat irna . . .  Ex Létava 
29. Decembris Anno 1604.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Jakosith uramnak szóló levelemet küldgyék. Az szövőt- 
nekeket nem küldé meg Hencz.
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1604. Deczember 31.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...  Ez 
estve hogy immár lefeküdtem volt, adák meg énnekem szerel
mes szivem leveledet. Látván kezed Írását, bizony tiszta sziv- 
bül örültem rajta ; de ismeg megkeseredem, holott azt olva- 
sám, hogy ismeg én édes lölköm gonoszul voltál. Mindazon
által bálákat adok az én kegyelmes Istenemnek érette, hogy 
ismeg megkönnyebbített, és kérem azon ő szent felségét, 
hogy az ő szent fiáért, az Jézus Krisztusért, és vére hullásá
ért, melyet elsőbben környülmetéléso korán érettünk ki ön
tött, könyörülvén rajtunk, immár meggyógyítson, engem meg
vigasztaljon és én szerencsémre sokáig jó egészségben meg 

/ is tartson. Horvát Gáspárnénak, te szóddal édes szivem mi- 
bent az várban fel megyek, iratok, és az selmekért vont 
aranyért és ezüstért pénzt is küldök, hogy Krakóbúl meg
hozzák. Az árvái méz felül azt érteni édes lölköm, hogy egy 
részét megolvasztván, az várban liatták volna, és az viaszát 
az szövetnekek csinálására küldte volt az udvarbiró Alman- 
nak. Minden dologbul vissza cselekesznek. Mindeneknek jó 
végére menvén, mint én szerelmes lölkömnek, értésedre adom.
. . .  Költ Bélán, karácson havának utolsó napján, hajnal előtt, 
Anno 1604.

C C C CXLIII.

Az te szerelmes urad.
Thurzo György.
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1605. Január 1.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Az 
Ur Isten ez következendő uj esztendőben szent fiáért, megté
rítvén egészségedet, tartson meg és áldgyon meg jó egészség
gel, és minden lelki és testi jókkal, szerelmes gyermekinkkel, 
egyetemben.

Tegnapi napon későn estve érkeztem ide Árvára jó 
egészségben. Minthogy tiszta szivbül kívántam én édes szi
vem egészségednek állapottyát értenem, ez levelem által 
azon kérlek, mint szerelmes én édes atyámfiát, add értésemre, 
mint és hogy érzed magadat? Adgya az irgalmasságnak ura 
és Istene hogy hallhassam és érthessem azt felőled, hogy 
immár ugyan jól vagy, és az döbbeni jó egészségedet az jó 
Isten isrncg megtérítette, hogy én szomorúságomban, vigasz- 
taltalhatnám meg. Uj hirt egyebet nem irhatok, hanem csá
szártól igen szép levelet hoztak, melyben kegyelmcssógét 
ajánlja, és hivségre int Golonichné asszonyomnak nem fia, 
hanem leánya lett. Az selemért és vont-aranyért és ezüstért 
Krakóban holnap elküldök... Ex Árva, 1. Januarii, úgy 
mint új esztendő napján Anno 1605.

CCCCXLTV.

Az te szerelmes urad,
Tliurzo György.
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1605. Január 2.

Köszönetemnek és magara ajánlásának utánna...  Most 
is egyebet nem irhatok, hanem hogy Istennek hála jó egész
ségben vagyok. ítévay Péter uram sógorom tegnap jüvén 
hozzám ide Árvában, ma ebéden is itt leszen, azután ismeg 
haza megyen. Hozá Golonich uram nekem újonnan irt levelét, 
melyben azt írja, hogy az pártosok és Szécsénben való ma
gyar hajdúság, Szécsénben való németséget levágván, immár 
Filekkel egyetemben Szócsőn is oda volna. Az vármegyéket 
azon kéri, hogy feltámadgyanak melléje, Thurócz és az bánya
városok is feltámadtanak. I t t  is holnap leszen gyűlés felőle, 
méltó hogy innet is az mint lehet megsegítsük. Mi leszen vége 
az sok háborúnak, csak az egy Isten tudgya. Magadon löl- 
köm nem csodálkozom, minthogy talán beteges állapotod az 
Írást nem engedi ; de szolgáimra boszankodom, hogy paran
csolatom szerint egészséged felől semmit sem Írnak. En pedig 
eléggé búsulkodom és gondolkodom is, hogy nem érthetek 
semmit is állapotod felől. Kérlek édes szivem, ha magadtul 
az írás nem lehetne is, de mégis hadd meg az porkoláboknak 
avagy az udvarbirónak, írjanak egészséged felől, mint és hogy 
vagy. Adgya az Ur Isten . . .  Ex Árva 2. Január 1605.

CCCCXLV.

Az te szerelmes urad
Thurzo György.
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1605. Márczius 13.

Köszönetcmnek és magam ajánlásának utánna.. .  Sze
relmes én édes lölköm. Magam felől azt irliatom, hogy Is
tennek hála jó egészségben vagyok, csak hogy az itt való lé
teit és várást, költséget ős sok fáradságot, gondot, tisztán 
eluntam, és az mikor szintén gondoltam volna, hogy megsza
badulhatok innet, tegnap ide érkezvén, az istentelen hamis 
és álnok törököknek, hasonló magokhoz követek, csak írás 
által akartak tractálni velünk. De mi látván czigánságokat, 
Dóci István és Csuti Gáspár uramékat bocsáttuk levelünkkel 
Budára, és megírtuk nekik, hogy még ez jüvő szerdáig itt 
őket megvárjuk, ha eljünnek és végezni akarnak jó jóval; 
lionkedig nem, megírtuk nekik: hogy mint Isten, angyalok és 
ez világ előtt protestalunk, hogy ők, és nem mi adunk okot az 
békességnek felbontására, és sok gonoszra, azonképen véron
tásra, és az szegínség nyomorúságára. Reméljük, hogy az hi
tetlen árulók nem veszik tréfára az dolgot, hanem eljünnek, kik 
ha eljünnek, két nap vég leszen az békesség ben és mindgyárast 
haza sietve igyekezem hozzád, én lölkömhöz mennem. Ha 
nem jünnek is, úgy is megmeuekedem innét és haza mehetek. 
Adgya az ü r  Isten, hogy láthassuk egymást nagy jó egész
ségben. Az mosóczi prédikátor dolgát Révay Péter urammal 
sógorommal is elvégeztem, hogy hozzánk békével eljühessen, 
kirül mind ő kegyelme s mind ón írtam az prédikátornak; 
kérlek édes szivem, küld meg az levelk ét neki Mosóczban. 
De igen kívánja azt, hogy az házat megépíttessük Szent· 
György napig, hogy lehessen tisztességes maradása és lakása. 
Minthogy kedig igen méltót kíván, az építé s felől írtam Gyur- 
csánszkynak és az udvarbirónak. Kérlek téged is édes löl- 
köm, légy segítséggel és liivassd hozzád Antoniust, s fundálja

9

CCCCXLVI.

Gróf Thur/.o György levelei. 11.
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meg az házat jó módgyával. Az fa-szoba felett egy nyári 
házat, avagy szobát kamarát csinálhatni fábul. Az botocska 
felett ismeg egy szobát és kamarát köbül avagy fábul. Ide 
elől osztán egy folyosót. Oda bátra való kíi-épitést is hamar 
megcsinálhatni és szépen az pitvarral az alsóval bér elvesz
hetni négyszegre az udvar fele, hogy az udvarra is azon 
járhassanak az házbul ki, és oly nyilván ne álljon; valamint 
azont Antoniussal egyetemben és az ottvaló kőművesekkel 
és ácsokkal legjobban lehet és mennél hamarább úgy fun- 
dálják csinálják meg az házat, úgy hogy legfeljebb Szent- 
Oyörgy napig készen legyen. De úgy csinálják, hogy állandó 
legyen. Ha az házat tapasztani kelletik, könnyű arra tapasz
tót Zsolnán fogadni. Az udvarbiró rendeljen az én pénzem- 
bül az háznak és épületjének segítségére f. 50., ahoz meszet, 
téglát, és fát is az mennyire lehet adgyon. Gyurcsánszky uram 
és az Hrabovszkyak, Hliniczkiek, azonképen az több neme
sek és az egyházhoz való szegínység is segítséggel lehetnek, 
úgy hogy ha Gyurcsánszky és az udvarbiró akarni fogják 
és jól forgolódnak, Szent-György napig megkészithetik; ki- 
bűi Istennek és énnekem az után, kedves dogot cselekesznek. 
Magad is édes lölköm és ez világon minden gyönyörűségem, 
megolvasván nekik az levelemet, az mit irtani az épület felől, 
szorgalmaztassd őket, hogy jól és hamarsággal forgolódgya- 
nak az építésben. Míg kinyílik az üdő, addig az ácsok farag
hatnak és készíthetnek. Magam is Írtam nekik ezen dologrul 
egy levelet, de erre az írásra halasztottam abban is. Forgách 
Sigmond uram sógorom tegnap hált Léván, ki jü tt Kassárul, 
elég zűrzavarban háttá ott az alföldet. De csak az törökkel 
végezhessük el az békességet, mindgyárast alább hadgyák az 
hajdúk az dolgot. Az skófium-aranyra és ezüstre pénzt ad
tam Csútinak hogy Budán vegyen, melyet magam megviszek, 
ugyan be sem vétetek. Adgya az ITr Isten .. .  Datum Újvár
ban 16. Martii 1605. Az te szerelmes urad,

Thurzo György.
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CCCCXLVII.

1605. April 1.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Elő- 
találám Mitni Gyurkát, beszélle, hogy az liitván asszony-ál
lat nem akart eljünni, azért hogy valami tiszttartónak fele
sége beteges, attul nem jülietett el. Bár adná az Ú risten , 
liogy ne lenne szükséges. Mindazonáltal ha könnyebben nem 
ereznéd édes szivem magadat, ismeg újonnan küldgy érette, 
talán azonban az a beteg asszony is, az mely miatt el nem 
jülietett, meggyógyul. Egészséged felől kedig engem édes löl- 
köm gyakorlatossággal tudósíts... írtam  Ulaván 1. Apri
lis 1605.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Ezt az Tribellnek szóló levelemet, kérlek, küldgyed
hamarsággal édes szivem Gajdelre, onnét vigyék meg neki 
Beszterczebányára.

CCCCXLYIII.

1605. April 3.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Én 
Istennek hála jó egészségben vagyok. Nyitra vármegyének 
vcgczéscktül várunk, feltámadnak-e nagy nem ? kiknek gyűlé
sek hónap után leszen. Ha azok fel nem támadnak, mine
künk is csak oltalmaznunk kelletik magunkat, holott az hit-

9*
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ván hajdúság ez éjjel is csak másfél mélföldön innét Bántul 
rablóit és pusztított falukat . . . Ex Baan 3. Aprilis Anno
1605.

Az te szerelmes urad. 
Tlmrzo György.

CCCCXLIX.

1605. April Γ).

Köszön etemnek és magam ajánlásának utálnia. . .  En 
Istennek hála jó egészségben vagyok. Várunk csak Poson 
és N itra végezésektül, feltámadnak-c vagy nem? mi is azok
nak végezésekhez alkalmaztattyuk magunkat. írja  Golonich, 
az ország kapitánja, hogy tisztet viszen Nógrádiam és Visc- 
grádat akarná megsegíteni, holott a pártosok és törökök 
vannak az alsó várában. Mikor jön meg onnét, azt nem tu
dom. Azt írja, hogy ha megjű, akkor leszen szemben velünk, 
és hogy addig egyet értsünk Nitra és Poson vármegyékkel. 
Mi következik annyi ide s tova való futózásáéul az jó kupi. 
túlinak, az üdő megmutatja. Az pártosok az kürnyülünk fa
lukon való nyargalástul és dúlástul valamennyire megszűnté
nek. Asszonyomnak húgomnak szolgálatomat ajánlom. Az Ih
leten áldgya meg ő kegyelmét egy szép fiú-magzattal, nagy 
jó egészségben . .  . Ex Baan 5. Aprilis 1605.

Az te szerelmes urad, 
Tlmrzo György.

Az kaiszi baraczk-íiatalt meg küldtem, szépen ültesse 
el az kertész.
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1605. April 27.

Köszönetcmnek és magam ajánlásának u tánna.. .  Sze
relmes lölköm, akarám értésedre adnom, hogy Illavára ju t
ván, tegnap találának ott az fejdelem postája, ő felsége 
levelével, melyben azt írja, hogy az vitézlő népet is hátra 
hagyván, éjjel nappal siessek ő fölségéhez. Ha Illésházy 
uram írása szerint cselekedtünk volna, nem nyertünk volna 
benne. Azért Ujhelybül szekereken és kocsikon sietvén me
gyek valahon találom ő fölségét, de gondolom hogy Znaim- 
han leszen, az mint az posta beszélik Az morvaiak immár 
edgyet értenek velünk, és levelet is adtak magokra, szintén 
úgy mint az austriaiak ; Morvában azért immár bízvást 
járhatni. Ha írsz azért édes szivem énnekem, Kauka jószá
gára ne jöjjön az követ, hanem Magyar-Baradra ; ott meg
értvén hon leszen az fejdelein, bízvást elhozhattya az levele
ket ; mert az Kauka jószágában Klobukon 20. láncz vagyon, 
és többre is fogad hozzájok, azok most is hozzá lövődözte· 
nek az herczeg postájához, de az mit nyer vele magának 
tartsa. Jakosith urammal fiammal leányom is az Vág partra 
jiitt volt, és szemben volt velem. Gondolom, hogy hozzád 
niegyen meglátogatni. Fiam uram is szolgál, csak parancsolj 
neki édes szivem. Én édes lölköm, azt is írhatom, hogy Illés- 
liázy uram nagy becsületesen fogadott és vígan tartott. Hálni 
mindazonáltal az szálra jüttem vala. lm  írtam az felföldre, 
kérlek édes szivein hamarsággal küld Liptói - Újvárban ; 
megirtani az asszonnak és kértem, hogy hamarsággal el- 
küldgye Kassára. Az titulusát az levélnék, Hosszutötinak is 
irtani, talán ő is otthon leszen.. .  írtam  az szálon 27. Aprilis, 
nyolez órán reggel, Beezkónál 1605.

Az te szerelmes urad,
Tliurzo György.
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CCOCLI.

1605. Június 2.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Hála 
legyen az Ur Istennek én szerencsésen jártam. Ma hajnal
ban, nem vigyázván az itt való én tülem nem választott urak, 
erővel megvettem az várat, ember-halál nélkül, csak egy 
sebesedett meg. Az itt való urakat az létavai váramban 
viszem vendégségben. I t t  megrendelvén jól az dolgot, holnap 
felmegyek az várban. Utamban 18. hajdút az Bjeli Stecz 
népébül fogtunk. Áldott legyen az Urnák az ő szent neve, ki 
egy felől megkeserített, más felől kegyelmesen megvigasztalt. 
Engedgye az irgalmasságnak ura és Istene. . .  írtam  Bitsén, 
felette puszta és romlott várban 2. Junii 1605.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCCLII.

1605. Jún ius 28.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Aka- 
rám édes lölköm értésedre adnom, hogy Christianus, az né
met szabóval, Teplicére érkeztenek utánnam. Egyebet a felől 
nem irhatok, hanem az békességtől császár nem idegen, de 
ha békesség nem leszen, bizony csak az császár hada miatt 
is, ha több nem lenne is ez országban, el kellenék veszni ez 
szegín magyar országnak. Császár személye szerint Bécsben 
jün, ha az békesség véghez nem megyen. Maximilianus her- 
czeg az sléziai, morvái, cseh-országi, luzácziai és tiroli ha-
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(lakkal, ki bizonyosan leszen több 75 ezer embernél, Tren- 
cliinhez jün, és az vármegyéken által Kassa fele. Mátyás 
berczeg az impériumbeli haddal, az Alsó- és Felső-Austriá- 
bul valóval, hispániai király és pápa, azonképen olasz her- 
czegek hadával, és az Basta hadával, melyeket mind újonnan 
megfogadtanak, Újvárhoz száll táborban; Basta leszen mel
lette, és Maximilianus mellett Bosswurm. Az gróczi lierczeg, 
stíriabeli, karintiabeli, carnióliai haddal és Baváriai lierczeg 
hadával, Dunán túl száll táborban. Bizonyosan beszélik és ír
ják is, hogy ez jüvő hónapban ez három helen leszen száz- 
hetvenöt ezer ember. Mindenik táborban elegendő álgyu-por, 
és várak várasok megszállásához való rendelt eszközök lesz
nek, kiket Christianus szemével is látott. Az Ur Isten for
dítsa inkább békességre dolgunkat szent fiáért. Prágábul az 
minemü . . . leveleket küldött Forgách Sigmond uram, im 
megküldtem; az hova szólnak adassd meg édes szivem, és 
küld meg őköt. Ha az herczegtül avagy császártul levelek 
érkeznek, szépen kicsinen, csak hogy a pecsét meg ne bomol- 
jon, más magad leveledben, ha szintén Kassára való mené
sem is történnék, küldgyék jó bízott ember által utánnam. 
Minthogy engemet is választottanak pro commissario, hogy 
az békességet tractáljam, szükség hogy ha mit írnának az 
fejdelmek értsem akarattyokat. Egészséged felől, kérlek édes 
szivem irj gyakorta énnekem. Az békesség szerzésre ezeket 
választották Commissáriusokká : engem, Illésházy, Forgách 
Sigmond, Xyari Pál, és Naprady uramékat. Adgya Isten 
hogy menjen véghez. Ezeket édes lölköm kérlek add érté
sére Miklós uramnak is, értse ö is, miben vagyon az dolog, ő 
meg irtetheti (. J az több fő uraimnak is. Adgya az Ur Isten 
szent fiáért. . .  írtam  hamarsággal Terchován, 28. Junii 1605.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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Úgy értem, liogy az morvái és sléziai had Trencsin se
gítségére jönnek. Ha bejönnek az vármegyében, mint és bogy 
kellessék eleikben küldeni, hogy jószágunkban kárt ne tegye
nek, főképen, ha az mi jószágunk fele ide feligyekeznének: 
jó Dersffy urammal és Balassa Sigmond urammal arrul Nagy 
Miklós uramnak edgyet érteni. És mi állapatban leszen Tren- 
csinnek dolga, adgyák értésemre.

CCOCLIII.

1605. Június 28.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Akarám édes lölköm értésedre adnom, hogy mai napon est
vére ide érkezvén Nagyfaluban, érkézék levele Bochkaj fej
delemnek. írja , hogy az török császár ha immár elérkezett 
Nándorfejérvárra, edgyütt vezérével, és kér azon mind en
gem, s mind Dersffy uramat komámat, hogy siessünk, és valami 
jót végezzünk, kiről im írtam az fejdelmeknek is. Mely leve
leket hogy jó modgyával és okkal küldgyenck Morvában, az 
Istenért azon szorgalmaios gondotok legyen, mert ha kezé
ben akadnának az levelek, és én Kassán lévén hírekre lenne, 
én gonoszul járnék. Az leveleket kedig, ugyan nem lehet 
egyéb benne, hanem el kelletik küldeni; tudom hogy jó mód- 
gyával elküldhetni az leveleket, hogy más kezében nem akad
nak. És azért immár az Ur Isten velem lévén, holnap után 
elindulok, Thurzó Miklós urammal öcsémmel, és Dóéi István 
úrral innet az várban holnap, és onnét holnapután Kassára. 
Az Ur Isten adgyon szent fiaőrt utunkban jó szerencsét és 
módot is mutasson benne, hogy jó módgyával vihessiik vég
hez az dolgot, ki legyen az keresztyénségnek és országunk
nak megmaradására. H a fejdelmek levelei érkeznek, csak ide
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Árvában küldgyck jó módgyával, innen utánam küldik Kas
sára . . . írtam  liamarsággal Nagyfaluban 28. Junii 1605.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

Komám uram Dcrsffy Miklós Szent-Miklóstt vár ben
nünket holnap után estvére.

CCCCLIV.

1605. Július 1.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... En Is
tennek bála ezen órában érkeztem komámmal Dcrsffy Miklós 
urammal és Tliurzó Miklós urammal öcsémmel ide Szt-Péterre 
jö egészségben. Boehkaitúljószágomra,hogyne bántsák, meg
hozták az oltalomleveleket; de nem jó senkinek mutogatni idő
nek előtte, hanem csak akkor, az mikor be akarnának jószágom
ban az hajdúk jünni; mert azt Írja benne, hogy az ő hűsége alá 
adtam magamat, kiben semmi sincsen, nem is leszcii. Csak haj
dúi ellen kell tartani, de hogy most fő-emberek látnák, nem 
jó volna, mert semmi jó ítéletben nem lennének felőlem. lm  
én édes szivem, elég gyakorta írok, kérlek . . .  Ex Sancto- 
Petro 1. Julii 1605.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.
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CCCCLV.
1605 Jiilius 1.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna. . .  Az 
kik Morvában voltának jobbágyinkban, azokat meg kell 
fogni és meg is büntetn i; afféle latrok miatt jószágunkban 
is kárt vallhatnánk az morvaiak miatt. Innét semmi oly hirt 
édes lölköm nem irhatok. Ma ide Káposztafalvára jutottam, 
Szepesi jószágban, holnap után be megyek Kassára, Az mint 
az emberek biztatnak, talán nem leszen heában fáradságunk, 
kit engedgyen az ITr Isten szent fiáért. Tliurzo Kristóf uram 
öcsém is Szepcsben ment, ő is be akar jünni velünk Kassára. 
Minden szép öltözeti marhái oda vannak. Ha ez előtt oda 
nem állott, immár most későre állott oda, minthogy minden 
oda vagyon. Csak egy kocsin ment Szepesben, Dengeleghi 
hajdúi késértették mintegy negyven lóval. Komám uram 
azt mondá, hogy asszonyom anyám oda megyen Létavára 
hozzád, azért mind asszonyomnak anyámnak, s mind asszo
nyomnak húgomnak kérlek mond én szómmal szolgálatomat. 
Az Ur Isten édes szivem lölköm éltessen sokáig. . .  Ex 
Káposztaíálva 1. Julii 1605.

Az te szerelmes szived lölköd, 
Thurzo György.

CCCCLYI.

1605. Július 4.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Mi 
Istennek hála ide Kassára jó egészségben jutottunk ez el
múlt vasárnapon estvére. Tegnap ugyan sok beszédem volt
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az fejdelemmel. Az után ebéden felettéb ittunk is, úgy an
nyira, hogy idejét sem tudom, hogy annyira részeg lettem 
volna. Ma ismeg sokáig való beszélgetésem volt az fejdelem
mel. Azon volnék, hogy Isten velem lévén, békességre vin
ném az dolgot. Császár követi is itt vannak, Forgách Sig- 
mond uram és Pográni uram, több urakért is küldött az 
fejdelem, nem késiéi itt, hanem elbocsát; semmi hitet, sem 
kötelezést nem kivan tőlem, ha kívánna is kedig nem csele
kedném. Édes szivem lölköm, énnekem egészséged felöl 
semmit sem írsz, kérlek . . .  írtam  Kassán 4. Julii 1605.

Az te szerelmes társod 
Tliurzo György.

CCCCLVII.

1605. Július.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Sze
relmes lölköm. Én ide jutottam Berenben, Istennek hála 
jó egészségben. O felségének az mi kegyelmes urunknak, 
oly nagy hada vagyon itt és egyebütt is, kinek sok számát 
soha az előtt nem tudtam, sem reméulettem. Ha békességre 
nem megyen az dolog, derék veszedelem következlietik belőle 
oly az, melyhez hasonló soha sem volt, sem leszen; azért 
imádkozással és Istennel való fohászkodással kelletik az 
nyomorult állapotnak eleit venni. Az Ur Isten velünk lóvén, 
az Ur Isten jó és kegyelmes engedelmébül, úgy leszen dol
gunk, az mint ő szent fölsége akarja és rendeli. . .  Datum in 
Bereu — Julii 1605.

Az te szerelmes urad,
Thurzo György.
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CCCCLVIIL

160'). Deczember 10.

Köszönetcmnek és magam ajánlásának utánna . . . Én 
egyébképen jó egészségben volnék, csakhogy az sok udvar- 
iástul, és az gonosz időhöz is képest, az lábaimat bántja 
valamennyire az köszvény, de hiszem Istent, hogy hamar 
való napon ismeg lábaimon járok, minthogy immár is gyó
gyulásra tért az lábaim fájdalma. Értem szerelmes atyámfia, 
az hajdúság minemíi szándékkal legyenek jószágunkhoz; ha 
szivem, úgy történik is, el kell szenvednünk, mert Isten mél
tán bűneinkért bocsátja reánk, de ez világ ítéleti szerint mél
tatlan szenvedgyük az hajdúságiul. De nagyobb csodám 
nem lehet rajta, h onnét legyen ez, hogy egyfelől békességről 
tractálnak, mindkét felől békességben hogy legyenek, azt vé
gezték, és annak felette Forgách Sigmond uram ma ide Bécs- 
beu elérkezvén, Illésházy uramat is mondgyn, hogy bizonyo
san az több követekkel egyetemben itt leszen ez jövő szer
dán vagy csütörtökön. Ha ide jön megkérdem ő kegyeiméiül, 
mit vétettem én oly nagyot az magyar nemzetségnek, hogy 
igy fizetnek sok szolgálatimért és költségimért ? Értvén azért 
gonosz szándékjokot, jónak ítélem lenni, hogy az fő-uraim
ban oda melléd édes lölköm bocsássák. Az mi magam dolgát 
illeti kedig, gondot viselvén magamra, és Istenemben vetvén 
főképen reménységemet, ha Illésházy uramat ide hozza az 
Ur Isten, az békesség felől ha mi jót ad végeznünk, én is 
azon leszek, hogy hozzád, én szerelmes szivemhez és lölköm- 
höz, elmenjek, megoltalmaz az jó Isten, ő szent fölsége leszen 
velem. Az hajdúságnál az mint lehetne szép szóval kellenék 
törekedni, ne pusztítnák és ne égetnék jószágunkat; ha basz
nál, jó, lia nem Isten neki. Az ott való és árvái szolgáinkat 
intsed édes szivem én szómmal, legyenek az várakban szór-
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galraatos vigyázásban, és maradgyanak meg az én hozzám 
való liivséghen, kiért én is liáladatlan nem akarok nekik 
lennem . . .  írtam  Bécsijén 10. Decembris Anno 1605.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CXJCCL1X.

KiOd. Január 11.

Köszöncti mnek és magam ajánlásának utánna 
Az árvái dolgot im értem mind az te leveledből s mind az 
magunk szolgáinkéból is, miben legyen. Ha senki nem mehet 
Létavárúl oda,mit tehetünk róla? Tudom hogy oly jámborok 
lesznek szolgáink, hogy ha az átkozottak jószágunkat elpusz- 
tittyák is, de az várat ellenük megőrizik, és meg is oltalmaz
zák. Az mi kedig kárunkat illeti, Isten nélkül az híve
ken semmi sem esik, csak (oda) adással kelletik azért szen
vednünk szent fölségétül ; más az, nemcsak magunkon esett, 
hanem sok jámboron ; harmad az, nem latorságomért szenve
dem, hanem koronás királyomnak, kinek én is hittel egy
néhányszor köteles vagyok megtartott liivségeimért, az ki
hez az kik elállottanak is, ismég hozzá, folyamnak és hozzá 
térnek. Nem hagy azért az Ur Isten bennünket, mindennapi 
szükségünkre gondgya leszen, és ha Istene és lelke leszen az 
fejdelemnek is, mostani ajánlások szerint is, nem hadnak szi
vem megnyomorodnunk. lm  Isten segítségéből az békesség is 
reménlem bizonyosan ez héten véghez niegyen. Az mint szent 
Jóbnak, az Ur Isten majd minden kárunk holott tiz annyi 
áldomásával hiszen. En ezekkel vigasztalom magamat ; te is
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édes lölkem ne búsulj, bízzuk Istenre dolgunkat, ki nem hagy 
igaz ügyünkben. Az napot, úgy mint februáriusnak második 
napját immár az békesség-szerzésben semmivé tettük, attul 
nem kelletik tartani. lm  irt Illésházy uram Rákóczy Lajosnak 
az árvái páráink, és szegénységünknek nyomorúságok felől; 
megolvastam az levelet, nincs semmi vétek az Írásban. Én is 
írtam neki, mind az két levelet meg kell hamarsággal küldeni 
Rákóczy Lajosnak valahon leszen. Megírtam azt is neki, hogy 
az hajdúkat kivigye mingyárast Trcncsin megyébül. Megcse- 
lekeszi-e? nem tudom. Azért én édes lölköm add értésemre, 
ki mennek-e, vagy nem ? mert ez héten elhittem hogy békesség 
tractátusának, jó módgyával vége leszen. Az békesség vég
hez menvén ez héten, én is az jüvő héten haza indulok, tud- 
gyam magamat menetelemben mihez tartanom ; mert noha 
békesség leszen, de mégis nem örömest lennék szemben hajdú 
uraimmal. Elég nagy munkánk és fáradságunk vagyon az jó 
békességnek véghez való vételében. De minthogy láttyuk jó 
végét, nem szánjuk fáradságunkat munkánk,at és költségün
ket. Bizony én édes szivem, immár esztendőnek tetszik, 
hogy nem láttalak, de az üdő az mint hozta, most úgy kell 
lenni. Nem késem azért immár, hanem hozzád én szerelmes 
szivemhez és lölkömhöz haza sietek. Adgya az irgalmasság
nak ura . . . Datum Viennae 11. Januarii 1606.

Az te szerelmes urad, 

Thurzo György.
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CCCCLX. 

lfíOfí. Június 18.

Köszönetemnck és magam ajánlásának utánna .. .  Az 
gyalogokat hogy az túrócziak elidegenítették, igen jámborul 
és jól cselekedtek, de azért jól megemlékezzenek az jámborok 
felőle, hogy ily jó akarattal vannak hozzánk. Mert ha fel 
jüttek volna is, lieában lett volna feljüvések és káros is, 
minthogy minden kétség nélkül az békességet megadgya az 
Isten, és lieában nekik fizetni nem jó lett volna. Nem szükség 
azért én édes lölköm többet fogadni, és azzal az szegínséget 
terhelni. Mert ha szivem békesség nem lenne is, minthogy 
ismeg szent Jakab napját hattuk ős végeztük, hogy addig 
mind török magyar békével legyen, nem szükség addig sem
mit is félni, noha az békességet elhittem bizomosan hogy 
megadgya az jó Isten. Az süveget, arany ezüst fonalat cs 
islogot is megveszem, és édes szivem meg is viszem. Stup- 
jaczky mit Írjon, az maga levelébül édes szivem érted; azért, 
ha ki akarná is az élést vinni az várbul, nem kell neki azt 
megengedni. Az bicsei porkolábot nem tudom mi lölte. Mind
addig epéskedhetik, hogy magának tehet kárt vele. H a Isten 
haza viszen, ha nem akar szolgálni, erővel nem tartom az 
jámbort, de kapu fátúl nem illenék hogy búcsúzzék, és úgy 
menne el. H a pomogramot találnak édes lölköm, örömest 
küldök, de most itt nehezen találni. Czitromot ez minapiban 
nem küldtenek.azhitván emberek elfelejtették; de most küld
tem. Adgya az Ur Is te n ... Datum Bécsben 18. Junii 1606.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

Az gyalogoknak, az melleket most fogatlanak és meg 
is esküdtettenek, az bicsei, létavai bírák és jószág fizethet
nek, kévésbe ntelik nekik.
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CCCCLXI.

1606. Június 23.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
mi az hajdúsággal és Bochkai urammal való békességnek ál- 
lapatját illeti, noha tegnap Apollótul és annak előtte Török 
Páltul mindenekrül irtani, mindazonáltal most is azt írha
tom, hogy az békesség megteszem Miért nem kellenek meg
lenni, én okát nem látom, holott valamit kívántának, az ke- 
resztyénségnek javáért és megmaradásáért, és az keresztyén- 
ségben való vérontásnak eltávoztatásaért, mindenekre reá 
lépett és megengedett ő felsége, mindeneket Tiszáig oda 
engedvén Bochkainak. Hanem Tokajt is kívánja; arrul is 
minden jót végeztünk, az országnak kivánságin való articu· 
tusokon kedig, mindeneken szépen megegyesettünk és vé
geztünk. Az török is megírta Bochkai uramnak, hogy vég
hez menjen az békesség, holott az kazal miatt, es azok 
miatt az kik ellene támadtanak, ez esztendőben ide feles 
hada semmiképen nem lehet, ügy vagyon, hogy megírta 
volt Bochkai uram Kassárul Illésházy uramnak, hogy ad
dig semmit se végezzen, inig Bévay és Lónyai fel nem ér
keznek melléje; de azután irt levelet, hogy végezzen csak, 
hogy az instructio mellől el ne álljon. Lám az szerint elég 
jó és kedves választja vagyon. Az míg az békesség elvégc- 
ződik kedig, ismeg Szent Jakab napját hatták, hogy mind 
az két fél békével legyen. Az articulust is, hogy az ki Szent 
Jakab napig nem áll melléje, hogy azután jószágát eladgyák, 
semmissé tette, végezvén velünk róla Illésházy uram. In 
summa, én bizonyos vagyok benne, hogy cgyáltaljában meg 
leszen az békesség; ki ha most meg nem lenne, bár senki 
ezután se remélje, se el ne liidgye, hogy meg leszen.

Csodálkozom azont, mi legyen az oka, hogy az hajdú
ság Liptóvármegyében bejött. De az mint Illésházy uramnak
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írják, azok nem sokan vannak, csak 600 írják hogy vannak. 
Azokat Árva megyében be nem bocsáthattyák, holott bevágat
ván az utakat, könnyen ellenek állhatni. Én reám hogy ha
rag vagyon, azt én elhittem. Isten velem lévén senki éltemen 
nem lehet, nem is árthat. Mindazonáltal nem árt embernek 
készen és vigyázva lenni. Árvában azért küld fel édes lölköm 
Jvéry Lászlót és Kossútot az ifjabbikat, még is legyenek töb
ben az várban, nem árt ha az létavai és bicsei jószágbul 
fogadott negyven, avagy ötven gyalogot is küldtek fel. Le
gyenek veszteg és jól vigyázzanak az várban. Boronzát, saj
tot, vajat, és egyebféle élést is szerezzenek az várban. Oda 
Létaván is kodig édes szivem, mindeneket az fele fejerbül 
való élést mind bicsei s mind létavai jószágunkból oda fel 
takartass. Hiszem Istent nem leszen szükséges, de még is jó 
az vigyázás és jó rendtartás. Az kapu-épületit is csinálják, 
és fát bőven hordassatok az várban. Az küt-ásásban is legye
nek szorgalmatosok az heverek, és az mely pritott húst el
költött az udvarbiró, mást piitasson helyette. Gondolom 
hogy immár én sem késem, hanem ez héten elvégeződvén 
telleséggel az tanácsot is, haza megyek. Holicsra menvén 
elsőben, az után mely útra kellessék mennem, az üdő és al
kalmatosság meg mutattya ; nem is jó azt tudni soknak és 
hirdetni, merre leszen menetelem. Engemet édes lölköm ne 
félts. Az Isten és az ő szent angyali vannak és lesznek velem, 
és az te érettem való imádságod is segítnek és megoltalmaz
nak. Az sok gonosz hírrel ne gondolj édes szivem, sokat be
szélnek az emberek, de ha Isten haza viszen, ismeg meg 
csendesednek azok az lxirek. Az Istenért búsulásnak és bán- 
ködásnak hagyj békét. Ismeg magadnak betegséget és nagy 
nyavalát találsz vele. Hiszem én az én Istenemet, hogy meg 
leszen az békesség, és azt is megadgya, hogy hamar való 
napon egymást nagy jó egészségben megláttyuk. Az én le
velemet édes szerelmes lölköm küld Árvában, és magad is 
irj nekik az én ez levelemben való írásom szerint, mihez

10Gróf Thurzo György levelei. H.
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tartsák magokat. Ezen órában jüvcn meg az tanácsbnl, 
Tokaj dolgábul is minden jókat végeztünk. In  summa : min
denek jó módgyával, az ország és Bochkay kivánsági szerint 
véghez mentenek ; nem szükség azért az békesség dolgábul 
kételkedni. Ez jüvő hétfőn, ha valakit küldőnél ntánnnm édes 
szivem, csak holott fele jöjjön Morvára az ember, loképeii 
ha félő volna, tudgyam magamat én is utániban mihez alkal
maztatnom. Ezeknek utálnia... Datum Viennae, Austriae, 
23. Junii 1606.

Az te szerelmes urad, 
Tlmrzo György.

CGCCLXII.

h m .  Auguszf.us li>.

Köszönetemnek és magam ajánlásának iitánna...  Az 
békesség dolga mind törökkel és ’Bochkay pártjával véghez 
megyen nemsokára jó módgyával. Selmeczrc küldött ő felsége 
valami pénzt Toposs Istvántól az selmeczi németeknek fize
tésekre. Kérlek édes szivem, szolgáimmal beszélgetvén, talál
jatok jó és békességes módot az pénz beküldésében, kiriil 
szóval izentem Tojioss Istvánéul bővebben. Én édes szivem 
lölköm, ajánllak ... Datum Yienae 13. Augusti 1606.

Az te szerelmes urad 
Tliurzo György.
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CCCCLXIII.

1606. Augusztus 28.

Köszönetemnek és magara ajánlásának utánna.. .  Illés
it ázy urammal ma ebéden Hricsón voltam, vígan lakott. Az 
békességben vég vagyon. Mágocliy uram Filekre jün fel, az 
többi : Tökölj, Homonnaj György, és az nemes ember Hoff
man, Péter diák erre mennek alá szálakon. Miben legyen az 
dolog, magamtul édes lölköm megérted. Holnap ebédig az 
pénz olvasásért és egyéb dolgaimért itt leszek. Vacsorára 
haza megyek az várban ; mert ott vagyon az én házam, az 
bon te vagy édes szivem. Az többit magamtul megérted. 
Adgya az ITr I s te n ... Ex Bitse 28. Augusti 1606.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

COCCLXIV.

1806. Szeptember ő.

Köszönotcmnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes lölköm, akarám értésedre adnom, hogy Ujlielyből 
Nagyszombatban érkezvén, Tököli és Homonnaj, Hoffmann 
és Pétéi· deák uramékat ott találtam, de velek szemben nem 
voltam, hanem értvén, hogy Mágocliy uram is hétfőn reg
gel Nagyszombatban érkezik, jó reggel felkelvén, eljüttem 
onnét, és tegnap estve érkeztem ide Bécsben, nagy jó egész
ségben. Illésliázy uram is hétfőn érkezett Nagyszombatban, 
ott nem késvén, feljünnek ide Bécsben. Adgya az Irgal-

10*
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másságnak ura és Istene, hogy minden jót és csendes békes
ségre valókat végezhessünk. Az vezér törökkel és tatárral 
Budánál vagyon ; bizonyos, hogy igen félelmes az tatárok 
rablásátul, holott az vezér ugyan megmondotta, hogy semmi
képen nem tartóztathattya őket az rabiastul. Mely dolgot 
értvén, Czobor Mihály uram sógorom ismeg oda ment az 
vezérhez, hogy ha lehet megtartóztassa őket. Innét Altliánt 
bocsátották, hogy gonosz szándékjoktul megtartóztassák 
őket. Nyáry Pál uram Kassára mcnvén az vezértül való 
válaszszal mindgyárast megindul. Kassárul ide feljön, immár 
útban vagyon. Orvé Tamást bocsátotta sógorom Czobor 
Mihály uram Illésházy uramhoz, hogy siessen telj Unni és 
végezni az békességet, holott az tatárnak rablásra vagyon 
szándékja. Eleget beszélgettem utamban Orvé Tamással fe
lőle. Forgách Sigmond uramnak, hogy sok suplicátiojára az 
Báthori István tisztét attak volna Prágában. Az bátyja 
cancellarius solicitálta, az kassai kapitánságot is kérte. Im
már meglátjuk itt Bécsben mit végezünk felőle. Ezeknél ez 
levelemben egyebeket nem tudtam írnom ... Datum Viennae 
5. Septembris 1606.

Az te szerelmes urad, 
Tliurzo György.

P. S. Szerelmes szivem. Nem lévén most mibül ked
veskednem, im szép czitromokat küldöttem. Az Ur Isten 
adgya, édes szivem, nagy jó egészségben elköltoncd. Tribell 
uram levelét, kérlek édes lölköm, küld Lipcsére.
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CCCCLXV.
1606. Szeptember lő.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Hála 
legyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok. Az békes
ség immár véghez megyen bizonyosan, mind az törökkel, s 
mind az Boehkay pártyával; kiért legyen áldott az Ur Isten
nek szent neve. Én azon leszek, bogy egyebekre bízván az 
törökkel való frigy traetálást és az várak kézhez való vétele
ket, haza siessek. Adgya az Ur Isten, hogy hamar legyen, 
és egymást láthassuk vígan és nagy jó egészségben. . .  Ex 
Hospitio Viennae 15. Septembris 1606.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

CCCCLXVI.

1606. Szeptember 16.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
békesség, hála legyen az Ur Istennek, már jó állapatban va
gyon. Ez napokban jó véget vetvén benne, az törökkel való 
frigy-tractátuslioz kezdnek, reménljük hogy annak is jó végét 
adgya az Isten. I tt  elég sok jámbor vagyon az magyar nem
zetségből, úgy annyira, hogy talán soha egyszer Bécsben 
ennyi magyar nem volt, miut mostan vagyon. Hogy eddig 
megírtam vala az levelet érkezek More András, kinél bizony 
soha kedvcsb emberem mostanában nem érkezhetett volna, 
minthogy lcvelcdbül azt értem, hogy, hála legyen az Ur 
Istennek, jó egészségben vattok, melyben hogy sokáig boldo
gul és jó egészségben megtartson az Ur Isten benneteket, 
tiszta szivbül kívánom. Balássy Sigmond uram, bár ón reám ne
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vessen sem felesége komám asszony. Lám megizentem neki, 
hogy az öcscsének megadgya marháját és jószágát, azonképen 
Czobor Pálné asszonyomnak is, ki bűne hogy szót nem fo
gad. Az mit beírtak az articulusokban, semmiképen azt 
immár meg nem változtattyák, minthogy az elébbcni végezést 
csak egy punctban sem akarjuk változtatni vagy emendálni. 
0  cselekeszik gonoszul, és én legyek vétkes. Arrul is megis
merhetné magát, hogy semmi előtt is fut, és ott is fél, az hol 
nem kellenek félni. Hiszen atyafiak ; az mint egyben vesz
tek, úgy isineg meg is békeljenek. Az vetést hadd meg 
édes lolköm csépeljék ki mindenütt. Jobb, legyen az várak
ban , mert ha szintén nem tudom mint végezzük is az békes
séget, de sok az lator hajdú, félő hogy ez után is kárt ne 
tegyenek. Zólyom felől biztatnak hogy ide adgyák, meglát
juk mi válaszunk leszen. Káthait megfogták Kassán, még 
egyebeknek is jut benne ; az többit is megbünteti az Isten. 
Zrini uram is ma jiitt be ide Becsben. Pestisben itt igen 
halogatnak; ott is érteni Trencsinben, Ujhelben hogy hal
nának. Jó ember oltalmazkodni, azért meghagyjad édes lül- 
köm, hogy oda ne járjanak, és az oda való emberéletül ol- 
talmazkodgyanak. Az török rablásátul nem oly félelmes, 
mint az hajdúk latorságátul; hiszem adott Isten okosságot, 
és eszedben veszed édes szivem, mikor kelletik Lé tavára 
menni. Az vetésre és egyéb majorságra viseljenek az tiszttar
tók szorgalmatos gondot. Illésliázy uram igen beteg volt, 
az guta ütötte meg ; de most immár jobbadán vagyon. 
Nem jó lett volna, ha addig megholt volna, míg az bé
kesség véghez nem ment volna, mert az többi igen fur- 
fant fejű emberek. De azok is megszelídülnek. Most 
egyebrül nem lévén az mirül írjak . . .  írtam  Bécsben sok 
számtalan dolgaim közt 16. Septembris 1606.

Az te szerelmes urad. 
Thurzo György.
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Γ. 8. Illésházy uramnak izenteni volt, lia kcll-e félni 
Trencsin váimegyében az hajdúságtól? azt izente, hogy sem
mit sem kell tartani tülök, mert megírta,, hogy oda senki se 
menjen az hajdúk között. Jó volna ha fogadnak, de mind
azonáltal nem árt vigyázni és csépeltetni. Most Gömör vár
megyében megvítak az hajdúk az parasztsággal, sok veszett 
az hajdúkban és az parasztságban is.

CCCCLXVH.

160(1. Szeptember 18.

Köszönetcmnck és magam ajánlásának utánna . . . 
Magam felöl azt írhatom, hogy Istennek hála, jó egészség
ben vagyok. Az békességnek is minden kétség nélkül jó vé
gét adgya az Isten. Az hajdúság hogy he ne jöjjön Trencsin 
vármegyében, azt írja Illésliázy uram, hogy megírta nekik; 
íogadgyák-e vagy nem szavát, az üdő megmutatja. De ha 
szintén oda jönnének is az vármegyében, egy ideig az meny
nyit az én jószágomra rendelnek bennek, kedveket kell ke
resni, azonképen az árvái jószágunkbelieknek is, míg Isten 
haza viszen ; akkor hiszem Istent, hogy az békesség is meg 
lévén, inkább bírhatunk vélek. Mit tehetünk róla én édes 
szivem, ha egy részint elpusztul jószágunk ? Várjunk csak 
Istentől, az TTr Isten azbúl való kárunkat és fogyatkozásun
kat ismeg megjobbítja és belére hozza. Ideig okos embernek 
jó elszenvedni mindeneket és elm ulatni; az üdő sokat szo
kott magával hozni. Hadd meg édes szivem, hogy szorgal
matos gondot viseljenek az tiszttartók az vetésre és egyéb 
épületekre, azonképen az gazdálkodásra. lm  elég nagy fá
radságunk vagyon az békesség szerzésben ; csak immár az
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törökkel mehessen véghez az békesség; de félelmes, hogy 
valami rablást ne míeljen. Nincs jobb annál, hanem hogy az 
mi vetést adott Isten, azt kicsépeljék, és jó bízott belekre 
rakják. lm  én édes lölköm egynéhány narancsot küldtem, 
vedd tűlem jó néven és hogy jó egészségben elkölthessed, 
tiszta sziből kívánom. Gondolom, minthogy nagyobb dolgo
kon általmentünk, hogy immár mindeneknek jó vége leszen, 
úgy hogy én is haza mehetek. Adgya az Ur Isten .. .  Irtain 
Becsben, sok számtalan dolgaim közt 18. Septembris 1606.

Az te szerelmes urad és tarsod, 
Thurzo György.

ccccLxym.
1606. Szeptember 23.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Ma
gam felől azt írhatom, hogy dicsértessék az Ur Isten én 
egyébképen jó egészségben volnék, csak hogy az sok gondot, 
fáradságot és Bécsben való lakást és költséget bizony télies
séggel szivem eluntam. Az békességben immár bizonyosan 
mind az törökkel s mind az Bochkai pártyával jó vég leszen. 
Immár mind tanácsban s mind az ö felsége udvarában ed- 
gyütt vagyunk és edgyütt tractálunk mindenckrül. Az tö
rökkel való tractátusra engemet is, azon vannak, hogy el- 
küldgyenek; de én kézzel lábbal azon leszek, hogy meg
mentsem magamat, és inkább hozzád, én szerelmes szivem
hez, haza siessek. Az hajdúságnak leszállítására nagy gon
dunk vagyon, és annak jó módgyával való véghez vitelére 
legnehezebb módunk vagyon. Addig kedig, míg az törököt 
le nem szállíttyuk és haza nem igazíttyuk, edgyütt az haj-
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(1 tikkal, sem végházakat sem nagyobb városokat nem vehet 
kezéhez ő felsége. Félelmes azért, hogy az átkozott hajdúk 
miatt jószágunkban és majorságunkban, minthogy hirtelen 
le nem szállíthatni őköt, kárt ne valljunk. Éjjel és nappal 
azért csépeljenek, és valami az vetésből marad, az várakban 
vigyenek. Az barmoknak is valahon bizonyos békességes 
beit kellenek szerezni ; mert az istentelen hajdúk, ha befér- 
közhetnek Trencsin vármegyében, félelmes, hogy mind el 
ne hajtsák. In summa : jobb idején mindenekre gondot vi
selni, hogy nem mint gondviseletlenség miatt nagy kárt 
vallani. Az urak és az nemesség is, magyarok és az szom
széd országbeli követek is, mind itt vannak ; számtalan sok 
költségben vagyunk mindnyájan, minthogy itt minden fe
lette igen drága. Az vetésre és egyéb gazdálkodásra az tiszt
tartók hogy szorgalmatos gondot viseljenek, és idején az 
kölcsön adott magot és egyéb szent-miliályi adót hogy ki- 
szedgyenek az szegínségtül, én szómmal kérlek édes lölköm, 
keményen hadd meg az tiszttartóknak. Most én édes szívem 
.. .  Datum Viennae, Austriae 23. Septembris 1606.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.

CCCCLXIX.

1606. Szeptember 29.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Én 
Istennek segítségéből ma, úgymint Szent-Mihály napjára 
innét megindulok. Októbernek 6. napján mindnyájan együtt 
leszünk Komáromban. Engedgye Isten, hogy az törökkel 
való békesség is jó módgyával mehessen és keresztyénség-
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nek hasznával véghez. Innét Pozsonyra megyek, onnét Sém
iére és úgy Komáromban, mert az győri utón sok fegyveres 
és német gyalog vagyon. Csalóközre nem mehettem, mert 
nagy partok vannak, és az hidakat meg nem csinálták, azért 
kelletik Semtére kerülnöm. I t t  kedig igen halnak pestisben, 
nem mertem tovább itt késnem, nem is lett volna jó sokáig 
itt laknom. Adgya az Ur Isten, szent fiáért az Jézus Krisz
tusért, hogy mindeneket jó módgyával elvégezvén, láthassuk 
egymást szeretettel vígan és nagy jó egészségben. . .  írtam  
Pécsben, Szent-Mihály napján 1606.

Édes lölköm, ma vettem meg az ajándékot, az mellet 
nyertél volt rajtam Létaván, az kapanbul való csontnak eltű
résén, mely ajándékom, tudom édes szívem, kedves leszen, és 
én magam megviszem, de úgy adom meg, ha Birsén talállak.

Az te szerelmes urad, 
Thurzo György.

P. S. A mi vásárlást írtál fel édes szivem az leányunk
számára, hogy megvettem, meghaladta az nyakbaveíővel 
egyetemben az melyet vettem, az négy ezer forintot, valamint 
adhattyuk és fizethettyük meg az puszta jószágbul. Ez után 
való költségünk nem kevesbet fog tenni ; boszuságomban 
azt kívánom, hogy minden leáninknak érhessük együtt örömö
ket, és lehessen az többire is hasonló költségünk.
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1606. Október 10.

Köszünctemnek és magam ajánlásának titánná...  Az 
törökkel valú békességnek tractátusához immár Isten segít
ségekül hozzá kezdünk. Nyáry Pál és Czobor Mihály sógo
rom marnék mentek az vezérhez, talán valamely végházat 
visszavehetünk tülök ; mi válaszszal járnak megértjük. Az 
töröknek gonoszul vagyon dolga : az Kazul egy felől, más 
felöl az kik ellene támadtanak pusztíttyák és ronttyák orszá
gát. Kevesen is vagyon, mert húszezer fegyverfogható em
berénél több nincsen. Mind azokbúl az okokbul azt ítélem, 
hogy Isten segítsége velünk lévén, jó módgyával véghez 
viliettyük az törökkel való békességet is, kit adgyon Isten 
hogy hamar lehessen, úgy hogy én is téged én szerelmes 
szivemet és lölkömet láthatnálak hamar nagy jó egészségben. 
Szerelmes szivem, Illésházy uram mit írjon az hajdúk felől, 
az maga levelébül megérted. Azért hadd meg az szolgáink
nak, értsenek egyet az vármegye oltalmazásában az várme
gyével, és azon legyenek, hogy semmiképen az vármegyében 
be ne bocsássák, azonképen az mi jószágunkban az árulókat. 
Most én édes szivem... Datum Komáromban 10. Octobris
1606.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

0  felsége igen szép hada vagyon mellettünk ; engem 
én édes szivem semmibül ne félts, csak légy jó egészségben, 
és rólam, ha engem szeretsz, ne gondolkodjál, se érettem ne 
törd magadat.

CCCCLXX.



156

1606. Október 12.

Köszön etemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
békesség tractátusa is az törökkel jé állapatban vagyon. 
Tegnap jött Budárul egy Omer vajda nevű török. Levelek
kel igen szorgalmaztattyák az békességet. Nyáry Pál és 
Czobor Mihály uramék is megtértek az vezértül. Jó  véggel 
jártak. Holnapután gondolom hogy magunk is szemben le
szünk Illésházy urammal és az vezértül megjütt urakkal. 
Hadunk szép vagyon, és nincsen semmitül félelmes dolgunk ; 
csak azon kérlek mint szerelmes lölkömet, az bánatnak hagy 
békét. Hamar való napon együtt lévén egymással, azután 
csak nyugodgyunk szeretettel, és vígan éljük világunkat. Én 
igen gyakorta írok édes szivem, de édes lölküm én ritkában 
látom levelidet. Kérlek az te én hozzám való szeretetedért, írj 
gyakorta énnekem, főképen egészséged felől, kinél bizony 
soha énnekem kedvesb dolgot nem cselekedhetek Az hajdú
kat semmiképen be nem kell az vármegyében bocsátani. Illés- 
házy uram is küldött innét lovast és gyalogot, hogy az vár
megyével együtt ellenek álljanak, kirtil mint Osztrozith uram
nak s mind Jakosith uramnak bőségesen irtain. Én édes szi
vem lölköm, ez világon minden gyönyörűségem, ajánllak...  
Ex Komárom 12. Octobris 1606.

CCCCLXXI.

Az te szerelmes urad 
Tliurzo György.
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HiOt). Október 10.

Köszönctemnek és magam ajánlásának utánna. . . . 
Magam egészsége felől azt írhatom, hogy Istennek hála jó 
egészségben volnék egyébképen, csak hogy az lábaim fájni 
kezdtek vala. Félvén hogy inkább meg ne mérgesedgyék, 
most ágyamban nyugszom, de holnap, vagy holnapután ismég 
felöltözködöm és felkelek Isten segítségébűl. Az török is 
szombaton, úgy mint holnapután, és az Bochkai uram pártyán 
az mely urak voltának egyben gyűlvén, az békességet az tö
rökkel Isten segítségébűl elvégezzük. Adgya Isten, hogy ez az 
békesség sokáig tartson. Mikent elvégeződik, én sem késem, 
hanem hozzád én szerelmes szivemhez lölkömhöz haza sietek. 
De mi legyen az oka, hogy szép irásimra és kérésimre, egész
séged felől és az ott fenn való állapat felől ennyi sok üdötül 
fogvást semmit sem irál, nem tudhatom. Ez előtt édes szi
vem kérésemet nem Írattad hiában, hanem gyakorta Írtál én 
nekem. Hanem ha beteges állapatod— kit Isten ne adgyon — 
volna az oka, hogy ennyi sok üdötül fogvást nem írtál énne
kem? Készeríttetem azért ezt az Préni Gábor lovas legé
nyét felbocsátanom; kérlek azon, mint én szerelmes szive
met és ez világon minden gyönyörűségemet, ird meg énne
kem, mint és hogy vagy? úgy hogy én is sok gondolkodásim- 
ban felőled és bánatomban, megvigasztaltassam, kit tüled, 
mint kedvem szerint való szerelmes atyámíiátúl, igen felette jó 
néven veszek, és el is hittem, hogy az te énhozzám való szere- 
tetedért egyebet nem cselekeszel, hanem lovas követedet éj
jel nappal küldöd hozzám. Az urakban itt sokan vannak. 
Az magyarok közül: Istvánffy, Kolonits, Battyany, Erdődy, 
Dóéi András, Dóéi István, Tapolchanj vannak jelen; Újvár
ban kedig: Illésházi, Nyári Pál, Czobor Mihály uram sógo

CCCCLXXII.
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rom és Hoffmann György vannak. Hiszem Istent, hogy ha
mar való nap minden jót végezünk. Sógorom Czobor uram 
jó egészségben vagyon. Levelében Írja, hogy szolgálatiját ír
jam, mint szerelmes asszonyának húgának.

Ez elmúlt vasárnapon két német ur, Kann, Illésházyné 
asszonyom attyafia, és Puchen (?) ezer fegyveresnek kapi
tánnyá, megrészegedvén, vecsornyén az kálvinisták szentegy
házában , bementenek fegyveres kézzel, puskát is lőttének 
az szentegyházban, és embereket is sebesíttettenek, kihűl oly 
nagy zenebona támadott vala, hogy csak Isten tudgya mely 
nehezen szállítottuk le őköt. Az hajdúság is megzendült vala 
két bolond miatt, csak mind fel nem boiulék az békesség. 
Megfogadtattuk vala őket, de most Becsben küldtük fel őket, 
elhittem hogy az fejdelem keményen megbünteti őköt lator 
cselekedetekért. Az tiszttartók hogy mindenekre szorgal
matos gondot visellycnek, édes szivem, én szómval hadd meg 
nekik. Most nem lévén egyebrül az miiül Írjak . . . írtam  
Komáromban 19. Octobris 1606.

Az te szerelmes urad,

Thurzo György.)
Czobor Erzsébet. (

CCCCLXXIH.

1606. Október 22.

Köszönctcmnek és magam ajánlásának utániul... Teg
nap adá meg énnekem szerelmes lölköm az lovas légin leve
ledet, melyet minemű nagy örömmel és sziliül való vigasság-
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gíil olvastam, csak a/, egy Isten látta, mert két egész heti 
múlt, hogy sem jót, sem gonoszt nem hallván felületek, elég 
nagy hímathan és húsuláshan voltara. Hála legyen azért az 
Istennek, hogy én édes szivem gyermekinkkel egyetemben jó 
egészségben vagy. Azon jó egészséggel áldjon meg az Ur 
Isten ez után is benneteket, és áldjon meg minden lölki és 
testi jókkal. Dicsértessék az Ur Isten, én is az hitvány kösz- 
vénybül felgyógyulok. Immár fenn járok és ballagok, de bizony 
harmad napig ingyen az lábamra sem állhattam. Az Nagy
szombati Márton doctor vagyon itt nálam ; de minthogy 
nem leszen immár szükséges, ismeg elbocsátom Illésliázy 
uramhoz, minthogy ő bocsátotta volt hozzám. Az liitván 
hajdúkat hogy bebocsátották Troncsin vármegyében, igen 
bánom. Minekelőtte leveled érkezett édes lölköm, immár 
híremmel volt. Azt hozza magával az gondviseletlenség ; on
nét ha emberek lettek volna, által lioonaliorán nem kellett 
volna bocsátani őköt. Immár nehezebb leszen az árulókat 
kikergetni az vármegyéből. Mit ir Illésliázy uram felölök, ne
kem irt czédulájábul édes lölköm megérted. Ez után is be
szélek vele, és az mit legjobbnak ítélünk lenni, azt végezükaz 
átkozottak felől. Az mennyire lehet, jószágomat hogy oltal
mazzák szolgáim, irtani nekik, te is édes szivem én szómmal 
megliadd nekik. írtam  Osztrozitli, Jakusitli, és vice-ispán űra
utóknak, hogy az mibül megkimélhctik jószágomat, legyenek 
minden segítséggel, talán barátságomért megcselekeszik. 
Az leveleket küld meg nekik. Az török, természeti szerint, 
noha fortóloz, de bizonyos vagyok benne, hogy az török
kel való békesség is véghez megyen. Holnap az Zsitva torok
nál való szigetben szemben leszünk egymással. Adgya Isten, 
hogy országunk megmaradására minden jót végezhessünk 
Az tractátust immár félben nem hagyhatom, mert tisz
tességem sem mutatná, de mihent Isten segítségéből vé
get vetünk benne, semmit sem késem, hanem hozzád én sze
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relmes szivemhez lölkömhöz, ez világon minden gynyörüsé- 
gemhez haza sietek. Adgya az Ur Is te n ... írtam  Komárom
ban 22. Octobris 1606.

Az te szerelmes urad,

CCCCLXXIV.

1607■ Január 13.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . . .  Sze
relmes lölköm. Tegnapi napon fiam Jakosith uram ide jüvén, 
megadá énnekem leveledet. Az Ur Istennek szent neve le
gyen dicséretes és áldott érette, hogy jobb álapatban vagy 
egészségedben. Engedgye ő szent fölsége, szent nevének di
cséretért, hogy meggyógyulván élhess sokáig, én édes szi
vem, ő szent nevének dicséretre, és énnekem vigasztalá
somra és örömömre. Hála legyen az Ur Istennek, én is jó 
egészségben vagyok. Az urak gyültön gyűlnek, és az várme
gyék követit is óránként várjuk. Az herczeg is holnapután 
bejüu. Az Ur Isten adgya, lehessen ez mostani egybengyü- 
lésünk hazánknak jovára és megmaradására, azonképen csen
deségére. Az mely dolog felől irt asszonyom húgom Forgach 
Sigmond uramné, arra gondom leszen, hiszem is Istent, hogy 
minden jót végezek Osztrozith urammal sógorommal felőle. 
Az felföldiül Czobor Mihály uramat sógoromat, Lonyai Is t
vánt és Mészáross Jánost, az kassait, választották követek
nek ide Posonban. Az hajdúk is 12. választottanak magok 
közül ide. Adgya Isten, végezhessünk minden jót és meg
maradásunkra valót. Tahim Pete Lászlóval is végezhetek az
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sógor uram vele való dologra], minthogy sógor uram is jelen 
hiszen. Most én édes szerelmes lölköm, nem lévén egyébről 
az miriil írjak, kérlek, mint én édes szerelmes atyámfiát, irj 
gyakorta énnekem egészségiek felől. Adgya az Ur Isten, 
hogy minden jó és kedves híreket írhass, én édes lölköm, 
egészségednek álapattya felől... Datum Posonban, 13. janu- 
arii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Kluchoy ide akar jiinni, ha kéredzik, édes szivem, bo
csásd ide, és irj egészséged felöl őtűle is.

CCCCLXXV.

1607. Február 2.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna 
Dicsértessék az Ur Isten, én ma ide Poprádra jó egészségben 
jutottam. Az útban asszonyomat anyámat előtaláltam, és 
kértem ő kegyelmét, hogy betérjen hozzád, édes szivem; reá 
is felele ő kegyelme, hogy betér hozzád. Hozák Nyári Pál 
uram levelét is, írja, hogy ma viszik ki Boclikai testét Kassá
rul és hogy ő maga is elkészéti, de mindazonáltal Kassát 
mihent oda érkezem, kézben adgyák, az több végekkel egye
temben, de kivánnyák, hogy az pénz is meglegyen. írja  azt is, 
hogy sokan kivánnyák az erdéli fejdelemséget. Nagy Albertet 
és Botién Gábort megfogatta Bákóczy; mondgyák hogy az
ért, hogy el akarták vallni (?) az töröknek Érdéit. Mindezekről 
irtain ő felségének Máttyás herczeg urunknak. Kérlek, édes

11Gróf Tliurzo György levelei. 11.



162

szivem, az nagyszombati bírónak szólló levelet küldgyék 
hamarsággal Nagy Szombatban, abban vagyon az fejdelem 
levele is bekötve. Holnap immár Löchérc megyek. Ezeknek 
utánna ajánljak. . .  írtam  Poprádon, 2. februarii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.

Báthori Sigmondot, írja Illésliázi uram Bécbbül, hogy 
Érdélben bement volna.

P. S. Illésházy uramnak is irtain, azt küldd, édes szi
vem, Bitchére, onnét vigyék Trenchinben. Hozák Réwai Ee- 
rencz levelét. Az vén (?) hugomot Bakith kilopatta az liázbul, 
az bon tartották, egynéhány falt törtek által és úgy vitték 
valahova ördögben. Latrul cselekeszik Bakith és latrul ve
szi hasznát. í r  sógorom Czobor Mihály uram is maga dolgá- 
rul. Arrul is ismég harmadszor írtam az herezegnek. Ezeket 
akarám, mint én szerelmes tülkömnek, megírnom.

CCCOLXXVT.
1607. Február A

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Aka
rám, szerelmes lölköm, értésedre adnom, hogy én tegnap ide 
érkezvén jó egészségben Eperjesre, mai napon Toposs István 
adá meg leveledet, melyből értvén egészségedet, szivem sze
rint örültem rajta, kívánván, hogy hasomló jó és kedves hí
reket hallhassak sok jó esztendeig felőled. Ma vártam ide 
Porgach Sigmond uramat sógoromat, ki dél korban elérkez
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vén, immár holnap, Isten segítségéhül, Kassára elindulván, 
Budámért hálunk, és holnapután bemegyünk. Kassának ke
zünkben való adásábul nem leszen semmi visszavonyás. Xolia 
az testtel immár szombaton elindultanak, és az urak az test
tel elmonvén, Magochy, Hoffman, Kelemeshy és Bakoss J á 
nos uramékat hatták, hogy Kassát kezünkben adgyák, több 
végházakkal egyetemben. Kém is kell félni uj feltámadástul, 
csak immár az erdéli fejdelemségrül tudnának megalkodni. 
Ezeknél, most, szerelmes lölköm, egyebeket nem tudok mos
tanában Írnom. Hanem kérlek, mint szerelmes attyámfiát, 
hogy te is írj gyakorta egészséged felől, és gyermekink felől, 
és hadd meg Gyurchanskinak, az bitchei palotának épületire 
gondgya legyen, az mint Danieltül megizentem, edgyütt az 
udvarbiróval, és egyéb jószágink és jüvedelmink gondviselé
sére legyen szorgalmatos gondgyok az tisztartóknak, kit ő. 
tülök jó né fen vehessek. Az karmazinokban, kérlek édes szi
vem, küldgy utánnam vagy négyet. És ezeknek utánna ajánl
ja k .. .  Ex Eperiess, 5. februarii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

CCCCLXXVH.

1607. Február 8.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Szerelmes én édes attyámfia, akarám értésedre adnom, hogy 
tegnapi napon érkeztünk ide Kassára, jó egészségben, nagy 
jó kedvvel és becsületessen fogadénak bennünket, de még 
Kassát kezünkhöz nem adták, sem az több végeket, hanem

11 *
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ez jüvő vasárnapon az vármegyéket ide gyűtik, és azok előtt 
akarják Kassát és az több végházakat is kézben adni, ki ha 
úgy leszen és pénzzel nem érkeznek, nem kevés vesződésünk 
lészen az végbeli vitézlő néppel, kirül ő felségének is bősége
sen irtunk ; ha pénzt nem küld, senkire ne vessen ő fölsége, 
hanem magára, hogy ha kedve szerint nem szolgálhatunk. 
Most, én édes szivem, ez puszta lielrül egyebet nem irhatok, 
hanem kérlek, mint én édes szivemet, irj te is gyakorlatoság- 
gal egészséged felől énnékem. Adgya az Ur Isten, hogy min
den jó hirt hallhassunk és érthessünk egymásunk felől. Leá
nyom felől Prini Istvánná felől írtam fiam uramnak Prini 
Istvánnak, hogy Nagy Idára bocsássa, hogy szemben lehet
nék vele. Igen betegnek mondgyák őmagát lenni, de csak 
leányomat bocsátná hozzám. Ha itt késésem kezd lenni, vagy 
akarom, vagy nem, édes szivem, ide alá hozzám kelletik jüa
nod, de én azon volnék inkább, hogy én mehetnék, édes löl- 
köm, haza hozzád. Az Ur Isteíi jó és kegyelmes gondviselé
sébe ajánljak... Datum Kassán, 8. februarii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

GOCCLXXYIΠ.

'1007. Február 10.

Köszönetemnok és magam ajánlásának utánira . . .  Az 
árvái ember meghozván leveledet, nagy örömmel olvastam, 
értvén jó egészségedet, melyben hogy az Ur Isten meg is 
tartson az én szerencsémre, tiszta szíbül kívánom. Az mine
mű álapatban legyen itt az dolog, az mely postát küldtem
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Béclibcn, fiz fcjdolemlicz, avval irtom meg, és Horváth Gás- 
pár urammal Teplára küldtem az levelet, hogy neked Árvá
ban megküldgye. Most azért, édes szivem, egyebet nem ir- 
hfitok, hanem hogy ez jüvő vasárnap, avagy hétfőn válik el, 
adgyák kezünkben az végházakat, vagy nem. Noha biztatnak 
bennünket azzal, hogy kezünkben adgyák, de itt csodások az 
emberek. Erdéli fejdclemséget sokan kivánnyák: Sigmond 
fejdelem, Homonai Bálint, Nyári Pál, Báthori Gábor, Betlen 
Gábor, Korniss, de mindezek közül az ország Sigmondot ki- 
vánnya és kiáltja; inkább hiszszük, hogy ő lészen, de mind
azonáltal Istenen áll az fejdelmek választássá. Hogy asszo
nyom anyámmal szembe voltál, akarom. I tt  minden felette 
igen drága, ha pénzt nem Imidnek, bizony nem sokára költ
ség nélkül maradunk. Most ez az bel mind Béchnél, Prágánál 
drágább. Kiküldtcm Nagy Idára, ha szénája, abrakja, bora 
leszen fiamnak Prini István uramnak, meg kelletik dézmál- 
noiii. Kérlek, én édes szívem, hadd meg az tisztartóknak, le
gyen szorgalmatos gondviselések az só megvételre és alá 
küldésre, azonképen egyéb jövedelemnek megszerzésére, mert 
fiz adóságnak megfizetésére is gondunknak kellenek lenni. 
Egyéb dologhoz is lássanak az tisztartók, mennél jobban tud- 
gyá';. Es magad is, édes szivem, kérlek, irj gyakorta egészsé
ged felől énnekem. Adgya az Ú r is te n . . .  Datum Cassoviae 
9. februarii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, - 
Thurzo György.

Post scripta. Immár, Istennek hála, az helnek meg
adásából semmi fogyatkozás nem leszen, hanem holnapután 
kezünkben adgyák fiz várost, úgy mint ez jüvő hétfőn. Az 
vármegyék is, dicsértessék Isten, mindenekbül edgyet érte
nek velünk, és így kétség nélkül az Ur Isten immár ez sok 
háborút megcsendesíti, és jó s békeséges álapatra hozza or
szágunkat. Asszonyomnak anyámnak írtam, kérlek édes löl-
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köm, levelemet küldd meg ő kegyelmének. Azon kérem, hogy 
Nagy H árul borbul és egyéb konyhára valókbul, ha meg nem 
bántanám ő kegyelmét vele, lenne valami segítséggel. Én ez 
helett ott fen mást adnék ő kegyelmének, mert itt olly szűk 
lielen vagyunk, hogy sehon semmit pénzünkért sem találunk, 
sőt azt Írhatom, édes lölköm, hogy bizony soha életemben en
nél drágább lielen nem voltam; mi választót ad asszonyom 
anyám, kérlek, add, édes szivem, értésemre, és hogy énnékem 
gyakorlatosággal irj álapatotok felől, kérlek, mint szerelmes 
szivemet. Tökeli szegín ez elmúlt vasárnap holt meg pestis
ben, öt órakort reggel, feleségét itt éltében nagy vigaságban 
és sirás nélkül, sőt nevetéssel telles bánatban és keserűségben 
hagyván utánna. Im ár Illésliázin és Bloenstyn (?) az szer-járás. 
Jakosyth uram fiunk Bodolkőben mene az sógorához, holnap 
megjün. Madarakat ha küldhetsz, és szerét teheted, kérlek 
édes szivem külgy. Gassovia, 10. februarii, 1607.

CCCCLXXIX.

1607. Február 13.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utálnia. . .  Leve
ledet, édes lölköm, tegnapi napon az vajda megadá énnékem, 
felette nagy jó néven vettem, szerelmes szivem, hogy rólam el 
nem feledkezvén, leveled által meglátogattál és egészséged 
felől írtál, felette nagy jó néven vettem, és Istenemnek nagy 
hálákat adván kívánom, hogy ezután is nagy jó egészségben 
lévén, áldgyon meg az jó Isten minden lölki és testi jókkal 
benneteket. Istennek hála, én is jó egészségben vagyok. Az 

,mi az mi ál apaiunkat illeti, felette nagy gondban és foglala- 
toságban vagyunk és az sok zűrzavarba! támadott és szerzett
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iszouyuságokat sok gonddal kell leszálítanunk és jó rendben 
hoznunk, de mindazonáltal vagyunk nagy jó reménségben, 
hogy mindenek, Isten segítségébül, jó álapatban jutnak és 
csendeségre. Az mi az bírók dolgát illeti, addig legyen az is 
csendeségben, és többet nem leszen szükség, hogy felhozanak 
Arwáhan, még az Ur Isten békével haza nem viszen bennün
ket, akkor megláttyuk abbul is, mit kellessék cselekednünk, 
lm  irtain Guzittnak és ott való szolgáinknak az contradicto- 
i'ok felől, mihez tartsák magokat, kérlek, mint szerelmes 
attyámfiát, te is hadd meg nekik, hogy az szerint, az mint 
megírtam, mindenekbül cselekedgyenek. Az bitchei épületre 
hogy megírtad, édes szivem, hogy szorgalmatos gondot vi- 
sellyenek, és Dánieltul való izenetemhez tartsák magokat, 
mint szerelmes ón édes attyámfiátul, felette nagy jó néven 
vettem, most is kérlek, hogy otthon való nem lételemben 
hadd meg, hogy mindenekre jó és szorgalmatos gondot visel
jenek, kit hogy ezután is jó néven vehessek tülök. Ha mind 
innét s mind túl az Tiszán való végházakat kezünkhöz ad- 
gyálc, én is azon leszek, vagy hogy magam haza mennyek, 
avagy hogy téged, édes lölköm, ide hozhassalak. A r irgal
masságnak Ura és Istene adgya.. .  Datum Cassoviae, 13. 
februarii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.
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1607. Február 16.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utálnia . . . Sze
relmes én édes szivem, az te hozzád szikül való szeretetem 
készerit arra, hogy gyakorta írjak, jutván eszemben az te 
szép kérésid is. Azért most Belus atyáiul lévén módom az 
levél elküldésben, mint szerelmes szivemnek, akaróm érté
sedre adnom az itt való álapatunkat. Azt írhatom azért, 
hogy, Istennek hála, jó egészségben vagyok. Itt immár mind 
az egész föld az Tiszáig az ő felsége hivségéhez állott. Ti
szán túl való vármegyékhez és végbeli kapitányokhoz bocsá
tottuk Iloci András, Kelemessy és Bornemisza Miklós ura- 
mékat, hogy azok is Bockkai fejdelemnek ez világból kimú
lássá után ismég az korona alá adgyák magokat; mi vála
szunk leszen, az üdő megmutattya. Erdélyben az emberek 
nyughatatlankodnak, természetek szerint, az fejdelemséget 
sokan kivánnyák és remélik, de csak egy lehet és nem több 
valaki leszen. Dolgaink szántaion sok vagyon, de csak az 
pénzzel érkeznének, jó véget adna az Isten mindeneknek. 
Addig kedig, az mig az Tiszán túl való föld kezünkben nem 
leszen, és az pénzzel nem érkeznek, az erdéli fcjdclemség 
felől is bizonyost nem értünk. Sem az magam haza menete
lem felől, sem az te, édes szivem, ide hozzám jüvésed felől 
semmi bizonyost nem irhatok, de mindazonáltal én azon vol
nék, hogy ha lehetséges leszen, mennél hamarabb lehetne, 
ettül az gondtul megmenekedvén, haza siessek. Kérlek, édes 
szivem lölköm, ez világon minden gyönyörűségem, irj énne
kem gyakorta egészséged felől, és az ott való dolgainkhoz 
szolgáink és tisztartóink hogy szorgalmatosson hozzá lássa-
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mik cis gondot viselőnek, hadd meg nekik. Most, én édes szi
vem, nem lévén egyéhrül, az miről írjak, ajánljak. . .  írtam  
Kassán, 16. februarii, anno 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

GOGOL!

J007. Február 17.

Löszön etemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Le
veledet, én édes attyámfia és szerelmes lölköm, szeretettel és 
nagy örömmel vettem, értvén egészségieket, és hogy Dávid 
János örömén és lakodalmán jelen lévén, egészséggel onnét 
megtértél. Azon jó egészségben hogy az Ur Isten ezután 
is sok esztendeig megtartson és minden jőkval bőségessen 
meg is áldgyon, tiszta szíből kívánom. Hála legyen az Ur 
Istennek, én is az sok szántakul dolgaink és foglalatoságink 
között is jó egészségben vagyok, várván az Ur Istentől olly 
alkalmatoságot., hogy itt tiszteségessen dolgainkat elvégez
vén, és jó áhítatban hagyván ez földöt, mehessek hamar hoz
zád én 1 ölkömhöz vígan és nagy jó egészségben, mint én sze
relmes szivemhez, lölkömliöz és kedvem szerint való egyetlen 
egy attyámfiához. Az özvegy asszonynak úgy mint P lati 
Györgyimnek kéréssót és könyörgését megértettem. Minthogy 
az jó asszony csak jegyruhás az jószágban, ha szintén revo- 
cálná is az cllcnmondást, keveset használna, más az, az 
mellei, az több Platiak johágyi is birton bírnak és járton 
járnának jószágainkban. Hanem hogy ha odgyütt az többi
vel megesmervén magokat, az contradietiót revocállyák,
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mint szintén azelőtt, szintén úgy ezután is s/.omszédságké- 
pen készek leszünk élni az jó szomszédinkkal Ha kodig 
karosnak nem látnám lenni, kérésedre, édes szivem, bizony 
nagy örömest megcselekedtem volna, és mindenképen kíván
sága szerint cselekedtem volna, de minthogy nilván való 
káronkat esmerem azbul következni, kérlek, édes lölköm, 
megbocsáss, hogy szintén kedved szerint nem cselekedtem. 
Az bizonyság szedésre és egyéb dolgainkra hogy szorgalma
tos gondot viseljenek szolgáink, hadd meg, édes szivem, és ez 
kötés levelet vigyék Bitekére, hogy onnét vitten vigyék 
Nagy Szombatban. Az itt való álapat felől egyebet nem ir
hatok, hanem még jó álapatban vagyunk. Ha mi olly híreim 
lennének, mint szerelmes attyámfiának mindgyárast érté
sedre adnám, az mint ezelőtt is mindeneket tudtodra adtam. 
Most egyébről nem lévén, az mirül írjak ájánljak... Kassán, 
17. februarii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.

CCCCLXXXII.

1U07. Február AV.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna... Noha 
tegnapi napon írtam, én édes lölköm, de mai napon is aka- 
rálak levelem által, mint szerelmes én édes attyámfiát, meglá
togatnom, és hozzád való szeretetemet ezzel is megmutat
nom, hogy az itt való török áros embereket akarván ördög
ben innét kiigazítanom, az mennél szebb patyolatot találtam 
nálok, azt megvevén, két véggel, mint szerelmes társomnak
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küldöttem, kérvén, szerelmes lölköm, ne nízd az kis rósz 
ajándékot, hanem hozzád való jó akaratomat, és szíből való 
szeretetemet, és vedd tűlem jó néven. Adgya az TJr Isten, 
hogy jó és szerencsés egőszséghen viselhessed meg. Az Ur 
Isten sokáig éltessen. . .  írtam  Kassa városában február 18. 
napján, anno 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tluirzo György.

CCCCLXXXIII.

1607. Február 21.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Az 
te leveleidet tegnapi napon vettem, szivem, lölköm, szerelmes 
attyámfia, mellekből értóm magadnak és az több gyerme
kinknek jó egészséges álapatokat, és Babuskának beteges 
voltát. Az Ur Isten, édes szivem, azon jó egészségben ezután 
is tartson meg gyermekinkkel egyetemben. Babuskát kedig, 
szent fiáért, meggyógyítván, éltesse az mi gyönyörűségünkre 
és vigasztalásunkra. Valami nevolája lehet szegülnek, talám 
az kő bolgattya; ha nem előbb, de az jüvendő gyűlésben dok
torokkal kelletik álapattya felől tractálni és végezni. Én, Is
tennek hála, itt sok szántalan dolgaim közt jó egészségben 
vagyok. Az galóczát és császár madarait, mint szerelmes ón 
édes szivemtől és lölkömtül felette nagy jó és kedves néven 
vettem. Asszonyom anyám nagyidai házánál való álapattyát, 
az sok pusztítás és kárvallás miatt mint legyen, az maga 
szolgájátul is megértettem, mindazonáltal az ő kegyelme 
hozzám való jó akarattyát megszolgálom. Az horczeg dől-
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gábul, szerelmes lölköm, és egyél) dolgokkal is valam it^n- 
delsz, hagyom azt az te jó akaratodra, el hi vén azt. bizonynyal. 
hogy mindent úgy rendelsz, az ki nem kárunkra, hanem híisz- 
nuiikra leszen. Az Illésházy uram levelét olvasván, csodál
koztam is azon, hogy afféléket mer irogatni. Az mi ő rajta 
állana, úgy veszem eszemben, az maga hasznáért nem kí
vánná az békességet, hanem halogatná, de megbocsásd, édes 
szerelmes attyámfia, nem az eben áll az ló halál. Az itt való 
álapat felől azt írhatom, hogy, Istennek hála,még ez ideig 
jól procedáltak dolgaink. I t t  Kassán lakozók kicsintúi fogva 
nagyig mint magok jó akarattyokbul esküdtének meg az ő 
felsége hivségére és minden rendtartásinkat, paranesolatinkat 
becsületessen hallgattyák és fogadgyák. Az Tiszán innét való 
végházbeliek is és kapitányok, azonképen az vármegyék és 
szabad varasok az ő felsége hivsége alá adták magokat. Sőt 
az vármegyék valahon az hajdúkat kapliattyák az 6 fölsége 
hivségére erőssen kötelezik és esküdtetik. Az Tiszán túl való 
föld és végházak felől is jó reménségürik vagyon, mert az ott 
való vármegyék is követeket küldtek hozzánk és ajánlják hiv- 
ségeket. Az végeket is elhittük, hogy az mely comissárhisokat 
hocsáttunk oda Doci urammal, hogy azokat is megadgyák ne
kik, hanem ha az szakmán fortélozna, minthogy Erdélyé, Er- 
dély kodig igy cselekedett. Értvén, hogy az testtel had megyén 
he, és hogy sokan vájakodnak az ott· való fejdelcmségrc, őklíá- 
kóczy Sigmondot elő kapván, 12. napján februárnak az kolos- 
wári szentegyházban megcsküdtetvén, az fejdclemsógro vá
lasztották. Az urak, az kik az testtel voltak, nagy búsulva 
Várad felé mentek az tes tte l; hon temetik, azt immár nem 
tudgyuk. Elég gyalázat és Imában való költség esek azokon, 
az kik nem várták Istentől, hanem erővel fejdelemmé akar
tak lenni. Az érdél) ok sem sokat nyernek választolt fejd el
mekben, de liiszük Istent, hogy jól leszen dolgunk; öröké lé
vén itt Magyarországban Rákóczinak, nem fog merni véteni 
császár és koronás királyunknak ő fölségének. En ma Írtam
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Máttyás herczcg urunknak ö fölségének, hogy ha itt vég le
szen dolgainkban, ő felsége haza bocsátana, minthogy az 
gyűlésre is kelletik készülnöm. Választom lévén ő folségétül, 
és elhivén, hogy nem tartóztat, haza menni igyekezem. En- 
gedgye az irgalmaságnak ura és Istene, hogy szerelmes én 
édes lölküiii, szivem és ez világon minden örömem és gyö
nyörűségem láthassalak vígan és jó egészségben benneteket 
és ti is engem. És hogy te is, édes attyámfia, irj gyakorta én
nekem, kérlek'. . .  Ex Kassa, 21. februarii 1607.

Kngy-Idábul még semmi válaszom nem jiive leányom, 
álapattya, felől, minden órában várom az levelemre való vá- 
lasztját és ha jühet-e ki hozzám, vagy nem? kit mint szerel
mes attyámiiának értésedre is adok.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Illésházy uramnak és az vármegyéknek szóllő levelein
ket az szerint kühlgyék el, az mint az ezédulában meg va
gyon írva.

Post scripta. Szerelmes én édes attyámfia. Ezen órában 
irák meg barátink, hogy, Istennek hála, immár Tokajt is 
kézben adta az ITr Isten, és mind az benne való főkapitán és 
vitézlő nép is az hívségre megesküdtek, leiért legyen áldott és 
dicséretes az Urnák az ö szent neve.
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c c c c L X x x iy .
1607. Február 25.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Fe
lette igen köszönöm, és felette jó néven veszem titled, én édes 
egyetlen egy attyámfia, hogy egészséged felől Írsz énnekem, 
kinél bizony soha énnékem jobb és kedvesb hírem nem lehet. 
Adgya az Ur Isten, hogy írhass sok esztendeig gyakorta én
nékem nagy jó egészségben. Az pisztrángot is és madarakat 
felette nagy jó néven vettem tűled, mint én édes szerelmes 
szivemtől, lölkömtül. Magam felől azt írhatom, hogy hála le
gyen az Ur Istennek, mind enni sok szántakul dolgaim kö
zött is nagy jó egészségben vagyok, de azzal vigasztalom 
magamat, hogy minden dolgaink, Istennek hála, naponként 
jó álapatban vannak, kiért legyen áldott az Ur Istennek az 
ö szent neve. Tokaj immár kezünkben lévén, reménlyük, 
hogy Szakmar és Kalló felől is jó hirt hallunk ez napokban, 
főképen holott azok, az kik az erdéli vajdaságot kívánták, 
mindenik visszatért, és igy csak Czobor Mihály uram sógorom, 
Veseléni, Varkoch és Sioly György mentek be Erdélyben az 
testtel. Homonai uram ék és Nyári Pál uram itthon vannak 
immár. Immár ezután nem tudom, mint járnak az erdéliek és 
mit nyernek vele az uj vajdával Rákóczy Sigmond urammal. 
Az bitekéi épületet az mi illeti, az álcsokat hogy alá küldöt
ted, édes szivem, igen jól cselekedted. Az több szükséges 
dolgokrul írtam mind Gyurchanskinak s mind az több tisz- 
tartóimnak, mihez tartsák magokat, de vélem, hogy azért 
kíván annit Gyurchanski, hogy ha meg nem küldik, legyen 
mivel menteni magát, hogy az épület véghez nem ment. Ha 
magának kellenek építeni, hamarabb feltalálná, honnét kelle- 
nék meglenni. Vak az, ki rosta által nem lát. Az sót akartam 
volna, hogy ha vizen vihették volna alá, könnyebben esett 
volna az szegínségnék, de mit tehetünk édes szivem róla, ha
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az üdő igy hozta és Szent György napja is előttünk vagyon.
Asszonyomnak anyámnak hogy az só vételbül segítséggel 
legyenek, igen méltó és dicséretes, szükség is hogy úgy le
gyen. Azért hadd meg, édes szivem, hogy az szerint cseleked- 
gyenek. Az madarakat és pisztrángot, mint én édes egyetlen 
egy atyámfiáiul, felette nagy jó néven vevém, az mint felül 
is megírtam. Nagyobb néven veszem azt, ha egészséged felől 
gyakorta Írsz, édes lölköm, emlékem, kit kogy gyakorta meg 
is cselekedgyél, kérlek mint én édes szivemet, lölkömöt egyet
len egy szerelmes atyámfiát. Priny István uramtul, fiamtul 
és lcányomtul kijüvések felől még semmi hírem nem jütt, ha
nem öcsém Prini Peren ez uram érkezek. lm  neked is szólló 
levelet küldött leányom, mellet megküldtem. Csoda híreket 
beszél Prini Peren ez uram öcsém; mondgya azt, hogy Echeth- 
ben egy csúfos ördög támadott, az mely az embereket igen 
hagyigállya oly kövekkel, az melleken kereszt vagyon kifa
ragva n, ő magát is Báthori Gábort úgy méghagyították, 
hogy elájult bele. Az haját egy szoknya vállal igen verték. 
Az étkeket kit kővel, kit véres ruhával undokisíttóvá változ
tatták előtte. Mi következik belőle, meghalljuk, de csoda ör
dögnek kell lenni, hogy az köven csinált köröszttül nem fél. 
Az Isten hiszem hogy hamar megment ez földtül, kirül ír
tam ő felségének is Marsowsky Györgyiül, hogy itt jó mód- 
gyával elvégezvén dolgaimat, engedgye meg hogy házam
hoz mehessek. Válaszom lévén, én is haza sietek. Engedgye 
az irgalmaságnak ura és Istene ... Datum Cassoviae, 25. 
februarii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.
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c cc c L X X x y .

1607. Márczius. 0.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes én édes lölköm, noha csak im minap írtam, de az én 
te hozzád, mint én szerelmes lolkömhöz való szeretetem arra 
készerite, hogy most is, módom lévén az levél elküldésében, 
cl no mulassam, hanem levelem által meglátogassalak. Isten
nek hála én jó egészségben vagyok, és csak óránként várom 
Marsoczky György Béehbül való megtérését, úgy hogy ahoz 
képest tudgyam magamat mihez tartanom haza menetelem
ből, avagy magadnak, édes szivem lölköm, alá jüvésedbül. 
Leányom még itt vagyon, holnap kimegyen Xagy Idára, elég 
rósz álapatban vagyon, nevolás, kit. apa lévén, keservessen 
szemlélek, de úgy kell lenni, az mint az jó Isten rendelte. lm  
egy levelet is irt nevolás, szolgálattyát ajálván mint szerel
mes annyának, mellet meg is küldtem. Uj hirt ezt írhatom, 
hogy, hála legyen az Ilr Istennek, minden igyekezetünk jó 
álapatban vagyon, holott az szakmának is megszánván és 
bánván dolgokat, hogy Szakmárt meg nem akarták adni, 
immár meg akarnak térni és edgyiitt velünk akarnak érteni, 
és Szakmárt is megadni, kiért legyen áldott az Urnák az ő 
szent neve. Irtunk tegnap nekik, hogy olly levelet küldgye- 
nek, melyben kössék magokat, hogy az kiket oda küldünk, 
küllőmben fogadgyák, hogynem mint ezelőtt, és hogy minde
nekben az mi rendelésünkhöz tartyák magokat; gondolom, 
hogy meg is cselekeszik, és igy Isten segítségébül Szakmái' 
is kezünknél leszen. Immár semmi módgyát nem látom, bogy 
valaki nj háborút indíthasson. Az Ur Isten ezután is oltal
mazzon meg bennünket és országunkat mindennemű zürza- 
vartul és háborúiul. Sógor uramat Czobor Mihály uramat, 
sógoromat, ma várjuk hozzánk, Nyári Pál urammal komám-
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mal egyetemben. Most én édes szivem lölköm, nem lévén 
egyébrül az mirül írjak, kérlek, te is irj énnékem egészséged 
felől. Adgya az Ur Is te n ... Datum Cassoviae, 9. martii
1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

CCCCLXXXVI.

1607. Márczius 11.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Ma
gam felől, szerelmes lölköm, azt írhatom, hogy hála legyen 
az TJr Istennek, én jó egészségben vagyok, adgya az Ur Isten, 
hogy felőletek is, édes szivem, hasonló jó hirt hallhassak és 
érthessek. Jakosith uram, az én szerelmes fiam, az sógorával 
Seryéni urammal menvén innét házához, nem akarám leve
lem nélkül hozzád, én lölkömhöz és szerelmes szivemhez, bo- 
csátanom. Csak az Ur Isten ezen egészségben megtartson, 
elhittem, hogy Marsoczki megjővén Bechbül, én is talám 
utánna megyek hozzád, én szerelmes atyámfiához, ha vala
hogy magadat nem kelletik ide fárasztanom. Az itt való 
álapat felől ő kegyeiméiül mindeneket, édes szivem, bizonyo
san érthetsz, és azért nem kelletik azokrul most Írnom, holott 
ez napokban való leveleimben is mindeneket értésedre adtam. 
Adgya az irgalmas Ur Is ten ... Kassán, 11. martii, 1607.

Czobor Mihály uram ide érkezett, Istennek hála jó 
egészségben. Úgy meghízott az jó sógorom, hogy alig esmér- 
hettem meg.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Gróf Thurzo György levelei. 11. 12



1 7 8

CCCCLXXXVIL

1607. Mdrczius 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utálnia.. .  Sze
relmes én édes atyámfia, tegnapi napon vettem leveledet, 
melyben tudósítasz egészségiek felől. Legyen áldott az Ur 
Istennek szent neve érette, bogy jó egészségben vattok. Ad- 
gya ő szent felsége, hogy ezután is azon jó egészségben lehes
setek nagy sok jó esztendeig. Hála legyen az Ur Istennek, én 
is jó egészségben vagyok. Asszonyomnak anyámnak az adó- 
ságbul nem leszen semmi fogyatkozássá, csak az Ur Isten vi
gyen haza jó egészségben. Mindazonáltal hogy sóbul ő ke
gyelme meg ne fogyatkozzék, hadd meg édes szivem, ott 
Arwában, hogy mostansággal vegyenek ő kegyelme számára 
kétszáz forintára sót. Szálon küldgyék alá Tepliccig, onnét 
az szálakat alá vihetik az bichci épületre, avagy az lita- 
waira. Az háromszázat én magam kész pénzül megadom o 
kegyelmének, avagy azon is akkor sót vétethet ő kegyelme. 
Leányom Prini Istvánné Nagy Idán vagyon, örömest fel 
menne hozzád, de az ura sem bocsáttya, és sem lova, sem 
szekere; mindazonáltal csak Marsoczky jünne meg, érteném 
miben legyen felmenetclemnek ál.apattya, úgy történhetik, 
édes szivem, hogy magadat is alá kelletik hozatnom, ha az 
fejdelem azt kezdi parancsolni, hogy semmiképen házamhoz 
no mennyek, hanem az gyűlésig itt késsem. Nem vélem, hogy 
csak anni zabunk is legyen, az kivel vetésünket és magunk 
szükségét újig megérjük, mindazonáltal ha zab nem lehet is 
ottan, árpát adgyanak kölcsön az szegínségnek vetésre valót, 
de meglássák az tisztartók, hogy abban is minit oszszanak 
ki, hogy az miatt az sörfőzésben ne történnyék fogyatkozá-
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sunk, kirül írtam Gyurchanskinak is. Az lisztet nem bánom 
ha az szegínség kezében osztyák uj fejében. Az épületre való 
fának alá küldésébül hogy én édes lölköm gondod vagyon, 
mint én édes szerelmes segítő társomtul nagy jó néven vet
tem. Bár Antonius is viselne gondot az litawai építésre, az 
mely még el nem végeződbetett. Az árwai udvarbirónak lia 
tiszta árpája nem volna vetésre való, adass édes lölköm 
Litawárul, avagy Bitchérül neki, vessen béven tiszta árpát. 
Az búzában 500 luknáig adgjon el az litawai udvarbiró, 
mennél jobb áron lehet, kevéssel vagyok adós, ki kellenek az 
adóságbul íeslenünk. Az prusz (?) csukát, az mellett küldtél, 
felette jó néven vettem és köszönöm, mint én édes szerelmes 
szivemnek és lölkömnek, azonképen az pisztrángot is. Az 
hajdúk felől mit írsz, édes lölköm, megértettem. Hogy uj há
borút indíthassanak, abbul immár az latroknak módgyok 
nem lehet. írják, hogy N itrát nem akarnák megadni, hanem 
Bédei számára esktidtetik benne az hajdúkat, de azokkal 
csak egy vármegye is bírhat. I t t  Istennek hála, mind lecsen
desítettük őküt. Soha bizony, szerelmes atyámfia, haza való 
menésemet úgy nem kívántam, mint most, de félben az jó és 
szent dolgot nem hagyhatom. Szakmáinak megadására vára
kozom, és ez hónak 20. napján leszen itt gyűlések az urak
nak és vármegyéknek, azokat jó rendben és álapatban hagy
ván, azonban Marsoczki is Béchbül megérkezik, vagy felme
gyek, avagy alá hozatlak, ha itt késésemnek akaratom ellen 
történnék lenni. Az hova szólnak leveleim, kérlek, édes szi
vem, küldözd el őket. Az szömörcsök gomba itt nagy újság 
lön, mert itt hire sincsen, megfordul ez világ, holott ott előbb 
kaphatni, hogy nem itt az jó földön. Tegnap ebéden valánk 
B'orgacli Sigmond uramnál, Nyári Pál, Czobor Mihály uram, 
sógorom és Széchy György uramékkal és asszonyommal 
húgommal Forgach Sigmondnéval, egészségedért, édes szi
vem, elkölténk és ivánk is, jó egészséget és minden jót kíván
ván az Ur Istentől. Adgya az Ur Isten, én édes szivem, löl-

12*
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köm, hogy ezután is küldhess szép újságokat sok esztendeig 
és nagy jó egészségben, és engedgye ő szent fölségo . . .  Da
tum Kassán, 14. martii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Az leányomnak szólló leveledet, édes lölköm, megkiil- 
döttem. I.llésházynak írott levelemet hamarsággal küldd meg 
édes szivem.

CCCCLXXXVII1.

1607. Márczius 17.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  No
ha én édes lölköm, elhittem, hogy ez gonosz utón immár lá
radsz ide érettem és noha inkább házunknál gazdálkodnál, 
de az közönséges jó és hazánk jova, megmaradása, és ő fel
sége páráncsolattya készerit reá, hogy még itt legyen késé
sem. Azért elhittem, hogy érettem és hozzám való szerető
iedért minden fáradtságot nagy örömest és tiszta szíbül fel- 
veszesz. Azért én édes lölköm, én immár nagy vígan és nagy 
jó szeretettel várlak, hozzon az jó és irgalmas Uram és Iste
nem nagy jó egészségben. Az itt való gyűlésben itt minden 
jót készek végezni az emberek, noha Szakmái· és Erdély 
felől fortéloznak némely emberek; de hiszem Istent, hogy 
heában való leszen akarattyok, és megcsalatkoznak igyeke
zetekben. Az többirül, én édes szivem lölköm, szemben lé
vén beszélgessünk egymással, nem is szükség, hogy azokrul 
most Írjak. Az Ur Isten ... Kassán, 17. martii, 1607.
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Az mely napon be akarnál, édes szivem, érkezni, kér
lek, édes lölköm, egy nappal add az előtt értésemre, tud- 
gyalak ide be várni. Az több levelekkel siessen az ember 
Arwában.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

CCCCLXXXIX.

10‘07. Márczius 21.

Köszönetemnck és magam ajánlásának utánna. . .  Hogy 
egészséged felől bizonyost írtál, mint szerelmes én édes 
egyetlen egy atyámfiáiul, fedetté nagy jó néven vettem, és Is
tenemnek hálákat adok róla, hogy jó egészségben vattok. Én 
is, dicsértessék az Ur Isten, jó egészségben vagyok, és leve
lem szerint elhittem, hogy édes lölköm, hozzám jünni fogsz, 
mely jöveteledet tiszta szíbiil várom, kívánván, hogy az Ur 
Isten hozzon nagy jó egészségben, melyben látthassuk is egy
mást nagy sok jó esztendeig. Sógorom Czobor Mihály uram 
dolgát az mi illeti, minthogy te is, én édes szivem és ez világon 
minden gyönörüségem írtál ő kegyelme mellett, tiszta szíbiil 
munkálöszom azon, hogy jó és kedves választót szerezhessek 
dolgaira ő fölségétül ő kegyelmének, kiről én magam, ha az 
Ur Isten jó egészségben ide hoz, szóllok veled, mint én édes 
szerelmes atyámfiával. Egyéb dolgokrul immár nem Írók 
mostansággal, hanem ide várlak hozzám, mint én édes ked
vem szerint való egyetlen egy szivem lölköm, atyámfiát. Az
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Ur Isten hozzon jó szerencsés egészségben, kinek jó és szent 
gondviselésében ajánljak benneteket magammal egyetemben. 
Datum Kassán, 21. martii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

CCCCXC. 

1607. Május 25.

Köszönetemnck és magam ajánlásának utánna... Aka
róm, szerelmes én édes atyámfia, értésedre adnom, hogy én 
tegnapi napon érkeztem ide Prágában, hála legyen az Ur 
Istennek, nagy jó egészségben. Császár urunk ő fölsége és 
Mátyás herczeg urunk is jó egészségben vannak. Az minemö 
dolgért jüttem kedig ide, levelemben meg nem Írhatom, de az 
egész keresztyénségnek és magunk nemzetének megmaradá
sában álló dologban készeríttettem feljönnöm. Hiszem Istent, 
hogy minden jót végezhetünk, kin mind mi s mind maradó- 
kink megnyughassanak, nincs is semmi kétségem abban, hogy 
mindenekben jó módot és jó véget ad az jó Isten. Az magam 
dolga az utolsó, de azbul is talám semmi sem maradékink 
meg nem fogyatkoznak, az minthogy jó szívvel és jó kedvvel 
fogadtanak is ide Prágában, Adgya Isten, legyen jó vége is 
és hasznos jó akarattyoknak. Nem vélem, édes lölköm, hogy 
itt sokáig késleljen császár urunk ő fölsége, hanem visszabo- 
csát, minthogy az magyarországi gyűlésnek is meg kelletik 
lenni. Adgya az Ur Isten, én édes szivem lölköm, és ez vilá
gon minden gyönörüségem, hogy találhassalak és láthassuk 
egymást nagy jó egészségben. Az gazdálkodáshoz és épület
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hez hogy tisztartóink jól lássanak, légy azon, édes lölköm, 
és írj énnekem jó egészséged felől, kinél bizony énnékem solia 
semmit kedvcsb dolgot nem cselekedhetek Az leveleket ke- 
dig avagy Brúnóra küldgyed, az ott való tisztartó megküldi 
énnékem, avagy az posoni postamesternek, az is megküldi, 
de jobb és közelb azonképen alkalmatosb leszen, hogy ha 
Brúnóra küldöd az leveleket, édes szivem. Az leveleket az 
kiknek szólnak, édes lölköm, kérlek küldd el, és jutasd ke
zekhez. Most egyébrül nem lévén, az mirül írjak, ajánljak... 
írtam Prágában, 25. maji, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

OCCCXCL 

1007. Június 2.

Köszönctemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Sze
relmes én édes egyetlen egy atyámfia. Tegnapi napon és ma 
két leveledet vettem, mellekből értvén mind magad s mind 
gyermekink egészségét, tiszta szíbül őrültein rajta, és hálá
kat adtam az Ur Istennek érette, kívánván, hogy azon jó 
egészségben megtartván sokáig az jó Isten benneteket, meg 
is áldgyon minden lölki és testi jókval. Hála legyen az Ur 
Istennek, én is jó egészségben vagyok. Tegnap volt csásár- 
nál, az én kegyelmes uramnál, audientiám, minden közönsé
ges hazánk jovára dolgokrul és az magam álapattyárul is 
bőségesen szollottam ő fölségével, békeségessen és kegyel- 
mcssen meghallgatván ő fölsége, kegyelmes választót is 
adott minden beszédimnek czikkelire; hiszem Istent, hogy 
itt felette sokáig nem tartóztat ő fölsége, hanem kegyel-
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messen el is bocsát. Bizony jó adta Isten, liogy feljöt
tem volt, mert bizony nem jól lett volna az dolog, lrirül nem 
is illik és nem is méltó, hogy levelemben írjak. Magam dol- 
gairul is reménlem, hogy jó és hasznos válaszom leszen, kit 
adgyon meg Isten. Az épületekhez hogy jól látsz hozzá, édes 
szivem, köszönöm, mint én édes szerelmes attyámfiának, ha 
Isten haza viszen jó egészségben, egynéhány kedves csókkal 
és innét vitt ajándékimmal és tulajdon magammal fizetem 
meg érettem való fáradtságodat és jó akaratodat; kérlek édes 
szivem ezután is láss mindenekhez mennél jobban tudod. 
Homonai uram szolgája még ide fel nem érkezett, jobban 
essett volna, hogy ha maga ide hozta volna az császárnak 
való lovát, és egyéb ajándékot, de még az szolgáját sem lát
tam, noha az levelet, az mellet édes szivem írtál énnekem, 
Zawisné asszonyom mellett ma hozták meg Béchbűl. Azért 
én is gondgyát viselem és levelet szerzek az morvái törvény
tevő személekre, hogy ha meg nem akarnák téríteni jó szóval 
az elvett morhát, tehát mindgyárast törvénynyel is haladék 
nélkül reá készerítsék, és azt az parancsolatot magam meg
viszem, úgy hogy ez jüvő árwai gyűlésben, avagy törvények
nek meglátásának ideje korán Zawisné asszonyom dolgát is 
elővegyék és igazság szerint meg is lássák. Ertém, édes szi
vem, leveledből, hogy oda nagy derék és száraz iidők vannak, 
ide kedig szép essők gyakorlatosággal és meleg üdők járnak. 
Az Ur Isten adgyon oda is jó és szép hasznos meleg és essős 
üdőket, úgy hogy az vetések is jók lévén, az sok nyomorúság 
után az szegínség is vehesse fel magát. Az szaxóniai herozo- 
get most várja ide császár, mi dologban járjon, nem érthe
tem, elég nagy készülettel és pompával várják ide. Az Boca- 
tius dolgábul bizony itt ingyen sem merek emlékeznem, mert 
császárnak nagy haragjában vagyon, minthogy ládájában fe
lette rút és császár ellen való írásokat találtának; más az, 
császárnak egy herczeg küldte ide az impériumbul, az ki 
minden aféle rút Írásokat nála találván általolvasott, kit
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császár igen nagy gyalázatnak tart magának; hanem ha ez 
jiívő posoni gyűlésben az ország fog törekedni mellette, ngy 
mind jobb s mind hasznosb leszen. Lám immár az gyűlés is 
meglészen, kire csak Isten tudgya, mely nehezen vehettem itt 
az embereket. Az Hoszutóthy uram ezüst mivét, az mely 
asszonyom anyámnál vagyon, az mi illeti, arrul szóltam Ho
szutóthy urammal, és azt adá válaszul, hogy itt fon nem ké
sik semmit is, hanem haza jű, és ha készpénzül meg nem 
adhattya, és ki nem válthatná az ezüst és arany mivet, tehát 
az mire becsülik, anniban az adósághoz számlálván, oda ad- 
gya asszonyomnak anyámnak ő kegyelmének. Asszonyomnak 
anyámnak ajálván szolgálatomat, az Ur Isten sokáig éltes
sen... írtam  Prágában, 2. junii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

GCCCXCI1..

1607. Június 8.

Köszönetemnck és magam ajánlásának utáuna.. .  Én 
édes szerelmes szivem, egészségem felől azt Írhatom, hogy 
dicsértcsék az Ur Isten, jó egészségben vagyok. Máttyás 
herczeg urunk ő fölsége tegnapelőtt indult el innét az béke- 
ség dolgáhul és egyéb dolgokbul is jó reménséggel és véggel. 
Én magamat ő fölsége császár urunk itt megtartóztata, re- 
ménlem nem egyébért, hanem hogy az magam kivánságiról 
s jó és kegyelmes válaszszal bocsáson el ő fölsége, kirül im
már is jó reménségem vagyon ő felségéiül. Az gyűlés is meg- 
leszen Posonhan, az hova az Ur Isten egészséget ad, edgyütt 
jűjüuk én édes szerelmes egyetlen egy lölköm. Az én itt való 
késésem felől kedig, szerelmes szivem, azt írhatom, hogy itt,
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immár sokáig nem késsem, hanem ez héten kétség nélkül el 
indulok és igyeuessen Morwára«megyek az derék prágai utón 
által. Adgya az irgalmasságnak ura és Istene, hogy jó és 
szerencsés egészségben járván, találhassuk egymást vígan és 
nagy jó egészségben. Bizony én édes szivem, szerelmes atyám
fia, jó adta az U r Isten, hogy feljüttem ide Prágában, mert 
bizony nem jól essett volna mind országunkkal nemzetsé
günknek dolga. De immár kétség nélkül mindenek jó végben 
és karban lesznek. Battyáni uram megházasodott, de engem 
menyekzőjére nem hivott. Azt hirdetik, hogy még az mostani 
hóban vinné haza mátkáját. Az Ur Isten áldgya meg őket az 
uj házaságban. Kérlek én édes szivem lölköm, egyetlen egy 
atyámfia, küldgy egy szabadost élőmben az általuton, az 
merre Bitchérül szoktak járni Monvára Prágában, és irj én- 
nékem mind az magad egészséged felől, mint és hogy vagy 
gyermekinkkel egyetemben és az ott való álapatról is. Az 
építésre és gazdálkodásra és jüvedelmünknek beszedésére 
hogy szorgalmatos gondot viselőnek tisztartóink és szolgáink, 
kérlek, én édes atyámfia, mindenképen légy azon. I t t  sokan 
voltának az emberekben és vannak most is, az kik az tőrök
kel való békeséget fel igyekeznek bontani, de minthogy csak 
magok hasznát nézik azok és nem az közönséges jót és meg
maradásunkat, heában való minden igyekezetek és szándék- 
jok, hanem akarattyok ellen is megadgya az Ur Isten az jó 
csendeséget és békeséget. Kérlek, édes szivem, asszonyom 
anyámnak mondd én szómval tiszta szímbűl való fiúi sok 
szolgálatomot. Leveleimet, az hova szólnak, kérlek, édes löl- \ 
köm, adasd és küldeztesd cl. Most, én édes szivem és ez vilá- j
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gon minden örömem és gyönörüségem, egyébrül nem lévén 
az mirül írjak, ajánljak. . .  Datum Prágában, 8. junii, úgy
mint Szentháromságnak napján, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.
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CCOCXCIII.

1607. .Június 12.

Küszönetemnck és magam ajánlásának utánna. . .  Is
tennek hála, édes szivem, az sok szántalan dolgaim, és fogla- 
latoságim között én jó egészségben vagyok. Az közönséges 
dolgoknak is jó végét reménlem, csakhogy az magam dolgát 
az mi illeti, ki jószágban és nem kicsinkén járó dolog, Bénii
ben bocsátták informátióra, kiért postán kelleték szolgámat 
Toposs Bálintot Bécbben bocsátanom. Gondolom, hogy ha
tod napra megjön, én sem késsem ezután, hanem haza me
gyek hozzád, ön szerelmes szivemhez és kedvem szerint való 
atyámfiához. Én édes lölköm, ém teneked elég gyakorta írok, 
de tűled, édes szivem, sok iidőtül fogvást semmi levelet nem 
hoztanak. Kérlek, édes szivem, én rólam el nem feledkezvén, 
irj gyakorta énnékem egészséged felől. Adgya az Ur Isten, 
hogy ne csak egymásnak gyakorta Írjunk, hanem hamar való 
napon láthassuk egymást vígan és nagy jó szerencsés egész
ségben. Asszonyom anyámnak és sógor uramnak szolgálato
mat ajálván, az Ur Isten éltessen.. .  írtam  Prágában ha- 
marsággal, 12. junii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

ccocxciy.
1607. Június 17-

Köszönetenmek és magam ajánlásának u tán n a ... Én 
édes szivem, azt írhatom, hogy én, Istennek hála, jó egészség
ben vagyok, csakhogy bizony bizony bizony az prágai lakást
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szintén eluntam, de itt immár semmit nem késem, hanem 
minden órában várom Topost Béchbül, az minemő jószágot 
akar jámbor szolgálatomért adni császár, annak informátió- 
jáért bocsátották az dolgot Máttyás licrczeg urunkra ő felsé
gére az itt való tanács, de az mint biztatnak jó és kedves vá- 
laszszal akar bocsátani ő fölsége, kit adgyon Isten szent fiá
ért. Ámen. Topost ma várom ide. Immár enni sole káromat, 
költségemet nem hagyhatom félben, hanem végére kell men
nem mi kegyelmeséggel leszen császár, minthogy mind maga 
s mind izeneti által nagy jóval és kegyelmeséggel ajánlá ma
gát császár urunk ő felsége, de csak értsem jó ajánlását 
magam itt nem késem, hanem az expeditiót és levélnek írá
sát másra bízván, magam haza sietek hozzád, én szivemhez, 
tülkömhöz és ez világon minden gyönyörűségemhez. Az gyű
lésre való leveleket subscribálta császár, ez jiivő szent Jakab 
napjára vagyon az napja az gyűlésnek. Az békeség dolgábul 
és törökhöz való követet Teifellt ide hivatta császár; minden- 
képen azon volnánk, hogy itt ne késlelnénk, hanem hamar az 
portára bebocsátanák. Az ott való dolgainkra hogy jó és 
szorgalmatos gondot visellyenck az tisztáitok, kérlek, édes 
szivem, légy azon. És az nekem való írásban hogy ill kése
delmes vagy, nem tudom mire vélnem. Én immár innét ugyan 
sokszor írtam, bár édes szivem, te se írtál volna többször, ill 
restségedért bizony egy csókkal megbüntetlek, ha az IJr 
Isten egészségben haza viszem Asszonyomnak anyámnak és 
sógor uramnak ajánlom tiszta szikül való sok szolgálatomat. 
.. .  írtam  hamarsággal Prágában 17. junii, l(i07.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.
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CGCCXCV.

1607. Június 26.

Köszönetemnck és magam ajánlásának utánna.. .  Hála 
legyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok, de bizony 
olly búsulásban és gondolkodásban, az melyben hitemre 
ugyan sok üdőtül fogvást nem voltam. Oka kedig büsulásom- 
nak ez, hogy sok leveleimre és irásimra csak egy leveledet 
sem láttam, mint és hogy vagy gyermekinkkel egyetemben ? 
legutolsó levelednek, édes szivem, immár egy holnapja múlt, 
hogy Bi éhéről költ, ítélheted, édes lölköm, anni sok üdőtül 
fogyást felőletek semmit sem hallani avagy nem érteni, mi
nőmé nagy nehézségemre és szivem fájdalmára legyen, sőt 
szolgáink szolgáimnak onnét írnak leveleket, az titulást én
nekem írjak, és ha meglátom, sem magad, sem szolgáim leve
leit nem látván, mint és hogy vattok, csak meg nem fakad 
szivem. Bizony, édes lölköm, én ezt nem érdemlettem volna 
tűled, hogy ill igen elfeledkezzél felőlem de mindazonáltal; 
az én tebozzád való szeretetem, az mint ez ideig, szintén ez
után is soha meg nem hül, nem is idegeneszik. Talám azért 
neheztelsz, édes szivem, hogy itt vagyon késésem. Bizony én 
is csak alig várnám, ha ez purgatoriumból megmentene Is
ten, holott immár csak Henkel Lázár hátul 2000 forintot 
vettem itt fel kölcsön, de urammal királommal és császárral 
vagyon dolgom. I)e immár itt nem késem, hanem az közön
séges dolgok is véghez menyén, és az török követet is Teifell 
uramat az portára innét elbocsátván, és az magam dolgárul 
is ma vagy holnap jó és kedves válaszom lévén, sietve haza 
sietek és megyek. Csak az egy Isten tudgya, minemő zűrza
var következett volna, ha ide nem jüttem volna. Immár nem 
tudom, ha jó néven veszi-e tőlem az én édes hazám és nem
zetem ? Egyebekről nem irhatok, hanem ha az Ur Isten ha
mar való napon jó egészségben haza viszen, magam szállók
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és veled én szivemmel és lölkömmel beszélgetek. Hanem 
kérlek azt, én hozzám való szeretetedért, írj énnekem, édes 
szivem, és lia az útban talál is, küldgy egy szolgámot elém- 
ben leveleddel, érthessem álapatotokat és egészségieket. 
Asszonyomnak anyámnak és sógor uramnak szolgálatomat 
ajánlván, ajánljak... írtam  szomorú szível büsülván, Prágá
ban 26. junii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

CCCCXCYI.

1607. Június 30.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Teg
nap adá meg énnékem Leszenei az te leveledet, én édes szi
vem lölköm, ez világon minden gyönörüségem, az mely jtltt 
ide Prágában Petroci uram dolgában. Bizony nagy örömem 
volt rajta, hogy édes lölköm láttam leveledet, minthogy azt 
irod, hogy jó egészségben vattok, minthogy soha énnékem 
annál kedvesb és gyönyörűséges!) hírem nem lehetett, mint
hogy öt héttül fogvást sémit sem hallottam felőled, és csak 
egy leveledet sem láttam, ki mely nagy búsulásomra és szi
vem fájdalmára volt, csak az egy Isten tudgya. Dicsértesék 
az ü r  Isten, én is jó egészségben vagyok, és immár itt nem 
késem, hanem hozzád, én szerelmes szivemhez és lölkömliöz, 
haza sietek. Minthogy immár is jó válaszom lett mind hazánk 
dolgában s mind az magam tulajdon kivánságimra, csakhogy 
császárnak kelletik eleiben adni, immár minden tanácsokon 
dolgom által ment. A n n i csak decrőtomot veszek, és másra 
bízom az levélnek kivételét cancellárius uramtul, én magam
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haza sietek. Az török követ még sem ment el innét, de im
már nem késlelik, hanem az is elmegyen. Innét, én édes szi
vem lölköm, semmi ollyas híreket nem irhatok, hanem ma
gam magammal, ha az U r Isten egészséget ad, viszem meg 
az híreket, Adgya az Ur Isten, én édes szivem lölköm, jár
hatván jó egészségben, azon jó egészségben találhassalak is 
mind magadat, én édes gyönörüségem, s mind szerelmes 
gyermekinket. Asszonyom anyámnak és sógor uramnak 
ajánlom szolgálatomot. Pethe László ma is panaszolkodott 
császárnak ö kegyelme felöl, hogy jószágát és pénzét is ma
gánál tartya ő kegyelme. Én váltig mentém ő kegyelmét, de 
bizony sokat árt ö kegyelmének az Pethe László panaszolko- 
dássa. Jobb lett volna ő kegyelmének megalkodni vele, sőt 
ezután is azt adnám tanácsul, hogy azt cselekedne ő kegyelme, 
sok panaszolkodásival ne ártana ő kegyelmének, és egyebe
ket se untatna. É 11 ezeket úgy írom, mint ő kegyelmének jó
akaró szolgáló attyafía. Ezeknek utánna ajánljak.. .  írtam  
Prágában, szomorú, szível kívánkozván hozzád, én szerelmes 
én édes atyámfiához, 130. junii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.

Szerelmes szivem, ha hamarébb voltáért ugyan Árvá- 
Iml elküldhetni igyencsscn Nagyszombatban az leveleket, 
minthogy siető dolog és ő felségének szólló levelek vannak 
benne, annál jobb hiszen. Az bitchci leveleket, édes szivein, 
te megkühlheted és megírhatod, hogy az nagyszombatig 
leveleket Anváhul elküldted.
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ccccxcm
1607. Július 4.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  E l
hittem bizonyossan, én édes szivem, bogy magamat inkább 
látnál levelemnél, és inkább magad beszélgetnél velem, liogy- 
nem mint levelemet olvasnád, de minthogy nagy szivem fáj
dalmával és búsulással kell itt költenem és mulatnom, uram
mal és kiválómmal lévén dolgom, nincs mit tennem, hanem 
tűle kell várnom, és hire nélkül, akarattya ellen, el nem merek 
indulnom. lm  az erdéli követ is Zeniei Pongrácz tegnap ér
kezett ide, immár régen ehettem, hogy a miatt is egy vagy 
két nap itt tartóztat császár, de mindazonáltal abban vagyon 
bizodalmom, hogy az magyarországi gyűlés előttünk vagyon, 
akkorra, vagy akarják, vagy nem, hogy oda elérkezhessen!, 
el kell becsátaniok, az mint mai napon is az titoktanács tud
tomra adta. Az magam dolgaimra is jó válaszom leszen, im
már csak császárnak kell referálni, mindgyárast vég lészen 
az dologban úgy annira, hogy nemcsak az közönséges dolog- 
bul jó és hasznos lett itt való létem, de az magam dolgábul 
is olly válaszszal bocsát ő iolsóge, ki mind magamnak és te
neked is, édes szivem, és holtunk után gyermekinknek is jó 
és hasznos leszen. Iteménlem azért bizonyossan, hogy minden 
okvetetlen ez héten valamely napon innét elindulhatok. Ad- 
gya az kegyelmes és irgalmas Ur Isten, hogy hamar való na
pon láthassuk egymást nagy vígan és jó egészségben. Az 
szakszóniai herczegot is ez jüvő pintekre császár ide várja, 
nagy pompával készülnek hozzá, csak vendégségére ötvenezer 
forintot rendeltének. Sok turnírokat, tüzes szerszámokat és 
egyéb mulatságokat készítnek nagy sok költséggél kedvéért, 
csak adná Isten, hogy addig lehetne vég minden dologban, 
míg az a herczeg ide érkeznék. Hiszem is Istent, hogy hol
nap és holnapután minden dolgainkban vég lévén, én is meg-
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menekedhetem az prágai purgatóriumtól. Az török követ is 
még itt vagyon, azt sem tudhatom, mi légyen az oka, hogy enni 
ideig itt tartóztatván nem tudgyák elbocsátani; félős, hogy 
az török látván későssét, valami rablást ne próbálljon, nem 
is hasznos gyakorta az késedelmesség. Én édes szerelmes 
szivem ]ölköm, én teneked gyakorta írok, de tűled édes 
atyámfia azútátul fogyást, miutátul liázunktul elindultam, 
négy levelednél többet nem vettem, sem láttam. Kérlek írj 
mind egészséged s mind az ott való álapat felől, kinél bi
zony énnékem soha kedvesb dolgot nem cselekedhetni, ha 
szintén az útban találnak elő is leveleiddel, mindazonáltal 
még is értvén jó álapatotokat, jobb szívvel és jobb kedvvel 
sietek hozzád, én édes szerelmes atyámfiához. Asszonyom 
anyámnak és sógor uramnak ő kegyelmének ajánlom szolgála
tomat. Ezeknek utálnia. . .  Datum in hospitio Pragensi, 4. 
julii, 1607.

Az gazdálkodásra, só és egyéb kereskedésre, épületekre 
az ott való tisztartóimot intsed, édes szivem, hogy úgy vise
lőnek gondot, hogy haza menvén, inkább megköszönhessem 
nekik, hogynem mint neheztelhessek méltán reájok gondvise- 
letlenségekért. Nagy Miklósnak és Gyiirclianskinak nem lészen 
mit köszönnöm, hogy sem az magatok álapattya felől, sem 
ott való jószágomnak miben légyen álapattya, semmit sem 
Írnak; hiszem az követnek az mit adnának, nem az magoké- 
bul adnák, csak ők ellessenek, ihassanak ,és fizetéseket ve
hessék fel, keveset gondolnak azzal, ha szintén búmban én 
meg is halnék, holott semmit sok üdőtiil íogvást nem hallok, 
sem érthetek felőletek. Jakosyth uramnak fiamnak írott le
velemet, kérlek édes szivem, küldd meg késedelem nélkül. Az 
szálás szerzésért Posonhati clküldgyed egy szolgánkat, édes 
szivem. Az Baranyai házát rendelték volt immár ezelőtt is én
nekem, ő maga Baranyai uram is énnékem ajánlotta, és Ist- 
vánffy uram is apám, az ki, gondolom, hogy az szálásokat 
fogja osztani, örömest énnékem rendeli, de azzal az egy ház-

Gróf Thtir/.o György levelei. II. 13
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zal be nem kezdgyük érni, hanem mást is kell kérni, talám 
az mellette valót, az kvartir mester az bétchi, ha ajándékot 
kellenek is neki adni, ide rendeli. Az szálás dolgának azért, 
édes szivem, kérlek, viseltesd gondgyát. Császár felette igen 
kéret, hogy erős eczetet küldgyek neki, magyarországi bor- 
bul valót. Az Istenért, az kúcsár úgy lásson hozzá, hogy 
küldhessünk vagy két, avagy három általaggal, mihent haza 
érkezem, afféle erős eczetet ő fölséginek egy kocsin, immár 
kétszer is izent császár felőle énnekem. Mögest Istennek 
ajánljak magammal egyetemben, én édes szivem lölköm és 
ez világon minden gyönörüségem, vígaságom, örömem, és ez 
világon való életem.

Az te szerelme,* urad és társod, 
Thurzo György.

CCCOXCVTII.

1607. Július 19.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Sze
relmes én édes atyámfia. Török Pál megadá énnekem az te 
leveledet, mellyet mely jó és kedves szível vettem, magad, 
édes szivem, megítélheted, holott egészségedet és minden 
jódat úgy kívánom, mint szintén tulajdon magamnak; ért
vén azért egészségedet, szerelmes gyermekinkkel egyetem
ben, nagy örömem lévén rajta, az Ur Istennek nagy há
lákat is adtam érette, kívánván, hogy azon jó egészségben 
megtartván nagy sok jó esztendeig, meg is áldgyon ő szent 
felsége minden lölki és testi jókkal, szerelmes gyermekink
kel egyetemben. Hála legyen az ITr Istennek, én jó egész
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káig való mulatóst telleséggel eluntam, főképen hogy tű 
led, én szerelmes szivemtül és lölkömtttl és ez világon való 
minden gyöuörüsógomtül ill messze, az mint magad is írod, 
negyven mélföldnire kell laknom. De hiszem Istent, hogy 
immár megment az Ur Isten az itt való lakóstul, holott csak 
búcsút kellenék vannem császártul, immár elindulhatnék, kit 
reménlek, minthogy sem ma, sem tegnap senkinek sem adott 
császár urunk ő fölsége audientiát, vélem, hogy holnap meg- 
leszen; mihent azért az audientia megleszen és búcsút ve
hetek császártul, én is Isten segítségéhül elindulok. Ad- 
gya az kegyelmes és irgalmas Ur Isten, hogy találhassa
lak, szerelmes gyermekinkkel egyetemben, nagy jó egész
ségben. Magam dolgaimbul is jó válaszom vagyon, csak im
már az decrétumot várom, hogy kezemhez jusson, azt is hol
nap kezemhez adgyák. Az békeségnek confirmátiója is meg
leszen. Azért én édes szivem lölköm, ez világon minden víga- 
ságom és gyönörüségem, kívánságod szerint nem akarom 
Török Pált itt sokáig késlelnem, hanem elöljáróban im elbo- 
csáttám és magam is nem késvén útónná megyek. Adgya az 
kegyelmes és irgalmas Ur Isten, hogy hamar való napon lát
hassuk egymást nagy vígan és nagy jó egészségben. Czobor 
Mihály uram sógorom dolgában bizony . . . .  semmi vég nem 
leszen, hanem Hédiben kelletik annak az lierczeg előtt végé
nek szakadni az gyűlésben, az mint azelőtt is és most is 
megírtam ő kegyelmének. Az gazdálkodáshoz és aratáshoz, 
építéshez és egyéb jüvedelmünknek hozzá való látásához és 
beszedéséhez hogy szorgalmatos gondviselések legyen az tísz- 
tartóknak, hadd meg, édes szivem. Úgy értem, hogy az bor- 
italban és vígan való lakásban igen el mennek ott az embe
rek, talám nem jó volna itt is költségűül sok kárt vallanunk, 
és ott is sok kárvallásunk után, az mi kevés maradott, nem 
kéméllenünk. Asszonyomnak anyámnak és sógor uramnak, 
azonképen Veseléni uramnak és asszonyomnak szolgálatomat

U1
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aj ál van, az kegyelmes és irgalmas Uram és Istenein jó 
és szent gondviselésében a ján ljak ... írtam  Prágában, 19· 
julii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 

Thui’zo György.

Az én szerelmes Anicskánmak beteges álapattyát bi
zony igen bánom. Az sárgaságnak hamar kellenek eleit 
venni, mert félelmes, hogy nagyobb nevola ne következzék 
belőle. Ha egyébképen eleit nem vehetné Zavissné asszonyom, 
talám nem ártana doktorért is küldeni.

CCCCXCIX.

1007. Július 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna............
Szerelmes én édes lölköm, mai napon és ezen órában küldte 
meg énnékem Béchbűl Pich György az te leveledet, melyből 
megértettem jó egészségedet, szerelmes gyermekinkkel egye
temben, kin nagy örömem volt, és kérem az én Uramat és Is
tenemet, hogy azon jó egészségben tartson is meg az én Uram 
és Istenem nagy sok jó esztendeig. De más i'elől bizony nem 
kevés szivem fájdalmával olvastam leveledet, én édes lölköm, 
melyben panaszolkodol, hogy rólad elfeledkezvén nem irok 
egészségem felől. Elhidd, ón édes lölköm, egyetlen egy szivem 
atyámfia, hogy azon eleitül fogvást való szerelmes urad és 
társod vagyok és nincs ez világon semmi olly ok, az ki az én 
tehozzád, én szerelmes atyámfiához való szeretetemtűl elide- 
genitene, meg is tartom, még élek, édes szivem, azt az én hoz
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zád való szíbiil szerctetemct. Hogy gyakorta nem írnék, el-, 
hidd azt. édes szivem, hogy akkui vétkem nincsen, mert el 
nem mulattam ez ideig, hanem elég gyakorta irtani, de hova 
lesznek leveleim, azt nem tudom. Sőt leveleimben én magam 
pauaszolkodtam, hogy ritkán látom leveleidet, nincs énnékem 
soka olly nagy dolgom, az ki énvelem téged, én szerelmes 
atyámfiát, elfelejtetne. Hogy itt késsem és haza nem megyek, 
hitemre, nem mennék, hanem repülnék, de ez átkozott udvar 
és hely olly, hogy nem akkor mehet el az ember, az mikor 
akarja, hanem az mikor kocsáttyák. Vagyon immár három 
hete, hogy mind csak hónapoznak, és soha nem adgya 
Isten, hogy elereszenek, ki minemő nehéz legyen, megítél
heted. Immár vettem fel itt költsön Henkell Lázár fiatul 
harmadfél ezer tallért. Császár elég jó akarattal vagyon és 
kegyelmes uram, de az átkozott tanács miatt vagyon az 
késedelem. Mindazonáltal immár vég vagyon minden dolog
kan. Az törökhöz való követet is még az magyarországi 
gyűlés előtt elbocsáttyák, bizony soha az békeség véghez 
nem ment volna, hogy ha itt nem lettem volna. Császár 
harminczezer forint grátiát adott ajándékon, és egyben szám- 
láltatván az adósággal úgy mint a negyvenegyezer és ötszáz 
forint adósággal, zálogul Tokajt adta ő fölsége, mig az summát 
vagy készpénzül le nem teszi, avagy más jószágot nem ad 
érette ő fölsége. Immár csak az decrétumát várom. Az levél
nek megírását és kiadását nem várom, hanem haza megyek 
és minden okvetlen ez jüvő kedden, vagy szerdán innét meg
indulok és igyenessen haza menni sietek. Adgya az irgalma- 
ságnak ura és Istene, hogy láthassuk egymást hamar való 
napon mind vígan s mind nagy jó szerencsés egészségben. Én 
felőlem kedig, édes szivem lölköm, szerelmes egyetlen egy 
társom, egyebet semmit ne ítél se vélj s ne is gondolj, hanem 
hogy azon eleitül fogvást való szerelmes társod vagyok, leszek 
is, az mig élek, és az én hozzád, én szivemhez való szeretetem-
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bűi koporsómig semmi fogyatkozás nem leszen . . . .  Irtain 
prágai purgatóriumban, 14. julii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

D.

1607. Július 21.

Köszönetemnek és magam ajánlásának ntánna__  Di-
esértesék az Ur Isten, én édes lölköm, hogy leveledből, az 
mellet Jakosytli uram fiam szolgájátul írtál, egészséged felöl 
minden jót Írtál. Adgya az Ur Isten, hogy ezután is nagy sok 
jó esztendeig hasomló és kedves hirt hallhassak felőled, mint 
én édes szerelmes szivemről, lölkömrül, azonképen szerelmes 
gyermekink felől is. Hála légyen az Ur Istennek, én jó egész
ségben vngyok, és az Ur Isten egészséget adván, ma innét 
Prágábul megindulok és Isten segítségéből hozzád, én szerel
mes szivemhez és leikömhöz sietek. Adgya az jó és irgalmas 
Ur Isten, hogy láthassuk egymást vígan és nagy jó egészség
ben. Az panaszt, édes szivem, ezután elvetem rólam, és azon 
leszek, hogy egymástul ill sok ideig és messze is soha se lak
junk, hanem még Isten éltet, edgyütt éljünk és hallyunk. I t t  
az emberek megbódultanak, és sokat cselekesznek, kit nem 
kellenék míelni az végezés ellen, de ez jövendő gyűlésben 
helére kell hoznunk, kiről ha Isten éltet, magamtul többet 
értesz, édes szivem. Ajánljak az irgalmas és kegyelmes Uram 
és Istenem szent gondviselésében benneteket. . . írtam  hamar - 
sággal Prágában, 21. julii, 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.
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Szerelmes szivem, im előjáróban magam képét küldtem. 
Adgya Isten, hogy magamat is viliessem neked, én szivemnek, 
vígan és nagy jó egészségben.

DL

l(i()7. Szeptember 11.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna .......Ide
jutván, szerelmes én édes atyámfia Nagyszombatban, edgyik 
részét az felföldieknek itt találám, kik, nem várván az gyűlésnek 
jó végét, eloszoltanak. Mondgyák, hogy az költséget elunván, 
és az fejdelemre való várakodást, azért jüttenek el Posonbul, 
protestálván és leveleket vévén felőle. Én azért mégis beme
gyek Posonban és onnét Bichben, hogy értsem, miért hivatott 
legyen ő fölsége és akarván az fejdelmet is euhitenem, ne kö
vetkezzék nagyobb zűrzavar és veszedelem nyomorodott ha
zánkban. Az mi vetést és magot adott az jó Isten, nem árt 
azért kicsépeltetni és jó helre helheztetni. Én is azon leszek, 
hogy sokat nem késvén, haza siessek. Az palotát és építést 
véghez vinni siessenek, mert tudom, hogy Jakosyth uram, 
fiam is sollicitálni fogja leányunknak hazaadását. Egészség
iek felől irj, én édes szivem lölköm, énnékem, kérlek mint
szerelmes én édes atyámfiát. Az Ur Istennek aján ljak .........
Nagyszombatban irtain, 11. septembris 1607.

Az te szerelmes urad ős társod, 
Tliurzo György.
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DII.

1607. Szeptember 26.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u táln ia .. . .  Sze
relmes én édes szivem, hogy ismég leveled által meglátogattál, 
köszönöm, mint én édes egyetlen egy atyámfiának, és az Úr
istennek nagy hálákot adok rajta, hogy jó egészségben vattok, 
melyben hogy sokáig meg is tartson az jó Isten benneteket, 
tiszta szíbűl kívánom. Hála légyen az Ur Istennek, én is jó 
egészségben vagyok, csakhogy az tanács urak későn való egy- 
bengyülésck miatt volt itt eddig való késséssem, mindazonáltal 
ma immár minnyájan egybengyülvén, és ma holnap tanács
kozván egymással, semmit nem késvén azután, haza sietek ■ 
adgya az Ú risten  szent fiáért, hogy találhassalak mind fejen
ként benneteket nagy jó egészségben. Az németekben elbo- 
csátnak, és meg is bánták, hogy Imában megfogatták őket. 
Az békeség bizonyossan meglészen, semmi háborúiul és zur- 
zavartul nem kelletik tartani, de mindazonáltal az mit Isten 
adott csépellyék ki és vigyék Litawára, jobb hogy ott legyen. 
Az tokaji privilégiumot ma várom Prágákul, azt is, azon le
szek, hogy magamhoz vévén még az szüret előtt elfoglalhas
sam. Az festéket én megvettem, de mig ezzel oda ér kezem, 
Ülomucz közelb lévén, onnét hozhatnának, ne mulatnák az 
mívesek az üdőt heában. Egyéb aprólékot is, az mit Ítéltem 
szükségesnek lenni az lakodalomhoz, megvettem, és az mire 
kértél is, édes lölköm, azt is megvettem. Tudom azt, hogy 
még az gyűlés előtt haza kelletik leányunkat adnunk, azért 
az épülettel siessenek, elvégezvén ne kellessék sokat költenünk 
az mívesekre is. Asszonyomnak anyámnak ajánlad, édes szi
vem, én szómval sok szolgál atomot. Dersffy Eerencz uramnak 
Zólyom felől írtam, és kétlem, hogy feljűjön az gyűlés előtt 
és végezzen asszonyommal ő kegyelmével. Wese.léni uram is
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ott vagyon nála, ö is viliig l'uítya, hogy í'eljűjön, mert szüksége 
vagyon az költségre. Hogy ő kegyelme most leljüjöu, nem ta
nácsolhatom, mert sok gonosz ember vagyon, az kik az utakat 
állyák. Most is Wcseléui uramnak Dersffy Fereucz uramhoz 
való menetében szintén szekere előtt két szolgáját ölték 
meg, és azon kívül is egynéhány embert öltek meg. Mind
azonáltal iin én nem késvén itt, haza sietek és akkor szólha
tok és végezhetek ő kegyelmével az feljüvés felől, azomban 
tahim Dersffy Fereucz uram is felérkezik. Bogadi uram ha 
fel nem jütt és tovább halasztja feljüvését, nem kelletik Imá
ban az szegínséget érette többször fárasztani, hanem Gyur- 
clianski, Zavodszki mennyének fel, és az instructio szerint 
végezzék el az urbáriumot, és az lakodalomhoz való élést is 
intézzék el jószágunkban, ne legyen szükséges másodszor azért 
is szolgáinkat Arwában fárasztanunk. Az halászatot, ha az 
Ur Isten haza viszen, akkor végezzük el. Most egyébről nem
lévén, az miről írják, ajánljak............Datum Yienae, 26. sep-
tembris 1607.

Az te szerelmes urad és társod,
Thurzo György.
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D il l .

1607. Október· 23.

Köszönetemnek és magara ajánlásának utálnia . . .  Édes 
szerelmes lölkörn, én tegnap öt óra tájon érkeztem ide estve 
felé, Istennek liála, jó egészségben. Azonban kozák Pongrácz 
Jeremiás uram levelét, Hoszutóty uram levelével egyetem
ben. Mit ir Hoszutótby uram, levelébül megérted. Istennek 
bála, uj háborútul és nagyobb veszedelemtül nem félelmes, 
kiért legyen áldott az Ur Istennek szent neve. Édes szivem, 
ha mi olly levelek érkeznek, küldd Árvában utánnam. Én az 
várbul pinteken igen reggel, Isten velem lévén, elindulok. Az 
várbeli palotában készítsenek bosszú asztalokat és székeket. 
Azonképen az udvárbíró és az ifjaknak való házakban, mert 
azokban kelletik az leányasszonyoknak és az uraimnak ételt 
adni. Most egyébrül nem lévén, az mirül Írjak, ajánljak . . . ■ 
Datae in Nagyfalu, 23. octobris 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 

Thurzo György.

Ha Bíchbűl megírja Picii, hogy az kálhákat beküldte 
Posonban, mingyárast Litavárul és bicliei jószágunkbul az 
kálbákórt küldgyenek szekereket, mert félek azon, hogy vét
ket kezdünk az kálhák miatt vallani.
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Diy.
1607. Október 25.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna..........
Akarván, édes lölköm, ezzel is hozzád tiszta szikül való sze- 
rctetemet megmutatnom, én gyakorta írok; kívánnám, édes 
szivem, hogy te is gyakorta írnál énnékem egészségiek felöl. 
Én, Istennek hála, tegnap vocsora előtt jüttem ide az várban 
jó egészségben. Ma itt késvén, holnap Szepes felé, Isten velem 
lévén, megindulok. Az vén asszont az leányom számára, inog
hattam hogy alá vigyék. De még két inas is kelletik, az mel
leket vele adgyunk, azokra is, kérlek, édes szivem, viselj gon
dot, kik és mellek legyenek. Párna zsákot is, ha készen nem 
volna, csináltatni kellenék, de úgy tetszik, hogy kész uj párna
zsák is vagyon. Az épülethez, kérlek, édes szivem, szorgalma- 
tossan lássanak hozzá, azonképen az asztalok és székek csiná- 
lásához. Innét is visznek deszkákat alá, az borokért menő 
szekereken. Az üdő elközelget, azért jó idején hozzá kell ké
szülni, mert majd egyéb dolgaink is lesznek, fatálat, tányért, 
fa és földbül való meszeleket is kelletik csináltatni, mert üveg
gel nem győzhetnénk. Én is azon leszek, hogy éjei nappal 
siessek, és idején haza menvén, mindenhez magam is hozzá 
lássak. Minden leveleket, Prágaitul és az császár és herczegé- 
tül megválva, édes lölköm, nitass meg és megolvastatván, ha 
szükséges leend, küldd csak ide Árvában, innét megviszik utá
nam. Ha Prágából vagy Bíchbül hoznának, azokat is csak ide 
kiildgyed, én édes lölköm. Nem lévén most édes egyetlen egy 
atyámfia, egyébrül mirül írjak, ajánljak....... írtam Árwa vá
rában, 25. octobris 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.
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DY.

1601. November In.

Köszönetemuck és magam ajánlásának utál m a. ·. Szerel
mes én édes attyámfia. Most egyebet nem irhatok, hanem 
csak azt, hogy jó egészségben vagyok. Az hajdúk hadnagya 
Lipai Balás irt leveleket az itt való thuróczi és liptai viceis
pánoknak, hogy hozzája mennének Szepes Várallyára. Én azt 
írtam az itt valónak, hogy el ne mennyen, de az több viceis
pánok elmennek-e, vagy nem, azt nem tudom. Jó zsák, ki 
az kölest megtartja. Én azon volnék, hogy itt ne késném, ha
nem hozzád, én szivemhez, alá sietnék. Csak az Ur Isten az 
sok liitván hirektül mentene meg, és szolgáimban érkeznének 
fel. Adgya az Ur Isten szent fiáért, hogy láthassuk egymást 
. . .  Datae Árvában, 15. novembris, anno 1607.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.

DVI.

1608. Január 11.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utálnia. . .  Sze
relmes én édes atyámfia, akarám értésedre adnom, hogy én, 
Istennek hála, jó egészségben vagyok. Az láboin is gyógyul; 
csak azt adná az jó Isten, hogy te is jó egészségben lévén és 
beteges álapatodbul felgyógyulván, élhetnél énnekem ez vi
lágon való örömemre és vigasztalásomra sokáig nagy jó sze
rencsés egészségben. Én Bíchben felmentem vala, de mint
hogy az Dunán nem mehettem által, az hidakra, mellek Bícli-
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nél vannak, kelleték kerülnöm. Dívinnél keclig az Morván az 
kis száriakon, Thurzo Miklós urammal öcsémmel edgyütt, bé
kével mentünk az jégen által, de utánnunk az én szekerem, 
mellet az szánra kötöttének volt, beszakadt vala, minden ru
háim és egyéb eszközim megázván, nem kicsin kárt vallottam, 
de mindazonáltal jól adta az ü r  Isten, bogy senki bele nem 
bolt, és szekerem, lovaim bogy telleséggel oda nem vesztek. 
Vasárnapon azért, ugy mint ez hónak 6. napján bemenvén 
Biebben, ott az fejdelem nagy becsülettel és szeretettel foga
dott. Ott mindenekrül, ugy mint hazánknak jovára és meg
maradására váló dolgokrul, tractált és tanácskozott ö fölsége 
velem. Holott, nem tudom mely nem jámborok tanácsúkul, 
császár az bécsi végezést meg nem akarja tartani, az török 
ellen hadat akar indítani, ki miatt hazánknak utolsó rom
lássá és veszedelme következhetnék. Annak azért eleit akar
ván venni ö fölsége tegnap, úgymint csütörtökön, engem et 
előbb Bíchbül elbocsátván, az Dunán az jégen által jüvén, 
Istennek hála, érkeztem ide Posonban jó egészségben. 0  
maga az fejdelem is minden okvetetlen ez jüvő hétfőn itt 
lészen, és liamarsággal akarván végezni az országbeliekkel, 
ha egyben gyűlhetnének, megmaradásunk felől, felsiet ismég 
Piciiben. Adgya Isten, végezzünk immár egyszer valami ál
landót, ki lehessen mind magunknak s mind országunknak 
jovára és megmaradására. Hédiben, édes szivem, az ma
gad egészsége és álapattya felöl Stepanussal eleget szólot
tám és bcszélettcm, az mely az maga tetszését és tanácsát 
írva megadta. Orvoságokat is rendelt. Igen felelt, bogy ha az 
szerint élsz vele, hogy az Ur Isten megtéríti egészségedet. 
Azért mind azon írást, s mind az receptet, az orvoságokkal 
egyetemben, im édes lölköm, megküldöttem. Hogy kedig in
kább megolvashassa Zavodsky és tótul fordíthassa, rü t Írássá 
lévén az doktornak leirattattam. Adgya Isten, ne legyen 
szükséges, de ha mégis gonoszul vagy, én édes atyámfia, le
hessen ez orvo,Ságoknak Isten áldása után anni haszna, hogy
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lehessenek egészségednek jobbitássára és meggyógyulására, 
kit engedgyen az irgalmaságnak ura és Istene, szent fiáért, 
az Jézus Krisztusért. Amen. Amen. Más doktorral is, 
úgymint az herczegével, ki tudós és jeles ember, szóllottam. 
Az is tetszését írva megadta. De az orvoságokat meg nem 
vehettem, mert az hidegben mind elvesztek volna. Hanem 
ha könnyebben nem volnál, kit az Isten eltávoztasson, kérlek, 
add hamarsággal értésemre. Azon leszek, hogy mind doktort, 
s mind apothecáriust vigyek fel magammal, az ki az írások 
szerint tudgyanak orvosiam, de addig nem árt az ujkeresztyént 
és Penőczytül, édes lölköm, magadhoz hozatnod és az lába
don való eret is megvágatnod, holott az doktorok tellességes- 
sein beteges álapatodat az meg nem tisztulásnak tulajdonít- 
tyák. Talám kodig az U r Isten azt adgya, hogy Zavisné asz- 
szonyom által is az irgalmaságnak ura és Istene meggyógyít. 
Az német leánt is megszerzik és Nagyszombatig felküldik. 
Az vásárlást is mind megvettem és hamar való napon, hi
szem Istent, magam megviszem. Kérlek azon, én édes szivem 
lölköm, irj mindgyárast énnekem egészséged felöl. Adgya Is
ten, hogy jó és kedves hirt írhass egészséged felől. lm  most 
küldtem valami kevés olasz gyümölcsöt is, ha Isten egészsé
get ad, magam többet viszek. Czukor kandiját is küldtem, 
talám szükséges lészen, büebben valót magam viszek. Édes 
lölköm, hadd meg az tisztartöknak, küldgyenek le terehben, 
vagy szánkán, hamarsággal egynéhány borjút, melesztut (?) 
kapant és madarakat, most megfagylalván és az borjukat is 
szépen bőrökben betakarván, hasznossan ide küldhetik, mert 
itt mindenek igen drágán találtatnak, sőt nem is találni. Ha 
nyulat is küldhetnek, igen jó leszen, de hamar küldgyék, ho
lott az fejdelem ez jtivő hétfőre itt leszen és pínteknél tovább 
itt nem késsik. Tokaj dolgát is elvégeztem szépen, csak adna 
Isten egészséget és országunkban békeséget.

Hoszutóthy uram beszéllé, hogy az felesége, ki Sándor- 
finál volt, felette fő orvos afféle nevolák ellen, az mint te
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most vagy, édes szivem. Azért nem árt megírni neki is min
den álapatodat, ha az I r Isten eddig kegyelmeségébül meg 
nem gyógyított. Talám onnét is, Isten után, jó tanácscsal és 
segítséggel lészen az jó asszony. Ha lehetne, édes lölköm, 
véremmel és életemmel is segítenék minden nyevoláidban. Az 
leánya Bánfiné is volt ollyan nevolában, az mint Hoszutothy 
uram beszélli, talám az jó asszony maga sem szánná hozzád 
való jüvését.. Petlie László urammal sógor uram dolgárul 
eléggé tractáltam, gondolom addig veszteg lészen, míg szem
ben lészen vele sógor uram. és végez vele. Ide az a hire, hogy 
bizonyossan Chakinőt elvette volna, ki ha úgy vagyon, adgya 
Isten ő kegyelmének lelkének üdvöségére és ez világon való 
örömére. Kassára az minemű leveleket írtam, Arvábul küld- 
gvék el liamarsággal, és ha onnét is érkeznének levelek, 
küldgyék meg énnekem sietséggel. Ezeknek utánna ajánljak 
. . .  írtam  Posonhan, 11. januarii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Császár is uj gyűlést akar hirdetni fe bruáriusban, de 
csak most végezhessünk valami jót és állandót, bár amaz de
rék gyűlés ne legyen is, nem lészen felettébb ártalmas. Az 
comédia felől csak egy szóval sem emlékezett senki is, az 
emberek nyelvének állhatatlansága sokat hirdet heában valót.

DVII.

1068. Január 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Hála 
légyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok. Én szerel
mes lölköm, vettem leveledet, mellyet magad kezeddel írtál



és Clierko Mihály hozott meg énnekem. Noha leveledben azt 
Írod, hogy alkalmas egészségben vagy, de szolgáim levelébül 
értem, hogy gyakorta gyomrodra és fejednek fájására bete- 
geskedel, ki bizony énnekem nagy bánatomra és szomorúsá
gomra való hir. Irtani mindazonáltal második levelemben, 
hogy ha szüksége kívánná, adgyad értésemre, hogy doktort és 
apothecáriust vigyek fel magammal. Az Ur Isten, szent fiáért, 
gyógyítson meg és eugedgye, hogy jó és kedves hírt hallhas
sak egészségednek álapattya felől. Az lierczcg ma Hanabnr- 
kon hál, holnap bejön jó idején, és itt sokat nem késik, ha
nem ismég fel siet Béchben; én sem késsem, hanem haza sie
tek. Az (ivekre való tafotákat megveszem és magam megvi
szem. Derék országgyűlést 11. marcziusnak napjára hirdet- 
tette császár urunk ő fölsége. Immár az hivatalos leveleket 
is meghozták. Az sok szántalan gyűlésre való járásban és 
menetelben szintén elfogyatkozunk, az sok költséget szintén 
elunván. Az hajdúsággal 10 napi frigyet végeztének az fel
földön. Azon vannak, hogy az idő alatt ha lehetséges lészen, 
leszálítsák őket, de azt kivánnyák, hogy az bíchi végezésben 
telleségessen megtartson császár bennünket. Az Ur Isten 
könyörüllön, szent fiának érdeméért, rajtunk és fordítsa az 
nyomorodott hazánknak ákipattyát jó és csendes, békeséges 
álapatra és tégedet is, én édes szivem lölköm, meggyógyít
ván, tartson meg az én szerencsémre sokáig nagy jó egész
ségben. Amen. Amen. írtam  Posonban, 14 januarii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo (Jy.örgy.

Bajnóczi prédikátornak irt liewai inam egy levelet, 
küldgyék meg neki, és ha mi választót ir, csak énnékem küldd 
meg, édes szivem. Sklabinyára szólló leveleket is hogy hamar- 
sággal elküldgyed, kérlek, mint édes lölkömet.
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DV III.

1608. Január 19.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna...  Sze
relmes én édes lölköm, Istennek hála, én jó egészségben va
gyok. De az sok szántalan gondgyaim és dolgaim miatt csak 
ingyen az jó ételhez sem érkezlietem, de az neked való írást, 
el nem akarván mulatnom, fiam uram ő kegyelme embere 
menvén leányomhoz, akarálak én is, mint szerelmes atyám
fiát, levelem által megtalálnom és látogatnom. Az itt való 
gyülekezet elég zűrzavarban vagyon, mi végét adgya az Ur 
Isten, csak ő tudgya, de mindazonáltal minden jó véget kelle
tik hinnünk és reménlenünk. Sógor uram is Czobor Mihály 
uram tegnap ide jüvén, jelenté egészségednek álapattyát, és 
leveledet is megadván, hálát adván az Ur Istennek róla, tiszta 
szibül örültem rajta, és kívánom, hogy azon jó egészségben 
tartson meg az Ur Isten az én jó szerencsémre ezután is 
nagy sok jó esztendeig. Ezeknek utánna ajánljak. . .  Datum 
Posonii, 19. januarii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

D IX .

1608. Január 21.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes szivem, vévén leveledet, tiszta szibül örültem rajta, 
értvén egészségednek jobbulássát, melyben hogy sok eszten
deig tartson meg az kegyelmes Ur Isten, emlékem örömömre

Gróf Tlinrzo György levelei. 11. 14
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és vigasztalásomra, tiszta szíbül kívánom. Dicsértessék az 
Ur Isten, én is jó egészségben vagyok, és az lábom is immár 
hamar begyógyul. Az élést, édes lölköm, szintén jókor hoz
ták, minthogy tegnapi napon sok fő német ur volt nálam. 
Haza menetelem felől, édes lölköm, semmi bizonyost nem ir
hatok, holott csak ma adgya ki az herczeg az proposítiót. 
Elég zűrzavarban vannak az emberek, ki egy s ki más tetszé
sen vagyon. Az Ur Isten adgya, hogy végezhessünk ollyat, az 
ki legelsőben az Ur Istennek szent nevének dicséretire, azon- 
képen hazánknak és magunknak jovára következhessél^, és 
inkább nyugodalmas és békeséges álapatunk, hogynem mint 
nagyobb zűrzavar és veszedelem, romlás következzék hazánk
ban belőle. Méltó, hogy az prédikátorokat én szómval meg
intsed, hogy ők is az gyülekezetnek szerencséssel! való véghez 
meneteléért könyörögjenek az Ur Istennek. Az mikor az Ih 
leten módot ad az haza menetelben, édes lölköm, idején tud- 
todra adom, hogy leányommal Jakosytnéval Pruszkyra, kí
vánságod szerint, élőmben jühessetek. Aszonyomnak anyám
nak ajánlom szolgálatomat és leányomnak Jakosyttnénak 
köszönetemet. Kérlek, édes szivem, írj gyakorta énnekem 
egészséged felöl, én is akképen cselekeszem. Az mire kértél, 
édes lölköm, hogy megvásárollyam, örömest megveszem, és 
magam, ha az Ur Isten megtart és haza viszen jó egészség
ben, megviszem. Ezeknek utánna ajánljak . . .  Datum Poson- 
ban, 21. januarii, 1 (108.

Az te szerelmes urad és társod,

Thurzo György.
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DX.

1608. Január 22.

Köszönetcmnek és magam ajánlásának utánna . . .  Sze
relmes lölköm két leveledet vettem, egyiket tegnap Bohuss 
kozta, az másodikat az szállások, kik az borért jöttek, koz
ták. Legyen áldott az Urnák szent neve, hogy jó egészségben 
vattok, és az U r Isten meghallván könyörgésemet, kegyel- 
messen mcgkönnyebbitett; adgya az irgalmas Ur Isten, hogy 
ezután is liasomló jókat hallhassak és érthessek felőletek. 
Hála legyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok, és az 
itt való egybe gyűlésünk is, kétség nélkül elhittem, hogy or
szágunknak jovára és megmaradására következik, kit adgyon 
az jó Isten szent fiáért. Hogy kodig gyakorta írsz éunékem 
köszönöm, mint szerelmes atyámfiának. Isten velünk lévén, 
talám én is hamar való napon innét megszabadulván, hoz
zád, én szerelmes szivemhez sietvén, elmegyek, és nemcsak 
levelem által, hanem magam is meglátogatlak. Az mosóczi j j  
prédikátor felől irtani az rajczi prédikátornak, hogy addig, 
míg az Ur Isten haza viszen, tartóztassa, hogy másuva no 
ígérkezzék; kérlek, édes szivem, az levelet küldd meg neki; 
haza vivőn az jó .Isten, gondunk légyen reá, hogy prédikátor 
nélkül ne legyünk, és az mellet az jó Isten rendel, azt vigyük 
hozzánk. Suliai az tűzzel és fogcsikorgatással, jajgatással 
rakva lévő paradicsomban vígan tegnapelőtt ment el, valakit 
citáll (?) oda maga után. Forgách Mihálné asszonyom 
az pénzt megnyerte az Forgach uraktul, addig ki nem me
gyen az jószágbul, inig az ő pénze meg nem lészen. Az mi- 
nemö borokat innét most felvisznek, azokat csak az bitekéi 
pinezében vonnyák be. Az litawai udvarbiró adgyon egy 
hétre negyven vagy ötven szánat az bitchei udvarbirónak 
segítségére az fahordásra, az mint meg is irtani neki. Most,

14*



212

én édes szivein, lölköm, egyébrül nem lévén az miriil írjak, 
ajánljak. . .  Datum Posonii, 22. januarii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Asszonyomnak anyámnak írtam egy levelet, sógor uram 
mellett, levelemet megadván ő kegyelmének, kérlek, hogy 
légy jó törekedő ő kegyelme mellett, és ajánljad ő kegyelmé
nek és Yeseléniné asszonyomnak szolgálatomat, és Jakosytt- 
nénak leányomnak köszönetemet. Jakosyth uram fiam szol- 
gálattyát ajánlja.

DXI.

1608. Január 25.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Sze
relmes lölköm, Nagy Bálint megadá énnekem leveledet, mely- 
bül megértettem jó egészségedet, szerelmes gyermekinkkel 
egyetemben. Adgya az TJr Isten, bogy azon jó egészséged 
felől ezután is mindenkor jókat érthessek és hallhassak. Én 
is, Istennek hála, jó egészségben vagyok. Az mostani gyüle
kezet sem ta rt immár sokáig, csak az hajdúk végezhetnének 
minden jót megmaradásunk felől és fogadnának az leszálitás- 
bul szót. Többet írnék, édes szivem, de az sok dolog miatt 
nem érkezem csak az íráshoz is. Éu tied vagyok, édes szivem, 
és te is enim, édes lölköm. Adgya Isten .. .  Posonban 25. 
januarii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.
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DXII.

1608. Január 30.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
minemö szomorúságban hozott volt, édes szerelmes atyámfia, 
nekem irt ezelőtt való leveled, azon nagy örömemre való lett 
második, Török Páltul küldött leveled, holott értvén köny- 
nyebbségedet és egészségednek jobb álapattyát, Istenemnek 
hálákat adván, tiszta szibül örültem rajta. Adgya az Ur Is
ten, én édes szerelmes szivem atyámfia, hogy azon jó egész
séged és álapatod felől liasomló és jó azonképen kedves hí
reket hallhassak nagy sok jó esztendeig. Istennek hála, én is 
jó egészségben vagyok, és azon leszek, hogy ez napokban in
nét megindulván hozzád, én lölkömhöz, haza siessek. Bizo- 
nyossan ítélem azért, hogy ez jüvő hétfőn innét mngindulván, 
szerdán, avagy csötörtökön, ha az Ur Isten ezen egészségben 
megtart, hozzád mehessek. Azért az előbbeni írásod szerint 
ha Pruszkyra akarsz jünni, édes szivem, leányommal, és ott 
várni, hagyom az te jó akaratodra. Hon kedig otthon akarsz 
várni, avval is szabad légy; valahon talállak, adgya az Ur Is
ten, hogy láthassuk egymást nagy vígan és jó egészségben. 
Az kiknek szólnak leveleim, küldözd el, kérlek, mint szerel
mes atyámfiát, és az hon leszesz és mely helen találhatlak, 
add idején, egy lovast küldvén élőmben, tudtomra. Ajánljak 
.. .  írtam  Posonban 30. januarii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod,
Thurzo György.
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D X III.

1608. Február 28.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tán n a ...........
Akarám, édes szivem, értésedre adnom, hogy az nagy gonosz 
útban szekereim igen lassan járliattanak, holott még az útban 
elérvén őket, még nappal érkeztem előttük majd két órával 
ide Bánban nagy jó egészségben. Kérlek, édes szivem, írj te 
is gyakorlatossággal énnékem egészséged felől, én is az szerint 
cselekeszem. Az Ur Isten adgya . . . .  Irtain Baanban, 28 
februarii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.

P. S. Ma hajnalban, úgymint 29. februarii, adák meg 
Báthori Gábor uram leveleit. Azért im ez útban vagyok az 
urakkal, főképen Illésházy urammal, minthogy ő neki is irt, 
szólván, az választót megküldgytik, addig az követ ott vára
kozzék.

DX IY .

1608. Márczius 8.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna__ Sze
relmes én édes lölköm, Hoszuthothy uram levelét megadák 
az te leveleddel egyetemben, melyben, minthogy csak czédu- 
lán volt írván, egészséged felől énnékem semmit sem írtál, 
mellet én leginkább kívánnék érteném és hallanom, kérvén, 
hogy az te énhozzám való szeretetedért irj énnékem egészsé
ged és jó álapatod felől, kinél énnékem kedvosb hírt nem ir-
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hatsz. Istennek hála, én is mostansággal jó egészségben va
gyok. Az comissárius urak itt vannak, immár az kik arra vá- 
lasztottanak miimyájan, de én akartam volna lia többen le
hettünk volna jelen. Prajner uram, az győri kapitán, Illésházy 
ésKolonicb uramék énvelem egyetemben vannak itt. Az török 
még ide nem jütt, de várjuk őköt, hogybejűnek. Adgya Isten, 
végezhessünk immár valaha egyszer csendet és jót. AzHoszu- 
thothy uram levelét im ismég oda küldtem, értse asszonyom 
anyám ő kegyelme minden akarattyát Hoszuthothy uramnak 
az ezüst mív felől. Ha mily olly híreim lesznek, édes szivem, 
értésedre adom. Kérlek, mint szerelmes atyámfiát, ha mi ollyas 
levelek érkeznek, késsedelem nélkül add értésemre és küldd 
ide őköt. De hogy főképen egészséged felől irj énnékem, kér
lek, mint én édes egyetlen egy szivemet, lölkömet és kedvem 
szerint való atyámfiát. Az Ur Isten . . . Datum in Újvár, 3. 
martii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Hoszuthothy uramnak szólló levelemet csak Újvárban 
kiildgyed, kérlek, mint én édes atyámfiát, és asszonyom anyám
nak szólló levelemet küldd meg, melyben az Hoszuthothy le
vele is be vagyon csinálván, kit titled, mint lölkömtül, nagy 
jó néven veszek.

P. S. Ezen órában érkezett sógor uram és fiam uram 
levele, az mellekben írják, hogy, Istennek bála, az felföldiek 
subscribáltak az mostani posoni végezésnek, kit igen nagy jó 
kedvvel és örömmel értettünk, de Istennek hála, még az Tokaj 
dolgában is jó procesusban voltának, hanemha azután esés- 
kednének az emberek. Adgya az ur Isten, édes lölköm, az itt 
való törökkel való végezésben is érhessünk jó és hasznos véget. 
Ha valami levelek érkeznének Kassárul, kérlek, édes lölköm, 
küldd meg hamarsággal énnékem.
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DXV.

1608. Márczius 5.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u táln ia.........
Szerelmes lölköm. tegnap késsőn estve adák meg az te levele
det, az ő fölsége Máttyás herczeg uramnak és az prédikátor 
dolgárul, azonképen Osztrozyth István uram dolgárul való le
velekkel egyetemben. Hogy jobb egészségben vagy, édes szi
vem, őrölök, de kívánom, hogy az Ur Isten az előbbeni jó 
egészségedet telleségessen megtéritné. Tartson meg én és sze
relmes gyermekink jó szerencséjére sokáig nagy jó egészség
ben. Az én szerelmes kis Anicskám betegségét szomorú szível 
hallottam, elhittem, hogy ha az mint semmi kétségem nincsen 
benne, jól bánnak vele, az Ur Isten meggyógyittya; kérvén 
azon, mint szerelmes lölkömet, mind magad s mind az kis 
leányom és az több gyermekink egészségek felől irj gyakor- 
latosággal énnékem. Istennek hála, én is jó egészségben va
gyok. Az herczeg uramnak levelére innét adtam választót. Az 
prédikátor dolgábul is irtani Beniczki és Ternoczy Urániák
nak, azonképen ő magának is. írtam  Kassára is ; azokat az 
leveleket, kérlek, édes szivem, küldözd el, az kassaiakat csak 
Arwában vigyék, onnét mindgyárast elviszik Kassára. Az 
törökök bizonyosan ma elérkeznek, és azon leszünk, hogy Isten 
segítségébül minden jót végezzünk; de császár semmiképen nem 
akarja megtartani, sem az törökkel, sem mivelünk az békesé- 
get, hadat gyűjt Munsur Tili által Morvában Znoim várasánál, 
de jó az Isten és az igazakat nem hadgya, és az jó császárnak 
is szivét jobb gondolatra fordíttya. Azon leszek, édes szerel
mes atyámfia, hogy itt sokat nem késvén, haza siessek, de az 
fejdelem azt irja, hogy hamar való napon Kassa felé bocsát.
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Aclgya az kegyelmes és irgalmas Ur Isten . . . .  Ex Újvár, 5. 
martii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.

Az Osztrozytli István uram dolgárul irt az asszony, ki
nek Isten egy leánt adott, Eorgach uramnak, és én is most 
Írtam neki, de az kassai leveleket most Filekre boesáttain, 
arra hamarabb vihetik meg.

DX VI.

1608. Márczius 8.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . .  
En édes szerelmes atyámfia, vettem leveledet, melybűi meg
értettem, hogy most is csak alkolmas egészségben vagy, kíván
nám tiszta szíbűl, hogy azt írnád, hogy nemcsakalkolmassint, 
de ugyan is és kedves egészségben vagy; úgy értem, hogy gyer
mekink is betegeskednek az himlő miatt. Az Ur Isten szent 
fiáért meggyógyítván, gyermekinkkel egyetemben, tartson meg, 
én édes szivem lölköm, az ö szent nevének dicséretire, és én
nekem minden örömömre és vigasztalásomra. Az török eljött 
vala, de ismég visszabocsátánk, mert csak egy követet ktild- 
tenek volt, és annak sem volt semmi hatalma és levele, hogy 
derék képen végezhessen velünk, hanem megírtuk az passának, 
hogy szerdára több fő embereket és derék hatalommal bocsás
son ide, hiszszük Istent, hogy csak egy nap is elvégezzük, ha 
eljűnek, és azután én is haza sietek, mint én édes szerelmes 
atyámfiához. Az minemő leveleket írtam, az kiknek szólnak,
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kérlek, ón édes szivem, kóssedelem nélkül küldözd el. Ezeknek 
utámni . .. Datum Ujvarii, 8. martii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Tliurzo György.

Egészségtek felöl, liogy gyakorta irj énnekem, kérlek, 
mint én édes szerelmes atyámfiát.

DXVIJ.

1008. Márcziun 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Szerelmes én édes lölköm, tegnapelőtt mentem vala ki innét 
ITjvárbúl Sentére, ott tegnap predikácziót hallgatván, ma is
in ég visszajüttem, holott az török is holnap vagy holnapután 
ide jüvén, azon leszünk, hogy mennél liamarébh lehet, az bé
kességet elvégezhessük velek, és én is hozzád, én szerelmes 
szivemhez, haza siessek, mert az az hire, hogy császár urunk 
az jó végezést nem akarván megállani, Morvában hadat gyüt; 
hogy azért véletlen veszedelem Morvábul ne találja országun
kat, néminemű bizonyos népet kelletik rendelnünk az végek- 
bül és vármegyékbül Morvának az szélire, az kik által ma
gunkat is megoltalmazhassuk, és Morva is ahoz képest mel
lénk állhasson, mely vármegyéknek feltámadások és népek 
elbocsátása felől írtam nekik. Kérlek, mint szerelmes atyám
fiát, az mellek oda vannak az vármegyékben, azoknak levelei
met hamarsággal küldözd el.; de miért akarom, népeket hogy 
elbocsássák, azt nekik meg nem irtain, te is, édes lölköm, tarts 
magadnál titkon, mert nem jó volna, ha sokan értenék szándé
kunkat. Tudom, hogy mindgyárast gyűlést hirdetnek Trenchin
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vármegyében és Arwában is. Jószágunk dolgábul mihez ta r t
sák magokat szolgáim, megírtam nekik. Thurzo Stanislóné 
asszonyom igen beteges álapatban vagyon, hasomlóképen való 
nevolája vagyon, az mint te ezelőtt, kitiil Isten ezután szent 
fiáért oltalmazzon, voltál. Szolgálattyát ajálván, levelet is irt 
nevolás asszony betegsége felől. Most, én édes szivem lölköm, 
nem lévén egyébről, az miről írjak, ajánljak . . . .  Ujwárban, 
10. martii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

D X V III.

1008. Márczius 14.

Köszönetcmnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes én édes lölköm, vettem leveledet, mellet Frivaldskytul 
küldöttéi; hogy mind szerelmes gyermekinkkel egyetemben 
jobb álapatban vagy egészségedben, az Ur Istennek hálákat 
adván róla, tiszta sziltől örültem rajta. Az Ur Istenemnek 
azon könyörgök, hogy bizonyában meggyógyítván, tartson meg 
benneteket sokáig boldogul és nagy jó szerencsés egészségben. 
Én is, Istennek hála, jó egészségben vagyok. Az mi az ide 
való álapatot illeti, én soha nem tudom, hova lének az isten
telen pogányok. Hanem tegnap estve hozának Esztergambul 
levelet, melyben azt írják, hogy immár elgyünek, ma avagy 
holnap itt lesznek, adgya Tsten végezhessünk az békeség felől 
minden jót vélek. Az vármegyékre írtam volt, hogy az parti
cularis insurrectio szerint feltámadgyanak, de jobbnak és 
hasznosbnak ítéljük lenni, hogy péuzt adgyanak az vármegyék 
és azon a pénzen jó és látott vitézlő népet fogadgyanak, az
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kirül im én is írtam Illésházy urammal egyetemben az vár
megyéknek ; az melly leveleket oda küldtem, kérlek, édes szi
vem, küldgyék el mindgyárast. Immár megírtam vala ezt az 
levelet eddig, hogy érkezek Horváth Mihály, az te, édes szi
vem, Írásoddal, és az több levelekkel egyetemben. Elhidd, 
édes lölköm, ha beteges volná, mindgyárast mentent mennék, 
de vagy akarom, vagy nem, immár az átkozott törököket meg 
kelletik várnom; mindazonáltal, hiszem Istent, hogy itt sokat 
immár nem késvén, Isten scgítségébűl, hamar való napon hoz
zád, én szerelmes lölkömhöz megyek. Az mi az hajdúság dol
gát illeti, az minemő hírvágyon felölök, én nem hihetem, hogy 
bizonyos hir legyen, holott Jakosyth uram fiam az tokaji ála- 
pat felől írván, ha úgy volna, megírta volna, és az levél is 
Bodolkőben 7. napján márcziusnak költ, az szepossi levél is 
akkor; hiszem előbb kellett volna azt tudni fiam uramnak, 
liogynein az szepessi nemes embernek, mindazonáltal im az lo
vas szolgáimban egynéhányat felbocsáttam. Az kik Arwában 
voltak, azok mennyének Arwában, az többi legyenek mellet
ted ; hiszem Istent, hogy én sem késsem, hanem hamar való 
napon utánok megyek hozzád, én szerelmes egyetlen egy szi
vemhez, és ez világon minden gyönörüségemhez. Az felföldre 
való leveleimet is oda kültdem volna, de jobbnak ítélem lenni, 
hogy Filekre az áltálra hamarságnak okáért küldgyem őket. 
Homonai Bálint uram mit írjon, az ínásábúl, édes szivem, 
megérted. Ha mi olly bizonyos híreid lesznek, kérlek, mint 
szerelmes atyámfiát, add értésemre, tudgyam magamot félme
netelemben mihez tartanom. Fiam uramnak az minemő leve
let írtam, kérlek, édes szivem, küldd meg ő kegyelmének, ta- 
lám eddig, az mint levelébül értem, haza érkezett. Ezeknek 
utánna ajánljak . . . .  írtam  Ujwárban, 14. martii, hajnalban, 
1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.
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Az lábom ismég kifakadott ma harmadnapja, de mégis 
jobbnak ítélem, hogy nem mint az köszvénnek fájdalmajünne 
reám, de nem olly nagyon fakadott ki, az mint azelőtt.

DX IX .

1608. Márczius 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Mit 
Írjon Hoszuthothy uram, leveleibül megértettük. Igen felette 
jó csolekedted, én édes szivem, hogy hamarsággal ide küldted 
az leveleket. Azért, Istennek hála, egyet értvén, nem leszen 
úgy, az mint az látván hajdúk akarják. Mindazonáltal míg 
oda felérkezhetünk, megírtam Liptó és Arwa vármegyék
nek, mihez tartsák magokat, az leveleket hamarsággal hogy 
elküldgyed, kérlek, mint én édes szerelmes atyámfiát. Az török 
inkább hiszem, hogy csak azért késsik, hogy az hajdúkhoz 
bízik, de el kell jünni, és végét vetvén velek az békeségrűl, 
alább hadgyák az hajdúk is dolgokat. Gondolom, hogy hol
nap immár elérkeznek az átkozott törökök is. Morva is, Is 
tennek hála, immár edgyet ért velünk. Ezeknek utánna ajánl
ja k ...  Datum Újvárat 14. martii, 1608.

Fiam uram Jakosyth uram felől ha mi bizonyost ért
hetsz, kérlek, édes szivem, add értésemre.

Az te szerelmes urad és társod,
Thurzo György.
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D X X .

1608. Márczivs 30.'

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...  En 
édes szivem akarám értésedre adnom, hogy, Istennek scgitsé- 
gébül az törökkel elvégezvén mind az irigyet, s mind az haj
dúságnak leszálítássát, hozzád, mint én szerelmes lölkömhöz, 
sietek, de úgy kell mennem, az mint az gonosz ut miatt lehet 
Azért ma talám Dulniszára vontattatok, onnét jó idején meg
indulván és felöstökömöt Visolait evén, haza megyek, Isten 
velem lévén, vacsorára. Ha az Wág nem igen nagy és elmo- 
hetni, kérlek, édes lölköm, küldgy Predmir arántában egy 
szekeret és hat lovat előmhen és egy öreg csonokot vigyenek 
alá Prcdmerhez, úgy hogy ott által vitetvén magamat 
addig, míg az szekerek az partra kerülnek és vontatnak az 
váé ellenében, addig én haza menvén, mint szerelmes én édes 
lölkömet megölelgethesselek és megcsókolgathassalak. Ad- 
gya az Ur Is te n ... írtam  haniarsággal Kraszna nevű falu
ban 30. martii, 1608.

Egy lovas jűjön élőmben Besztercze felé, az ki tudgyu 
megmondani, ha ott várnak-e Predmirnél az szekérrel. Sze- 
gín húgom Forgach Sigmondné halálán vagyon, az ura Bécb- 
ben vagyon.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo Grörgy.
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ífíOS. April 30.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna.. .  Aka- 
rám, édes szivem, értésedre adnom, hogy én mai napon, úgy 
mint szerdán, házamtul való megindulásom után, érkeztem 
ide Znoimhan, Istennek hála, jó egészségben, de az fejdelmet 
itt nem találtam, minthogy megindult volt Prága felé, úgy 
mint Biszkapiczra ment, ma onnét Chaszlóra megyen, és ott 
tractál császár urunkkal. I tt  is voltak immár ő felségénél csá
szár és Csehország követi, azonképen pápa és liispániai köve
tek. Császár mindennel ajánlja magát, és az magyaroknak is 
mind az szabadságot megengedné, és az törökhöz is bekiil- 
dcné az követet, de ö felsége széli szóra nem ak a r megállani, 
hanem derékképen akar végezni, úgy, hogy állandó legyen, 
Chaszlóban. Azért immár bizonyos vagyok benne, hogy én
nekem is addig el kelletik mennem. Ha Írsz azért, én édes 
szivem atyámfia, az mint kérlek is, mint lölkömet szerelmes 
atyámfiát, hogy gyakorta irj énnékem, az követek Chaszló 
felé Csehországban igyekezzenek jünni. Az útban megértik, 
hon leszek. Szolgáim még mind oda hátra vannak, de azok is 
utánnam jönnek, ha jöhetnek, minthogy az átkozott árwai 
udvarbiró az minemő lovakat küldött volt, csak egy sem ér
kezett volt Ujhelben, hogy én innét elindultam. Most egyébről 
nem lévén az miről Írjak, a ján ljak ... írtam  Znoimban 30. 
április, 1608.

D X X I.

Az te szerelmes urad és társod,
Thurzo György.
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1608. Május 7.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Ez 
napokban, édes lölköm, egynéhány levelet írtam, melleket lia 
megvittenek-e vagy nem, azt nem tudom; de gondolom, hogy 
ha megviszik is, kit előbb, s kit utóbb visznek meg. Czaslóra 
való mentünkben itt Iglló várasában adák meg mai napon 
szerelmes lölköm, leveledet, melyben hogy beteges álapatod 
felől írtál énnekem, bizony elég nagy szivem fájdalmával ér
tettem ; nem is tetszik, hogy negyed nappal előbb szokássánál 
jü tt reád az szokott nevola. Azért mindgyárast az fejdelem 
doktorát, az melly azelőtt is megírta vala, mint és hogy kelle- 
sék orvosionod, édes szivem magadat, hozzám hivattam 
és bőségessen szólottám vele. 0  mit mondott hozzá, im írva 
küldöttem. De az én kevés ítéletem szerint, minthogy azelőtt 
is, hogy édes lölköm beteg voltál, igy já r t az szokott nevola 
rajtad, hogy hon előbb, hon utóbb jü tt reád, azért jó ezzel is 
élni az orvosággal, holott doktor uram igen biztat, hogy hasz
nálni fog, de mindazonáltal az Zawisné asszonyom orvoságát, 
mind az fő mosásbul, s mind az italokbul, nem jó elhadnod, 
holott azok azelőtt is használtának. Mint hogy leszesz kedig, 
édes szivem ezután is, kérlek édes lölköm, add értésemre, 
mint és hogy leszesz, tudhassak én is az doktorral szóllanom 
felőle. O bizony igen biztat, csak azon kér, hogy az előbbi 
írások szerint az féle ételektül, az kik ott tiltván vannak, 
oltalmazzad magadat. Bizony én is ez napokban nem igen 
jól voltam az hitváu kő miatt, de énnekem is Isten után ezen 
doktor használt. Adgya az Ur Isten, én édes lölköm, hogy 
ezután jobb és kedvesb híreket hallhassak felőled, és te is, 
édes szivem, én felőlem. Itt, Istennek hála, mind jó álapatban 
vagyunk, ellenségünk senki nincsen, mi kedig igen szép had-
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dal vagyunk. Az urak is jüttön jünek, ma küldenek postán 
Zrini és Szechy uramékért, hogy sietvén eljüjenek az chaslói 
csehek gyűlésére, ott mindeneknek jó vége lészen. Császár 
urunk is immár mindenhez kész. Adta volna Isten, hogy 
azokkal ezelőtt ajánlotta volna magát, az kikkel most ajánlja 
ő felsége. Ma voltak itt mind az pápa uram követe s mind 
kardinállya, az olomuczi püspök, ők az átkozottak zavarták 
fel az vizet, immár most ótanák az tüzet, ha lehetne. Holnap 
megindulván Német Baradra megyünk, onnét Chaszlo felé. 
Adgya az Ur Isten, hogy ott minden jót végezvén, térhessek 
hozzád, én szivemhez lölkömhöz jó és szerencsés egészségben. 
Es én is szonképen találhassalak azon jó egészségben. Az 
Dersffy Ferenczné asszonyom húgom dolgában egyéb mód 
nincsen, hanem ha valami végezésnek kelletik közöttök lenni, 
bocsásd, édes szivem, oda Nagy Miklós uramat, legyen szegin 
özvegy asszon mellett igaz igyében én képemben. De hogy 
strecheni várban kelletnék szolgánkat küldeni, abban mód 
nincsen. Édes szivem, kérlek, írj gyakorta egészséged felől, 
én is az szerint cselekeszem. A jánljak. . .  írtam  Igló nevű 
morvái varasban, 7. maji, 1608.

te szerelmes urad és társod,

I Thurzo György.
I Ozobor Orzsébet.

Az apothocáriust, édes szivem, időnek előtte el ne bo
csásd magadtul. Prédikátor uramnak mondd én szómval. édes 
szivem, szolgálatomat. O kegyelménél legyünk, mind éns mind 
te édes szivem, imádságiban connnendátusok.

Gróf Tliurzo György levelei. II. 15
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1608. Május 13.

Köszönetemnek és magam ajánlásánakutánna... Noha 
édes szivem lölköm, szerelmes atyámfia, csak nem régen is 
írtam, módom lévén az levélnek elküldésében, el nem akarám 
mulatnom, hanem ismég írnom akartam, gondolván, hogy 
gyakorta való írásommal kedves dolgot cselekeszem nálad. 
Hála legyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok, 
adgya az Ur Isten, hogy felőled is, édes szivem, hasomló jó 
hirt hallhassak és érthessek. Az itt való álapat felől azt ír
hatom, hogy császár urunk követi által immár az hókeségnek 
engedett. Magyarországot herczeg urunknak engedte úgy, 
hogy ha az magyarok királylyá választják, az koronát is kész 
megadni ő fölsége. Magyarországhoz Felső- és Alsó-Ausz- 
triát is herczeg urunknak engedte, de Magyarország puszta 
lévén magában, és sok költség lévén az végházakra, ő felsége 
herczeg urunk Csehországot Morvával és Slésiával kívánná 
segítségül, de ha Csehországot nem engedné is császár urunk, 
de Morva és Slésia nélkül nem lehet Magyarország, az mint 
hogy nem is akarnak tűlünk elszakadni. És így, hiszem Is
tent, másfél hét alatt jó vég lészen minden dolgunkban, holott 
az csehekis ad 20. maji gyűlést hirdetnek, és ugyanazon gyülés- 
bül minden jót akarnak végezniMáttyás herczeg urunkkal ő föl- 
ségével. Ebben az jó Isten jó véget adván, immár mind magunk 
s mind gyermekink, az mig az jó és kegyelmes Isten akarja, 
nyugodalmassan és békeségessen élhettyük világunkat, kihez 
segítsen az szent Isten, áldott fiáért, bennünket. Holnap Kőim
ben megyünk, két mélföld ide, mert az hadak itt mind az várast 
s mind az falukat szintén elélték. Ott, Isten segítségébül, 
mindenekhül jó vég leszen. Édes lölköm, az építéshez lássa
nak szorgalmatossan az tisztartók, az Niznansky lovát is
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ideje volna immár egyszer alá hozatni. Az szent iváni napra 
való sót is megvóvén, bocsássa az árwai tisztartó alá. Gyur- 
chansky uram praefectus lévén, úgy visellyen mindenekre 
gondot, hogy otthon való nem lettünkkor tessék meg hiv és 
igaz szolgálattya, kérlek, édes szivem, én szómval mondd 
meg neki. Tokaj dolgát jó módgyával elvégeztem herczeg 
urunkkal ő felségével. A rra Rákoczy uram most nem iszik. 
Prédikátor uramnak mondd, édes lölköm, én szómval szolgá
latomat. Az házat hogy szépen és jó módgyával megépítsék, 
légy azon, édes lölköm, kérlek. Ezeknek utánna ajánljak. . .  
írtam  Chaszló várasában, 13. maji, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

DXXIV.

1608. Május 18.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...  Noha 
csak ez minapiban Írtam, de akarván hozzád, én szerelmes 
lölkömhöz, szíbűl való szeretetemet megmutatnom, most is ez 
levelecskémmel akartalak meglátogatnom. Hála legyen az 
Ur Istennek, az sok szántalan dolog közt én jó egészségben 
vagyok. Adgya az Ur Isten, én édes szivem lölköm, hogy te- 
felőled is hasomló jó és kedves hirt hallhassak és érthessek. 
Az itt való álapat felől azt írhatom, hogy tegnapi napon is- 
még császár urunk ő fölsége küldte ide lcövetit, úgymint az 
olomuczi kardinált és egynéhány cseh urat, az kik trac- 
tállyák az dolgot Máttyás herczeg urunkkal ő felségével úgy, 
hogy inkább szépen és szeretettel mennyen véghez minden

15*
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dolog, hogynem mint nagyobb zűrzavar és vérontás következ
zék belőle. Immár Magyarországnak az koronát minden 
hozzá való eszközivei megígérte császár, és az magyarok jó 
akarattyokra liadgya, hogy ha Máttyás herczeg urunkat 
magyarországi királynak választják. Az Felső- és Alsó-Ausz- 
triá t is Magyarország mellé engedte ő fölsége, és hogy halála 
után Csehországban is királlyá legyen, azt ugyan még ez 
mostani csehek gyűlésében, az csehekkel el akarja ő fölsége 
császár urunk végezni; kivánnya mindazonáltal azt császár, 
hogy ha szintén az országokat nem bírná is, de az titulussal 
hogy élhessen és magyarországi királynak nevezhesse és hív
hassa, írhassa magát, és hogy bizonyos adót és pénzül való 
segítséget is adgyanak Magyaroszágbul és Austriábul ő fel
ségének, mely adózásra nehezen mehetünk, tudván országunk
nak nyomorodott és szegín álapattyát. Morva semiképen el 
nem akar szakadni Magyarországiul, császár urunk kedig 
örömest Csehországhoz bírná, és ezen vagyon főképen az vi- 
longás. Slésiában követinket bocsátottuk, mind Magyaror
szág, Austria és Morva nevével. Magyarországtul Thurzo 
Stanisló uramat és Aponi-Pál uramat bocsátottuk és egy 
posoni káptolonbeli papot; reménljük, hogy azok is edgyet 
fognak velünk érteni. De az csehek igen megunták immár 
is az hadat, mert valahon két három magyart, avagy egyéb
féle vitézlő népet találnak, azt bizony Ábrahám kebelében 
bocsáttyák; félő, hogy az miatt nagyobb zűrzavar itt az or
szágban ne következzék. Mindazonáltal azon vagyunk, hogy 
inkább az cseheknek jó akarattyokat vegyük, hogynem mint 
magunktul elidegenítsük őket. Az mi hadunk minden nap 
szaporoszik, főképen Austriábul, valahon ki vagyon inkább 
mind itt vannak. Az impériumi electorok is azon vannak, 
hogy békeségre és jó végezésre hozzák az dolgot, az mint 
hogy az saxóniai és brandeburgi electorok követi is itt voltá
nak. Tegnap voltak ebéden nálam. Az palatinus réni és mo- 
guntíni elector levelek által találták meg ő fölségét. In
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summa: kétség nélkül ez az mostani dolognak vége jó és hasznos 
békeség és országoknak való egyesége leszen, kit adgyon Isten, 
hogy sokára ne haladgyon, hanem hamar vége lévén, mehes
sek én is hozzád, én szerelmes szivemhez és én édes lölkörn 
attyámtiához, jó egészségben, és találhassalak téged is, mind 
szerelmes gyermekinkkel egyetemben azon jó egészségben. 
Az levelek, az mellyek hova szólnak, kérlek édes szivem, 
küldözd el, és az praefectus és az udvarbirák mind az épüle
tekre, s mind az majorságokra és jüvedelmünknek beszedésére 
visellyenek olly jó és szorgalmatos gondot, hogy haza vivén 
az Ur Isten, lehessen miért jó urok lennem és jó forgolódáso- 
kat megköszönnöm. Az prédikátort, édes szivem, én szómval, 
köszöntsed, és magam jó akarattyát ajálván neki, kérd én 
szómval, hogy imádságiban ne legyek elfelejtve, hanem le
gyek commendatus nála. Ezeknek utánna ajánljak ... Datum 
Kolinban, 18. maji, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

DXXY.

1608. Május 28.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Ez 
napokban mindenekről, én édes szivem, bőségesen írtam. Most 
is el nem akarván alkolmatoságomat az levél elküldésében 
mulatnom, akarálak, mint szerelmes szivemet és én édes löl- 
kömet, levelem által meglátogatnom. Istennek hála, én itt 
mostansággal jó egészségben vagyok. Az több magyarországi 
urak is mind jó egészségben vannak. Adgya az Ur Isten,, én 
édes szivem, hogy felőletek is minden jó hirt érthessek és hall-
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Hassak. Az itt való álapat felől azt írhatom, hogy ő felsége 
itt Cseh-Baradban lévén, várja az csehországi gyülésbiil való 
követeket, kik most Prágában vannak, úgymint az veszprémi 
püspök, Thurzo Miklós uram és Osztrozyth István uram, 
azonképen Slésiábul Thurzo Miklós és Aponi Pál uramékat, 
az mely két helre több főurak is és szemelek mentenek Aus- 
triábul és Morvábul; minden reménségünk az, hogy jó válasz- 
szal jűnek és mi is jó és kedves végezéssel térhetünk hazánk
ban, kit engedgyen az békeségnek ura és Istene, szent fiának 
érdemiért, mert immár Magyarország dolgábul és Austriábul 
jó vég volna, de morvaiakat nem hadhattyuk el magunktul és 
Slésia is szomszédságunkban vagyon, Csehország nélkül sem 
volna jó ellenni. Az Ur Isten, az ki ez ideig vezérlétté dol
gainkat, kétség nélkül jó véget is ad minden igyekezetünkben. 
Ezután is ha mi olly bizonyost értek, tudtodra adom, mint én 
édes szerelmes, kedvem szerint való szivem lölköm, én édes 
egyetlen egy attyámfiának. írtam  az tisztartóknak is, kérlek, 
mint szerelmes lölkömet, add meg nekik, és az messzebb va
lóknak küldd meg. Intsed is én szómval őköt, hogy szorgal
matos gondot vissellenek mind az gazdálkodásra s mind az 
egyéb épületekre. Ezeknek utánna ajánljak. . .  Ex Cseh Barad 
28. maji 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.
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1608. Május 31.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  En 
édes szerelmes lölköm, megadá énnékem Frywaldski leveledet, 
mely méltán megvigasztalta szivemet, holott azt irod, hogy 
hála légyen az Ur Istennek, mind magad, s mind gyermekink 
jó egészségben vattok. Azon jó egészségben tartson meg az 
megváltó kegyelmes Urunk és Istenünk nagy sok esztendeig, 
énnékem örömömre és vigasztalásomra, szerelmes gyermekink
kel egyetemben. Dicsértessék az Ur Istennek szent neve, én 
is egyébképen jó egészségben vagyok, csakhogy az lábamon való 
sütés még be nem gyógyult, de az is annibul könnyebbségemre 
vagyon, holott az hitván köszvénnek fájdalmátul megment. 
Hogy az Ur Isten Priny Istvánnét leányomot, egy szép fiú 
magzattal szerette és megáldotta, hálát adván az Ur Istennek 
róla, tiszta szíbül örültem rajta. Az Ur Isten áldgya meg ez
után is őköt és adgya, hogy az több leáninknak is veled egye
temben láthassuk Isteniül adatott gyermekinket és onokán. 
kát, de bár immár békét hadgyunk az ifjú névnek. Nekem 
após, neked kedig, édes lölköm, anyós legyen nevünk. írtam  
Prini István uramnak fiamnak és leányomnak is, de minthogy 
Báthori Grábor az erdéli fejdelem követe találkozott ide, attul 
küldtem el az leveleket. Ugyanő tőle írtam választót Tokaj
ban, és sógor uramnak Czobor Mihálynak is. Bizony, én édes 
szivem, valamint járnak az követek, de ez napokban az itt 
való álapat felől és magam egészsége felől is gyakorta írtam. 
Reménlern, hogy eddig egynéhány rendbeli levelemet vitték 
meg. Ajánlásomnak eleget akarván tennem, és szivemben min
denkor, mint szivem legdrágább kénesét, tégöd lölköm hor
dozván, lehetetlen, hogy csak egy minutában is elfeledkezném 
felőled. Haza menetelemet az mi, édes szivem, illeti, nem men-
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nék bizony, hanem ha lehetne, repülnék hozzád, mint én sze
relmes és kedvem szerint való társomhoz, de akkor mehetek, 
az mikor bocsátnak, és módom lehet az elmenetelben, holott 
még az csehországi és slésiai követek ide nem érkeztek, azo
kat immár meg kell várni az fejdelemnek, az magyarországi 
koronát is hozzá való eszközökkel egyetemben még ide meg 
nem hozzák, addig innét meg nem indulhat ő íölségc, mind
azonáltal ez jüvő hétfőig, úgymint liolnaputánig kétség nélkül 
megtérnek az csehországi követek, azután, hiszem Istent, meg- 
menekeszem én is az itt való purgatóriumtul. J tt bizony, édes 
lölköm, sok főúr vagyon, az kik szerelmes házok népétül mos- 
tansággal messze vannak. Az magyarok közül ezeket Írhatom: 
Zrini uram öcsém, Draskowith uram sógorom, Szechy Tamás, 
Thurzo Stanisló, Miklós, Kristóf, Nádazdy Tamás és egyebek. 
Azok is nem előbb, hanem az mikor módgyok lehet benne, 
mehetnek szerelmes házok népéhez. Az Ur Isten meghallgat
ván mindkettőnk könyörgéssét, kétség nélkül megadgya, hogy 
hamar való napon megláttyuk egymást vígan és nagy jó egész
ségben. Szerelmes én édes lölköm, hogy intsed az tisztartókat 
hivataljokban legyenek szorgalmatosok, lássanak mind építé
sekhez, s mind egyéb majorságokhoz és tisztekhez való gond
viseléshez. Mert akkor válik az igaz szolga, az mikor az urá
nak szeme nem figyelmez reá, és messze vagyon tüle. Ezeknek 
utánna ajánljk . . . .  írtam  Cseh Baradban, májusnak utolsó 
napján, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Az leveleket, az kiknek szólnak, kérlek, édes szivem, 
küldözd el.

P. S. Az felföldre való atlyaíiaknak szólló leveleimet is 
hamarsággal, édes szivem, vigyék Arwábul Kassára.
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DXXVIT. 

1608. Június 6.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Sze
relmes én édes lölköm, nagy örömmel és hálaadással olvas
tam, édes szivem, leveledet, értvén azt belőle, hogy, dicsértes
sék az Ur Isten, mind szerelmes gyermekinkkel egyetemben, 
jó egészségben vagy. Adgya az Ur Isten, szent fiának érdemé
ért, hogy nagy sok jó esztendeig hasomló jó és kedves híreket 
hallhassak, édes szivem, mind felőled, azonképen szerelmes 
gyermekink felöl. Hála légyen az Ur Istennek, én is jó egész
ségben vagyok. Csak adná az Ur Isten, hogy véget vethetvén 
itt dolgunkban, mehetnék immár hozzád, én szerelmes szivem
hez, lölkömhöz, jó egészségben. I t t  immár mindenekben jó 
vég volna, mert herczeg urunkat itt Csehországban királylyá 
választották úgy, hogy ha császárnak halála történik, mind- 
gyárast meg is koronázzák. Az magyarországi koronát is 
hozzá váló eszközökkel egyetemben megküldi mindgyárast 
császár, csak az többiben légyen jő vég. Immár kedig mind 
Magyarország s mind Austria, azonképen Csehország dolgá- 
bul jó vég volna, csakhogy Morva és Slésia dolgábul még 
semmi vég nincsen, azok semmiképen el nem akarnának tűlünk 
szakadni. Az csehek kedig, minthogy ez ideig az ő koronájok- 
hoz hallgattanak, nem örömest engednék ide. Most mind az- 
ban az tractátusbanwannak, hogy arrul is minden jót végezhet
nének, kit engedne az jó Isten, lehetne hamar és jó módgyá- 
val; menekedhctném én is meg az sok gondtul és költségtül, és 
mehetnék én is hozzád, én szerelmes társomhoz és szivemhez 
lölkömhöz jó egészségben. Az mi Dersffy Ferenczné asszo
nyom húgom dolgát illeti, irtani bőségessen mind Magochy 
uramnak, s mind Ulésházy uramnak felőle, gondolom, hogy 
megbecsüllik írásomat és az szegín özvegy asszonnak hamis-
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sat és kárt nem tesznek, de ha hamissá volna is ő kegyelmé
nek, légyen addig veszteg ő kegyelme, és tűrjön még az Ur 
Isten haza viszen az több attyafiakkal egyetemben bennün
ket. Azon leszünk, hogy ő kegyelmét ne hadgyuk, sőt igazsá
gában ő kegyelme mellett legyünk és megoltalmazzuk, segít
sünk is ő kegyelmének, mert messze lévén most ő kegyeimé
iül, nehezen segíthetünk mind addig is, még Isten haza nem 
viszen bennünket; ő kegyelmének ezeket, édes lölköm, írásod 
által add értésére ő kegyelmének. Igen jól cselekedted, édes 
szivem, hogy Nagy Miklóst melléje bocsáttad Strechenben, 
akarám ha szolgálhatna kedve szerint ő kegyelmének. Az 
süveget és tafotát, édes szivem, nagy örömest megkühltem 
volna az kis atyafinak, de bizony itt olly helen voltunk, hogy 
nem találtam. Más az, ha találtam volna is, az útban elvették 
volna, holott most is az parasztság valahon kit keveset az ú t
ban találnak, kit megfosztnak, s kit megölnek; hanem azon 
leszek, hogy utamban haza való mentemben megvegyem és 
megvigyem, kívánván, hogy az Ur Isten nevellye jó egész
ségben

Immár megírtam vala az levelet, hogy ismég comisári- 
usokat választánk császár urunkhoz Slósia és Morva végett. 
Adgya az Ur Isten, hogy minden jót és kedves dolgot végez
hessenek. Ezeknek utánna ajánljak... írtam  Cseh Baradban 
6. junii, 1608.

P. S. Máttyás herczeg újainknak az rainemő iveket csi
náltak itt Csehországban im oda küldöttem. Adgya az Ur 
Isten, hogy ő fölségével egyetemben térhessünk vígan ha
zánkban és nagy jó egészségben.

A te szerelmes urad és társad, 
Thurzo György.
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1608. Június 15.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  En 
édes szerelmes szivem, egyetlen egy attyámfia, vettem az lita- 
wai embertűi leveledet, melybül értem, bogy Istennek kegyel- 
meségébül jó egészségben vagy. Azon jó egészségben tartson 
meg az Ur Isten sokáig az én és gyermekink szerencsénkre. 
Én is, dicsértessék az Ur Isten, jó egészségben vagyok. Hogy 
leányunk Babuska az hideglelés miatt beteg, bizony nem örö
mest, sőt bánatos szível értettem. lm  egy czédulát írtam neki, 
három miattyánkot mondván kössék akkor az nyakára, az 
mikor az hideglelés lészen rajta. Adgya isten, hogy hasz- 
nállyon, és az több szerelmes gyermekinkkel egyetemben tartsa 
meg jó egészségben. Hogy leveleimet meg nem vitték, csodál
kozom rajta, holott bizony igen gyakorta írtam ez ideig, és az 
itt való álapatot is mindenkor, édes lölköm, értésedre adtam ; 
hova lettek azért immár az követek, azt nem tudom, de gon
dolom, hogy addig haza érkeztenek berniek. Az oláhoknak 
megírtam, hogy ez esztendőben az báránydézmáért való adót 
úgy szedgyék, az mint ezelőtt, meggondolván szegínségeket, 
főképen édes szivem, az te mellettek való töreködésedért. Az 
hadra ha mi pénzt rendel az vármegye, azt kiszedgyék, de 
senkinek ne adgyák az én haza való menetelemig, mert itt én
nekem sok költségem vagyon, és az mi kevés fizetést rendelt 
az fejdelem, nehezen adgyák meg lfa az magam jószá
gomból egy része meg nem tér. Jakosyth uram fiam hogy 
Brúnóban bement, akarom, de hogy előbb tuttam volna, nem 
értettem, hanem csak leveledbűl, édes szivem, lett értésemre. 
Az épületekre és majorsága, azonképen szent Iván katonára 
való jü ve delemnek beszedésére, hogy az tisztartók szorgalma-

D X X V III.
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tos gondot viseljenek, édes lölköm, én szómval hadd meg ne
kik. Az várasbeliek is az építéshez lássanak hozzá, mert ide- 
jek és esztendejek kitelvén, az ki nem épít meg, károsodik 
bizony, ha addig Isten éltet, érette.

Az itt való álapat felől azt Írhatom, hogy császár 
urunk ő fölsége és az Csehország bizonyos comisáriusokat és 
követeket választott anak, az kik Máttyás herczcg urunk és 
az mellette való országok, és császár, azonképen Csehország 
közt valami jót végezzenek. Azonképen Máttyás herczcg 
urunk is mind Magyarország s mind Austria Morvabeliek 
közül bizonyos személeket rendelt, kik közül én is edgyik 
vagyok, de immár kétször gyűltünk edgyüve, de semmit sem 
végezhettünk. Látván herczeg urunk halogatásokat, táborban 
szállott, ide Dubovecz nevű falu mellé, ki Prágáiul csak egy 
mélföldön vagyon, kit látván császár és csehek, megszepenvéu 
rajta, holott kevés népek vagyon, tegnap ismég egyben gyűl
vén az comissáriusokval, azt végeztünk Isten segítségébül, 
hogy Magyarországban commendállja császá r urunk az ki
rályságra Máttyás herczeg urunkat. Az koronát hozzá való 
eszközökvel egyetemben ugyan most megadgya, Austriát és 
Morvát is ide engedte. Csehországban mihent császár urunk 
ez világbul kimúlik, az királyságra Máttyás herczeg urunkat 
választják. Immár csak Slésia és Lusácia vagyon előttünk. 
Az csehek nem örömest engednék ide, mi kedig kivánnyuk, 
hogy ugyan most ide adgyák. Holott kedig Prága még ide 
igen nagy magyarországi egy mélföld, végezte azt ő fölsége 
tanácsival, hogy ma félmélfölddel innét Prágáiul szállyunk 
táborban, úgy, hogy egy nap kétszer is egyben mehessünk az 
comissáriusokval, és Isten segítségébül hamar véget vetvén 
ez tractátusban, Isten velünk lévén, haza mehessünk. Adgya az 
Ur Isten, hogy jól végezvén, én édes szivem, lölköm és ez világon 
minden gyönörüségem, láthassuk egymást... Trtam 15. junii
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Dúl hív e ez falu mellett való táborban egymást szintén az mikor 
induló félben volnánk, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

Édes lölköm, Trenchynben való szólló levelet és az tisz- 
tartókat késedelem nélkül küldözd el.

D X X IX .

1608. Június 19.

Köszönotemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes szivem, én édes atyámfia, vettem Kristóf által küldött 
leveledet, kin nem kevéssé megszomorodván, értvén beteges 
álapatodat, könyörgök az ITr Istennek, hogy szent fiáért 
megtartson jó egészségben, és meggyógyítván, élhess sokáig 
énnékem és szerelmes gyermekinknek örömünkre és jovunkra. 
nagy sok jó esztendeig. Istennek hála, én jó egészségben 
vagyok. Homonai uramnak az uj keresztyén barbélnak való 
alá küldésébül hogy segítséggel voltál, édes lölköm, igen ked
vem szerint cselekedtél. lm  írtam az felföldre leveleket, kér
lek édes szivem, küldgyék Arwábul K assára: az több leveleket 
is, az kiknek szólnak, adasd és küldgyék meg. Strechen vá
rát és jószágát én meg nem kértem, holott Máttyás herczeg 
urunk nem koronás királ, és nem adhat jószágot. Nem is 
szorultam arra, hogy más árvák jószágát szomjhoznám; hogy 
az emberek szokások szerint rágalmaznak és hazudnak, nem 
csodálom, de az, ki énfelőlem elhinné, főképen attyafi lévén, 
elég alkalmatlan és heában való dolog. Ám szóllyanák és 
hazudgyanak az emberek, csak igaz ne legyen, nem gondolok
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vele. Az itt való álapat felől azt irliatom, hogy immár na
gyobb részét minden dolgoknak az császár és Csehország 
comissáriusival, azonképen pápa, liispániai királ és Albert 
herczeg követivei elvégeztünk, még öt articulus vagyon előt
tünk. Első Slésia dolga, kiknek követek ma itt lesznek, de 
azokat nem vélem, hogy Magyarországhoz kapcsolhassuk. 
Második, hogy herczeg urunk csehországi választott király
nak nevezhesse és írhassa magát. Harmadik, hogy ha Mát- 
tyás herczeg urunknak halála történik, Austria hogy császárra 
szállyon, nem akarják, hanem az öcséire hogy szállyon, nem 
bánnyák. Negyedik, Magyarországtul császár 100 ezer ara
nyat és Morváiul 7 0 ezer tallért kíván, de sémit sem ígérnek. 
Ötödik, hogy mindkét felől, az ki mit császár ellen vétett, 
avagy herczeg urunknak, megengedtessék és el legyen feled
vén. Kinskinek is megengedtek az morvaiak, de Berkanak 
nem akarják megengedni. Mindezekrül, hiszem Istent, az mai 
tractátusban vég lészen, és azután nem késvén, csak az leve
leket megírván, haza felé indulok. Adgya az Ur Isten, hogy 
jól végezvén, mehessek és találhassalak, édes szivem lölköm, 
tégedet és szerelmes gyermekinkkel egyetemben nagy jó 
egészségben. Ez ideig hogy haza nem mehettem, édes lölköm, 
semmi idegenségre ne magyarázzad; nem mennék bizony, ha
nem repülnék, ha mehetnék, de innét sokon senkit sem bo- 
csátnak haza, sem magyarországit, sem austriait, sem mor
váit, keveses sem juthat, mert az paraszt emberek, elunván 
ez nagy Ínséget, valahon kit találnak, megölnek az útban, de 
az mint felől is megírtam, hiszem Istent, hogy itt minden 
jót végezvén, hamar való napon haza mehetek. Adgya az ir- 
galmaságnak ura és Istene. . .  Datum Prágán innét egy kis 
mélföldön levő táborban, 19. junii, 1608.

Prini Istvánná leányom irt egy levelet, mellet, édes szi
vem, im megküldtem régen költ válaszom hordozták, nem aka
ratommal megnitottam, elhittem, édes lölköm, hogy nem bá
nod. Ha Jakosyth uramnak fiamnak volnék, Brunobul az mit



239

elvihctnók kiviimóm, és az mig lehetne az jószágot birdogál- 
nám, kirül írtam ő kegyelmének.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.

DX XX .

1608. Június 28.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna... Én 
édes szerelmes lölköm, attyámfia, akarám értésedre adnom, 
hogy, Istennek hála, én jó egészségben vagyok, és Istennek 
kegyelmeségébül minden dolgokat jó módgyával véghez vit
tünk. Az koronát is tegnap adák meg minden hozzá való 
eszközökkel egyetemben. És igy mindeneknek jó vége lévén, 
az török békeség is véghez menvén, immár békeségessen és 
nyugodalmassan élhetünk ez nyomorodott létünkben. Isten 
segítségéből, én is holnapután, úgymint ez jüvö hétfőn, az ma
gyar hadnak edgyik részével innét haza felé megindulok, és 
az mit ez levelemben kellenek megírnom, azt, Isten jó egész
ségben haza vivén, megölelvén és szépen, gyönörüségessen 
megcsókolván, magam beszéllem meg. Tegnapelőtt küldött 
volt az fejdelem Prágában, ott hálván és az koronával ed- 
gyütt tegnap jüttem ki. Császár is jó kedvvel vagyon hozzám 
és ez több magyarokhoz is. Adgya az Ur Isten . . .  írtam  
Prágán innét való táborban 28. junii, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo György.
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DXXXT.

1608. Október 11.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna.. .  Sze
relmes én édes attyámfia azt írhatom, hogy ide fiam uramhoz 
Imriskóval egyetemben minnyájan jó egészségben jutottunk. 
Leányom, mint olly beteges ember, alkolmasint vagyon. Isten 
után benned vagyon minden reménsége, hogy nevolájában 
mellette leszesz. Az minemő levelet hoztak volt Thurzo Mik- 
lósné asszonyomtul, tudom ellened, édes szivem, nincsen, 
hogy megolvastam, tegnap megküldtem. Adgya az TJr Isten, 
hogy innét ismég megindulván, jó egészségben járhassunk, és 
felőled is, én édes lölköm, minden jót hallhassak és érthessek, 
kinek jó és szent gondviselésében ajánljak szerelmes gyerme
kinkkel egyetemben. Datum Pruszkyn 14. octobris, 1608.

Az te szerelmes urad és társod, 
Thurzo Grgörgy.

Ό Χ Χ Χ ΙΙ.

1608. Október 27.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Én 
, édes szerelmes attyámfia, vettem leveledet, mellett Lehoczky- 
tul küldtél, melybül és az prédikátor és doktor uraim levelei
ből értem, hogy az Ur Isten meghallgatván hozzá való imád- 
ságimat és foházkodásimat, betegségedből kegyelmessen meg
könnyebbített, kiért áldott legyen az ő szent neve és dicséretes
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mindörökké. Immár én is jobb kedvvel és vigabb szível trac- 
tálhatok az országnak dolgai és szabadságiaknak megnyerése 
felől. Kérlek, édes szivem, ezután is irj gyakorta énnékem 
egészséged és álapatod felől. Adgya az Ur Isten, hogy írhass 
jó és kedves híreket énnékem, és hogy az Ur Isten, édes löl- 
köm, sokáig éltessen az én szerencsémre, és minden lölki és 
testi áldásival megáldgyon, szíbűl kívánom. Én is, Istennek 
hála, Imriskóval egyetemben, jó egészségben vagyok. Elég 
sok társam vagyon, Nádazdi Pál és egyebek, ők is tractálnak, 
de nem vélem, hogy articulusban írnák végezéseket. Mostan- 
sággal arrul vagyon az disputátio, hogy az fejdelem azt kiván- 
nya, hogy előbb az király választasék, azután osztán az pala
tínus, avagy nándorispán, de az ország az nándorispánt 
akarja elsőben választani; de ezt is az vilongást, hiszem Is 
tent, még ma egyben hozzuk és bizonyost végezünk felőle. II- 
lésházy erőssen kívánná azt az tisztet, ki ha lenne, noha nem 
árthatna, de bizony bánnám. Annak kell lenni, az kit az Is
ten arra rendel és az ország választ. Az erdéli követek is 
megérkeztének: Senyei Miklós, Rédei Ferencz, Korniss Sig- 
mond és Bornemisza. Adgya Isten, hogy azok is edgyet 
értsenek velünk mindenekben. Homonai Bálint uram az H or
váth György leányát krácsonban haza viszi. Jobb hogy hiti
nek és fogadásának eleget tegyen, hogynem azt megszegvén, 
Istennek haragját és büntetését vonnya magára. Az austriai 
dolgot is még nem végezte el ő fölsége, de méltán az ország 
nem hadgya őket, és igy ő fölsógének is meg kell engedni, le
hessen azoknak is hitekben és vallásokban szabadságok. Most 
én édes szivem lölköm és ez világon minden gyönörűségem, 
nem lévén egyébrül az mirül írjak, aján ljak ... Datum Po- 
sonban, 27. oetobris, 1608.

Kérlek, édes szivem, ird meg, mikor mégy leányomhoz, 
Jakosythnéhez. Asszonyomnak anyámnak mondd én szómval

Gróf Thurao György levelei. If. 16
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sok szolgálatomot és leányomnak Jakosythnénak köszöne- 
temet.

Az te szerelmes urad és társod,
(4. Thurzo György.

ΌΧΧΧΤΙΤ.

1608. November 6.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna. . .  Hála 
legyen az Ur Istennek én Imriskóval egyetemben jó egész
ségben vagyok. Az austriai háborúság miatt, ha eleit nem 
vennénk, csak az Isten tudgya, mikor lenne vége az gyűlés
nek. Látván azért mind ő fölsége s mind az magyarországi 
urak, hogy ez tűz ha idején meg nem ótatnék, olly láng kö
vetkezhetnék belőle, ki mind ez egész keresztyénségnek nagy 
károkra és veszedelmekre következhetnék, és csak az török
nek szerzenénk hasznot vele; azért nagy sok kéréssel vevének 
reá, hogy fel, menvén Bíchben Maximiliánus herczeg urunk
kal békeségre és egésőgre vigyem az dolgot. Azért mellém 
adván az pápisták közül Doci Andrást, az nemes uraim közül 
Barkóczy Lászlót és az várasbeliek közül Káinért, ma indu
lok, Isten segitségébül csak postakocsikon Béchben. Adgya 
az Ur Isten, hogy vihessem békeségre az dolgot, mert semmi 
jó nem következnék belőle. Imrisköt bíztam Czobor Mihály 
uramra sógoromra. O kegyelme ugyan itt szálásomon edgyiitt 
leszen vele, míg megtérek, fő ember szolgáimot is hattam 
mellette jó módgyával. Ott két napnál tovább nem késsem. 
Az országnak neheztelésit és gravámenit bizony elég bőséges
sen megírván, tegnap adtuk be ő fölségének. Azon leszen mit 
rágniok, míg Bíchbül megtérek. Kérlek, édes szivem lölköm,
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irj gyakorta énnekem egészséged felől. Fiam uramnak mondd 
szolgálatomot és leányomnak köszönetemet. Adgya Isten, 
hallhassunk egymásunk felől jó és kedves híreket. Ezeknek 
utánria—  Posonban hamarsággal, 6. novembris, 1608.

Az te szerelmes urad és társod,
Gr. Thurzo György.

T) X X X IV .

1608. November 24.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna .. .  Édes 
szivem lölköm, magam felől azt írhatom, hogy egyébképen 
jó egészségben volnék, csakhogy mégis az koronázaton való 
fáradtság miatt mégis fájdalmassak az lábaim, de immár, 
Istennek hála, azbul is könnyebben vagyok. E  héten az fejde
lem is elmegyen, én is, Isten velem lévén, mihent az fejdelem 
elmegyen, haza sietek. Adgya az Ur Isten, én édes szivem 
lölköm, hogy találhassalak nagy jó egészségben. I t t  immár is 
megunták az palatinuságot. Forgach Sigmond uramtul elvon
ták az judex curiaeséget, adták Homonai Bálint uram nak; 
Erdcődi uramtul az tárnokmesterséget, adták Forgach Sig- 
mondnak; Kolonicztul az lovászmesterséget, adták Bottyáni 
uramnak. Csak Isten tudgya minemű zűrzavarban vannak az 
emberek. Ez ideig még semmi tisztet nem vettem magamra. 
Ezután is azon leszek, hogy tiszt nélkül maradván, nyugodal
massá, n rendellyem veled egyetemben, édes szivem, életemet 
ez világon. Most egyébről nem lévén, az miről írjak, az Ur 
Isten adgya... Datum Posonii, 24. novembris, 1608.

Az te szerelmes urad és társod,
G. Thurzo György.

16*
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Asszonyomnak anyámnak ajánlom szolgálatomon lm  
risko igen jól és frissen vagyon.

υχχχγ.
1609. Február 11.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna.. .  Én 
édes szivem, lölköm, egyetlen egy attyámfia. Az szivem fáj 
rajta holott értem beteges álapatodat és fejednek fájdalmas 
voltát. Az Istenért kérlek Zavisné asszonyom az mint ez 
előtt izadással, főmosással, és füvekkel az fejedre való raká- 
sokval orvosított, most se hadgyad, hanem éli vele, mert igen 
tartok tüle, hogy ismég az elébbeni nagy főfájás és nevola ne 
jűjön reád, kitül oltalmazzon az Ur Isten szent fiáért az Jé 
zus Krisztusért, Más az, küldgyél, édes szivem, az nagy szom
batin doktorért, avagy az Fabriciusért, az ki most is úgy 
értem, hogy Bajnoczban vagyon, legyen edgyike mégis mel
letted addig, mig. az Ur Isten haza viszen. Orvoságokat is 
küldtem vala. Adná az Ur Isten, lenne hasznos. Engem, édes 
lölköm, azbul semmit se kémélly, se költségemet, hanem ho
zasd magadhoz még is, ha szükségesnek ítéled lenni, az dok
tort, és énnékem irj álapatod felől, hiszem Istent, hogy enge- 
met is hamar megment innét az purgatóriumból az jó Isten. 
I t t  az hitetlen áruló, az ki gonoszakarónk mind Tokaj s 
mind egyéb dolgokbul, úgy felzavarta vala az dolgot, hogy 
mind Tokajnak s mind írünk és szelenczénk oda lenne, ha itt 
nem volnék. Ili iszonyú karban nem hagyhatom mind maga
mat s mind maradékomat, hanem nagy szivem fájdalmával 
és sok költségemmel, főképpen értvén beteges álapatodat, édes 
szivem, itt kelletik késnem. Ma is busulásomban az királynak
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úgy eleibon adtam az dolgot, bogy eszében vehette ő fölsége 
szivem fájdalmábul következett beszédemet lenni. Az aus- 
triai békeség dolga is tartóztatta ő fölségét, hogy nem vége
zett velem, de az is immár békeségre menvén és az császá
runk is királyunkkal megbékélvén, nem ítélem, hogy immár 
itt sokáig tartóztasson ő fölsége, hanem véget vetvén minden 
velem dolgokban, Isten segítségéből én is haza sietek. Maxi- 
milianus herczeg urunk is holnap megyen el innét, holnap
után Leopoldus herczeg is, ki császáriul jütt, elmegyen innét. 
Czobor Mihály uram dolga énnékem csak egy csepnire sem 
tetszik, hogy asszonyomot úgy busíttya, lássa ki tanácsábul 
cselekeszi, hiszem az jó asszonyom anyám házaságábul ha mi 
gonoszt cselekeszik magával, avagy jót, azt ő kegyelme tud- 
gya, és senkinek sem tulaj doni thattya, sem köszönheti, ha jól, 
avagy gonoszul leszen dolga ö kegyelmének, hanem magának, 
minthogy mi tanácsunkkal nem élt ő kegyelme. Megírtam az 
jó sógoromnak, hogy ne busítsa annyát, ő kegyelmén áll fo- 
gadgya-e, avagy nem. Tokajban is írtam, kérlek, édes lölköm, 
ne késlellyed leveleimet, tudgyák magokat mihez tartani. Én 
is itt, édes szivem, bizony beteges álapattal vagyok. Az bal 
lábom kifakadott, nem kicsin fájdalmot szenvedek miatta, ez 
előtt az hitván kő is nyomorgatott. A ttul megmenekedtem 
immár. Csak az Isten adná, lehetne egyszer vége dolgaimnak, 
és ne következnék kára maradékimnak, jobb volna otthon 
veszteg ülni, Istent szolgálni és embernek dolgaihoz látni, 
hogy nem mint itt heában kinzódni és ezekkel veszekedni. 
Az árwai udvarbirónak megírtam mihez tartsa magát. Úgy 
veszem eszemben, hogy ő nekik az kassát is meg kellenek 
elsőben rágni, és úgy rakni szájokban, még úgy sem tudnák 
elnelni. Hiszem az Ur Istent, én édes lölköm, hogy mindenben, 
az ördögnek és az gonosz akaróinknak akarattyok ellen is, jó 
véget ad az Ur Isten, csak bánom és szivem fáj rajta, hogy 
beteges álapatodkorán melletted, én édes szivem, és ez vilá
gon minden örömem, nem lehetek. Légy egészségben, én édes
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szivem lölköm, oly sokáig jó egészségben az ón szerencsémre 
és az mi szerelmes magzatinknak jovokra, és minden nevolá- 
idbul gyógyítson meg és tartson meg minden lölki és testi 
jókban, szerelmes gyermekinkkel egyetemben, kinek jó és 
szent gondviselésében ajánljak. . .  Datum Vienae, in domo 
comitum a Zrinio, 11. februarii, 1609.

Az te szerelmes urad és társod,
Gr. Thurzo György.

D X X X Y I.

1609. Márczius 5.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Mai 
napon vettem, édes szerelmes szivem, leveledet, melyből ér- 
tém, hogy az fejed fájdalma miatt nem jól érzed magadat, kin 
mind bánatom s mind nem kevés szivem fájdalma vagyon. Az
előtt is értettem vala beteges álapatodat, nem annira magad 
leveléből, mint az udvar bíró irásábul, alioz képest mindgyá- 
rast én is az doktorokkal szólván, az minemü legkönnyebb 
orvoságot találhattanak, olyat küldöttem. Adgya az Ur Isten, 
édes szivem, ne legyen szükséges, ha kedig élsz vele, légyen 
hasznodra és jódra, egészségednek helére való hozására. Noha 
Zavisné asszonyom orvosága is nem kevéssé használt ez ideig, 
ezután is ezféle főfájásban, tudom, hogy el nem veted jó taná
csát és orvoságát. Az én dolgom minthogy nem kevésben is 
jár, csak sok tanácskozásban vagyon, és derékképen nem 
tudnak mit végezni felőle, immár ismég magyar tanácsot hi
vatnak ide. így lévén az dolog, noha sok költségemben vagyon, 
nincs mit tennem, hanem által kelletik egyszer, Isten segít-
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sógébül, dolgomban mennem, csak az TJr Isten adna jó egész
séget addig, édes szivem, teneked, és azután is nagy sok jó 
esztendeig. Az császárral való békeséget reménlik az emberek; 
ez jüvő pintekre várják ide; Leopold herczeget és gróf Sulczót 
Prágábul. Altban előbb jütt, ki most is itt vagyon. Az aus- 
triaiakkal váltig tractállják az morvaiak által az békeséget, 
de csak heában fáradtak még ez ideig, mert edgyik rész ide, 
az másodika amoda vonszon. Bíznak mindazonáltal az béke- 
ségliez, mert sem írek, sem szelenczéjek az hadakozáshoz. Ide 
most, édes 1 ölköm, egyéb hírünk nincsen, hanem egyéb Isten
től nagyobb kívánságom nem volna, mint hogy ha az llr  Isten 
hamar innét jó válaszszal megmentene, és engedné szent fiáért, 
hogy hamar való napon láthatnánk egymást vigan és nagy jó 
egészségben, kinek jó és szent gondviselésében ajánljak . . . . 
Írtam  Béchben, 5. martii, 1609.

Az mint ez ideig, hogy ezután is gyakorlatosággal irj 
énnekem, kérlek, mint szerelmes attyámfiát, és asszonyom 
anyámnak szólló levelemet is küldd meg.

Az te szerelmes urad és társod, 

Gr. Tliurzo György.

P. S. Semmi hírét nem hallhattam Toposs Bálintnak, 
hova lön. Az borokat is felküldte-e, vagy nem, kérlek, édes 
szivem, első leveled által add értésemre, ha mi bizonyost ér
tettél felőle.
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D X X X V II.

1610. Május 9.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Sze
relmes én édes szivem akarám adni értésedre, hogy tegnap 
késsőn estve érkeztem ide Káliéban, Istennek hála, jó egész
ségben. Az útban találtam vala valami szegín prédikátorra 
és áros emberekre, az kiket az hajdúk megfosztottanak, után- 
nok küldvén, kettőt fogtak el bennek, kik ha bűnösök lesznek, 
meg kell őket büntetni egyebek példájára is. Az erdéli fejde
lem hadat gyűt és táborban szálittya népét, mi végre, még 
nem tudom, noha azt írják az erdéliek, hogy Érdélnek oltal
mazására, de az üdő megmutattya mi végre cselekeszik. Érke
zett az erdéli fejdelem levele is, erőssen ajánlja magát, de 
Forgach Sigmond uram sógorom felől felette rútul ir. Isten 
velem lévén, azon leszek, hogy békeséges és csendes álapatra 
hozzam az dolgot. Királyunk ő felségének az Kassa posta 
leveléhez kötött leveleket és Forgach Sigmond uramnak szól- 
lókat az viczekapitán hamarsággal küldgye el K assára; kér
lek, édes szivem, hadd meg én szómmal neki, és énnekem írj 
egészségiek felől. Adgya az U r Isten, hogy te is mi felőlünk 
és mi is felőletek minden jó és kedves híreket hallhassunk és 
érthessünk. Ezeknek utánna . . .Datum in Kálié 9. maji, 1610.

Az te szerelmes urad és társod,

G. Thurzo György.
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D X X X V ill.

1610. Május 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Sze
relmes én édes atyámfia azt írhatom, hogy alkolmas egész
ségben vagyok, és ugyan jól volnék, ha ez sok gond és fáradt
ság nem volna rajtam, mert itt is Kálióban elég sok vesződés- 
sem vagyon az vitézlő néppel az fizetés felől, de azbul is jó 
véget ad az Ur Isten. Az erdéli fejdelem táborban szállittya 
népét, úgy értem, hogy az havasalföldi vajdátul tart, de nem 
árt minekünk is vigyáznunk. Kérlek, édes szivem, irj gyakorta 
énnékem egészséged felől, kinél kedvesb dolgot soha énnékem, 
édes lölköm, nem cselekedhetek Most egyebet, édes szivem, 
nem lévén, az mirül írjak, az Ur Isten sokáig éltessen . . . .  
Datum Kálién 10. maji 1610.

Az te szerelmes urad és társod,
G. Thurzo György.

D X X X IX .

1610. Május 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Én 
édes szivem, akarám értésedre adnom, hogy hála legyen az 
Ur Istennek, én ide Szakmárban érkeztem jó egészségben. 
Ide várom immár az követeket, az mellyeket az erdéli fejde
lemhez küldöttem, hogy az naprul és helrül végezhessünk, 
hon lehessünk szemben egymással. Noha mind az erdéliek tá
borban vannak, s mind az havasalföldiek és moldvaiak is,
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mi végre, még bizonyos nem vagyok benne, de hiszem Istent, 
hogy mindeneknek jó végét adgya az Ur Isten. Kérlek, édes 
szerelmes atyámfia, irj énnékem egészséged és álapatod felől 
gyakorlatosággal. Én is azon leszek, hogy gyakorta írjak. Az 
Ur Isten adgya . . . .  Datum Szakmárban 14. maji, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Thurzo György.

DXL.

1610. Május 15.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . . 
Istennek szent neve dicsértessék, én jó egészségben vagyok. 
Hogy édes lölköm te is immár jobban vagy, azt nagy örömmel 
értettem leveledből. Adgya az Ur Isten, hogy egészségiek fe
lől ezután is minden jó és kedves híreket hallhassak és ért
hessek, nagy sok jó esztendeig. Az rakomazi halászatot az mi 
illeti, minthogy csak munkád sem tért meg, édes szivem, bánom, 
de ha az czevekrül megszabadulhatnak az ha'ak, és az fürül 
helekre az halászó vizekben mehetnek, talám azután hasznosb 
lészen halászatod. Úgy veszem eszemben, hogy, édes szivem, 
úgy jártál az halászattal, mint az hajdú az menyegzőre való 
készülettel és házaságával, ö is noha megházasodott de feleség 
nélkül maradott, és az mint az vőlegín heával volt, azonképen 
menyasszony heával is történt az lakodalom. Azért én magam 
sem lévén otthon, nem méltó, hogy egy hajdúnak jobban lenne 
dolga, hanem várakozanak haza való menetelemig az jám
borok, akkor sem az vőlegínbül, sem az menyasszonbul nem 
lészen az lakodalomban való fogyatkozás. Kzeket azért írom.
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édes szivein, liogy legyen mit ne\Tetned. Énnekem nagy bizo- 
dalmom vagyon, hogy az Ur Isten minden jó végét adgya fá
radtságomnak, és itt való munkámnak. Az jószágomban való 
levelekre választót írván, kérlek, édes szivem, bocsásd el az 
záskői bírót, válasza vagyon, megérti az udvarbiró akaratomat. 
Az Ur Isten jó és szent gondviselésében ajánljak, édes szi
vem . . . Datum in Szakmár, 15. maji, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 

Gróf Thurzo György.

DX LI.

1610. Május 19.

Köszöneteinnek és magam ajánlásának utánna...  Mint
hogy édes lölköm, az te hozzám való szeretetedbűl egészséged 
felől írsz emlékem, én is azon tiszta szíbiil való szeretetembűl 
akarálak egészségem felől tudósítanom. Istennek hála, az sze
mem fájdalmábul immár jobban vagyok. Tegnap az szakmári 
és németlii polgárok hítak vala ebédre, ott szeretettel és vígan 
lakván, ital közben te rólad is volt, édes szivein, emlékezetem, 
hiszem Istent, hogy egészségedért szíbiil való italom volt hasz
nodra. Kérlek azért, édes szivem, írj te is egészséged felől 
gyakorta énnékem. Az egyik kezemben az köszvént is érzet
tem, de az doktor azt mondgya, hogy az szememről szállott 
az kezemben, de nem igen fájt, az mint irásombul is eszedben 
veheted, édes szivem, de az is immár elmúlik. Az erdéli fejde
lemmel szemben lévén, rakomazi részérül el nem feledkezem, 
az ladániaknak is, Lelkess Lászlótúl az földet kiváltsuk. Most
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egyébről nem lévén, az mirül írjak. Az Ur Isten . . . .  Ex 
Szakmar, 19. maji, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 

Gróf Thurzo György.

D X LII.

1610. Május 22.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Édes 
lölköm, magam felől azt írhatom, hogy mind az kezem fájdal
makul s mind az szemem jókban vagyon, reménlem azt, hogy 
csak két nap múlva is telleségeslen elmúlik. Az erdéli fejdelem, 
édes lölköm, hogy ill későre leszen szemben velem, értém le
veledből, édes lölköm, hogy bánod; bizony énékem sincsen 
kedvem szerint, de immár azt is megvárom, csak adgya Isten 
jó végét, kiben kétségem sincsen, minthogy az hajdúságot, az 
ki táborban volt, mind elbocsátatta hadai által, hogy annál 
inkább ne legyen semmi kétségem ő felségéhez, hogy minden 
jót nem akarna velem végezni. Szerelmes ón édes lölköm, im 
újságul cseresnét küldöttem. Adgya az Ur Isten, hogy sok 
esztendeig hassomló újságokat ehess nagy jó egészségben 
szerelmes gyermekinkkel egyetemben. I t t  az szakmári gya
logsággal sok vesződésim voltának, sőt olly latrul cseleked
tek volt, hogy pusztán hagyván az várat, mind kimentenek 
volt belőle, de ismég bejüttenek, de én is bizony egynéhányat 
törvénynyel megbüntetek bennek. Kérlek, édes szivem, mondd 
meg Marsoczky Györgynek, hogy nem bánom, ha az lovak
ban fűre bocsátat, de úgy, hogy nappal befogassa őket, mert az 
hatóságban inkább el kívánkoznának, hanem használt fűét hor-
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(lásson napalra nekik. Most egyébről nem lévén, az miről írjak. 
Az Ur Isten . . .  Datum Szakmárt 22. maji, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 

Gróf Thurzo György.

Édes szivem az mi jószágunkbul való szegín embert 
bocsásd el, neki adván az oda való szólló leveleket.

D X L III.

1610. Május 24.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. .. Sze
relmes én édes lölköm, mai napon vettem leveledet, mellyet 
Tokajban írtál ez hónak 21. napján. Dicsértessék az Ur Isten
nek szent neve felőle, hogy jó egészségben vagytok, melyben 
hogy az Ur Isten sok esztendeig boldogul meg is tartson ben
neteket, szíből kívánom. Istennek hála, én is mind szemem, 
s mind kezem fájdalmibul immár jobban vagyok, gondolom, 
hogy holnap, avagy egy nappal az után, az tafotát is elvethe
tem. Adgya az U r Isten, hogy ezután is egymásunk felől 
minden jó és kedves híreket hallhassunk és érthessünk. Hogy 
édes lölköm mulatni kimegy Szadara és Zerini uramhoz, 
azonképen Paczoltné asszonyomhoz, nem bánom, sőt akarom, 
hogy vagyon módod az üdőnek elmulatásában, és uj ég vétel
ben. Aldgya meg az U r Isten minden járásidat és mulatsági- 
dat. .1 akosith uram fiam levelére választót írtam, azonképen 
az otthon való szolgáink és egyéb emberek leveleikre válasz
tót tévén megküldtem, édes szivem ne tartóztasd az szegín 
embert, hanem bocsásd el. Megírtam az ott fen való szolgá-
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inknak, hogy az szegín embereket levelekkel ide alá ill mesz- 
sze földre ne fáraszszák, hanem csak Bajnóczhan küldgyék, 
onnét az priigyei postára adván, hamarabb elhozzák az leve
leket és gyakrabban is írhatnak, az szegín emberre is nem 
kelletik költeni. Te is, édes lölköm, ird meg nekik, hogy has- 
somlóképen cselekedgyenek, ha mit te neked is írnának. Az 
erdéli fejdelem az hajdúságot immár táborban nem szálittya, 
és ő maga is nem sokad magával jün ki. Minden reménységem 
az, hogy mindenekben jó véget ad az Ur Isten. Az havasal
földi és moldvai vajdák követi is hozzám jűnek, ők is edgyütt 
akarnak az magyarokkal érteni, és az magyar nemzettel con- 
foederátusok akarnak lenni, kiért legyen áldott az Ur Isten
nek szent neve. Most egyébről nem lévén, az miről írjak. Az 
Ur Is te n ... Datum 24. maji, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Tliurzo György.

DXUIV.

1610. Májún 27.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes lölköm magam felől azt Írhatom, hogy hála legyen az 
Ur Istennek jó egészségben vagyok, kit felőled is, édes szivem 
hogy sok esztendeig hallhassak és érthessek, sziliül kívánom. 
Most akarám, édes szivem, értésedre adnom, hogy Prépost- 
váriné asszonyom, ki azelőtt Gyulaffy László uramnál volt, 
Schechy uram leánya, mint attyafiát akar meglátogatni és 
oda Tokajban hozzád menni, azért idején akarám, édes sze
relmes attyámfia, értésedre adnom, hogy tudgyad várni ő ke-



gyeimét. Abaffy uvam megjött az erdéli fejdelemtől, de ismég 
bizonyos okokért Ohuthy uramot kelleték hozzá bocsátanom. 
Tegnapi napon indult meg Fejérvárbul, hiszem Istent, hogy 
jó végét adgya az Ur Isten ez tractátusnak, kit eugedgyen 
meg az jó Isten. Most egyébről nem lévén az miről írjak, az 
Ur Istennek jó és szent gondviselésében ajánlak... írtam  
Szakmárt, 27. maji, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Thurzo György.

DXLV.

1610. Május 29.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...  Sze
relmes szivem, Lölköss László megadá leveledet, melyből 
értvén jó egészségedet, Istenemnek hálákat adván érette 
tiszta szíből örültem rajta, kívánván, hogy sok jó esztendeig 
hassomló jó és kedves hirt hallhassak egészségiek felől. Hála 
legyen az Ur Istennek, én is jó egészségben vagyok, és 
ide várván az több urakat és főembereket, az erdéli fejde
lemmel való szemben léteire készülünk. Adgya az Ur Isten, 
hogy minden jót végezhessünk egymással. Hogy egynéhány 
becsületes helen voltál, és Magochy uramnál is, nem bánom, 
sőt akarom, mert anélkül is az jó puszta tokaji házunkban 
tis ztán elunnád m agadat; elhittem, hogy az becsületes úr, és 
becsületes házánál becsületessen fogadott és látott. Én is  ̂
elvégezvén az erdéli fejedelemmel való dolgokat, szemben 
leszek ő kegyelmével, meg is írtam ő kegyelmének, hogy 
addig sehova se mennyen. Ha az asszony, az mint irod, édes
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szivem, hozzád megyen Tokajban, noha becsületesen fogadha
tod, de tartásbul, nem tudom lehet-e becsületesen, az hel is 
kedig, minthogy elég puszta és romlott, kellenék ha becsüle- 
tesb volna, de ha derekasson és voltaképen megépíthetnénk, 
és az szent Isten hozzá segít bennünket az jószágának kivál- 
tássára, azután jobban leszen. Az újságot, édes szivem, nagy 
jó néven vettem tűled. Adgya az IIr Isten, hogy sok szép 
újságokat küldhess sok esztendeig, nagy jó egészségben. Az 
borsót, édes szivem, egészségedért elkölttyük, az szekfüet 
kedig megviselem. Azon kérlek, édes lölköm, irj gyakorta 
egészséged felől, és az itt való formán ha levelet írok is, tu
dom, hogy kedves leszen nálad. Az Ur Isten adgyon sok pön- 
közsd napját jó és szerencsés egészségben érned, szerelmes 
gyermekinkkel egyetemben, ki engedgye. . .  Datum in Zak- 
mar, 29. maji, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Thurzo György.

DXLVT.

1610. Május 30.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna ... Sze
relmes én édes lölköm atyámfia, noha csak tegnapi napon 
írtam, de az én tehozzád, szivemhez való szeretetem arra 
viszen, hogy módom lévén az levelem elküldésében el ne 
mulassam, hanem gyakorta levelemmel meglátogassalak, 
miglen az jó Isten ismég egyben ju ttat bennünket. Hála lé
gyen az Ur Istennek, én jó egészségben vagyok, mellet az 
Ur Isteniül neked is, mint én szerelmes atyámfiának szíbűl 
kívánok. Forgach Sigmond uramot az több urakkal egyetem-
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Len holnap várom ide hozzám. Az erdéli fejdelem immár 
Kolosvárat vagyon. lm írtam az árvái tisztartónak, hogy 
valami szátokat szereztessen Rosemberken, az kin alá mehes
sünk, ha visszatérünk. Azért, édes szivem, kérlek, az tokai 
postának adasd az levelet, hogy az kassainak kiildgye, mi 
megírtuk az kassainak, hogy Rosemberkre küldgye, és az 
rosemberki Dulovára, hogy onnét Arwában vihessék. Adgya 
az Ur Isten ... Datum in Szakmar, 30. maji, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Thurzo György.

P. S. Immár megírtam vala az levelet, hogy érkezek 
Pete Ijászló uram, és megadá, édes szivem, leveledet. Az mi 
az szemem fájdalmát illeti, bár az jámbor külömb hirt mon
dott volna felőlem, és azzal ne busított volna. Azért, Isten
nek hála, én jól vagyok, az szemem noha valamennire fájt, de 
immár meggyógyult. Az Ur Isten adgyon neked is jó egész
séget és minden jót.

DXLY.IL

1610. Június 2.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna. . .  Hogy 
az Ur Isten jó egészséggel áldott meg, szerelmes gyermekink
kel egyetemben, tiszta szíbtil örülöm. Én is, Istennek hála, jó 
egészségben vagyok. Az Ur Isten engedgye, szerelmes én 
édes szivem, hogy egymásunk felől hassomló jó híreket hall
hassunk gyakorlatosággal, és adgya, hogy hamar való napon 
láthassuk egymást vígan és azon jó egészségben.

Gróf Thurzo György 1 ővelei. Ti. 17
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Az prédikátorok és superintendensek felől mit íratott 
legyen az Vöröss pap, régen híremmel volt, mert az nyom
tatott rágalmazó Írását is megküldték volt. Igen nehez az 
békának az dér és ördögnek az termény, de válasza leszen, 
gondom vagyon reá. Arra való az eb, hogy ugasson. Chutby 
Gáspár az erdéli fejdelemtül tegnap érkezék ide, Istennek 
hála, minden jó válaszszal; az mint izent mindenekrül nincs 
semmi kétségem benne, hogy az Ur Isten jó végét adgya 
minden tractátusunknak, én is, Isten egészségemet adván, az 
jüvő pinteken avagy szombaton kimegyek Darosz nevű falu
ban, sok ur és sok főember vagyon velem, bizony egy ma
gyarországi gyűlésben nem sokkal több főember lehetne.

Gzobor Mihály uramnak sógoromnak, az leveleket meg 
nem adhattam, mert az fiacskája igen megbetegedett. Tegnap 
mene el haza az doktor is, elvivén magával, de lia az Ur Is
ten az fiát megkönyebíti, ismég megjün ez héten.

Prépostváriné asszonyomnak hozzád való menése, úgy 
veszem eszemben, hogy nemcsak az jó akaratért és attyafiu- 
ságért vagyon, hanem az erdéli fejdelemtül való féltekben 
jünnek ki az emberek; ha meg nem tér az jó fejdelem, bizony 
büntetés nélkül nem hadgya az Ur Isten.

Az ott fen való jószágunkra szólló leveleimet csak az 
postára adgyad, édes szivem, ha bizonyos ember onnét nem 
jü tt volna. Ezeknek utánna.. .  Ex Szakmar, 2. junii, 16.10.

Az te szerelmes urad és társod, 

Gróf Thurzo György.
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D X LV IIL  

1610. Június 7.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Sze
relmes szivem, vettem leveledet, melybül értvén gyermekink
kel egyetemben való jó egészségedet tiszta szíbül örültem 
rajta. Adgya az Ur Isten, hogy ez után is hasomló jó és 
kedves híreket halhassak és érthessek egészségiek felől. Is
tennek hála, én is jó egészségben vagyok. Most kedig, édes 
lölköm, egyebet nem irhatok, hanem hogy tegnap estve érkez
tem ide Szakmárbul Darócz nevű faluban, sok urakkal és fő
emberekkel és vitézlő néppel. Az erdéli fejdelem Tasnádon 
vagyon, egy mélföld ide, ő is az mint mondgyák, sokan vagyon 
úgy mint négy vagy öt ezeren, holnap szemben leszünk egy
mással, török, havasalföldi és moldvai követek is vannak vele. 
Adgya Isten, végezhessünk minden jót. Tegnap küldte volt 
hozzám követségben és hogy köszöntsön Eédei, Prépostvári 
uramékat, én is ma Zríni, Homonai György és Chuty Gáspár 
uramékat küldtem hozzá, úgy hogy én szómval köszöntvén és 
sok jókat kívánván neki, az helyrül, holott lehessünk szemben 
egymással, végezenek. I t t  elvégezvén, Isten segitségébül, az 
dolgot, sehon nem késem, hanem hozzád, én szivemhez és löl- 
kömhez Tokajban sietek. Adgya az Ur Isten . . .  Datum in 
Darocz, 7. junii, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 

Gróf Thurzo György.

17*
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D X LIX .

1610. Június 11.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utáuna.. .  Sze
relmes én édes szivem, vettem leveledet, melybül értvén 
jó egészségedet, tiszta szíbül örültem rajta. Az Ur Isten ez
után is adgya, hogy hasomló jó és kedves híreket hallhas
sunk egymásunk egészségünk felől. Istennek hála, én is jó 
egészségben vagyok. Az mi az én ritkán való irásomot illeti, 
ne adgya azt az Ur Isten, én édes lölköm, hogy én azért nem 
Írtam volna, hogy réád, én lölkömrc, neheztelvén, azért nem 
írtam volna. Mert bizony az mint arra okot nem adtál, szin
tén én is, miért neheztelnék reád, semmi oka nincsen. Ne- 
itéld azért, édes szivem, semmi idegenségre, hogy ez napok
ban olly gyakran nem írhattam, mint egyéblia, de mindazon
által csak tegnapelőtt is Írtam ; reménlem, hogy eddig kezed
hez jutott levelem. Bizony, én édes szerelmes lölköm, egyebet 
nem irhatok, hanem anni sok dolgom és fáradtságom vagyon, 
hogy soha egyszer anni nem volt; csoda emberekkel is va
gyon dolgom, kikhez hasomlókkal soha nem énnékem, kétsé
ges vagyok is benne, hogy úgy, az mint kivántatnék, mehetne 
véghez az tractátus. Az Ur Isten mindazonáltal jobban ad- 
hattya, hogy nem mint mi ítélnénk. Immár itt nem sokára 
halad az dolog, ítélem, két vagy három nap múlván vagy vég 
leszen dolgunkban, avagy elválunk egymástul. Most egyébről 
nem lévén az mirül írjak, az Ur Isten . . .  Datum in Darocz, 
11. junii, 1610.

Az te szerelmes urad és társod.
Gróf Thurzo György.
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DL.

1610. Június 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . .. Édes 
szivem, akarám tudásodra adnom, hogy az erdéli fejdelemmel 
egyebet nem tudok végezni, hanem hogy csak abban akar 
megmaradni, az mit Illésházy urammal végezett, azt is kedig 
sok dolgokban meg nem álotta. És igy enni ideig való itt ké
sésem csak heában lett annibul, úgy mint az erdéli fejdelem
mel való végezésbül, noha az végek dolgát, Istennek hála, 
jó álapatban hoztam. Immár itt nem késvén, én is hozzád, én 
szerelmes szivemhez elsietek. Adgya az Ur Isten, találhassa
lak jó egészségben, szerelmes gyermekinkkel egyetemben. 
Melly nap érkezhessen! oda Tokajban, bizonyossan nem tu
dom, de én itt immár nem késsem sohon. ítélem, hogy négy 
avagy öt nap alatt oda jutok Tokajban, leányomot Prini 
Istvánnét, ha akkorra oda akarod hivatni, hagyom jó akara
todra. Most egyébrül nem lévén, az mirül írjak, az U r Isten 
. . . Datum in Darocz, 14. junii, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Thurzo György.

DLI.

1610. Június 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . . 
Akarám, édes szivem, értésedre adnom, hogy én ma, Istennek 
hála, ide Zakmárra érkeztem jó egészségben, itt holnapnál
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tovább nem késsem, hanem hozzád, én szerelmes lölkömhöz 
Tokajban sietek. Adgya az Ur Isten, találhassalak nagy jó 
egészségben. Minthogy kedig ő felsége, az mi kegyelmes urunk 
és királyunk Cesar Gall uramot hozzám küldötte néminemő 
fő dolgokért, megírtam vala neki, hogy Kallóban jűjön ölöm
ben, de én magam sem kezdek arra menni, azért vigyáztass 
reá, édes szivem és ne bocsásd tovább Tokajnál, hanem vár
jon ott, én is negyed napra holnaptul számlálván, avagy leg- 
fellyebb ötöd napra ott leszek Tokajban, ha valami oly go
nosz hir meg nem tartóztatna. Adgya az Ur Isten, én édes 
szivem lölköm, hogy jó egészségben menvén, találhassalak 
szerelmes gyermekinkkel egyetemben nagy jó egészségben, 
kinek jó és szent gondviselésében ajánljak szerelmes gyerme
kinkkel és magammal egyetemben. Kérlek, édes szivem, írj 
te is egészségiek felől, ha az útban találnak is leveleddel, 
annál kedvesb leszen, hogy érthetem álapatotokat. Ex Szak
mar, 14. junii, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Tlmrzo György.

D L I I .

1610. Június 26.

Köszönetenmek és magam ajánlásánakutánna.. .Isten
nek hála, én ide Ónodban jó egészségben jutottam. I t t  sokáig 
nem késem, minthogy az török követek elérkeztenek, azokkal 
ma és holnap végezvén, és az vitézlő népnek fizetéseket meg
adván, hétfőn az U r Isten egészségemet adván Szadara aka
rok ebédre mennem, és ott halásztatnom; ha jó akaratod va
gyon hozzá, édes lölköm, és oda akarsz mulatságnak okáért
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jünni, szeretettel látlak, mint szerelmes attyámfiát; ha kedig 
ott akarsz estvére Tokajban várni, hadgyom azt is, édes szi
vem, jó akaratodra. Most egyebet nem irhatok, hanem hogy 
az hajdúk igen gyülekeznek, mi akarattyok, azt nem tudhatom, 
ha mind ebben kezdnek elmenni, ennek én is másképen kelle
tik fognom az dologhoz, tégedet, édes szivem, oda fel házunk
hoz bocsátván; de még mit kellesék cselekednünk, az üdő meg
tanít. Az Ur Isten . . .  Ex Ónod, 26. junii, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Tliurzo György.

DLII1.

1610. Július 21.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna. . .  Sze
relmes szivem, noha immár egynéhány levelet írtam és az 
prögyei postára küldöttem, de mai napon vévén két leveledet, 
melynek edgyikét Lötchérül, az másodikat Hibérül Írtad, nem 
akarám elmulatnom, hanem mégis levelemmel akarálak, mint 
szerelmes attyámfiát, meglátogatnom. Istennek legyen nagy 
hála, hogy jó egészségben vagy, és hogy az fiunk is jobban 
vagyon. Az mestereket bánom, hogy meg nem gyógyult, csak 
meg ne halna nevolás, hasomlót nehezen kaphatna az ember. 
Istennek hála, én is egyóbképen jó egészségben volnék, csak 
hogy az edgyik lábomban estve és éjei mégis benne vagyon 
az fájdalom, de azt is meggyógyittya az Ur Isten. Az szarvas 
gombát noha nem láttam, mindazonáltal tüled, mint szivem
től és jó akaratodért nagy jó néven vettem. Forgacli ,uram jól 
vagyon, de az asszony igen beteges álapattal vagyon, azulta
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nem láttam, miulta Szepesbül megtért. Béchbül írják, hogy az 
békeség véghez megyen császárral, kit engedgyen az Úristen. 
Itt, Istennek bála, egyébképen csendes álapatban volnánk, 
mellyet tartson meg az Ur Isten sokáig. Kérlek, édes szivem, 
irj gyakorta egészséged felől, ón is szerint cselekeszem. Ezek
nek utánna . . .  Datum Cassoviae, 21. julii, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Thurzo György.

DLIV.

1610. Július 22.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Én 
édes szerelmes szivem, mai napon vettem leveledet, melyet 
írtál Rosomberken, ennek az hónak 19. napján. Dicsértessék 
az Ú risten  érette, hogy jó egészségben jutottál Rosomberkre ; 
hiszem az Ur Istent, hogy szintén házunk is az ő szent an
gyali által vezérelvén, jó egészségben vitt az jó Isten benne
teket. Én is, Istennek hála, mostansággal alkolmas egészség
ben vagyok, és holnapután Szenderőben megyek. Az fiunk 
hogy jobban vagyon, örülöm. Zriny az öcsém, hogy el nem 
kerülhette az hideglelést, im értém, bizony itt is bevessen van
nak, az kik elkerülhették volna, de az mint az többit, ezeket 
is meggyógyittya az Ur Isten. Kérlek, édes lölköm, légy azon. 
hogy prédikátor uram rendellyen egy tudós ifjú legínt az fiam 
és Zriny mellé, hadd tanítsa őköt az ide való sétálásban, és 
az mesterek betegsége miatt nem kevesset mulattak el tanu
lásokban, kiriil én is Írtam prédikátor uramnak. Az bűnös 
embernek életit megengedtem törekedésedre, édes szivem.
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csakhogy mások példájokra másképen büntessék meg, kirül 
irtain Guzitli uramnak is. Az Illésházyné asszonyom stanko- 
vani jobbádgvi, csodálkozom, hogy az veszekedő helt ismég 
bevetették volt, de liir nélkül nem kellett volna elkaszáltatni. 
Légy azon, édes lölköm, hogy mennyének ki és végezzék el, 
bizony én az jó asszonynyal nem örömest veszekedném. Az 
magamét sem engedhetem másnak. ír j  te is, édes lölköm, 
illésházyné asszonyomnak ő kegyelmének felőle, mennyének 
ki és végezzék el, mert bizony énnékem nem kell senkivel 
való veszekedés, anélkül is anni dolgom és gondom vagyon, 
ki miatt ingyen sem tudom néha, hon járok. Most egyébről 
nem lévén, az miről írjak, az Ur Isten . . .  Ex Cassa, 22. julii, 
3610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Thurzo György.

DLY.

1610. Augusztun 1.

Köszönetomnck és magam ajánlásának u tánna ... Nagy 
örömmel vettem, szivem én édes attyámfia, tegnapi napon 
estve leányomnál Prini Istvánnénál Bitchérül irt leveledet, 
hogy magad jó egészségben jutottál házunkhoz és az betege
sek is jobb álapatban vannak; dicsértessék az Ur Istennek 
szent neve érette. En is, Istennek hála, alkolmas egészségben 
vagyok. Innét Szenderőben mentem vala az elmúlt szombaton, 
vasárnap ott késvén és hétfőn is, ott jó rendben hagyván az 
dolgot, Putnokra mentem kedden, szerdán Szadavárában, 
csütörtökön estvére Nagy Idára, és pinteken, úgy mint ma 
érkeztem Eorgacli Sigmond urammal egyetemben ide Kassára.
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Az itt való sok dolgok és ez gyűlésben való tráctátusok lesz
nek immár elettem. Az Ur Isten segítségébül elhittem, hogy 
itt is minden jót végezek, ki ez földnek csendeségére és meg
maradására következik. Noha most az hajdúság ismég Tiszán 
túl gyülekezik, egynéhány tolvaj lator lévén előttük, de azokra 
is reá küldtem, és azon leszek, hogy eloszlassam ököt. Doci 
András uram itt vagyon, erősön futtya az szakmári kapitán- 
ságot, úgy megárthat az jó urnák az a tiszt mint némellyek- 
nek az felettébb való méz étel.

Az istálókat az patak mellett hadd meg, édes szivem, 
úgy csinállyák, hogy az várbul való varasra tekintetét el no 
vegye, jobb sémit ott nem építeni, avagy csak félhajra csinál
tatni, hogy nem az várnak tekinteti elvétessék. Az több épü
letekre és gazdálkodásra hogy szorgalmatos gondgyok legyen 
az tisztartóknak, kérlek, hadd meg.

Hleniczkinek im én is irtani az malom felől, ha el vi
teti onnét jó jóval, hon nem jobb reá menni és el hányatni, 
hogynem nagyobb kárunk következzék belőle; holott az or
szág törvénye és végezése is azt tartya, hogy más ember ká
rával maga határán se legyen akárkinek is malmot csinál
tatni.

Az tesini herczeg népét nem jó játékra venni. lm  írat
tam egy levelet neki, küldgyék neki levelemet, és az válasz
tót küldgyök meg, az ember kedig, az ki oda megyen, vigyáz
zon és tudakozzék minden álapatokrul és szándékokrul. 
Trenchiu vármegyének is irtani, hogy vigyázásban legyenek, 
Túróczczal és Nitrával egyetemben, az leveleket küldgyék 
meg nekik.

Czobor uram sógorom dolgát az ott fen való emberek 
azt találták, hogy meg lehet fogyatkozás nélkül, és senki 
engedetnie nem is szükséges, én sem tartok ellent benne, gon
dolom, hogy ez jiivő gyűlésben vég leszen az dologban. Az 
TJr Isten áldgya meg őket. Most, édes szivem, nem lévén, az
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iiiirül egyébről írjak, az Ur Isten jó szent gondviselésében 
ajánljak... Datum Cassoviae, 1. augusti, 1610.

Az te szerelmes urad és társod. 
Gróf Tburzo György.

Az prögyci postára késsen jün és megyen leveliink, 
mert még Prögyérc viszik és ismég vissza Bitchére, két bá
rom nap múlik abban. Hanem az leveleket kiildgyék igyenes- 
sen Nagyfaluban Árvában, és onnét Bosomberkrc az postára. 
Az innét való leveleket kedig az rosomberki posta küldgye 
"Nagyfaluban, Nagy falukul vigyék Zazrivára, és onnét Bit
chére ; úgy az levelek elküldéssé alkalmatosb és hamarabb 
leszen, de igen meg kell liadiii, hogy az nagyfalusiak és zaz- 
rivaiak ne kőslellyék az leveleket.

DLYI.

1610. Augusztus 3.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utáuna.. .  Hogy 
mostansággal jó egészségben vagy, édes szivem, és hogy az 
gyermekek is meggyógyulnak, leveledből édes lölköm, ér
tem, kin nagy szivem szerint örültem. Adgya az Ur Isten, 
hogy ezután is egymásunk felöl minden jó és kedves híreket 
érthessünk és hallhassunk. Én magam égyébképen jó egész
ségben volnék, csakhogy az lábam fájdalmaiul főképen éjei 
még sem menekedhetem meg, vátig élek az anyánk csinált 
orvoságokkal is, de még ez ideig nem sokat használt, talám 
ezután Isten áldásábul használni fog. I t t  most ez mostani 
gyűlésünkben elég sok gonddal és fáradtsággal vártatunk;
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talám az Isten azt adgya, liogy hasznos leszen egyben való 
gyűlésünk. Az erdéli vajda is igen megszeppent, gondolom, 
hogy az ő vele való tractátusnak is immár valaha jó vége 
leszen, és én is megmenekedlietem az itten való lakóstul és 
sok költségűik írják  Béclibül, hogy az császárral való kirá
lyunk békesögének is jó vége leszen, úgy osztán a tesini lier- 
czeg hadának is nyaka szakad. Hogy az építésre és egyéb 
gazdálkodásra és pénzbeli jövedelemre, hogy az adósokat 
contentálhassuk, az tisztartóknak szorgalmatos gondgyok 
legyen, én szómval, édes szivem, mondd meg nekik. Az árvái 
bűnös ember felől ird meg, édes szivem, hogy legyen addig 
fogságban, inig Isten haza viszen, akkor osztán az mit leg
jobbnak Ítélünk, az míellyük és végezzük álapattya felől. 
Most egyébről nem lévén az mirül Írjak, az I lr  Isten . . .  Kas
sán, 3. augusti, 1610.

Az te szerelmes urad és társod. 
Gróf Tliurzo György.

DL VII.

1610. Augusztus í>.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . .  Én 
édes szerelmes lölköm, vettem leveledet mind az Niklspurgbul 
küldött orvoságokkal egyetemben, melleket hogy megküldöt
tél, mint szerelmes atyámfiáiul felette nagy jó néven vettem 
Egészségem felöl azt írhatom, hogy egyébkint jó egészségbei; 
volnék, csakhogy az lábom főképen éjei igen fáj, nappal is- 
még jobban vagyok; váltig éltem az nekem küldött orvoságok
kal, de még ez ideig nem sokat használt. Istennek legyen
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nagy lu'ila, hogy jó egészségben vattok. Ennékem is az Ur 
Isten az clőboni egészségemet kegyelmesen megtéríti, és az 
lábom fájdalmát elveszi. Hogy kívánságod szerint olly gyak
ran nem írtam, két dolognak tulajdonítsad,édes szivem: egyik
nek, hogy itthon nem voltam, hanem az Tiszán innét való 
végházakat kelleték eljárnom, úgymint Szenderőt, Szádvárat 
és Putnokot, más az ez mostani gyűlés miatt való sok szán- 
talan dolgaimat. Holott az erdéli vajda ismég, valahon ki la
tor és hajdú vagyon, felvcvén, ismég hadat gyűjt és maga is 
táborban akar szállani. Ahoz képest az ország is az gyűlés
ben azt végezték, hogy tizednap alatt minden ember, mind ur 
s mind nemes ember táborban szállyon és az erdéli vajda 
gonosz szándéka és igyekezeti ellen oltalmazzák magokat, 
sőt az ki magyar vagyon mellette, hogy az is eljűjön mellőle, 
az ki azt nem cselokedné, jószágát veszesse el; kit eszében 
vévén az vajda, immár könyörgésre vette az dolgot, Imrefi is 
azonképen, és immár készek, hogy szépen végezzenek velünk, 
az mint comissáriusokat is választottak. Én is 10 napot liat- 
tam nekik, hogy ide jűjenek és attyaíiképen végezzenek, ha 
végeznek jó jóval, én sem késsem itt, hanem felmegyek, hon 
nem végeznénk, másképen kelletik hozzá fognunk; de hiszem 
Istent, hogy ők sem veszik tréfára az dolgot, hanem mindent 
végeznek, és igy az ide való földnek álapattyát is, Isten velem 
lévén, jó karban hagyhatom.

Az Ur Isten az idei buzábul az minemő áldásával láto
gatott meg bennünket, jó néven és hálaadással kell vennünk, 
egyebütt is ez esztendőben nem igen bőén termett, de borunk 
mindenütt sok és jó leszeu.

Az égetőktül szükséges oltalmazkodni, jó meghadni 
mindenütt jószágomban, hogy szorgalmatos vigyázásban le
gyenek, mind falukon s mind várasokon.

Az gazdálkodásra, építésre és egyéb ott való dolgokra, 
a/, tisztartók hogy gondot viseljenek hadd meg, édes szivem, 
én szómmal nekik. Most egyébrül nem lévén, az mirül írjak,
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édes lölköm, szerelmes egyetlen egy atyámfia, kérlek, írj te 
is énnekem gyakorta egészséged felől, én is kasom lóképen 
gyakorta irok, és azon leszek, kogy magam is itt sokat nem 
késvén, kozzad, mint én szerelmes társomkoz, Isten segítsége
kül felmennyek. Adgya az Ur Isten . . . .  Datum Kassán, 5. 
augusti, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Tkurzo György.

P. S. Az francziakirályt mint ölték meg, Prágákul meg
küldték, az mellet neked, mint szerelmes tülkömnek im oda 
küldtem. Ha oly katalmas király meg nem mcnekcdketett, 
kanéin megölték, gondolkodhatnék az or déli vajda is, kogy 
őneki is végét érketi az latorság.

DL V ili .

1610. Augusztus 1().

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Ma
gam felől, szerelmes lölköm, azt irkatom, kogy ez napokban 
nem igen jó egészségem volt, mert nagy kévség volt rajtam, 
és az lábam szára is felette igen fájt, de bála legyen az Ur 
Istennek, az eret megvágatván és az lerokai (?) doktort magam
koz hivatván, imár egészségemben jobban vagyok, deazlábom 
még is fájdalmas, főképen éjei, de azt is elveszi rólam az Ur 
Isten. Az itt való álapat felől azt irkatom, kogy az erdéliek 
az hajdúságot mind fellázaztották volt, az mint az előtt való 
levelemben megírtam. Ha úgy akartam volna, mint ők, iszonyú 
nagy romlás és vérontás következett volna országunkban, de 
izenvén nekik, és az itt való ország nevével is írván, kogy ne
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bolondoskodgyanak, ám imár ez jüvő csötörtökön követek 
jünnek ide, úgy mint Imreffy, Zenicy Miklós és Prépostváry, 
egyéb fő emberekkel; hiszem Istent, hogy minden jót végezek 
velek, de azalatt készen is leszek, hogy csalárdságokkal meg 
ne csalijának. Elvégezvén itt az dolgot, semmit nem késsem, 
hanem oda fel hozzád, én lölkömhöz fel sietek, elég egyszer 
immár az itt való lakásban. Adgya az Ur Isten, hogy láthas
suk egymást nagy jó egészségben. Forgach Sigmondné asszo
nyomat én azutátul fogvást, hogy innét elmentél, édes lölköm, 
nem láttam, de ételből, főképen hogy ez napokban beteges 
voltam ö kegyelme erősson gazdálkodott; méltó hogy édes 
szivem, minthogy azt izeni, hogy az te parancsolatodra csele- 
keszi, hogy leveled által ő kegyelmének megköszönjed, én is 
megszolgálom ő kegyelmének. Ezeknek utánna . . ■ ■ Datum 
Kassán, 10. augusti, 1610.

Az te. szerelmes urad és társod.
Gróf Tliurzo György.

DLIX.

1610. Augusztus 12.

Köszünetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Sze
relmes én édes szivem, tegnap vettem leveledet, mely költ az 
mostani hónak 8. napján; hogy magad jó egészségben vagy, 
örömmel értettem, és Istenemnek hálákat adtam érette, de 
hogy az mi szerelmes Imrénk olly gonoszul volt, az mint Írod. 
szivem fájdalmával értettem, hiszem Istent, hogy ő szent fel
sége kegyelmeségébül megkönyebiti és gyógyíttya, és az több 
szerelmes gyermekinkkel egyetemben jó egészségben megtar- 
tya. Hogy az természet magátul úgy megpurgálta, immár az
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Ur Isten ezután jobb egészséggel megáldgya. En is az napok
ban az mint az clőbeni levelemben megírtam, nem igen jól 
voltam, de az Ur Isten naponként az clőbeni egészségemet 
megtéríti és kegyelmeségébül megadgya. Az morvái kapitán 
levelét, nem árt, édes lölköm, hogy megnitottad, és az mi ked
ves secretáriusunkkal megolvastattad. Nincs olly dolgom ne
kem, az kit, édes lölköm, tilled eltitkolni akarnék. Felmene
telem felől azt írhatom, bogy ma várom idő az erdéli fejdelein 
követit. Isten segitségébtil azon leszek, hogy az hajdúságnak 
feltámadását fegyver nélkül leszálítsam, és békeségre hozzam, 
és ha lehetséges leszen valami álandót végezhessek az erdé- 
liekkel, mely dologban vég lévén, itt nem lészen osztán miért 
kellenek tovább késnem, hanem hozzád, én szerelmes egyetlen 
egy attyámfiálioz, felsietek. Adgya az Ur Isten, hogy itt min
den csendes és jó álapatra hozván az dolgot, láthassuk egy
mást vígan és nagy jó egészségben. Forgachné asszonyomnak 
magam az követséget megmondottam volna, de én bizony 
azulta fogva, édes szivem, hogy innét elmentél, nem láttam, 
noha ételbül gazdálkodik ö kegyelme, hanem izentem ő kegyel
mének irássod felől, reménlem, hogy ir is ő kegyelme. Priny 
Istvánnét lányomot az hitván hajdúságnak feltámadássá miatt 
Nyalábban (?) bocsátám, félvén attul, hogy Priny György az mi- 
nemő hitván erkölcső attyánkfia, ez háború alatt, morliácská- 
jában és költségében bele ne kapjon, ha ő maga ott jelen nem 
lenne; más az, hogy Nagy Idán nincsen háza, az hon békcs- 
ségessen és bízvást, hogy ha az háborúság, kit Isten ne ad- 
gyon, le nem szállana, az hon megmaradhatna. Az morvái 
kapitán levelére im választót irtani, küldgyék Meznichre 
Omasztának, ő mindgyárast megküldi neki. Minthogy kedig 
immár én itt nem örömest sokáig késném, hadd meg, édes 
szivem, az udvarbiráknak, hogy mindenféle konyhabeli és lo- 
vaimkért való éléssel készen várjanak, ne legyen valamibűi 
fogyatkozásunk. Elhittem, értvén haza való jövetelünket, sok 
jámbor keressi meg házunkat. Az mi pénzbeli jövedelemnek
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és ménéi többnek szerét tehetik, és egyéb gazdálkodásra és 
épületre szorgalmatos gondot viselyenek. Elígétliessük meg 
barátinkat, az kiktül kölcsön pénzt szedtünk volt fel, hihesse
nek ezután is. Most egyébrül, én édes szivem lölköm, nem 
lévén, az mirül írjak, ajánljak .. .Datum Kassán, 12. augusti- 
1610.

Az te jó akaró urad és társod’ 
Gróf Thurzo György.

Prédikátor uramnak, édes szivem, mondd én szómmal 
köszönetemet, igen feledkezett rólam ő kegyelme, sok üdőtül 
fogvást semmit sem írván.

P. S. Szerelmes szivem, immár megírtam vala az levelet, 
hogy érkezők egy leveled, melyben panaszolkodol, édes löl
köm, hogy gyakorta nem írok; bizony el nem mulatom, hanem 
valamikor az fejdelemnek írok, neked is akkor írok, valahova 
lesznek az levelek, ezután is azon leszek, hogy gyakorta ír
jak. Judex Curiae uram és asszonyom szolgálattyokot ajánl
ják. Az kertész szemfájástul való vízben, kérlek édes szivem, 
külgy mennél hamarább lehet; egynéhány szolgámnak fáj az 
szemek. Az árvái lator felől írtam, mihez tartsák magokat, 
nem jó elszenvedni, mert felette nagy gonoszság, az kit miéit.

Gróf Tlnir/.ο György levelei. ΙΓ. 18
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DLX.

1610. Augusztus 14.

Kösz önetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Hogy 
édes szivem jó egészségben vagy, és Imrisko is jobban vagyon, 
és az több szerelmes gyermekink jól vannak, Istenemnek 
bálát adván érette, szibül örültem rajta, és kívánom, hogy 
ezután is sok esztendeig hassomló jó és kedves híreket hall- 
hassunk egymásunk felöl. En is Istennek hála, egyébkint jó 
egészségben volnék, csakhogy az lábam és száram fájdalma 
miatt, főképen éjei nyughatatlan vagyok, nappal ismég job
ban vagyok, csak Isten tudgya immár mivel nem próbáltam 
gyógyulássá!, de még ez ideig orvoságát nem találtam. Az 
Ur Isten kegyelmeségébül azt is, az mikor kegyelmes akarat- 
tya leszen, elveszi rólam. Az itt való álapat felől egyebet 
nem irhatok, hanem hogy az erdélickkel tegnap kezdtük el 
az tractátust, mi leszen az vége, azt még nem tudgyuk, azon 
leszek, Isten segítségéből, hogy békességre és csendes ála- 
patra hozhassam az dolgot, kihez segítsen az jó Isten. Imreffy 
féltébe nem jütt ide, hanem Tiszán túl egy faluban várja az 
mi tractátusunknak végit. Zenyey Miklós, Prépostvári, Fráter 
István és egyebek vannak itt. Az Illésházynö asszonyom neked 
édes szivem irt levelet, az árwai szolgáinknak küldöttem és 
megirtani nekik, mihez tartsák magokat; bizony hír nélkül 
nem kellett volna elkaszálni az vetést. Immár lássák, ha 
nem leszen elég bizonyságok, hogy enim az határ, mind emlé
kem s mind az szegínségnek elég kárt tehetnek vele, de ezek
ről bőségessen írtam nekik.

Énnekem is azt írják Béckbül, hogy az békesség csá
szár urunk és király urunk ő felségek közt véghez ment volna, 
kit adgya az U r Isten, hogy igaz legyen. Most egyébről nem



275

lóvén, az mirül írjak, az Ur Isten .·. Ex Kassa, 14. augusti, 
IG10.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Tliurzo György.

P. S. Az békeség, hiszem Istent, és az hajdúk leszáli- 
tása, véghez megyen. Az hajdúsúg, az minemő Tokajhoz való 
puszta telekeket bir, az lielett Itakomaznak felét, Tedeynek (?) 
felét, és Szent Mihályt, és Bődben való részt adúk Tokajhoz. 
Kn azért, édes szivem, ma jól jártam. Adgya az Ur Isten, 
végezhessünk egyéb dolgokban is minden jót. Az barom Ar- 
wában igen kezdett betegeskedni. Az mondgyák, hogy bizo
nyos és fő orvoság, hogy az tabaka nevű fűét adgyák két sze
let kenyér között, megsózván az kenyeret, az baromnak, hogy 
mind meggyógyulnak; jó azért megpróbálni.

DLXI.

1610. Augusztus 15.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Én 
egyébképen jól volnék, csak hogy az lábom miatt mégis gono
szul vagyok néha éjei, de azt is immár meggyógyittya az Ur 
Isten az .. .  doktor által, ki valami flastromot csinálván reá, 
ezelőtt három éjei sem aludtam annit, amennit az elmúlt éjei. 
Jlcménlcm, hogy megáldgya az Ur Isten orvoságát. Az béke- 
ségnek és egyeségnek tractátusa az erdéliekkel ma mene, 
Istennek hála, véghez, szépen és csendessen. Az hajdúságot 
ők is mindgyárast leszálíttyák, ón is az hadakat eloszlatom. 
Adgya az Ur Isten, lehessünk immár sok esztendeig csendes 
és békességen álapatba.n, noha az Tiszán túl csak immár is

18*



sok gonoszságokat cselekedtenek az istentelen haj dák. Egyné
hány ur nemes ember kastélokra és házakra mentek, mindent 
feldúltanak, az nemességben sokat meg is öltenek; de ha le 
nem csendesítettem volna, nagyobbra gerjedett volna ez az 
tűz ; legyen áldott az Urnák szent neve, az ki az békeségnek 
és egyeségnek véghez vitelére hozzá segített. Ma itt örömet 
lőtettem, és az szentegyházban Te Dcum laudámust énekel
tünk. Ezért késtem itt  ezen ez földön, hogy csendes álapat- 
ban hagyhassam. Én is immár nem késsem, hanem nyolez 
nap . . .  és az hajdúk eloszolyanak. Innét, Isten egészségemet 
adván megindulok. Adgya az Ur Isten . . .  Datum Cassoviae 
15. augusti, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Thurzo György. *)

DLXII.

1610. Augusztus 16.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tán n a ... IVet- 
tem, én édes szivem, leveledet, melybiil értem, hogy beteges 
álapatomat szörnyebben Írták volna meg, hogynem mint lett 
volna, kit bizony nem örömest értettem, hogy édes lölköm 
azzal busítottanak és szomorítottanak, holott ha olly nyevo- 
lám lett volna, kinek inkább, mint teneked, édes lölköm, je
lentettem volna meg? Volt, úgy vagyon, valamennirc való be
tegeskedésem, de, Istennek hála, immár jobban vagyok, sőt 
ugyan jó egészségem volna, ha az lábom nem fájna, de az is

*) A levél eny része elrnngyollott, és kél. helyen óIvHslmUiin.
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i mmár naprul napra jobban vagyon. Jó néven vettem azért titled, 
mint szerelmes attyámfiátul, bogy kész volnál alá jünni, de 
immár nem szükséges, mert, Istennek hála, mindeneket itt jó 
békeséges álapatban hagyván, és minden zűrzavart békeséges 
álapatban hozván, azonkőpen az hajdúságot is leszálítván, és 
egyéb hadakat is eloszlatván, ez jüvő hétfőn vagy kedden 
innét hozzád, én szerelmes szivemhez, elindulok, utamban ta
him Anvában, meglátogatásnak okáért, ha jó üdö és ut leszen, 
betérek. Adgya az Ur Isten, hogy találhassalak nagy jó és 
kedves egészségben, szerelmes gyermekinkkel egyetemben. 
Az orvoságot, mint én édes lölkömnek, köszönöm, de immár 
az sem szükséges énnékem, hanem más jámbornak talám kel
letik. Én édes szivem, most immár nem akarván több dolgok
ról írnom, holott magamat is hamar való napon hozzád, én 
lölkömliöz, az Ur Isten jóvoltábul megviszeu. Az Ur Isten jó 
és szent gondviselésében aján ljak ... Datum in Kassa, 18. 
augusti, 1610.

A te szerelmes urad és társod, 
Gróf Tkurzo György.

Erdődinó asszonyomnak, édes lölköm, megírhatod, hogy, 
Isten egészségemet adván, innét ez jüvő hétfőn vagy kedden 
megindulok. Árvában kedig, ha úgy történnék is, hogy utam- 
ban oda térnék, két napnál tovább nem késsem, de ha látom, 
hogy kóssedelmes volna, talám oda sem térek, hanem egye
nessel! haza sietek.
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Köszönetemnek és magam ajánlásának titánná . . .  Noha, 
Isten velem lévén, ez jüvő hétfőn vagy kedden, hogy ha hét
főig némelly levelek ez erdéliektől meg nem érkeznének, 
akarok oda hozzád, én lö!kömhöz, innét Kassátul elindulnom, 
mindazonáltal most is akarván ezzel is hozzád való tiszta 
szíbiil szeretetemet megmutatnom, akarálak ez levelecském- 
mel meglátogatnom. Istennek hála, ón jól volnék. Az lábom 
fájdalma hol könnyebben vagyon, hol ismég fájdalmas!), az 
üdőhöz alkalmaztattya magát, az mint veszem eszemben. Is
ten velem lévén, haza menvén egynéhány napra az rayezi 
hévízben megyek, talám Isten után fog használni. Itt, Isten
nek hála, mindenek jó és csendes álapatban vannak, hanem 
Bereg vármegyében az parasztság támadott az nemességre, 
eleit kelletik venni, mert azbul egy keresztes had támadna. 
Prini Istvánnő leányom nagy szerencsén ment be Nyalábban, 
kin Gáspárnéra találtak az hajdúk, azt felvervén és pénzt, 
morliát, háromezer forintáránál többet elvonván, mig ott 
veszekedtenek, addig haladott el az leányom ; ha arra az ne
mes asszonyra nem találtak volna, leányomon történt volna 
az szerencsétlenség, az Isten így oltalmazta meg. Az minemő 
levelet ir neked és Jakossittncnak leányomnak, im megköld- 
tem. Adgya a z ü r I s te n . . .  Datum Kassán, 20. augusti, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Tliurzo György.

D L X III.

1610. Augusztus 20.
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Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Écles 
lölköm, akarám értésedre adnom, lxogy mai napon, úgy mint 
pinteken, érkeztem estvére ide Szent Miklósra jó egészségben. 
Nolia mégis az lábom szára fájdalmas, de az is könnyebben 
vagyon, hogynem mint azelőtt. Holnap Hosomberken evén 
ebédet, Isten segítségéből ott szálakra költözöm, és azon le
szek, bogy még holnap Kralowánra mehessek. Vasárnap 
azért, Isten velem lévőn, estvére igyekezem hozzád, ón löl
köm höz, sietnem. Azért az Vág parton várjanak szekerekkel 
akorban. Engedgye az Ur Is ten . . .  írtam  Szent Miklóst ha- 
marsággal, 27. augusti, 1610.

Az te szerelmes urad és tár sód, 
Gróf Thurzo György.

DLXIV.

1610. A ugusztus 27.

DLXV.

1610. Szeptember lt>.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Isten
nek hála, én jobbadon érzem magamat, éjei is immár jobban 
alkatom, hiszem Istent, hogy immár ö szent fölsége megkö- 
nyebbitvén. az előbbi egészségemet megtéríti. Erdődy Kristóf 
uramtul hozának ma egy levelet, és neked is egyet, gondolom, 
hogy asszonyom az anyja írja, az mellet im mcgküldöttem, 
Egészséged felől írj, édes szivem, gyakorta énnekem, én is az 
szerint csolckeszem. Fiam uramnak mondd, édes lölköm, szol-
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gálatomat és leányomnak köszönetemet. Adgya az U r Isten, 
liogy minden jó és kedves híreket hallhassak felőletek. Az Ur 
Isten . . . Rayczi hévízben, 16. septembris, 1610.

Az réteseket, mint én édes szivemtől, szeretettel és nagy 
jó néven vettem tűled.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Tlrarzo György.

DLXVL

1610. Szeptember 16.

Köszönetemuek és magam ajánlásának utánna. . .  Sze
relmes édes szivem, hogy jó egészségben jutottál Ilawára, 
örülöm, és hogy asszonyomat anyámat leányunkkal és az több 
attyafiakkal egyetemben jó egészségben találtad, igen akarom. 
Az Ur Isten ezután is adgya, hogy jó szerencsékkel és jó 
egészségben járhass mindenütt. Dicsórtesék az Ur Isten, én is 
naponként mind jobban érzem magamat. Hiszem Istent, hogy 
egészségemnek megtérésére leszen ez mostani fürdéssem; még 
ez jüvő szerdáig, egészségemet adván az Ur Isten, itt leszek. 
Azután Litawára megyek és onnét Bichére, és az bécbi útra 
készülök. Adgya az Ur Isten . . . Datum az raiczi hévízben, 
16. septembris, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 
Gróf Thurzo György.
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Köszünetemnek és magam ajánlásának utálnia . . . Sze
relmes én édes szivem, fiam uram mai napon adta meg leve
ledet; hogy jó egészségben jutottatok Pruszkira szíbííl örülöm, 
és hogy basomló jó kedves híreket írhass ezután is énnekem, 
szíbül kívánom. Istennek hála, én naponként mind jobban va
gyok ; hiszem Istent, hogy ez fördéssem hasznomra és jó egész
ségemre leszen, kit engedgyen az Ur Isten. Az mi Erdődyné 
asszonyom Írását és izenetit illeti, hogy bizonyossan tudhat
nám indulásomnak idejét Bécliben, nem tudhatom, mert mi
korra adgya meg az Ur Isten leányomnak az ő áldásábul való 
megígért ajándékát, nem tudhatom, és te is, édes lölköm, mi
kor jöhetsz el onnét. Más az, hogy tegnap estve érkezők E r
délyből Imrefytül levelem, melyben azt írja, hogy az erdéli 
követek még ezután tizenkét nappal ha érkezhetnek hozzám, 
azokot is immár meg kelletik várnom. Ha asszonyom ő ke
gyelme megvárja Bíchben való menetelemet és egészségem 
leszen, én magam is kész leszek betérnem ő kegyelméhez ; hon 
kedig valamint úgy történnék, hogy magam ő kegyelméhez 
nem mehetnék, téged oda bocsátlak ; ez szerint, édes szivem, 
írhatsz ő kegyelmének. Herman Márton házaságát értettem, 
Isten áldgya meg őket házaságokban; örömest látom, mint 
járja elaztánczot, kit Hifiinek (?) hív. O azt tudta, ez házasága 
hogy igen titkon vagyon, de lám immár mindennél nyilván 
vagyon, kit ő, az mint értem, igen fog bánni. Fiunk, Imre, jól 
vagyon, de az Zrinit minden harmad napon ismég borzogattya 
az hideg. Adgya az Ur Isten, hogy leányunk álapattya felől 
minden jó és kedves hirt írhass. Mond én szómmal köszöne- 
temet, mint szerelmes leányomnak. Az Ur Isten . . . írtam  az 
rayezi hévízben, 19. septembris, 1610.

DLXYII.

1 6 1 0 . S zep tem ber 19.
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Fiam uramat örömest zálogul befogadtam. Adgya Isten, 
hogy kedves hirt izenvén, avagy Írván ő kegyelmének, hamar 
való napon, nagy vígan bocsáthassam haza ö kegyelmét.

Az te szerelmes urad és tárnod. 
Gróf Thurzo György.

DLXVII1.

U J lO . Szeptember 25.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna...  Noha 
tegnapi napon, édes szivem, irtain mind magunk egészsége 
felől s mind az Béchben való menetelem felől, de mégis nem 
akarám fiam uramat levelem nélkül hozzád, mint én édes sze
relmes attyámfiálioz, bocsátanom. Most is kívánván tűled ér
tenem, hogy ha eljiihetsze-e velem Béchben, avagy utamban 
hon legyünk szembe egymással ? Én úgy rendeltem volna, hogy 
két vagy három szekérrel hétfőn estvére betérnék hozzád 
Pruszkyra, az többit Ilawára küldeném. Az minemii olasz 
gyümölcsöt hozánalc Béchbül, im azbul részt küldtem, mint 
szerelmes lölkömnek. Adgya az Ur Isten jó egészségben el
keltened. Én, Istennek hála, egyébképen jó volnék, csakhogy 
az lábaim estve fájdalmassok, én félek attul, hogy az sok für
dés ne hozza lábaimba az köszvönt, kitül oltalmazzon az Ih 
leten. Istennek hála, Imrisko is jó egészségben vagyon, és 
minnyájan jó egészségben jüttünk ma ide Bitchére. Leányom
nak, édes szivem, mondd köszönetemet. Az Ur Isten éltessen 
. . . Datum Bitehéu, 25. scptembris, 1(110.

Az te szerelmes urad és társod.
Gróf Thurzo György.
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Máriáidul és az kis Weseléni, azt izené az vén asszony , 
hogy, Istennek hála, jó egészségben vannak.

D L X IX .

ItílO. Szeptember 25.

Köszönetcranek és magam ajánlásának utálnia . . . Im 
már megírtam vala az levelet, hogy érkezek, édes szivem, 
levelemre való válaszod. Nem tagadom, hogy elég sápolódás- 
ban vagyok. Leányomot sem hadnám örömest szükségében, 
akarnám, ha mellette lehetnél, magammal is hogy edgyütt 
lehetnél, sziliül kívánnám sok okokért. Imriskét is magammal 
cl nem vilietem, mert csak idejét mulattya lieában. Az mes
tere kedig olly beteg, hogy mind keze lába elesett; kit liad- 
gyak mellette, az ki tanítsa és mellette legyen, azon is gon
dolkodom. Mindazonáltal azt találám magamban, hogy sze
keredet és ruháidat elhozzam magammal, és ez jüvő hétfőn 
éstvére oda mennyek hozzátok Pruszkyra; talám azonban az 
Ur Isten az uj vendéget megadgya, ha nem ott szólván egy
mással, lm el kelletik velem jünöd, abban se legyen fogyatko
zás, ha kedig leányom mellett akarsz maradni, könnyű az 
szekeret és lovakat egyéb aprólékkal visszabocsátani. Mind
azonáltal akarnám, tanácslanám is, hogy Zavisné asszonyo- 
mot hivatnád leányomhoz; ha eljünnél velem, maradna leá
nyom mellett, lenne mellette. Isten után szolgálhatna is leá
nyom nevolájában. Az leveleket asszonyomnak anyámnak 
mcgküldöttem. Adgya az (T ris ten ... Datum Bitekén, 25. 
septembris, 1610.

Az te szerelmes urad és társod,
<í róf Thurzo György.



Köszöiietemnek és magam ajánlásának utálnia. . .  Sze
relmes szivem, én ide érkeztem tegnap estve Uj kelben, Isten
nek hála, jó egészségben. Nádazdinét megfogattam és most 
viszik az várban. Az kínzó és az ártatlanok ölő gonosznékot, 
egy ifjú legínynyel edgyütt, melly segítője volt az sok gonosz
ságnak, im felküldtem. Xagy őrizetes erős fogság alatt legye
nek, inig Isten íelviszen, és törvén szolgáltatok felölök. Az 
asszonyemberek az varasban lehetnek, az ifjú légin az várban 
fogságban. A z mikor az csejtei kastélban mentek volna be 
arra rendelt emberink és szolgáink, akkor is egy leant halva 
találtának az háznál, és második az sok sebek és kínzások 
miatt halálán volt. Azonképen egy asszonyember is kínozva 
és sebesedve ült, az többi erős fogságban az kiket jüvendő 
kínzásra tart az átkozott asszony. Csak azt várom, hogy az 
várban vigyék fel az átkozott asszont, és belére hellieztessék. 
Én is mindgyárast megindulok, és ha az ut szenvedi, holnap 
haza verekedem. Adgya az Ú r is te n . . .  írtam  nagy kamar- 
sággal 30. decembris Ujhelyben, 1610.

Az te szerelmes urad és társod, 

Gróf Tliurzo György.

D L X X .

1610. D eczen iber BO.



KM 1. Fehruár 19.

D LX X I.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Isten
nek hála, én fiam nrammal egyetemben jó egészségben vagyok- 
Adgya az Ur Isten hogy azon jó egészségben láthassunk ben
neteket is mind fejenként nagy sok jó esztendeig. Akarám 
édes szivem értésedre adnom, hogy Isten egészségemet adván, 
holnap prédikációt hallván és ebédünket elvégezvén, szálon 
innét megindulunk. Vocsorára Bajchy hivatott. Sok hívására 
oda megyek, és ott hálunk. Hétfőn az mennyire mehetünk 
az vizen addig igyekezünk Isten segítségekül mennünk. Ked
den jó idején otthon lehetünk, de ebédre nem érkezhetünk, 
hanem idején vacsora előtt haza érkezhetünk. Adgya az Ur 
Isten, hogy édes lölköm találhassalak és láthassuk egymást 
nagy jó egészségben . . .  Datum in Árva 19. februarii 1611.

Az te szerelmes urad, 
Gróf Thurzo György.

DLXXII.

1611. Május 25.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. . Mai 
napon vettem édes szivem leveledet, mely költ Bicsén ez hó
nak 18. napján, és igy nyolczad napra hozták ide leveledet. 
Hogy az Ur Isten jó egészségben vitt benneteket Bicsére 
igen örülöm, és Istenemnek hálákat adtam rajta. Én is alkal
mas és jobb egészségben vagyok, hogy nem mint ennekelőtte 
voltam, dicsértessék az Ur Isten érette. I t t  való állapatunk
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ebben vagyon ; egyik része országunknak itt ezen az földön 
erősen perel, az második része Tiszán túl az hajdúság miatt 
nagy nyomorúságot és szenvedlictetlen károkat szenved. Azon 
leszek édes szivem, Isten velőm lévén, hogy az igazságnak szol
gáltatás is véghez menvén, és az hajdúságtú.1 is meg menthes
sük az Tiszán túl való vármegyékét. Az urak immár nagyobb 
részre be jöttek, Forgách uram is tegnap jö tt be. Az erdélyi 
követek is, kik immár Szakmártt voltak, minden órában ide 
érkeznek. Thurzo Kristóf uramat öcsémet, ma az táblán ülvén, 
az kórság kiütötte, most is nyavalyásán vagyon szegíny öcsém. 
Nem jó bitit embernek akárki kedvéért is megtagadni, mert 
nem gyakorta vagyon azoknak szerencsés kimúlások ez világ- 
bul. Az tokaji udvarbirónak édes lölköm leveledet megküldöm, 
és magam is az szappan megvétele felől irok. Ide egy levelet 
hoztak az mely Jakossitlinénak, az második Borisnak szól; 
azért az jó és szerelmes leányimnak, az kiknek szólnak, édes 
lölköm, add meg és küld meg . . . .  írtam  Eperjesen 25. máj
1611.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

DL XX 111.

Ki 11. Június 2.9.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna... Innét 
egyéb hirt édes szerelmes atyámfia nem irhatok, hanem hogy 
az hajdúság elárulván és cserbenhagyván az erdélyi fejdelmet, 
mindenestül kijött erővel, akaratja ellen. Okait mondják lenni 
az élésnek fogyatkozását, fizetőt]cnségct, és hogy ők oly isten
telen fejdelemmel nem akarnak hadakozni. Hlyen az hajdú 
barátság, és csak annyira kell nekik hinni, az mint csak baj-
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(luknak. I t t  is immár látván és vévén eszekben kész hadain
kat, nem tudnak hova lenni. Az erdélyi fejdelemhez sem híz
hatnak. innét is félnek. Az mely parasztságot magokhoz hite
gettek volt az vármegyékből, azokat magok közűi jobbágy
ságra az urakhoz kikergetik. Az mint az kémek hozzák, 
kegyelmet akarnak kérni, és követeket hozzám küldeni. Azon 
leszek hogy Isten segítségéből az jó alkalmatosságot látván, 
úgy leszállítsam és meghajtsam őket vérontás nélkül, hogy ez 
után nyughassam miattok, és ez az föld is megmenekedgyék 
sok istentelenségektül. Forgách uramat ma indítom ki innét. 
Akartam volna, hogy ha még ez előtt egynéhány nappal in
dulhatott volna meg, de késedelmesek vagyunk néha dolgaink
ban. Az ott való gondviselést, és minden ott való dolgaimat, 
Isten után édes szivem te reád hagytam, mint én édes szerel
mes segítő túl sómra. Ezeknek utánna . . . Datum Cassoviae 
in festo Petri et Pauli 1611.

Az te szerelmes urad, 
Gróf Thurzo György.

D L X X IV . 

l t í l l .  Július 9.

Köszönetemnck és magam ajánlásának utánna—  Sze
relmes szivem, egészségem felől azt Írhatom, hogy Istennek 
hála, jó egészségben vagyok, de most nem lceves búsodalom- 
mal, holott akarván írásom szerint haza mentiem, megadván 
az ITr Isten az hajdúsággal való csendes állapotot, Forgách 
Zsigmond uram oly vakokat miéit az táborban, sőt oly dolgot 
akar indítani én akaratom ellen, kiből nem békesség, hanem 
nagyobb tűz és zűrzavar támadna, kinek vagy akarom vagy nem, 
eleit kell vennem. Az mint ez mai napon Tokajban sietséggel
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menyén, és az tanács-urakban is oda láván ez jövő hétfőre, ő 
maga is Forgácli uram ott jelen lévén, oly állapatra kelletik 
hoznom az dolgot, hogy ne következzék nagyobb zűrzavar és 
veszedelmes állapot belőle. O az hajdúságban annyi reménysé
gét vetette, hogy mind Váradot, az itt kin Erdélyhez tarto
zandó vármegyékkel, sőt Erdélyt is meg akarja venni velek, 
meg nem gondolván, hogy a? mely eh egyszer általusza az 
Dunát, másszor is megpróbálja. Az hajdúk is egynéhányszor 
hiteket megszegvén, most is könnyen hátra vethetik hiteket 
és esküvéseket. Jó  útban igazítván azért ott Tokajban az tá
bor dolgát, ez jüvő kedden vagy szerdán általán fogvást, Isten 
egészségemet adván, ismég ide Kassára térek. I t t  is jó álla- 
patban hagyván az dolgot, nem késem, hanem haza, hozzád 
én szerelmes szivemhez, elsietek; ezeket azért nem kicsiny 
boszonkodással akarám, mint szerelmes lölkömnek, értésedre 
adnom. Leányom Czobor Mihályné ma ide akar jünni hozzám, 
de nem sokáig beszélgethetünk egymással, minthogy ebéd 
után sietséggel Tokajban kelletik mennem. Csutby Gáspárt 
is elbocsátám haza, mert az felesége oly nehezen volt, hogy 
életét senki sem reménlette . . . Datum Kassán 9. julii 1611.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

D L X X Y .

1611. Augusztus 27.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Tud
ván azt bizonyosan hogy az itt való állapotot örömest halla
nád és értenéd, de én is mindenképen azon vagyok, hogy gya
korta írjak, az mennyire sok számtalan dolgaimért érkeztem.
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Az hajdúság innét az Tiszáiul mind elment Szakmar fele; 
úgy ítéljük két okért, egyikért hogy hallották az lengyel ko
zákoknak itt kin való lételeket, másikért, hogy gondolják 
azt, hogy az mi táborunk Erdélyből kiindulván, valamit kap- 
doshatnak rajtok. Széchy uram az ő lovassival hétfőn meg
indult, várván az vármegyék segítségét is ha jönnének. H ét
fői gyűlésünk megmutattya mi leszen akarattyok. Az szé
gyenvallott végbeliek most liulladoznak haza fele, csak szé. 
gyenség az mint jártak. Az szófogadatlanság és vigyázatlan
ság szerzetté nekik az szégyenvallást, ki mindnyájunknak elég 
ártalmas. Kérlek én édes szivem irj te is gyakorta . .. Kassán 
27. augusti 1611.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

Én felőlem édes lölköm sokat ne gondolkodgyál, és ne 
törd magadat, mind jobban adgya az Ur Isten. Az sok gondol
kodással kedig énnekem nem használsz és magadnak ártasz, 
betegségedet érvén avval, nagyobb sápolódásom következik 
kitől oltalmazzon meg az Ur Isten.

D LX X Y I.

1611. Augusztus 31.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna ... Az 
vármegyék követi mind itt voltának nálam. Azt végezték, 
hogy mind fejenként personaliter felüljenek, de nem más mel
lett, hanem az én személyem mellett. Széchy uram is megfo
gadta az lovasokat, az mint írja. Azon leszek, Isten velem 
lévén, hogy tehetségem szerint hazánknak szolgálván, ezt az 
tüzet eloltsam. Erdélyben való táborunk nem igen jó állapot-

19Gróf Thnr/.o György leveliit. II.
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ban vagyon, mert pénzt sem küldhetünk nekik, ki nélkül igen 
szűkölködnek. Az áruló Nagy András is az hajdúsággal azon 
vagyon, hogy az táborra mennyen, az mint immár el is indult, 
minthogy eszével vagyon mind Iladull vajdának s mind For- 
gácli uramnak; talán úgy adgya az Ur Isten, hogy ott szakad 
nyakok, ha készen várják és vigyáznak. Az Várad körül való 
kastélok és erőssségek most is ide vannak liivséggol. Ez itt 
való állapat felől édes szivem csak ezeket írhatom. Gyur- 
chánszky és az bicsei udvarbiró, nem tudom ki akarattyábúl 
egyben gyüjtvén az szegénységet, azt certáltak, mint oly sze
gínyek akarván azzal magát némely közülök megmenteni, 
hogy az ő kereskedése miatt nincsen semmi hántása az szegín
ségnek. Az szegénység okot vevőn abbul, minemü levelet irta
nak énnekem im oda küldtem, és efféle mód nélkül való sze
génységnek egyben gyűtésekkel okra indították őket, hogy 
úgy az mint ők kivánnyák, csak semmi jövedelmem lenne 
jószágombul, és azok kereskedvén, magok hasznát és nem az 
enyémet futnák. Megmond az rósz embereknek édes lölköm, 
hogy efféle ozigánságokat és mód nélkül való praktikájokat 
jó néven nem veszem ezután is tülök. Az szegény kis uno
kámnak ez világbúi való kimúlását Jakosith uram fiam adta 
értésemre. Az Isten akaratja ellen senki sem állhat, sőt jobb 
hogy oly navalyás gyermek lévén, magához választotta az jó 
Isten. Az ott való jószágunknak és egyéb ott való dolgaimnak 
gondviselését és terhét, Isten után, te reád, mint szerelmes 
atyámfiára, vetvén, kérlek, az mint jobban tudod úgy viseld 
édes szivem gondgyát, m igaz Ur Isten ezt az uj zűrzavart 
meg cselapíttya, és enmagam is gondot viselhetek dolgaimra. 
Most ebben hagyván írásomat. . .  Datum Oassoviae 31. au
gusti 1611.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

Az minemű leveleket ide hoztak, édes lölköm teneked 
szólókat, azokat im ismeg vissza, küldtem.
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1011. Szeptember S.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Az 
itt való állapot felől azt írhatom, hogy az vármegyék igen 
lassan gyűlnek, az ottfen való vármegyéidül várnak, azokhoz 
kodig én igen keveset bízom, hanem az magok kívánságokra 
irtani mind Lengyelországban s mind az confoederátus orszá
goknak, hogy segítséget küldgyenek. Erdélyből sehon semmi 
bizonyos hirt nem hallhatok. Az hitetlen áruló Nagy András 
általment az Meszesen Erdélyben. Az Ur Isten kétség nélkül 
az hitetlenséget megszégyeníti. Az mely hitetlen hajdúk az 
Tiszán túl vannak, azok dúlnak, fosztanak, kóborlanak. 
(Szccli)y uramat, Bosnyákot, Eorgách Miklóst és egyebeket 
szállítottam mintegy ezer lóval Szerencshez az híveknek 
oltalmazásáért, és az mibül árthatnának azoknak az istente
len árulóknak, hogy ártsanak. Enmagam is örömest szállanék 
Tokajhoz, ha volna kivel. Kérlek, én édes szerelmes kedvem 
szerint való egyetlen egy atyámfia, az otthon való dolgokra 
viseltess úgy gondot az mennél jobban tudod és érted, én bi
zony azoknak gondviselésére most nem érkezhetem, és írj én
nekem gyakorta egészséged felől ; én is az szerint cserke
szem. Ezeknek utánna.. .  Kassán, kis-asszony napján, az az 
8. septembris 1611.

D LX X V II.

Az te szerelmes urad,
G róf Thurzo György.

19*
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DLXXyiIL
1611. Szeptember 17.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  lm 
értem édes szivem leveledből, hogy az emberek igen megliá- 
borodtanak, minthogy valami né met fegyveresek érkeztenek 
volna Komáromhoz. Csodálkozom az emberek sok ktilönb- 
különbféle ítéleteken. Ott az mitül az emberek rettegnek, itt 
azt az nemesség főképen óhajtással és nagy buzgó szívvel 
kivánnyák ; mert ily nagy nyomoráságban lévén az hajdúság
iul szegények, hova forduljanak, hova legyenek, holott az 
vármegyék segíteni késedelmesek. Az mi azért az németek 
bejüvéseket illeti, ha bejünnek is Magyarországban, de azok 
minemű ok alatt jüjjenek be, ő felségének, azonképen az vár
megyéknek is megírtam. Nem szükség azért kevesestül tartani, 
mert azokkal mindenkor bírhat egy ország. Nem szükség 
azért azrul édes lölköm búsulnod, se felettébb törnöd magadat; 
mindazonáltal hiszem az Ur Istent, hogy hamar való napon 
ezek mind megcsendesednek, és jobb karban lesznek, az mint 
immár is jó és alkalmatos módot adott az Ur Isten benne, 
kirül most levelemben nem irhatok. Én édes szerelmes löl
köm, most egyebriil nem lévén az mirül ír ja k ... Datum 
Cassoviae 17. septembris, 1611.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.
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1611. Szeptember 29.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tán n a ... Mai 
napon, édes szivem, két leveledet vettem, melyeknek egyike 
ez hónak 22., az másdika 23. költ Bicsén. Hála legyen az Ur 
Istennek, hogy jó egészségben vagytok. Én is, dicsértessék az 
ITr Isten, jó egészségben vagyok. Az majorsághoz, vetéshez 
és építéshez hogy szorgalmatosán édes lölköm hozzá látsz, 
köszönöm, mint én édes egyetlen egy atyámfiának. Adgya az 
Ur Isten, hogy ezután is sok esztendeig gazdálkodhassál nagy 
jó egészségben. Az halászat ha meg leszen, semmi halat el 
nem kell adni, hanem adgyák tudtomra, minemü hal, mennyi 
leszen, én azután tanúságot adok felőle, kelletik-e valamit 
eladni benne, vagy nem. Az hajdúság vesztegséggel vagyon 
Debreczenben, mink is innét az Tiszán aprónként gyüle
kezünk, de az vármegyék igen lassan ballagnak rák háton. 
Trencsin és Liptó, Thurócz és Árva immár itt vannak. Az 
többi mikor gyűlhetnek ide azt csak ők tudják, talán valaha 
Isten azokat is elhozza. Az ifjú urak hogy csak vendégségben 
mennek el im értem ; lássák az jámborok, talán jobb volna 
nekik is ide tekinteni, és az országot o ltalm azni... Datum 
Cassoviae, Szent-Mihály napján 1611.

D LX X IX .

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.
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1611. Október 17.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Isten
nek hála én immár jó egészségben vagyok az kezem is 
meggyógyult, az mint irásombul is édes lölköm megítélheted. 
Az tornyot azzal kelletik megfestetni, az ki kevesebb pénzért 
festi meg, csak hogy állandó legyen ; de az képiró képtelent 
kíván, lehetetlen is, hogy annyiban kellenek állani. Antonius 
tudna hozzá szólani; de azt melegben és szép időben kell 
megfesteni, ha azt akarnánk hogy állandó lenne. Kluchoynak 
én örömest veszem szolgálatját, ha az szerint és azon fizetés
ért szolgál az mint az előtt, de annyit hogy én fizessek neki, 
az mint írja hogy Kardinál uram ad neki, az lehetetlen, a 
fejében, bár soha sem hagyná el, ha azt gondolná, hogy más 
is annyit fizetne neki. Azért édes lölköm, tudtára adhatod 
akaratomat és levelére való válaszomat. Az erdélyi állapat felül 
csak Isten tudgya, az minemü hírek folynak, de bizonyos do
log, hogy Erdélyiül kijöttek, de merre jönnek ki, azt még 
nem tudhattyuk. H a az Ur Isten kihozza őket békével, köny- 
nyebb módunk leszen osztán benne, hogy minden dolgot jó 
és csendes állapatra hozhassunk. Valaminemíí bizonyos hí
rem érkezik, mindgyárast édes szivem tudásodra adom. Eel- 
némethyt az királyhoz küldtem hogy ő felsége gondot visel
jen az országban, találjon módot benne, hogy csendes álla
patra hozhassuk ez mostani zűrzavart. Én igazán és híven 
mindeneket értésére adtam ő fölségének, gondolom hogy ő 
fölsége is az jó békességre hajol. Erősen hivat ő fölsége az 
bécsi vígan való lakásra, mely az jövő holnapnak 19. napján 
leszen. H a az itt való állapot megengedné, bizony inkább 
oda mennék, hogy nem mint itt kinzódnám. Hiszem az Ur 
Istent, hogy az purgatóriumból kegyclmessen jó módgyával

D LX X X .
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és hamar való napon megment ő szent fölsége. Most egyéb
ről nem lévén az miről írjak . . .  Datum Kassán, 7. octobris 
1611.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

Az Trencsin vármegyének szóló levelemet kérlek édes 
szivem késedelem nélkül küld az vice-ispán kézében, mint
hogy ö fölsége is irt az vármegyének.

D LX X X I.

1611. Október 25.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Di
csértessék az TJr Isten én . . .  jó egészségben vagyok. Az mi 
az szcnt-milhilyi kántornak jövedelmét illeti, hogy azokat be 
szedetted, lölköm, azbul való fáradságodat köszönöm, mint én 
édes szerelmes atyámfiának. Nem árt hogy ha az tisztartók 
az korcsmákra mustot hozatnak, de derekasképen bort ez után 
kell állandót venni Szent Márton után. Nyitra táján mondgyák 
hogy felette jóízű és sok bor termett, olcsó is. Abrak-bornak 
jó volna ott is szerezni és venni. Az ó-borokat igen jó meg- 
kémélleni, mert ez idén nem lesznek oly jó borok mint tavaly. 
I t t  is kevés lett, mert kit az jégeső rontott el, kit kedig az 
vitézlő nép hordott és ett meg szőllőjében. De ezeknek gond
viselését, minthogy én reá nem érkezhetem. Isten után, te reád 
hattam édes szivem. Az tisztartók is úgy forgolódjanak, hogy, 
Isten haza vivőn, megköszönhessük nekik. Az bicsei szőlőnek 
jó termését örömest hallottam, de fiam uramnak nem jó volna 
azzal az borral, ha szintén vörös is, kedveskedni; hanem fiú
gyermekeknek hogy azzal iegessük, (?) és részeges embereknek
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liogy az bort megutáltassuk velek, ha isznak benne, tartsuk. 
Az mint az mi emberünk kívánná haza való menetelemet, 
bizony én is talán még inkább akarnám és kívánnám, ha haza 
mehetnék. Az Ur Isten megáldván minden igyekezetimet, az 
mint ezen levelemből megérted, és Forgách uram is kiérkez
vén Moldvábul, kit minden órában várok, elhittem hogy ha
mar való napon haza viszen Isten, kit engcdgye ő szent fel
sége szent fiáért.

Az halászatot az mi illeti, bizony kévés, de annyit kell 
jó néven vennünk az Ur Isteniül, az mennyit áldásából ad ő 
szent fölsége. Kétség nélkül az csukák ették meg, minthogy 
feles is az csuka. Pénzen nem kell semmit is eladni benne, 
ez után is mindenkor eladhatni; jobb hogy legyen az előttünk 
lévő szükségre, hogynemmint akkor pénzen vennünk. Hanem 
az bicsei tót meg kell tisztíttatni, az ivadékot kifogni és 
másuva tenni, és az öregében az pontynak és csukának abban 
kell bebocsátani. Az csukáknak apró halat vessenek bele, az 
öreg pontyot úgy nem bánttya. Az többit az létavai haltar- 
ókban tartsák, de úgy, hogy sörön ne legyenek, mert mind 
meghalnak, főképen télben az jég alatt. Az kertben való hal
tartókat is jó volna megcsináltatni, az mint Czoborné leányom 
menyegzőjekort volt csinálva. Gyurtsánszky tudgya mint volt, 
még ez őszszel kellenék megcsináltatni.

Én is, édes lölköm, innét ily hirt irhatok. Az áruló 
Nagy András egynéhány száz törökkel Kállót vitatta, noha 
az budai passa meghatta volt az törököknek, hogy király urunk 
birodalmában ne jöjjenek, és vissza is hiván őket, de az leve
te t az hitiszegett Nagy András eltitkolta tülök; meg is (vette) 
volna immár Káliót, de az Ur Istent láván segítségül, csak 
csata módon bocsáttam volt Zechy Tamás uramat lovassal és 
gyaloggal, mintegy három ezeren. Tegnapelőtt estve által köl
töztetvén őket az Tiszán, noha strázsája volt Nagy András
nak egy nehány száz lovas, itt körülünk túl az Tiszán, de az 
sem vette eszében; tegnap hajnalban azért megütvén az haj-
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dúk Kalló alatt való táborát az mieink, nekünk atta az Ur 
Isten az diaclalmat, és táborokat felvervén, lövő szeAszámokat 
elnyerték, Kállót megszabadították, sok hajdút, törököt levág
ván és rabbá tevén, az mieinkben csak tiz vagy tizenkfttő az 
szegény legényekben veszvén, főember egyéb senki nem vés vett·, 
hanem Mladesovithnak az öcscse, azt is az ráczok ölték meg, 
azt vélvén hogy hajdú. Az többi békével tértek meg ez éjjei, 
és holnap általkelvén az Tiszán; kiért legyen áldott dicsére
tes az Urnák szent neve mind örökké. Méltó hogy az szent
egyházakban is hálákat adgyanak az Ur Istennek érette. 
Nagy András elszaladt az áruló, még el nem jü tt volt órája 
veszedelmének, de ötét is megveri az Ur Isten. Megjővén 
Forgácli uram az urakkal, és immár hajdú uraimnak Isten 
segítségéből kétszer megütvén az orrokat, elhittem hogy állan
dóbb és jobb békességet végezhetünk, kit adgyon meg az Ur 
Isten. Az morvái kapitán levelét hogy megküldted nagy jó 
néven vettem tőled, mint lölkömtül. Ezeknek u tánna.. .  írtam  
Tokaj várában 25. octobris későn estve 1611.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

D L X X X II.

ÍHll. November 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Most 
...c sak  azt akaróm értésedre adnom, hogy fiam uram Czobor 
Mihály jó egészségben megérkezett Szerednyére, az mint le
veléből is megérted. Forgácli uram is az több urakkal és ha
dakkal, az mint maga Írja, ez jiivő vasárnapra Kassára érke
zik. Azoknak egy cseppnyire nem kellenek az békesség, csak
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az mint Czobor uram is fiam ir. Forgácli uram pennig annál 
szörnyebben ir. Én bedig immár az békességnek tractátusálioz 
kezdettem, jó módom és alkalmatosságom is volna az dolog
ban, fia az emberek nem impediálnának, és által nem állaná
nak dolgaimban, de fia az ország az békességet kívánja és 
akarja, csak lieában igyekeznek azok az kik az háborút akar
ják és szomjubozzák, mert az ország ha niellettek nem leszen, 
nem tudom kivel hadakozzanak. Ha kodig Forgácli uram 
még is örüli és kívánja az ló-hust és búdosást, ám lássa; én 
felkelek, és Isten velem lévén, haza megyek. Az morvái kapi- 
tánnak im irtani egy levelet, édes szivem kérlek küld liatnar- 
sággal Mezeritsrc, hogy onnét megvigyék ő kegyelmének. Most 
egyébről nem levőn az mirül írjak . . . Datum in castris ad 
Tokaj positis 14. novembris 1611.

Az te szerelmes urad,
Gróf Tliurzo György.

D L X X X III.

1611. Deczember 6.

Köszöuetemnek és magam ajánlásának utánna . . . 
Az bor-vételre és sáfrány-szerzésére, hogy szorgalmatos gon
dod vagyon édes lölköm, mint én édes atyámfiától, nagy jó 
néven vettem, adgya az Ur Isten, hogy mind az sáfrányos 
étekben s mind az megvett borban ehessünk és ihassunk nagy 
jó egészségben. Az udvarbirót igen akarnám, ha addig inig 
haza érkezhetnem édes szivem megmarasztliatnád, mert gya
korta tiszttartót változtatni nem hasznos, sőt káros. lm én is 
irtani neki, ha nem akarna megmaradni, csak addig kell meg- 
márasztani, inig Isten haza viszen, talán megmaraszthatom. 
Az korcsmárosok miatt ha kárt vallott, maga vétke, és nem
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énnekem tulajdoníthatja, és nem méltó hogy azért az én 
szolgálatomtul idegen legyen. Ha megmaraszthatod azért 
édes szivem, igen akarom. Az itt való állapotról második 
leveledben mit Írsz, szerelmes szivem, megértettem; énnekem 
is bizony, üdvösségemtől megválván, semmihez nagyobb kí
vánságom nem volna, mint az békességhez, az mint Báthori- 
hoz követőiket is bocsátottuk minden instructióval, ez mi
napi levelemben megírtam. Addig irtain az királynak is 
felőle, hogy az mint tegnap egy postája érkezett ő föl- 
ségének és írja levelében, nem idegen ő fölsége is az békes
ségtől. Azon is leszek tehetségem szerint, hogy Isten segítsé
géből, véghez is vigyem. Könyörgök is ő szent felségének, hogy 
módot, erőt és alkalmatosságot adgyon hozzá, úgy hogy sze
rencsésen véghez vivén, annál vígakban mehessek hozzád, mint 
szerelmes atyámfiához. Czobor uram fiam Özeken (?) vagyon; az 
sok lóhús étel után, és egyéb nyughatatlansági után, beteges, 
de nem annyira, hogy egészsége felül jó reménység nem volna. 
Az neki és leányomnak szóló leveleket megküldöttem. Az lé
tavai épület hogy megkészült igen akarom, az Ur Isten csak 
az békességet adgya meg, a több dolgainkban is meg áld az 
IIr Isten . . . Datum Tokaj várasában 6. decembris 1611.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

Eorgách Zsigmond uram ide indult volt hozzám, Gönezig 
jővén érkezett asszonyom az felesége, utánna küldvén mind- 
gyárast visszatért, mentvén magát előttem. De szerdára ide 
várom, akorra talán ide érkeznek az Báthorihoz küldött kö- 
vetink is.
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1611. Deczembcr 3D.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . . Én,
. .  . dicsértessék az Ur Isten, nagy hidegben és hallhatatlan 
gonosz útban, ma estve fele érkeztem ide Kassára.. Nagy 
örömmel és becsülettel fogadtanak mindnyájan, örülvén az 
békességnek. De minemii néven veszik Bécsben, azt immár 
nem tudom, de bizony volna min örülniük azoknak is, és jó 
néven vehetnék fáradságomat; mert bizonyos, ha békességre 
nem hoztam volna az dolgot, ez az egész föld olhasonlott volna 
ő fölségétül, mind Fátráig. En elég hálákat nem adhatok az 
Ur Istennek érette, hogy véghez vihettem ezt az szent békes
séget. Az Ur Isten kezében lévén az fejdelemnek is szive, 
megesmérteti vele, hogy nem keveset szolgálván ö fölségének 
és házamnak, jól cselekedtem, Isten segítségébül, hogy egyes- 
ségre és csendességre hoztam ez dolgot. I t t  jó állapatban 
bagyván minden dolgot, ez jövő hétfőn megindulok, és az men
nél inkább siethetek az nagy hidegségben és gonosz útban, 
elsietek oda Árvában; az koledát is kész leszek megadnom, 
csak adjon Isten jó egészséget, melyben hogy láthassuk ha- 
marsággal egymást engedgye az Ur Isten. Az morvái kapitán 
levelét hogy megküldted, jó néven vettem, mint én édes sze
relmes atyámfiátul. Ezeknek utánna . . . írtam  hamarsággal 
Kassán 30. decembris 1611.

Azon volnék, ha az gonosz ut megengedné, hogy vizkö- 
röszt napján Szcnt-Miklóstt legyek. Merre kell onnét Árvában 
mennem, akarnám ha ölömben küldene az tiszttartó.

Az te szerelmes urad, 
Gróf Tliurzo György.

D LX X X IV .



301

1612. Július 11.

Köszönetcmnek és magam ajánlásának utánna. . . Ma 
hajnalban vettem édes szivem leveledet. Istennek hála, hogy 
az Ur Isten ezt hocsátta reá, szenvedgyen az jó leányom há
laadással és békével, sőt adgyon hálát az Ur Istennek érette, 
hogy az szent keresztséget megérte, és önmagát is életben 
megtartotta; azon immár nem szükség búsulni, ón szómval is 
intsed édes lölköm leányomat. Heában azon búsulnunk és tö
rődnünk az mirül nem tehetünk. Az lovakat im elküldtem ; az 
malobiclieix) hid is készen leszen ; nem szükség édes lölköm 
az oldalásra fáradnod. Én, Istennek hála, valamennyire job
badán vagyok; holnap estére haza várlak édes szivem. Az 
Ur Isten hozzon meg nagy jó egészségben. Fiam uramnak 
mond én szómval szolgálatomat és leányomnak köszönetemet. 
Az Ur Isten sokáig éltessen . . .  Datum Bitclie 11 Julii 1612.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

DLXXXY.

D L X X X Y I.

1612. November 13.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tán n a ... Sze
relmes én édes atyámfia. Yettem leveledet, egyszersmind ket
tőt, melynek egyikét írtad Bitekén ez hónak első napján, az 
másodikat kodig Pruszkin, harmadikam Hála legyen az Ur

') Kis-bicsci.



—  :so2 —
Istennek, hogy jó egészségben vagy gyermekinkkel egyetem
ben ; én is, dicsértessék az Ur Isten, jó egészségben vagyok ; 
leányom is, hogy az mostani nyavalyájában könnyebben va
gyon, és a szülést is könnyen, békével adta az Ur Isten, le
gyen áldott az Ur Istennek szent neve érette. Az himlőben 
betegeskedőt is meggyógyítja az Ur Isten. Az boroknak 
megszerzését édes szivem te reád és utánnad a tiszttartókra 
hagytam ; elhittem, hogy abban nem leszen fogyatkozás. Az 
bitchei udvarbiró írja, hogy borravaló pénze nincsen; úgy ve
szem eszemben, hogy ha soha haza nem mennék is, és ön 
reám semmit nem költenének is, de azzal nem szaporodnék 
jövedelmem. Hogy azért fogyatkozás ne következzék dol
gainkban az bor miatt, adass édes szivem a tárházból annyi 
pénzt neki, hogy számot adván róla, és mód nélkül drágán 
bort ne vegyen, hanem mind fő, s mind asztalhoz való bort 
vétessen és hozasson. Az szekerek dolgábul is segítsen Árvá
kul és Lítavábul, mert több bor kelletik Bitekén, mint 
másutt, Fűes l) borokat is az kuchar -) csinállyon. Az sáfránt 
is, ha 25 ft megvehetni igen jó, mert magyarországi egy font 
jobb bécsinél háromnál. Annak is édes szivem viseld gond
ját, hogy vagy 8 fontot szőrözhessen Prechinszky; az árát is 
adasd meg neki.

I t t  való állapot felül egyebet nem irhatok, hanem hogy 
Báthory Gábor Debrecenben akar jönni, de semmi had nin
csen vele, az ki vagyon is nem egyéb hanem gazság és az hit - 
ván hajdúságból áll. Török 400 több nincs vele, az nem ma
rad mellette, mert azt is megbánta az Passa, az leit mellé 
küldöttek volt. Azon leszek, hogy Isten segítségéből békességre 
hozzam az dolgot, ha nem tovább is, hanem az gyűlésig, hogy 
mind a két fél legyen csendességben. Az ország osztón fel
találja, mit kellessék együtt királyunkkal ő felségével egye-

') Fűszeres.
-) Kuchar =  szakács.
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temben cselekedni. Most egyebrül nem lévén az mir ül Írjak ,.. 
Irtani Tokaj mellett való táborban 13. Novembris 1612.

Leányomnak Jakosythnénak édes szivem, mond én 
szónmmial köszönetemet mint szerelmes leányomnak. Eorgách 
uramat az urakkal és több néppel minden órában ide házam
ban várjuk, hozza Isten őket jó egészségben.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

D LX X X V II.
1613. Auf/usztus 17.

Köszönetemnck és magom ajánlásának utánna . . . Az 
gazdálkodásra hogy szorgalmatos gondod vagyon,, köszönöm, 
mint én édes szerelmes atyámfiának. Én is, az mint immár 
két levelemben is megírtam, holnapután innét megindulván, 
Kardinál uram is Nyitráig együtt lévén és járván velem, úgy 
mint hétfőn Semptére megyünk, Thurzo Stanisló uramöcsém-. 
liez, kedden Nyitrára Kardinál urammal Oancellárius uram
hoz. Ott elválván Kardinál uramtul, szerdán Szent-Benedekre 
megyek, csütörtökön Szent-Keresztre, pénteken Zarnoczára, 
szombaton Beszterczebányára, ott remélem, hogy négy nap 
alatt az dolgaimat elvégezvén, és immár nem tudom bizonyo
san, ha Thnróczra avagy Liptóra Rosenberkre mehetek ki, 
szálakon osztón alá megyek hozzád édes lölköm Bitcliére, 
adgya az U r  Isten hogy találhassalak mind fejenként benne
teket nagy jó egészségben. Az modori és szent-györgyi pénz fe
löl gondom leszen; hiszem Istent, hogy megoltalmaz minden 
gonosztul bennünket. Ezeknek utánna . . . Nagyszombatban 
17. augusti 1613.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

P. S. Édes szivein, egy német levelet hozának neked küld
tem. Én azt hiszem, hogy valamely szolgáló leányodnak szól.
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1613. Október 3.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Én 
még mind itt Sopornin késsem, az vármegyéknek későn való 
pénznek megküldések miatt. Némely vice-ispányok otthon 
lógattyák lábokat, és semmire nem viselnek gondot, nem gon
dolván azt, hogy én itt költők, és az vitézlö népnek fizetetlen- 
ségek miatt nem kévés búsodalmam vagyon. Noha még Ulley 
János felül semmi hírem, szintén hova lett légyen, és nem is 
tudom akarnak-e az pogány török ebek tractálni vagy nem 
az hódultság felől, hirdetik mindazonáltal, hogy az a vezér is, 
az melynek Budára kellett volna menni, hogy az is Erdélyre 
ment volna hadával. Most édes szivem, egyébrül nem lévén az 
mirül írjak . . . Sopornin 3. octobris 1613.

Az te szerelmes urad, 
Gróf Tliurzo György.

D L X X X V III.

D L X X X IX .

1613. Október 5.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna... Eri 
még is itt Sopornin vagyok, nem kevés költségemmel, az vár
megyék pénzének későn való kezemhez jutása miatt, noha az 
vitézlő népbül nem volna semmi fogyatkozás. Az Ulley vezér- 
tül való megtérése felöl is semmi hírem nincsen, kibül azt 
ítélem, hogy az töröknek az hódultságrul való tractáláslioz 
nincsen igen nagy kedve. Mihez tartsuk azért ez után magun
kat, az idő megtanít, és főképen az jó Isten módot mutat benne.



Fiunk Erdődy uram most itt vagyon nálam, Istennek hála j 6 
egészségben, tegnapelőtt estve jü tt ide hozzám. Bán uramnak 
most iratok levelet az szamobori jószág felől. Illésházy uram 
is jó egészségben vagyon. Az árvái tiszttartónak irtain egy 
levelet, kérlek édes szivem liamarsággal küld meg neki. Az 
otthon való dolgokat, Isten után, édes szivem te reád hagytam. 
Adgya az Ur Isten hogy láthassuk egymást . . . írtam  Sopor- 
nin 5. octobris 1613.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

DXC.

1613. Október 6.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna.. .  Az 
vármegyéknek pénzbül való segítségeknek késedelmes küldé
sek miatt itt kell késnem, noha mind ez ideig is az töröknek 
akarattya felől, akar-e az hódultság felől tractálni vagy nem, 
Ulley felől is, semmit nem értvén, semmi bizonyost nem tud
hatok. Az császár-madarakat és az fajtot, mint szerelmes 
lölkömtül, nagy jó néven vettem, és egészségedért, Isten 
egészséget adván, el is költjük. Erdély felül sokféle hírek foly
nak, ha mi bizonyost érthetek tudtodra adom. Adgya az Ur 
Isten, hallhassunk kedves híreket felölök. Trencsin vármegye 
küldte volt hozzám Kőszegit valami vitéz lő népnek fogadá
sára való pénzzel, ajánlá magát, hogy az sáfránynak olcsóbban 
való megvételében — minthogy igen jó módgya is volna 
hozzá — örömest szolgálna és kedveskednék. Azért édes 
szivem, találd meg felőle, talán olcsóbban szerezheti meg egye
beknél, minthogy derékképen az beczkói jószágban terem az 
sáfrány ; jobb is idején szerezni, hogy nem az után későbben

20Gróf Thur/.o György levelei. 11.
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drágábban hozzájutni. Az árát avagy az tárházbúi veszed, 
avagy másünnet rendeled, szabad légy édes lölküm vele. Most 
egyébrül nem lévén az mirül ír ja k ... Datum Sopornin 6. 
octobris 1613.

Az 1 e szerelmes urad,
(dlól’ Tlmrzo György.

DXCI.
1613. Október 14.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna ... Az 
fiunk beteges állapotjához képest, most sem irhatok jobbat, 
hanem hogy doctor Márton uramat Nagyszombatbul vitesd 
fel édes szivem. Az mint ez előtt való két levelemben is meg
írtam, holott az orvos lévén, és látván az beteget is, jobb ta
nácscsal s mind orvoslással lehet, hogynemmint messze lévén, 
és úgy tanácsot adván. Mindazonáltal cselekedd azt édes 
szivem, az mit jobbnak ítélsz lenni. Az erdélyi hírek, az mint 
Forgách Zsigmond uram írása tartja  — az mint levelébiil 
megértetted — felette szörnyük és gonoszak voltának, de 
nem szinten annyira vagyon az mint írják, noha most is 
nem jovalhatom Erdélynek állapattyát, mert az erdélyi fej
delem Erdélyből nagyobb rész hadával kijiitt, de hadát az 
török meg nem verte dereképen, hanem nem lévén az földet 
és mezőt Erdélyben ki oltalmazni, az török és ta tár égeti és 
rabolja az szegénységet. Az segítséget váltig sollicitálja 
Báthory Gábor. De honnét és mint leszen, csak Isten tudja, 
holott még most sem hozták meg az vármegyék az vitézlő 
népre való pénzt. Mindazonáltal az tanács-urakkal szólván 
Galgóczon 19. napján ez mostani hónak, ha Isten addig éltet, 
az mit legjobbnak, és hazánk javára liasznosbnak Ítélünk
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lenni, azt csclekeszem. Erdődy uram fiam ismeg ide jü tt volt 
hozzám Alagliy kedvéért, de mig ide érkezett, addig Alagliy, 
mátkájához sietvén, elment. Elvégeztem Alaghy urammal, 
hogy csak adgyák meg hamar az mátkáját, Mogyarókerekriil 
is haza viszi. Megmondani Erdődy uramnak hogy szintén el 
ne feledkezzék felesége és fia felöl, itt semmit nem késett, ma 
ismeg vissza ment házához. Mondá hogy emberét küldte fel 
leányomhoz. Illésházy uram jó egészségben vagyon, menne 
örömest Biese fele, de ha nem bocsáttyák, mit tehet róla 
. . .  Datum Sopornin 14. octobris 1613.

Az te szerelmes urad,
Gróf Tliurzo György.

DXCLL

W14. Október 20.

Köszönctemnek és magam ajánlásának utánna. . .  Aka
róm ez írásommal is hozzád, mint én édes szerelmes atyám
fiához eleitül való szeretetemet megmutatnom, magam egész
sége felöl azt Írhatom, hogy ez elmúlt szombaton érkeztem jó 
idején ide Nagyszombatban, Istennek hála, jó egészségben, 
itt találván Molard uram levelét, az melyben azt írja, hogy 
bizonyosan értette volna, hogy itt Nagyszombatban felette 
igen halnának. Nem akarván azért sem ő felségét, minthogy 
udvarában lakván mellette f orgolódik, sem penig ő magát 
szerencséltetni, ide nem akarna jünni, hanem hogy vagy 
Pozsonban, vagy Szent-Györgyben menjek, és ott várjam, ő 
oda mingyárast eljő, csak írj am meg neki hon leszek. Meg- 
irám neki hogy szerető m én is életemet úgy mint ő kegyelme, 
azért a felől eljöhetett volna, mert itt egészségesek az embe-

20*
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rek, és semmi döghalál nincsen, az mint,. Istennek liála, úgy 
is vagyon. H a azért el akar jünni kedig, noha elég költségem
mel vagyon, megvárom, ha addig el nem érkezik én is ismeg 
házamhoz térek. Azért ma és holnap még itt várom, ha eljön 
jó jóval, ha nem én is szerdán, Isten egészségemet adván, 
haza térek.

Czobor Mihály uram, mind leányommal egyetemben, 
tegnap itt voltak nálam. 0  maga igen beteges állapattal va
gyon, leányom kedig jól vagyon. Bécsben mennek, úgy hogy 
Stupanessal gyógyitassa magát, hogy az én házamnál száll
hasson Bécsben, kit örömest meg is engedtem, de úgy, hogy 
kárt és pusztítást az háznál ne tegyenek. Szóla az élesköi 
jószág felől is, hogy az vára soha osztályba nem volt. Akar
nám ha Beniczkyt utamban elő találnám, adhatnék neki in- 
formátiót felőle. Thurzó Staniszló is itt volt nálam, ő is igen 
beteges állapattal vagyon ; ma ismeg he jő hozzám. Kardinál 
uramnál voltam tegnap ebéden, jó egészségben vagyon és 
szeretettel tartott. Császár urunk ő felsége nincsen Bécsben, 
hanem Ebersdorfon vadász. Tized napig ott mulat. Az gyar
mati palánk mindenestül gondviseletlenség miatt megégett 
. . .  Datum Tirnaviae 20. octobris 1614.

Az te szerelmes urad,
Gróf Tliurzo György.
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DX CIII.

1614. Október 22.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna .. .  Ma
gam egészsége felől azt Írhatom, édes lolköm, hogy egyébként 
alkalmas egészségben vélnék, de rakva vagyok boszusággal. 
Szombatiul fogvást itt vártam Molard uramat, tegnap estve 
érkczék ismég két levele, melyben azt írja, hogy örömest ide 
jiitt volna, de császár urunknak valaki azt irta, hogy itt igen 
halnának és azért meghatta neki ő fölsége, hogy itt szemben 
ne legyen velem, hanem Modoron, Szent-Györgyben, Bazin- 
ban avagy Pozsonban. Azért im ezen órában indulok el Mo
dorban, Molart is ma oda érkezik. Így köttetnek velem Imá
ban, és ide s tova hurczolnak. Azon leszek, hogy mennél 
hamarább lehet megmenekedgyem tűié és haza siessek. Leve
ledet édes szivem vettem, ki irattatott Bicsén 18 oetóbris, teg
nap estve adták meg ; hogy jó egészségben vagy, az Ur Isten
nek hálát adván, szívbül örültem rajta. Az Gyuricsko beteg
ségét szívbül bánom. Gyógyítsa meg az U r Isten, és mind
nyájatokat éltessen sokáig jó egészségben. András mester 
urammal, szóllottam az éleskői jószág felől mihez tartsa ma
gát, ha Beniczky Imrét elő nem találnám is, de vétek talán 
nem leszen az dologban... Tirnaviae 22. octob. 1614.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.
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DXCIV.

1615. Május 22.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utániul. . .  Isten
nek hála, én fiunkkal egyetemben jó egészségben vagyok. Az 
hévizet az tiszttartó jámborul és emberül megcsináltatta, mind 
melegsége s mind mélysége elegendő vagyon, úgy annyira hogy 
gyünyörűséges fürödni benne. Az Ur Isten szent fiának érdemé
ért édes szivem térítse meg jó egészségedet, és adja hogy te is 
ide jüvén, hamar való napon láthassuk egymást nagy jó egész
ségben, és áldjon meg minden jókkal leányiukkal egyetem
ben. Armprustert ma bocsáttam Bécsben. Bossányi Jánosné 
asszonyom vélvén hogy te is itt vagy, ludfiakat küldött, és 
levelet is irt, melyeket édes szivem oda küldtem Bicsérc. I t t  
nem üresednek dolgaim, hanem inkább szaporodnak. Tegnap, 
ma is csak Isten tudja bőimét nem voltak követek és ioembe- 
rek. Az mint tülem lehet, én sem késlelem, hanem választót 
adván, elbocsátom egymás után őket. Kérlek édes szivem, 
minthogy nem Írhatsz, ottan minden nap izenj egészséged 
állapatja felö l... írtam az rajezi hévíziül való ki költőm 
után, 22. maji 1615.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

DXCV.

1615. Május 22.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utáuna... Noha 
csak ez előtt egy órával irtain, de érkezvén levelem Bécsiül 
és neked szóló Petendyné asszonyomtul, noha megnyitottam



és megolvastam, akartam mindazonáltal megküldencm az 
orvossággal egyetemben, az melyet küldött. Az mely doctort 
dicsért, azt én is csmcrcm Pyselius nevű ; azt Írja Sculteti, 
de most köszvény ben fekszik. Az mint írja oly hévizet dicsérne 
az doctor, az melyben sok kénkő volna és kevés timsó, és 
hogy mennél melegb volna, annál hasznosb lenne. Az Ur Is
ten meghallván könyörgésünket, talán doctorok és hévizek 
nélkül is megkönnyebbít, kit adjon meg ő szent fölsége szent 
fiáért. Császárné tegnapelőtt mult egy hete hogy Bécsbül 
Csehországba megindult, császár kedig ez elmúlt vasárnapon 
indult utánna. Az török császár követe Amhet tibája, bemu
tatta az ajándékot. H at főlovat szerszámostul, igen szép kol- 
csag tollat, ambrákat és bezvas (?) köveket, persiai szép sző
nyegeket, és igen szép varrott keszkenyőket. Kiessel), Molard 
és főkmornyik uraméknak lovakat küldött. Nagy becsületes
sen és pompával fogadták be az császár portátui való követét. 
Klesell uram is ir, nem tetszik neki, hogy az csehekkel az 
magyarokkal confoederátiojok legyen. De ezt most abban 
hagyom... Datum in thermis Bajeczensibus 22. máji 1615.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.

DXCVI.

lfílG. Május 10.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Mai 
napon küldte meg leányom Jakosithné édes szivem leveledet.
Hogy jó egészséggel vagytok, és az ón Gyuriczám is jobban 
vagyon, nagy örömmel hallottam. Azon *jó egészséget ad- 
gyon az Ur Isten ez után is, és áldja meg föredésteket. Isten-
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nek hála, én is jobban vagyok, az szemem is immár meggyó
gyult. Az újságot, úgymint az lud-fiat, nagy jó néven vettem, 
mint én édes szerelmes atyámfiátul. Adja Isten, bogy hasonló 
újságokat küldkess sok esztendeig nagy jó egészségben. En 
is nagy örömest küldenék, ha kaphatnék oly újságot, de itt 
az hideg és derek miatt semmi oly újságot nem kaphatni. 
Thurzó Sztaniszló uram öcsém miben gyönyörködgyék, leve
ledből édes lölköm értem. Bár az jó öcsém nagy ur és 
gyermekes lévén, békét hagyna afféle ferdők meglátogatásá
nak ; efféle dolgaival Istent haragíttya magára, és gyaláza
tos hirt nevet szerez az embereknél magának. Sárközy alá 
megyen ez napokban az battyát meglátogatni. Az minemű. 
aprólékot liozott Prágákul, azokat magamnál tartom, az te 
édes lölköm hozzám való jöveteledig. Innét újságot szerelmes 
atyámfia egyebet nem irhatok, hanem az felföldön, az mint 
Forgách Sigmond uram Írja, felette nagy zsibogásban és ret
tegésben vannak az emberek Homonay György hadban való 
készületjéért és Pádul 1 vajdának arra az földre való menete
kért. Ez elmúlt napokban mi nemű dolgok történtének, az le
vélnek az másábúl, melyet oda küldtem, édes szivem megér
ted. Az Ur Isten ugyan megmutattya, hogy mind kezdeti s 
mind vége nem jó leszen ez felfuvalkodó emberek igyekeze
teknek. Én irtani elég bőven, értvén bizonyosan immár az 
dolgot, Császár uramék ő fölségének és Cardinálnak Klesell 
nek. Nem tudom az igaz írásnak miuemő foganattya le
szen, én tisztemnek azbul is meg akartam felelnem.

Egy főember volt tegnap nálam maga dolgában, Patliaj 
Máté nevű, két hete hogy kijütt Váradról, azt mondgya, 
hogy ott és Erdélyben is nagy békességben vannak, semmi 
gonoszt nem remélvén magokra, úgy bízván és támaszkodván 
az ő fölsége assecurátioilioz és leveleihez, mint az erős kő 
falhoz.

Tattay még sem érkezett meg, ez elmúlt szerdán volt 
kézfogása. Zagyvaynéval. Az árvái oláhok kodig mind Lucsiv-



313

nán várják. Nem tudta előbbre vagy utólbra hagyni házas
ságát. Csak heában költet az árvái szeginséggel. Immár 
idején csak irta volna meg. Az én Gabriskom felől azt Ír
ják Bicsérűl, hogy Istennek hála igen jól vagyon, engemet 
gyakorta emleget. Leányomnak Erdődynének, mint szerelmes 
leányomnak, mond édes szivem én szómval köszönetemet. 
Ezeknek utánna. . .  írtam  az rayczi hévízben 10. máji 1616.

Az te szerelmes urad, 
Gr. Thurzo György.

DXCVII.

1616. Július 31.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna. . .  Mi
nek előtte innét Arvábul megindultam volna, akarálak édes 
szivem ez levelemmel meglátogatnálak. Istenek hála én alkal
masint vagyok, fiunk kedig jó egészségben vagyon. Ma ebéd 
után innét, Isten segítségébül, megindulván, egy Puczó nevű 
faluban menvén, ott hálok. Holnap az Zmeskalokkal való ha
tárra megyek, adná Isten, végezhetném azt is el jó módgyá- 
val. Ebédet Kubinban eszem, vacsorára vagy Pásniczára 
avagy Zázrivára megyek, és Isten velem lévén onnét Bicsére. 
Adja az Ur Isten hallhassak felületek is és egészségiek felől 
jó és kedves hirt. Thurzo Staniszló uram tegnap reggel mene 
el innét Bajmócz felé, itt vígan és szeretettel lakék az egy nap 
úgy mint pinteken. Vesselény uram és Pongráczné asszonyom 
levelek által erősen hívnak az kézfogásra, úgymint augustusnak 
14. napjára, fiunkat kedig az vőfélségre. Semmi bizonyos válasz
tót nem tudtunk adni őkegyeimének, minthogy még ez ideig az 
várandó vendéget, melyet az Ur Isten szent fiáért adgyon meg

Gróf Thurzo György levelei. II.
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szerencsésen és békevei, meg nem adta leányunknak ő szent 
fölsége. Az felföldről egyéb hírem nincsen, hanem hogy az 
erdélyi vajda Szeben felé igyekeznek hadával, minthogy Szken- 
der passát hadastul igen megverték volna Havasalföldében 
az lengyelek, és hogy Szkender passa segítséget kérne az er
délyi vajdáiul. Más az, hogy Hadul] vajda is be ment volna 
Havasalföldébe, és hogy azért is igyekeznék az vajda Szeben 
felé sietni. Ezeket az nagybányaiak írják Dóczi uramnak, igaz-e 
vagy nem, az tidő meg mutattya. Most egyébrül nem lévén az 
mirül írjak . . . írtam  Árva várában 31. julii 1616.

Az te szerelmes urad, 
Gr. Thurzo György.

Úgy értem hogy Erdődy uram fiam, leányunkkal egye
temben ott volna, ő kegyelmének és Illésházy uramnak szol
gálatomat, leányomnak kedig köszönetemet mond édes szivem.

DXCVIII.

1616. Augustus 4.

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna . . .  Is
tennek hála én alkalkmasint, fiunk kedig jó egészségben va
gyon. Adná az Ur Isten hogy felőletek, és az én Gabriskóm 
gyógyulása felül jó és kedves hirt hallhassak. Az doctort és 
az apothecáriust im oda küldöttem. Adgya Isten használhas
sanak. Keczy Gáspár az hopmester mond egy próbált orvos
ságot az vérhas ellen, azt is im jegyezvén egy ezédulában oda 
küldtem. Édes szivem az trencséni ötvösnél, Dávidnál, egy 
öreg ezüst tál vagyon, ha megcsinálta váltsd ki, én osztán
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megtérítem, és küld meg, hanem szorgalmaztatni kell, hogy 
megcsinállya. Talán azt akarná, hogy örökké oda maradna. 
Leányirnnak édes lölköm mond köszönetemet . . . .  Datum 
Bitsac 4. augusti 1616.

Az te szerelmes urad,
G. Thurzo György.

DX C IX .

1616. Augusztus 5.

Köszönetemnek és magam ajánlásának u tánna. . .  Vet
tem lölköm leveledet, melyet Trenchin várábul írtál ez mos
tani hónak harmadik napján. Hogy fiam urammal és leányim- 
mal egyetemben, jó egészségben vagy édes lölköm, azt örömmel 
olvastam, de szánakodom az édes Gabriskómnak nevoláján. 
De minthogy az vér megállóit és más szinti székei vannak, 
bizodalmám vagyon az Ur Istenben hogy meggyógyítja. Az 
doctort az apotliecáriussal edgyütt küldtem oda Trenchinben; 
remélem hogy eddig ott vannak. Az útban egy szekeres lova
mat ölték meg'; de azon múljék el minden gonosz szerencsénk. 
Fiunk Imre neked mint szerelmes asszonyának anyjának alá
zatos szolgálattyát, azonképen leányirnnak is szolgálattyát 
ajánlja. En is fiam uramnak szolgálatomat, és leányirnnak 
köszönetemet ajánlom. Adgya az Ur Isten édes lölköm, hogy 
mind magatok felöl, s mind az uj vendég felöl azonképen az 
én Gáborkámnak gyógyulása felöl minden jó és kedves liirt 
írhass énnekem...  írtam  Bichén augusztusnak 5. napján 1616.

Az te szerelmes urad,
Gr. Thurzo György.

21*
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DC.
1616. Augusztus 5.

Köszöneteinnek és magam ajánlásának utánna... Noha 
csak ma reggel irtani, mindazonáltal érkezvén édes szivem ez 
mostani hónak 4. napján Trenchinbül való Írott leveled, Vi- 
tenczérül való dinyékkel egyetemben, akarók ismég mint szi
vemnek egynéhány szót írnom. Jó egészségieket azért tartsa 
meg az jó Isten és áldgyou meg minden jóval, fiam urammal 
és szerelmes leányimmal egyetemben. Az én szerelmes onoká- 
mat kedíg Gabricskót vigasztalja meg ő szent fölsége, és gyó
gyítsa meg, és tartsa meg mindnyájunknak vigasztalására 
bátyjával az én Gyuriczámmal egyetemben; bízom is hozzá, 
hogy meghallgatván az Ur Isten könyörgésünket, szent fiaért 
meggyógyítja. Én is Istennek hála alkalmas egészségben va
gyok, fiunk kedig jól vagyon, az minemü levelet irt neked 
édes szivem, im megküldöttem. Az dinnyéket édes lölköm 
mint tűled, s mint az én szerelmes leányomtul Erdődynétül, 
felette nagy jó néven vettem. Adgya az Ur Isten, küldhesse- 
tek ezután is sok esztendeig jó egészségben. I t t  is, nem emlí
tem, hogy oly szép öreg dinnyék, és oly jók lettek volna, mint 
most, kiildenék is örömest oda, de talán nem jó Dunában vi
zet hordani, és csak az egy lieával vagyunk, hogy te édes löl- 
köm jelen volnál, és te is kostolnád az jó biclici dinnyéket, 
kit adgyon meg szerencsésen hamar való napon az Ur Isten. 
Néminemű leveleket irtani lióvay Péter és Czobor Mihály 
sógorom és fiam leveleikre válaszul, kérem az én szerelmes 
leányomat Erdődynét ha valaki szomolyáni- avagy vitenczei 
ember találkozván, elküldvén oda az leveleket, onnét küldjék 
meg ő kegyelmeknek. Az U r Isten kegyelmes oltalmában és 
gondviselésében ajánlván benneteket. . .  Datum Eitchae 5. 
Augusti 1616.

Az te szerelmes urad,
Gróf Thurzo György.
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